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هایی که قابلیت فراخوانی یکدیگر را احساسات و واژه
... داشته باشند، برمبناي قانون تشابه، مجاورت، تضاد و 

آنچه از طریق تداعی به . کنندیکدیگر را تداعی می
شود، ریشه در ناخودآگاه فردي و ذهن هنرمند وارد می

النظیر آوردن دو یا چند واژه مراعات. ماعی او دارداجت
آرایۀ . باشنداست که با هم به نوعی تناسب داشته

تناسب که در حوزة بدیع لفظی است و علم تداعی 
شناسی است، با هم ارتباط معانی که در حوزة روان

دادن به چگونگی این پژوهش در پی پاسخ. دارند
به این امر ابتدا سیر براي رسیدن. ارتباط این دو است

است تا رویکردهاي تحول این دو کاویده شده
هاي مختلف، همراه گوناگون دربارة آنها در طی زمان

با تحلیل این رویکردها مشخّص شود؛ سپس به وجه 
اشتراك و تفاوت آن دو پرداخته شده و این نتیجه 

است که امور متناسب با هم، برخی حاصل شده
بی است و برخی دیگر از امور هاي ادحاصل سنت

این پژوهش بنیادي . گیردمتداعی شده سرچشمه می
است و بسیاري از اطالعات مربوط به پژوهش، از 

اي گردآوري و همۀ این موارد بعد طریق روش کتابخانه
.استبندي به صورت تحلیلی ارائه شدهاز طبقه
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and Thoughts Congeries
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Abstract
According to the association of ideas and
thoughts, ideas, concepts, feelings and
words that have the ability to call each
other, based on the law of similarity,
proximity, conflict and remind each other.
What comes through association to the
artist, he is rooted in the individual and
collective unconscious. Congeries is the
use of two or more words together to form
fit. Congeries is part of the beauty
literally. Association in the field of
psychology. These two terrms are related
together. This research try to answer that
how is  this two relative. To achieve this
the evolution of these two is explored.
And various approaches to them during
different times, along with an analysis of
the trends identified then the similarities
and differences between is expressed, And
the result is some things fit together from
literary traditions, and others come from
association. This fundamental research
and many of the details of the study were
collected through library and all of these
cases, after sorting, the analysis is
presented.

Key world: association of ideas,
congeries, Comparison, evolution.
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مقدمه
مرز میان کالم ادبی و کالم غیرادبی بیشتر در 
گرو استفادة کالم ادبی از بیان عاطفی و صور 

با توجه به نظر ادیبان، مرز عاطفه و . استبیانی 
شود، بر غیرعاطفه که منجر به شیوة بالغی می

، شکست و انتقال احساس اعم از شادي و غم
پیروزي، تلخی و شیرینی، گریه و خنده و 

مبناي صور . استمواردي از این قبیل نهفته
بیانی هم به تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه، نماد و

انگیز شدن شود که باعث خیالختم میجز اینها 
هاي دیگري در در این بین آرایه. گرددکالم می

کالم است روند که براي آرایشزبان به کار می
این . نداعنوان بدیع مشهوربا و در زبان ادبی 

-آرایش گاهی به شکل دیداري کالم مربوط می

هاي لفظی منجر به ایجاد این زیبایی شود و بازي
هاي پنهانی شاعر، زیبایی شوند و گاهی بازيمی

مانند در این غزل بدیع و بی. زندرا رقم می
-تن کالم متناقضرفکارموالنا به عنوان نمونه به

منجر به شکوفایی معنی » ساکن روان«نماي 
:عمیقی در شعر شده است

ود این روان من ساکنـکی ش
این چنین ساکن روان که منم

)340: 1384موالنا، (
روح شاعر که دائم در معرض دگرگونگی 

است که هایی شدهباعث پدید آمدن حالبوده،
وشده د میهر لحظه به شکل بت عیار بر او وار
. استکردهاو را در بحر بیکران خود غرق می

-با این احوال بهترین لفظ که بتواند گویاي بی

یکی از این . زبان باشد، به جز ساکن روان نیست

ها که آرایش کالم را در پی دارد، نمونه زیبایی
.مراعات النظیر است

بیان مسئله
استدستهیکازهاییواژهالنظیر آوردنمراعات

تواندمیهماهنگیاین. دارندهماهنگیهمباکه
همراهییاوزمانمکان،نوع،جنس،نظراز

نویسان ایرانی با پیروي از ادیبان و بالغت. باشد
نویسان عربی از جمله خطیب قزوینی، بالغت

تعاریف نزدیک به هم براي این ... زمخشري و 
ه اند که تا زمان معاصر ادامصنعت ذکر کرده

ها با هم تفاوت گاهی این تعریف. استداشته
اندکی دارند و گاهی منجر به نگرش جدیدي در 

تداعی . استاین صنعت معنوي بدیع شده
شناسی است که معانی هم یکی از مفاهیم روان

رامفاهیمیسلسلهمفهوم،بر اساس آن، یک
بهتضادیامشابهت،مجاورتاصلبراساس

حال در این پژوهش با . کندمیتداعیذهن
-مطالعۀ دامنۀ این دو تعبیر یکی از دنیاي زیبایی

شناسی ادبیات و یکی از دنیاي تخیل، ذکر 
خواهیم کرد که نقطۀ تالقی این دو بحث چه 

د و در کجا و در چه اموري با هم بوخواهد
.نددارتفاوت

پیشینۀ پژوهش
هاي تداعی معانی بحثی است که بیشتر در دوره

خصوص بعد از ه ب.استبه آن توجه شدهاخیر
شناسانۀ فروید به این امر که در نگاهی نگاه روان

آنچه . به سیر تداعی، به این امر اشاره خواهد شد
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رد این کشود به پیشینۀ این دانش اشاره که می
، نوشتۀ محمدرضا هاشاعر آینهاست که در کتاب 

شفیعی کدکنی به طور اجمالی واژگان از نظر
.اندحوزة تداعی مورد بررسی قرار گرفته

تداعی معانی در شعر «اي به نام مقاله
در 1388، نوشتۀ احمد طحان، سال »حافظ

هاي ادبی چاپ شدهمجلۀ پژوهش26شمارة 
اي سال نامهحمیدرضا خوارزمی پایان. است
تداعی معانی و افکار در «عنوان با1385

ی ارشد با در دورة کارشناس»شاهنامۀ فردوسی
که روند راهنمایی محمدرضا صرفی نگاشته

گیري تداعی را در شاهنامۀ فردوسی، بر شکل
در زمینۀ . استدهکرها بررسی مبناي اسطوره

هاي بالغت عربی و النظیر هم کتابمراعات
اند؛ فارسی اکثرشان به این صنعت بدیعی پرداخته

ولی آنچه که در این زمینه اثر مستقلی باشد، 
نقد و «مقالۀ سیدجواد مرتضایی است به نام 

1386که سال » بررسی تناسب و روند دگرگونی
در مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی اصفهان 

.استچاپ شده49شمارة 
نگارنده ضمن بحث در مورد تداعی 

النظیر، تفاوت و تشابه این دو معانی و مراعات
حوزة علم امر که یکی در حوزة تخیل و یکی در 

بدیع است، بیان و ضرورت نگاه به تداعی معانی 
.کرددر ادبیات را بازگو خواهد

ضرورت و اهمیت پژوهش
اندازهاي جدید و استفاده از کارگیري چشمبه

هاي رسیده در سایر حوزههاي به اثباتاندیشه
علوم انسانی، در تحلیل آثار ادبی داراي فواید 

تواند وع از مطالعات میاین ن. انکارناپذیري است
هاي برخورد هنرمندانۀ شاعران بزرگ و شیوه
آورندگان شاهکارها را با جهان هستی نشان پدید

دهد و راهی براي درك اصول مؤثّر بر اندیشه و 
پیگیري . کندتخیل آنها به روي خوانندگان باز

بحث تداعی معانی و افکار و نقطۀ تالقی آن با 
العاده ز اهمیت فوقئین نظر حاالنظیر، از امراعات

گیري تصاویر، مفاهیم و هاي شکلاست که شیوه
هاي مورد استفادة شاعران هاي نمادین واژهجنبه

دهد و میزان و نویسندگان را نشان می
هاي انسانی تبیین پذیري آنان را از اندیشهتأثیر
تواند توضیحی براي بررسی بعضی کند و میمی

.شونده در شعر آنان ارائه دهداز الگوهاي تکرار 

بحث 
تداعی معانی. 1
تعریف تداعی معانی. 1-1

. خواندنیکدیگر را. 1تداعی از نظر لغوي یعنی 
)، ذیل واژه1371معین، (. با هم دعوا کردن. 2

یکی از اعمال نفس که «تداعی در کنار معانی، 
تصور یک معنی، معنی دیگر را به خاطر ،بدان
از نظر) ، ذیل واژه1377دهخدا،(. »آرد

اي در عالم بیرون اتّفاق حادثهاصطالحی، وقتی 
افتد، همزمان تصویري درونی را به وجود می
. دهددیگر، در درون نیز رخ میبیان به .آوردمی

یعنی ارتباط تصورات، ادراکات «تداعی معانی 
.»طبق تشابه همزیستی، تضاد و استقالل علّی.. .و
) 406: 1370یونگ،(

بعضی از نفسانیات با روابطی مخصوص، 
کنند که هرگاه یکی پیوستگی پیدا میهمچنان به



1394زمستان ، 13پیاپی ،اول، شماره چهارمل ، سا»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«60

از آنها در صحنۀ وجدان نمایان گردد، فوراً 
. کندحالت روانی دیگر را نیز در آنجا حاضر می

.»تداعی معانی یا همخوانی نام دارد«این کیفیت 
فروید از قول کراس ) 176: 1356اسی،ـسی(
قانونی که احساسِ ایجادشده، طبق آن، : گویدیم

خواند؛ این احساس با تصویر مرتبط را فرامی
شود و ساختاري ارگانیک به تصویر ترکیب می

کراس، به نقل از فروید،(.آوردود میـوج
1383 :40(

شود تـا خواننـده از راه   ها سبب میتداعی
کلمـات یــا تصــویر و معنـی و محتــواي بعضــی   

مفاهیم مشابه در سایر آثار منتقل شـود  ابیات، به
تري از حادثـۀ ذهنـی   و از این طریق بخش وسیع

)134: 1384پورنامداریان،(.شاعر را دریابد
ذهنـی  » سـایۀ «ها حاصـل  خیلی از تداعی

بینـی خودآگـاه و   تـوان جهـان  شاعر است که می
مثال تداعی . ناخودآگاه شاعر را با آن ردیابی کرد

، با جنبۀ بدي و خباثت همراه امهشاهندر » اژدها«
این تداعی یادگار ذهنـی شـاعر از میـراث    . است

قومی است که این جانور متعلّق به اهریمن و در 
، یادآور پلیـدي، پلشـتی و نیـروي شـر     این برهه

هاي چینی مراجعـه کنـیم،   اگر ما به اسطوره. بود
توانیم این تداعی را براي اژدها ببینیم؛ چـون  نمی
در ی،ـنـشی چیـرینـاي آفـههـدیشـا انـبا ـاژده

)89: 1379ننگفو، ( . ها ارتباط دارداسطوره

کیفیت تداعی و توالی نفسانیات . 2- 1
تداعی امور در ذهن تـابع سـه اصـل مجـاورت،     

هـا و  ما اگر جنبـۀ سـنّت  . مشابهت و تضاد است

هاي ادبی را به این جمـع اضـافه نمـاییم،    نگرش
ار اصول روانی یادشده، بـه جنبـه   توانیم در کنمی

ها اشاره کنـیم کـه در کنـار    زبانی و لغوي تداعی
ــه خــود   عوامــل یادشــده، بیشــترین تــداعی را ب

.استاختصاص داده

اصل مجاورت . 1-2-1
هرگاه دو امر با هم یا در پی هم در ذهن عارض 
شود، بعدها بازگشت یکی از آنها در نفس سبب 

تـري  ر تعریـف کلّـی  د. شودبازگشت دیگري می
را، شامل هر عالمتی » مجاورت«توانیم تداعی می

بدانیم که معنـی آن عالمـت را بـر طبـق اصـول      
،بر اصل مجـاورت بنا. مجاورت به خاطر بیاورد

اساس اعی دو امر مجاور تجربۀ هر دو بردلیل تد
بعـدها تجربـه   رویداد زمانی و مکانی اسـت کـه  

یداد دیگـر  ورشود که دویکی از آنها موجب می
:نیز تداعی شود یا در ذهن حضور یابد

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

)189: 1370حافظ، (
در این بیت زیبـاي خواجـۀ شـیراز، بـه دلیـل      
مجــاورت و همنشــینی خســرو و شــیرین، ایهــام 

ایـن نمونـه   . ستازیبایی با نام شیرین ایجاد کرده
نظیـري را در  هاي بالغـی بـی  ها، آفرینشاز تداعی
خـوردة  خصوص در کـالم تـراش  ه اند؛ بپی داشته

هـاي همشـهري   کـاري خواجۀ شیراز کـه از ریـزه  
است و با نظـر بـه   توانمندش، هیچگاه غافل نبوده

. اسـت ها، طعم خاصی به غـزل داده کاريآن ریزه
ر دادن عاشـقان  سخن، با مجاور قـرا سعدي شیرین
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ها، شکوه خاصی در ایـن بیـت بـه وجـود     داستان
:استآورده

ی عامرـمجنون رخ لیلی، چون قیس بن
فرهاد لب شیرین، چون خسرو پرویزم

)167: 1390سعدي، (
-شخصـیت در این بیت مجـاورت جفـت  

هایی که عاشق و معشوق بوده، منجر بـه تـداعی   
شیرین و خسرو ولیلی و مجنون . اندزیبایی شده

ها، منجر بـه  هاي عاشق در داستانبه عنوان جفت
شود که با بردن نام یکی، جفت دیگر هم این می

.به ذهن متبادر شود

اصل مشابهت. 1-2-2
اموري که ذهن میان آن، مشابهتی تشـخیص داده  

یعنی حضور یکی از آنهـا  . شودباشد، متداعی می
: کنددر ذهن، دیگري را در آنجا حاضر می

چو بیدارگردي جهان را ببین
که دیباست گر نقش مانی به چین

)5/219: 1389فردوسی، (
دیبا رنگارنگ و زیبا است، به خاطر شباهت 
زیبایی دیبا به نقش مانی، فوراً در پی خـود، تـداعی   

بسیاري از اموري کـه  . آوردشده را پیش میسنجیده
ت، تـداعی  اس» استعاره«و » تشبیه«عنوان بادر شعر 

در کالم خواجـۀ  . آن، به خاطر تداعی شباهت است
بخشی لب معشـوق و شـباهت   شیراز به خاطر فرح

آن به یاقوت، به زیبایی لب معشوق، سنگ یـاقوت  
:استرا متداعی کرده

عالج ضعف دل ما به لب حوالت کن
که این مفرّح یاقوت در خزانۀ توست

)48: 1370حافظ، (

تر باشـد میـل بـه    هر اندازه مشـابهت بیشـ  
لیکن گـاهی مشـابهتی   ؛تداعی زیادتر خواهد بود

شود، چنانکـه شـاید   اندك هم موجب تداعی می
؛ما از دیدن شخصی به یاد شخصی دیگر بیفتـیم 

فقط براي اینکه آهنگ صدا یا لبخند آنها بـه هـم   
دو نویسنده شـاید از حیـث افکـار و    . شبیه است

ولـی د،عقاید با یکدیگر فرق کلـی داشـته باشـن   
سـت کـه   کافیسبک گفتاري،اندك مشابهت در 

.ودذهن ما از یکی به دیگري منتقل ش

اصل تضاد. 1-2-3
امور متضاد یکـدیگر را در ذهـن یکـدیگر را در    

:کنندذهن احیا می
ز ماهی براندیش تا چرخ ماه

چو تو شاه ننهاد بر سر کاله
)5/98: 1389فردوسی، (

ا در پـی آورده ر» مـاه «در این بیـت  » ماهی«
ها به واسطۀ تضـاد خیلـی زیـاد    اتحاد تداعی. است

اي را اســت؛ چــون در امــر متضــاد غالبــاً مجموعــه
دهنـد کـه هـر لحظـه در ذهـن و زبـان       میتشکیل 

مجاورت و اتّصال دارنـد؛ بـه عنـوان مثـال، رنـگ      
گـر  سرخ متضاد بـا زردي اسـت کـه یکـی تـداعی     

شـعر  در. گـر بیمـاري اسـت   شادابی و یکی تداعی
جـويِ  داناي توس، هنگام توصیف کیخسروِ جهـان 

نامور، بعد از پیروزي بزرگ و فـرورفتن در دنیـاي   
:کرانگی، آمدهبی

شده کوژ باالي سرو سهی
گرفته گل سرخ رنگ بهی

)4/338: 1389فردوسی (
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شناسی ادب این نوع تداعی در زیبایی
در . فارسی تحت عنوان طباق یا تضاد است

این تداعی کاربرد زیادي دارد، فرهنگ انسانی
همه جاي دنیا از . چون زندگی پر از تضادهاست

تضادهایی چون هستی و نیستی، زندگی و مرگ، 
سالمتی و بیماري، پیري و جوانی حتی در 
مظاهر طبیعی مثل شب و روز، پستی و بلندي 

الدین بلخی، معتقد جاللموالنا. آکنده است...و
عالم هستی بدون ظهور موجودات درکه است

این تضادها واست ممکنوجود اضداد غیر
ل بشر محسوب م اواساس شناخت هستی و معلّ

آنها تنها در ظاهرند که با هم تعارض .شوندمی
این اضداد یکی هستند ،در باطندارند؛ هرچند 

از یک سرچشمه ،ر بودهگیکدیةکنندو تقویت
:خورندآب می

هاشب نبد نوري، ندیدي رنگ
رنج و غم را حق پی آن آفرید

ها به ضد پیدا شودپس نهانی
پس به ضد نور پیدا شد تو را

دلی آید پدیدشتا بدین ضد، خو
چون که حق را نیست ضد، پنهان بود

)44: 1387موالنا،(

سیري بر بحث تداعی معانی و تخیل شاعرانه. 3- 1
تداعی معانی و افکـار در بنیـاد خـود، فراینـدي     

است که بـه موجـب آن تـوالی و تعاقـب     روانی 
-پذیر مـی ها و افکار توسط شخص امکاناندیشه

بـه بیـان دیگـر براسـاس تـداعی معـانی و       . شود
هـایی  ها، مفاهیم، احساسات و واژهافکار، اندیشه

که قابلیت فراخوانی یکدیگر را داشته باشند، بـر  
یکدیگر ... مبناي قانون تشابه، مجاورت، تضاد و 

آنچه از طریق تداعی به ذهـن  . کنندی میرا تداع
شود، ریشه در ناخودآگاه فـردي  هنرمند وارد می

.و اجتماعی او دارد
ها، تصاویر و گیري اندیشهچگونگی شکل

ها از زمان گذشته، توجه پژوهشـگران را بـه   واژه
گروهـی ایـن امـر را    . اسـت کرده خود معطوف 

و ناشــی از تجربــۀ فــرد، برخــی ناشــی از الهــام 
بعضی ناشی از فراینـد روانـی تـداعی کـه خـود      

.اندریشه در تخیل دارد، دانسته
هـاي افالطـون   پرداز فلسفه به نامدو نظریه

و ارسـطو، مــدت مدیــدي، بـا مطــرح کــردن دو   
جهان متفاوت حس و تجربـه و الهـام و شـهود؛    

هاي بعدي سهم زیادي در تصاحب اندیشۀ انسان
گونـاگون مربـوط   براي بررسی جهات. اندداشته

به تداعی معانی، به تخیل هـم پرداختـه خواهـد    
ها در آفـرینش تخیـل شـراکت    شد؛ چون تداعی

ۀواسـط ،به عنوان یک حالت ادراکیخیال . دارند
از نظــر . اســتیمیــان ادراك حســی و عقلــ  

افالطون، شعر یک هنر یا فن نیست که بتـوان آن  
ز قبـل ا . را آموخت، بلکه نوعی جذبۀ الهی است

افالطون فردي چون هومر، شاعر را الهام گرفتـه  
)287:1383کوب، زرین. (دانستاز الهۀ هنر می

ارسطو، تقلید، بازنمایی یا محاکـات را در  
وجود انسان، امري فطري و غریزي بـه حسـاب   

.کـرد ذکـر مـی  » تقلیـد «او منشأ هنـر را  . آوردمی
ــان( ــاعران و   ) 295: هم ــانزدهم، ش ــرن ش در ق

تر رفتند، زیـرا  از نظریۀ افالطون پیشنویسندگان
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دهد که در شعر به انسان امکان می«: معتقد بودند
.»فراسوي قلمرو خـود بـه حقیقـت دسـت یابـد     

این دیدگاه بـه نظریـۀ فلـوطین    ) 9:1382برت، (
دانـد و  نزدیک است که تخیل را امري الهـی مـی  

اي کـه پـس از   اي براي از بین بردن فاصلهوسیله
: 1363یاسـپرس،  (. ن، پدید آمده استهبوط انسا

زیبـایی محسـوس در عـالم مـاده،     از نظر او ) 13
جنبه ضعیفی از زیبایی معقول و موجود در عالم 

نفس در این عـالم بـه دیـدار زیبـایی     . برتر است
ق به ها را متعلّمعقول دعوت شده است و زیبایی

عالم عقـل یـا بـه تعبیـر افالطـونی، عـالم مثـال        
نسیس بیکن شعر را نـوعی مشـارکت   فرا. داندمی

هـا و نمودهـاي   در الوهیت ذکر کرده زیرا جلـوه 
هـا را مطـابق بـا آرزوهـا و شـور و      اشیا و پدیده

کند و بدین سان موجـب  اشتیاق ذهن، عرضه می
: 1369جهانگیري، . (شودو تعالی ذهن میءارتقا
، )م1554-1586(فیلیپ سـیدنی  )  66، 65، 62

از انگلیسـی، ترکیبـی از نظریـۀ    پردشاعر و نظریه
دهد؛ یعنی شـعر را  ارسطو و افالطون را ارائه می

دانـد و از  از یک طرف هنر مبتنی بـر تقلیـد مـی   
آفریند که بهتر ها را طوري میطرف دیگر، پدیده

.دهـد از آن چیزي اسـت کـه طبیعـت ارائـه مـی     
از نظر سیدنی افتخار شاعر در ) 11:1382برت، (

کند، هم به ین هنر هم تقلید میاین است که در ا
جهـان مطلـوب شـاعري، از    . پـردازد آفرینش می

نخسـت آنکـه   : استنظر او به دو دلیل پسندیده
از جهان واقعی بهتر است، دوم آنکه بـه طریقـی   

شود که خواننده را به تقلید از آن وادار عرضه می
در قـرن هفـدهم   ) 126: 1366دیچـز،  (. کنـد می

ــابز در ایجــا ــامس ه -د ســمت و ســویی روانت

شناختی براي رشد و تحول نظریۀ ادبی، پیشـگام  
تمامی شناخت و معرفـت  «: او اعتقاد داشت. شد

چیزهایی کـه  . آیدما از تجربۀ حسی به دست می
مـا  هـاي حسـی  کنیم، بر اندامما آنها را درك می

هـایی را در  گذارند و تصویرها و انگـاره میتأثیر
هـا،  ن تصـویرها و انگـاره  ای. آورندذهن پدید می

هنگامی که خود آن چیزهـاي درك شـده، دیگـر    
ــی  ــاقی م ــد، در حافظــه ب ــد و حضــور ندارن مانن

هـاي او زمـان و   براساس نوشته. شوندمیانباشته
شـود؛  آموزش باعث به وجود آمـدن تجربـه مـی   

آورد، حافظــه تجربــه، حافظــه را بــه وجــود مــی
وت، کند؛ سنجش قـ سنجش و خیال را ایجاد می

آورد و خیــال اســتحکام و ســاختار را پدیــد مــی
از نظر هابز خیال و تخیل باید . هاي شعر راآرایه

به وسـیلۀ سـنجش دقیقـاً وارسـی شـود و مهـار       
خیال یـا تخیـل اسـتعدادي اسـت کـه بـه       . گردد

کند تا اندیشۀ خود را بـا زبـان   نویسنده کمک می
ـ  و بیانی جذّاب، بـا طـراوات و قـانع    ه کننـده ارائ

این استعداد هنگامی که به وسـیلۀ سـنجش   . دهد
مهار گردد و هدایت شود، ابزار بسیار نیرومنـد و  

قـرار دادن  تأثیرمناسبی براي برانگیختن و تحت 
شـناختی  توصیف روان. هاستذهن و قلب انسان

اي کـه نگـارش خلّـاق و    او از فرایندهاي ذهنـی 
انـداز  آفرینش ادبی مستلزم وجود آنهاست، چشم

آفـرینش ادبــی  . آورداي پدیـد مـی  زمینـۀ تـازه  و
ــه تصــاویر و انگــاره  ــاي مســتلزم آن اســت ک ه

ریچـاردز،  (.»شده در حافظـه مـرور شـود   ذخیره
1376:81-66 (

هابز موضوع تداعی را با فرایند خلّاقیت و 
چنان که هابز دریافته آن. جریان تخیل مرتبط کرد
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ــاط دادن   ــال در ارتب ــوان خی ــدرت و ت اســت، ق
هاي مشـابه، از طریـق یکـی از    تصویرها و انگاره

هاي ذهنی ما تقویـت و  ها و دیگر خصلتعادت
شـود و آن عبـارت اسـت از تـداعی     تشدید مـی 

مبتنی بر مجاورت و نزدیکی؛ یعنی توانایی یـک  
تصویر براي فراخواندن تصویر دیگر که قـبالً بـا   

این تداعی نیازمند آن است . استآن پیوند داشته
الك نیـروي  . وسیلۀ سـنجش مهـار گـردد   که به

-آمیزي مـی تداعی معانی ذهن را، نیروي مخاطره

از نظر او تصورات و معـانی ممکـن اسـت    . داند
به صورت طبیعی تداعی شوند و یا بـه صـورت   

هـا ارتبـاط و   منطقی، اما مـوارد بسـیاري، انسـان   
اساس میـان تصـورات و   پیوندهاي نامعقول و بی

هـاي  کنند و همین تداعیمیمعانی مختلف ایجاد
-شود کـه عـادت  تکراري و نادرست، موجب می

داوري و تعصـب بـر   هاي مبتنی بر خطا و پـیش 
)279-1381:287الك، (.تفکّرشان چیره شود

نویسان انگلیسی به یکی از منتقدان و مقاله
نظریۀ الك را در نقـد ادبـی بـه کـار     1نام آدیسن

د کرد، خواننـدگان  تحولی که او در نقد ایجا. برد
را بر آن داشت، تا در شعر تنها به دنبال معـانی و  

-تصورات روشن و دقیق نباشند، بلکه به تـداعی 

اي توجه کنند که کاربرد صـورخیال،  هاي عاطفی
او خواننـدگان را تشـویق   . آوردآنها را پدید مـی 

هـا  ها و معانی ضمنی واژهکرد که براي داللتمی
میت قائل شـوند کـه بـراي    قدر ارزش و اههمان
: نویسـد ادیسن مـی . ها و معانی صریح آنهاداللت

-هر وضعیت جزئی و منفردي که ما سابقاً دیده«

1. Addison

ایم، اغلب یک منظرة کلّی و کامل مبتنی بر صور 
-آورد و تصورات و معـانی بـی  خیال را پدید می

کند که از قبـل  انگیزد و بیدار میشماري را بر می
)4: 1382برت، . (اندبودههدر تخیل آرمید

-، فیلســوف و زیبــایی2الکســاندر جــرارد

دهـد  شناس انگلیسی، نبوغ را با تداعی پیوند می
ها از قـدرت تـداعی   همۀ انسانکهو اعتقاد دارد

برخوردارند، ولی افراد نابغه آن را به فراوانـی در  
-این نیروي سرشار نبوغ باعث مـی . اختیار دارند

رات به سویش هجوم آورنـد شود، معانی و تصو .
در اواخر قرن هیجدهم شـاعري بـه نـام ویلیـام     

-اي علیـه سـنّت تجربـه   بلیک، جنگ سرسـختانه 

از نظر او بـراي درك ظـاهر و   . گرایی شروع کرد
تـوانیم  از حـواس ظـاهر مـی   ءنمود بیرونی اشـیا 

کمک گیریم، ولی بـراي درك بـاطن و حقیقـت    
او . فـت امور، باید از بیـنش و بصـیرت مـدد گر   

معتقد است که روح را نوعی حکمت و معرفـت  
کند و روح انسـانی پـیش از   شهودي همراهی می

جهان طبیعت انعکـاس و  . تولّد انسان وجود دارد
ــی جهــان دیگــر اســت ــایی . تجلّ از نظــر او توان

بخشـیدن  شناخت معانی روحانی جهان و تجسم
هـاي شـاعرانه،   آنها در قالب شهودها و بصـیرت 

: همـان (.عدادي است که تخیل نام داردهمان است
جـدهم، بـین   ظهور کالریج در اواخر قـرن ه )40

گشت و گذار در . فلسفه و شعر آشتی ایجاد کرد
به نظر . هایی را پدید آوردبین آثار فالسفه، نظریه

سازد دو جهـان ذهـن   او نیرویی که ما را قادر می
و طبیعت را به یکدیگر پیوند دهیم، نیروي تخیل

2. Gerard
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او با دو اصطالح خیـال و تخیـل تمـایزي    . است
خیـال  . بین شعرِ استعداد و شعر نبوغ ایجاد کـرد 

دانست و تخیل را را فرایندي مبتنی بر تداعی می
هنـر تخیـل بـر روي    ۀدر عرصـ . فرایندي خلّاق

کنـد و بـه آنهـا    مواد خام ناشی از تجربه کار مـی 
جهـان آن، جهـانی   . دهـد شکل و هیئتی تازه مـی 

است که درهم شکسته شـده و بـازآفرینی در آن   
است؛ پس خیـال از نظـر کـالریج    صورت گرفته

چیزي به جز حالتی از حافظه نیست کـه از قیـد   
است و همۀ مواد خـود را  زمان و مکان رها شده

حاضر و آماده، از طریق قانون تداعی بـه دسـت   
تـوان  اي است که مـی آورد، ولی تخیل، پدیدهمی

. دو صورت اولیه و ثانویه در نظـر آورد آن را به
تخیل اولیه، نیرویی است که میان حـس و ادراك  

هـا مشـترك   شود و میان همـۀ انسـان  میانجی می
است، ولی تخیل ثانویه انعکاسی از تخیل اولیه و 

در نـوع عمـل بـا    . همراه با ارادة آگاهانـه اسـت  
تخیل اولیه همسانی دارد و فقط از لحاظ درجـه 
.و حالت و طریقـۀ عمـل بـا آن متفـاوت اسـت     

بعد از کـالریج جـان   ) به بعد198: 1374ولک، (
گیري فضاي کلّـی دوران،  استوارت میل در شکل

دیدگاه او در باب . استمؤثّرترین نقش را داشته
او . تخیل شاعرانه مبتنی بـر اصـل تـداعی اسـت    

تخیل را به عنوان نوعی تداعی معانی یا تصـاویر  
یف کرد که تحـت سـلطۀ احساسـات قـرار     توص
از طریق تـداعی همـه تصـورات حسـی و     . دارد

همچنین تصورات روحی آنان با یکـدیگر پیونـد   
به دنبال این نظـام فکـري، ریچـاردز در    . یابدمی

روزگار ما نقد ادبی را بـه علـم عواطـف تبـدیل     
گیـري میـزان   کرده و ارزش ادبی اثر را با انـدازه 

آورد، مورد سـنجش  که به بار میاياقناع عاطفی
) بـه بعـد  77: 1375ریچـاردز،  . (استقرار داده

دهـد، در مـورد لـذّت،    عاطفه به مـا آگـاهی مـی   
هـاي مـا جریـان    آگاهی از اینکه چگونه فعالیـت 

.یابند خواه بـا موفقیـت و خـواه طـور دیگـر     می
)85: همان(

فروید در قرن نوزده و بیست با استفاده از 
شـناختی، قـدم جدیـدي در بررسـی     ناصول روا

او بـا روش بـه کـار    . هاي ادبـی برداشـت  ارزش
کنـد کـه   گرفتن تداعی آزاد، بیمـار را ناچـار مـی   

او بـراي رؤیاهـا   . ابتکار عمل را در دست گیـرد 
بـه  : محتواي ظاهري و محتواي نهفتـه قائـل بـود   

تـوان دسـت یافـت    معنی نهانی رؤیا، هنگامی می
در مـورد تصـاویر رؤیـا،    هاي رؤیا بینکه تداعی

: 1383فروید،(.کاوي قرار گیردمورد تعبیر روان
باشد کـه انگیـزش   روش فروید بر این می) 250

شهوانی ناخودآگاه، قهرمانان را از طریق اوهـام و  
یابـد و بـا ترسـیم دوبـارة     هـاي او بـازمی  هذیان

رؤیاهاي آنان، بار دیگر در کـلّ حکایـت سـامان    
کند؛ آنگاه زمان یاها تکیه میدهد و بر علم رؤمی

اندیشـۀ  «در زیر محتواي بـارز  : رسدتعبیر فرا می
یـابیم کـه تنهـا یـک اندیشـه      را مـی » نهفتۀ رؤیـا 

او تشریح رؤیـا  . نیست، بلکه بافت اندیشه است
هـاي ضـمیر ناخودآگـاه    را همان بازیافتن قـانون 

فکر و رؤیا در حالت مجرد و «به نظر او. داندمی
د قابل استفاده نیست، ولی وقتـی بـه   انتزاعی خو

-وقت آسانصورت استعاره و تصویر درآمد، آن

توان میان این شیوه و سـایر عناصـر رؤیـا،    تر می
نقاط مشترك و همسانی براي تـدارك و تشـکیل   

بـراي فروید) 324: 1392فروید، (. رؤیا پیدا کرد
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نخسـت، : کندمیمعرفیراشیوهدورؤیاتفسیر
تفسـیر دیگـري ورؤیابینهايداعیتازاستفاده

قـدیمی  شـیوة یـک کهرؤیادرموجودنمادهاي
در. شـود مینامیده»خوابتعبیر«آنچهدراست،
نشـیند میراحتیحالتدررؤیابینتداعی،شیوه

رؤیـا، مجـدد آوردنخـاطر بهباکندمیسعیو
ــرايهــاصــحنهتــکتــکرا کــه ازآنچــه ويب

ازخریـد صحنهمثالًند؛کبیانشود،می»تداعی«
درکـه انـدازد مـی داريمغـازه یادبهرااومغازه

وياو،قرمزلباسوکردهمیخریداوازکودکی
کـه زمـانی کـه انـدازد میسرخیلباسیادبهرا

کـرد، مـی سـرزنش ايمسـئله بـراي رااوپدرش
هاتداعیزنجیرةصورت،همینبهوبودپوشیده

تجـارب میـان ازرؤیـا الحمصورودمیپیشبه
البتّـه . شـود میاستخراجشخصزندگیشخصی

مفیـد رؤیـا مصـالح اسـتخراج برايفقطتداعی
اسـتخراج شخصـی تجـارب همینبلکهنیست،

بـه بـردن پـی برايارزشمنديبسیارمنبعشده،
پـیش رارؤیـا کـه اسـت مسـائلی ورؤیا، افکار

»نمادهــاتفســیر«روشمقابــل،در. اســتآورده
. اسـت رؤیـا تصـاویر هـاي دالکشـف برمتّکی
بـودن فـرد بـه منحصـر بـر اینکهعیندرفروید
تجـارب درداشـتن ریشـه وشـخص هرخواب

چگونـه اینکهتوضیحدردارد،تأکیداوشخصی
دالّـی مـدلول عنوانبهتوانمیراتصاویربرخی
تجـارب برخیکهاستمعتقدکرد،مطرحواحد

مشـترك آنهااکثریاافرادتمامیبیندرشخصی
مبنـاي بـر خـواب تفسیرامکانامراینوهستند
.سازدمیسر میرانمادها

بعد از فروید، کارل گوستاو یونگ، تداعی 
اي را مطرح کرد که عبارت اسـت از  شدههدایت

تصورات که ناشی از وضع معین رؤیـا اسـت و   «
) 406: 1370یونـگ،  (.»همیشه به آن ربـط دارد 

ق دیدگاه فروید و یونـگ در ایـن بـود کـه او     فر
اي براي خواب به مثابـۀ نقطـۀ آغـاز    اهمیت ویژه

روشن تداعی آزاد قائل بود، اما یونگ بیشـتر بـه   
هاي مسـتقیم خـود خـواب متمرکـز     روي تداعی

او اعتقاد داشت هر مفهومی در خودآگاه، . کردمی
طلبـد و در  هاي ویژة روانـی خـود را مـی   تداعی

تداعی معانی را ارتباط تصورات، ادراکات نهایت 
طبق تشابه، همزیستی، تضاد و استقالل علّی ... و

. نمایدتعریف می
هـا را برگرفتـه از   در هر صورت چه تـداعی 

تخیــل، اصــول عقالنــی، اصــول روانــی یــا اصــول 
روحانی بدانیم، با بررسی آن در کالم نویسندگان و 

هـاي  باورها، سنتها،توانیم سیر اندیشهشاعران، می
هاي تـاریخی، اجتمـاعی،   ها و بافتکالمی، ساخت

.را از این بین مالحظه کنیم... فرهنگی و

النظیرمراعات. 2
گونه تعریف النظیر را اینخطیب قزوینی، مراعات

و یسمی التناسب و التوفیق و هـو جمـع   : کندمی
ـ  مس و القمـرُ  أمر و ما یناسبه ال بالتضاد نحو الشّ

:و قوله). 5/الرحمن(حسبانٍ بِ
کالقسی المعطَّفات بل األس

بـهــم مبـری 2ارـل األوتَـه

تشابه األطـراف و هـو   : و منها یسمیه بعضهم
:  ه فی المعنی نحـو أن یختم الکالم بما یناسب ابتداء
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وهـو األَبصاریدرِكوهواألَبصارتُدرِکُهالَّ
و یلحـق بهـا نحـو    ) 103/ االنعام(الْخَبِیر طیفاللَّ

ســم ــرُالشَّ الْقَمانٍ وــب سبِح *مــنَّج ــجرُوال والشَّ
ــجدانِ  ســرحمن(ی ــام  ) 6و 5/ ال ــمی االیه و یس

برماهوخورشید) 73: 1425تفتازانی، (التناسب
ــابى ــد]روان[حسـ ــهو) 5(انـ ــتوبوتـ درخـ

) 6(.سایانندچهره
نوشته قزوینی دو اسم تناسب و طبق این

است النظیر ذکر کردهتوفیق را هم براي مراعات
داند که با هم را جمع کردن اموري میو آن

مثل آمدن . نسبت دارند، به جز نسبت تضاد
کمان، تیر، زه کمان در شعر یا آمدن ماه و 

همچنین ذکر کرده که . خورشید در آیۀ شریفه
راف و ایهام تناسب هم االطها آن را تشابهبعضی
تشابهبهنجفی، نویسندهدرهدر«. انددانسته

االطرافتشابه. استگفتهنیزتسبیغاالطراف،
بدینهست؛هممعنويبدیعدرصنعتیاسم

باکهبیاورندمطلبیکالمپایاندرکهمعنی
آشکارصورتبهچهباشد،مناسبکالمصدور

)83: 1381ا،شمیس(. »...پنهانوجهبهچهو
:استلفظیومعنويقسمدوبراالطرافتشابه«

خودکالممتکلّم،اینکهازاستعبارتمعنوي
ابتدايبامناسبمعنادرکهبرساندپایانبهرا

شاعر یا )الف:استنوعدوبرلفظی.باشدکالم
یااولمصرعآخردرکهبنگردلفظیبهنویسنده

خوددوممصراعپساست،شدهواقعاولجملۀ
قافیهلفظشاعر،)ب.کندشروعلفظهمانبارا

.»کندتکراربعديبیتاولدررابیتهر
)412: 1415هاشمی،(

در کالم قزوینی، نجم بـه معنـی بوتـه، بـا     
اسـت، چـون   خورشید و ماه تناسب ایجاد کـرده 

معناي دیگر نجم در عربی ستاره است و با دیدن 
-ستاره به ذهن متبـادر مـی  خورشید و ماه، معنی

مناسـب لطیف... االطراف التدرکهشود؛ اما تشابه
بـا مناسـب خبیـر واستابصاربهمدركغیربا

.اشیاءمدركاستاوبودن
هـاي  تفتازانی ایتالف و تلفیق را هم به نام

اسـت و در مـورد خـروج    النظیر افـزوده مراعات
ــرده  ــر ک ــع تناســب ذک و «:اســتتضــاد از جم

اسبه بالتضاد أن یکون کل منها مقابالً لآلخـر،  المن
و بهذا القیـد یخـرج الطبـاق و ذلـک قـد یکـون       

)656: 1415تفتازانی، (. »بالجمع بینَ األمرین
از جمع بین دو امر، منظور مثـال قزوینـی   

ممکـن اسـت کـه    . در مورد خورشید و ماه است
جمع بین سه چیز باشد، مثل جمع بـین کمـان و   

در شعر بحتري کـه در بـاال ذکـر    تیر و زه کمان 
شد و ممکن است که جمع بین چهار یا پنج چیز 

:باشد در این شعر ابن رشیق
أصح و أقوي ما سمعناه فی الندي 

من الخبر المأثور منذ قدیم
أحادیث ترویها السیول عن الحیا

عن البحر عن الکف األمیر تمیم
)همان(

وت، صـحت، سـماع، خبـر    تناسب بین قـ 
...مأثور، احادیث و روایت و

زبانـان و نخسـتین سـند    در بالغت فارسی
بالغی که متعلّق بـه رادویـانی اسـت، بـه جـاي      

» جمع نظایر«،»جمع امور که با هم نسبت دارند«
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چون گوینده، جمع کنـد سـخن   «.استرا آورده
اندر میان چیزهایی کی نظایر یکدیگر باشـند بـه   

ن ماه و آفتاب و دریا و کشـتی و آنچـه   معنی چو
النظیـر خواننـد؛   آن سـخن را مراعـات  دبدین مان

: چنانک خسروي گوید
ست زمی، ابر برو دست مسیحامرده

ارـا داروِ بیمـصبداـار جهان، بـمـبی
لـتا ابر مسیحا شد و بلبل همه انجی

زنّاردآیدیدر کوه پـو بـدر خوانـب
ست میان کوه مع کردهبنگر کی چگونه ج

و ابر و مسیحا و انجیل و زنّار و اندرین بیت 
.»و ابردپیشین میان مرده و بیمار و دارو و با

رادویانی براي مراعات ) 75: 1362رادویانی، (
است، ولی منظور خود را النظیر نام دیگري نبرده

اي گونهداند؛ یعنی بهاز نظایر، نسبت معنایی می
.باشندا هم تناسب داشتهاز نظر معنا ب

- رشید وطواط نام تناسب را هم ذکر می

کی شاعر جمع کند کی از دو این چنان بوکند
جنس یکدیگر باشند، چون ماه و آفتاب و تیر و 

کمان و لب و چشم و گل و الله
أ أخا الفوارس لو رأیت مواقفی

3و الخیلُ من تحت الفوارس تنحطُ

د الوغیلَقرأت منها ما تخطُّ ی
و البیض تشکلُ و األسنّه تنقطُ
در بیت اول، موقف حرب و خیل و 

ند هستاست و همه متناسبفوارس جمع کرده
و نظیر یکدیگر و در بیت دوم میان وغی و بیض 

است و اسنه و قرأت و شکل و نقط جمع کرده

: 1362وطواط، (.»نداو همه متناسب و متقارب
34(

را از کتاب ... ب و وطواط مثال ماه و آفتا
که در باال به آن پرداختهاستتفتازانی نقل کرده

اینکه نویسنده ) 656: 1415قس، تفتازانی، (. شد
است، واژة متقارب را براي  تناسب ذکر کرده

باشد که به »نزدیک به هم«احتماالً به  معناي 
ند، اما ابهامی که در هستاي با هم مرتبطگونه

. دارد، بحث جنس استاین تعریف وجود 
مطمئناً منظور نویسنده جنس از انواع کلّیات 
خمس در منطق نیست و ممکن است به معنی از 

شمس قیس هم . یک صنف یا یک دسته باشد
او ضمن . استزیاد به این موضوع نپرداخته

بحث در مورد تقابل و مطابقه، از شعرهاي ذکر 
نعتی به شده، تیهو و باز و کیوان و بهرام را از ص

اي که به به گونه. النظیر دانسته استنام مراعات
:رسد، وقتی در شعرنظر می

صلح و جنگ تو شادي آمد و غم
م و خشم تو تیهو آمد و بازـخص

اگر در بحث بدیعی این بیت، لف و نشر 
است که شادي و غم در کنار هم بیاید باعث شده

هم و شمس قیس آن را مطابقه بنامد، باز و تیهو
به عنوان دو پرندة ناسازگار، شاید جزء همین 

النظیر مطابقه باشد که شمس قیس آن را مراعات
- دهندة ارتباط بین مراعاتو این نشاناستنامیده

النظیر و طباق است که مرز زیادي با هم ندارند؛ 
هرچند شاعر در مصرع دوم، نظرش بر قیاس 

.تخشم بازگونۀ ممدوح با خصم تیهو مانند اس
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چشمتنرگشزندتیرهمیمشکاز
عـنبرزساختزرهتوروياللۀزان

:و ابن رشید گوید
چون فندق مهر تو زبانم بربست

بار غم تو، چون گوز پشتم بشکست 
هر تیر که از چشم چو بادام تو جست

دلم، چو مغز در پسته نشستدر خسته
که مشک و عنبر نظیر یکدیگر و نرگس و 

،فندق و گوز،]نظایر یکدیگر[و زرهالله، تیر
زبان و پشت و ،]نظایر یکدیگر[بادام و پسته

چشم و دل از باب تقابل است و نزدیک به 
. همین معنی، صنعت سؤال و جواب است

)383: 1360رازي، (
الدین رامی واژة مناسب را به کار شرف

این صنعت چنان باشد که شاعر در «: استبرده
چیز کند که مناسب یکدیگر ابیات ذکر چند

تیر . خوانندباشند و از این جهت متناسب نیز می
شکر و وو کمان، کیش و قربان، مشک و عنبر

نبات را مثال زده و منظورش احتماالً آوردن این 
ها در نوشته باشد و تعداد زیادي دوجزء واژه

شعر بدون اظهارنظر براي این صنعت شعري 
:مثال. آورده است
ف مشکبویت، سنبل به تاب رفتهاز زل

وز خال مشک رنگت، عنبر سیاه گشته
)46: 1341رامی، (

بندي علوم با تقسیمانوارالبالغهنویسندة
بالغت، تناسب را جزء بدیع معنوي آورده و 
دقیقاً سخنان تفتازانی را ترجمه و شرح کرده 

)323-326: 1376مازندرانی، (. است

دقت نظر بیشتر به ، با البدایعابدعنویسندة 
اي بر این این صنعت نگریسته و نگاه نقّادانه

صنعت داشته؛ هرچند که اغلب گفتارش از 
است و شاید هم کتاب المفتاحتلخیصکتاب 

تلخیص که . را در دست داشته استانوارالبالغه
النظیرش نیز خوانند، ایتالف، مؤاخات، مراعات

که متکلّم اند؛ آن است تلفیق و توفیقش نیز گفته
جمع نماید بین معانی که با هم متناسب باشند، 
غیر نسبت ضدیت که آن داخل این صنعت 

.نیست و در مطابقه بیاید
هندوي چشم، مبیناد رخ خوب تو باز

نگرمگر به چین سر زلفت، به خطا می
)174: 1377گرگانی، (

به جز مثال شعر سعدي، بقیۀ مطلب، 
فقط به جاي اي از متن تلخیص است؛ترجمه

را جایگزین » معانی«جمع کردن امر، نویسنده
؛ اما در شرح این صنعت، متنی واژة امر کرده
فقط رعایت صنایع نمودن و : استانتقادي آورده

نماید و از معنی غافل شدن، سخت زشت می
باید دانست که تناسب غیرمناسب لفظیه است که 

ست، به معنی توالی کلمات یا جمل متوازنه ا
بلکه در قسم اکمل آنکه مناسب تامه خوانند، 
. عالوه بر توازن، در حرف روي نیز مطابق باشد
.در این امثله تناسب با مناسب لفظیه جمع است

ت شکّر شکستـو قیمـنوش لب لعل ت
ف تو، رونق عنبر شکستـر زلـحسن س

جوشن چینی به تیغ، بر تن فغفور دوخت
صر شکستمغفر رومی به گرز، بر سر قی

هاي بالغی بعد از نوشته شدن کتاب
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درسی دانشگاهی و دقت نظر استادان زبان و 
ها و اند در کتابادبیات فارسی، آنان سعی کرده

هاي خودشان که براي تعلیم نگاشته پژوهش
همایی در کتاب . ها را رفع کنندشده بودند، ابهام

خود سعی کرده که ابهام مربوط صناعات ادبی
. بندي کندسب را رفع و آن را تقسیمبه تنا

النظیر آن است که در سخن اموري را مراعات«
بیاورند که در معنی با یکدیگر متناسب باشند، 
خواه تناسب آنها از جهت همجنس بودن باشد، 

ستاره و کیوان و ، مانند گل و الله، آفتاب و ماه
بهرام و امثال آن؛ خواه تناسب آنها از جهت 

ضمن و مالزمت باشد، مانند شمع و مشابهت یا ت
همایی، (. پروانه، تیر و کمان، دهن و غنچه

1391 :257(
ترین صنایع همایی این صنعت را از مهم

. شودداند، چون باعث تناسب اجزاي کالم میمی
النظیر جمع بین اشیا هم زمانی جزء مراعات

است که گوینده مابین چند کلمه مخیر باشد و از 
مثالً انتخاب دامن . ، آن را انتخاب کندمیان آنها

یک طرف و آوردن واژة گریبان در مصرع دیگر 
.شعر

از آن ز صحبت یاران کشیده دامانم
کشد گریبانمکه صحبت دیگري می

این صنعت در صورتی معنوي اسـت کـه   
هـا باشـد، نـه اینکـه     منظور نویسـنده معنـی واژه  

: نهمـا (.خصوص باشـد هتناسب، دایرمدار لفظ ب
قسمتی از ایـن تعریـف بـا تـداعی معـانی      ) 260

ــر   ــر ام ــداعی ب ــی معــانی ت همخــوان اســت، ول
النظیـر  ناخودآگاه است، در صورتی کـه مراعـات  

کزّازي عنـوان همبسـتگی را   . امر دلخواهی است
و منظـور او  النظیر برگزیـده اسـت  براي مراعات

. )103: 1381کـزّازي،  (همبستگی معنایی اسـت 
ر سـخنان همـایی، مطلبـی    فشارکی ضـمن تکـرا  

اي کـه افـزوده، ایـن اسـت کـه در تشـابه و       تازه
هـاي عامیانـه   مالزمت، بیشتر عرف ادبی و سنّت

اصــل . مــالك اســت نــه عــرف و معیــار عقلــی 
هاي عرفی یا سـنّتی و یـا   النظیر بر تداعیمراعات

ــت  ــی اس ــی مبتن ــارکی، (. تلمیح ) 70: 1379فش
، ولـی  نمایـد سخن از تداعی در اینجـا تـازه مـی   

منظور از تداعی تداول عامیانۀ آن اسـت، وگرنـه   
شناسان امر روانی  اسـت نـه   تداعی در نگاه روان

از طرف دیگـر خیلـی از امـور عرفـی     . امر عقلی
ریشۀ فکري و فرهنگی و آیینی دارد مثل گـاو و  

از جهت . توان آنها را از هم جدا نمودشیر و نمی
بر بدیع دیگر چون در ادبیات ارزش امور بالغی 

هاي عرفی امر تکراري بودن است، آوردن تداعی
. کاهدشود و از زیبایی این صنعت میحساب می

نکتۀ دیگر نویسنده، افزودن این مطلب است کـه  
هـاي دیگـر بهـره    باید از تخیل شاعرانه و صنعت

گرفت و صرفاً از پهلوي هم قرار گرفتن کلمـاتی  
ت نظیر که نزدیکی و تناسب معنوي دارند، مراعا

شـود بیـت زیـر از    آید؛ مثالً نمـی ادبی پدید نمی
النظیر دانسـت،  فردوسی را داراي صنعت مراعات

هرچند جم و فریدون و هوشنگ با هـم تناسـب   
:دارند

شاه ز جم و فریدون و هوشنگ
فزونی به گنج و به شمشیر و گاه

)73: همان(
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-النظیر را در بخش تناسبشمیسا مراعات

یر تضاد، تلمـیح، ارصـاد، حسـن    هاي معنایی نظ
ده اسـت، ولـی شـرحی کـه بـر      رآو... تخلّص و 

هـاي  برخی از واژه.باشدتناسب آورده، مبهم می
کالم، اجزایی از یک کل باشند و از ایـن جهـت   

.بین آنها ارتباط و تناسب باشد
دلم از مدرسه و صحبت شیخ است ملول

اي خوشا دامن صحرا و گریبان چاکی
خ از اجـزاي درس و گریبـان   مدرسه و شی

: 1381شمیسـا،  (. و چاك از اجزاي لباس هستند
هاي تناسـب را  این تعریف همۀ زیرمجموعه) 87

تـر از همنشـینی   فقط اندکی پـایین . گیرددربرنمی
.استهاي ادبی سخن به میان آوردهسنت

النظیرتفاوت تداعی و مراعات. 3
تداعی حاصل تجربۀ شخصی یا حاصل )الف
اش به الگوهایی است که فرد از ذهن بدويکهن

هاي النظیر حاصل سنتمراعات. استارث برده
ها حاصل گذشتۀ ادبی و برخی سنت. ادبی است

فرهنگی یک ملّت و برخی دیگر حاصل برخورد 
شاهنامۀشمع در . فرهنگی دو کشور است

. استفردوسی معادل و در مجاورت آفتاب آمده
-سپاري شاید بیو جانحکایت پروانه و شمع 

پلۀ مهر و رسیدن به مقام پدر ارتباط به هفت
پدران نباشد، که این باور در ناخودآگاه فکري 
ایرانی مانده است و در آثار دورة بعد تکرار شده 

:هاي ایرانی استالمثلاست و در ضرب
پروانه چو شمع دید دیوانه شود

از سوختن آن لحظه کجا اندیشد
)503: 1363دهخدا، (

هایی که بعد از حملۀ اعراب ولی در دوره
تأثیربه ایران، فرهنگ دو کشور در یکدیگر 

شدن ایرانیان در برخی موارد در مواجهه. گذاشت
-با نام پروانه، عنوان احمقی را هم برایش می

المثل اعراب است آوردند و این حاصل ضرب
: اندکه سوختن پروانه را از نادانی پروانه دانسته

أجهل من الفراشه،  النّها تَطلب النار فتلقی نفسها 
نظر به این .)173/1000: 1360میدانی،(فیها

-موضوع باید توجه داشت که بسیاري از سنّت

هاي شعري خاص یک زبان و یک نوع ادبیات 
نتیجه در) 321: 1371شفیعی کدکنی، (. است

آنکه، سنّت ادبی آموختنی و تداعی معانی 
هاي شخصی خّالت روانی و تجربهحاصل ت

.است
اي اسـت کـه   تداعی گاهی مربوط به لحظـه )ب

هاي خاصی، آن را تجربه فرد در مکاشفه یا لحظه
است که دیگران از آن تجربه به دورند و یا کرده

هاي ذهنی، فرهنگی، مربوط به برخوردها، میراث
ــا     ــه ی ــی حادث ــا در ط ــاریخی، ی ــاعی و ت اجتم

ی شکل گرفته که در ذهـن و  برخوردي در زندگ
باشـد؛ بـه عنـوان نمونـه     زبان فرد نهادینـه شـده  

خورشید در فرهنگ ایرانی ارتباط مستقیم با زور 
و مردي و مردانگی دارد و عنصر مردانگی است، 

شـاهنامه در . گـذارد مـی تأثیرچون بر موجودات 
که گزارشـگر فرهنـگ ایرانـی اسـت، خورشـید      

فاصــله بعــد از گــر مردانگــی اســت و بالتــداعی
:آمده» مردي«خورشید، 

نپیچید و اندیشه زو دور داشت
منشور داشتخورشیدز مرديبه 

)2/51: 1389، فردوسی(
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ها هیچ و گاهی ممکن است که بین تداعی
النظیـر، حاصـل   رابطۀ منطقی نباشد، ولی مراعات

-شاعر در یادگیري سنّت. یک نگرة منطقی است

است که هرگاه نیاز رده کها یک دایرة لغات مهیا 
هایی گشاید و واژهباشد فرهنگ ذهن خود را می

گرفتــه در ذهــن مراتــب شــکل. دارداز آن برمــی
ادیب، حاصل یک منطق منظم است و این نکتـه  

النظیـر متفـاوت   است که مراتب تداعی و مراعات
.شوندمی

آب چو خاکی بده، باد در آتش شده 
ر رااـعشق به هم برزده خیمه این چ

)150: 1363موالنا، (
در این شعر زیباي مالي رومی، آب، 

النظیر که خاك، باد و آتش در یک مراعات
حاصل سنت ادبی است با قدرت شاعري کنار 

.استهم نشسته و تصویر زیبایی را ایجاد کرده
-النظیر حاصل برخورد شاعر با سنتمراعات)ج

هاي ادبی و گاه کوشش عمدي شاعر در چیـنش  
ها در الگوي شـعري یـا در نوشـته اسـت و     اژهو

پندارنـد کـه تناسـب    برخالف آنکـه برخـی مـی   
حاصل تفکّرات شاعرانه براي اختراع و ابـداع آن  

ــت ــایی، (، نیس ــرعکس در ) 108: 1386مرتض ب
یابــد و در هــا را درمــیتناســب شــاعر روح واژه

بخشـیدن بـه   هاي ذهنی خود براي زیباییآرایش
گیرد؛ برخالف نها کمک میهاي خاص از آلحظه

دانـد،  آنکه مرتضایی آن را ابداع و نوآوري نمـی 
ــدیعی،      ــنعت ب ــن ص ــردة ای ــت پ ــی در پش ول

است که بسـتگی بـه   هاي شگفتی نهفتههنرنمایی
در شعر بزرگانی چـون سـعدي و   . شاعر آن دارد

بینـیم  ها را میکاريحافظ این جادوکاري و ریزه
دهنـد و در  مـی هـا را تـراش  که با هنر خود واژه
.آورندجاي جاي شعر می

دوش در حلقۀ ما قصۀ گیسوي تو بود
تا دل شب سخن از سلسلۀ موي تو بود
آوردن دوش و گیســو، گیســو و حلقــه و 
سلسله، دوش و دل به عنوان تناسـب، بـرخالف   
نظر مرتضایی که آن را حاصل هنرنمایی خاصـی  

برعکس بسیار هم هنرنمـایی و  ) همان(،داندنمی
هـا  ایـن تناسـب  . اسـت کاري صورت گرفتهریزه

ها و کاربردشان نظر و شناخت واژهحاصل دقّت
.در زنجیرة کالم است

هـایی از  تداعی معانی در حالت کلی بـا جنبـه  )د
ایـن همخـوانی بـه    . بدیع و بیان همخـوانی دارد 

در «زعم برخی پژوهشگران ازجمله براهنـی کـه   
یافت؛ ما در اصـل  توانهاي آن را میبدیع معادل

مشابهت چیزهایی از نوع تشـبیه یـا اسـتعاره یـا     
نماد، در اصـل مجـاورت، توریـه و مجـاز و در     

. »غایرت، طنـز، نقـیض و هجـو را داریـم    اصل م
شاید اگر تضاد را هم جـزء  )29: 1375براهنی، (

توانـد  النظیر قرار دهـیم، ایـن آرایـه مـی    مراعات
. اشـد جامع اصل مجـاورت، مشـابهت و تضـاد ب   

تأثیرآمدن تناسب، بییعنی این سه اصل در پدید
هـاي تـداعی  جنبهشدن سازوکار تشکیل. نیستند

به شباهت یا تلفیق مکرر عناصر ساده در زمان و 
ایـن مـوارد تنهـا شــباهت    .اسـت وابسـته مکـان 

ظاهري با اصول تداعی دارد و بـرخالف برخـی   
ل موارد، در علم بیان و بدیع، در مقایسـه بـا اصـ   

در . علم تداعی معانی، یک مـورد ادعـایی اسـت   
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گیـرد  علم بیان، تصویر در زبان، زمانی شکل مـی 
که زبان در حالت مجازي باشد و از گـذر خیـال   

در یـک  . آیـد بر زبان عادي، تصویر به وجود می
تصــویر بــه مجموعــۀ تصــرفات بیــانی و «کــالم

مجازي از قبیـل تشـبیه، اسـتعاره، کنایـه، مجـاز      
یــل، نمــاد، اغــراق، اســناد مجــازي،  مرســل، تمث

اطـالق  ... آمیـزي، پـارادوکس و   تشخیص، حس
بـا اینکـه   )1366:9شـفیعی کـدکنی،  (. گرددمی

ترین حالت، تصویر معانی متعددي دارد، در ساده
گرفتـه، بـا شـنیدن یـک واژه     اولین تصویر شکل

شود تـا برسـد بـه   منجر به پدیدآمدن تصویر می
هـر امـر خیـالی مرکّـب و     تـرین ذهنیـت  پیچیده

پیچیده و چندبعدي را که از ترکیب امور متعـدد  
ــاقض    ــول متن ــاالت و اص ــات ح ــی از ترکیب حتّ

: 1393فتـوحی،  (.»انـد حاصل آید، تصویر نامیده
اولین شکل ایجادشده که همان جرقّۀ ذهنـی  )42

ــاي    ــه ادعــ ــایر بــ ــورد دو واژة مغــ از برخــ
شـود،  مـی تصویر نامیده) همان(ها،سوررئالیست

نقطۀ تالقی علم تداعی معانی در تصویر یا ایمـاژ  
با این تفاوت که نیاز بـه دو واژه در علـم   .است

معانی نیست، بلکه یک واژه کافی است کـه بـار   
ه بـه  باشد و با توجمعانی متفاوتی در ذهن داشته

اي، آن معنـی  ظـه تجربۀ زیستی و ذهنی ما در لح
بـاز  . ن ایجـاد کنـد  به بار نشیند و معانی گونـاگو 

هاي ایجاد شدة علم معانی بـا علـم   تفاوت حالت
هـاي تـداعی   بدیع، در چند بعدي بـودن حالـت  

است؛ بـه عنـوان نمونـه، تصـاویر در علـم بیـان       
حاصل برخورد حـس بینـایی بـا جهـان اطـراف      

کــه در علــم معــانی، اصــول اســت و درصــورتی
ایجادشده غیر از برخورداري از علوم بـدوي کـه   

-ذهن مشترك انسانی است، از همۀ گونهحاصل 

هاي حس از چشایی، بینایی، شنوایی، بساوایی و 
گیـرد؛ مـثالً بـا شـنیدن صـداي      بویایی کمک می

گلوله و دیـدن حیـوان در خـون غلتیـده، دیگـر      
شـنویم، صـحنۀ   هربار که ما صداي گلوله را مـی 

کنـیم و  رحمی از کشتار را در ذهن مجسم میبی
.س شنوایی استاین تجسم حاصل ح

حقیقت آن است که تداعی بـا علـم بیـان    
. دمخور اسـت و ریشـه در تخیـل شـاعرانه دارد    

تشبیه، اسـتعاره، نمـاد و مجـاز در حـوزة تخیـل      
توانـد تناسـب و شـباهتی را    گیرد و مـی جاي می

نمادهـا  . النظیر ببینـیم بین تداعی معانی و مراعات
هاي ذهنـی مشـترك بـین افـراد بشـر     حامی پیام

ها بـا معنـی خـود یـک ارتبـاط      این نشانه. است
ضمنی دارند؛ به عنوان نمونه بین زمستان و پیري 
ارتباط نهانی و جهانی وجود دارد که مربـوط بـه   
همۀ مللی اسـت کـه تغییـرات فصـلی را تجربـه      

.اندکرده

گیرينتیجهبحث و 
با توجه به موارد ذکرشده، نتایج زیر حاصل شده

:است
امــري اســت کــه در گــذر زمــان تــداعی)الــف

هاي گوناگونی در مورد آن مطرح شـده و  اندیشه
هاي تخیلی، روانی، منطقـی و غریـزي    از دیدگاه

النظیـر هـم بـه ماننـد     مراعـات . اندبه آن نگریسته
تداعی ضمن اتفاق نظر کلی ادبـا در مـورد ایـن    
صنعت بدیعی، در مورد جزئیات و اینکـه دقیقـاً   

کنـد، اختالفـاتی   اللـت مـی  تناسب به چه چیـز د 
.دارند
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اي اسـت کـه   تداعی گاهی مربوط به لحظـه )ب
هاي خاصی، آن را تجربه فرد در مکاشفه یا لحظه

النظیر حاصل یک نگرة منطقی کرده، ولی مراعات
.است

حاصـل تجربـۀ شخصـی یـا حاصـل      تداعی)ج
اش بـه  الگوهایی است که فرد از ذهن بدويکهن

النظیــر حاصــل اعــاتارث بــرده اســت، ولــی مر
. هاي ادبی استسنّت

هـایی از  تداعی معانی در حالت کلّی بـا جنبـه  )د
النظیـر  بدیع و بیـان همخـوانی دارد کـه مراعـات    

. یکی از آنهاست
النظیر بر آموزش اسـتوار  مراعاتگیريشکل)هـ

گرفته باشـیم بـه مباحـث خـاص،     اگر یاد. است
گی هاي مشخّصـی در زنـد  اصطالحات و داستان

ارزش و اهمیت بدهیم که در طی دوران آنهـا را  
هاي درونی ها حالتکم این آموزهایم، کمآموخته

نشـین  خاصی ایجاد خواهد کرد که به صورت ته
هـا حاصـل   در ذهن باقی خواهد ماند ولی تداعی

.برخورد انسان با محیط و داستان نفس اوست

نوشتپی
د تصاویر ایجا) الف:تعاریف گوناگون از تخیل.1

بازسازي همدالنه )ج؛کاربرد زبان مجازي) ب؛روشن
ویژه حاالت عاطفی آنهااز حاالت ذهنی افراد دیگر به

پیوند مناسب میان اشیایی که به طور عادي فاقد )و د
ارتباط با یکدیگرند و این عبارت است از نظم 

هاي مشخّص و براي بخشیدن به تجربه به صورت
ن نه لزوماً عمدي و غایت یا مقصودي معی

خودآگاهانه، بلکه محدود به زمینۀ مفروضی از 
)210–213: 1375ریچاردز، . (پدیدارها

دار هاي منحنیشده یا کمانمانند تیرهاي تراشیده.2
....یا زه کمان

اي برادر جنگجو، اگر مقام یا جایگاه من و اسبان . 3
از آن دیدي،خسته و کوفته زیر پاي جنگجویان را می

است و خواندي آنچه را که دست جنگ نوشتهمی
.اندگذاري کردهها نقطهو نیزهشمشیرها ترسیم کرده
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