
 
 

 

 

 
 

 در عربی و فارسی (سیالب)هجا و قواعد ار تساخ ایمقایسهتحلیل 
  *علیرضا نظری

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی

 (160تا  143)از ص 

 29/9/1396، تاريخ پذيرش: 17/5/1395تاريخ دريافت: 

 

 چکیده
ولی در تعريفی ساده هجا يا سیالب  داردريف متعددی تعا ،هجا به عنوان يک واحد آواشناختی زبان

به لحاظ هجايی  ها زبانگرچه واج است که در يک عمل بازدم تولید گردد.  دواحدی متشکل از چن

ساختار و وقواعد متفاوتی دارند اما دو زبان عربی و فارسی به علت پیشینه تداخل واژگانی که منجر به 

به وهش ژاين پ .است نیازمند مقايسه و تحلیل ،جايی در فارسی شدههای هفراوانی بسامد برخی گونه

در دو زبان و همچنین قواعد هجايی تفاوت و تشابه آن ، از ساختار هجا آواشناختیای دنبال مقايسه

به علت وجود های هجايی، تشابه گونه رغم علیتوان دريافت می ایبا چنین مقايسه عربی و فارسی است.

در مقايسه با فارسی، تفاوت عمده دارند و نظام هجايی آن دو نیز  دو گونه هجايی در عربی پديده اعراب،

بلکه امید دارد نتیجه و  ،ای نیستمقابله یشناس زباناز منظر  تنهااين پژوهش دارد. يی ها تفاوتتشابه و 

ل آوايی واژگان تحوتعیین  و شناسايیاز جمله ی کاربردی هجا ها تفاوتدر  ،دستاوردهای اين مقايسه

 بحور و موسیقی شعر در دو زبان مؤثر افتد. ،ی اوزانها تفاوتدخیل و همچنین تحلیل 
 

شناسی  زبان ،هجايی قواعد ،آواشناسی فارسی،شناسی زبان  عربی،شناسی زبان  هجا، کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه .1

شناختی، فرهنگی، ل متعدد زبانای و بینازبانی بنا به داليی مقابلهها پژوهشامروزه 

برخوردار است.  خاصت از اهمیّ ایرايانه یشناس زبانتاريخی، آموزشی، ترجمه و علوم 

ای يا تحلیل مقابله  (Contrastive Linguistics)ای مقابله یشناس زبان ةپژوهش در حوز

(Contrastive analysis) در دو  ینای سطوح مختلف و واحدهای زبابه بررسی مقايسه

سطوح متعدد آوايی، واژگانی،  یشناس زباناز  در اين شاخهپردازد. زبان متفاوت می

 ها پژوهشبرخی  مبنایتواند میو  شودمی مقايسهنحوی و قوانین حاکم بر آنها صرفی، 

ادبی و موسیقی آثار ادبی  ةنظري ،ادبیات ة( و حوزاتیمولوژی) شناسیريشهة در حوز

 باشد. 

ت اهمیّ حائزساختار واحدهای زبانی در دو زبان فارسی و عربی  ةمقايس ،در اين بین

در سطوح متعدد زبانی از جمله  آن دوتعامل  زبان، خانواده نبودن دوهم رغم علیاست. 

های متمادی در . گرچه عربی و فارسی سالرسدبه نظر میمهم آوايی، هجايی و واژگانی 

اين تأثیر در سطح دستوری  ،اندی داشتهنرات گوناگوو بر هم تأثی اندهکنار يکديگر زيست

اند به لحاظ دستوری تأثیر قابل توجهی بر رنگ بوده است و دو زبان نتوانستهبسیار کم

 (lexical)قاموسی  ،اثرگذاری بین دو زبان ةجنب ترين مهم يکديگر بگذارند و بیشترين و

واژگان فراوانی را در زبان فارسی و  استبه ويژه از عربی به فارسی بیشتر بوده  و است

اثرگذاری در سطح هجا  ،قاموسی تداخلاز پیامدهای  عربی دارند. ةکه ريش يابیممی

دين صورت که دخول واژگان عربی فراوان، بسامد هجاهای مربوط به آن واژگان ب ؛است

نکته در  ترين مهملذا  ؛و ديگر واژگان را نیز متأثر ساخته است را در فارسی افزايش داده

واژگان دخیل، ساختار هجايی متأثر از اين  ةلئدو زبان فارسی و عربی بعد از مس ةرابط

 .واژگان دخیل خواهد بود

انواع و قواعد ساختار هجا  صرفاً ،بررسی خواهد شدآنچه در اينجا شايان ذکر است 

ثیر زيرا تأ ؛آوايی و واجی محض وجود ندارد ةمجال تحلیل و مقايس است و طبیعتاً

دو زبان، به تأثیر آوايی بسیار محدودی منجر شده است و آواهای گوناگون عربی  واژگانی

در صورت  تنها «ح ث/ غ/ ع/ ذ/ ظ/ ط/ ض/ ص/» يعنی ،ندارند وجودکه در فارسی 

 پ/ چ/ گ/»در مقابل نیز آواهای . نه در صورت گفتاری ،اندشدهوارد فارسی به نوشتاری 

در بین دو زبان  آوا سیزدهحدود  ،بنابراين ؛اندر عربی نفوذ نکردهگاه از فارسی دهیچ «ژ

در را يندهای واجی آهای همخوان و فرخوشه چشمگیر، محل تفاوت است و اين اختالف
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ساختار اين پژوهش قصد دارد  ،بر آنچه آمد بنادو زبان از هم متفاوت خواهد ساخت. 

ای قرار ارسی و عربی مورد تحلیل مقابلههجا را به عنوان يک واحد آوايی بین دو زبان ف

انواع هجا در دو زبان دارای چه  ،پاسخ دهد: اوالً پرسش سهدهد تا از اين رهگذر به 

اين امر از منظر قواعد هجايی چگونه  ،های اشتراکی و افتراقی هستند؟ و ثانیاًجنبه

 يی کدام است؟هجاة های تأثیرپذير زبان و ادب از جنببهنج ترين مهمهمچنین  است؟

گاه به عنوان اما هیچ ،است شدهموضوع هجا گرچه در منابع فارسی و عربی بررسی 

 ةويسندگان بزرگ حوزنپژوهشی مستقل در معرض توجه پژوهشگران نبوده است. 

 اهلل يارمحمدیشناس، لطفمحمد حقو آواشناسی از جمله يداهلل ثمره، علی یشناس زبان

اند و در عربی نیز نويسندگان، به هجا در فارسی پرداختهکورش صفوی در آثار خود  و

برخی نیز به  اند.دهکردر ذيل عناوين کلی ذکر بلکه  ،هجا را نه به عنوان محور پژوهش

های شناسی همخوانواج»از جمله وحید صادقی که  ؛انديندهای واجی پرداختهآفر

 و بهار ،2، شیشناس بانزی ها پژوهش) است را مطمح نظر خود قرار داده «چاکنايی

 «آواشناسی زبان عربی»مانند  ؛انديا به طور مطلق به آواشناسی پرداخته و( 1389تابستان

های آواهای زبان عربی که به ويژگی (1364بهار ، 68 ، شجستارهای ادبی)از رضا زمرديان 

 ،نام برد ة اين پژوهشپیشین نشايد تنها پژوهشی که بتوان از آن به عنوا ه است.تپرداخ

است که «جهود القدماء يف دراسة املقطع الصويت»با عنوان النعیمی ام سعیدای از حسمقاله

آفاق الثقافة و )هجا بررسی کرده است  دربارةان قديم عربی را شناس زبانتالش  در آن صرفاً
ی به عنوان محور اصللذا خالء پژوهشی که هجا را در اين دو زبان  ؛(1423، 40 / عددالرتاث

اين پژوهش ضمن  است امید اين حوزه مشهود است. رد ،باشد کردهمقايسه پژوهش 

 ی آتی باشد.ها پژوهش ایبرای رفع اين خالء بتواند مقدمه
 

 یشناس زبانهجا در  .2

يک واحد متشکل از چند آوا  ی مختلف،ها زباندر  که عموماً (syllable)هجا يا سیالب 

واحدهای ساختاری زبان تعاريف طالحات و همانند بسیاری از اص ،شودمحسوب می

ان مسلمان در شناس زبانوجه بر هیچ ت هجا بهمتعددی به خود گرفته است. ماهیّ

به معنای اصطالحی  «المقطع»فارابی از اصطالح است. زبان عربی پوشیده نبوده  بررسی

لی که همان های اصابن سینا به مقطع .(75 :1423 ،يميالنعر.ک: ) آن استفاده کرده است

قطع به عنوان ماز  ده و ابن رشد نیز صراحتاًکرهجای نوع اول، دوم و چهارم است اشاره 

هجا به  ،با اين حال .(108 :1999 ،)قدورکرده است  يادترکیب و اجتماع صامت و مصوت 
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منبع و مأخذی غربی دارد و در منابع آواشناسی  ،آواشناسی ةدر شاخ یعنوان اصطالح

-ريف میعت است، غربی وارد شده یشناس زبانهجا را بر اساس آنچه از  فارسی و عربی

شود. علت تفاوت در ی خاصی در اين باره ديده میها تفاوتا و هلذا مشابهت ؛کنند

واحد اين گیری از در بهره ها زبانبه تفاوت  طبعاً واحد، ةسرچشم رغم علی هاتعريف

 آثارا را بر اساس هج ها تفاوتاين تبیین  برایدر اينجا  .گرددبرمیمتشکل از آواها 

 دهیم:ان دو زبان ارائه میشناس زبان
 

  در منابع عربی .2-1

هجا را شکلی از اشکال ترکیبی  ،عرب در تعريفی ساده ةان برجستشناس زبانقدور از 

برخی نیز به  .(108: 1999)داند آرايش آنها در کالم می ةهای صامت و مصوت با شیوواج

 ،مناف از منظر آواشناختی ؛اندبه تعاريف چندگانه از هجا دست زده ،از منابع غربیتأثیر 

 ،استشنیداری طبیعی  ةاعال يا قل داند که دارای حدهجا را در توالی آواهای گفتاری می

آن را واحدی  متشکل از  ،عبارتی ديگر هب ؛و نواخت نظر از ديگر عوامل مانند تکیهصرف

شنیداری ايجاد  اوجسینه در يک عمل، ة که در آن، قفسشمارد یبرميک يا چند عنصر 

به دست شناختی نیز تعاريفی برای هجا از منظر واج محمد  .(119: 1998، محمد) کندمی

ن آواج در  است که بنیادين واحديک هجا »دوسوسور که اين تعريف  ،از جمله ؛دهدمی

 ا عبارت از اوج شنیداری است که اکثراًو يا نظر ماريو پای که در آن هج« .يابدنقش می

: همانر.ک: ) و... شودمی قلمدادهمراه برخی اصوات ه شکل از يک مصوت بلند بتمواحدی 

کالم  ةاز آواهای ترکیبی در زنجیراست ای نوع ساده هجامقطع يا  ،از نظر نورالدين .(120

پس از به لحاظ مکانی ر و در نوشتا به لحاظ زمانی است و در گفتارتر بزرگاز واج که 

 :داندحسنین نیز تعريف هجا را بر دو نظريه متکی می .(189: 1992)شود محقق می واج

بر  که ایانقباض سینه ةنظري يا (Stetson)آواشناس آمريکايی استیتسون  ةنظري ،لاوّ

يسپرسن  ةنظري ديگری و ؛هجابندی با عضالت دستگاه تنفسی تکیه دارد ةرابط

(Jespersen) حسنین، ) که بر مبنای وجود آوايی و تعین معنای شنیداری معتقد است

 .(84: 2005و 139: 1984
 

 در منابع فارسی. 2-2

آيد. مرز هجا به چشم می و در تعريف و تعیین حد يیها تفاوتدر منابع فارسی نیز 

 «ها تعريف کننداند هجا را به عنوان ضربان خودکار ششبیشتر آواشناسان کوشیده»
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و نتوانسته جانبه نیست جامع و همه یتعريف هرچند چنین ،(137: 1369شناس، )حق

دهد که بین فعالیت تحقیقات بعدی نشان می» زيرا ؛مقبولیتی همگانی و فراگیر بیابد

انطباق يک به يک وجود ندارد؛ گاه يک واژه دوهجايی با يک انقباض  ،ای و هجاماهیچه

 «ایتک هجايی با دو انقباض ماهیچه ةو گاه يک واژ شودای تنفس تولید میماهیچه

هجا را يک واحد آوايی  ،نظر عامآن شناس با بیان حقالبته  ؛(110-109: 1392)مدرسی، 

داند که از يک يا چند واحد زنجیری و يک يا چند واحد زبرزنجیری ترکیب مرکب می

اختالف » ،هجا تعريف ردرا  هااختالف گونهاين علت باقری .(138، 1369) شده باشد

« ی مختلفها زبانتکوين هجا در  ةی مختلف و گوناگونی شیوها زبانساختمان هجا در 

 ةترين مجموعهجا کوچک» :آوردمی شناختیواج تعريفی در یو .(117: 1390) شماردبرمی

 بی زدنتوان آن را در يک دممی شود وواجی است که از ترکیب چند واج حاصل می

و  ردداآواشناختی  ةجنب صرفاً هجا گفت توانمی پس ؛(118)همان:  «کرد ادا قطع و لهصفا

وجودی  ةالزم ،از اين روست که از نظر ثمره .به معناداری واحدهای زبانی ارتباط ندارد

هجا ممکن است دارای معنی  ،به سخن ديگر .وجه معنادار بودن آن نیستهجا به هیچ

 .(128: 1374)هجايی است و يا بدون معنی واژه يک  ،باشد که در اين صورت

توان نتیجه گرفت که می است، با نگاه به آنچه در منابع آواشناسی دو زبان آمده

نوين را در  یشناس زبانهای از يک سو در تعريف هجا آموخته ،ان هر دو زبانشناس زبان

گرچه تنها  .اندهاعتنا نبودزبان خود بی آوايیهای سويی به ويژگیاز اند و نظر داشته

که  استشناس از حق ،تعريف هجا که دارای تمايز و تفاوت مشهود با ديگر تعاريف است

در بیان چیستی هجا در کنار عناصر زنجیری کالم، واحدهای زبرزنجیری را نیز دخیل 

 ،داردنلذا تعريف هجا و بیان چیستی آن در منابع فارسی و عربی تفاوت فاحش  ؛کندمی

به که در تعاريف هجا در دو زبان  فصل مشترکند؛ اين دارمشترک مهمی بلکه فصل 

 .کرددر يک عمل بازدم ادا بتوان هجا از چند واج است که تشکیل شدن  ،آيدچشم می
 

 های ساختاری هجا در دو زبانگونه .3

از  گاهی و شدهساختارها و انواع کلی ارائه ، برای هجا عمومی یشناس زبانگرچه در 

: 1390و باقری:  190، 1992ر.ک: نورالدين: ) است شده هگفتيا هجای بسته سخن هجای باز 

اإلطالق+ احلرکة+ )پیش مرکز + مرکز + پس مرکز  برای هجا سه جزء همچنینو  (117
 ها زباناما بايد اشاره کرد گاهی تفاوت  ،(87: 2005)حسنین،  برشمرده شده است (التوقف

در را شناس انواع هجا مثال حقرای ب ؛شودار متفاوت میبسی ،ورداری از انواع هجاخدر بر
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آيد به نظر میبا اين حال  .(139: 1369)کند نوع ذکر می بیستزبان انگلیسی بیش از 

 .نباشندبه لحاظ انواع هجا چندان متفاوت  ،تفاوت در ريشه رغم علیفارسی و عربی 
 

 ساختار هجا در عربی. 3-1

و آواشناسی  یشناس زبانيی در منابع ها تفاوتا نیز با همانند تعريف هجا ساختار هج

األصوات  در کتاببه عنوان يکی از آواشناسان عرب شود. ابراهیم انیس عربی ديده می
 شمارد:مورد برمی پنجدر عربی را انواع هجا  اللغوية

 

 CV صامت + حرکت کوتاه 1

 :CV صامت + حرکت بلند 2

 CVC صامت + حرکت کوتاه + صامت 3

 CV:C صامت + حرکت بلند + صامت 4

 CVCC صامت + حرکت کوتاه+ صامت + صامت 5
 

 مصوتو از  «لین قصیر»کوتاه با عنوان  مصوت و از  «ساکن»وی از صامت با عنوان 

در اواخر  صرفاً ،برد و معتقد است دو ساختار آخرنام می «لین طويل»بلند با عنوان 

ر آثار برخی نويسندگان از د .(93-92 :د.ت) دارندکی اند کاربردکلمات به هنگام وقف 

 .(130 :2001 داود،ر.ک: )خورد بندی به چشم میجمله محمد داوود نیز همین تقسیم

حسان و انطاکی همین انواع هجا را برای ساختار هجا تمام قدور نیز با ارجاع به انیس، 

 بهساختار فوق  پنجعالوه بر  العافیاما سلمان حسن  ،(112 :1999) کندذکر میدر عربی 

 ؛شودديده می ... هايی مانند جارّ و حارّ وکه در واژه کندنیز اشاره میساختار ديگری 

 :شکلبدين 

 مانند: سارّ   (cv:cc) صامت + حرکت بلند + صامت + صامت

کاربردترين ساختار هجايی کم ،آورده شدانیس  ی که ازار پنجمتو آن را در کنار ساخ

در عربی را ترين انواع هجا شايد متفاوت ،با اين حال .(133: 1983، العافی)شمارد برمی

ساختار ذکر  پنجارائه کرده باشد که در آن عالوه بر  ةيات العربيالصوتالغامدی در کتاب 

صامت+ صائت »را تحت عنوان  cvvc  فردهتار منحصربخسا ،از ابراهیم انیسشده 

 ةوی واژ .در عربی است «واکه مرکب»بیانگر وجود  ظاهراً کهبرد نام می «مزدوج+ صامت

ی هاواژه«. ق ـَـ  ـُـ م»کند: آورد و آن را به اين صورت تجزيه میرا مثال می «قَوم»

که وجود يا عدم  دوگانه است ةنوعی واک ،مرکب ةواکگونه است. وم نیز همینوم و نَصَ

 .(276ـ 261 :1391ردزعفرانلوکامبوزيا، )ک استاختالف محل  در زبان فارسی نیز وجود آن
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اشاره  ایبه صورت حاشیه ،نقل شدالعافی ساختار ششمی که از ديدگاه به  الغامدی

مانند شابّ در زبان عربی جايگاهی ندارد و چنین   cv:ccساختار و معتقد است دکن می

  .(87-86: 2001، يالغامد)قرار داد   cv:c واژگانی را بايد در ذيل ساختار

 شناس زبان ،تمام حساندر آثار  ی عربیدر انواع هجارا عجیب بندی تقسیماما 

هجايی  یساختار ةمناهج البحث يف اللغ کتاب. وی در بینیممیبرجسته و مشهور عرب 

گويد و سپس در ادامه میکند میل معرفی به عنوان نوع اوّ )مصوت+صامت( vc به شکل

زيرا هجای عربی از نظر  ؛سی آوايی جايی نداردکه اين هجا فقط صوری است و در برر

در کنار  در اثر بعدی خود وی .(133- 132 :1989)آوايی بايد با يک صامت شروع شود 

پرده   «cص= »همخوانی به صورت از نوعی هجای تک مشهور مجدداًساختار  پنج

فی دو گونه معر .(69 :1994) داندمی «ـلا»و آن را مختص امثال حرف تعريف دارد برمی

ای برجسته شناس زباناز  ،صوری دارند ةجنبتنها کاربردی ندارند و  وی زعمهجا که به 

در هر زبان قابل بحث و ارائه  ،زيرا ساختاری از هجاها ؛داردجای شگفتی ان چون حسّ

 . باشد داشتهتحلیلی  صرفاً جهتنه اينکه  ،دارداست که در آن زبان کاربرد 
 

 ر فارسیساختار  هجا د. 3-2

 ةان برجستشناس زبان ،گرچه خالی از تفاوت در ارائه نیست همانواع هجا در زبان فارسی 

صفوی هجای فارسی را در اند. يکسانی در پیش گرفته ةايرانی در بیان انواع هجا روي

ن را در سوع نوع هجای کوتاه، متوسط و بلند خالصه آارائه و   c v (c (c))فرمول کلی

را خود هجا  آواشناسیدر کتاب  ،شناس نیز به همین صورتحق .(52-51 :1360)کند می

 :کندتقسیم می در زبان فارسی به سه نوع

 ؛: يک همخوان آغازی، يک واکه و يکی از انواع تکیههجای کوتاهـ 

يک همخوان آغازی، يک واکه و يک همخوان پايانی و يکی از انواع  :هجای متوسطـ 

 ؛تکیه

: 1369) تکیهيکی از انواع  يک واکه، دوهمخوان پايانی و :ان آغازیهجای بلند همخوـ 

138.) 
شمارد برمی  cvccو  cv،  cvc ثمره ساختمان هجا را در سه نوع فوق به صورت

ان شناس زبانبدين صورت که برخی  ؛مهمی اشاره دارد ةوی در ادامه به نکت .(128 :1374)

ت که سمد اين فرض آن ااپی .آورندحساب نمیدهنده به آغازين را يک عامل تقابل ةهمز

ه انواع ب «عصر»مانند vcc و « آب»مانند  vc ،«او»مانند  vيعنی  ،سه نوع هجای ديگر
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تر بدان اشاره داشته که صفوی هم پیش اینکته ؛()همان شودهجاهای فوق افزوده می

ساختمان هجا به  ،يمبا اين تعبیر که اگر همزه را در آغاز هجا واج به شمار نیاور ؛است

و امکان ما برای ساخت هجای فارسی به شش گونه افزايش  v (c (c)) (c) صورت

در را سیستم شش هجايی مبتنی بر واکه  ،درستی ثمره به .(52: 1360)صفوی، يابد  می

ت در چنین سو معتقد ا داندمیزبان فارسی ناسازگار  آواشناختیابتدای هجا با ماهیت 

با اين  .(130-129 :1374)شود مرکز هجا با اشکال فراوان مواجه میسیستمی تعیین 

در تقسیمی مبسوط و با معیار که ساختمان هجا را هستند نويسندگانی هم  ،حال

ساخت زير  ششانواع هجا در را در  همچون زبان عربی ،دادن مصوت کوتاه و بلندقرار

 :اندارائه کرده
 

 
 (118: 1390)باقری،

نوع هجا را البته  ششتوان و آواشناسی فارسی می یشناس زبانظر بزرگان لذا بنا بر ن

 با لحاظ کردن واکه کوتاه و بلند به عنوان يک عامل تمايزدهنده در نظر گرفت. 

و  شدبنابر آنچه در منابع عربی و فارسی فوق به عنوان نمونه ذکر در مجموع نیز 

واع آن در دو نساختار هجا و اکه رفت نتیجه گتوان می ،همچنین در ديگر منابع موجود

های خاص همچون اگر از برخی ديدگاه. دارد زيادیزبان عربی و فارسی قرابت بسیار 

 ندر دخالت واحدهای زبرزنجیری در ساختار هجا و يا آنچه تمام حسا ،شناسنظر حق

بندی  سیمتقدر  کلمه لاوّ ةهمز ندادن دخالت و کندمی ذکر c و vc مانند ساختارهايی در

 تا حد زيادیانواع هجا در دو زبان گفت  قاطعانهتوان می نظر کنیم،صرف فارسیهجای 

واکه کوتاه:  /c )همخوان:  دارد:يکسان است؛ جدول زير انواع هجا در دو زبان را بیان می

v/  :واکه بلندv:) 
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ختار هجا از دو زبان عربی و فارسی در سا ،شودآنچه در جدول باال مشاهده می ربناب

يک از ربرد هرمیزان کا ،اما آنچه در ابتدا حائز اهمیت است ،روندع فوق فراتر نمیاانو

در  ،شوندکه به دو همخوان انتهايی ختم می 6و  5 انواع در دو زبان است. دو ساختار

فقط در هنگام وقف ديده  5که در زبان عربی نوع  در حالی اندک نیستند،زبان فارسی 

خود  ةاعراب نیز نشان ةاعراب است و پديد ةزبان فصیح پديددر که به دلیل آنشود و می

اين نوع هجا در عربی به مراتب کمتر مشاهده  ،کندرا بر همخوان نهايی واژه پديدار می

 شود.می

و است واژی و نحوی عربی ناسازگار های آواشناختی، ساختنوع ششم نیز با ويژگی

اولین تمايز و تفاوت دو  ،و غیرکاربردی است. بر اين اساس مفقود در اين زبان تقريباً

نمايان  cv :ccيعنی  شش،در نوع  به ويژهآن و در نوع  ،زبان به لحاظ کاربرد هجا

تواند اين تفاوت ز هر چیز میاتفاوت دو زبان نیست و آنچه بیش  ةولی اين همشود،  می

صوص نیز دو زبان دارای نظام هجايی دو زبان است که در اين خ ،را نشان دهد

 .مشترکات و نقاط افتراق قابل توجهی هستند
 

  نظام هجایی دو زبان ةمقایس .4

که بیشتر از ساختار هجا حائز اهمیت و محل تفاوت دو  چیزیشايد  ،آنچه آمد ةبا هم

نه تفاوت در انواع  و ستچگونگی برخورداری واژگان از هجا ،زبان فارسی و عربی باشد

 .متفاوت و بیگانه از هم نیست چندانارت ديگر انواع هجا در فارسی و عربی به عب ؛هجا

مندی و فراوانی هر يک از انواع هجا در دو زبان حائز اهمیت است. در ادامه بهره ةاما شیو

ی تمايز و تشابه آنها اشاره اهقواعد و قوانین هجا در دو زبان به جنبه ردنضمن برشم

 .خواهد شد
 

 همخوان شروع با . 4-1

هجاهای عربی »شروع با همخوان است.  ،و زباندهجايی  نظامهای مشترک در از ويژگی

و  124 -123: 1998)محمد، « آيدمصوت می شود و بعد از آن حتماًبا همخوان شروع می
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 شود و آناين ويژگی در زبان فارسی نیز در ساختار هجا ديده می .(87: 2001، يالغامد

پس در  ؛ل هر هجا همخوان استواج اوّ، آمدهآواشناسی فارسی گونه که در منابع 

  .(119: 1390)باقری، شوند فارسی کلمات با واکه آغاز نمی
 

 واکه بودن واج دوم. 4-2

واکه بودن واج دوم  ،ويژگی مشترک و قطعی قواعد هجايی و ساختار هجا در دو زبان

در ابتدا با يک  فارسی قطعاًهر هجايی در دو زبان عربی و  ،يعنی به عبارتی ؛است

هجاهای »مناف  ةبنا به گفتيابد. همخوان و سپس با يک واکه بلند يا کوتاه ادامه می

اين  .(124 -123: 1998) «آيدمصوت می شود و بعد از آن حتماًعربی با همخوان شروع می

  .(114-112: 1999)قدور، « شودهجا با دو صامت شروع نمی»بدين معناست که در عربی 

 «مبارح»شامی برخی واژگان محدود مانند  ةگرچه در برخی لهجات عربی از جمله لهج

شوند و لذا بودن واج اول شروع می با نوعی اشمام و ابتدا به سکون «منوب»و  «مبلی»و 

ل اين واژگان با دو همخوان شروع شده و واج دوم آن واکه آيد هجای اوّبه نظر می

شود و در عربی مربوط می هايعنی گويش ،اما اين به سطح دوم کاربرد زبان عربی ؛نیست

 ،واج دوم هر هجا»طور که در زبان فارسی نیز همان ؛فصیح چنین چیزی جايز نیست

)باقری، « شودهمخوان شروع نمی پس هیچ يک از هجاهای فارسی با دو ؛واکه است

بديهی  ةنتیج شود.يی دو زبان محسوب میاين نیز از مشترکات مهم هجا .(119: 1390

 .وجود حتمی واکه در هر هجای فارسی و عربی است  مذکور،مورد 
 

 توالی هجای کوتاه. 4-3

؛ پرهیز از به اصطالح توالی اربع حرکات است ،يکی از قواعد جالب توجه در هجای عربی

)حسنین، « شوداز توالی چهار هجای کوتاه در يک کلمه اجتناب می»به عبارت ديگر 

هجای کوتاه چهار در زبان عربی از توالی اربع حرکات بدين معناست که  .(89: 2005

مثال وقتی در صرف  ؛ برایشودحکم بسیط پرهیز می در يابسیط  ةپیاپی در يک واژ

پرهیز از توالی اربع  برایبَــنَ( )ضَــرَرسیم می ششمبه صیغه  ،فعل ماضی ثالثی مجرد

هجا کاهش يابد يا سه شود تا واژه به ساکن می /ب/واج  ای کوتاه پیاپی(هجچهار )حرکات 

ل با اوّ ةشود و در وهلدر ساخت فعل مضارع ثالثی مجرد که از فعل ماضی گرفته می

هجای کوتاه چهار پرهیز از  برای)يَــضَــرِبُ( رو هستیم همتحرک بودن حرف دوم آن روب

در  «يَضرِبُ»شود تا فعل به صورت رکت ساقط میاز ح ،ل اصلی در فعلحرف اوّ ،پیاپی
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اما استقراء  است، له در زبان فارسی به صراحت بیان نشدهئد. اين مسشوهجا تلفظ سه 

هجاهای کوتاه پیاپی از دهد در فارسی نیز در واژگان و ساختار هجايی آن نشان می

 زبان برشمرد.توان از مشترکات دو شود و اين قاعده هجايی را نیز میپرهیز می
 

 واژگان تعداد هجا در. 4-4

گرچه در  .خورداندکی به چشم میتفاوت  ،هجا در ساخت واژگان دو زبان تعداد بارةدر

حداقل هجای در واژه  ی آنهادو در هرمشترک هستند و  در واژه حداقل هجای موجود

، زبان مرکب يابه صورت مبسوط  ،اما در حداکثر تعداد هجا در يک واژه ،هجاست يک

هجا  چهارمجرد بیش از  ةيک کلم»فارسی از انعطاف بیشتری برخوردار است. در عربی 

 هفتبیشترين تعداد هجای ممکن برای يک کلمه با همه پسوند و پیشوندها ندارد و 

 ةسور 137 ةآي اين عبارت که در ؛(114-112: 1999)قدور، « کهمویفسیکف مانند؛ هجاست

در تولید واژگان جديد، اما از آنجا که  ،بلند در عربی است ةاژای از ونمونه ،آمده بقره

،  دو زبان به لحاظ ساخت واژگانی با يکديگر هستند قاقیتفارسی پیوندی و عربی اش

های از پیش مشخص در قالب ،تفاوت دارند. ساخت واژگانی در فارسی برخالف عربی

شکل  ايیپیشوندها و پسونده با بلکه از پیوند واژگان بسیط با يکديگر ،شودساخته نمی

گرچه  هجا هشتاز  متشکل «پساساختارگرايانی»لذا وجود واژگانی همچون  گیرد ومی

زيرا با  ؛نمايداما در زبان فارسی چندان عجیب نمی ،های التین استواژه متأثر از ساخت

 در زبان فارسی بیگانه نیست. یروح پیوند
 

 هجای بلند کاربرد. 4-5

وه متمايز در کارکرد هجايی دو زبان فارسی و عربی چگونگی استفاده از يکی از وج

مانند  ؛است «cv:cc»و   «cvcc»  دو شکلهجاهای بلند است. منظور از هجای بلند 

ل فقط در حالت وقف در انتهای کلمات که در زبان عربی شکل اوّ «ساخت»و  «بهشت»

و  ( 113: 1999 )قدور،اند رب تأکید کردهان عشناس زبانگونه که برخی از آن ؛شودديده می

 در عربی کاربرد ندارد.  شکل دوم اصوالً

های بسیط چندهجايی جز به در ترکیب هجايی واژه cvccدر فارسی هجای بلند 

در فارسی  «سرشت» ةپس در عین حال که واژ ؛شوندعنوان آخرين هجا ظاهر نمی

 cvccشود که با هجای بان يافت نمیچندهجايی بسیط در اين ز ةهیچ واژ ،وجود دارد

اين  .(141 :1369شناس، )حقشروع و يا اين نوع هجا را در جايگاه میانی خود داشته باشد 
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در اين فرمول   «v»منظور وی از  ،اوالً :شناس از چند جنبه قابل تحلیل استکالم حق

مان دو شکل ه منظور وی ،به عبارت ديگر ؛شودهر دو واکه کوتاه و بلند را شامل می

وقوف بر واژگان چندهجايی بسیط آن هم کالم وی م ،ست. ثانیاًهجايی مذکور در باال

مانند ساخت، باخت،  هجايی فراوانیلذا واژگان تک ؛آن است ةفقط در ابتدا يا میان

... وجود دارند که در اين دو گونه ، درد وشانس، دوست، بافت و دشت، رشت، شصت

با توجه به تمايز دو زبان فارسی و عربی در قواعد  اند. ضمناًرفتهساختار هجايی به کار 

گیرد که اين دو گونه های فوق واژگان مرکب بسیاری شکل میواژی، از پیوند واژهساخت

مانند مهربان، مهربانو، سردخانه،  ؛گیردابتدا و انتهای آنها قرار می ،هجايی در میانه

يندهای واجی به دو هجا آبرخی فر ةمواقع به واسط اين واژگان در برخی . مهرگان و...

 لبسیاری ديگر نیز به همان شک ،مانند مهرَبان، مهرِگان. با اين حال ؛شوندتبديل می

 ند. شوتلفظ می

 ،مرکب يابه صورت بسیط  ،کاربرد اين دو نوع هجا به صورت پربسامد در زبان فارسی

زيرا اين دو نوع هجا در زبان عربی  ؛ستتمايز در کارکرد هجا در دو زبان ا ترين مهم

لذا  ؛شودنیز ديده نمی حتی واژگان مرکب ،هواژ ةمیانبه ويژه در  ،مفقود است تقريباً

که در  «شهرزاد»و  «هرگانمِ»دخیل از فارسی مانند  ةدر عربی دو واژ بینیم که می

 سه هجايی به صورت ،اندقابل تلفظ  shahr + zad و  mehr + ganفارسی با دو هجا

 در ،اجتناب شوددر واژه   cvcc د تا از کاربرد هجای نآيدرمی «هرَزادشَ»و  «هرَجانمِ»

 دارند. فراوانیحالی که در زبان عامه و ادبیات فارسی اين دو نوع هجا بسامد و کاربرد 
 

 ترکیب هجایی. 4-6

ود در آن های هجايی موجنظر از گونهصرف ،امر در نظام هجايی يک زبان ترين مهم

 ،تربه عبارت ساده ؛انواع هجا در يک زبان است رفتنقرارگ هم زبان، کیفیت تلفیق و کنار

به معنای کاربرد يکسان و ترکیب مشترک بین  های مشترک در دو زبان لزوماًوجود گونه

 «همخوان+واکه بلند» زبان عربی از کاربرد هجایدر حالی که مثال  ؛ برایدو نیست آن

( بیش از سه بار در يک :cvتکرار هجای دوم )» يعنی ،پیاپی اجتناب داردبه صورت 

 «آپادانا»در فارسی به ويژه واژگان اصیل مانند  ،(111 :1999)قدور، « .کلمه جايز نیست

کاربرد آن به صورت پیاپی  برایبار تکرار شده است و منعی  چهار ،اين گونه هجايی

ساختمان )گونگی قرارگیری انواع هجا در کنار هم وجود ندارد. اين قواعد نانوشته در چ

-از نکات قابل تمايز در فارسی و عربی است و به تعیین و تشخیص وام ،(هجايی واژگان
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کند که در بخش بعدی و در ذيل میکمک شايانی ها و يا اصالت واژگان در دو زبان  واژه

 گیرد.مورد مقابله قرار می ،تأثیر جوانب
 

 جوانب تأثیر .5

تأثیر نوع هجاها و نظام  ،شوده هجا به عنوان يک واحد معنادار زبان شناخته نمیگرچ

تاريخ دچار اصطکاک و تأثیر و تأثر مداوم  طیيی که ها زبان بارةبه ويژه در ،هجايی

اين موارد شناخت و تمايزی است که  ةاز جمل ؛اند، در برخی جوانب قابل تأمل است بوده

شود و همچنین با توجه های دو زبان ايجاد میواژهن وامساختمان هجايی بی ةبه واسط

شاهد تفاوت در تعدد و بسامد بحور شعری  ،آيی خاص انواع هجا در دو زبانبه هم

 .شودفارسی نسبت به عربی هستیم که در ذيل به مواردی از آنها اشاره می
 

 شناخت اصالت واژگان. 5-1

؛ های مختلفی وجود داردسازوکارر زبانی شناسی آن در هبرای شناخت واژگان و ريشه

چهار  گاهیسه حرفی و  ةريشداشتن با توجه به اشتقاقی بودن زبان عربی  ،مثالبرای 

های شناخت واژگان عربی وجود راه ترين مهم، يکی از حرفی پنجو به ندرت حرفی 

خاصی اوزان  ضمناً .دارای حروف اصلی مشترک هستند ،مدنظر ةکلماتی است که با واژ

ايجاد معانی جديد استفاده  به منظورخت واژگان اس برای هايیکه به صورت قالب

تا حد زيادی واژگان عربی را قابل  ،(مانند اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان و زمان و...) شود می

واژگان فراوانی هم هستند که برای تشخیص اصالت آن  ،با اين حال .سازدتمايز می

 .هجايی کمک گرفت توان از نظام می

کلی و  شناس ساختار واژگان دو هجايی بسیط فارسی در فرمولحق از ديدگاه

دهد اين فرمول نشان می .(141 :1369)قابل بیان است   cv(c) + cv(c(c)) ةيکپارچ

 تواند وجود داشته باشد:میزير حالت  ششدر واژگان دو هجايی فارسی 
 

1 2 3 4 5 6 
Cv + cv Cv + cvc Cv + cvcc Cvc + cv Cvc+ cvc Cvc+ cvcc 

 ترفند بندر ابرو سرشت سَراب کَنه
 

های فرمول فوق، بین واکه بلند و کوتاه نیز تمايز ايجاد البته اگر بخواهیم در واکه

گرچه با توجه به ترکیب واژگان دو يابد. حالت افزايش می 24ها به کنیم اين حالت

طور  اما همان ،شوندهای فوق در عربی نیز ديده میهجايی در زبان عربی، اکثر ترکیب
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و هجای رود می کاره بفقط در وقف  cvccهجای  ،هايی از مقاله آمدکه در بخش

cv:cc  در واژگان دو هجايی جزء شش و  سهد و لذا ترکیب در عربی کارکردی ندار

 .استنقاط افتراق دو زبان 

 شناس معتقد استشود. حقختم نمیبه اينجا   cvccو   cv:ccدو هجای ئلةاما مس

 شود شروع cvccشود که با هجای چندهجايی بسیط يافت نمی ةدر فارسی هیچ واژ که

در  cvccهجاهای بلند  از نظر وی .يا اين نوع هجا را در جايگاه میانی خود داشته باشد

و اگر چنین  دشوبسیط سه هجايی فارسی در هیچ جايگاهی پديدار نمی ةترکیب واژ

از  .(142: 1369) باشدممکن است قرضی يا مهجور و قديمی  ،شود ديدهای در فارسی واژه

 :)همان(داند وی ساختار واژگان سه هجايی را تابع فرمول زير می ،اين رو

cv(c) + cv (c)+ cv(c)  مانند آرزو / اندازه/ قلچماق/ فروردين 

 حالت زير خواهد بود: هشتکه در مجموع شامل 
 

1 2 3 4 

Cv+cv+cv Cvc+cv+cv Cv+cvc+cv Cv+cv+cvc 
 

5 6 7 8 

Cvc+cvc+cv Cv+cvc+cvc Cvc+cv+cvc Cvc+cvc+cvc 
 

 

شناس تمايزی بین همانند واژگان دو هجايی، در فرمول حق که بايد توجه داشت

واکه بلند و کوتاه وجود ندارد و اگر بخواهیم انواع ترکیبی واژگان سه هجايی را در 

د که البته يابحالت افزايش می 64های هجايی به ال لحاظ کنیم، تعداد ترکیبفرمول با

بلکه  ،های هجايی در زبان فارسی نیستاين به معنای کاربرد همه اين ترکیب طبیعتاً

با  اما ،مند پژوهشی مستقل استزها در فارسی نیز نیاکاربرد يا عدم کاربرد اين ترکیب

 ةهم ،به لحاظ آنالیز ،دکاربرد دارندر عربی نیز   :cvو   cvی هاتوجه به اينکه هجا

پس بايد بر اساس استقراء در  ؛های باال در زبان عربی هم محتمل خواهد بودترکیب

ان کمتر شناس زباند. کرها اشاره کاربرد اين ترکیببارة به برخی نتايج در ،واژگان دو زبان

ده کرکه به ترکیب هجايی در عربی توجه اند و شايد تنها قدور باشد به اين نکته پرداخته

همراه دو هجا ه ( بcvcتواند از هجای سوم )عربی نمی ةاست. وی معتقد است يک کلم

عربی از هجای دوم  ةو يا اينکه کلم «ترغايا»مانند  ؛( تشکیل شود:cvاز نوع دوم )

(cv:ب ) ه( همراه دو هجای نوع سومcvcتشکیل نمی )شابندر»مستعمل  ة؛ لذا واژشود» 

 ةداند. همچنین به باور وی کلمای با اصالت فارسی میواژه ،به همین استناددر عربی را 
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مانند  ؛شود( تشکیل نمیcvccمراه هجای پنجم )ه ( به:cvعربی از هجای دوم )

در  ،(114: 1999)قدور، داند حلب می ةلهجمانند ای به لهجهو آن را مربوط  «جومرت»

 در فارسی استفاده و کاربرد دارد. حالی که چنین ساختی

 ةلئصدالبته اگر مس .هايی از تفاوت دو زبان در ترکیب هجايی استاينها نمونه

تر شخصمتفاوت دو زبان بارزتر و  ،های همخوان را نیز در اين قضیه دخالت دهیمخوشه

زبان  ترکیب هجايی دو بارةخواهد بود. با همه آنچه گفته شد بايد تأکید داشت آنچه در

، تفاوت دو زبان در قواعد ساخت واژگان يا صرف است که استبیش از بقیه اثرگذار 

گونه اين ةشود در واژگان مرکب فارسی به وفور با ترکیب هجاهای بلند در میانباعث می

يندهای واجی مانند افزودن واکه آواژگان مواجه شويم و در تلفظ آن نیز به برخی فر

اشیم؛ مانند واژگان ترکیببی سردخانه، آبگرمکن، گشتاسب، مردوار ته بنداشنیازی کوتاه 

حتی در واژگان بسیط و در هنگام وقف نیز دچار تغییر  ،گونه هجاهااما در عربی اين ، و...

و  «أُختٌ»واژگان  ،مثال ؛ برایدشوپرهیز   cvccشوند تا از تلفظ هجای بلندی مانند می

ن/  /با افزودن يک واکه بعد از /خ/ و بلکه ،هجايیتک در هنگام وقف نه به صورت «بِنتٌ»

 .شوندتلفظ می أُخُت و بِنِت و آيدبه صورت دو هجايی درمی
 

 موسیقی و وزن شعری. 5-2

نقش ساختار هجايی و بسامد انواع  ،آنچه در اين بخش مورد تأکید قرار خواهد گرفت

سیقای کالم در دو زبان های اوزان شعری و خوشايندی موهجا در تفاوت يا شباهت

مانند آنچه عالمه  ،است. صرف نظر از اينکه عروض فارسی از عربی متأثر و مأخوذ باشد

قالل عروض تاست و يا مانند برخی همچون وحیديان کامیار به اس نقل شدهقزوينی 

آنچه در وضعیت کنونی شعر  ، (22 :1370 کامیار، ر.ک: وحیديان) فارسی معتقد باشیم

آن است که هر دو عروض مبتنی بر کمیّت  ،و زبان محرز و مشخص استکالسیک د

گاه به معنای اشتراک و مشابهت عمیق اما اين اشتراک اولیه و مهم هیچ ،هجايی هستند

انتخاب نوع وزن » ،تربه عبارتی دقیق ؛در اوزان کاربردی در شعر فارسی و عربی نیست

با ويژگی آن زبان رابطه  هر زبان دقیقاًبلکه وزن شعر  ،شعر در يک زبان تفننی نیست

 و همانا هجا ،ويژگی مؤثر در کاربرد اوزان شعری . نگارنده معتقد است(همان) «دارد

نوع »و به قول ناتل خانلری بسامد هجاها و قواعد مبتنی بر ترکیب هجايی است  ،کاربرد

 احدهای صوتیو ةوزن شعر هر زبان بر مبنای يکی از خواص يا تنها به اعتبار شمار

 ست.ور وی از واحدهای صوتی همان هجامنظظاهراً که  (27 :1345)« شودحاصل می
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کمّی بودن اوزان شعری  رغم علیی کارکردی هجاست که ها تفاوتبنابر همین 

مثال تفاوت  ؛ برایفارسی و عربی، شاهد تفاوت بسیار چشمگیر در کارکرد اوزان هستیم

که در پايان بیت نقش ممیزه  cv:ccو   cvccای به ويژه دو هج ،در قواعد هجايی

در دو زبان متفاوت است و در حالی که در عربی هجاهای بلند و کشیده و کوتاه  ،دارند

ديگری که پژوهشگران بدان  ةنکت گونه نیست. ضمناًاين فارسیشود، در تلقی میيکسان 

سیک عرب با ابراز اعراب اعراب در زبان عربی است. شعر کال ةنقش پديد ،انداشاره نکرده

ل نیز ضروری له در هجای پايانی مصرع اوّئدر واژگان میانی بیت همراه است و اين مس

برخالف فارسی  ،است شود که واحد شعری در عربی بیتدرستی گفته میلذا به ؛است

له در اشعار بسیاری از شاعران عرب که ئع است. اين مسادر آن مصر که واحد شعری

 شود. ديده می ،است «مدور»ابیات آن  اصطالحاً

 و وجود دارددر عربی   :cvهجای  بارةمانند آنچه در ،قواعد هجايیبرخی تفاوت در 

و همچنین هجای ( 111 :1999قدور، )تکرار آن در يک واژه بیش از سه بار جايز نیست 

cvcc ًه تفاوت همگی ب ،شودمصراع ديده نمیةدر میان که اختصاص به وقف دارد و اصوال

و لذا عجیب نیست که  دشومیمنجر هجايی ان ارک ها و به اصطالحدر انواع تفعله

کاربرد است و مفاعیلن در عروض فارسی بسیار پرکاربرد و برعکس در عربی کم»

متفاعلن و مفاعلتن در عروض عرب پرکاربرد و در عروض فارسی حکم النادر کالمعدوم 

گذاری برخالف تصور عمومی که ناشی از نام بنابراين ؛(109 :1370، کامیار )وحیديان« رددا

کلیدی اشاره  ةبايد به اين نکت ،بحور و اوزان شعر فارسی با تکیه بر عروض عربی است

وجه به معنای کارکرد يکسان گذاری و استفاده از اصطالحات مشترک به هیچکرد که نام

ت هجايی، ابه دو ادبیات در کمیّتش رغم علیاوزان در دو زبان فارسی و عربی نیست و 

 ،دهخدا جمله گونه که بسیاری ازاوزان پرکاربرد دو زبان بسیار قابل تأمل است و آن

اوزان پرکاربرد عربی که بزرگان شعر عربی در  ،انداشاره کرده کامیار خانلری و وحیديان

بحوری  .اهی ندارندجايگ در فارسی تقريباً ،اندخود را سرودهة آنها معلقات و اشعار برجست

کامل به علت سنگینی و ناخوشايندی وزن و آهنگ  مانند طويل و بسیط، مديد و وافر و

کنار زده شده و اوزانی مانند مجتث که در  و ايرانیان زبانانتطابق با ذوق فارسیو عدم 

ة به يکی از اوزان پرکاربرد فارسی تبديل شده است. هم ،عربی کارکرد بسیار کمی دارد

 ياد شده «سنگینی و ناخوشايندی وزن و آهنگ»که از آن تحت عنوان  ها تفاوتن اي
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انواع هجا، بسامد هجايی و نظام هجايی دو زبان  برخی جز در تفاوت دو زبان در ،است

 قابل تفسیر نیست.
 

 نتیجه .6

اصطکاک تاريخی مداومی که بنابر عوامل سیاسی،  با وجودـ دو زبان فارسی و عربی 

 انداند، تأثیر دستوری چندانی بر هم نداشتهينی و فرهنگی با يکديگر داشتهاجتماعی، د

 ةکند و حتی در جنبقاموسی بیش از هر چیز خودنمايی می ةو تأثیر دو زبان بر جنب

 آوا در دو زبان محل تفاوت است. سیزدهآوايی نیز 

ست که تشابهات دو ای دو زبان در انواع هجا و نظام هجايی، نشانگر آن اتحلیل مقابلهـ 

زبان فارسی و عربی به انواع هجايی، به علت ورود واژگان دخیل فراوان عربی که به 

شده است، بیشتر از  منجر های هجايی آن واژگان در فارسی ساخت زيادبسامد 

تأثیر آن بر ساخت هجايی واژگان عربی به  يی است که به دلیل وجود اعراب وها تفاوت

بودن زبان رسد ويژگی پیوندینظام و قواعد هجايی نیز به نظر می وجود آمده است. در

های ترکیب هجايی واژگان فارسی نسبت به عربی مؤثر بوده و فارسی، در کثرت گونه

 موجب انعطاف و تنوع بیشتر در ترکیب هجايی واژگان فارسی شده است.  

شده منجر جايی آن دو ـ از داليل مهم تفاوت فارسی و عربی که به تفاوت در کارکرد ه

را  cvccکارگیری هجاهای بلندی مانند که بهبی است اعراب در عر ةوجود پديد ،است

اين مورد در شعر عربی به خوبی  ؛سازددر انتهای کلمات و عبارات عربی غیرممکن می

 نمايان است.

تر در آن مهماز ع هجا با يکديگر اختالف دارند و با توجه به اينکه دو زبان در برخی انواـ 

شناختی های زبانتوان در کنار ديگر مشخصهنظام هجايی دارای اختالف هستند، می

عربی در واژگان، از ترکیب هجايی نیز برای تعیین و تشخیص برخی از واژگان دخیل 

يکی از فقط  ،هجايی واژگان ةالبته اين مشخص ؛فارسی و يا فارسی در عربی کمک گرفت

های عروضی بین دو زبان که در کتب  . همچنین تفاوتده استکنن های تعیینمشخصه

بلکه شیوة ترکیب هجاها  ،در تفاوت انواع هجا نیست صرفاً ،عروضیان بدانها اشاره شده

گیری عروض فارسی از منبع آن، در واژگان و فرآيندهای واجی از عوامل مهم فاصله

 .يعنی عروض عربی بوده است
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