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 چکیده
 نقدد ادبدی اصا در وارد   به شناسی  یونگ، دانش روان وید ونظریّات فرپس از طرح و در آغاز قرن بیستم 

ولدی   شدد،  شدناتتی ادی   بیشتر از زاویۀ فرستندۀ اتن )نویسنده یا شاعر( بررسی روان ،. این نظریّاتشد

و برتی نقد كرد از زاویۀ تأثیرگذاری بر اخاطب را اتن  ،شناسی دیگری اثل گشتالت بصدها اکتب روان

در  ایدن ندون نقدد    آیدا  ددانتا باست بر آن نویسندۀ اقاله الگو گرفتند.  هاآناز  از ناقدان اصا ر عرب نیز

بده هده   اگر وجودداشته، عبدالقاهر جرجانی وجود داشته است؟ ، ناقد بزرگ های دانشمند بالغی و كتاب

دو از آن تأثیر گرفته اسدت؟ جرجدانی در    ،شناتتی ویژه در نقد روان  ورت بوده است؟ آیا نقد اصا ر، به

 ةاسرارالبالغوی در كتاب  اشاره كرده است. تتیناش به این اوارد روان ،ةالبالغاسرارو  دالئل االعجازكتاب 

 به اوضون نگاه كرده است و در تأثیر هر یک از تشبیهات و ،اثربخشی اتن در اخاطب یا گیرنده ۀاز زاوی

اوّلیّده و   ۀتدوان گفدت پاید    كده ادی  ت گفته اسهای گوناگون در گیرنده، اطالب شایان توجهی  یا استصاره

و ندون   بدوده ی انهابه روش كتابخ حاضر های پژوهش اساسی اکاتب نقد ادبی غربی است. گردآوری داده

 تو یفی و تحلیلی است.پژوهش، 
 

، تدأثیر ادتن  ، ةاسرارالبالغ شناتتی، عبدالقاهر جرجانی، روان اکاتب غربی، نقد ادبی،: کلیدي گانواژ

 گیرنده.
 

                                           
 shaygan47@yahoo.com               اسئول: ۀنویسند ۀرایاناا .1



 1433، بهار و تابستان 1، شمارۀ 3سال ، و بالغتپژوهشنامۀ نقد ادبی / 33

 مهمقدّ  -1

 از؛ اندد  تمدا  اللدی كده ادبیّدات داشدته      ایان های اختلف تاریخی و در نقد ادبی در دوره

اسدت. نقدد    وجود داشدته كنون از دیرباز تا  ...،الل عرب و  ،هند، ایران ،رو  ،یونان جمله

 هدا  در ایان ایرانیدان و عدرب   ،در دورۀ عبّاسی ویژه به ،تود در اسیر بالغت با ادبی همراه

ناقدان بزرگدی   بالغیان و ه است.رفته از دل بالغت بیرون آاد رفته و هایی داشتسز رشد به

ابدوهالل  و  عبددالقاهر جرجدانی   ،ءطباطبدا  سدال  جمحدی، ابدن    قتیبه، ابن همچون ابن نیز

تدوان   عبدالقاهر جرجانی را ادی  ،این ایان از كه در آن عصر نمود و آوازه یافتند عسکری

و  ةاسرارالبالغ یها هون در كتاب؛ دانستشناتتی  روان ویژه هب گذار نقد ادبی جدید و پایه

بلکده   ،بصدد از او  عرب تنها ناقدان بالغی كه نه است كردهنظریّاتی را اطرح  دالیل االعجاز

 اند؛ كرده ارائهن نظریّات را با رنگ دیگری آاند و  ناقدان اصا ر غربی نیز از آن بهره گرفته

ات فرویدد و  یّد بصدد از نظر  ویدژه  شناتتی است كه به د رواناین نقدهای جدید، نق ۀاز جمل

 آن در ادبیّات قرون اتیر، نمودار شد و رشد كرد.كارگیری  به شاگردانش و

و اگدر  این نون نقد در نقد قداای عرب وجود داشدته اسدت    بداند آیاتا است بر آن نگارنده 

از آن تدأثیر   ،شدناتتی  نقدد روان  ویژه به هه  ورت بوده است؟ آیا نقد اصا ر، بهوجود داشته، 

و  زدسدا  تا بین نقد غربیان و نقد جرجانی ارتباط برقرار در پی آن است همچنین گرفته است؟

فرسدتندۀ   ۀآن را از دو زاوید  و را تبیدین وی   تتیشنا نقد روان ةاسرارالبالغكتاب  با اراجصه به

بتدوان بده ایدن    د با این پژوهش . شایكند)نویسنده یا گوینده( و گیرنده )اخاطب( بررسی  اثر

 شناتتی، همان نقد قداای اا بوده است. كه اساس این نون نقدهای روان نتیجه رسید

نظریّدات وی در   و گفتده شدده   نقد این ناقد بدزرگ  ۀدربار سخنان بسیاری در گذشته

 ۀیّد نظر ویدژه  بده و او نظریّات بالغی  رۀدربا این سخنان بیشترااّا  ،شده استبیان  رهاین با

بدا ایدن گسدتردگی،    و بررسی شده  بحث و گذرا بوده است كه آن نیز به  ورت نظم وی

 .نشده است پژوهشی در این زاینه انجا 

 

 مبانی نظري -0

 شناختی مفهوم و اهمّیّت نقد روان -0-1

از روشی است كه اتدون ادبدی را   : استاین ترین تصریف  شناتتی در ساده روش نقد روان
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شناسدی   كوشدد تدا از نظریّدات روان    و ای كندبررسی ایشناسی  روانهای  پژوهش طریق

هدای پنهدان،    هدای ادبدی سدود ببدرد و اسدباب و دالیدل، سرهشدمه        تفسیر پدیدده  برای

 .(08: 1111)المحمد،،  ها را كشف كند  های ظریف، ژرفا، ابصاد و آثار عمیق آن پدیده سرنخ

هتدر   همچدون  در ایدن اسدت كده    نقدد ادبدی   در اقایسده بدا   شدناتتی  نقدد روان اهمّیّت 

رشدد انسدان از    از جملده  دهد؛را تحت پوشش تود قرارای هند جریان اهمّ  ای گسترده

ااکدان  بدا وجدود    .عملیّات شفاتواهی و اصالجه ،تفسیر و تا بلوغ، عملیّات تحلیل كودكی

 .  پیوندند هم ای  گردند و به برای به یک اسیر هاآن ۀجدایی بین این جریانات، هم

 ۀنظریّد  ،تدورد  شخصیّت فدردی بدا هدارهوب فرهنگدی و اجتمداعی پیوندد ادی       از آنجا كه 

كوشدد تدا ایدن     ادی  پیوسدته بلکه   شود، نی انحصر نمیاصیّ شخصیِ هایویژگیبه  ،شناسی روان

ها را بدا هدارهوب   آن و بدین طریق پیوند زندتود   اادّی و زاانی و را به عواال انسانی هاویژگی

 .(337: 7882)ایجان الزویلی و سصد البازعی،  ن ارتبط سازدفرهنگ و تمدّ ،اناجتم ،تانواده

 

 پیدایش -0-0

در  اوجدود  كده در االحظدات   هدای عمیقدی دارد   شناتتی در نقد ادبی، ریشه روش روان

كده  توان آن را در نظریّات افالطون  ای ؛ از جملهشود نمودار ای های تلّاقانه برتی پدیده

)پدا  كدردن(   « تطهیدر  ۀنظریّ» كرد.االحظه  است، احساسات انسانی دربارۀ اثر شصر بر

 شود كه باعث ای دهد ارتباط ایاش  شناسی ارسطو، فقط ابدان ادبی را با كاربردهای روان

نظدرات   ایدن از نیدز  ایراث نقدی عربی قددیم   .ه شودبرانگیخت دو احساس ترس و شفقت

به روان آدای و اقدار تأثیرپذیری آن  ژرفنگرشی  ۀدهند نشانكه  رانه تالی نیستاتبحّ

ایدن   تواند ای ناقد ای است كه بیانگر ارتباطات تودرتو و پیچیدههمچنین  .است از ادبیّات

شناسی آن  اهداف و كاربردهای روان ،ها و انگیزه ادبی از یک طرف ۀرا بین اقولارتباطات 

 .برقرار سازد در نزد فرد تلّاق و نزد گیرنده از طرف دیگر

در تنهدا  را هدا و علدل رواندی در شدصر      ناقدانی است كده انگیدزه  نخستین قتیبه از  ابن

 داندد  پنهان ایشوق و حاالت روانی دیگر  ،شاداانی ،احساسی اثل تشم یتارهوب علّه

 كده تفداوت شدصر بده تفداوت     قائل به این اسدت  ا قاضی جرجانی ااّ، (6تا:  قتیبه، بی ابن :)ر 

و داشته باشدد   اتلّاق باید كالای روان فرد توشبنابراین،  ؛گردد برای اعرتود ش طبیصت
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 .(10 -12: 1166الجرجانی، عبدالصزیز ) كارگیردرا به كالای تشن ،ازاج و تشن تشکفرد 

ت و او ازیّد  .عبدالقاهر جرجانی، دربارۀ تأثیر شصر بر روان، االحظدات و نظراتدی دارد  

دو هیدزی   ؛داند تباطات انسانی ارتبط ایلطافت اتن را با پیچیدگی آن و دور شدن از ار

ااوردی با جرجدانی   .كند را ایجاد ایآن شصر های اشتیاق و رغبت به  كه در روان، انگیزه

همانند هیزی  ،ها پنهان شود هیزی كه از اندیشه :گوید؛ وی ایاوافق استاورد در این 

هدا   شدمارند و قلدب   یآن را بزرگ ا هاناهون كه ج ؛ها پنهان شده است است كه از دیده

تفیدف شدود    دارند و آنچه كه از آن ظاهر شود و پنهدان نماندد، تدوار و    آن را گراای ای

 ت بردن تواننده از اتن و اشتیاق یافتنعلوی بین لذّ یطباطبا ا ابنااّ، .(55تا:  ااوردی، بی)

رابدت،  نوس بدودن و غ أیدا اد  )با اذاق انسان( اوافقت و اخالفت  تبه آن و نیز بین دو علّ

ارتباط روانی قائل است و در این ابحث، اقداری از قوانین اربدوط بده شدرایط گیرندده،     

 در ایدن ؛ بنابراین، (6تدا:   طباطبا، بی )ر : ابند شو های وی كشف ای واكنشها و  گیری اوضع

 شناتتی وجود نداشته است. روان ۀنقّادان و های روشمند پژوهش ای از ، اجموعهارهوبه

 

 ت در غربپیشرف -0-4

سدال   دد  شناسدی، از   با شرون تودِ علدم روان و  مهای انظّ شناتتی به شکل روش روان

 در با هدا  آثدار زیگموندد فرویدد     ،نوزدهم ایالدیاز پایان قرن  ،نو به طور اصیّ گذشته

های نوآورانده دربدارۀ    ، از بررسی پدیدهكارشد. او در این آغاز شناتتی  تحلیل روان زاینۀ

هدای   دیددگاه  شناسدی كمدک گرفدت و    هدای روان  ات پدیدهیّنر، به عنوان تجلّادبیّات و ه

های شخصیّتی افراد ابتنی ساتت. وی ابدان هنری  عقده را بر ناتودآگاه فردی وتویش 

، شاگرد فرویدد،  یونگولی كارل گوستاو ، دانست ایز هنراند ایآ را ناشی از حاالت جنون

را بدر اسداس رسدوبات ایدن ناتودآگداه       ادیبدان ار به ناتودآگاه جمصی اعتقاد داشت و افک

 كرد. تفسیر ای

كده   شدد ای پدیدار  شناسی های روان در بررسی« اسی ابداعیشن روان»بنابراین، دانش 

و  داندد  ادی  همراهسپس این نبوغ را با نوعی از جنون  و دشمر ایبرتری در ابدان را نبوغ 

 برابدر ودن از روال اصمدولی زنددگی رواندی    در نتیجه، اوج برتری در ابدان با اوج استثنا بد 

كوشد نوآوران را  كند، بلکه ای های نظری احض تکیه نمی هبه فرضیّ انش ابداند شود. ای
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احدی  روشمند و علمدی طرّ  ایشیوهبیازااید كه با ها  پرسشو  ها آزاایشای از  اجموعهبا 

كندد   ایتحلیل بررسی  های آثار ابداعی را با این نون نویس پیشكه تود هنان ؛شده است

 .(60: 1112) الح فضل، 

 داحب   . اورا اصطفی سویف بنیان نهاد یشناسی ابداع در فرهنگ عربی، اکتب روان

ثقدل و   ۀنقط ۀاثابه این كتاب ب .است ةخاصّصر ی فی الشّلإلبدان الفنّ ةفسيالنّاالسس كتاب 

بده  ش آاوزان دانش شد و انشصباکتبی كه  ؛است در فرهنگ عربی ا لی آثار این اکتب

 ةالقصّ  لإلبدان الفنّی فدی   فسيةالنّاالسس   شاكر عبدالحمید پرداتتند.هم دیگر انوان ادبی 

 .(61)همان: نوشت را  ی فی المسرحلإلبدان الفنّ ةفسيالنّاالسس   و ساایهْ الملّه القصيرة

حلیدل و  بدرای ت  شناسدی جمصدی   روان بارۀرا در نی كه نظریّات یونگاترین ناقد از اهمّ

تشریح است كه در كتاب  ((Northropfry «نورثروب فرای» بست،كار ه بررسی ادبیّات ب

 هدر فرهنگ غربی بد این نظریه  نگاشت؛امکن بودن تفسیر ادبیّات جهانی را  ۀنظري قدالنّ

 .(21)همان: یافته است  اختلف ظهورهای نازب

، در اکتب داشتت تا ی شناسی دیگری كه در تحلیل ابدان ادبی اهمّیّ جریان روان

یاها و رازها را به شدکل روشدنی   ؤاکتبی كه ر ؛اتبلور شد Alfred Adler)) «آدلر»رازی 

 .()همانكرد  نزدیک ایبه یکدیگر 

ۀ نمایند ویژه است كه به اکاتبییکی دیگر از  ،(ɡəˈʃtælt/ gestalt) «گشتالت»اکتب 

اتمدایز را از اکتدب    ایهنظرید  های ویژگی (Herbert wheeler)ر هربرت ویل ا لی آن،

ایدن   بنیدانی  هدای  زاانی كه این نظریّه را در طدرح  ؛تحلیل روانی فرویدی اتبلور ساتت

به جریدان  در این زاینه،  .(02)همان: اطرح كرد جایگزین و  اتمایز یروشجای  اکتب، به

نهاد بنیان  (Charles moron)كه آن را شارل اورون توریم  برای دیگری ۀشناسان نروا

« شدناتتی  نقدد روان » تفسیر برتی اتون با برتی دیگر، بده ا دطالحِ   ۀو در آن به واسط

 ؛دكند های آن را كشدف   دهد تا زیبایی آثار یک ادیب را با هم تطبیق ای ،كه در آن رسید

كند تا بتواند بده شخصدیّت ناتودآگداه     این آثار و پیشرفت آن را اطالصه ای ،ناقدبنابراین 

و از آن  كند تأیید ایرا به دست آاده نتایج اش،  سپس با شرح زندگی و ادیب دست یابد

 .(01-08: 1175)سصد ابوالرّضا، شود  ایاطمئن 

بده طدور اشدخّ، در ندون روش آن      ،های بنیادی روش آغازبا  ،نوزدهم قرن ۀدر نیم
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ی از یکد ، ژان پیاژه ی به وجود آاد.هرتش ،ندداشت أكیدهای روانی ت كه بر اقوله ییهانقد

 در شناسی كودكان و به كیفیّت تشکیل زبدان  اران تفکّر بنیادی است كه به روانذگ بنیان

 .(07: 1175؛ سصد ابوالرّضا، 25: 1112) الح فضل، اهتما  ورزید  هاآن

 كده  ی، یکی از پرهمداران تفکّدر بنیدادی، اعدال  كدرد    وفرانس (Lacan)الكان ها بصد

تنیدده، بده یکددیگر     هدم  بده  زبان و با روشی بسدیار  ۀطشناسی و ادبیّات به واس دانش روان

تدرین   ادبیّدات را نزدیدک   و شوند. او ناتودآگاه را ابتنی بر روش لغوی برشمرد ارتبط ای

همدان   ،سداتتار لغدت  بندابراین،   ؛این ناهوشیاری قلمدداد كدرد   برای تبلورات لغوی یّتجلّ

تدرین   از اهدمّ . (25: 1112) دالح فضدل،   شدناتتی اسدت    ورودی)تورا (  درستِ نقد روان

 .(26)همان: دانشمند عربی بود  ،اصطفی  فوان ،را عرضه كردن الكاۀ كسانی كه نظریّ

 

 ةاسرارالبالغکتاب  شناختی در بررسی نقد روان -4

 پی بردیم كه بصضی از اوضوعات این ندون نقدد در  ، شناتتی با این اقدّاه دربارۀ نقد روان

شناسی فرستنده )ادیب(  اکتب گشتالت از روان ،نمونهای بر ؛نقد قداا وجود داشته است

عبددالقاهر  ، های دانشمند بزرگ كه در كتابكند  ایتواننده( بحث  و گیرنده )اخاطب و

بده نکدات   ان شناسد  روانهمانند در آثار تود وی شود.  ایدیده  نیز (ق 121)   جرجانی

ادا نیدز ایدن نقدد      .تظریفی دربدارۀ تصو دیّات گیرندده و فرسدتنده اشداره كدرده اسد       

جرجدانی  و توضیحات ایم  كردهتقسیم « گیرنده»و « ادیب»شناتتی را به دو ابحث  روان

هایی از ایدن اشدارات را    نمونهادااه، . در تواهیم كردرا در این دو ابحث تجزیه و تحلیل 

 .كنیم ایذكر  ةاسرارالبالغاز كتاب 

 

 مبحث ادیب یا فرستنده -4-1

اقبدول و حسدن  دحبت     سجع بارۀكه درجا آن ،ةاسرارالبالغكتاب  در عبدالقاهر جرجانی

ای آن اسدت كده ادتکلّم بددون      ترین و واالترین تجنیسی كه شنیده شیرین» گوید: ای ،كند ای

 ه دلیدل بد  (داگدر اطلدوب باشد   )ه قصد و اراده و بدون آاادگی قبلی آن را بیاورد یا آن اسدت كد  

و در اینجدا  ا. «المثدل قدرار گیدرد    اورد ضرب میشهه این شکل، با این اقا  و هماهنگی توبش

آن است كه از ناتودآگاه ادتکلّم و   ،اشاره دارد كه زیباترین جناس یا هر فنّ بدیع دیگری
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احتماالً او عقیده دارد كه هدون ناتودآگداه، اركدز اسدرار و      .بدون قصد قبلی تراوش كند

 ،تر اسدت  ن سازگارتر و هماهنگاطالبی را كه با روان آدایا شاید ،علم درونی ادیب است

در  . در ادااده (17: 7881الجرجدانی،  عبددالقاهر  ) دهدد  تر ارائده ادی   و اطلوب شناسد ایبهتر 

در ایدن  كده   كندد ف كند كه شاعر نباید تود را تسلیم تکلّ اشاره ای نیز كتاب 15 فحۀ 

تدوب   برتی اوارد، شدصرش  اگر اینکه بخت با او یار باشد و در ؛شوداینکوهش  ورت 

 .(15: 7881، الجرجانیعبدالقاهر ) درآید از كار

 داندد و  پدردازی را در آن دتیدل ادی    س، وی توهّم و تیدال بندی جنا در فصل تقسیم

 گوید:   ای

بر دو گونه اسدت: ندوعی كده     متوهّ این است كه ،آنچه كه باید در این فنّ به آن تکیه كرد»

ولدی در   ،رسدد  نمدی  و نوعی كه بده آن حددّ   شود ایی كه تبدیل به اعتقاد یاستحکا  دارد تا جا

  .(15: )همان «تاطره و حافظه جریان دارد

م جنداس را بدر تدوهّ    ۀشناتتی اشاره دارد و پاید  روان یدر اینجا كااالً به اار جرجانی

 شود. كه اگر یقینی باشد، این كار بهتر و زیباتر ای دارد ذهنی و تلّاقانه ابتنی ای

 

 مبحث گیرنده -4-0

اخاطدب و گیرندده    كه كند  حبت از این ای البالغه اسراركتاب  71 فحۀ رجانی در ج

لفد  بده    رسدیدن زاان با كه هم كند دارد و ستایش و ادح ای وقتی اطلبی را توش ای

؛ تدوب بفهمدد   ، آن راشو بدا نشسدتن عبدارت در گوشد     راه یابدد اصنی به قلبش  ،گوش

آن اطلدب   ابایدد بد   ،كندد  از آن یاد ادی  «قلب» واژۀجرجانی با روان گیرنده كه  ،نابراینب

بلید  و آاوتتده بده ایدن      وه روانی كه سدلیم  البتّ ؛بپذیردآن را سازگار باشد و به راحتی 

 .اصانی و افاهیم باشد

كه كال  توب، باعدث  گویداز این سخن ای ،در بحث كال  و اقصود كال  71 ۀدر  فحوی 

رَأَیْدت   » اثدال  رۀدر بحدث اسدتصاره دربدا   او  شود. ای انآاد آن جلبِ نظر روان گیرندگان و توش

شدود و ایدن    باعث ابالغه در تو دیف شدجاعت ادی    ،آوردن این گونه استصاره» گوید: ای« أسداً

آن شدخ،   بدارۀ شدجاعت شدیر را در   و تشدونت  وتصویرسازی از شیر در روانِ شنونده، قددرت  

 .(71همان: ) «نه انسانی را ،كند م ایشیری را اجسّ دهكند و گویی شنون تأثیرگذارتر ای
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كند كه استصاره در روانِ اخاطب، تدأثیر بیشدتری دارد تدا كدال ِ      جرجانی تصریح ای

یصندی ایدن تصویرسدازی در     ؛عادی یا تشبیه عادی )اثالً او كه اثلِ یک شیر است، آاد(

و كند كه گیرنده به راحتدی و بهتدر،  دحنه     اخاطب، ذهن او را پر از تصاویری ای ذهن

در   وی گیدرد.  كند و این اسدئله در او پایددارتر جدا ادی     ت و یا اطلب را در  ایاوقصیّ

یصندی طبدع و    د؛گیدر  داند كه با روان آدای انس ادی  جای دیگر نیز استصاره را هنری ای

 تدر آسدان ، هدا  هنرانددی  گونده  ایدن با روان آدای با این فنون هماهنگ است و اطالب را 

 .(36)همان:  گیرد فراای

 گوید: ای و گیرد وی در تشبیه نیز روانِ اخاطب را در نظر ای

ع قد و حقیقدت جنسدش وا    دفت  نهمدا ، وجه شبه گداهی در تدود   گونه تشبیهاتدر این 

)گل( در سرتی اشاركت « الورد»)گونه( با « الخد» .آن یم و اقتضاکح گاهی در د وشو ای

  با عسل در شیرینی اشداركت  یابید و كال را )سرتی( در هر دو جا ای دارند و حقیقت آن

زاانی اتّفاق را دارد و آن ش بلکه از جهت حکم و ااری كه اقتضای ،دارد، نه از حیثِ جنسش

اواجه ن گرایش دارد و با آن هماهنگ است، داطبع ب آنچه با هشنده ذوقِ كه حسّ افتد ای

و زاانی كده ایدن    شود یابد كه در روان حا ل ای تی و حالتی در تود ایلذّشود؛ بنابراین، 

ناهدار   ه است،اش تشبیه كرد زاانی كه كال  را به عسل از لحاظ شیرینید؛ یصنی هنین باش

و  دفتی   ولدی از اقتضداهای آن اسدت    ،شیرینی و جنسش نیست این تشبیه از حیث تودِ

 این كدال  در گدوش   وروداین است كه انظورش  و .شود ای تازهاست كه روان به سبب آن 

شود كه شبیه به حالت فدردی اسدت كده شدیرینی      حالتی در روانش ای ساز هشنونده، زاین

 .()همان هشد عسل را ای

بده   هٌه اصنوی )كال ( به اشدبّ اشبّكردنِ  وجه شبه را در تشبیه ،روانینظر در اینجا از 

ی شیرینی را بدا یکددیگر اقایسده و    سّو دو حالت اصنوی و حكرده بررسی  ی )عسل(حسّ

را به هم اربوط ساتته است كه هگونه در روان انسان، یک هیدز   هاآن، در روانِِ اخاطب

تدورد و اخاطدب    ت ذوق اصنوی( به هم پیوند ادی هشایی( با یک اار اصنوی )لذّ حسّ)

 برد. ت ایو از این تشبیه لذّكند  ایاین دو احساس را به هم نزدیک و در  

ه در جلب توجّرا روان اخاطبان  او اذعان دارد كه استفاده از تمثیلنیز تمثیل  بارۀدر

تدأثیر   ،شدود همدان اصدانی در روان    و باعدث ادی  د كند ای به جمله و افاهیم آن تحریک

 گوید: در ادااه ای. وی (00)همان:  اضاعف داشته باشد

و جالل و شکوه تواهد بدود و   ءبها پ ر ،اگر افهو  ادح باشد )و در این قالب تمثیلی درآید(
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تدر باعدث الفدت و     و سدریع  شدد  تر و با افتخارتر تواهد تر و عظیم ریفش ،نادر روانِ اخاطب

بدرای   ی راو شدفاعت بیشدتر   دهدد  یابیشتر تحت تأثیر قرار  را امدوح شود و شاداانی ای

آایز  های ستایش سخنو  ها شود كه بخشش و سبب ای آورد )شاعر( به همراه ای كننده ادح

هدا را   و قلدب  رواج زیادتری یابدها  ها و تاطرهنازبو بر دربارۀ او )شاعر( گفته شود بیشتری 

گَزَد و تأثیرش شدیدتر  تر ای ( باشد، دردنا اگر نکوهش )ذ ّ ؛اند كند بیشتر به تود عالقه

اگر  ؛تر است تر و قدرتمندتر و بیانش روشن اگر استدالل باشد، برهانش نورانی ؛و تُندتر است

اگدر   ؛شدود  تدر ادی   تدر و زبدانش سرسدخت    یافتخار باشد، فخرش و شدرفش بیشدتر و جددّ   

  .(00كند )همان:  ها را بهتر جذب ای كنند و قلب را قبول ای بهتر آن ،عذرتواهی باشد

و اوضوعات اختلف شصر و ادب بده   ضكند كه اگر اصانی اختلف و اغرا او بررسی ای

ت عمدل  ایدن اوضدوعا   رۀهگونه روان آدای بهتر و تأثیرپدذیرتر، دربدا   ،زبان تمثیل باشد

و اذعان دارد كه روان آدای با وجود استفاده از تشبیه یدا تمثیدل، بهتدر پدذیرای      كند ای

وی  شود. تر در  ای گیرد و راحت انس ایبیشتر آن افاهیم با ذهنش  ؛ لذاافاهیم است

  .(17)همان: دهد بسط ایدر جای دیگر  این اسئله را بیشتر 

 فهمیم كه جرجدانی دربدارۀ علدل تدأثیر     ای گفته شدهشناتتی به اطالب  با نگاه روان

حواس را كه با طبیصت و روان انسدان در ارتبداط اسدت، در در  بهتدر اطالدب،       ،تمثیل

كه برای در  بهتر اطلب باید  اصتقد استداند و به همین سبب  فراتر از علم و تفکّر ای

از اده كرد تدا  فهمد، استفایرا  ود و روان آنشایهای حسی كه با حواس در  از تمثیل

هدای  هون این اثال ؛تر در  كند آن اطلب را بهتر و راحت (اخاطب)گیرنده  این طریق

طور كده تدودش    و آن تر است تا اطالبِ عقلی و فکری حسی در روانِ اخاطب، جاافتاده

 گوید:   ای ةاسرارالبالغ  15 ۀدر  فح

هیزهدای  اصقوالت به سدوی   هایی كه با تمثیل، شنونده را ازاگر این ا ل ثابت شود، و ف

نیست هون نیازی  ؛است  و درست  شناتته شدهبدیهی و  ذاتاً ،دهدسوق ای دیدنی و حسی

و حتی اگر از حیث وجود داشتن نیازی بده تمثیدل   كه ثابت نماییم آیا آن وجود دارد یا نه. 

هدون   ؛هدای حسدی هسدت   حسی نباشد، حتماً از حیث اقدار و كیفیّت نیاز بده ایدن اثدال   

  .اقدارها در عقل اراتب دارد و قابل در ِ درست نیستند

 حتی با وجود اینکه به  دقِِ ،در روان تأثیرگذارتر است دیدن ،دانیم كه در نهایت اا ای

قدالَ  »فراایدد:   از قول حضرت ابراهیم ادی  768 ۀبقره آی ۀكه در سورهنان ؛تبر آگاه باشیم

 .(15( )همان: .ه، ولی برای اینکه قلبم آرا  گیرد)گفت بل« بَلَیِ و لکِن لَیطمَئِنَّ قَلبی
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ه از جدنس و شدکل   ب اگر اشبه كه به عقیده دارددر بحث وجه شبه و اشبهجرجانی 

 گوید: ای در این باره سنجی بیشتری است واشبه نباشد، دارای لطف و نکته

عدادی  ، اصدین  ۀیدک گویندد   تواه عا  باشد یا تاصِِِّ (هیزهای عینی به یکدیگر) اتتشبیه

كند و به هیجان  ها را تحریک نمیدر شنوندگان )گیرندگان( ندارد و آن تاثیریو هیچ  است

 باشدند؛  اتفداوت  ورت گیرد كه از لحاظ جدنس   یاگر آنکه تشبیه بین دو هیز ،آورد نمی

تشدبیه  یک ، هاودر تماای سنّت های اتصدددر نسل« گل نرگس»تشبیه هشم به  ،بنابراین

را )گدل ندرگس(    شناتته شده است و شما ب صدد بدین جدنس هشدم و آن     عا  و اشتر  و

درتواهی یافت هدر هده    ،ییتشبیهات را استقراء نماهمۀ طوری اگر  و این. ... بینید و...  ای

آورتر تواهد بود و نسدبت بده   بهتر و شگفت آدای تباعد در دو هیز بیشتر باشد، برای روان

را زیبا و نکته سنج به شدمارآورد   كه آن گردد عث ایو باشود ایتر  تر و راضی آن توشحال

 (10بیرون بریزد و... )همان:  )نسبت به آن اطلب( را اشهای درونی و فطریو شادی

 و عقیدده  كندد ادی اثر را بررسدی و كنکداش    ۀروانِ گیرنددر واقع سخنان او  ،بنابراین

در  ،ابدل تشدبیه باشدند(   )ولدی ق به از هم دورتر باشدد  دارد كه هر هه جنس اشبه و اشبه

در آثدار شدصرای ندوگرا و     اكندون هیزی كده ادا    ؛اثر بیشتری تواهد داشت ،روانِ گیرنده

ایدن   .ندد كنجدذب   ها را بیشتر به طدرفِ تدود   توانندهاست رازگرا داریم كه باعث شده 

هندان  آن  یکددیگر، جنس به هم شناتتی است كه انسان در تشبیه ااورِِ كااالً روان یبحث

هات از لحداظ ندون، فا دله داشدته     یگیرد، بلکه هر هه تشب تأثیر و آاوزش قرار نمی تحت

 د.  ننشین در ذهن گیرنده بهتر ای ،دنباش

 گوید:   هنین ایكتاب  185 ۀهرایی این اطلب را در  فحاو 
به آن هیزی برسد كه نسدبت  طبیصت انسان این هنین است كه هرگاه بصد از رنج كشیدن 

تر اسدت و اتمدایزتر و در روانِ او از    ، این رسیدن برایش شیرینیاق داردبه آن تمایل و اشت

تدر   و اشدتاق  تدر اتمایدل تری برتوردار است. و نسدبت بده آن هیدز،    جایگاه واالتر و لطیف

به آب  ،است  كه دارای جایگاه لطیف را كه در آن، هیزی المثلهمچون این ضرب ؛گردد ای

 ست: ه ادسرد برای فرد تشنه، تشبیه كر

 اواقعَ الماءِ اِنْ ذی الغُلَّۀِ الصّادی  وه نّ ی نبِذْنَ اِنْ قَوْلٍ ی صِبْنَ بِه

 (.شوند كه برای فرد بسیار تشنه، همچون آب سرد است ها با سخنانی اواجه ایآن)

 گوید:   و ای دهدبیشتر توضیح ایدر ادااه نیز این اسئله را 
فهم آن به رنج و زحمدت نیداز داشدته باشدیم و     شبیه به این اطلب، اواردی است كه برای 

اگر بگویید: براساس این اطلدب، بایدد تصقیدد و     ،بنابراین ؛باشد جستجوی اصنایشروان در 
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غموضی كه باعث شرف و فضل بیشترِ  ؛پیچیدگی و اصماگویی، به اصنا غموض بیشتر بدهد

اند: بهتدرین   كه گفته بینید آیا نمی .دیگر ارداان است ۀشود، این تالف عقید آن سخن ای

لف  آن به گوشَت، كه جدواب ایدن    تا كه ،برسد تر به قلبتآن است كه اصنایش سریع كال 

تواهم و اورد نظر ان نیست، بلکده ادورد نظدر     است: ان این حد از فکر و تستگی را نمی

حتمداً  )« فان المسک بصض د  الغدزال »در اثل: ؛ ان فقط اقداری است كه بدان نیاز است

دانید، به هر حال كه این نون اصنی، همانندد   و.... شما ای (شک قسمتی از تون آهو استا 

و همانندد فدرد عزیدزِ در     را بشکافید اگر اینکه آن ،شود گوهرِ در  دف است كه ظاهر نمی

 -185اش را بگیری و... )همان: دهد تا اینکه اجازه حجاب است كه  ورتش را نشان تو نمی

182). 

تاطر اینکه لف  هنان ارتب نشدده اسدت   ه تصقید كه ا الً اذاو  و ناپسند است، بو ااا ... 

جدویی طلدب   )گیرنده( اصنا را با هداره  ۀكه بتواند اصنای اورد نظر را حا ل كند، تا شنوند

زیرا این نون تصقید، شما را نیازانددِ   ؛به آن اصنا برسداز طریق دیگر و غیر ا لی  تا اونماید 

كده همانندد آن اصندی الز  دارد و شدما را بدا       اسدت اضافه بر اقدداری  كه  كند تفکّری ای

در یک قالب نادرست و بی نه تنها دارد و اصنا را  ایوارسانیِ ناتوشایندش، به زحمت  افهو 

دارد و...  دهد، بلکه در یک قالبِ تشن و بدد عرضده ادی    سااان و ناالموس به شما ارائه ای

 .(182 -185)همان: 

 جا بین اینکه افهو  اصنی در  دف باشد و برای رسیدن به آن تفکّدركنیم و او در این

شدود   تود را تا حدودی به زحمت بیندازیم و بین تصقید لفظی یا اصنوی كده باعدث ادی   

 سدپس  و كندد  جدا هرا جابد  واژگدان گیرنده گیج شود و برای رسیدن به اصنای اورد نظر 

علمدای  ی اطلبی است كه از نظدر تمداای   اصنی را درآورد، تفاوت قائل است كه این دوا

وی در  ،بندابراین  ؛آیدد  شمار ادی  هنواق، لف  و اصنی ب ناپسند است و جزءِ نقدو  بالغت

اطلب، به زحمت بیفتد، آن اصندی   واقع بر این است كه روان گیرنده تا وقتی برای در 

 كمتر از زحمدت در ای دارد كه  كند كه البته این زحمت، اندازه ثرتر در  ایؤرا بهتر و ا

 تصقید لفظی یا اصنوی است.  فهم

كند  رح ایداط هده شبدر وجدز همین اطلب را از انظددر بحث جااع )وجه شبه( نی

ه روان دشدود كد   ث ادی ده بدیهی نباشدد، باعد  ده شبدر وجده اگدل است كدن قائده ایدو ب

تویش را تحریدک  ررسی و توهم دشناسد، ب ه ایدهایی را كركند و شکلدآن تفکّ بدارۀدر

  .(110)همان:  وددر شدذهنش حاضا آن اصنا در دكند ت
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 تصبیدر و بده   اطلبدو  ،شود بحث تشبیه و جزئیات آن واردبه جرجانی قبل از اینکه 

 شناتتی دارد:   روان ۀدهد كه جنب تودش، به تواننده دو پند ای

جزئیدات  بیدانِ  بدل از  گدویی را ق نگدری و كلدی  دانیم كه روان انسان، كلدی  یکی اینکه اا ای

 بلکهشود،  نگری نمیالبداهه انجر به جزئیدیدن فی كه تودِ دانیدایكند، شما  دریافت ای

بینید، سپس بصد از تجدیدنظر، جزئیدات را اشداهده    شما با نگاه اول هگونگی كلیات را ای

ااصدان نظدر   كسی كه »اند:  و گفته« نگاه اول، احمقانه است»اند:  برای همین گفته ؛كنید ای

 «نگری نخواهدداشت.نکند، جزئی

وش زیرا شما بصد از دوباره گ ؛شنیدن و دیگر حواس این هنین استحس حکم دربارۀ 

و هیزهایی كه بار دو   فهیمد آن را به روشنی ای جزئیات دا، دادن یا دوباره به یادآوردن 

را  که آناینده را بصد از غذایی هشیده ش ۀطصم ااد جزئیات .ایدهفهمید، بار اول نفهمید ای

بدا در    .ایدد جزئیداتی كده در بدار ِاول در  نکدرده     ؛كنید در  ای ،بچشید دوباره با زبان

 شود. و غیره تفاوت و برتری حا ل ای گانو شنوندگان بین بینند جزئیات است كه

 تواهی دانست كده شدما در در ِ جزئیدات آن   ، همه در در  آن برابرندكه  ااا كلیات

هسدتید كده هیدزی را از     فدردی هشید، همانند  یا ای و شنوید ای یا بینید كه ایی كل هیز

، اسدت اخلدوط شدده    یی كده بدا آن  دیگر هیزها ازرا  هیزیک كشد و  بیرون ای بین كلیات

نباشد، همانند كسی هسدتید كده    اهمزاانی كه برای شما جزئیات  ،بنابراین ؛دهد تمایز ای

 كند. آن هیز را بی ثمر رها و تلف ای

در نتیجده ایدن    ،باشد به جا درست و ،كردن و اثل آن هاشاهدرابطه با  اگر این پند در

یابیدد كده    هدون شدما درادی    ؛تواهد بودنیز هنین  ذهن و اوارد ذهنی( )و اار دربارۀ قلب

كندد و اول از همده در ذهدن     همیشه كلیات، زودتر به توهمات و ااور ذهندی راه پیددا ادی   

شوید كه فقدط در   ت در بینِ آن كلیات فرو رفته و ناپیداست و اتوجه اینشیند و جزئیا ای

را بررسدی كنیدد و از تداطره و     شدده  شدود كده ادورد اشداهده      ورتی در ذهن حاضر ای

 ۀبر حسب اکانِ تو یف شده و ارتبد  (كردننیاز به فکر)این حالت  .دییادآوری كمک بگیر

، بده  بیشدتر باشدد   شجزئیدات  و هر هه كده  آن، از لحاظ كلی بودن یا جزئی بودن فرق دارد

 .(171-178)همان:  دارید نیاز بیشتریتفکّر و تاال، ، توقف و یادآوری

. او ایدن  كندد اطدرح ادی  شناتتی را  كااالً روان یطور كه دیدیم، جرجانی بحث همان

 نویسد:   كشاند و ای اسئله را به تو یف اشیاء در تشبیه ای

، اطلقاً از ب صد كلیات باشد،  فتدر یک  هیز( ن )دوا  داشتاگر اشتر ،در نتیجه ]پند اول[

اثدل   ؛نیازی به تشبیه نددارد ، تو یف نشود ورتی كه جزئیات و تفصیالت به هیچ وجه ه ب

كمتر از این اسدت كده در آن بده قیداس و       فت كه این باشنداینکه دو هیز، سیاه یا قراز 
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.« این سیاهی  اف و براق است» د، اثلو اگر حتی كمی وارد جزئیات شو تشبیه نیاز شود

همدین جزئیدات بده    ۀ ، در این  ورت شدما بده اندداز   .«قرازی، لطیف و تاص استآن » یا

و اگدر   .گونه بده قرادزی سدیب و گُدل     اثل تشبیه قرازیِ ؛كردنیاز پیدا تواهیدتفکّركردن 

آن،  بیدانِ تو دیفِ   به نحوی كده  ؛تصوص بیشتر شودهتو یف جزئیات در اورد یک هیز ب

تر باشد و با تاال فهمیده شود، در این  ورت این اار قدرت و توانایی بیشتری در بده   دقیق

)هشدم   «عین الددیک »آتش( به  ۀ)جرق« سقط النار»كارگیری تفکّر دارد و آن اثل تشبیهِ 

 است:  ذوالراه تروس( در این شصر

 أَباهدددا و هیّاندددا لِموضدددصِها وَكْدددراً   
 

 عداورت  دحبتی   قطٌ لِصینِ الدِّیکِو سَ 
 

 (173: 7881)به نقل از عبدالقاهر جرجانی، 

تداطر ایدن اسدت كده در رندگِ هشدم تدروس، جزئیدات و         ه و این ]و ف و تشبیه بد 

و تالصی و به رنگ سیاه،  افی  افتبه رنگ س رخ، لط تشبیه[این  تصو یّاتی وجود دارد و

فرد كدودن و   ،یابید كه در آن ای افزاید و بر این اساس، این اقدار را در حدی و براقی را ای

 .تفکّر و تصویرسازی، با هم برابر نیستند استصدِّار و باهوش و انسان غافل و هوشی

شود هیزی در تاطره بماند و شکل آن در روان  و پند دو  این است: آنچه كه باعث ای

اشد و اینکه ها بچرتد و رفت و آاد آن دوا  داشته باین است كه در برابر هشم ،پایدار شود

آنچده   .در  و حس نماید و یا بالصکس را در هر وقت و زاانی یا در اغلب اوقات حواس، آن

، ثبت نگرددش در روان گیرد و شکلندر حافظه جای  یک هیز یادشود كه كه باعث این ای

 باشد.ای های كمنادر زاو با فا له حس شدن ِ آن كم دیدن 

كندد و   حف  ادی  ها شکل اشیاء را در روانهشم فقطبه تاطر این است كه این اطلب 

كندد و ادانعِ زوالِ آن    داری ادی را از نابود شدن نگه كند و آن را در روان، تجدید ای یادِ آن

بر اساسِ این، اباحثه، انداظره در   .اند: هر كه از دیده رَوَد، از قلب هم رَوَد لذا گفته؛ شود ای

تلدف   شدود و ادانع   از فرااوشی ادی  ر ااان ااندن آند ها، علتها در گوشعلو  و تکرار آن

 شود.  شدن و تروج آن از روان ای

هر تشبیهی كه به تو دیف یدا    :شود نتیجه گرفت آن ای اگر شکی در این اار نباشد، از

شود، كم ارزش  بر گردد كه همیشه دیده و اشاهده ای به()اشبه یتصویرسازی از آن هیز

تفداوت   )اشبه (آن باشد و به شدت با آن كه عکس ای(بهبه)اش پائین است و آنچه و سطح

سدپس تشدبیهاتی كده     .اربوط به آن نادر و جدید تواهدد بدود   ، تشبیهتاًداشته باشد، نتیج

این دو حالت باشد، بر حسب شرایط و حالتشان نسبت به آن دو حالدت، اتفداوت    حدوسط

و تدر   دارای سدطح پدائین   ،دتدر باشد   شوند؛ یصنی آن تشبیهی كه بده حالدت اول نزدیدک    ای

باالتر و برتر بوده  دارای سطح ،تر شود نزدیک تری است و آن تشبیهی كه به حالت دو  نازل

 (.171 -173شود )همان:  غریب و نادر شمرده ای  فو یک و
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ی اربوط بده احسداسِ   تتشنا روان ۀبینیم جرجانی در اینجا نیز یک اسئل كه ایهنان

زیداد و تکدراری و    نگداه كدردن   كندد و تدأثیر   دیدن را اطرح ای ویژههحواس پنجگانه و ب

شناسان ااروزی اطرح  اطلبی كه روان ؛داند پی را باعث ااندگاری آن در حافظه ایدر پی

كده   كنند. او از این دو پندد، در نقدد تشدبیهات اسدتفاده كدرده اسدت و عقیدده دارد        ای

 اند:  هند گونه این دو پند، تشبیهات بربراساس 

كده   ابن المصتز تو یف ؛ اانندکه بصضی او اف به تفصیل تشبیه شود و برتی نهاین -1

را انفصدل نشدان داده و در ذهدن     ها جدا كدرده و آن هشم را از پلک ۀحدق ،آندر 

: 7881)بده نقدل از عبددالقاهر جرجدانی،     « لها حدقٌ لم تَتَّصِل بِج فدونِ »ده است: كرثابت 

جزئیدات،   گونه تو دیف  این .لکهایش اتصل نیست(ای دارد كه به پ )آن زن حدقه (171

 های لطیفی دارد.   نکته

تدا حددی كده تمداای      دید كنتو دیف   را جزئیات و ااورِ اشبه ،اینکه به تفصیل -7

همانندد تشدبیه    ؛یدد كنبه جسدتجو  در اشبه را هاآنو  بر شماریدجزئیات آن را 

  بده شدکل    بدا هدم بدودن    و از لحاظ شدکل و رندگ  كه  «انگور ۀتوش»به  «ثریا»

 .شدوند ه یکدیگر تشبیه ایب اقدار دوری و نزدیکیِ تاص تود، از لحاظتاص و 

        اندیشدیده  آنبده  در اینجا شما در ااور، یکی یکی نگداه كدرده و جدزء بده جدزء      

  داید  تدی تواسدته  ئو آن را بدرای هی  دای آوردهها را در تشبیه تود گردآنسپس  و

 ورنگ و تقارب تداص حا دل شدده اسدت      ،شکلدارای ستارگان  یكه از تصداد

 ۀرا درسدت بده توشد    آن كده  ت دیگری اثلِ آن شبیه اسدت ئبه هی این تركیب

     داید  شدباهت داده  (= انگوریداقوتی )نوعی انگور درشت و بلندد انگور نورانی و االحیه 

      شدما  كده   دورت گرفتده اسدت     بددین علدت   فقدط  و این تشدبیه بدین ایدن دو   

در آن سدفیدی   كده  داید  را به تفصیل بررسی كرده و فهمیدهتماای اجزاء توشه 

انگورهدا كده تدا     لای سدتارگان اسدت و شدک    دارای شدکل دایدره   و است یتا 

  ،ایدن تصدویر تداص    .ستهمانند شکل ستارگانِ ثریا ،تر ارتب شده استكوهک

 بسدیار  یدک اجتمدان  و نه  آیدشمار ای هب شدیدپیوند و  اندنظا نه یک اجتمان 

 د ند یک نسبت نزدیدک بده هدم دار    ،اجزاء تقارب و تباعد ،در آنبلکه  ؛ز هما جدا

 .(175 -171)همان: بینید  آن ستارگان ای كه شما با هشم تود در
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همانند تو یفی  ؛نگاه كنید پدیدهت یک انگری به تصو یجزئی اینکه با دقت و -3

لدی  داشتید و شما قبول نداریدد كده تو دیف ك    كه در  دای باز و هشم تروس

ولدی  ، اسدت  قرازكه این  دایی است و آن هم رنگ  ؛ بدین  ورتداشته باشید

ایدد كده در   را گفتده  جزئیداتی ها اید و دربارۀ آنشما به تفصیل جزئیات پرداتته

جرجدانی سدپس ایدن تشدبیه را بدر       .(176)همان: قرازی نیست رنگ هیچ  دا و 

ده اسدت  كدر قسیم بندی به اوارد دیگر ت ،حسب اركب بودن از دو جزء یا بیشتر

 هر كدا  از لحاظ روانی تدأثیر  وی،كه بر طبق سخنان پیشین  (176 -171)همان: 

تداص و   یسدیم، از جهتد  تا ی را بر اخاطب و گیرندده دارد و در هدر ندون تق   

گیرنده اثر  بر نیزشود و لذا از ب صد تا ی  تاص به تشبیه نگاه ای اینگریجزئی

 دارد.  

در بحدث   162 ، از جملده در  دفحۀ  ةاس رارالبالغ بصددی  جرجانی نیز در  فحات 

زیداد آن   ۀایجاد ابالغ ۀ، به زایندكن جایی كه دربارۀ تشبیه عکس  حبت ای ،تشبیه

بیدت شدصری از ابوجصفراحمّدد بدن وهیدب      بارۀ در . اونماید در روان گیرنده اشاره ای

   با عنوان حمیری

 وَ بَدددددا الصُددددباح  و كَددددأَنَّ غُرَّتَدددده   
 

 الخلیفددددۀِ حددددینَ ی مْتَدددددَح وجدددده   
 

)سپیده د ، پدیدار شد، گویی نور  ورتش، همدان  دورت تلیفده اسدت زادانی كده اددح        

 گردد( ای

تدر از   تر و اشهورتر و كاال شاعر  ورت تلیفه را در نورانی بودن، اصروف عقیده دارد

ر ا دل در نظد    بح فرض كرده و با این حکم و فرضیه،  بح را فرن و  دورت تلیفده را  

، آن هدم از جدایی كده    گیردشکل ایگیرنده  در روانجادویی  ایلذا ابالغه ؛گرفته است

     شدود   ثمدر ادی  برای شدما توشدایند و اثمر   ،كنید و بدون اینکه بخواهید احساسش نمی

         وزی و پشدتیبانی  دهدد كده بده ادعدای شدما و دلسد       و هون دربارۀ اار اسلمی تبدر ادی  

    از و  هدرا »نددارد كده بگویدد     نیداز فدرد انکدر و اصتدرض     ارانک آن و از طرف فرد اخالف

 .آوردرا بده وجدود ایعجیبی  توشحالی ،«ای؟ن را آوردهدای ادكج

لطیفی را از لحاظ بالغدی و   ۀو نکت اطرحاو در همین جا بحثی دربارۀ ادح و امدوح 

 گوید:   كند و ای شناسی بیان ای روان
بفهمدد و از هدم تمدایز    بتواند دو اادری را   ،فرد عاقلی توانده شودبرای  اگر حق ادح این است كه
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ها و  تاطر آرایهه حق ادح كننده را ب ؛ یصنیاراعات حق هر دو اشکل استجمع هر دو و كه  دهد

گدوش   ابد  قصد او را از تجلیل اقااش )امدوح( در برابر هشم ارد  فهمد وهایی كه آورده بزیبایی

از او و نشان دادن روی توش و اتبسم نسبت به جایگداهی كده ندزد او     اظهار رضایتو دادن به او 

كده سدرور و    ایدن االک شدود تدا    )امدوح( تودش  ناروبر  و )حق دیگر این است كه( دارد بفهمد

این ان »یا این اطلب نبردكه بگوید و نکوهیده  غرورشاداانی بر روان او غلبه نکند و او را به سوی 

  واز كجاسدت   كده تدودش هدم نفهمدد    دهدار شدود    ناشایستی كبر و غرورِبه  در نتیجه و« .هستم

در  ؛ هدون هدیچ كدس   تاطر آن نکوهش و تحقیر گدردد ه هایی از غرور بر او آشکار شود كه بنشانه

و  ای از حِلدم  را بپوشاند و گره شعقل این كبر و غرور اگر اینکهبیند، پیش تود، تود را بزرگ نمی

بلکده   ،لدرزد  هدا ادی  . و این جایی است كه در آن گا عقلش را زایل نماید ؛ یصنیرا باز نمایدعقلش 

ن و ادردا بدزرگ فقدط  ، زادان  در ایدن  حددی كده  شوند تا  رنگ ای ها در برابر آن كم حلم و اندیشه

ه از كجدا و هطدور ایدن اسدئله بد      هستند.ناراحتی روان در ااان  از ،كسانی كه توفیق داشته باشند

ایدن  « شدود   ورت تلیفه زادانی كده اددح ادی    : »ادح به این  ورت بوداگر  هون ؟آید وجود ای

 .(160 -162)همان:  كردرها و سب ک ای تتصو یّاین بار  از او را اصران،

كده شداعر    كندد ایظریفی اشاره  ۀادح كردن، به نکت برایدر اینجا  جرجانیبینیم كه  ای

اوجدب  دگان و از جملده امددوح   در روان گیرند  را در عین حال كه توشی تا باید رعایت كند

دهدد، باعدث نشدود امددوح در     كند و تحت تأثیر تدود قدرار ادی    ها را جادو ایشود و آن ای

 حضار ایدن را بفهمندد   ۀاتکبر و اغرور شود و بقی ،بدون اینکه او تودش بخواهد ،حضور همه

 ی تدود بخشد تا یت ا لی شداداانی  كنند؛ زیرا در این  ورت شصراو )امدوح( را نکوهش  و

 .  آوردبه وجود ایدر حضار و گیرندگان  احساس ناحوشایندیهد و دایاز دست  را

 و كندد اطدرح ادی  شناسانه را وانرتقریبا  ایئلهبه، اساو در ابحث وجه شبه و اشبه

   بیتدربارۀ 

 كَالشَّددددمس ِلَمّددددا طَلَصَددددتْ  ةٌ نِع     َ
 

 1بَثَّدددتِ ارِشدددراقَ فدددی كُدددلِِّ بَلَدددد    
 

 تاباند.( است كه اگر ظاهر شود، در هر شهری نور ای )او همانند نصمتی

 دهد:   این گونه توضیح ای 
، همانند كرده استرا به تورشید  شود باعث انس و احبت ای ی كههون نصمتِ شادی بخش

های كشدور و انتشدار آن در   رسیدن ِ نصمت به دوردست ()وجه شبهولی اگر شاعر به تاطر 

 حتمداً  كدرد،  دیاری و فردی تشبیه ادی و  به هر شهر آنن بین ارد ، آن را به شب و رسید

 به اگرهه از لحداظ تدوان بدا تورشدید    اشبهزیرا این  ؛شد تباه فاحشی را ارتکب ایشیک ا

                                           
 ابوالصباس االحنف .1
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توشایند   فتزیرا  ؛یکسان است، ولی بین تشبیه ناتوشایند و توشایند تفاوت وجود دارد

همدان   تقریبداً طلبدد كده    تی را ادی اراقب ، توجه و عنایت وباشدبه هدف تشبیه ارتبط  اگر

كدردن دربدارۀ   بهتر است از آن دوری كرد و فکرناتوشایند،   فت؛ ااا طلبدایا لی هدف 

 (.118)همان:آن را رها كرد 

رواندی اطدرح    یبینیم او دربارۀ علت تشدبیه نصمدت بده تورشدید، بحثد      در اینجا ای

 پدیددۀ بده   ،وشایندی اسدت اار اطلوب و ت دارد هون اشبه )نصمت( كند و اذعان ای ای

اگر هه با تورشدید در   ؛تشبیه شده است و نه به شب «تورشید»اثل  یدیگر توشایند

ولدی تورشدید از    ،یکسان اسدت  این وجه شبه )فراگیر شدن و انتشر شدن در همه جا(

شدود كده تشدبیه در دل     پس باعث ایدارد؛ لحاظ احبوبیت وتوشایندی، اقا  واالتری 

ناتوشدایندی در   شد،نهاده ایاگر به جای تورشید، شب  حال .ر بگذاردگیرنده بهتر تأثی

هون شب تأثیر انفی و ناتوشایندی در اكثر ارد  دارد. او  را در پی داشت؛روان گیرنده 

 ،بندابراین ؛ (111-118)همدان:  كندد  ن ادی بیا ی نیزهای دیگرناتوشایندی شب را در اثال

باشدد، باعدث   « شدب »بده  كندد اگدر اشدبه    ت ادی ثابد  های اتصدد او با اثالكه بینیم  ای

نباید برای تشبیه اثبدت   ؛ لذاكند روان او را آشفته ای شود و ناتوشایندی گیرندۀ اثر ای

 رد.استفاده ك آن بهاز شب برای اشبه ،و پسندیده

 :  گویدكه ای جرجانی در توضیح و تفسیر این شصر بحتری 

 ی  كَلََّفْتُمونددددا ح دددددودَ اَددددنْطِقِکُمْ ف 
 

 الشِِّدددصْرِ یَکفدددی عَدددنْ  ِددددْقِهِ كِذْب دددهْ 
 

را از  را به احدودۀ انطق تودتان در شدصر اکلدف كردیدد در حدالی كده كدذب آن، ادا        )اا

 گوید:   و ای كندایروانی اشاره  یبه اار كند.(  داقت، بی نیاز ای

را در حددود  ایدد تدا اقداییس شدصری     را اجبدور كدرده   انظور بحتری این است كه شما اا

احقدق شدده نمداییم تدا ادّعدایی      گفتار  اجرا نماییم و تود را اجبور به تقلید از اشانطقی

با این كده   .اش برگرددبه علت ا لی برهان عقالنی قاطع، تا این كه شصرۀ اگر بر پای ،نکنیم

 تخیّل بده سدمت توشدایندی    با را روان ،با یک تصلیل آرااش بخش كه در شصر كافی است

 بودهعمدی  نیت و هدف با او به سمت این روش، رویکردکی نیست كه ولی ش، سوق دهیم

بده  سدهمی از فضدل و آقدایی     دادنش از كذب، انظوررسد كه  هون بصید به نظر ای ؛است

با ایدن و دف باعدث تصظدیم و ارج نهدادن بده او ]كده         شد كه در او وجود ندارد وامدوح با

ل انطقدی و قدوانین عقالندی بیدان     هون این كذب بر اساس دالی ؛[ شودآن نیستۀ شایست

وی تو یف  نشده است و فقط گوینده با اراجصه به حالت و شرایط فرد اذكور ]در كال [ و
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 اش ارزشی اش یا بیواالیی بلندی و اش وقدر و انزلتش یا پستی و فرواایگی اظهار نمودن و

 (.787)همان:  دروغ گفته است اشجایگاه و ارتبه نِشناتتبنا بر  و

عقالندی و بدر اسداس    امددوح،   این جا عقیده دارد كه اگر تصلیل  و دف جانی در جر

د و گیدر  ن آرا  ایآبا  پذیرد و آن را راحت ای هگیرند روانعمو  باشد،  انطق قابل قبول

 را اوجدب  گیرندۀ اثر ، آزرده شدن روانباشد اگر بر عکس و نااصقول شود و توشحال ای

كه بحتری اشتباه  اعتقاد داردجرجانی  . در واقع،س بزندشود و شاید آن را نپذیرد و پ ای

تواندد از اطلدب   آدادی نمدی   ثیرات روانی دروغ در روان انسان،أهون بنا بر ت ؛كرده است

 احساس توب و توشایندی داشته باشد.   ،زیبا گفته شده باشددروغ هرهند كه 

 

 نتیجه  -3

شناتتی  ی از اسائل نقدی روانرسد بسیار با در نظر گرفتن اطالب گفته شده به نظر ای

در نقد عبدالقاهر جرجدانی   ویژهبه ،در نقد قدیم ،اطرح شدهكه در قرون اصا ر در غرب 

بده ایدن نتیجده     ةاس رارالبالغ اسدتناد بده اطالدب ایشدان در كتداب       ریشه داشته است. با

نده بر و فرستتأثیرگذاری اتون بر گیرنده و تأثیرگذارتر بودن اتن ۀ نحو رسیم كه در ای

 اسددائلی كدده روان را تحریددک و؛ هددا و اسددائل روانددی احوریددت دارد انگیددزه ،اخاطددب

شناتتی غربی نیز بر این سه زاویه كه وی اد نظدر قدرار    در نقد روان. دكنتأثیرپذیرتر ای

 اثر. نویسندۀفرستنده یا  -3 و گیرنده یا اخاطب-7 ،اتن اثر -1دارند: أكیدداده است ت
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