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  مقدمه 
در تـاريخ بالغـت عربـي       . رود سجع يكي از ابزارهاي ايجاد موسيقي در كالم به شمار مـي           

بحث در اين حوزه در پي بررسي فواصل و اسجاع قرآن كريم حاصل شده و سپس در نثر                  
حـرف  «و » وزن«سجع در نثر حكـم قافيـه در شـعر را دارد كـه              . و نظم ادامه يافته است    

  .روند  انواع آن به شمار ميةدكنناز عوامل تعيين» روي
سجع متوازن يكي از انواع سجع است كه براساس تعاريف موجـود در كتـب معاصـر،                      

 ،نـد ا كلمات در آن از نظر تعداد و امتداد هجا با يكديگر مشابه ولـي در واك روي مختلـف         
ش  وسـيعي از واژگـاني كـه ارز        ة ايـن تعريـف حـوز      .)38: 1386 شميسا،(مانند كام و كار     

» تميـز و دروغ   «،  »نيل و صاف  «،  »مال و عمر  «،  »نظم و پرواز   بي«موسيقايي ندارند، نظير    
  وزن    سـيروس شميـسا     و الدين همايي  اهللا صفا، جالل   دكتر ذبيح . شود را نيز شامل مي   ... و

  و41 :1371، ؛ همــايي128: 1347 ،صــفا(انــد   وزن عروضــي دانــستهدر ســجع را، صــراحتاً
و نيز   شناختي سجع  شده در بررسي زبان   با وجود اين، اشكاالت مطرح    ). 38: 1386 شميسا،

شواهد آن در كتب عربي، لزوم بازنگري تعاريف موجود و بررسي كيفيت وزن در سجع را                 
  . كند كه اين مقاله به آن اختصاص يافته است تقويت مي

  
  سجع و انواع آن

از آن بـه برخـي ديگـر ماننـد          يعني استوار و مناسب شد و برخـي         » سجع يسجع سجعاً  «
 زيـرا ماننـد آن بـه        ،اسـت ) سـجع الحمامـه   (اصطالح سجع مأخوذ از آواز كبـوتر        . گرديد
آنچه در تعريف سـجع و انـواع آن،         ). 150 /8 :تا  منظور، بي  ابن(شود    اي واحد تكرار مي    شيوه

أثر از  د، متـ  كننـ    همگي آن را نقل مـي      امروزه در كتب بديع فارسي پذيرفته شده و تقريباً        
 وطواط است و براساس آن سجع عبارت است از تـشابه دو يـا چنـد واژه در                   السحر  حدائق

 و  )2(، مطـرّف   )1(ترتيـب، انـواع متـوازن       آن بـه   ةوزن، حرف روي و يا هر دو كـه در نتيجـ           
  ). 15: 1362  وطواط،.نك( شود  حاصل مي)3(متوازي

وتـاهي و بلنـدي جمـالت يـا         بندي ديگري از سجع وجود دارد كه براسـاس ك           تقسيم     
جمالتي كه از نظر طولي بـا يكـديگر   : شود ها شكل گرفته و به سه دسته تقسيم مي         قرينه

ند، جمالتي كه به ترتيب از يكديگر بلندترند و باالخره جمالتي كه بـه ترتيـب از                 ا  مساوي
ويـل  هـا بـه قـصير و ط     همچنين سجع بر اساس تعداد كلمات قرينه     )4( .ترند يكديگر كوتاه 
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تر باشند، كـالم      چه جمالت كوتاه   هر )5( .)336 – 333/ 1 :1959 اثير،  ابن(تقسيم شده است    
اثيـر بيـشتر از انـواع متـوازي، مطـرّف و              بندي ابن   برخي معتقدند تقسيم  . تر است   آهنگين

  ).313 :2000 مطلوب، (متوازن به روح سجع نزديك است
  

  وزن در سجع
 تـوازن اسـت؛ يكـي تـوازن صـرفي كـه بيـشتر در                موسيقي در زبان عربي حاصل دو نوع      

هاي سامي وجود دارد و در آن تناظر           عربي و زبان    ازجمله زبان   و قالبي  هاي اشتقاقي   زبان
شود و ديگر توازن عروضي كه در شعر فارسي و عربـي              ها ديده مي   يك ميان مصوت  بهيك

 وزن صـرفي در   عملكـرد )6(.همساني تعـداد و امتـداد هجاهـا اسـت     مشترك و مبتني بر
ـ     واژه است، درحالي   ةمحدود  تكـرار هجـايي اسـت كـه در طـول      ةكه وزن عروضي از مقول

  . يابد مصراع و بيت ظهور و بروز مي
اهللا صفا، سيروس شميسا و ديگر معاصران وزن را در سـجع،              الدين همايي، ذبيح   جالل     

). 38: 1386  شميـسا،  و 128: 1347؛ صـفا،    41: 1371 ،)7(همـايي (انـد     وزن عروضي دانـسته   
دكتر صفوي با استناد به تعاريف ايشان، در بررسي سجع، با طرح اين سـؤال كـه چگونـه                   

رود، از طريـق وزن تعريـف نمـود،          ممكن است صنعتي را كه بيشتر در نثـر بـه كـار مـي              
اگر چنين صنعتي از طريق وزن قابل تعريف باشد در اين صورت بايـد ابـزاري                : نويسد  مي

 ده كـه معــادلي در ميـان ابزارهــاي سـنتي وابــسته بـه نظــم داشـته باشــد     سـاز بــو  نظـم 
هـاي    سجع: نويسد  مي) ساز بودن سجع    نظم (او با قبول اين شرط    ). 276/ 1 :1383صفوي،(

ند و  ا اضافه بر وزن ناتوان    متوازن اگر شامل تكرار آوايي نباشند در ايجاد تناسب موسيقاييِ         
انـد، ارزش    آوايـي ، به دليل آنكه فاقد تكرار»م و پروازنظ  بي«و  » ميز و دوغ  «كلماتي مانند   

در او  همچنـين   ). 278: همـان ( ها را صنعتي به شـمار آورد      توان آن   موسيقايي ندارند و نمي   
» باغبان و بستان  «و  » دريا و كجا  «،  »اطوار و وقار  «بررسي سجع مطرّف، مواردي همچون      

چـه دو واژه در وزن      مطرّف اگر  سجع   رصفوي د زعم   به. را از اين حوزه خارج دانسته است      
 واحـد   ةدو تابع يك وزن باشند، تنها با اين اختالف كه از يك نقطـ             ند، اما بايد هر   ا  مختلف

اند؛ لذا بر خالف قدما، واژگان مذكور را بـه علـت آنكـه تـابع يـك وزن                     در وزن آغاز نشده   
گونه مـوارد، صـرفاً      ن و بر اين باور است كه در اي        داند  مي سجع ن  ةعروضي نيستند، از مقول   

وي با حذف ايـن     . سطح آوايي و نه واژگاني مطرح شود       تكرار آوايي منظور است و بايد در      
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گيرد كه قافيه، يا سجع متوازي است و يا سـجع             ها همچون دكتر شميسا نتيجه مي       نمونه
اين در حالي است كه سكاكي و ديگـر علمـاي           ). 34: 1386 شميسا،  و 277 :همان( مطرّف
انـد، نـه قافيـه را بـر اسـاس             برخالف ايشان سجع را بر اساس قافيه تعريـف كـرده           بالغت
   .)8(سجع

چه معتقد به وزن عروضي است، اما از توصيفاتي بهره جسته            شميسا در باب سجع اگر        
ها، خود در القاي مفهوم وزن صرفي در سـجع          نظر از درستي و نادرستي آن      است كه صرف  

اين نوع با تغيير صامت نخستينِ هجـاي قافيـه          : نويسد  توازي مي  سجع م  ة دربار او. مؤثرند
و برست  ) هجايي يك( شود؛ مانند كار و بار      هجايي حاصل مي  هجايي و چند   در كلمات يك  

هجايي كنـد كـه در كلمـات چنـد          عـد اضـافه مـي     اما چند سطر ب   .  )هجاييچند  (و ببست   
وض آن را مـشمول هجاهـاي   توان صامت نخستينِ هجاي قافيه را تغيير نـداد و در عـ        مي

 ايـن  ةدر همـ ). 33: 1386شميـسا،   ( ماقبل آن نمود؛ مانند پـرواز و آواز، شـمايل و قبايـل            
. هاي دو كلمه تكرار شده و سجع با تغيير صامت تعريف شده اسـت               ها الگوي مصوت    مثال

تواند كامالً همسان و تنها صامت نخستين         او معتقد است كه هجاي نخستين دو كلمه مي        
با اين تعريف، سجع متوازي با جناس يكـي         . جاي دوم متفاوت باشد؛ مانند گلنار و گلبار       ه

كند كه سجع متوازي از حيث ساختار با جناس مـضارع و الحـق و                 او تصريح مي  . شود  مي
 35: همـان ( هـا در هماهنـگ بودنـشان اسـت         زيرا ارزش هنري آن    ،س خط يكي است   جنا

. ها يا به عبارتي وزن صـرفي دو واژه يكـي اسـت              وتدر اين انواع جناس، الگوي مص     ). 36و
يكسان بودن ساختار جناس مضارع و الحق با سجع متوازي مؤيد اين مطلب است كه در                

وزن ( هـا تكـرار شـود و تنهـا تعـداد و امتـداد هجـا                 سجع متوازي نيز بايد الگوي مـصوت      
هاي آنهـا نيـز       وتيك ميان مص  بهبراي متوازن بودن كافي نيست، بلكه تناظر يك       ) عروضي

هيچ زبـاني ماننـد زبـان عربـي         : افزايد   اين مطلب مي   ة در ادام  كه وي جالب اين . الزم است 
 زيرا زباني قالبي است و تمام كلماتي كه در يك قالب باشند يا              ،براي سجع مناسب نيست   

  ).40 :همان( و يا سجع متوازن اند  سجع متوازي
: نويـسد   واضع علم عروض، در تعريف سجع مـي       احمد،    بن   اين در حالي است كه خليل         

سجع سـخني اسـت     » سجع الرجل اذا نطق بكالم له فواصل كقوافي الشعر من غير وزن           «
 /1: 1405 احمـد، بـن   خليـل ( وجود دارد    )9( شعر، بدون وزن   ةكه براي آن فواصلي مانند قافي     
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را در بـاب  زيـ  اسـت؛ » وزن عروضي« بدون وزن، ة روشن است كه مقصود او از تقفي.)214
عروضـي بـودن وزن در   « اعتقـاد معاصـران بـه    ةرسد ريـش   به نظر مي  . گويد  نثر سخن مي  

  .در تعريف ترصيع و موازنه و شواهد فارسي آن نهفته باشد» سجع
  

 ترصيع
العقد گرفته شده، هنگامي كه مرواريدها در يك          ترصيع به معني تركيب است و از ترصيع       

باره اين جعفر دربنةـقدام ).8/151 :تا منظور، بي  ابن(د طرف گردنبند مانند طرف ديگر باش
و من نعوت الوزن الترصيع و هو ان يتوخّي فيه تـصير المقـاطع االجـزاء فـي                  «: نويسد  مي

 / ة و ركاء مدبر   ةـالبيت علي سجع او شبيه به او من جنس واحد في التصريف؛ كبداء مقبل             
 بـن   قدامـه ( » تجنيسا للحروف بـاالوزان    همفعلء  قوداء فيها اذا استعرضتها خضع فاني بفعال      

هاي وزن، ترصيع است و عبارت از آن است كه بخواهنـد              از ويژگي «. )81و 80: تا  ، بي جعفر
؛ ماننـد   »نـد  و يا يك ساخت صرفي قـرار ده        )10(سجع مقاطع اجزاي بيت را بر سجع، شبه      

اي حـروف آن    بـر » فعـالء مفعلـه   « در بيت زهير بـا وزن صـرفي          بيت زهيربن ابي سلمي؛   
بـه آن  » د من تـصريف جنس واح«هموزني ايجاد شده كه توازني صرفي است و با عبارت        

گرفتـه   سجع و ساخت صرفي يكـسان در نظـر         اي سجع، شبه    گونهواقع به تصريح شده؛ در  
  . شده است

 )11( .دانـد   رشيق نيز به پيروي از قدامه ترصيع را نوعي تقطيعِ داخل در تقسيم مي               ابن     
؛ »، و اللون غربيـب    ةـسابحو اليد   / ةـضارح، و الرّجل    ةـقادحالعين  « راي سجع عبارت  وي ب 

را ذكـر   » م، تفتـر عـن ذي غـروب اشـر         / فتور القيام، قطوع الكال    « بيت ،سجعو براي شبه  
ند، اما روي ا   فتور و قطوع واقع شده كه در يك وزن         ةكرده كه در آن ترصيع مابين دو كلم       

  ). 26/ 2 :1972 رشيق، ابن(آنها مختلف است 
 دترصيع پارسي در زر نشاندن جواهر و جز جواهر باش         «: نويسد  وطواط در اين باره مي         

خانـه   خانـه  هـاي سـخن را   و در ابواب بالغت اين صنعت چنان بوذ كه دبير يا شاعر بخش            
كي وزن و حروف روي متفق باشنذ و در نثر          هكنذ و هر لفظي را در برابر لفظي آورذ كي ب          

» دحقيقـت حـروف روي شـعر را باشـ          شوذ از راه توسع است چه به       حروف روي گفته مي   
را براي سـجع از راه توسـع        » روي«كه او، به كاربردن اصطالح      شايان توجه اين  ). 3: 1362(
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ناميد،    پس اگر مقصود او از وزن نيز وزن عروضي بود، طبعاً بايد آن را توسعي مي                ،داند مي
اند و تنهـا      بيشتر شواهد عربي ترصيع در اين كتاب، در وزن صرفي         . اما چنين نگفته است   

  .)12(هاي شعر فارسي، اين ويژگي دقيقاً رعايت نشده است در برخي از مثال
   

  موازنه
: و وازنَـه  . ة او كـان محاذيــ     ةتــ هذا يوازن هذا اذا كان علي زن      «: در تعريف وزن آمده است    

  لَهو قاب لَهيعني هنگامي چيزي موازن چيز ديگـري اسـت         ) 13/447: تا  يب ابن منظور، (» عاد
يعني معادل و مقابـل آن اسـت و         » وازنَه«روي آن باشد،    هكه بر وزن آن يا در مقابل و روب        

رود و در آن كلمـات مقابـل و           در اصطالح، سجع متوازني است كه در شعر نيز به كار مـي            
). 14: 1362وطـواط،   ( نـد ا   هم سجع متـوازن     دو مصرع و يا دو بيت با        متناظر در دو قرينه،   

 را با سجع قرين نمـوده و ايـن سـخن     )13(»اتّساق بنا «عفر هماهنگي ساخت يا     ج  بن  ةـقدام
خير الماء الشَّبم، و خير المـال       «: فرمايند  زند كه مي    آن مثال مي  را براي   ) ص(اكرم   پيامبر

 كان لَجيناً، و اذا يبِس كان درينـاً، و اذا أَكَـلَ              اذا سقَطَ   الغَنَم، خير المرعي االَرك و السلَم،     
علي حر اللّقاء، و مضض النّـزال،   اصبر «جاي عبارت افزايد اگر به و در ادامه مي» كان لَبيناً

 ةو شد راس    المةعلي حـرّ الحـرب، و مـضض المنازلـه، و شـد            «: گفت  مي» صاع، و دوام الم 
صاع و             ،رفت  ز بين مي  رونق وزن ا  »  المراس ةـالطعن و مداوم   ـزال و مـقـاء و نبراي اينكـه ل 

مراس وزني واحد دارند در حركت و سكون و زوائد و اگر غيـر از ايـن باشـد وزن از بـين                       
 تعريـف او از ترصـيع آمـده اسـت كـه             ةاين مطالب در ادامـ    ). 4و 3: 1979 قدامه،( رود  مي
و در آن اجزاي متقابلي      ...ندا  در ترصيع الفاظ در ساخت مساوي و در انتها متفق         : گويد  مي

حتـي عـاد تَعرِيـضُك      «: ند؛ مانند ا در مقاطع سجع يكسان    وجود دارد كه در وزن موافق و      
  ). 3 :همان( »تَصريحاً و صار تَمريضُك تَصحيحاَ

 و گـاهي وزن صـرفي نيـز          اسـت   شعر فارسي گاهي اين وزن تنها عروضـي        در شواهد      
  : شود؛ مانند بيت زير از وطواط ديده مي

  شاهي كي تيغ او را نصرت بود فسان     رخش او را دولت بود دليليشاهي ك
در » دولت و نـصرت    « و  در يك وزن عروضي   » تيغ و رخش  «و  » دليل و فسان  «كه در آن    

كند و هم در وزن صرفي؛        واقع موازنه هم در وزن عروضي صدق مي       در. اند  يك وزن صرفي  
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زيرا واژگاني كه در يك وزن صرفي باشند در يك وزن عروضي نيز خواهنـد بـود و البتـه                    
رو در شواهد شـعر فارسـي موازنـه اغلـب نـوعي مقابلـه و                  اين از. عكس آن صادق نيست   

ه ساخت نحـوي جمـالت در       هرگا. شود  تقسيم است كه از تكرار ساخت نحوي حاصل مي        
ها در مقابل يكديگر قرار بگيرند كلمـات        اي باشد كه واژگان آن     گونه دو مصراع يا دو بيت به     

در يك وزن عروضي خواهند بود و اين زينتي است كـه از تكـرار سـاخت نحـوي حاصـل              
 تكرار ساخت نحوي با سـجع قـرين اسـت زيـرا زبـان               در شواهد عربي معموالً   . شده است 
. شـود   وفـور حاصـل نمـي      سب سجع است، اما در زبـان فارسـي ايـن امكـان بـه              عربي منا 

  :سازد خوبي روشن مي هاي متعدد موازنه در كتب بديعي معاصر اين موضوع را به نمونه
  گيتـي  خزاينـك مال   ــآنـ

 گردونسـراير وانــك كشف   
  

  او بـسيار   دستنيست با جود      
  او دشوار  طبعيش  پنيست در   

  

  )وطواط(        
   چه گردي؟كام و طرباي دل سوي عيش و           

   چه گردي؟جام و قدح وي تن سوي رطل و                                                  
  )عبدالواسع جبلي(                                                                                 

  نـ آن سينه و تةام بند وي همه طايفه     و رخام برخي آن طرّه   اي همه سلسله
  ) جيحون يزدي(                                                                                   

  الفتي منم؛ نعمصاحب را فضلنوعروس     الوكيل  منم؛ نعمنايب را عقلشه طغان 
  م قبـــا  بـرّابــد از بالبغي عزلت تـنبر     دارم كالهازل، از بالفخر همت، سـربر 

  )44: 1373خاقاني به نقل از كزازي، (                                                                 
   در مرغزاربيختهنيل و زنگار است گويي      بر كوهسارريختهمشك و شنگرف است گويي 

   در شاهوار پراكنــدندي ــمـن گويدر چ     گنج شايــگان برآوردنـدي ـاز زمين گوي
  )44: 1371 معزي به نقل از همايي، امير(                                                             

  خــــارت بخورم كه خـــار خرماست    دردت بكشــــم كه درد داروســـــت 
                                                        ××××  

  سپـــهر با تو چه پهلو زند به غــداري    زمانه با تو چه دعوي كند به بدمــهري
                                                ××××  

 چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است             چنگ استةگوشم همه بر قول ني و نغم
  

 رسي كه مرا ننگ ز نـام اسـت     ز نام چه پ   و    ننگ چه پرسي كه مرا نام ز ننگ است  از
  

  )46: 1383حافظ به نقل از وحيديان كاميار، (                                                        
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   مهتابتراود  مي    
  شبتابدرخشد  مي    

  )نيما يوشيج(            
  

  تو نيستي كه ببيني    
  ها جاري است  تو در عمق لحظهعطرچگونه    
  ها پيداست   تو در برق شيشهعكسچگونه    
  چگونه جاي تو در جان زندگي سبز است   
  ) 47 :1383 فريدون مشيري به نقل از وحيديان كاميار،(   
  

  :در شعر سپيد نيز اين ويژگي وجود دارد      
  من مرگ خويشتن را    
   در ميان نهادم وها فصلبا    

   كه گذشتيفصل                             با 
  من مرگ خويشتن را    
   در ميان نهادم وهابرفبا    

   كه گذشتبرفي                           با 
  )155: 1382شاملو به نقل از راستگو، (              

هـا   زير آن  -شود    ميمشاهده  ) وزن صرفي ( ها موارد اندكي از سجع متوازن       در اين نمونه       
وزن م كلمـاتي كـه در مقابـل هـم قـرار دارنـد تنهـا هـ                 ةبقيـ  و   -خط كشيده شده اسـت    

چه افزون بر وزن عروضي است بيشتر تقابل واژگـان و تكـرار        در شواهد فوق آن   . اند  عروضي
  . ساخت نحوي جمالت است تا موسيقي و آهنگ حاصل از سجع متوازن

  
  گيري نتيجه

لبي اسـت از عـواملي بـه        اين موضوع كه زبان فارسي زباني تركيبي و زبان عربي زباني قـا            
سجع در اصل خاص زبان عربي بوده و        . رود كه در مورد سجع حائز اهميت است         شمار مي 

از آنجا كه بيشتر ابزاري براي ايجـاد موسـيقي          . از همان زبان نيز به فارسي راه يافته است        
در كالم منثور است، اين باور كه وزن در سجع حاصل وزن عروضي است به اين معنا كـه                   

كنـد، قابـل قبـول        وزنـي كفايـت مـي     ها براي هم  كسان بودن نوع هجاها و امتداد آن      نها ي ت
رود، به همين دليل توازن حاصل از آن بايـد            از طرفي سجع در شعر نيز به كار مي        . نيست
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 كنـد و    ايجـاد متفاوت از وزن شعر باشد تا هرگاه به آن افزوده شـود، موسـيقي بيـشتري                 
ه عبارت ديگر ترصيع در شـعر بايـد آهنگـي بيـشتر از نثـر                صنعتي جديد به شمار رود؛ ب     

هاي متوازن اگر شامل تكرار آوايي نباشند در ايجاد تناسب موسـيقايي              سجع. داشته باشد 
، به دليل آنكه فاقد     »نظم و پرواز    بي«و  » ميز و دوغ  «وانند و كلماتي مانند     اضافه بر وزن نات   

  .ها را صنعتي به شمار آوردتوان آن نميش موسيقايي نداشته و اند، ارز تكرار آوايي
 و شواهد آن در شعر عرب گواه آن است كه سـجع، حاصـل                خاستگاه سجع و پيشينه        

 تنـاظر يـك بـه     هـا هاي آن   به اين معني كه ميان مصوت     . تكرار ساخت صرفي واژگان است    
ز منـابع   اظاهراً اين امر نزد اعراب امري بديهي بوده زيـرا جـز در برخـي                . يك وجود دارد  

. انـد    در آثارشان كمتر به آن تصريح كـرده        -ها اشاره شده است    كه در متن به آن     -نخستين
اعتقاد به عروضي بودن وزن در سجع در كتب معاصر فارسي ناشي از عدم توجه دقيق به                 

بـه  . تعاريف قدما در اين باب و اكتفا به تعاريف و شواهد شعري وطـواط و پيـروان اوسـت            
در ايـن صـنايع     . هد شعري موازنه و ترصيع عامل ايجاد ايـن بـاور باشـد            رسد شوا   نظر مي 

تكرار سـاخت نحـوي موجـود در        . عالوه بر سجع شاهد نوعي تقطيع و تقسيم نيز هستيم         
موازنه خود موجد نوعي توازن است اما اين توازن متفاوت از توازن حاصل از سجع متوازن                

كنـد كـه بـه آن     سيقي بيشتري توليـد مـي  و متوازي است كه اگر با آن نيز قرين شود مو         
  .گويند موازنه و ترصيع مي

 
  نوشت  پي

1- پرزجر  دارم و جانيپردردالهي دلي «  مانند«. 
2- گفتني است نه نهفتنيسرعشق « مانند«. 
3-  تعب داد و ما را طربشما را «مانند«. 
  .مورد اخير از معايب سجع است -4
 .ز بدان افزوده استخطيب قزويني نوع متوسط را ني -5
مثـال   عنـوان   بـه  ،يك وجـود دارد   بههاي دو واژه تناظر يك      وزن صرفي ميان مصوت    در -6

 اين تناظر موجـود نيـست بلكـه          اما در وزن عروضي لزوماً     ،اند  وزن صرفي قابل و مايل هم   
 .همسان بودن تعداد و نوع هجا در دو واژه كافي است؛ مانند عقل و عشق
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مقصود از وزن در اينجا و همچنين در موازنه و ترصيع كـه      «: ن است عين عبارت چني   -7
بـه  . بعد خواهيم گفت، سكون و حركت حروف است، اما خصوصيت حركات شرط نـيس             

 .»عبارت ديگر مقصود وزن عروضي است نه صرفي
 .)228: تا سكاكي، بي( سجع در نثر حكم قافيه در شعر را دارد -8
اطـوار و   «دكتر صفوي مبني بر اينكه مـواردي همچـون          اين سخن مغاير است با نظر        -9

 چراكـه در سـجع      ،شماردرا از مقولة سجع نمي    » باغبان و بستان  «و  » دريا و كجا  «،  »وقار
ند، اما بايد هردو تابع يك وزن باشند، تنها بـا ايـن             ا  مطرّف اگرچه دو واژه در وزن مختلف      

 ).277 /1: 1383صفوي، (اند  اختالف كه از يك نقطة واحد در وزن آغاز نشده
)  صـرفي  وزن  ة هم سجع مواردي است كه حرف روي در دو كلم         مقصود قدما از شبه    -10

 .گيـرد  اين صورت در جايگاه سجع قرار مـي        المخرج باشد مانند كَرَم و سبب كه در        قريب
 هـالل   ابي(مراس را نمونه آورده است      / مصاع/ سبب و نزال  /عسگري مواردي همچون كرم     

 ).288: 1989 ،عسگري 
 و اذا كان تقطيع االجزاء مسجوعا او شبيها بالمـسجوع فـذالك هـو الترصـيع عنـد                 « -11

 .»ةـالقدام
  : اند وزن عروضي هم» جالل و نعيم«و » بوستان و آسمان«مثال در بيت زيرعنوانبه -12

  اللـــو ز جـدر تـــو آسمانيست ق  مـــدر تو ز نعيــــــبوستانيست ص 
   :نيزو  

  راــــدر عيار مـ انسربهكس فرستاد 
  

  كي مكن ياد به شعر اندر بسيار مرا 
 .ساختار، ساختمان، تركيب= هماهنگي و همخواني، ِبناء = اتّساق -13

  
  منابع 

  .قرآن كريم
   . مصرةـ نهضةـ مكتب:، القسم االول، مصرالمثل السائر، )1959 (اثير، ضياءالدين ابن

 . دارالجيل:، بيروتالعمده، )1972 (ابن رشيق قيرواني
   . دارصادر:، بيروتلسان العرب، )تابي (ابن منظور مصري

، حققـه الـدكتور      والـشعر  ةـالصناعتين الكتاب ،  )1989 (سهل  بن  عبداله  بن    هالل عسكري، حسن    ابو
  .ةـ دارالكتب العلمي:، بيروتةـمفيد قميح

 . ركبير امي:تهران، 2ج، شناسي سبك، )1373 (بهار، محمد تقي
  . انتشارات دانشگاه تهران:، جليل تجليل، تهراناسرارالبالغه، )1374 (جرجاني، عبدالقاهر



  ١٧٧               وزن در سجع   
 

   
 

 1389بهار ، 11شمارة         

   . دارالهجره: قمالجزءاالول ،كتاب العين، )1405 (خليل بن احمد الفراهيدي
 . سمت:، تهرانسخن آرايي هنر، )1382 (راستگو، سيد محمد
 .ةـ االدبيةـ المطبع:، مصرمفتاح العلوم، )تابي (سكاكي، ابو يعقوب

 . آگاه:، موسيقي شعر، تهران)1384 (شفيعي كدكني، محمدرضا
   .ميترا  :، تهراننگاهي تازه به بديع، )1386 (شميسا، سيروس

  .سينا  ابن:، تهران)الملك طوسي از آغاز تا عهد نظام (نثرفارسي، )1347 (صفا، ذبيح اهللا
 . سوره:، جلد اول، تهرانياتشناسي به ادب ن از زبا، )1383 (صفوي، كوروش

  . سمت: محمدرضا تركي، تهرانة، ترجمعلوم بالغت تاريخ و تطور، )1383 (ضيف، شوقي
، تحقيـق و تعليـق محمـد محيـي الـدين            جـواهر االلفـاظ    ،)1979 (الفـرج   بن جعفـر، ابـي      ةـقدام

  .رالكتب العلميها د:عبدالحميد، بيروت
 دارالكتب  :بيروت قيق و تعليق محمد عبد المنعم خفاجي،      ، تح نقد الشعر  ،)تابي(ــــــــــــــــ  

 .العلميه
 . كتاب ماد:، تهرانبديع، )1373(الدين كزازي، ميرجالل

  . لبنان ناشرونةـ مكتب:، بيروتمعجم المصطلحات البالغيه و تطورها، )2000 (مطلوب، احمد
 . سمت:، تهرانشناسي بديع از ديدگاه زيبايي، )1383 (وحيديان كاميار، تقي
 . طهوري:، تهرانحدائق السحر، )1362 (وطواط، رشيدالدين

 . هما:، تهرانفنون بالغت و صناعات ادبي، )1371 (الدينهمايي، جالل
  


