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  هامراعات نظير، زيور آرايه
  

  دكتر سيد مجتبي حسيني                                                      
  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر

  1غالمرضا فتحي                                                        
  

  :چكيده
ي ادبي است كه شاعر با انتخاب واژگان متناسب  مؤثرترين آرايه،مراعات نظير

نيز ناميده » مؤاخات«و» توافق«و» تناسب«هاي  اين آرايه كه به نام. آفريندميرا  آن
با اين همه در كتب . شودميهاي ادبي نيز شود، سبب فعال شدن ديگر آرايه مي

ه بازنگري صناعات ادبي تعريفي جامع از اين آرايه صورت نگرفته است كه نياز ب
 تعريف صحيحي از آرايه ،هاي متعدد اين مقاله كوشيده است با آوردن مثال. دارد

  مراعات نظير به دست دهد
  

بياني، انتخاب واژگان متناسب، تناسب، وهاي بديعي آرايه :واژگان كليدي
  تصوير سازي، مراعات نظير 

                                                        
 10/9/1389: تاريخ پذيرش   15/6/1389: اريخ دريافت ت  
   دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي ـ دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر- 1

 

  تحقيقات زبان و ادب فارسيپژوهشي نامة فصل
  شگاه آزاد اسالمي ـ واحد بوشهردان

  ششم: پياپي، شماره 1389 زمستان، دورة جديد ـ شماره سوم
 81  تا  67 از صفحة 
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  :مقدمه
ني به جايگاه است بايد گفت  سخ»نمك ندارد شعري كه استعاره ندارد«اين گفته كه 

 سخن را عام شمول »استعاره« .مند بودن آن است استعاره،راز ماندگاري يك اثر ادبي
 زبان هنري يهحيط رترين امكانات دعاليوترين كشف هنرمند  استعاره بزرگ.كندمي

شود  شاعر مير به كمك استعاره است كه هر كسي از ظن خود يا.)142 ،اسشمي( است
  .رساند را به رضايت ميهمهو

 وجويندگان  وكند  خود را مانند بو در برگ گل پنهان مي، ادبييهنويسند وشاعر 
اكراه و سخني كه از سر اجبار .داردشيفتگان سخن خويش را به جستجوي خود وا مي

شود ولو با تكلّف به زيورهاي ادبي آراسته گردد يا بنا به خواهشي يا فرمايشي گفته مي
  وماند خود ميمحدودزماني  و مكانييهدر حيط  وشودها ماندگار نميذهن وهالدر د

  .شودپوسيده مي
 با آراستن آن كالم را نمكين وبخشد سخن را برتري مي،بياني وزيورهاي بديعي

 شوند اين زيورها گويا نهرهايي زاللند كه به آبگير سخن جاري مي.كنندگرانمايه ميو
جاست كه گاهي هر   مهم اينيه اما نكت.سازندگوارا مي وپويا واناين آبگير را جوشو

گاهي با پيوستن با  وشوندزيبا به تنهايي جاري مي وكدام از اين جوي هاي روشن
؛ هر .. . مجاز با تشبيه و، تضاد با تهكّم، ايهام با تلميح:افتند مثليكديگر به جريان مي

   .كنندآبگير سخن را آبدار مي وگردند جاري ميكدام به تنهايي يا با پيوستن با همديگر
 به ؟ توان پيوستن با همه را داردها جوي كه كدام يك از ايناما سخن اين جاست

 ترناچار به پيوستن با آنند تا زاللها تر كدام آرايه است كه ديگر آرايهبيان ساده
ش سه پاسخ اين پر شايد در نگاه اول شگفت انگيز باشد ك؟تر جريان يابنددلنشينو
  . است»مراعات نظير«

  
  :مراعات نظير

هايي را بگنجانند كه از جهتي مفهوم آنها  اين است كه در سخن واژه،مراعات نظير«
 اين )99 ،نوروزي(.»فندق در بيتي وبادام ونظير يا متناسب هم باشد مانند آوردن پسته
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ي مقاله . بيان شده استتعريفي است كه در بيشتر كتب صنايع ادبي با همين مضمون
تأثير آن بر  وي مراعات نظيري آرايهحاضر سعي كرده است ضمن بررسي بيشتر در باره

پرسشي كه بايد پاسخ . اي ارائه دهدي تعريف فوق نيز نظر تازهزيبايي سخن، در باره
داد اين است كه آيا اين واژگان متناسب بايد به صورت آشكار در كالم حاضر باشند يا 

گونه كه در استعاره يكي از طرفين  مثالً آن. توانند ذهني باشندمياينكه برخي از آنها 
  :ما طرف ذكر نشده را در ذهن خود داريم وشودميتشبيه ذكر ن

  زنند صفير ميي عرش تو را ز كنگره«    
   »                                    ندانمت كه در اين دامگه چه افتاده است

  )54،ظحاف(
با هيچ » كنگره«ي واژه وتناسبي است» صفير زدن« و»دامگه«در بيت باال بين واژگان 

ي مشهودي در اين بيت تناسب ندارد ولي شاعر، عرش را در ذهن خود به كاخي واژه
كه در ذهن » كاخ«كه آشكار است با » كنگره «تشبيه كرده است كه كنگره دارد بنابراين

  . كنندميي مراعات نظير ايجاد يهآرا وداريم متناسب بوده
 . اشاره شده است، اندكي بيشتر يا كمتر،هاي ادبي به حدود هفتاد آرايهدر كتب آرايه

  وترندمبالغه فعال  و جناس، تضاد، استعاره، ايهام،ها همچون تشبيهبعضي از اين آرايه
اما . ندرگيرار مي االعداد كمتر مورد استفاده قةاقيس وبرخي نيز همچون اسلوب الحكيم

 يهترين آراي فعال، مراعات نظير يا تناسبيهگونه كه موضوع اين مقاله است آراي همان
 وقتي ارزش ادبي ،نثر و سخن نظم.. .ي سخن ادبي است يعنياز لوازم اوليه« و ادبي
چنان و. )259 ،همايي( »تقارب وجود داشته باشد وكندكه مابين اجزاي كالم تناسبميپيدا 

هاي ادبي  اكثر ديگر آرايهيهترين كه فعال كنندكه گفته شد مراعات نظير نه تنها فعال
  .ها ي است براي پويا كردن ديگر آرايه»كاتاليزور«است؛ يعني مراعات نظير به عنوان 

د مثال هشوا  وفرعيات  وبديعي با آن همه توضيحات  وحدود هفتاد زيور بياني
گاهي بي فايده بودن برخي از آنها به خوبي ديده چنان گسترده شده است كه  آن
 ،صناعات ادبي عرب ونحو وصرف وقافيه وتأثير پذيري افراطي از عروض .شود مي
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هايي   گرچه اخيرا تالش.ادبيات فارسي را از دسترس فارسي زبانان دور ساخته است
دبيات فارسي ا وهنجارهاي زبان وتطبيق آن با معيارها وبراي ساده كردن اين علوم ادبي

ادبيات فارسي حاكميت مطلق  و سنتي بر آموزش زبانيهشود اما هنوز انديشديده مي
اند كه به صورت طبيعي  روزمره  وساده ويههاي ادبي آنقدر بديبسياري از آرايه .دارد

 .همگي با كاربرد آن آشنا هستند و)تشبيه ومانند تضاد( در زبان عادي مردم نيز وجود دارد
  و مانند ايهام،شوندادب متوجه وجود آنها در كالم مي واهل ذوق واند گر فنيبرخي دي
زيور   ويا مذهب كالمي را آرايه وتوان تجاهل العارف يا تجريداما براستي مي .استعاره

  : در بيتمثالً .سخن دانست
 تگر پير مغان مرشد ما شد چه تفاو

  

 درهيچ سري نيست كه سري ز خدا نيست  
  

  )97 ،حافظ              (                                                                           
 آيا استدالل شاعر در مصراع ،گيرند مذهب كالمي در نظر مييهكه براي آن آراي

 )سر( مجاز ،هاي در اين بيت آرايه؟دوم براي مصراع اول به سخن زيبايي بخشيده است
 وزن موسيقي وها وجود دارد كه شاعر با استفاده از اين آرايه)رسِ  ورس(جناس و
اي به  آيا افزودن آرايه.دلنشين ساخته است وواژگان مناسب سخني معمول را رنگينو

 ، ادبي بايد زيبايي آفرينيهدور از نياز نيست؟ آراي وبي فايده» مذهب كالمي« عنوان
بديع فارسي خطاب «  كه در»ريدتج« .در حقيقت غير معمول باشد وي آفرينتشگف

 بديعي يهبخشد كه آن را به عنوان آراي چه زيبايي به سخن مي)298 ،همايي( »النفس است
   به حساب آوريم؟

 !اي سعدي تو دوستان مسلم نديده«
  

 »كه تيغ بر سرو، سر بنده وار در پيشند  
  

ز اينكه كسي اي هم اهيچ خواننده وعادي است وخطاب شاعر به خود امري معمول
: مراعات نظير (هامگر اينكه از ديگر آرايه كندبه خود خطابي كند احساس لذتي نمي

 .بردبالغت موجود در كالم لذت مي ووموسيقي سخن )سر وجفت هاي گردان تيغ
به حق نيز درست فرموده  وانداي بديعي ندانسته كه عالمه همايي آن را آرايه»تفويف«
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 واژگان مناسب ووزن وبايي طبيعي كالم است كه از موسيقياند در حقيقت همان زي
  ) 405 ،همايي( .گيردت ميأبالغت نش وخالصه فصاحتو

 ادبي در يك بيت يا عبارت ادبي از يهدانيم گاهي شاعر يا نويسندچنان كه مي    
  : مثال در بيت.كند ادبي هم زمان استفاده مييهچند آراي

 ن راهمحمود بود عاقبت كار در اي«
  

 »ازمگر سر برود بر سر سوداي اي  
  

    )454 ،حافظ( 
 هم زمان ديده )در مصراع دوم تكرار حرف س( تلميح و واج آرايي ،هاي ايهامآرايه

هنرنمايي هاي  وبدون تكلّف كه از شگردها وها بسيار طبيعي كه البته اين آرايه،شودمي
اي كه بايد به آن  اما نكته.ده استشاعران بزرگ بويژه حافظ است در اين بيت آورده ش

 )اياز( يسودا واياز وتوجه داشت اين است كه آيا اگر تناسبي بين واژه هاي محمود
  ؟برديم محمود پي مييهوجود نداشت از كجا به ايهام موجود در واژ

متناسب سرآمد  ومناسب توان گفت كه حافظ در انتخاب واژگانميبه جرأت 
خورند به نوعي ميو واژه ها با رشته هاي متعددي به هم پيوند در شعر ا. شاعران است

 بسيار هاينمونه .گرددميي اعجاب برانگيزي آشكار ي هنري آن به گونهكه جنبه
بياني به هم تنيده  وي بديعيهايهتوان آورد كه چه هنرمندانه آراميزيادي از شعر او 

  :مثال :اندنمود يافته و جلوهي مراعات نظيردر نهايت به كمك آرايه وشده اند
 اشك من رنگ شفق يافت ز بي مهري يار«

  

 »ت بين كه در اين كار چه كردفقطالع بي ش  
  

  )190،حافظ( 
  : تصويرگري زيبا دو تصوير اصلي وجود دارد،در اين بيت
  . شدن آب)خون رنگ( سرخ رنگ و غروب آفتاب در دريا:تصوير اول
  . عاشق به سبب بي محبتي ياريهن بر چهر جاري بودن اشك خوني:تصوير دوم

در تصوير دوم بي  و آب دريا را خون رنگ كرده،در تصوير اول بي خورشيدي
  . اشك عاشق را خونين نموده است،مهري يار

 يه زيبا با ايجاز اعجاب انگيزي سبب شده اند كه اين بيت به گونيهچندين آراي
  .دل نشين شود واي هنريفوق العاده
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  هم از نظر رنگ، اشك خون رنگ به درياي هنگام غروبيهتشبيه پوشيد -الف 
  )وجه شبه مركب(هم از نظر فراواني اشك و

طالع يعني  ونسبت به شفق و مهر كه نسبت به يار يعني محبتيهايهام در واژ -ب 
  .خورشيد
  .شفقت وجناس شبه اشتقاق بين واژه هاي شفق -پ 
ال ؤس و)دميدن خورشيد وطلوع كردن/ اقبال  وبخت( طالع يهايهام در واژ -ت 

وير در بيت اتص هاي موجود بين ايناي توانسته است آرايهاين جاست كه چه رشته
 پاسخ ؟فعال كند وها را پوياچه عاملي توانسته است اين آرايه فوق به هم پيوند زند؟

 نبود ايهامطالع در كار  ومهر و اگر تناسب ميان واژه هاي شفق.است» مراعات نظير«
 كه است» مراعات نظير«ي هماند بنابراين آرايتشبيه موجود در اين بيت بي اثر ميو

  :در بيت   .ها را فعال كنداست ديگر آرايه توانسته
 محمود بود عاقبت كار در اين راه«

  

 »گر سر برود بر سر سوداي ايازم  
  

  )حافظ( 
» محمود« س از آن ايهام در لفظپ وآيد تلميح استاي كه به چشم مينخستين آرايه

متوجه  با هم در اين بيت جمع نشده بودندهيچ كس» اياز ومحمود «يهاما اگر دوواژ
  :ديگرمثال  .شدتلميح موجود در بيت نمي وايهام در لفظ محمود

 باز آ كه در فراق تو چشم اميدوار
  

 چون گوش روزه دار به اهللا اكبر است  
  

  )483 ،سعدي( 
   تنگ معروف اهللا اكبردر شيراز ـ ب  رذان قبل از افطا ـ االف   :ايهام دارد »اهللا اكبر«

گوش  وبه طور قطع تناسب ميان واژه هاي چشم !شويم؟از كجا متوجه اين ايهام مي
   .موجب نمودار شدن اين ايهام است

  :اي ديگرنمونه
 تو نيز باده به چنگ آر و راه صحرا گير«

  

 »نوا داردكه مرغ نغمه سرا ساز خوش   
  

  )197، حافظ( 
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مسير است اما باده نام  و  دست،به ترتيب به معناي شراب» راه« و»چنگ« ،»باده«    
هاي  يكي از دستگاه(= راه هم به معناي نوا وچنگ نام سازي ويكي از الحان موسيقي

ي ايهام  آرايه،حافظ با تصويرسازي زيبايي كه در اين بيت نموده است. است) موسيقي
ي زرين مراعات نظير به هم پيوند زده است كه اي بسيار هنرمندانه با رشته به گونهرا

گونه متناسب در كنار هم چيده نشده بودند  ها اين ي اين واژهبدون شك اگر مجموعه
تر باشند، نزديك وترپيوند محكم وهر قدر اين تناسب و.ي ايهام هم خبري نبودازآرايه

    :در اين بيت ازسعدي .زتر خواهد بودخيال انگي وتراثر هنري
 شب است و شاهد و شمع و شراب و شيريني

  

 غنيمت است چنين شب كه دوستان بيني  
  

  )529 غزليات، سعدي،( 
به طور . )و صامت ش و مصوت(آيد واج آرايي استمياي كه به چشم نخست آرايه

جود ندارد اما وقتي معمول و در كالم غير هنري تناسبي بين شمع وشيريني و شاهد و
داند آن  ميسعدي در مصراع دوم با مضمون پردازي دلپذير خود جمع اينها را غنميت 

در اين بيت . شويم كه تناسب اين مجموعه به درستي رعايت شده استميوقت متوجه 
. اند بينيم كه هر كدام از اجزاي اين تابلوي زيبا هنرمندانه در كنار هم قرار گرفتهميايماژي 

ايجاد كند كه خيال » مؤاخاتي«هنر همين است كه هنرمند بتواند بين اجزاي پراكنده 
تناسب ... برانگيزد وگرنه بيان واژگاني چند كه هر قدرهم از نظر جنس و نوع همراهي

و يا در . اي محكم به هم پيوند نخورده باشند زيبا و هنري نيستداشته باشند اما با رشته
   :شود ميشين از رهي معيري دو تشبيه بليغ ديده مثال زير در بيتي دلن

 امنابي نخورده از جام عافيت مي«
  

 »وز شاخ آرزو گل عيشي نچيده ام  
  

  )5 ،رهي معيري( 
ديده  بيت  تشبيهات بليغند كه در اين»گل عيش« و»شاخ آرزو« ،»جام عافيت«    

 خوردن در مصراع اول وناب  مي،هاي جامبينيم كه تناسب ميان واژه اما مي.شوندمي
 پس به خوبي است اين تشبيهات را زنده كرده ،چيدن در مصراع دوم و گل،شاخو

    .ي مراعات نظير استآنچه اين تشبيهات را كار ساز كرده است آرايهمشهود است كه 
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  : مثال ديگر 

  »كجور تا نهاوند واز نور          اي تو افكند زالزلره
  )298، ملك الشعراي بهار(

= نهاوند  وكجور و جزئيه ؛ نوريهبه عالق(مجاز  و مبالغهيهدر اين بيت دو آراي    
توانست مصراع دوم را جز اين گونه نيز ميشاعر به يقين . شوند ديده مي)تمام ايران

اثر هراي دماوند را برتمام كشور به خوبي نشان دهد اما او با انتخاب واژگاني  وبسرايد
ي شعر خود را حل كرده ي مراعات نظير، هم مشكل قافيه آرايهبه كار گيري ومتناسب
  .هم با نام بردن از سه محل مناسب بيت خويش را نمكين ساخته است واست
   : مثال ديگر  

  رز رايهزكات مال به دركن كه فضل«
  

 »چو باغبان بزند بيشتر دهد انگور  
  

  )90   گلستان،سعدي(                                                                             
 حسن تعليل به كار رفته است اما مراعات نظير بين واژه هاي يهدر اين بيت آراي

  .انگور موجب اين حسن تعليل زيبا است و باغبان،رز
   : مثال ديگر     

   آن طاليي مخمل آرايان خون سردان               
  شان  بيني  وگوش و چشمآن عزيزاني كه               

  كه حساس است   بس                               
  غمز ياس آبي را   و نور عطر ناز                                   

             )272 ،اخوان ثالث(       ..از براي اطلسي زرد خمار آلود                                     
 تهكّم استفاده كرده است كه يهسخن خود از آرايدر اين شعر نيز اخوان براي تأثير 

هاي چشم وگوش وبيني وهمچنين تناسب ميان واژه (گيري از زيور مراعات نظيربهره
  . تهكّم را موثرتر ساخته استيه آراي)ياس و اطلسي، آبي و زرد و عطر

تواند بيشترين تأثير بر زيبايي سخن داشته متناسب مي  وي مناسبهاهاستفاده از واژ
هنرمندانه در كالم به كار گرفته شوند هم بر ومتناسب  ،ي مناسبهاهباشد هرگاه اين واژ
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بزرگان كه اي است اين همان نكته وهم بر معناي كالم اثري شگرف دارند وموسيقي
تواند بر ميماني ي مراعات نظير زبه عبارت ديگر آرايه. ادب از آن غافل نمانده اند

ي شاعريا نويسنده وزيبايي سخن بيافزايد كه در قالب يك كالم هنري به كار گرفته شود
 مثال در .شودمي موجب التذاذ هنري )محمدي( »جفت هاي گردان«هنرمند با انتخاب 
    :شعر زير از صائب

 گويدميغبار خط به زبان شكسته «
  

 »كه فيض صبح بناگوش يار را درياب  
  

  )68 ،صائب( 
اي  دو گونه» شكسته«و» غبار«بين واژگان غبار وخط وشكسته، مراعات نظير است كه 

در . از خط هستند اما اين سه واژه به صرف قرار گرفتن در كنار هم زيبايي آفرين نيستند
ي خود  غبار خط با زبان الكن وشكسته: (نيزوجود دارد» تشخيص«ي اين بيت آرايه

از سويي ديگر تركيب ). نبايد از فيض صبح بناگوش يار بي بهره ماندكند كه مينصيحت 
گويد وهم غبار  مياي بسيار هنري از خط است بازهم خط غبار را كه گونه» غبار خط«

اش با صبح آورد كه باز به سبب تيره رنگيميتيره رنگ جوهر نويسندگي را به ذهن 
است » زبان شكسته«كه در تر كيب همچنين ايهامي . سپيد بناگوش تضاد ضمني دارد

ي صائب در اما عمل هنرمندانه. مصراع نخست را ماهرانه موجز وهنري كرده است
صبح بنا «ايهام در مصراع اول، وتشبيه بليغ  ي تشخيص ومراعات نظير واستخدام سه آرايه

اگوش ي زلف سياه تاب خورده بر بنتوان از تشبيه پوشيدهمينيز ن. در مصراع دوم» گوش
ي ظاهري وضمني دراين يك هاهاين آراي! با خط شكسته بر بياض كاغذ، چشم پوشيد

  . اند محل ظهور يابند توانسته» مراعات نظير«بيت فقط به مدد زيور 
ي چنان كه گفته شد در تعريفي كه به طور سنتي در كتب صناعات ادبي از آرايه

نوع، جنس، همراهي، (ه به جهتيمراعات نظير شده است آن را جمع دو يا چند چيز ك
 وكمان پروانه يا تير وتناسب داشته باشند آمده است مانند شمع) مشابهت يا تضمن

 به طور مثال ما تناسب ميان تير. اما اين تعريف نياز به باز نگري دارد)625 سعيديان،(
 نگاه سنگ در وميان ديوانه يابيم اما تناسبميپروانه را به خوبي در  وكمان يا شمعو
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نيز به آن افزوده شود در اين صورت » كودكان«شود مگر آنكه مياول به خوبي درك ن
. شودمياست كه تصويري از سنگ انداختن كودكان در پي ديوانه در ذهن ما مجسم 

ي مراعات نظير سبب آرايه تواندميبنابراين نشاندن چند لفظ در كنار يك ديگر وقتي 
 تصويري از ائتالف آنها از گذشته در ذهن خود شند ياشود كه كه يا تصوير ساز با

   :شودميي مراعات نظير آشكار  در اين صورت است كه آرايه.داشته باشيم
 بود آن ديوانه خون از دل چكان

  

 زانكه سنگ انداختندش كودكان  
  

  )48،عطار (
 اشدتناسب ميان اجزاي كالم مهمترين شرطي كه است كه يك اثر ادبي بايد داشته ب

نيز چنانكه گفته  وشودميدر حقيقت بايد گفت اگر اين تناسب نباشد سخن، ادبي نو
ي شد اين تناسب نيز زماني مؤثر است كه تصوير آفرين باشد در غير اين صورت آرايه

در شعر زير از . شوندمي فعال نهاهيبه تبع آن ديگر آرا وگيردميمراعات نظير شكل ن
  :دكتر مهدي حميدي شيرازي

 پا كنم وزند دلم كه زنو دستميپر 
 همـچون كبوتري كه پرد سـوي آشيان

 زير آن چـنار كـهن سـال  بغـنوم در
  

 دانه چشم پوشم وجان را رها كنماز   
 زي آشـيان خـويش پرو بال وا كنم
 غوغاي هـجر سـرو خرامان به پا كنم

  

  )313 ،حميدي شيرازي (
اما . تناسب وجود دارد» بال«و» آشيانه«، »دانه«، »كبوتر«، »پر«بينيم كه بين الفاظ مي

ي  دانسته كه شرط اصلي آرايهميشاعر به خوبي . شاعر آنها را در دو بيت بيان كرده است
يا همان مراعات نظير تصوير سازي است بنابراين چون در يك بيت مجال آن را » تناسب«

نيز بي تناسب » سرو«و» چنار«ه چنان ك. نديده است در ابيات بعد آن را كامل كرده است
  :ي همين غزل زيبا باز شاعر سروده استدر ادامه. باشدميبا كبوتر وآشيانه ن

 زان ناخدا كه كشتي عشقم شكست و رفت
 دنـبـال آن  ســفينه  كـه عـمـرمـرا ربود
 درياي خون كنم دل گردون ز اشك چشم

  

 ي دل با خدا كنمقصه از خـون ديده  
 دستي هوا كنم ويزمر اشكي به خاك

 وانگه چو قطره خوني در خون شنا كنم
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 تناسب »قطره« و»شنا« ،»دريا« ،»سفينه «،»ناخدا« ،»كشتي«بين واژگان  در اين سه بيت
ي مراعات وجود دارد كه باز شاعر براي تكميل تصوير سازي خود كه بتواند از آرايه

خود را هر چه   سخن،ناسب بيشترنظير بهره بگيرد، در سه بيت وبا ائتالف واژگان مت
 . بهتر هنري كرده است

مراعاة النّظير هي الجمع  :صاحب جواهر البالغه در تعريف مراعات نظير گفته است 
مراعات نظيرگرد آوردن دو چيز يا چند : بينَ أمرين أو أمور متناسبةٍ العلي جهة التّضاد

 ،الهاشمي( ] ! از جهت تضاد نباشديعني تناسب آنها[چيز متناسب است نه از روي تضاد 

واژگان  تواند متناسب باشد؟ مثال اگر شاعريميي متضاد ن سؤال آنكه چرا دو واژه.)252
روشن را در شعر خود بياورد، آيا چنان نيست كه جفت هاي  ويا تاريك زيبا وزشت

ي فتهبا نظربه ايهام تضاد، نقص گ.  متناسب يكديگرند؟،از نظر مالزمت» زيبا وزشت«
   :مثال: شودميصاحب جواهر البالغه به خوبي ديده 

 آشنايي نه، غريب است كه دلسوز من است
  

 چون من از خويش برفتم دل بيگانه بسوخت  
  

  )2 6حافظ،( 
 هستند؟ هاهاگرخواسته باشيم واژگان متناسب را در اين بيت نشان دهيم كدام واژ

خويش  و كه آشنا، است»بيگانه« و»ويشخ« ،»غريب«، »آشنايان«معلوم است كه پاسخ، 
ايهام تضاد » خويش«ي بنابراين در اين بيت ضمن آنكه واژه. غريب متضادند وبا بيگانه

شايد . دهدمياي از مراعات نظير تشكيل غريب نيز رشته وآشنا ودارد با واژگان بيگانه
دارد اما حقيقت ايهام  ومعناً با بيگانه متضاد نيست) خود(ي خويشگفته شود كه واژه

فكر را در قالب واژگان ديگري بيان كند اما  واين است كه شاعر مختار بوده همين كالم
او براي خيال انگيز كردن سخن خويش تعمداً واژگاني را انتخاب كرده است كه به 

اش اين واژگان متناسب تر كردن سرودهنيز براي هنري ونوعي با هم تناسب داشته باشند
دانيم كه شرط مي واي انتخاب كرده است كه در با يك ديگر در تضاد باشند،را به گونه

 گوينده يا نويسنده مابين چند كلمه«ي مراعات نظير همين است كه استفاده از آرايه
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مختار باشد وازميان آنها آن را اختيار كند كه با كلمات ديگر متناسب  وچند چيز مخيرو
  . )259 ،همايي( »باشد

يا مراعات نظيربيان » تناسب«ي اي كه براي آرايهايي در شروط سه گانهعالمه هم
مراعات نظير به اين شرط داخل صنايع بديع  وصنعت تناسب« فرموده اند كه ،كرده اند

معنوي است كه داير مدار لفظ بخصوصي نباشد؛ يعني معني الفاظ را در نظر گرفته 
تبديل كنيم باز ) قوس وسهم(را به ) كمان وتير(مثالً هرگاه ... باشيم نه خود الفاظ را

در غير اين صورت تناسب لفظ به ... همچنان صنعت تناسب به حال خود برقرار است
   )295-296 ،همايي    (!!» واهللا العالم.. .ناميمميما آن را تناسب لفظي  ولفظ است

  : در بيتآيد اين است كه مثالًميي استاد همايي به ذهن پرسشي كه از اين گفته
  از نور و كجور تا نهاوند                                         هرّاي تو افكند زالزل

آيا شاعر معاني الفاظ را در نظر گرفته يا » نهاوند« و»كجور« ،»نور«بيان نام سه محل 
به اينكه صرفاً سه مكان را مجازاً نام برده است؟ هر كدام از اين سه مكان داير مدار لفظ 

اگر سه مكان ديگر هم جايگزين آنها كنيم باز هم آن سه بر همان  وخصوصي هستند
 كجور واگر نيز خواسته باشيم به جاي الفاظ نور والفاظ به خصوص داللت دارند

ي تناسب به آرايه، )قوس وكمان به جاي سهم ومانند تير(نهاوند معاني آنهارا بنويسيم و
  .شودمينظر استاد نقض  وراين سخنبناب! ماندميحال خود برقرار ن

ي مراعات نظير كه بنا به رسد كه آرايهمي     با توجه به توضيحات فوق به نظر 
نيز ناميده شده است، نياز » تناسب« و»ائتالف «،»توافق«، »مؤاخات«اهميتش به نامهاي 

ظراين به ن و.مانع نيز باشد وتعريفي كه در عين سادگي جامع. به تعريف جديدي دارد
ي متناسب است كه مراعات نظير گزينش دو يا چند واژه: جانب اين است كه بگوييم

هنري  وآفرينند كه سخن را مخيلميبه صورت حضوري يا ذهني، تصويري در كالم 
  :كنندمي

 حكايت لب شيرين كالم فرهاد است
  

 ي ليلي مقام مجنون استشكنج طره  
  

  )77 ،حافظ( 
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 ،»شيرين«بين : شودميي مراعات نظير در اين بيت ديده آشكار است كه دو رشته
ي نيز رشته» كالم« و»لب«يك رشته از تناسب است وبين » مجنون« و»ليلي« ،»فرهاد«

ي شيرين     مزه–1 :ي شيرين در اين بيت داراي ايهام نيز هستضمن اينكه واژه. دوم
م كه نيم نگاهي است به بينيميي تلميح ودر همين بيت آرايه ي فرهاد معشوقه-2

 هاي تلميحهبينيم كه حافظ ماهرانه آرايمي. مجنون وليلي وفرهاد، وحكايت عشق شيرين
شعر خود را  وي مراعات نظير در اين بيت گره زده استايهام را با دو رشته ازآرايهو

  .دلنشين ساخته است ومخيل
اي كه پيوندند به گونهيمي ديگري به هم مراعات نظير بيش از هر دو آرايه وايهام

  :آيدميايهام تناسب از تركيب اين آرايه به وجود «آرايه 
 تا دل هرزه گرد من رفت به چين زلف او

  

 كندميزان سفر دراز خود عزم وطن ن  
  

  )259 ،حافظ( 
 ،»چين«بين  واز يك سو تناسب است» دراز« و»چين« ،»زلف«در اين بيت بين 

نخستين  وي چين ايهام دارد اما معناي روشنواژه. ديگراز سويي » سفردراز« و»وطن«
معني دوم كه منظور شاعر  وهمان شكنج زلف است كه با درازي زلف متناسب است

  .نيست كشور چين است كه با سفر دراز تناسب دارد
الشّمس والقمرُ بِحسبان «: ي الرحمني مباركه سوره6 و5همچنان است در آيات 

به حساب ) در ساختار وحركت وتأثير(ماه  و خورشيد»رُ يسجدانوالنّجم والشّج
  .كنندسجده مي) خداي خويش را(وبوته ودرخت ، . اند)آفريده شده(ومعياري ويژه 

نجم از نظر لفظ تناسب وجود دارد اما از  وقمر ودر اين جا نيز بين واژگان شمس
ي ي شريفه نجم در آيهشجر نيزاز نظر معنا تناسب است زيرا وسويي ديگر بين نجم

  . بوته است وفوق به معني گياه
كند كه سخن ادبي باشد وكالم از ميتناسب ميان واژگان زماني ارزش هنري پيدا 

از ديگر  وبهره گرفته باشد... استعاره و وايهام وكنايه وتلميح وزيورهايي، همچون تشبيه
كنند كه با واژگان متناسب همراه مي خيال انگيز وسو اين صنايع نيز زماني كالم را ادبي
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 بياني الزم وي مراعات نظير با ديگر صنايع بديعيگردند بنابراين چنين است كه آرايه
اما سخن اين جاست كه تناسب واژگان حتي اگر در يك سخن ادبي  .ملزوم يكديگرندو

 مثال در اين. هلو را خوردم وانار ونباشند امكان بروز دارد مثالً كسي بگويد من سيب
هيچ گونه انگيزندگي ادبي ندارند اما  وفقط تناسب لفظي ميان واژگان برقرار است

 دود، درميشود فالن همچون پلنگ ميولي وقتي در تشبيه گفته . سخني فصيح است
او : ي استعاري بگوييمحتي اگر به گونه و.تند دويدن تناسب است و بين پلنگاين جمله

ما آن را بر زبان جاري  و داريم كه با گل متناسب استگل است، صفاتي از گل در ذهن
ي واژگان متناسب در ذهن بنابراين گاهي ممكن است برخي از مجموعه! ايمنكرده

بينيم كه ديگر صنايع بدون ميبا اين توضيح . مخفي سازيم تا كالم زينت بيشتري گيرد
 بروز هايهون حضور ديگر آرا مراعات نظير امكان بروز ندارند اما مراعات نظير بديآرايه
 يابدكه در اين سطح نيز بي فايده نيستمييابد گرچه به سطح تناسب الفاظ تنزل مي
  .شودميموجب ايضاح بيشتر سخن و

  
  : نتيجه

ي تناسب انتخاب واژگاني متناسب به صورت آشكار يا ذهني مراعات نظير يا آرايه«
-ي ديگر آرايهنيز فعال كننده وتريند فعالاين آرايه خو. كندمياست كه كالم را ادبي 

ي خود در ي ادبي با كمك تخيل شاعرانهگوينده يا نويسنده. بياني است وهاي بديعي
 د كه تصويرآفريننگزيميبين واژگاني كه مختار به انتخاب آنهاست، واژگاني را بر 

  .انگيزنده باشندو
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