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 هنجار گریز است تناسبیمراعات نظیر 

 دکتر عیسی نجفی                                                                                                 

 ادیار دانشگاه رازی گروه زبان و ادبیات فارسیاست                                                                       

 فرزاد فرزی                                                                                                       

 فارسی اسی ارشد رشته زبان و ادبیاتکارشن                                                                                             

    چکیده

صنعت مراعات نظیر به عنوان یکی از صنایع بدیعی معنوی از دیرباز تاکنون مورد تحقیق و بررسی عالمان این علم     

-بهاند یا در مورد ارزش یا جنبه طورکلی نویسندگان و محققین یا در مورد شرایط و حدود این صنعت صحبت کرده. بوده است

حدود این صنعت ارائه  شناسی تعریف جدیدی از شرایط واین مقاله سعی کرده است به کمک علم معنی. های زیباشناسانه آن

نخست هنجارگریزی در قلمرو معنایی و . شرط را پیشنهاد کرده است شناسانه آن دوزیباییۀ هم چنین در بررسی جنب. نماید

( ترتناسببی)هر چه این قلمروها نسبت به نرم گفتار معمول و روزمره دورتر . ار رفتهدوم فاصله و بعد فراوان قلمروهای به ک

 .کندباشند ایجاد زیبایی بیشتری می

 شرایط، زیبایی شناسی، قلمرو معنایی، هنجارگریزی    و مراعات نظیر، حدود :هاکلیدواژه

 :مقدمه

های مربوط به این در بدیع معنوی از زمان قدیم تاکنون در کتابصنعت مراعات نظیر به عنوان یکی از صنایع مورد بحث      

که در ذیل یکی از . نوآوری و تازگی داشته استۀ هایشان گاعلم مطرح بوده و نویسندگان و محققان این علم به تفاوت گفته

 .آوریمشده است را می تعاریفی که در اکثر کتب مربوط به این علم تکرار

ا تناسب، توفیق، مواخات، ایتالف و تلفیق نیز گویند، عبارت است از آوردن کلماتی است در جمله مراعات نظیرکه آن ر»

« لحاظ مشابهت یا مجاورت خواه از که با یکدیگرمتناسب باشند، خواه این تناسب از لحاظ هم جنس بودن باشد

میان کلمات و جمالت کالم ( ارتباط/ربط)قبل بایستی خاطرنشان کرد که اصوالً بدون وجود تناسب  از(. 46: 4913همایی،)

 .باشد تناسب استترین عنصری که باعث فهم کالم میبه طورکلی اساسی. قابل فهم نیست

همین تناسب، پراکندگی و تفرق را به وحدت و . تناسب جزء لوازم اولیه سخن چه ادبی و چه غیر ادبی است    

در واقع آن چه به کالم و گفتار انسان معنا و . کندده یا شنونده ممکن میسازد و فهم سخن را برای خواننهماهنگی بدل می

چه در گفتار روزمره و چه در کالم ادبی تناسب وجود نداشته باشد آن کالم و سخن . بخشد، تناسب استنظم خاصی می

شود؛ بلکه فهم آن را نیز میمعنی خواهد بود که نه تنها باعث اقناع خواننده یا شنونده نترکیبی از کلمات بی ربط و بی

 . سازدغیرممکن می

بنابراین در تمام گفتارهای روزمره و سخنان ادبی نوعی تناسب و مراعات نظیر وجود دارد که فهم کالم را آسان      

تناسب نه این . ها در یک حوزه معنایی استبندی واژههای روزمره و ادبی مربوط است به طبقهدر واقع تناسب درجمله. کندمی

بایستی در قلمرو معنایی کلمات و جمالت رعایت شود همچنین در قلمرو گرامری اجزاء جمله هم رعایت آن الزامی تنها می

ای توانیم جملهبدین گونه ما نمی. گیردها تنها با کنار هم چیدن اجزاء خاصی صورت میمثالً ترکیب گرامری جمله. است

بندی از اجزاء اعل یا چند مفعول یا چند متمم تشکیل شده باشد؛ بلکه باید به اقتضای جملهداشته باشیم که صرفاً از چند ف

رابطه یا + مسند+ ها از لحاظ دستوری به مسندالیهمثالً ترتیب جمله. کند استفاده شودمتنوعی که ترکیب کالم اقتضاء می
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که اگر اجزاء این در حالی. شوداسب و قابل فهم میای متنفعل خود نوعی تناسب است که باعث تشکیل جمله+ مفعول+ فاعل

 . شدربط تشکیل میای بدون تناسب و بیشد جملهجمالت از چندصفت یا متمم به تنهایی ساخته می

ای از لحاظ منطقی با هم متناسب نباشد و از اگر ترکیب جمله. تناسب منطقی زبان نیز از این قاعده مستثنی نیست    

اگرچه از لحاظ دستوری و نحو زبان دارای تناسب و نظم خاصی باشد، . شده باشدکه ربطی به هم نداشته باشندکلماتی تشکیل 

-ای که تشکیل شده است بی ربط و بیکند و جملهاما از لحاظ منطقی معنی خاصی را به خواننده یا شنونده منتقل نمی

علی "معناداری را بسازد چه بسا جمالتی مانندۀ تواند جملتناسب گرامری به تنهایی همچون تناسب معنایی نمی. معناست

فعل رعایت شده؛ اما از لحاظ معنایی + مفعول+ از لحاظ دستور امتناعی نداشته باشد یعنی ساختار فاعل "سنگ را نوشید

آمیزی باعث حس تناسبی با هم در صنایعی مانندالبته خود این بی. شودسنگ چون تناسبی با نوشیدن ندارد جمله فهمیده می

 ."ایمان شنید و مست شدۀ گوشم قص":یشود مانند جملهزیبایی می

 .ای برای اینکه قابل فهم باشد نیاز به تناسب داردتا به اینجا آنچه در این نوشته بارها تکرار شد این بود که هرجمله

 پیشینه تحقیق        

مراعات نظیرآورده اند؛ اغلب نزدیک به هم و ۀ علمای بالغت دربار در کتب بالغی، از ادوار گذشته تاکنون، تعاریفی که   

البته . اندای به خود گرفتهاند حالت کلیشههایی که ذکر کردهچنانکه بیشتر آن تعاریف با شاهد مثال. باشداز یک مقوله می

با نظریات رایج  قدما و معاصران متفاوت اند که های دیگری نیز مورد بررسی قراردادههستند کسانی که مراعات نظیر را از جنبه

 .های علمای بالغت در بررسی مراعات نظیر پرداخته شوددر این نوشته سعی شده است که به طرح دیدگاه. است

ترین تالیفات در علم که جزء قدیمی "المعجم فی معاییر اشعار العجم"شمس قیس رازی مولف کتاب ارزشمند    

است و هیچ گونه تعریف یا به مراعات نظیر به آوردن چند مثال در ذیل تقابل بسنده کرده بالغت است در بحث مربوط 

غالمحسین آهنی جزء .  استاند و تنها به ذکر کلماتی که نظیر هم هستند بسنده کردهاین صنعت ادبی ندادهۀ توضیحی دربار

ته؛ در حالی که در دیگر کتب بالغی در بخش بدیع به معدود نویسندگانیست که در کتاب معانی و بیان به مراعات نظیر پرداخ

وی همان تعریف رایج را برای مراعات نظیر آورده و تنها فصل ممیز وی در تعریف مراعات نظیر آوردن . استآن پرداخته شده

 (.444: 4931آهنی،)«صفت غیرمتضاد برای کلمات متناسب است

اما شمیسا نظری برخالف آنان دارد و معتقد است که . هم عقیده استوحیدیان کامیار نیز با آهنی در این مورد      

نظر ما هم با نظر شمیسا موافق است؛ زیرا (. 443: 4944شمیسا،)«تواند منفی هم باشد یعنی در کلمات متضادتناسب می»

شفیعی کدکنی نیز تضاد را . تواند باعث تداعی معانی شودشود تناسب به تنهایی نیست بلکه تضاد هم میآنچه باعث تداعی می

عالوه برآوردن تعریف مرسوم  "تازه به بدیعۀ نگا "شمیسا در کتاب. شودداند که سبب تداعی معانی میجزء صنایعی می

صرف آوردن اجزاء یک مجموعه متناسب خود به خود هنری نیست و تنها زمانی که مخیل و »مراعات نظیر معتقد است که 

اند که منظور البته شمیسا توضیح نداده(. 443:همان)«و می توان یک صنعت ادبی محسوب کرد مضمون ساز باشد هنری است

توان چنین توجیه نمود که منظور از مخیل و مضمون ساز بودن تداعی این نظر را می. از مخیل و مضمون ساز بودن چیست

ر وحیدیان کامیار در مورد صنعت مراعات نظیر در نظ. کندمعانی ثانوی برای کلمات متناسب باشدکه صنعت ایهام را ایجاد می

 . میان مولفان کتب بدیع تازگی دارد او نسبت به دیگران بیشتر موشکافی کرده است

داند و معتقد است که تناسب یکی از عوامل زیبایی آفرینی است وی تناسب و مراعات نظیر را از لوازم سخن ادبی می    

صرف آوردن کلمات متناسب در »: گویدوی با شمیسا هم عقیده است و می. ده آثار ادبی استو مایه وحدت میان اجزاء پراکن

شود که این تناسب زیبایی آفرین باشند و کلمات شود و زمانی صنعت ادبی محسوب میکنار هم صنعت ادبی محسوب نمی

وحیدیان )«خود به کار رفته باشند متناسب در اثر ادبی جزء اصل داستان یا اثر ادبی نباشند و در غیر معنای اصلی
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اگر کلمات متناسب تک معنایی و در قالب جمالت خبری و روزمره به کار روند فاقد : افزایددر ادامه می(. 33:4941کامیار،

کمتر نظم و نثر ادبی است که مراعات نظیرنداشته باشد و »معتقد است که  "فنون بالغت ادبی"همایی نیز در. زیبایی هستند

در اینکه تمام  جمالت نظم و نثر دارای مراعات نظیر هستند شکی نیست؛ اما مراعات . داندرا جزء صنایع بدیع معنوی میآن 

توان یک صنعت ادبی محسوب کرد؛ زیرا که نظیری منطقی و گرامری است نه مراعات نظیر ادبی بنابراین چنین تناسبی را نمی

و گوینده یا شنونده باید در میان چندکلمه مخیر و مختار . ظیر و تناسبی وجود دارددر کالم ادبی و غیر ادبی چنین مراعات ن

شفیعی کدکنی اگر چه (. 443:4913همایی،)«ای را اختیار کند که با دیگر کلمات متناسب باشدها کلمهباشد و از میان آن

ای کوتاه بر مباحث فصلی با عنوان مقدمه " رستاخیز کلمات "رساله مستقلی در حوزه علم بالغت ندارد اما در کتاب ارجمند

وی معتقد . استطویل بالغت نگاشته است که در آن مراعات نظیر را در ذیل صنایع بدیعی که سبب تداعی هستد ذکر کرده

شود بیشترخواهد ها بیشتر باشد به همان اندازه لذتی که از خواندن اثر ادبی برده میهر چه رشته تداعی»است که 

 (.439:4934شفیعی کدکنی،)«بود

با دکتر شفیعی هم عقیده است و مراعات نظیر را در ذیل  "درآمدی برمعنی شناسی"کوروش صفوی نیز درکتاب     

ای که دارند در های آن برحسب ویژگیواژه»داند که وی مراعات نظیر را صنعتی می. استآورده "هم آیی متداعی"عنوان با 

زیباشناسی  "تحقیق دیگر مربوط به بالغت نویسانی نظیرکزازی در (. 434:4943صفوی،)«گیرندییک زنجیره معنایی قرار م

نشده ۀ است که به نتیجه یا نتایج جدیدی منت "بدیع"، احمد رنجبر در "فنون ادبی"، کامل احمدنژاد در "(بدیع)سخن پارسی 

 . اندای بسنده کردههای کلیشهتعارف و مثالای در این زمینه شود تنها به آوردن است که بتوان مدعی طرح تازه

 : سخن ما

ای هنجارگریز است مراعات نظیر به عنوان یک صنعت ادبی هم زیر شمول این تعریف از تناسب است و هم به گونه      

صلی است که شود که معموالً دارای یک زمینه یا بافت ااز تناسب به این ترتیب که این صنعت در ابیات و جمالتی دیده می

آید که خود این اند در درون این بافت یا جمله اصلی یک بافت یا یک جمله ضمنی دیگری میکلمات آن با همدیگر متناسب

نیست؛ بلکه ( یکی)=اما تناسب این بافت با بافت اصلی جمله یکسان . بافت یا جمله کلماتش با همدیگر دارای تناسب است

راه برقراری تناسب این جمله یا . یا به عبارتی هنجارگریزی وجود داشته باشد. داشته باشدبایستی تناسبی وجود نلزوما می

. شودکلی بیت معموالً با تاویل و تفسیر برقرار میۀ گذارند با بافت اصلی سخن یا جملبافتی که صنعت مراعات نظیر اسمش می

اصلی کالم هنجارگریزی ۀ اعا ت نظیر نسبت به بافت و جملاین مقاله بیشتر متمرکز است براین نظر که بافت بیانگر صنعت مر

گشای بحث جدید در این زمینه باشد لذا از آنجا شروع تواند راهبطور کلی توضیحی در باب وجه تسمیه این صنعت می. دارد

 . می کنیم

 :مراعات     

نظیر ۀ کلم(. 4419:4913عمید،)« مصدرباب مفاعله است یعنی رعایت یکدیگر کردن، نگاه داشتن حق کسی را»     

همانند، همچون است این دو  کلمه وقتی همراه همدیگرآورده شوند به معنای آوردن کلماتی است با هم دیگر : هم به معنای

 .                       که ارتباط معنایی دارند

 .     دهدمرو معنایی خاص قرار میها را به همدیگر متصل و در داخل یک قلوجود این ارتباط یا تناسب است که آن 

 :قلمرو معنایی چیست     

ای را بشنویم همراه با آن یک سری کلمات دیگر در ذهنمان تداعی شود این مجموعه یک قلمرو هرگاه ما کلمه     

یل اما شیشه، برف ماشین، آچار، الستیک کلماتی هستند مربوط به قلمرو خودرو یا اتومب: برای مثال. دهدمعنایی را تشکیل می
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توانند توان مربوط به این قلمرو یا قلمروهای نزدیک به آن که چنین کلماتی در داخل قلمرو خود میپاکن و یا نمایشگاه را می

پاک کردن برف بر روی جاده با کلماتی مانند لودر . به عنوان مثال نمایشگاه اتومبیل یا نمایشگاه کتاب. داشته باشد نسبت داد

 .سازنداما برف پاک کن روی شیشه ماشین با اجزاء خودرو قلمرو خاصی می. چرخ قلمرو واحدی دارند و زنجیر

تواند در بیرون از قلمرو ماشین کاربرد داشته باشد؛ مثال آچار در تعمیرگاه ای از قلمروهای نوع اول هم میاگرچه پاره   

بندد ای که در ذهن نقش میشود اولین کلمهه آچار شنیده مییا یخچال سازی هم معنادار است؛ اما به طورکلی وقتی کلم

تواند جنبه فرهنگی اجتماعی داشته می( تعیین قلمروها)=البته خود این مساله . ماشین است نه تعمیرگاه رادیو و تلویزیون

قلمرو معنایی عبارت است  پس. ها با شنیدن آچار به یاد ماشین لباسشویی یا چرخ خیاطی بیفتندمثالً ممکن است خانم. باشد

این خویشاوندی که معموالً از . از یک محدوده  معنایی خاص که کلمات داخل آن محدوده برای ذهن نوعی خویشاوندی دارند

 .است یا در اثر تضاد و یا شباهت( مجاورت)ها گیرد و خود انواعی دارد یا به خاطر در کنار هم بودن آنطریق تداعی شکل می

شود، اما هر گاه موضوع عوض ان روزمره وقتی موضوع یا زمینه کالم عوض نشود؛ از یک قلمرو صحبت میدر زب     

بطور کلی تغییرات قلمروهای کلمات در زبان و بافت عادی زبان خیلی اندک و به ندرت صورت . کندشود قلمرو هم تغییر می

اوقات بدون آن که زمینه بحث عوض شود یک ۀ اما گا. عوض شده باشد( موضوع)=گیرد مگر آن که زمینه بحث و صحبت می

شوند که معموالً این قلمروها نسبت به قلمرو شوند و به سرعت هم خارج میدفعه قلمروهایی خاص وارد بر زمینه و بافت می

ت دیگر متفاوت و به عبار. کنندیعنی از قلمرو بسترکالم تبعیت نمی. به قول معروف هنجارگریزی قلمرویی دارد( بافت)=بستر 

 .ها، تشبیهات،کنایات و بسیاری از صنایع بدیعی و بیانی از این خاصیت برخوردار هستندها، استعارهضرب المثل. متمایز هستند

علی را به زندان  "ها به نوعی دارای هنجارگریزی هستند در قلمرو معنایی مثالً در جملهآنۀ به عبارت دیگر هم     

دهان دوختن ربطی به بردن حسن به زندان ندارد و هنجارگریز است چون در گفتار عادی معموالً  "دوختندبردند و دهانش را 

ۀ آیند اما جمالت، ممکن است در زبان روزمره این گونه باشند حسن را به زندان بردند و کتکش زدند اما جملکنار هم نمی

یرامون زندان نیست با تاویل و تفسیر به معنای ساکت کردن و دهانش را دوختند چون متناسب با قلمروهای رایج و معمول پ

 "زنیداری طبل زیر گلیم می "گوییمگوید میمثال دیگر خطاب به کسی که آشکارا دروغ می. شودخاموش کردن فهمیده می

گفتار رایج وقتی چون در . کلمات طبل و گلیم ربطی به زمینه کالم و بحث که دروغ گفتن است ندارند و هنجارگریزی دارند

اما اینجا که آمده است باید با تاویل و تفسیر معنایش . شودصحبت از دروغ گویی است لزوماً کلمات طبل و گلیم آورده  نمی

مراعات نظیر خود یکی از این هنجارگریزی های مربوط به قلمروهای معنایی است به این معنی . اصلی کردۀ رامتناسب با جمل

شود که معموالً از مجموعه عنایی بستر و بافت کالم یک دفعه یک یا چند قلمرو معنایی جدیدآورده میکه در ضمن قلمرو م

فالنی سرد و گرم چشیده  "گوییممثالی دیگر وقتی که می. شوداین کلمات معنایی غیر از معنای ظاهری کلمات لحاظ می

 .شودده مییعنی باتجربه است که مراد و معنای سخن از این طریق فهمی "است

 حداقل شرایط احراز صنعت مراعات نظیر 

 . در ساختار متن و بافتی که مراعات نظیر هست لزوما حداقل دو قلمرو معنایی بزرگ موجود است

                  .قلمرو زمینه و بافت کالم -4

ی مجازی آن جزئی از اجزاء قلمرویی که مراعات نظیر در قالب آن بیان شده است که این قلمرو در تعبیر و معنا -2

قلمرو . گیردقرار می( قلمرو اصلی کالم)=قلمرو اصلی محسوب است در واقع مانند زرده تخم مرغ است که زیر شمول سپیده 

قلمرو صنعت مراعات نظیر در تعبیر و تاویل آن . زمینه و بافت کالم سپیده تخم مرغ و قلمرو مراعات نظیر زرده تخم مرغ است

معموالً کلمات و عباراتی که یک صنعت مراعات نظیر را تشکیل می دهند خود . شودرو زمینه و بافت کالم میمشمول قلم
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و  "خورشید"متمایز از قلمرو معنایی  "باد"و  "ابر"به عنوان مثال در بیت ذیل قلمرو معنایی. حداقل مرکب از دو قلمرو هستند

 .انداست که صنعت مراعات نظیر را ساخته "فلک"

 ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند                 تا تو نانی به کف آوری و به غفلت نخوری

شرط سوم آن است که قلمرو یا قلمروهای معنایی که سازنده صنعت مراعات نظیر هستند بایستی جدا و متمایز  -9

 : از قلمرو بستر یا بافت اصلی جمله باشند برای نمونه( هنجارگریز)=

 ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند                 تا تو نانی به کف آوری و به غفلت نخوری

اما منظور سعدی از  -با هم تناسب دارند "فلک"، "، خورشید"ماه"و کلمات  "باد"و  "ابر"در این بیت گر چه کلمات

کل هستی است که همگی در ۀ نعت مراعات نظیر اراددر ص "باد"و  "ابر "و هم چنین "فلک"و  "خورشید"آوردن دو قلمرو 

 .   قلمروهای سازنده مراعات نظیر جدای از قلمرو اصلی صحبت سعدی است -اند و آدمی نباید به غفلت بگذراند خدمت آدمی

زء نبایستی مراعات نظیر ج: است آنجا که گفتهوحیدیان کامیار به این مساله البته به صورت ناقص نزدیک شده     

اند در ساختار داستانی بخصوص مثالی که آورده. ساختار داستان باشد البته کلمه داستان در اینجا بسیار نارسا و ناتمام است

که با .شودنه زمینه و بستر کالم رهنمون می( به عنوان یک نوع ادبی)است که ذهن را به معنای اصطالحی داستان( فابل)

 :                                                                                             شود در مثال زیرا برطرف میتوضیحات فوق این ایراد به نظر م

 بهر شکار            رفته بودند از طلب در کوهسارۀ شیر و گرگ و روب

چون جزء اصلی  گیرند ورو قرارمیدر یک قلم"شکار"،"روباه"،"گرگ"،"شیر"به نظر ما در این بیت کلمات متناسب  

شوند؛ بنابراین جنبه خبری دارند و انحرافی از نرم گفتار ندارند، لذا صنعتی ادبی محسوب بافت کالم هستند و مدام تکرار می

 . کندبه عبارتی هنجارگریزی در قلمرو معنایی ندارند و در راستای معنایی هستندکه داستان دارد بیانش می. شوندنمی

 پیرامون جنبه زیباشناسانه صنعت مراعات نظیر -4

معموالً هر چه قلمروها از همدیگر فاصله . جنبه زیبایی شناسانه این صنعت بخاطر تغییر قلمروهای معنایی است    

ت این فاصله تغییر قلمرو بیانگر صنعت مراعات نظیراس. شودداشته باشند یعنی دورتر باشند این حس زیبایی بیشتر درک می

باشد برای مثال نسبت به قلمرو زمینه کالم و هم شامل تغییر قلمروهای موجود در ترکیب ارائه دهنده صنعت مراعات نظیر می

قلمرو اصلی معنایی عبارت است از پند سعدی با استفاده از . کنیماستفاده می( ابر و باد و مه و خورشید و فلک)از همان بیت 

لت؛ به عنوان قلمرو زمینه و قلمروهای موجود در ترکیب ارائه دهنده صنعت مراعات نظیر دو عمر و عدم گذران زندگی به غف

قلمروهای خورشید و فلک و ابر و باد نسبت به پند سعدی فاصله زیاد دارند هم چنین . "باد"و"ابر"و"فلک"و"خورشید"قلمرو 

 .ید و فلک فاصله بیشتری داشته باشند زیباترندهر چه قلمرو داخل ابر و باد نسبت به قلمرو دیگرآن یعنی قلمرو خورش

که وحیدیان کامیار ناقص گفته جزء گفتار روزمره نباشد که بیشتر به جای هنجارگریزی قلمرویی مربوط به این    

در تواند سخن وحیدیان کامیار اگرچه غلط نیست اما ناقص است زیرا مراعات نظیر می. تفاوت مراعات نظیر ادبی و زبانی است

شد که کلمات متناسب در بافت و طور بیان میبایست منظور ایشان اینالبته می. جمالتی غیر از داستان و اثر ادبی نیز بکار رود

اند بدون اند و سریع گذشتهوحیدیان کامیار به مساله زیبایی آفرینی توسط مراعات نظیر اشاره کرده. زمینه عادی کالم نباشد

 .اندها را برای جنبه زیبایی شناسانه مراعات نظیرآوردهوی تنها این مثال. این زیبایی آفرینی کرده باشند ای به علتآنکه اشاره

 دلم از مدرسه و صحبت شیخ است ملول              ای خوشیا دامن صحرا و گیریبان چاکیی
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 نگام دروخویش آمد و هۀ میزرع سبز فیلیک دییدم و داس مه نیو               یادم از کشت

 .                             است که خود به نوعی تصویرسازاست علت دیگر زیبایی آفرینی صنعت مراعات نظیر آن-3

 چو گرد باد حوادث شود غبار انگیز                 پناه مردم بی دست و پا چو مژگان باش

یک تصویر بالغی است که بسیار به تشبیه نزدیک است  دست و پا تداعی کننده و مجسم کنندهمثال در پناه مردم بی   

-این تصویرآفرینی خود علت دیگر زیبایی آفرینی صنعت مراعات نظیر است که آن تداعی موجود در صنعت مراعات نظیر می

 .باشد

ه توان یافت کعلت سوم زیبایی آفرینی آن است که معموالً در دل هر صنعت مراعات نظیری یک صنعت دیگری می-6

-این نزدیک به همان چیزی است که سیروس شمیسا گفته است مخیل و مضمون. در بیشتر مواقع ایهام یا ایهام تناسب است

وی معتقد است . استشفیعی کدکنی نیز مراعات نظیر را در ذیل صنایع بدیعی که سبب تداعی هستند ذکر کرده. ساز باشد

از این رو . شود بیشتر خواهد بوددازه لذتی که از خواندن اثر ادبی برده میها بیشتر باشد به همان انکه هرچه رشته تداعی

ای که در زبان به گونه. بهترین نوع تنوع آن است که قلمروها بیشترین فاصله را از لحاظ قلمروهای تداعی معانی داشته باشد

یشان بر تعدد قلمروها تاکید دارند، زیرا گفته است هر البته ا. نرم و معمول این قلمروها همدیگر را به یاد نیاورند و تداعی نکنند

نظر ما این است که این . برد بیشتر خواهد بودها بیشتر باشد به همان اندازه لذتی که از خواندن اثر ادبی میچه رشته تداعی

عددی آنها نظیر این مطلب  نظر درست و بجاست اما تأکید باید بیشتر بر فاصله بیشتر قلمروها از نظر معنایی باشد نه افزایش

. تر استبه از همدیگر دورتر باشند تشبیه بالغیگویند هر چه مشبه و مشبهآید که میهای بالغی تشبیه میدر بررسی جنبه

 .شودشاملو در ابیات ذیل دیده می "سیر گشنگی"و  "سیراب عطش"نظیر این زیبایی در ترکیبات 

 تشنه را گر چه از آب ناگزیر

 شنه را از نان  است و گ

 ام و سیراب عطشسیرگشنگی

 گر آب این است و نان است

 آن

 چنین گفت بامداد خسته 

. هایی نظیر ایهام و ایهام تناسب همراه استها با صنعتدر مراعات نظیرهایی که دو قلمرو یا بیشتر دارند اکثریت آن    

شود که چنین معانی ثانوی و ارتباط بین کلمات می همین تالش ذهن برای درک رابطه بین کلمات متناسب سبب تداعی

       :                                                                                                                            برای نمونه. شوددریافتی از کلمات متناسب سبب ایجاد صنعتی بنام ایهام می

 دست و پا چو مژگان باشاد حوادث شود غبار انگیز              پناه مردم بیچو گرد ب

مراعات نظیر شده است و مربوط "مژگان "، "پا"، "دست "و هم چنین "غبار"و "گرد باد"در این بیت میان کلمات    

انسان هستند نسبت به مژگان ها که اعضای بدن عالوه بر معنای اصلی آن "پا"و  "دست"کلمات متناسب . به دو قلمرو است

های بیچاره و ناتوان ها که آدمبه یک معنی بکار رفته و نسبت به مردم به یک معنی دیگر بکار رفته است و معنای ثانوی آن

 :              یا در این مثال. کندکند و صنعت ایهام را خلق میهستند را به ذهن تداعی می
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 ول          ای خوشاد امن صحرا و گریبان چاکیدلم از مدرسه و صحبت شیخ است مل

. مراعات نظیر شده است "گریبان"،"دامن"و هم چنین کلمات "شیخ"،"صحبت"،"مدرسه"در این بیت میان کلمات    

عالوه بر معنی حاشیه و اطراف در "دامن "یکلمه. شاعر در این بیت از دو قلمرو برای مراعات نظیر ادبی استفاده کرده است

 .نی اصلی خود با گریبان نیز ایهام ساخته استمع

 :خاتمه

در باب اینکه کلمات متضاد جزء مراعات نظیر هستند نظر ما همان نظر شمیسا است چرا که تضاد خود یکی از      

-اگر ضدیت در میان شیوه. گرفتهای معرفت بشری شکل نمیهای تداعی معانی است که حتی بدون آن خیلی از زمینهشیوه

تر بود بر این اساس است که تناسب براساس های تداعی معانی نبود معرفت بشری به صورت فعلی آن نبود و خیلی ناقص

چون اساس تناسب بر تداعی استوار است و تضاد یکی از . گیرد لزوماً بایستی شامل تداعی ضد هم باشدتداعی معنایی شکل می

ارد که تضاد را از دایره تداعی موجود در صنعت مراعات نظیر خارج کنیم کسانی بنابراین منعی وجود ند. های تداعی استشیوه

اند در حالیکه به نظر ما خود اند صرفاً به این جهت بوده که تضاد را در قلمرو صنعت طباق محسوب داشتهکه این کار را کرده

دی ندارد قابل فهم نیست و اصوالً کل فرماید که چون خداوند ضموالنا می. صنعت طباق مشمول صنعت مراعات نظیراست

 .شودترین تناسب زندگی خود ضدیت است تا زمانی تاریکی نباشد روشنی هم فهمیده نمیپس اصلی. زندگی آشتی ضدهاست

 :گیرینتیجه

وان تاکنون مراعات نظیر و شرایط آن به عن: توان به این نتیجه رسید کهها و مطالب گفته شده میبا توجه به تعریف   

اند و با هم  هایی از یک که دسته های مختلف مورد بحث قرار گرفت و عبارت است از  آوردن واژهصنعت ادبی از دیدگاه

 شود  می  باشد که سبب تداعی معانیۀ تواند از نظر جنس، نوع، مکان، زمان و یا همرا این هماهنگی می. هماهنگی دارند

 : رار ذیل استدراین مقاله به نتایجی رسیدیم که از ق

 . مراعات نظیر به عنوان یک صنعت ادبی نوعی هنجارگریزی در قلمرو معنایی است -4

 .شودسازد، لزوماً در معنایی مجازی فهمیده میقلمرویی که صنعت مراعات نظیر را می -2

 .استسازد، لزوماً از دو یا بیشتر از دو قلمروتشکیل شدهقلمرویی که صنعت مراعات نظیر را می -9

تر از قلمرویی که صنعت مراعات نظیر را فاصله بین قلمرو معنایی و بافت و زمینه کالم هرچه دورتر یا با فاصله -4

 .ساخته زیبایی بیشتری دارد

 :منابع و مآخذ

، تصحیح عالمه محمدبن عبدالوهاب قزوینی، تصحیح مجدد المعجم فی معاییراشعارالعجم،(4944)شمس قیس رازی، .4

 .س رضوی و تصحیح مجدد دکترسیروس شمیسا، چاپ اول، تهران، نشرعلمیاستاد مدر

  31، مرداد 22های خارجی شماره ،انتشارات مدرسه عالی ادبیات و زبان(4931)آهنی،غالمحسین، .2

 .ویرایش دوم، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات فردوس ،تازه به بدیعۀ نگا ،(4944)شمیسا، سیروس، .9

 .چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت،بدیع از دیدگاه زیباشناسی ،(4941)وحیدیان کامیار،تقی، .4
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 . ، چاپ دوازدهم، تهران، موسسه نشرهمافنون و بالغت صناعات ادبی ،(4913)همایی،جالل الدین، .3

 . ، چاپ اول، تهران، انتشارات حوزه هنریدرآمدی برمعنی شناسی ،(4913)کوروش،،صفوی .6

 .چاپ اول،تهران، انتشارات سخن ،یزکلماترستاخ،(4934)شفیعی کدکنی،محمدرضا، .1

 .چاپ اول، تهران،کتاب ماد وابسته به نشرمرکز (بدیع)9زیباشناسی سخن پارسی،(4949)الدین،کزازی، میرجالل .4

 .، چاپ سوم، تهران، انتشارات پایافنون ادبی ،(4946)احمدنژاد،کامل،  .3

 .، چاپ اول، تهران، انتشارات اساطیربدیع،(4943)رنجبر،احمد، .41

 .،فرهنگ عمید، چاپ نوزدهم،تهران، انتشارات امیرکبیر(4913)عمید،حسن، .44
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