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 چکیده

خورداری  یعنی بر ،توازن نحوی .گویند الگوی قرینه و همانند هستند توازن نحوی می ،تکرارهای کالمی را که دارای اجزای نحوی یکسان

 تحلیلی -توصیفی پژوهشنیهدف ا .سطح و ظاهر کالم از یک الگوی نحوی مشابه و موازی که زبان را از حالت هنجار و عادی متمایز کند

انواع . تافت است اینیرجیاثر و «جمالتخالقانه»کتاب  لیو تحل یبند طبق طبقه یفارس کیمتون کالس یدر برخ ین نحوانواع تواز یبررس

 جادیدر ا ،مشابه ینحو یالگوها و کسانیینحو یاجزا ،توازن نحوی در متون ادبی فارسی الگوهای نحوی بسیار متنوعی دارند  های گونه

های گوناگون در الگوهای منظّم نحوی کالم  ست که به شیوه توازن نحوی اصطالحی. داشته است اریبس ریتأث ییبایز نشیو آفر یقیموس

در انگلیسی بحث از توازن در نحو و بالغت به . شود گذاری بر مخاطب از آن استفاده می نثر و سخنرانی برای تاثیر ،شود و در شعراطالق می

در قالب  . . .واره جمله ،حروف ربط ،قید ،صفت ،فعل ،ناصر صرفی و نحوی مانند اسمواحدهای دخیل در توازن همۀ ع ،کار رفته است

در توازن نحوی ساده فقط یک نقش دستوری به شیوۀ ساده  .ساختار ساده و پیچیده دارد ،توازن نحوی. متفاوت هستند های نحوی نقش

. دمنه دارد و شوند که شواهد زیادی در کلیله بند ترکیب میدر یک  ،های نحوی گوناگون اما در توازن نحوی پیچیده نقش .شود تکرار می

مانند  ییمشابه از راهکارها یالگو نیا جادیا یبرا سندگانیکنند و نویم جادیا یمشابه توازن نحو یگرامر الگوهایتنها  ،یکل یبراساس اصل

های دستوری  مبحث توازن در کتاب .حذف استن توازایجاد عامل مهم  یجمالت گلستان سعد یدر برخ .کنندیاضافه استفاده م ایحذف 

تقسیم که  ،نشر و لف ،ترصیع ،قلب ،اعداد ،الصفات تنسیق ،نند موازنهر بالغت دارد؛ ماهایی د ولی معادل ،فارسی چندان مطرح نشده است

کرده است و بیشتر شواهد   سیهای توازن نحوی در نثر فارسی را برر از این رو این پژوهش ساخت ،عموماً برای شعر به کار رفته است

 . باشددمنه می و و کلیله  برگرفته از کتاب گلستان سعدی

 

 .موازنه ،قرینه ،بالغت ،توازن نحوی ،توازنهای كلیدی:  ژهوا
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 مقدمه -1

 ،مطالعه شودای زبـانی ای زیباشـناختی اسـت امـا زمـانی کـه همچـون پدیـده تجربـه ،دبیـات در فرآینـد آفـرینش و دریافـتا

زبـان روزمـره و رسـی چگـونگی گـذر از شناسـی ادبیـات بـه برزبـان .گیـردشناسـی قـرار مـیدر چارچوب حـوزه زبـان

از دیـدگاه سـاختارگرایی آنچـه در بررسـی و شـناخت اثـر ادبی اهمیـت دارد و بایـد  .پـردازدهنجـار بـه زبـان ادبـی مـی

ت بلکـه هـای اثـر ادبـی نیسـو داللـت  ها هنـه پدیـد ،آن اسـت «مناسـبات درونـی»و « مـتن»خـود  ،مـورد توجـه باشـد

با . کند پـذیر میهـای اثـر ادبـی را امکـانهای اثـر ادبـی و سـاختارهای صـوری آن اسـت کـه داللـتی نشانهشناخت و بررس

های توازن نحوی کالم فارسی را مملو از  این ساخت ،است ازن نحویهای تو وجود اینکه کالم فارسی سرشار از انواع ساخت

گرفته بیشتر در زمینۀ توازن واژگانی یا آوایی و  تحقیقاتصورت ،زیادی به این بخشنشده است جهتو ،زیبایی و جذابیت کرده

 ،«گلستان سعدی»کتاب با مطالعۀ  ،از توازن نحوی «تافت»بندی  نامه قصد دارد طبق دسته این پایان. موارد دیگر است

 . ازن نحوی استخراج کندشواهد مستند و دقیق از انوا ع تو«شاهنامۀ فردوسی» ،«دمنه و کلیله»

 ،افزایی برخالف هنجارگریزیقاعده» .افزایی است که در نقد فرمالیستی مطرح استهای اصلی قاعدهتوازن یکی از ویژگی

 .(13: 3180 ،)صفوی« روداعمال قواعدی اضافی بر قواعد زبان هنجار به شمار میبلکه  ،انحراف از قواعد زبان هنجار نیست

 .افزایدمی کالمآید و بر بار موسیقایی پدید میهای نحوی یکسان  ساختکالمی است که از تکرار  کراراز ت ای هگون نحویتوازن 

 عناصر نحوی استهایی از تکرار  شیوه نحویسادهازن تو .شود تقسیم میهای گوناگونساده تا پیچیده  توازن به بخشاز این گونه 

های نحوی است  هایی از تکرار ساخت نحوی پیچیدهشیوهتوازن  ،آورد ( پدید می. . . ، فعل ،صفت ،اسم) های دستوری نقشکه 

. شود به بررسی آنها پرداخته می ادامهاست که در  آنسازندۀ های دیگر نحوی  و نقش  واره که ترکیب عنصر دستوری جمله

توازن را باید در سطوح تحلیل  هایگونه ،ماهیتی یکسان ندارند؛ به همین دلیل ،آیندصناعاتی که از طریق توازن حاصل می

این نکته بدان معنی نیست  .واژگانی و نحوی نیاز است ،برای توصیف انواع توازن به سه سطح تحلیل آوایی .متفاوتی بررسی کرد

حلیل  متمایز از یکدیگرند؛ زیرا بسیاری از صناعات باید از طریق ابزارهای بیش از یک سطح تکه سطوح تحلیل مورد نظر کامالً

بسامد وقوع توازن آوایی بسیار  .قافیه را هم در سطح واژگانی و هم در سطح آوایی تحلیل باید کرد ،شوند؛ برای نمونه بررسی 

قواعد و الگوهایی را بر  ،این صناعات .مد باالتری از توازن نحوی داردبسا ،توازن واژگانی ،همچنین .بیشتر از توازن واژگانی است

شامل هرگونه تناسب و توازن صوری  ،سازندو غیرادبی متمایز میکنند و آن را از سخن معمولی ان اعمال میروی نظام عادی زب

ه بیان الگویی دست یافت:در زبان توان ب در خصوص سطح توازن نحوی نیز می .شود است که از طریق تکرار کالمی ایجاد می

جایی اجزای دستوری جمالت انعطاف  به زبان فارسی در جا ،است جا کردن عناصر دستوری یک جمله بسیار فارسی امکان جابه

دقیقاً از همین  ،آزادی انتخاب جای اجزای نحوی یک جمله است ،درحقیقت یکی از امکانات وسیع زبان فارسی .زیادی دارد

ای دستوری را به دو نوع های نحوی حاصل از تکرار الگوه توان توازن جایی ارکان جمله می جایی یا عدم جابه ی جابهیعن ،منظر

 تقسیم کرد:

های  تغییر در نقش ،شوند جا نمی به اجزای نحوی یک جمله جا ،تکرار الگوهای نحوی مرتّب در تکرار ساختمان نحوی مرتّب

های بعدی  به قرینه ،جا شده به ها بدون تغییر نقش دستوری خود جا واژه ،توازن نحوی در این گونه .دهد دستوری روی نمی

, علم و زاهد بی /بر بی درخت, عمل و عالم بی /پر بی مرغ, معرفت روندۀ بیست/ و زر بی ارادت, عاشق تلمیذ بی .شوند قل میمنت

های  نقش ،سعدی از چهار قرینۀ موازی تشکیل شده استنمونۀ باال از گلستان . «3188:373، گلستان سعدی» .در بی خانه

های نحوی در ادامه در چهار قرینۀموازی دیگر تکرار  همین نقش ،نۀ اوّل آمده استمسندالیه/ مسند/ فعل اسنادی در قرینحوی



فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات  

321 -301، صفحات 3043 بهار ،3 شماره ،8 دوره  

323 

 

 ،این نوع تکراردر  .وکاست اجزای نحوی در ساختمان جمله است کم حاصل از تکرار بی ،توازننحوی در موارد بسیار .شده است

م را که نظیر در قرینه یا مصراع دو ساختمان دستوریِ مکرّر ،کند ذهن مخاطب کوشش چندانی برای دریافت مفهوم نمی

این نوع تکرار در ادبیات قدیم کاربرد داشته است:دانا چو طبلۀ عطّار  .پذیرد راحتی می به ،ساختمان دستوری پیش از خود است

ل مسند و فع ،های دستوری مسندالیه نقش )سعدی( .تهی بلندآواز و میان ،و نادان چو طبل غازی /، خاموش و هنرنمای ،است

از این  ،جا کردن عناصر یک جمله بسیار است در زبان فارسی امکان جابه. در دو جمله به صورت مرتّب تکرار شده استاسنادی 

آزادی انتخاب جای اجزای  ،از امکانات وسیع زبان فارسی درواقع یکی .ساختمان نحوی زبان فارسی انعطاف زیادی دارد ،لحاظ

های  تغییر در نقش ،شوند جا می در مواردی عناصر یک جمله جابه ،شهای نحوی مشوّدر تکرار الگو .نحوی یک جمله است

جا شده و به  بهها با تغییر نقش دستوری خود در مصراع یا قرینۀ اول جا واژه ،در این گونۀ توازن نحوی .دهد دستوری روی می

 شوند: قرینه یا مصراع دوم منتقل می

از عکسِ ریاحینِ او پَرِ زاغ چون دُم طاووس »که بود « مرغزاری نَزه»و « صَیّدی خوشمُتَ»اند که در ناحیتِ کشمیر  آورده-

 ،الیه در قرینۀ اول مسند« زاغ پر» . (338: 3188 ،) کلیله و دمنه .«در پیشِ جمالِ او دُمِ طاووس به پرّ زاغ مانستی/ »، «نمودی

که در واقع جانشین ، مسندالیه هستل مسند و در قرینۀ دوم در قرینۀ او« دم طاووس» .در قرینۀ دوم نقش نحوی مسند دارد

 . است  یکدیگر شده

نحوی بر اساس شود: تحلیل دستوری توازن   با دو رویکرد انجام می مقالهنحوی است؛ بنابراین این  -توازن نحوی ابزاری بالغی

 .شوند و تحلیل دستوری آنها ایجاد می حویبررسی اصطالحات بالغی که با توازن ن ،بندی تافت ساخت زبان فارسی طبق دسته

شود بیانگر آن است که در مبحث توازن  آنچه در این تحقیق حاصل می ،هدف دیگر این پژوهش بررسی انواع توازن نحوی است

 از ضروریات در توازن، الگوهای مشابه ،به کارگیری عناصر دستوری مشابه ،ن اهمیّت را داردتکرارهای نحوی بیشتری ،نحوی

 .ای ترکیب یابد که در ایجاد موسیقی و زیبایی متن ادبی بیشترین تأثیر را داشته باشد باید به گونه ،ساختار جمله .نحوی است

در انگلیسی  .بندی تافت بررسی کند زن نحوی را طبق دستهتحلیلی انواع توا -این پژوهش بر آن است تا با رویکرد توصیفی

  .شامل همۀ عناصر صرفی و نحوی است ،غت به کار رفته استبحث از توازن نحوی در نحو و بال

 ،هایی در بالغت دارد؛ مانند موازنه معادل ،های دستوری فارسی چندان مطرح نشده است از آنجا که توازن نحوی در کتاب

از این رو این  ،نحوی استتقسیم که عموماً برای شعر به کار رفته نزدیک به توازن  ،نشر و لف ،ترصیع ،قلب ،اعداد ،الصفات تنسیق

 ،«گلستان سعدی»کتاب  از ،در این پژوهش .کند های توازن نحوی در زبان فارسی را بررسی پژوهش قصد دارد ساخت

این پژوهشبه این موارد خواهد پرداخت که در آثار مورد  .شد  هدشواهد استخراج خوا ،«شاهنامۀ فردوسی»، «دمنه و کلیله»

برخی از انواع توازن  ،های توازن ساده و پیچیده به چه صورتی به کار رفته است وازن نحوی مانند ساختمطالعه بعضی از انواع ت

هر  .ها است ربرد در این منابعکدام گونههای نحوی پر کا از توازن .ندرت به کار رفتهاست قلب به ،تناقض ،نحوی مانند توازن امری

 . صورتی در آثار مورد مطالعه به کار رفته است از توازننحوی به چه« تافت»بندی  کدام از طبقه

 

 پیشینۀ تحقیق

اند و  پرداختهبه صورت کلی  ،واژگانی ،ها بیشتر به توازن آوایی درخصوص توازن نحوی پژوهش ،در بررسی پیشینۀ این پژوهش

حقیقات زیرکه وان به تت اما می .ها هم وسیع نیست گسترۀ این پژوهش ،به صورت مجزا به توازن نحوی پرداخته نشده است

 . شبیه کار ما است اشاره کرد
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نگارنده در این پژوهش به « بشری گودرزی»توسط « اصر فلسطینهای فدوی طوقان شاعر زن مع بررسی توازی در سروده»

طین شاعر زن معاصر جهان عرب از فلس های فدوی طوقان و تاثیر آن در سروده« واژگانی و نحوی ،آوایی»سطوح توازی بررسی 

یک عنصر ضروری در  ،تکرار بیشترین اهمیّت را دارد ،گر آن است که در مبحث توازی دستاورد تحقیق بیان .پرداخته است

شاعر برای تاثیرگذاری و موسیقی جهت  .شود ها بررسی می هی از صوتتناوب گرو ،در توازی آوایی. 3 .ایجاد موسیقی است

ها موسیقی زیبایی را در  پی در پی آمدن صوت .در این پژوهش برده است جذب مخاطب از توازی آوایی نهایت بهره را

های  توازی اسم ،لفظیتوازی حاصل از تکرار  ،های نکره توازی واژگانی شامل؛ توازی اسم. 2. های شاعر ایجاد کرده است سروده

های  که به آرایش ،ر الگوی نحویتوازی نحوی: تکرا. 1 .توازی جمع مونّث است ،توازی جمع مکسّر ،الوسط سه حرفی ساکن

شامل  ،تواند الگوهای منظّمی را درون متن به وجود آورد می ،موازی در چارچوب همنشینی عناصر نحوی یکسان اختصاص دارد

توازی ندا مانند: یاولدی/ یا کبدی/ من أجل هذه  .توازی عطف ،ندا ،استفهام ،توازی جملۀ فعلیّه ،نحویاین موارد است؛ تکرار 

با منادا که مخاطب است  ،که برای اینکه مفهوم مورد نظر را به مخاطب القا کند؛ و احساساتی را که شاعر خودش دارد را ،لیوما

ازی عطف مانند: کفانی أموتُ علی أرضِها/ و أدفِن فیها/ و تحتُ ثَراها أذوبُ و تو .به اشتراک بگذارد و تاکید بر احساس خود کند

اینکه شاعر بیش ازاندازه به مرگ و شهادت برای وطن  .طلبی دارد ها تأکید بر شهادت تکرار فعل .لی أرضهاأفنی/ و أبعثُ عشباً ع

/ کیفَ . . . استفهام: یا غدنا .دهد وطن خود را نشان میها حزن و اندوه تمام نشدنی شاعر برای  کند و تکرار این فعل فکر می

در این بخش توازی میان ادات استفهام کیف و سلسله افعال مضارع؛ کیف  .لم االرضَتکونُ رعشهُ المیالد/ خبّرَ یولد االقاح من أ

 . شود تکون/ خبّرَ یولد مشاهده می

نگارنده سعی دارد تا با رویکرد  .«سولماز پرشور»و « نیعلی قهرما»توسط « شناسی ایقاع توازی در خطبۀ اشباح زیبایی»

 ،وای دینی و نیز میزان بسامد آن را در خطبۀ اشباع بررسی کردهمعانی و محت ارتباط آن با ،تحلیلی ایقاع توازی -توصیفی

محتوای این کتاب  های ساختار و البالغه را به نمایش بگذارد و گامی به سوی فهم زیبایی نظیر نهج ای از بالغت بی گوشه

رود؛ الگوهای نحوی مشابه  متن به کار مییکی از عناصری است که برای ایجاد موسیقی در « لحن و غنا»ایقاع .ارزشمند بردارد

به عبارت دیگر ایقاع توازی  .آورند ایقاع توازی را در متن به وجود می« ها عبارت»و الگوهای نحوی« فیصر»در مرتبۀ ساخت واژه

بخش  ،تکرار بخش نهایی سخن ،آید دستوری است که به وسیلۀ الگوهای صرفی و نحوی در جمالت پدید می سازی قرینه

یعنی چیزی که باعث  ،آید و از ماهیّت اثر ادبی به وجود می .شود کندو سبب موسیقی می سخن را تداعی می بتدایا

که در نهایت باعث ایجاد زیبایی و دلنشینی یک  ،دشو کردن ساختار زبان و معنی می دهی و یکجهت بخشیدن و سامان انسجام

 .2توازی مزدوج  .3ایقاع توازی به دو صورت است:  .دهند سجع قرار می اهل بالغت توازی را زیر مجموعۀ .شود متن ادبی می

 . توازی مفرد

به طوری که توازیِ جملۀ  ،اند این جمالت از نظر صرفی و ترکیبی موازی ،شود توازی مزدوج بین دو جمله یا بیشتر ایجاد می 

 ،فاعل ،به مفعول ،فعل مضارع ،که حرف نفی ال .هُ االعطاهُ و الجُودُجملۀ دوم است مانند: ال یَفرُهُ المنعُ وَ الجمودُ/ ال یُکدِی ،اوّل

شود؛ یعنی واژگان یک جمله با هم  توازی مفرد درون یک جمله انجام می .اند به فاعل به ترتیب ترکیب شده لمفعو ،حرف عطف

فُرَج و غُضَص/  ،کلمات .اندوه نزدیک ساخت توازی دارندمانند: بِفُرجِ اَفراحها غُضض اَتراحها؛ دوران شادی و سرور را با غصّه و

در کنار همدیگر قرار  ،سازی تعادلی: دو عبارت که مفهومی معادل یکدیگر دارند قرینه. اَفراحها و اَتراحها توازی مفرد دارند

سنگینی  های سرکش آب از ورزد مانند: پس قسمت بر مفهوم مورد نظر خود نیز تأکید می ،دهد عالوه بر ایجاد موسیقی می

ازی تقابلی: دو یا چند معنا به صورت قرینه و س قرینه .تزمین فرو نشست و هیجانِ آنها بر اثر تماس با سینۀ زمین آرام گرف
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 ،الیه مضافُ ،به که به ترتیب مفعولٌ ،مانند: شمسَها آیَهً مُبصِرَهً لِنَهارها/ قَمَرها آیَهً مُمَحوَهً مِن لیلَها .گیرند معکوس در متن قرار می

 . اند الیه هم نشین شده مضاف ،مجرور به حرف جر ،حرف جر ،صفت ،به مفعولٌ

 . «علی علیزاده»توسط « کالمی -ی یا تکرار پنهان و نقش آن در خلق آثار ادبی؛ یک تحلیل نحویتواز»

های زبانی  دیگر حوزهتوجه اصلی به فرآیند تکرار در  ،ضمن توصیف توانایی هنری در مرحلۀ تکرار پژوهشنگارنده در این 

راز اصلی ابداع و هنر آفرینش ادبی در همین تکرارها  .شود های متوازی( معطوف می ار در سطح نحوی زبان )ساختهمچون تکر

 . «طیبه رزاقی»توسط « بالغی حصر و قصر در غزل سعدی -تحلیل دستوری». نهفته است

کاربردی در زبان « اما و ولی ،لیکن ،لیک»ه روش عطف به وسیلۀ ادات نگارنده در این پژوهش با بررسی طرق قصر نشان داد ک

های  نیز جامع و کامل نیست؛ زیرا برخی از نمونه« مگر و اال ،جز»به وسیلۀ ادات استثنای « نفی و استثنا»و روش  .فارسی ندارد

به همین دلیل بهتر است  .تفاده نشده استاس« نه»گیرد که از فعل منفی و یا واژۀ نفی  در حالی صورت می ،قصر به وسیلۀ ادات

در « هم»کلماتی چون  ،عالوه بر ادات قصر .تر است استفاده نماییم که جامع از عنوان ادات قصر« نفی و استثنا»به جای عنوان 

از ادات استفاده  .کند در صورتی که همراه با شرط باشد نیز به مثابۀ ادات قصر عمل می« تا» ،صورتی که مفید قطعیت باشد

مبالغه  ،ه از ادات قصر استفاده نکنیمبرخی معتقدند در صورتی ک .ترین و آشکارترین شیوۀ حصر و قصر است قصر و حصر ساده

نمونه با  232 ،نمونه بدون ادات قصر 382 ،نمونه از ابیات شامل حصر و قصر در غزل سعدی 190اما از . و تاکید بیشتر است

تی ح ،اند  کاربرد ادات بسیار فراوان است و شاعران بزرگی چون سعدی از آن بهره برده ،اینکه با توجه به .ادات قصر بودند

  .توان گفت این سخن صحیح نیست می، اند با کمک ادات قصر ساخته شده ،انگیز قصر های بسیار زیبا و خیال نمونه

یی که توازن نحوی را بررسی کند کاری صورت  هه یا مقالنام پایان ،ها ها و مقاله نامه های پژوهشیِ پایان جو در سایت و با جست

البته  .بندی تافت است بندی توازن نحوی با توجه به دسته کوششی در جهت دسته مقالهاین  ،با توجه به این موارد .نگرفته است

 . بخشی در مورد توازن نحوی آورده است« شناسی به ادبیات از زبان»دکتر کوروش صفوی در کتاب 

 

 قیقتح روش

وم به کتب گوناگون و رجوع به ای؛ یعنی مراجعۀ مدا تحلیلی که درآن از روش کتابخانه -تحقیقی است توصیفی ،مقالهاین 

 ،«دمنه و کلیله» ،«گلستان سعدی»هایی از  یافتن نمونه ،روش کار .برداری استفاده شده است های مختلف پژوهشی و فیش مقاله

در مورد  ،پس از تصویب موضوع در دانشکده .رفته استهایی کهدر کتاب تافت صورت گ یبند طبق دسته«شاهنامۀ فردوسی»

 . ها استخراج شد ز کتاب ها ا نمونه مثال ،برداری پرداخته شد یعنی توازن نحوی از طریق فیش ،حقیقموضوع کلی ت

 

 توازن

. شود توازن است دیده می یز در کالم فارسیآنچه بیش از هر چ .تناسب و هماهنگی در ساختار جمله است ،معنای دقیق توازن

تکرارهای کالمی که دارای  .اهد زیادی در کالم فارسی مختلف داردتوازن نحوی همان تکرار عناصر نحوی گوناگون است که شو

یعنی  ،به عبارت دیگر توازن نحوی .در سطح نظم و نثر فارسی پراکنده شده است ،نحو و الگوی قرینه و همانند هستند

حالت هنجار و  زبان را از، به طوری که باعث پویایی زبان شود ،خورداری سطح و ظاهر کالم شعری از یک الگوی نحویرب

از وزن عروضی و قافیه گرفته تا تکرار  ،شود های توازن از طریق تکرار عناصر متنوع حاصل می همۀ حالت .متمایز کندعادی

یاکوبسن بر این باور است که  .شود افزایی حاصل می توازن از قاعده .گیرد رار میها در چهارچوب آن ق ها و جمله واژه ،ها واج
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تشابه و تباین است؛ این توازن از  ،ترین مفهوم خود و الزمۀ هر توازن جز توازن در وسیع ،افزایی چیزی نیست قاعدهفرآیند 

از تشابه و تباین ۀ متوازن را ترکیبی یاکوبسن اساس یک جمل 3«310: 3190، صفوی». آید طریق تکرار کالمی حاصل می

بخشی از یک الگوی  ،تر به عبارت ساده .شابه و تباین وجود داشته باشددر هر الگوی متوازن باید ضریبی از ت»دانسته است: 

دست  تکرار به ،اگر میان دو ساخت متوازن ضریبی از تباین وجود نداشته باشد ،متوازن باید متشابه و بخش دیگر متباین باشد

 «  311: 3190 ،صفوی». «از ارزش ادبی برخوردار نخواهد بود ،ه صرفاً جنبۀ مکانیکی خواهد داشتآمد

   . . .برو ،برو ،یا برو ،بیا ،بیا ،بیا ،بیا .الف(برای نمونه: 

  قامت رعنای توست ،سرو دل عاشقان       عارض زیبای تست ،ماه شب گمرهان .ب(

ما  ،زیرا .شود اصل نمیموسیقی و لذتی از شنیدن آن ح ،وجود دارد و دلنشین نیست مکانیکینوعی تکرار « الف»در نمونۀ 

با توجه به ساخت عروضیاین  .به گونۀ دیگر به کار رفته است« ب»ولی نمونۀ  .رسد به گوش می ،دانیم که دفعۀ بعد هم بیا می

و مشهود است؛ هر چند این توازن به صورت ساده در رسد  بودندر حین شنیدن عناصر سازندۀ وزن به گوش می آهنگین ،مثال

 ،گردد موزون می ،شود بخاطر همین آنچه تکرار می .یابد زیرا در غیر این صورت جنبۀ مکانیکی می .ر رفته استبه کااین مورد 

یعنی از یک  ،م تباینبرای ایجاد توازن باید هم تشابه وجود داشته باشد ه ،بنابراین .شود می این همانی است که توازن نامیده

             .تباین پدید بیاید اختالف یا ،جایی به بعدتشابه از بین برود

            

2ترصیع
 

 .شوند افزایی بر روی محور جانشینی است که در آن اجزای دستوری یکسان به صورت متقارن تکرار می یک نوع قاعده«ترصیع»

 .شوند در آن عناصر دستوری به صورت متقارن همنشین می ،دهد رش میم را گستاست که کالهمچنین یکی از ابزارهای بالغی 

در ابواب بالغت این صناعت  ،در زر نشاندن و جز جواهر باشد»آمده است: در لغت به معنای « السحر حدایق»دربارۀ ترصیع در 

آورد که به وزن و حروف روی متفق ابر لفظی را در بر هر لفظی ،های سخن را خانه به خانه کند چنان بود که دبیر یا شاعر بخش

 « 1: 3112، وطواط». «باشد

 ( 02: 3183 ،)شمیسا .«اسجاع متوازی در مقابل یکدیگر قرار گیرند ،حداقل در دو جمله»دکتر شمیسا گفته است: 

فیه از یک نقطۀ د قامانن ،قافیه استسجع متوازی در اصل پیرو قاعدۀ »ترصیع در اصل کاربرد متقارن اسجاع متوازی است؛ 

های قافیه است که در دو مصراع یک  پس ترصیع در اصل به کارگیری ساخت .رسد به پایان می ،شود واحد در وزن شروع می

ای از  به گونه»( ترصیع عالوه بر تقارن و توازن ویژگی دیگری دارد 143: 3190، )صفوی .«بیت از نقاطی متقارن آغاز شده باشد

 . «نوازد یابد به گونۀ ارکستری که گویا چند گونه آوای مختلف را هماهنگ ساخته و می ییب زبانی دست مام کالمی و ترکنظ

 «380: 3177، فردوسی» .به باالی ایوان او راغ نیست/ به پهنای میدان او باغ نیست

 «214: 3188، سعدی» .کشیدم قلم در سر نام خویش/ نهادم قدم بر سر کام خویش

 ،فعل اسنادی// به پهنای میدان او/ باغ/ نیست// به ترتیب؛ مسندالیه ،مسند ،ت// به ترتیب؛ مسندالیاو/ راغ/ نیسباالی ایوان به 

در دو مصرع تکرار  ،گروه متمّمی ،مفعول ،در نمونۀ دوم؛ کشیدم/ قلم/ در سر نام خویش// به ترتیب؛ فعل .فعل اسنادی ،مسند

( ترصیع از  03: 3183، )شمیسا .«متوازن است ،ترین آن ازی و ضعیفها متو اختترین س قوی ،از دیدگاه موسیقی» .شده است

                                                           
1 Verbal repetitionJakobsen 
2 Conglobatio 
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 .وزن هستند هم ،های معادل خود ها با واژه زیرا تک تک واژه .شود کالم موزون می ،کند نظر موسیقایی کالم را بسیار قوی می

 . های ترصیع کامل کم است ولی نمونۀ ترصیع ناقص بیشتر است نمونه

 

 موازنه

 .شوند های نحوی مشابه در آن به طور متوالی تکرار می افزایی بر روی محور همنشینی است که ساخت نه یک نوع قاعدهازمو

در مورد موازنه و سجع متوازن « السحر حدایق»در  .است« موازنه»دهد  همچنین یکی از ابزارهای بالغی که کالم را گسترش می

این  ،آنرا در شعر موازنه خوانند ،که در شعر همین کلمات توان آوردص نیست بلنثر مخصو این به ،سجع متوازن»آمده است:

کلماتی آورده شود که هر یک نظیر خویش را به وزن موافق « یا از اوّل دو مصرع یا آخر«»که از اول دو قرینه یا آخر»چنان بود 

 «30: 3112 ،وطواط». «اما به حروف روی مخالف ،باشند

یعنی عناصر دستوری همسان  .عملکردی همانند ترصیع دارد ،وزن است های متوازن یعنی هم برد ساختاصل کار در« موازنه»

 . شوند جانشین به صورت متقارن جانشین هم می

 «231: 3177، فردوسی»  .ای ای/ به رزم اندرون شیر پاینده به بزم اندرون شید تابنده

 «043: 3177، فردوسی»  .به جای ام مردیکزیشان بود تخت شاهی به پای/ وزیشان بود ن

 «213: 3177، فردوسی»   .بپویید و آن توشۀ ره کنید/ بکوشید تا رنج کوته کنید

 «33: 3188، سعدی» .جان در قدمت ریزم ،سر در رهت اندازم/ ور راه وفا گیری ،گر عزم جفا داری

 (19: 3179، )خاقانی فاوایل/ را/ ق زند/ سحبان/ دست/ نثر/ من/ رشک/ نظم/ من/ خورد/ حسّان/ ثابت/ را/ جگر

تر از دستیابی به اسجاع متوازی است بنابراین بسامد وقوع موازنه بیش از  های متوازن ساده مشخص است که دستیابی به ساخت

                              .ترصیع است

 

 نحوی1توازن

سـاختار  » ،«نظـم »در توازن نحـوی   ،ری مشابه واقع شوندارزش در ساختارهای دستو توازن نحویآن است که اجزا همسان و هم

تواند الگوهای منظّمی را درون متن در قالب همنشـینی و جانشـینی    تکرار الگوی نحوی می ،دیگر عبارت به .مشابه است« عبارات

یک تصـویر و تعریـف    توانیم یعنی اینکه ما نمی ،کند ن نحوی از نظم خاصی پیروی نمیبحث در مورد تواز .کلمات به وجود آورد

 ،«اسـم »، عبـارات متفـاوت گرامـری   » ،«کلمات»های نحوی توازن نحوی شامل همۀ پدیده. ز این نوع توازن داشته باشیمدقیق ا

در ارتباط نزدیـک بـا تـوازن نحـوی مـورد       آیند یا که تحت عنوان توازن نحوی می ،شود می . . .و « واره جمله» ،«قید» ،«صفت»

یعنـی عناصـر متفـاوت     ،گیرنـد  گوییم در ارتباط نزدیک با توازن نحوی مورد استفاده قـرار مـی   اینکه می .رندگی استفاده قرار می

ه حـوزۀ اسـتفاد  . گفتن در مورد توازن نحوی به صورت منظّم و دقیق دشوار است سخن .کنند دستوری هم گاهی توازن ایجاد می

ازن نحوی آیند یا در ارتباط نزدیک با تو تحت عنوان توازن نحوی میهای نحوی است که  از این عبارت کاربردیشامل همۀ پدیده

تـرین تـا    شـوند از سـاده   بنـدی مـی   هـای تـوازن نحـوی دسـته     انـواع سـاخت   .بسیار گسترده است ،گیرند مورد استفاده قرار می

تا  ،گرامری ساده هستند ظرمواردی که از ن، کند تا مواردی که خیلی جالب توجّه است مواردی که جلب توجه نمی ،ترین پیچیده

برداری برخی از انـواع متفـاوت تـوازن نحـوی اسـت کـه در        هدف اینجا نمونه .مواردی که از نظر گرامری بسیار پیچیده هستند
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ۀ گرامری است پیش از آنکـه ارتبـاطی بـه سـبک     توازن یک پدید .های گرامری قرار دارند مرحلۀ متفاوتی از مهارت و پیچیدگی

قوانین توازن نحوی  .آید رود به وجود می شدن به کار می ازن نحوی در موارد خاص که حرف ربط در فرآیند ادغاموت .داشته باشد

سـم  هـر سـه ا   ،«مـوم »، «کشتی» ،«کفش»شوند؛ بر این اصل استوار است که عناصر گرامری مشابه به طور متوالی همنشین می

تـوازن نحـوی بـه طـور کـل بـه صـورت عبـارات و          .صفت و فعل هستند ،اسم ،«دویدن»، «بلند پاشنه» ،«کفش»اما نه  ،هستند

 0«241: 3900، ویرجینیا تافت» .شود ها در یک مجموعه نمودار می واره جمله

 

 5توازن

ی استفاده و کاربرد از عبارت  حوزه .باشد میبه صورت دقیق و منظم دشوار « parallelism»سخن گفتن در خصوص توازن

های متعدد دستوری و نحوی است که تحت عنوان توازن نحوی قرار می  ی ساخت شامل همه ،است بسیار گسترده« توازن»

مواردی که جلب توجه  ، در گسترۀساده تا پیچیده« parallel»انواع ساختار موازی .باشد گیرد یا در ارتباط نزدیک با آن می

تا مواردی که گرامر بسیار شود  ر آن به کار گرفته میمواردی که به ندرت گرامر د ،کند تا مواردی که جالب توجّه است نمی

برداری از برخی از انواع متفاوت توازننحوی  هدف در اینجا نمونه .شود قرار دارد پیچیده در آن به کار گرفته می

«parallelism »از پیچیدگی قرار دارند باشد که در مراحل متعددی می . 

 

 های اسمی در گروهنظام نحوی 

 اسـت  هرسـخنی  معنـای  به–الم از آنجا که ک .پردازد می المز دستور زبان است که به بررسی ارتباط بین اجزای کی ابخش ،نحو 

نیز دربـارۀ سـه مبحـث    واره و یا جمله است پس موضوع اصلی علم نحو  جمله ،گروه از متشکل خود -برساند را کاملی معنای که

 (97: 3182 ،دوردفرشی) .واره خواهد بود جمله و جمله ،عمدۀ گروه

گیرند با این حال معنای کاملی را منتقل  شود که در کنار هم قرار می به مجموعۀ دو یا چند کلمه گفته می ،گروه .الف

مدیر د؛ کنن ایفا می المدهای دستوری را در کاین گروهها نقش یکی از کلمات و واح .ل نیز نیستندالدارای استق ،کنند نمی

 . آورد کتاب گلستان را ،مدرسه

 «کتاب گلستان»یا  «مدیر مدرسه» ،است «گروه مفعولی». 2و گروه  «گروه نهادی». 3که گروه  :در این مثال دو گروه داریم

یک واحد دستوری را مشخص کنند اما هریک در این جمله نقش  افاده نمیکالم هیچ یک معنای کاملی را برای مخاطب 

:  3182 ،فرشیدورد:ک. ر)و درنگ پایانی و معنای کامل باشد  ای آهنگی خاصی است که دارا هملک ،جمله. 2 .اند کرده

در این صورت معنای جمله به  .منتظر ادامۀ سخن نباشندکالم مقصود از درنگ پایانی این است که شنونده یا مخاطب (334

سخنی است که به یاری  ،جمله نیم واره یا جملۀ کوچک یا جمله .ج .سکوت هر یک از طرفین جایز است ،یافتهطور کامل انتقال 

 (323ک: همان:  .ر)سازد  کند و جملۀ مرکب را می های دیگر معنای کامل و درنگ پایانی پیدا می واره واره یا جمله جمله

 قابل و توازنت

اند؛ با این حال به  حاد و یگانگی در میان عناصری که بظاهر با یکدیگر در تضاد یا تعارضعبارت است از اتّ ،شناختیتوازن زیبایی

اند که با وجود تضاد و همواره همچون دو سوی یک رشته ،عناصر متقابل .گردانندیکدیگر نیاز دارند یا یکدیگر را کامل می
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ای برای این پیوند باشد که هر دو متعلّق بدان باید زمینه ،حال اند تا یکدیگر را تکمیل نمایند؛ امّا در هریکپارچه شده ،تقابل

هرکدام از این عناصر متضاد نیازمند یکدیگرند؛ از این جهت در میان آنها توازن  .د و در آن به وحدت و یکپارچگی برسندباشن

این دو عنصر  ،در هر حال .رسدظر مینما به نها دارای حالت پارادوکسی است و متناقضالبته گاهی نیز این تقابل .وجود دارد

های متقابل در نقاشی یا تقابل د در میان رنگاند؛ وحدت موجوطور کامل با یکدیگر در تقابل متقابل نباید طرفینی باشند که به

 . ها در یک داستان از این قبیل استشخصیت

 

 توازن گسترده شده درون یک جمله

ای ه است که در آن ساخت «شده درون یک جمله گسترده»بندی تافت توازن نحوی  یکی از انواع توازن نحوی طبق دسته

. روند ها به کار می عبارات و اجزای مشابه گرامری زنجیروار در دل جمله ،کلمات .رود درون یک جمله به کار مییکساندستوری

یافته در چند جمله توازن سبکی را شامل  توازن گسترش ،گرامری استیافته درون یک جمله توازن  توازن نحوی گسترش

تفاوت بین توازن نحوی  .باشد یک پدیدۀ گرامری می ،یک پدیدۀ سبکی باشدآنکه  پیش از ،نحوی توازناین نوع از  .شود می

جمله گسترش یافته درون یک  ،ترکیب موازی نحوی گرامریبه این معنی است که در توازن  سبکی و توازن نحوی گرامری

گرامری در یک جمله نحوی زن نیست؛ توا ختلفنیازی به داشتن جمالت منحوی برای به وجود آمدن توازن همیشه زیرا  ،است

در یک جمله نمود پیدا ها  واره جملهاغلب  .یابد توازنی که سبکی باشد در جمالت متعدد گسترش می ،کند نمود پیدا می

در نحوی توازن  ،بدیا میموازیدر محدودۀ یک جمله انتشار  های ترکیب ،آورند و توازن نحوی گرامری را به وجود می دنکن می

 «234 -249 ،تافت» .که در یک جمله گسترش یافته است های موازی با پاره ،دوش مینی یک جمله طوال

 

 تکرار و تعادل

در الگوهای های دستوری مشابه  است که در آن ساخت« تعادل»بندی تافت توازن نحوی  یکی از انواع توازن نحوی طبق دسته

های معنایی و مفاهیم ضمنی را که تعادل ایجاد  هاله ،ت استتعادل اصطالحی از علم بالغ .شود سازی می مرتّبنحوی موازی 

های اساسی تعادل به صورت نحوی است و مبنایی بر  ویژگی ،با این حال .زیابی کردتوان به صورت عینی ودقیق ار نمی ،کند می

ۀ توازن نحوی خصمش .سازی چندین جمله در یک مجموعه مهمترین ویژگی تعادل است بکه مرتّ ،توازن نحوی گرامری دارد

دادن یا  به عنوان ابزاری برای نظم ،نیستنفسه بسیار موثر   تکرار آسان است که فی1، رود ساده که در تعادل هم به کار می

 . کاربردی و هنری هم نیست ،رود های کالمی بزرگتر به کار می بخشیدن به بخش انسجام

این پدیدۀ دستوری ممکن است  ،شود ار برده میین جمالت به کدر مواردیهم ب ،تعادل نحویدر قالب مثال درون یک جمله

 (:331 ،)تافت  .نحوی را ارائه دهد تری از چگونگی کاربردهای ی روشن ایده

یعنی امری به او نسبت داده  .گویند آن است که کلمه نهاد واقع شود نقش نحوی نهادی که به آن نقش مسندٌالیهی هم می

حالت مکملی یا  .صفتی را به او نسبت داده باشند ،یا با فعل ،شود« ادهنه»و « وضع»برای او  یا به عبارت دیگر فعل ،شود

فعل ناقص الزم و انسان مسند یا « َست-»که« منوچهر انسان است»ندی آنست که معنی فعل ناقص را تمام کند مانند: مس

 (93، 3188)فرشیدورد:   .کمّل آنفعل ناقص متعدی است و انسان م« من او را انسان پنداشتم» ،مکمّل آنست

                                                           
6Balance and Repetition 



فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات  

321 -301، صفحات 3043 بهار ،3 شماره ،8 دوره  

312 

 

فعل  ،مسند ،( اجزای دستوری مسندالیه313: 3188 ،دی)گلستان سع .«قطره سیلی گردد قطره»و « اندک خیلی شود اندک»

 . اسنادی در دو قرینه آمده است یعنی همان تکرار الگوی موازی که در تعادل از آن صحبت کردیم

یعنی:  'نمودنهرچه گفتم غذاى ملک است التفات  ،«شیرى بستد»در راه  ،«دندخرگوشى فرستاده بو»گفت در صحبت من  

)  'ها نمودی شک تعیّن صورت شیر را به سر چاهى برد که صفاى آب آن چون آینه بى'مثال دیگر:  ،نکردالتفات و توجه ظاهر 

 . این جمله از کلیله دارای تعادل ناقص است .(303 ،کلیله و دمنه

 ،) همان  ار بسته دارند و در اصالح آن مبالغت نمایند چون بگشایند به قرار اصل باز رودسگ را اگرچه بسینیش کژدم و دُم 

ها پیش از تمکّنِ  تالفى خلل»از فرایض احکام جهاندارى آن است که به 'مثال دیگر:  ،یعنی: مبالغت از خود ظاهر سازد .(78ص

به خداع و نفاق دشمن التفات »و  ،«ا بر قضیّت سیاست فرموده آیدکاره تدبیر»و  ،«خصم و تغلبِ دشمن مبادرت نموده شود

 ،افعال مرکّب نموده شود. (342ص ،) همان .«تقویت رأى پیر و تأیید بخت جوان به امضاء رسانیده آیدعزیمت را به »و  ،«نیفتد

 . رسانیده آید این بند را به تعادل رسانیده است ،التفات نیفتد ،فرموده آید

کامل تشکیل مصراع اول از دو جملۀ  .(033 ،) بوستان سعدیمشو تا توانی ز رحمت بری  /برندت چو رحمت بریحمت که ر

 . شده است که تعادل دارد

نفس طالب بود و شهوت غالب ]بود[ تعادل  .(232 ،) گلستان. غالب بود و شهوت طالب آورده اند که سیه را در آن مدت نفس

 . ه استبه طور کامل به کار نرفت

سازی چندین جمله در یک  تبمر ،شود ها حاصل می یافته در کالم است که در نتیجۀ فراوانی جمله تعادل توازن نحوی گسترش

تعادل را به  ،های موازی ساده در جمالت طوالنی به صورت منسجم و منطقی آرایش ،مجموعه مهمترین ویژگی تعادل است

روزی ماهی در  صیّاد بی» .واحدهای طولی یکسان دارند و تعادل شکل گرفته است ها ارهو جمله ،در نمونه مثال .آورد وجود می

 ( 373، )گلستان .اجل در خشک نمیرد ماهیِ بی»و « دجله نگیرد

 «هر که فرزند ندارد ذکر او زود مدروس شود ،هر که فرزند ندارد غریب باشد ،هر که بذاذر ندارد غریب باشد»

و مفاهیم « شود دهد و باعث اطناب می معنا را گسترش می»های معنایی تعادل هاله ،علم بالغت استتعادل نحوی اصطالحی از 

اساسی تعادل به صورت   ویژگی ،با این حال .توان به صورت عینیودقیق ارزیابی کرد کند که نمی زیادی را ایجاد می ضمنی

مله در یک مجموعه مهمترین ویژگی تعادل ی چندین جساز مرتّب ،تعادل نحوی مبنایی بر توازن گرامری دارد .نحوی است

تأثیر کمی دارد و به عنوان  تکرار آسان اجزای نحوی است که 7رود ار میمشخصۀ توازن سادهکه در تعادل هم به ک .استنحوی 

 . هنری نیست ،رود های کالمی بزرگتر به کار می بخشیدن به بخش دادن یا انسجام ابزاری برای نظم

 .کند میبه عنوان سبک عمل  عبارات ساده به صورت منطقی و منسجمرسد تکرار بیش از حد  آنچه به نظر می ،حویتعادل ندر 

جامعیت در جمالت طوالنی های موازی ساده  آرایشاما  ،شود به کار گرفته می توازن گرامری پیچیده هم در تعادل نحوی

تفاوت بین توازن و تعادل  .آورند ون جمله یکپارچگی را به وجود میکلمات با به کارگیری یک الگوی متعادل در ،بیشتری دارد

گرامر در آن به کار  ،یک مورد سبک شناختی استنحوی تعادل  ،تیک عبارت گرامری اسنحوی که توازن ی نیست به این معن

تعادل یک  ،بنابراین توازن یک عبارت گرامری است .فراتر از حد معمول است گرامربه کارگیری نحوی تعادل  .گرفته نشده است

شوند  های متعادل استفاده می نحو موازی و ساخت .ستادل اجباری به کارگیری گرامر در تعا ،شناسی تعدیل شده نوع سبک

نترل یک شود این دو در کنار هم برای ک وقتی توازن گرامری موثر با تعادل دقیق ترکیب می .ملزوم هستند و الزمو کنار هم 
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 .بودن جمله است وضوح و شفّاف ،گیری استفاده از آنها برای نتیجه ،کنند سری از افکار طوالنی و پیچیده ابزاری را فراهم می

 ( 232- 233 ،)تافت

And he took the pain of it, if not happily, like a martyr, at least willingly, like an heir.  
Edward Lewis Wallant, The Pawnbroker, p. 279.  

آرایش سادۀ  .جب تعادل نمونۀ باال شده استشده درون یک جملۀ واحد مو ها در واحدهای طولی حساب واره همنشینی جمله

 . جمالت تعادل زیبایی را به وجود آورده است

 Edward Lewis _. مانند یکوارث حداقل با خواست و اراده بود ،مانند شهید ،اگرچه با خوشحالی نبود ،و او درد آن را کشید

Wallant, The Pawnbroker, p. 279 . 

آرایش موازی ساده تعادل نحوی را  (314: 3188 ،)گلستان .«عابد که روزه دارد و بنهد»از به « جوانمرد که بخورد و بدهد»

 . هر بخش به کار رفته استربط/ فعل معطوف در « واو»فاعل/ که حرف ربط/ فعل/  ،اجزای نحوی یکسان .ایجاد کرده است

 .( تعادل نحوی در این مثال کامل است313: 3188 ،)گلستان سعدی .«قطره سیلی گردد قطره»و « اندک خیلی شود اندک»

 . الگوی موازی تکرار شده است

 

 ای برای انسجام جایگزینی به عنوان شیوه

است که درآن « ای برای انسجام جایگزینی به عنوان شیوه»بندی تافت توازن نحوی  یکی دیگر از انواع توازن نحوی طبق دسته

به طور متناوب در « پیرو»های فرعی  واره و جمله« پایه»های اصلی  واره جمله ،بخشیدن یک مجموعه از کالم برای انسجام

ای جدید جایگزین ه واره جمله ،کنند تغییر می ها به طور منطقی در جمالت انتها رهوا این جمله ،آیند جمالت یک مجموعه می

 ،)تافت .دادن مفهوم توضیحات است سازی و نظم این پدیدۀ نحوی یک روش متداول برای مرتب ،شوند های قبلی می گزیده

231)8
 

هایی است که دارای یـک جملـۀ پایـه و     مجموعه جملهجملۀ مرکب  .های مرکب یکی از موارد بسط کالم است استفاده از جمله

جملـه یـا    .شـود  این جمالت به منظـور تأکیـد و توضـیح و تفسـیر و انسـجام در کـالم آورده مـی        .تیک یا چند جملۀ پیرو اس

 .  شوند می های قبلی واره های جدید جایگزین جمله واره جمله .آید های پایه و پیرو به طور متناوب در یک مجموعه می واره جمله

در دل  ،هـای همپایـه را دارد   هر جمله نقـش یکـی از سـاخت    همچنین ،در این نمونه ساخت همپایه وابستگی به کار رفته است

آبِ »اند که:  راست گفته .سازد دو ساخت همپایه بخشی از یک جمله را می .های همپایه استفاده شده است ها نیز از ساخت جمله

یرِ دیـو مـردم بدیشـان    صالحِ اهل بیت آن قَدَر برقرار است که شرّ» ،«به دریا نرسیده باشد که کاریز و جوی چندان خوش است

زبانِ نمّام میـان ایشـان مـداخلتی نیافتـه      رویِ فتّان و دو دو کهشفقتِ بذاذری و لطفِ دوستی چندان باقی است » ،«نپیوستست

از اهـلِ فسـق و فجـور احتـراز بایـد      »گوینـد  کردم کـه مـی   د میام و سخنِ علما یا همیشه من از مجاورت تو ترسان بوده .«است

در تعهّـد وی بسـیار    اگرچـه که مارگیر » ،«که مَثَلِ مواصلتِ فاسق چون تربیت مار است» ،«ستی و قرابت دارنداگرچه دو«»کرد

اقالن را مـالزم بایـد   صـحبت عـ  »؛ «رویِ وفا و آزرم چـون شـبِ تـار گردانـد    »و  «آخر خوشتر روزی دندانی بدو نماید«»رنج بَرَد

از مقـابح آنچـه   » ،«بایـد کـرد   از محاسن عقل و خـرد اقتبـاس مـی   » ،«اشدبعضی از اخالق او در ظاهر نامرضیّ ب اگرچه«»گرفت
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 ،«که سیرتِ او خود جز مذموم صورت نبنـدد «»از مقاربت جاهالن بر حذر باید بود»؛ «داشت ناپسندیده نماید خویشتن نگاه می

  (223: 3188، ودمنه )کلیله. «افزاید تاز جهالتِ او ضالل

 «پیوند»اگرچه و که حرف ربط «/وارۀ پیرو جمله»به دریا نرسیده باشد  «/وارۀ پایه جمله» ،آب کاریز و جوی چندان خوش است

 

 ریتم

های متناوب مشابه در آن به کار  بندی تافت ریتم است که الگوهای موازی و ساخت یکی دیگر از انواع توازن نحوی طبق دسته

که در مبحث تعادل نحوی در مورد آن بحث ، ی است در نثرمفهوم ریتم نحوی همان مفهوم تعادل نحو ،در حقیقت .رفته است

هایریتم نحوی به گونۀ  مثال ،ریتم نحوی شواهد بسیاری در کالم دارد .هیمنه اینکه چیز جدیدی را ارایه د ،ایم کرده

 ،گیری کمی دارد زهداللت بر یک اندا ،ایم تعادل نحوی که در مورد آن بحث کرده .نثر به کار رفته است و آمیزی در نظم موفقیت

بلکه باید خوانده شود  ،گیری ندارد اندازه هیچ حد وسطی برای ،اما نثر ثابت نیست .دقیق و منطقی است ،«ساکن»چیزی ایستا 

های موازی  شود که ساخت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می .شود تبدیل به ریتم می ،شود نثر وقتی خوانده می .و درک شود

ربردی هایی از توازن نحوی منقطع و حذف نحوی هم کا حتی در مثال ،شود ه عنوان نمونۀ متعادل استفاده میمتناوب طوالنی ب

ریتم متمایز  ،رود گاهی عدم تعادل در کالم هم خود نوعی ریتم در خود دارد و یک نوع دیگر از آرایش کالم به شمار می .است

ریتم نحوی برای یک . و در تعداد نامتناهی از ویژگی ریتم نحوی است های بزرگتر در اندازه ،الگوهای منظم .خود را دارد

این به معنای اینکه استفادۀ نویسندۀ نثر از توازن  .ناپذیر است ن برای شاعر یک نکتۀ اجتنابمانند وز ،نویسندۀ برجستۀ نثر

این  ،تماال یک عامل اساسی استشود ریتم نحوی اح هر جا گرامر به عنوان سبک در نظر گرفته می .نحوی محدود است نیست

مانند ساختار شعر دارای موسیقی و  ،ساختارهای نثر .اند است که عناصر به صورت دستوری کنار هم قرار گرفته  ای نتیجۀ شیوه

با این توضیحات که در مورد ریتم نحوی دادیم مشخّص شد که ریتم نحوی همان  .شود آهنگ است و نحو تبدیل به ریتم می

هم تاثیر آن بیشتر از هر چیزی هم کاربردی است و  ،الی توازن نحوی است که فرمول و تعریف دقیق آن دشوار استکیفیت ع

مفهوم نحوی ریتم در نثر در این مبحث مطرح شده  ،در این مبحث چیز جدیدی مطرح نشده است .(230 ،)تافت .مشهود است

آید که تعادل و توازن نحوی به  که ریتم نحوی زمانی به وجود مییعنی این ،آید که خود از تعادل نحوی به وجود می ،است

تعادل  .نه اینکه ریتم نحوی چیز جدیدی باشد ،در یک مجموعه از کالم جریان داشته باشدآمیز  صورت استادانه و موفقیّت

نثر ثابت نیست و هیچ اما  ،چیزی دقیق و منطقی است ،گیری کمی دارد داللت بر یک اندازه ،نحوی که در مورد آن بحث شد

ریتم 9. شود تبدیل به ریتم می ،شود وقتی خوانده مینثر  .بلکه باید خوانده شود و درک شود ،گیری ندارد حد وسطی برای اندازه

حتی در  34ریتم ،شود های متناوب طوالنی به عنوان نمونۀ متعادل استفاده می شود که ساخت نحوی زمانی بیشتر آشکار می

  .رود توازن نحوی منقطع و حذف هم به کار میهایی از  مثال

 قلب

شود و بر مخاطب اثر  توازن قلب است که موجب جذابیت کالم می« تافت»بندی  یکی دیگر از موارد توازن نحوی طبق دسته

که در  ،های متعادل و متوازن وجود دارند شواهد برجسته از ریتم .صنعت قلب نحوی وارونگی ریتمیک است .گذارد می

همچنین ریتم  ،شوند سازی کالم می هر دو باعث فشرده ،ارهای جفتیصنعت قلب و ساخت .اختارهای متوازن کاربردی هستندس
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در یک نگاه  .های بالغت نیست صنعت قلب عبارتی خارج از کتاب« تعادل»از طرف دیگر مانند  .آورند را هم به وجود می

که در آن یک  ،عکوسحداقل یک نوع از توازن وارونه یا تصویر گرامری م ،صنعت قلب تقریبا با توازن در تضاد است ،سطحی

  .شود الگوی نحوی مختصر به جای اینکه تکرار شود معکوس می

 ،تعادل توازنی است که عناصر دستوری آن از واحدهای طولی برابر تشکیل شده است .صنعت قلب نوعی وارونگی ریتمیک است

صنعت قلب تعادل  ،شوند  رتب میوزن م های مشابه دستوری هم رند با ساختیکسان دا هایی که واحدهای طولی جمله واره

های نحوی را در جمالت به وجود آورده  این تقارن است که ویژگی .آید معکوس است که به صورت متقارن در یک مجموعه می

ت قلب توازن متقارن است که در یک صنع .آمیز و خالص به کار رفته است صنعت قلب در بعضی جمالت به صورت اغراق ،است

یکپارچگی را در  ،به منظور اینکه تفکر و مفاهیم را به صورت ریتمیک کنترل کند ،الً بزرگ پراکنده شده استفضای کالمی کام

 . (231 -233 ،)تافت .یک مجموعه به وجود آورد

تشکیل شده است؛ و از یک عنصر دستوری  های دستوری آن از واحدهای طولی برابر تعادل نحوی یک توازنی است که ساخت

وزن  های مشابه دستوری هم هایی که واحدهای طولی یکسان دارند با ساخت واره مثال ساخت جمله ،استفاده شده استدر آن 

این تقارن  .آیند های دستوری مشابه که به صورت متقارن در یک مجموعه می صنعت قلب تعادل معکوس است با ساخت ،است

آمیز و خالص به کار رفته  قلب در بعضی جمالت به صورت اغراقویژگی جمالت زیر را به وجود آورده است صنعت است که 

ی جفتی و  های مختلف از گفتار گاهاً از شیوۀ ساختارها برای ساماندهی بخش ،این عادت برخی از نویسندگان است. است

شده است که موجب به وجود آمدن ریتم « قلب نحوی»توضیح به « کلیله»در مثال زیر از  .کنند صنعت قلب استفاده می

 پردازیم: می

/ در ، اند که در ناحیتِ کشمیر مُتَصَیّدی خوش و مرغزاری نَزه بود که از عکسِ ریاحینِ او پَرِ زاغ چون دُم طاووس نمودی آورده

 «دم طاووس» ،مسندالیه است« پر زاغ»رینۀ اوّل در ق(338: 3188 ،دمنه و )کلیله .پیشِ جمالِ او دُمِ طاووس به پرّ زاغ مانستی

اجزای نحویمشابه به صورت متقارن و موازی در  .مسند هست« پر زاغ»  ،مسندالیه هست« دم طاووس»در قرینۀ دوم  ،مسند

تعادل  ،ای که در آن گرامر به عنوان ریتم نحوی در نظر گرفته شود هر نوشته .سازی شده و ریتم تولید کرده است جمله مرتّب

 . هم در آن عامل اساسی است

 . هاریتم نحوی ایجاد کرده است ها در این نمونه شدن ساخت وب اجزای نحوی و معکوستقارن و تنا

 (3:  3188 ،)کلیله و دمنه .«دین باطل مُلک بی»و « مُلک ضایع است دین بی»گردد که  بحکمِ این مُقدَّمات روشن می

 از چند شاعر دیگر در ذیل آورده شد: هایی برای درک بیشتر موضوع مثال

« ساغر»متمم و « توبه» ،در مصراع نخست )سلمان ساوجی(ای شکستم ساغر/ امروز به ساغری شکستم توبه  بهوبه تدیروز

اسم  .جمله ثابت مانده است در حالی که آرایش ،نقش این دو جانشین یکدیگر شده است ،مفعول است و در مصراع دوم

 (383ص ،)فرشیدورد .رود میکردن و نامیدن امور به کار  ای تعیینایست که بر کلمه

« دل»فاعل و « تن» ،در مصراع نخست                                   )رابعه(تن خبر بازیافتی دلم /کاشکدلخبر بازیافتی تنم کاشک

آنست  ،اسم مسند یا مکمل .شده است جانشین یکدیگر« دل»و « تن»در مصراع دوم نقش  .الیه برای مفعول جمله است مضافٌ

بودن  مکمل .مکمل آنست« انسان»َست فعل ناقص الزم و -»که « منوچهر انسان است»که معنی فعل ناقص را تمام کند مانند: 

 .در حقیقت جانشین صفتند ،کنند لمات دیگری هم که این حالت را پیدا میها یا ک ها و گروه های صفت است و اسم از ویژگی

کند و توضیحی  آید و معنی آن را مقید می ایست غیر از اسم که همراه اسم یا گروه اسمی می ( صفت کلمه213ص ،یدورد)فرش
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متضمّن اسناد و دارای درنگ پایانی جمله سخنیست که  .(232ص  ،)فرشید ورد .کار بسیار ،مانند: این کتاب .دهد دربارۀ آن می

 (334ص ،)فرشیدورد .و معنایی کامل باشد

 

 تناقض

گانه متناقض  تناقض نحوی است که در آن بعضی از ساختارهای دو ،«تافت»بندی  یکی دیگر از انواع توازن نحوی طبق دسته

این  .آورند دو ریتم را در کالم به وجود می هر ،ساختارهای تناقض مانند تعادل است .کنند هستند و از منطق تضاد پیروی می

ساختارهای جفتی هم  .یابند ای گسترش مفهوم کالم یا کنترل آن که در سطح کالم گسترش میها خود ابزاری هستند بر توازن

آن زیرا مفهوم جمله از  ،تاثیر آن کم است ،رسد ها و جمالت قراردادی به نظر می که در برخی مجموعه ،نوعی تعادل است

( مانند دیگر ساختارهای 237 ،)تافت .انه هستنداستاد ،کنند ساختارهای جفتی که از منطق تضاد پیروی می .شود دریافت نمی

برای گریز از یکنواختی و  .تواند گرامری هم باشد توازن هنری می .ساختارهای جفتی به توازن هنری متمایل هستند ،متعادل

 .یگر توازن استهای د که معموالً متفاوت از گونه ،آورد ریتم متعادل مشابهی را به وجود می تناقض طوالنی ،کننده تکرار خسته
 . (310سیم بخیل وقتی از خاک برآید که وی در خاک رود ) 33

دو کلمۀ رعیّت/ ملوک متضاد است و تناقض نحوی را در جمله  .(84نه رعیّت از بهر طاعت ملوک ) ،اند ملوک از بهر پاس رعیت

 . به وجود آورده است

کلمات حالل/ حرام تناقض نحوی  .(342نشیند حرام ) از نان می حالل است و اگر جمع ،ستاند اگر نان از بهر جمعیّت خاطر می

 . دارد و توازن نحوی دارد

رسد که به صورت طبیعی در ساختارهای جفتی  های دیگر به نظر می اختس .رسند ها در کالم به نظر جفتی می برخی از ساخت

 ،برای مثال سه متن بعدی .ای بعدی پیروی می کننداما بویژه آنهایی که از منطق تضاد در مثال ه ،برخی موارد ،قرار گیرند

 . (231 ،) تافت .کنند که ریتم طبیعی تضاد را دارد ایجاد می  ساختارهای جفتی

و نیز «  غم»  کنیم می  واعالم  زنیم می  تأویل  به  دست  امّا وقتی ، با عقل  متناقض  است  امری«  غم»از «  نشاط»  پدید آمدن  بنابراین

  نشاط  هم  غم  از این  بار آمده  به  و نشاط  است از عشق  برآمده  غم  ؛ بلکه نیست  ظاهری  و نشاط  غم ، در بیت  مورد بحث»  نشاط»

 : در کار نخواهد بود که  تناقضی ، است  عاشقانه

 . (203 ،گلستان« ) ۀ سرورنگار بود مای  غممارا «/ »نخُرّمند و شادما  و طرب  عیش  به  گر دیگران»

 (200 ،گلستان)   «تر است خوش  از آب  آتشم  روی  به» «/رفتن لطف  به  َام اگر خوانی  بحر آتش  سوی  زان»

 ،شوند؛ ثانیاً نمی جمع  وآتش ( بحر)=   آب مفرد که   لفظ  نما در حوزه متناقض  است  تعبیری«  بحرآتش«  ترکیب ،اوالً  بیت  در این 

  که  نیست  خوش  فقط  نه  رفتن  راه  آتش بر روی  و عقل  و از منظر عادت  در عُرف  نما که متناقض  ستا  ای گزاره ، دوم مصراع 

  که  از آن  : اوالً گذشته معنا که  بدین .خیزد برمی  از میان  تناقض،  بپردازیم  بیت  تفسیر عاشقانه  به  اما چون ، نیز هست  ناممکن

نماد « بحر )= دریا(» ، است  ساخته  از آتش  آکنده ، آب  جای  ودریا )= بحر( را به  آمیخته  هم  به را  و آتش  آب  شاعرانه  تخیّل

  دشوار از سوی  یا مراحل  سو و نماد مرحله  از یک  آتش  بیانگر بسیاری ، بحر آتش  صورت  ر ایننیز تواند بود ود  و بسیاری  کثرت

  .سرگذارد بایدپشت عاشق که دشواری  یا مراحل  ؛مرحله دیگر است

                                                           
11Antithesis 
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 اند! پرداخته  تناقض  جستجوی به  شاعر بزرگ  اند و در آثار این گفته  سخن  سعدی  گویی از تناقض  از محقّقان  برخی 

  ۀنمون ، سعدی  های غزل غالب . است  نثر در گلستان  به  آمیخته  و شعرهای  بوستان ،ها غزل  شامل ، در شعر: اشعار سعدی . الف 

از  نمونه دو   دوم در بخش  از این  پیش  . . . نمایی آمد یا متناقض خالف از جمله   و بیانی بدیعی   صنایع گاه  و جلوه شعر است   اعالی

  به  ام اگر خوانی  بحر آتش  سوی  ؛ زان. . .  ای شنیده  :هرگز وجود حاضر غایب را باز نمودیم  سعدی  های در غزل  مایین متناقض

  به  پرداختن  که  پردازیم می  و نیز از غزلیات  از بوستان ، از گلستان  چند نمونه  تحلیل  نیزبه  از سخن  بخش  در این . . . لطف

 : نیست  درازگویی  مختصر مجال  کشاند و در این درازا می  را به  سخن  متعددمتنوع  های هنمون

 

 (238 ،ترند) گلستان ترندمحتاج غنی که درند/ آنان خاک اینبنده   و غنی  درویش

  بی» ـ عرفانی  اخالقی  اصل یک  بر طبق  که  یاد آوریم  و به  بپردازیم  آن  تأویل  به  چون  نما که  متناقض  است  ای گزاره ، دوم  مصراع 

  حکومت  آز بر وجودشان  بر آن  وهاند و عال نیافته استغنا دست  )= اغنیا( به  ثروتمندان  و چون« آید بار می  از استغنا به  نیازی

 . خیزد برمی از میان  تناقض، کنند نیاز می  احساس  از دیگران  بیش  الجرم ،کند می

 

گانه متناقض  تناقض نحوی است که در آن بعضی از ساختارهای دو ،«تافت»بندی  اع توازن نحوی طبق دستهیکی دیگر از انو

این  .آورند هر دو ریتم را در کالم به وجود می ،ساختارهای تناقض مانند تعادل است .کنند هستند و از منطق تضاد پیروی می

در مثالهای زیر به  .یابند کنترل آن که در سطح کالم گسترش می ها خود ابزاری هستند برای گسترش مفهوم کالم یا توازن

 پردازیم: تناقض نحوی می

در این جمله  .«عزِّ توانگری»بر « ذُلِّ درویشی»کند و  بَدَل می« بولِ پیریذُ»به « طراوتِ جُوانی»عادتِ زمانه همین است که 

 . ساختارهای جفتی متناقض ریتم زیبایی را به وجود آورده است

 

 ،دو مصراع و در مجموع ،از سوی دیگر« دوا»و « درد»از یک سو و وجود « راحت»و « خستگی»وجود  ،در بیت زیر از سعدی .

تصویری به توازن رسانده است؛ اما با توجه به یکسان بودن ساختار نحوی کالم در دو مصراع و حذف به کل بیت را از لحاظ 

« امید»را باید به واژۀ « ت»ضمیر  ،توان نتیجه گرفت که در این مصراعاظ منطقی میاز لح ،در مصراع دوم« است»قرینۀ واژۀ 

 بیفزاییم و آن را بدین صورت بیاوریم:

 دوا ،یــــدتدرد کشیــــدن به ام  راحت است خستگی اندر طلبت

و به همین دلیل تاثیر کمی بر مخاطب  رسند های متناقض نحوی در برخی از جمالت قراردادی و تصنّعی به نظر می جفت

از  بعضی .رسند طبیعی به نظر می ،ها از کالم تناقض نحوی در بیشتر مجموعه. زیرا بر مفهوم جمله تأکید ندارد ،دنگذار می

های جفتی ریتم طبیعی تناقض نحوی را به وجود  ساخت ،کنند های دارای تناقض نحوی از منطق تضاد پیروی می جفت

های زیر که از کتاب  مثال .های متناقض گاهی در حال جابه جایی در یک مجموعه هستند جفت. آورند و استادانه هستند می

در این « تاریکی ،ناشناخته/ نور ،شده شناخته»های متناقض ساخت .دهد می تناقض نحوی را به وضوح نشان ،آورده شده« تافت»

های متضاد  جفت .اند های ساده متضاد درون بندها مرتب شده صفت .آورده است جمله حالت موسیقایی و ریتمیک را به وجود

 :گذاری آن افزوده است اند و این موضوع بر تاثیر در این جمله به زیبایی به کاررفته
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بی ، و آبدادن به همان صورتی که باید از نور به سمت تاریکی رفت و در تاریکی  ادامه ،«ناشناخته»به « شده شناخته»رکت از ح

 . مهم است که در روز کریسمس شروع کنیم ،پروا و غیر قابل ستایش

 

ها آشکار  ه در اذهان و اعمال انسانک« خشونت و تحقیر» ،«برخورد و تعادل»آنچه قلبش را شاد کرد نمایش واقعیّت اولیه بود: 

 . رسد یار هنرمندانه به نظر نمیهای متضاد در مثال باال دارای ساخت اسم هستند و توازن ایجاد شده بس جفت .است

 

 ،دهد تغذیه می«//»بدخواه ،خوب». 32های متضاد در نمونۀ زیر دارای ساخت صفت و اسم هستند که با هم مطابقه دارند جفت

مانند طبیعت نهنگ به طور : در تناقض است« متغیّر ،زیبا ،یکپارچه/ با کلمات پروتیینی ،کشنده ،عظیم«//»مخرّب است

زیبا و متغیر  ،یکپارچه اما در عین حال پروتیینی ،کشنده ،عظیم ،دهد و مخرب است تغذیه می ،و بدخواه استمتناقض خوب 

 e. است

هابر تاثیر و گیرایی جمله افزوده  موسیقی حاصل از این جفتی، کند را تولید می های متضاد مثال باال ریتم متناوب و مشابه جفت

 . است

 . های موازی کوتاه باشند واره ها فاعل و مفعول جمله آید زمانی که جفت پی به وجود می در ینتیجۀ مشابهی از ریتم متناوب و پ

 

Superstition jostled against religion; languages contended with dialects; physicians competed 

with quacks; the rabble murdered statesmen.  

_sir George clark, the seventeenth century, p. 361.  

ها فاعل و  واره های متضاد دارای ساخت اسم هستند که از نظر نقش در جمله جفت ،آوردیم« تافت»در این مثال که از کتاب 

 . اند و ریتم ایجاد کردهمفعول هستند 

ویکتورین از لحظۀ خاصی در تاریخ  نسل میانی ،رضایت از خود و انتقاد از خود ،تهاجم و مذهب ،در یک آن مادیگرایی و اخالقی

 . sir George clark, the seventeenth century, p. 361 -. انگلیس لذت می برد

 

با این حال ریتم متناقض به  .متمایل هستند« هنری»یی به توازن حرفهساختارهای جفتی  ،مانند دیگر ساختارهای متعادل

ریتم  ،تناقض نحوی طوالنی .گیرد ۀ هنری و استادانهمورد استفاده قرار میوجود آن در کالمبه شیو ،ندرت در کالم وجود دارد

تناقض نحوی برای  .گر توازن نحوی استهای دی که معموالً متفاوت از گونه ،آورد متعادل را در یک مجموعه از کالم به وجود می

گرامری به نویسنده دو بخش بعدی اجازه  منابع متنوع .کننده در یک مجموعه کاربرد دارد گریز از یکنواختی و تکرار خسته

 . بدون هر گونه پیچیدگی را به کار گیرد دهد که یک ریتم نحوی آسان از تضادهای متناوب می

Marxism, as a doctrine, is a series of paradoxes. It claims to be a science yet regards its truths 

as transcendental; it upholds the inexorability of change while remaining frozen in its century-

old categories; it asserts the conditional nature of all outlooks and claims exemption for its 

own; it condemns pragmatism but make success its criterion; it denounces metaphysics while 

laboring under one of the most metaphysical of all systems.  

  _ Gordon left, the tyranny of concepts: a critique of Marxism, p. 19.  

                                                           
12Rhytm 
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کند که علم باشد اما حقایق خود را به صورت متعادل  ادعا می .هاست ای از پارادوکس وزه مجموعهمارکسیسم به عنوان یک آم

ماهیت  ،های به قدمت یک قرن خود بدون تغییر بوده است کند در حالیکه در دسته حمل تغییر را حفظ میعدم ت ،کند بیان می

سازد اما معیار خود  گرایان را محکوم می عمل ،مدعی است کند و برای خودش معافیت را ها را تشریح می شرطی همۀ پیش بینی

 . کند ها عمل می ترین حالت سیستم یکی از متافیزیکی کند درحالیکه در متافیزیک را محکوم می ،سازد را موفق می

 

Gordon left, the tyranny of concepts: a critique of Marxism, p. 19.  

 

Or consider Mr. Ramsay: he is a self-dramatizing domestic tyrant, yet he is also admirable as 

a lone watcher at the frontiers of human ignorance. A detached and lonely philosopher, he 

nevertheless craves the creative contact of wife and children; grim, yet optimistic; austere, yet 

fearful for his reputation, petty and selfish, yet capable of losing himself completely in a novel 

by Scott; aloof, yet he thrives on the simple company and fare of humble fishermen.  

_ Norman Friedman, "the waters of annihilation: double vision in to the lighthouse," a journal 

of English literary history, vol. XXII, p. 64.  
 

توازن در این گونه جمالت در سطح . تکرار شده است «پایه و پیرو»های  های متضاد در ساخت جمله در مثال باال هم جفت

 . اند یز مرتب شدههای ساده متضاد درون بندها ن صفت .جمله است

 

 توازن امری

ترین  ساده .ترین نوع توازن است توازن امری ساده .توازن امری است« تافت»بندی  از انواع توازن نحوی طبق دستهیکی دیگر 

 (223 ،)تافت .گیری دارد جویی گرامری چشم صرفه ،در مثال زیر که از کتاب تافت ذکر شده است« دستور پخت»مانند  ،توازن

 

Peel eggplants and cut into one-inch cubes. Cook in a saucepan with a little water for 15 

minutes. Drain off the liquid. Heat the oil in a large pot and brown the eggplant cubes lightly 

on all sides. Add remaining ingredients, cover the pot and simmer for 30 minutes. Serve hot.  

  _ Ruth Schwartz, "Table Talk, "prevention, The Magazine for Better Health, April 1968. 
13

 

 

 جویی گرامری چشمگیری دارد: در مثال زیر است که صرفه« دستور پخت»مانند خالصۀ بخش دستوری  ،ترین توازن ساده

تابه با کمی آب به مدت پانزده  یدر یک ماه» .«های یک اینچی ریز کنید را به مکعبها  آن»و « ها را پوست کنید بادمجان»

های بادمجان را به آرامی  مکعب»و « روغن را در ظرف بزرگ گرم کنید» .«مایع وآب آن را خشک کنید» .«دقیقه آن را بپزید

آن را به صورت داغ » .«سی دقیقه بجوشانید»و  «در ظرف را بپوشانید» ،«باقی مواد اولیه را اضافه کنید» .«در آن سرخ کنید

 . «و کنیدسر

                                                           
13Some varied examples 

Individuality of effect    
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شده و  گاهی اوقات توازن به کار گرفته .آورد توازن امری یک خصوصیت دستوری مشابه را دریک مجموعه به وجود می

 .خاطب استارتباط بر قرار کردن با م کردن و نیز  برای تاکید یا قانع .نمونه و عینیت کمتری در نثر دارد ،شده مطالعه

در توازن امری عناصر دستوری  .گیرند کردن یک مجموعه مورد استفاده قرارمی و تنظیمساختارهای موازی اساساً برای تاکید 

مثالً در زبان فارسی  .سنجند می« نظم پایه»دستورمندی سخن را بر مبنای  ،در علم نحو .شود و دستورمند است جا نمی جابه

که یک خصوصیت  ،ترین نوع توازن است هساد ،توازن امری .زیر است: فاعل+ مفعول + فعل ساخت جملۀ متعدی به ترتیب

همانگونه که  .رود کردن مخاطب به کار می توازن امری برای تأکید و قانع .آورد دستوری مشابه را در یک مجموعه به وجود می

هایی از  در ادامه مثال .د و دستورمند استشو جا نمی در توازن امری عناصر دستوری جابه ،شود در جدول مشاهده می

 . شود به کار رفته است دمنه آورده شده است که توازن نحوی امری در یک بند که از تعدادی جمله تشکیل می و هکلیل

یم خواه« دمنه و کلیله»ما در ادامه به شواهد دیگر از توازن نحوی در  ،های مورد پژوهش شواهد توازن امری یافت نشد در کتاب

کند که نمونۀ کمی  اهی اوقات توازن یک خصوصیت دستوری مشابه را بیان مییعنی گ ،«مستقیم»توازن نحوی امری  .پرداخت

  .رود کردن مخاطب به کار می قرار کردن و نیز ارتباط بر که برای تاکید یا قانع ،های نثر دارد در کتاب

 

 جملهچند یافته درون  توازن گسترش

 یافته توازن نحوی گسترش .است« یافته در چند جمله شتوازن گستر»بندی تافت  انواع توازن نحوی طبق دستهیکی دیگر از 

 ،نحوی توازناین نوع از  .شود یافته در چند جمله توازن سبکی را شامل می توازن گسترش ،درون یک جمله توازن گرامری است

به این  گرامریتفاوت بین توازن نحوی سبکی و توازن نحوی  .باشد ییک پدیدۀ گرامری م ،پیش از آنکه یک پدیدۀ سبکی باشد

برای به وجود آمدن همیشه زیرا  ،درون یک جمله گسترش یافته است ،ترکیب موازی نحوی گرامریمعنی است که در توازن 

توازنی که سبکی  ،کند گرامری در یک جمله نمود پیدا مینحوی نیست؛ توازن  ختلفنیازی به داشتن جمالت منحوی توازن 

و توازن نحوی گرامری را به وجود  دنکن در یک جمله نمود پیدا میها  واره جملهاغلب  .بدیا باشد در جمالت متعدد گسترش می

 های موازی با پاره ،دوش میدر یک جمله طوالنی نحوی توازن  ،بدیا میموازیدر محدودۀ یک جمله انتشار  های ترکیب ،آورند می

 «234 -249 ،تافت» .گسترش یافته است که در یک جمله

ای است که در آن یک فعل به کار رفته  جمله ،جملۀ ساده .«آمیخته»مرکّب  ،ساختمان دو گونه است: سادهجمله از حیث 

به درماندگان یاری کن تا خدا »ای است که در آن بیش از یک فعل به کار رفته باشد؛  جمله ،جملۀ مرکب .«رضا خوابید»باشد؛ 

اغلب منظور اصلی گوینده یا نویسنده را  ،آید است که در جملۀ مرکّب میای  جملۀ ساده ،جملۀ هسته یا پایه .«و را یاری کندت

ای است که در جملۀ مرکّب همراه جملۀ  ای ساده جمله ،جملۀ وابسته یا پیرو .قابل تأویل به مصدر یا صفت نیست ،در بر دارد

ی پایه  یجه و جز آن را به مفهوم جملهاست؛ یعنی مفهومی از قبیل شرط و زمان و علّت و نت وابسته و پیرو آن ،آید پایه می

 ( 3183:243 ،)گیوی .افزاید می

اینکه توازن بیشتر گرامری است تا سبکی به این معنی . باشد پیش از آنکه یک پدیدۀ سبکی باشد یک پدیدۀ گرامری می ،توازن

آمدن توازن نیازی به داشتن  ودزیرا برای به وج ،درون یک جمله گسترش یافته است ،موازیدر توازن نحوی ترکیب ؛که است

یک  ،کند توازن اغلب در یک جمله نمود پیدا می .کند جمالت مجزا نیست؛ یعنی توازن گرامری در یک جمله نمود پیدا می

 . شود طوالنی می های موازی توازن در یک جمله با پاره ،بدترکیب موازی در محدودۀ یک جمله انتشار یا
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های دیگر معنی کامل و درنگی پایانی  واره واره یا جمله نیمه جمله سخنیست که به یاری جمله واره یا جملۀ کوچک یا جمله 

دیروز به »که عبارت  .«دیروز به فرهاد گفتم که به دیدار برادرش برود»مانند:  .دهد کند و جملۀ مرکّب تشکیل می پیدا می

به دیدار برادرش »وارۀ  این نقص به وسیلۀ جمله .هم ندارددرنگ پایانی  ،نی آن ناقصستایست که مع واره جمله« فرهاد گفتم

دیروز به »وارۀ  آورند و ضمناً جمله واره هردو به کمک هم جملۀ مرکب همبسته بوجود می گردد و این دو جمله کامل می« برود

واره با  جمله .وجود دارد «برود»کّب یعنی پس از کلمۀ چنین درنگی در پایان جملۀ مر ،دارای درنگ پایانی نیست« فرهاد گفتم

 ،گیرد صورت می . . .و« یا»و « و»این تصرُّف یا بوسیلۀ حروف ربط و گروههای ربطی همپایگی  .آید تصرُّف در جمله بوجود می

ورد گروه گفته ورد در م دکتر فرشید .شود حاصل می . . .و« که»و « اگر»های ربطی وابستگی  یا بوسیلۀ حروف ربط و گروه

یا کلمۀ مرکب در  «نیم جمله»واره  بصورت جمله یا جمله ،ه دو یا چند کلمه است که معنی کامل نداشته باشدگرو»است:

نقش یکی از کلمات و واحدهای دستوری را در کالم بازی کند به عبارت دیگر صورتی است از زبان که در  ،نیامده باشد

، ورد )فرشید .«خل آن هر یک دارای تکیه و درنگ خاص خود باشندر رفته باشد و کلمات داواره به کا ساختمان جمله یا جمله

3192 :97  ) 

اینک تعریف  .شود هر کدام تکیه و درنگ خاصی داشته باشند های گروه استقالل کلمات آنست که موجب می یکی از نشانه

اژه یا بیشتر ساخته شده است و زبانی است که از یک و آن واحد ،منظور از گروه»شناسان: طبق تعریف زبان ،دیگری از گروه

 ( 221: 3190، )صفوی .«داراست نقشی واحد در جمله

 

 نتیجه گیریبحث و 

سبب  ،ساختار متن توان نتیجه گرفت که توازن نحوی با به کارگیری ساختارهای دستوری مشابه و ایجاد تشابه در در نهایت می

این  ،تأکید در سطح معنایی نیز شده استسبب  ،ی در سطح زبانیاین ساختارهای مشابه عالوه بر برجستگ ،شود برجستگی می

پرکاربرد در آثارمورد نحوی های  بعضی از توازن .گذار هستند های زبانی در انتقال مفاهیم اثر ختدهد که سا مطلب نشان می

 ،الیه رار ساخت مسندتک ،تکرارساخت جمله ،تکرار ساخت متمم ،تکرار ساخت صفت مانند: ن آگاهانهپژوهش مربوط به تواز

انواع  .به صورت گسترده به کار رفته است« اسنادی»حذف فعل ربطی  :حذف مانندنحوی توازن  ،استتکرار ساخت مسند 

در نهایت یکی از  .گیرد هم مورد توجه قرار می توازن نحوی در ارتباط با یکی از مباحث مهم بالغی یعنی ایجاز و اطناب

در چه مواردی الزم است که سخن را بسط داد و کجا باید  ،کند توجه به این مسأله است ا موثّر میترین نکاتی که کالم ر مهم

هیم و شرط بالغت اکثر معنی را توضیح دبه خوبی حد ،یعنی با حداقل الفاظایجاز  .مواظب بود تا سخن به اطناب و ایجاز نگراید

جویی در الفاظ نه  در مورد آثار ادبی باید گفت که معموالً صرفه .نکندجویی در لفظ به انتقال پیام خللی وارد  آن است که صرفه

 . کند بلکه آن را رساتر می ،رساند تنها به معنی ضرر نمی

توازنباعث ایجاد همگونی در ساختار متون های  انواع ساخت .های توازن نحوی است حاضر بررسی ساختار پژوهشهدف کلّی 

 کالمهای ذاتی  توازن نحوی یکی از ویژگی .شود رجستگی درسطح زبانی و تاکید معنایی میسبب بنحوی توازن  .ادبی شده است

در انواع  .تاثیر زیادی در جذب خوانندگان دارد ،ریتم ،قلب ،حذف ،تناقض ،کاربرد انواع توازن نحوی از قبیل تعادل .فارسی است

که در این میان  .حذف درکلیله و دمنه شواهد باالیی دارد توازن ،توازن بیشترین شواهد را توازن حذف در گلستان سعدی دارد

نحوی به ندرت استفاده برخی از انواع توازن .«بود»و « است»خاصه  ،های ربطی و اسنادی است مربوط به فعل موردبیشترین 

صورت و فرم فقط به  ،بندی تافت مورد تحلیل قرار گرفته است نظم ونثر بر اساس دسته همقالهمچنین در این شده است
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شواهد  ،«شاهنامۀ فردوسی» ،«دمنه و کلیله» ،«گلستان سعدی»کتاب  ،در این پژوهش .پرداختیم و به محتوا نظر نداشتیم

نحوی های توازن  اع توازن نحوی مانند ساختدهندۀ آن است که در این کتابها بعضی از انو نتایج پژوهش نشان .استخراج شد

قلب و توازن امری به  ،های توازن نحوی مانند توازن تضاد برخی از ساخت ،ده به کار رفته استآگاهانه و تعادل به صورت گستر

تکرار  ،«جملهساخت »تکرار  ،«ساخت متمم»های پر کاربرد مربوط به توازن هنری تکرار  از توازن .ندرت به کار رفته است

به صورت گسترده « فعل اسنادی»حذف  ،«ل ربطیفع»و توازن حذف مانند حذف « ساخت مسند»تکرار  ،«الیه ساخت مسند»

به « ساده»در نظم فارسی توازن نحوی بیشتر به صورت  .شواهد زیادی داردوازن آگاهانه در شاهنامه فردوسیت .به کار رفته است

 . به ندرت به کار رفته است کار رفته است و توازن پیچیده
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