
 

 نشرية ادب و زبان

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني

 ـــد باهنر كرمانهيدانشگـــــاه ش

  92، بهار و تابستان 33، شمارة 16سال 
  ) پژوهشي –علمي(*تطبيق ديدگاه هاي ابنِ طباطبا با آراء منتقدان ديگر

  
 دكتر مهدي ممتحن                                                   

    دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد جيرفت                                                       

  مهدي رضا كمالي بانياني           

  دانشگاه آزاد اسالمي اراكزبان و ادبيات فارسي دانشجوي دكتري                         

  چكيده 
يِ ادبِ عربي وجود ديدگاه هاي منتقدانة فراواني در كتب قديم   

دارد كه مادة اصلي آن مطالب ، در مورد نقد است و اين موضوعات ،راه 
ظهورِ مكاتبِ نقدي معروفي را كه بعداً به وجود آمده، فراهم كرده است؛ 
لذا صرف نظر از كالسيك بودن آنها و با توجه به بعد زماني  مي توان 

 هاي گذشتگان دريافت؛به پيشينة بسياري از نقد ها و نظرات را در گفته
عنوان مثال، بديهي است كه در مورد محاكات و خيال، كساني همچون 
خواجه طوسي در اساس االقتباس ، ابن طباطبا در عيارالشعر  ، ابن معتز در 

مطالبي را بيان كرده اند اما با واكاوي سخنان ايشان مي توان ... البديع و 
دهاي دوره هاي بعد از آنها و يا حتي به اين نتيجه رسيد كه بسياري از نق

يكي از كساني كه .دوره هاي معاصر، بر پاية همان سخنان گذشتگان است 
بخصوص در باب (و صور خيال ) بويژه لفظ و معنا (در باب كالم 

بديهي است كه پيشينة پاره اي از . سخن گفته ،ابن طباطبا است )تشبيه
 در كتاب هاي وي ، بويژه نظرات در بارة اين دو مورد را مي توان

عيارالشعر، مشاهده كرد ؛ لذا در اين مقاله، به تطبيق نظرات ابن طباطبا با 
  .  منتقدان ديگر در باب اين دو مورد پرداخته شده است

  .واكاوي و سنجش.ابن طباطبا ، ديدگاه تطبيقي ،آراء منتقدان : ي كليديواژه ها

                                                 
*
  2/10/91:تاريخ پذيرش نهايي مقاله                   3/10/90  :تاريخ ارسال مقاله  

                                            Mehdireza_kamali@yahoo.com:پست الكترونيك نويسنده



328 33                            نشرية ادب و زبان                                                  شماره                                          

  مقدمه -1
 322د ابن طباطبا علوي، در اصفهان متولد و در سال    شاعر ناقد نحوي، ابوالحسن احم

او به تيزهوشي و . مي رسد) ع(انساب وي به امام حسن . ق  در همين شهر درگذشت.ه
نامه هاي زيادي بين او و ابن معتز رد و بدل شد ، در حالي كه او را . ذكاوت مشهور بود

متعددي در ادب و نقد و شعر ابن طباطبا كتاب هاي ).136 :1950ابن نديم ،. (نديده بود
اين كتاب مورد توجه ابوحيان . بود» عيار الشعر«نوشت  ولي مهم ترين اثر وي، كتاب 
، آنها را بررسي كرده »المنتزع«و » البصائر و الذخائر«توحيدي بود كه در كتاب هاي خود، 

» نقض عيارالشعر«آِمدي، آراءِ نقدي ابن طباطبا را نقض و در اين باره كتابي به نام . است 
، مفهوم شعر و ساختار و ميزان بالغت »عيار الشعر«در كتاب خود، ) ابن طباطبا(وي. نوشت

سؤاالت « :را بررسي و تعدادي از ديدگاه هاي نقدي جديد را مطرح مي كند و مي گويد 
تيِ شما درباره شعر را متوجه شدم و به توضيحِ اين مفاهيم ، براي شما پرداختم تا بتوانيد سخ

) 17: 1402ابن طباطبا ،(» .اين شعر را درك كنيد و به سؤاالت شما نيز جواب خواهم داد
وي در آغاز كتاب خود ،به كفايت نثر و شعر اشاره مي كند و اذعان مي كند كه شعر به 

شعر همچنين به ابزارهايي مانند آگاهي از . سليقه و طبع ، بيش از درك عروض نياز دارد
 شناخت تاريخ قديم عربي، ضرب المثل ها و شناخت روش هاي شعر، نياز علم زبان، نحو،

شاعر بايد از مواردي كه باعث زشتي شعر، مانند هرزه گويي و بي ارزشي معنايي، «. دارد
هر قافيه بايد با لفظي . مي شود، دوري كند و به اهميت و قدرت قافيه ها و الفاظ آگاه باشد

ولي ابن طباطبا، بر عكس )4:همان : ك.ر(» .بگيردخوب و در مكان مناسب خود جاي 
وي ،مانند قدامه، در تعريف متن مي . قدامه بن جعفر، مطالب زيادي دربارة قافيه ننوشت

» .اگر شاعري طبع خوب و سليقه وااليي داشته باشد، از عروض بي نياز خواهد شد« :گويد 
ت كه با تيز هوشي، به بيان مواردي ابن طباطبا، از جمله كساني اس) 122 :1937طه ابراهيم،(

در كتاب خود پرداخته است كه مي توان همان ويژگي ها را در دوره هاي بعد از وي و يا 
واكاوي و تطبيق اين موارد مي تواند خواننده را  در .حتي در دورة معاصر مشاهده كرد 

 مواردي از كتاب درك عميق آثار اين منتقد ياري دهد ؛ لذا در ادامه، به بررسي و تطبيق
  . وي با نظريه هاي منتقدان ديگر پرداخته شده است

  )Poetic Diction(شعرية شيو  تشبيه، بن مايه ي بيان-2
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بحث هاي وي در مورد تشبيه، از . به عقيدة ابن طباطبا، تشبيه جوهر و ماية شعر است
 به آن ارتباط مهم ترين فصول كتاب وي است زيرا اين موضوع با بالغت و مسائل مربوط

هر چند بايد گفت كه .(او سعي كرده است تا وجوه تشبيه و اقسام آن را بررسي كند. دارد
  :از ديد وي تشبيه هفت قسم دارد . ). تقسيم بندي وي، عمدتاً از جهت وجه شبه بوده است 

 تشبيه يك شيء به شئ ديگر، از لحاظ تصوير و شكل؛ مانند تشبيه چشم گاو به -1
  .مرواريد
  . تشبيه يك شيء به شيء ديگر، از لحاظ تصوير و رنگ؛مانند تشبيه لب با الله-2

 تشبيه يك شيء به شيء ديگر، از لحاظ رنگ و حركت و شكل ؛مانند تشبيه -3
  .آفتاب به آيينه اي كه در دست مرد چالقي است كه دستش شل است

حركت يك زن به  تشبيبه يك شيء به شيء، از لحاظ حركت و شكل؛ مانند تشبيه -4
  .حركت ابر 
 تشبيه يك شيء به شيء، از لحاظ معنا و بدون تصوير؛ مانند تشبيه مرد بخشنده -5

  .به دريا و مرد شجاع به شير است
 تشبيه يك شيء به شيء ديگر، از لحاظ حركت و كندي و سرعت؛ مانند شعر -6

 هم ادغام شده امرئ القيس دربارة اسب كه حمله، عقب نشيني و حركت سريع او، با
  :است 
 تشبيه يك شيء به شيء ديگر ، از لحاظ صدا ؛مانند صداي نالة نيزه به نالة زني -7

  )35 :1402ابن طبا طبا ،: ك .ر.(كه شوهرش را در جنگ از دست داده است
اما اين در حالي است كه تأكيد جاحظ  دربارة تشبيه، در عصر عباسي اول، به 

 بر مشبه مشبه بهوي به وجه شبه و لزوم قوت .مشبه است مستحسن و مستقبح از اجناس 
به شاعران ِبليغ ،زيبايي تشبيه دو چيز به دو چيز ديگر توصيه مي . التفات داشته  است 

وقتي كه  -در تشبيه هرگز مانند سرودة امريء القيس «:كنند ؛ او در  اين باره مي گويد 
  :» نمي بينيم- شبيه قرار مي دهددو چيز را در شعر در دو حالت مختلف در حالت ت

 كأن قلوب الطير رطباً و يابساً             لدي وكرها العّناب و الحَشف البالي 

  )53 : 3 ،ج 1958الجاحظ ،(



330 33                            نشرية ادب و زبان                                                  شماره                                          

قلب هاي پرندگان بسيار رئوف يا بسيار سنگدل هستند ؛مانند آشيانه هاي آنها كه (
  ).ند  اشاكبعضي از برگ هاي سبز عنابي و برخي از خار و خا

. در تطابق با نظريه هاي معاصر، شميسا نيز تشبيه را از جمله بن مايه هاي شعري مي داند
تناسب معنايي يا موسيقي معنوي، بر « :مي گويد) نگاهي تازه به بديع(وي در كتاب خود 

 ژرف ساخت ، به عبارت ديگر؛اثر همانند كردن امر يا اموري به امر يا امور ديگر است 
از طرف ديگر، مي توان به ) 77 :1373شميسا، (» .از صنايع معنوي، تشبيه استبرخي 

از جمله مهم ترين دستگاه هاي زبان، دستگاه . اهميت تشبيه در نقدهاي جديد نيز پي برد
بالغي است كه شامل همة تزيينات بياني و بديعي و به تعبيري، همة عناصر جمالي متن مي 

رين و مهم ترين  نگاه در زبان ادبي است كه مي توان روند ديدگاه بالغي برجسته ت. شود
آفرينش ادبي را در آن مالحظه كرد زيرا به نظر مي رسد كه دگرگوني هاي سبكي در اين 

با بررسي ساختار تشبيه به صورت دقيق مي توان تحوالت سبكي « .دستگاه روي مي دهد
  ).54 :1384رضايي جمكراني ،(» .دستگاه بالغي را نشان داد

اگر دستگاه بالغي را شامل همة تصاوير و « : پورنامداريان نيز در كتاب خود مي گويد
تزيينات بديع و بيان بدانيم، تشبيه مهم ترين عنصر سازندة اين دستگاه است كه صورت 

تشبيه . هاي ديگر خيال، مانند استعاره، تشخيص و حتي رمز و كنايه از آن ناشي مي شود
و زاوية ديد شاعر است؛ نشان مي دهد كه شاعر چگونه توانسته ميان نشان دهندة وسعت 

كه با هيچ اشيا و عناصري كه به ظاهر بي ارتباط و متنوع هستند ،پيوند ايجاد كند؛ارتباطي
شفيعي ) 32: 1380پورنامداريان، (» .ديدوتواني،جزديد و توان شاعر،دريافت نمي شود

به ديگر سخن، هسته مركزي خيال هاي « :دكدكني نيز در تأييد همين مطلب مي گوي
گويا به همين دليل ابن رشيق قيرواني، اساس و بناي شعر را «. شاعرانة شعر، تشبيه است

از آنجا كه پاية استعاره نيز ) 7: 1372شفيعي كدكني، (».تشبيه يا استعاره اي دلكش مي داند
شميسا . عر را تشبيه مي داندبر تشبيه استوار است، مي توان گفت كه ابن رشيق، ، اساس ش

وي تشبيه را نشان دهندة تقليد يا خالقيت . نيز تشبيه را از اركان مهم شعري مي داند
نويسنده يا شاعر مي داند و نشانگر اينكه تا چه ميزان صاحب اثر، آفريننده يا مقلد بوده 

قلدان از ديدگاه وي چنين آفرينشي، شاعران و نويسندگان صاحب سبك را از م. است
زيرا شاعرانِ مقلد از تشبيهات و استعاراتِ ايشان استفاده مي كنند و در «: ممتايز مي كند
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ابيات زير ، ) 378: 1384شميسا، (» .واقع، از چشم ايشان مي بينند و از زبان ايشان مي گويند
 در از مواردي هستند كه شاعران به تقليد از يكديگر سروده اند؛ به عنوان مثال، امرءالقيس

  : قصيدة معروفش در توصيف اسب مي گويد 
  مَِكرِّ مِفر ٍ مقبلٍ مدبــرٍ ٍ معــاً          كَجلمودِ صخر ٍ حطه السيــلُ مِن علِ
ـَاء ســرحان ٍ تــقريب وَتدُفـل   له اَيـطَال َظـبيٍ ٍ و ساقاً مغامة ٍ       و اِرخ

  )35 :1402ابن طباطبا،(
و مي گريزد و روي مي آورد و حمله مي كند :ترجمه 

پشت مي كند و چون سنگِ صخره است كه سيل، آن را از 
پهلوهاي او چون آهو و ساق  :2ب . بلندي پرتاب كرده باشد

هاي او، شترمرغ است و چون گرگ مي دود و چون بچه 
  . روباه مي جهد

  : منوچهري دامغاني، با توجه به شعر مذكور، چنين آورده است
ي كه آن را سيل گرداند زكوه    گاه زان سـو گاه زين سو گه فـراز و هم چنان سنگ

  گاه باز
شير گام و پيل زور و گرگ پوي و گور گرد     ببر دو و آهو جر و روباره عطف و 

  رنگ تاز
  )65 :1379منوچهري ،(

امرءالقيس گرد و غباري را كه از تاخت و تاز اسبان برخاسته، به آسمان تشبيه كرده 
  : درخشندگي نيزه ها و شمشيرها را به ستارگاناست و 

  كَأنَّ مِثار النَقع ِ فَوقَ رؤوسنا                 واَسيافُنا لَيلٌ تُهاوي كَواكِبه
   )54 :1402ابن طباطبا،(
گرد و غبار برخاسته باالي سر و شمشيرهاي ما، چون شبي بود كه ستارگانش فرو (

  :  گويدو فردوسي چنين مي.) ريخته باشند
  درخـشيدن تيــغ هاي بنفــش           در آن ساية كاوياني درفش
  تو گفتي كه اندر شب تيره چهر           ستاره همي برفشاند سپهر
  )16 :1389فردوسي ، (
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در هر صورت، از آنجا كه تشبيه از اركان مهم شعر است، تأمل و تدبر در تشبيهاتِ 
 را از مضامين ديگران آشكار مي كند، ابتكار و نوآوري شاعران، همان گونه كه تقليدِ آنان

وقتي سبك دچار دگرگوني شود، ساختارهاي تشبيهي و . آنان را نيز نشان مي دهد
استعارات ، محل هايي هستند كه اين تحول را نشان مي دهند و از طرف ديگر، تدبر در 

 تازه و نو، زبانِ ادب را در فقط آوردن مشبه هاي« . اجزاي هر تشبيه نيز بسيار كارساز است
دستگاهِ بالغي برجسته مي نمايد و باعث مي شود در محور همنشيني تشبيه، ميزان حدس 

اين مسئله، سبب مي شود كه .مخاطب تقليل پيدا كند يا در برخي موارد به صفر برسد 
شميسا، (» .مشبه، خالف انتظار باشد كه اين مورد در اشعار سهراب سپهري بسيار زياد است 

  : براي نمونه در شعر زير) 63: 1373
  مثل پريروزهاي فكر جوان بود

    )256 :1359سپهري،                                                           (
او جوان بودن را به پريروزهاي فكر مانند كرده است كه شايد انگاره اي متعارف نباشد 

را به عنوان مشبه به براي جوان بودن آورد؛ مثالً نهال، گل زيرا مي توان انگاره اي متعارف 
  ... تازه، شكفته و 

  : و يا در شعر زير شاملو
   من چون شيپوري -

                         عشق او را مي تركانم  
   ) 149 :1377شاملو،                                                        (

  : و يا در شعر فروغ 
  مي توان زيبايي يك لحظه را با شرم 

                          مثل يك عكس سياهِ مضحك فوري 
   )46 :1383فرخزاد ،. (                                                         در ته صندوق مخفي كرد

  
  وجه شبه

گي به چگونگي و اما اهميت تشبيه در تعيين موقعيت يك شعر، عالوه بر مشبه به، بست
در تشبيهات باز و مفصل كه وجه شبه و ادات تشبيه در ساختار «. كيفيت وجه شبه نيز دارد
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آنها ذكر مي شود، جايگاه چنداني براي مخاطب و مشاركتِ وي در متن باقي نمي 
» خواندني«مي توان گفت كه چنين ساختارهايي به قول بارت  ) 143 :1360آهني ،(».ماند

خواندني ناميدن «. متن خواندني، خواننده را به سوي يك معنا رهنمون مي سازداين . هستند
 چنين متني، به معني برجسته ساختن شيوه اي است كه خواننده  اش از آن طريق، در موضع

در واقع چيزي براي « ).114: 1380آلن، (» .مي ايستديك دريافت كنندة نسبتاً منفعل 
ف كند و به عنوان مصرف كنندة منفعل متونِ خواندني كشف باقي نمي ماند تا آن را كش

اما تشبيهاتي كه وجه شبه در آنها ذكر نشده يا ابهامي در آنها  ) 164: 1379بلزي، (» .است
اين نوع تشبيهات ، « به قول بارت. باشد، منجر به دخالتِ خواننده و مخاطب مي گردد

  ).174: انهم. (»خواننده را به توليدكنندة متن تبديل مي كند
وجه . وجه شبه بيش از هر ركنِ ديگر تشبيه، جهانِ خيالي شاعر را توصيف مي كند«

 1387پورنامداريان ،(» .شبه، مبين سرشاري تجربة شاعر از محيط و وسعتِ تخيلِ اوست
تقسيم بندي هاي متعددي از وجه شبه، در بالغتِ سنتي صورت گرفته است كه در ) 348:

 مفرد و مركب طبقه -  تمثيلي، غيرتمثيلي- حقيقي، خيالي-  عقليآن، وجه شبه به حسي،
از سوي ديگر، وجه شبه براساس دستور زبان يا بر اساس  ماهيت آن كه . بندي مي شود

جرجاني، وجه شبه را در مرحلة اول، . صفت، ويژگي و يا كاركرد است ، تقسيم شده است
  : ه آن ، به دو دسته تقسيم مي كندبراساس نيازمندي به تأويل وجه شبه يا عدم نياز ب

  تشبيه غير تمثيل ) الف
در اين دسته، او همانندي را در شكل، رنگ يا هيأت مي داند و مثالِ او براي تشبيه از 

در اينجا اين تقسيم بندي، با دستة چهارم .( جهتِ هيأت، تشبيه قامت شخص است به نيزه 
جرجاني حالتِ ).  تقسيم بندي ابن طباطبا3 و2ابن طباطبا برابر است و رنگ نيز با دستة 

حركت و جنبش را نيز از مقولة هيأت مي داند؛ مانند تشبيه كسي كه راست راه مي رود ، به 
تير راست  و يا تشبيه فردِ خوشحالِ در جنب و جوش، به شاخساري كه نسيم آن را تكان 

اعت و به گرگ در و حتي وي تشبيه شخص به شير در شج) 74 :1374جرجاني ،(مي دهد
هوشياري و زيركي و همة خوبي ها، مانند دهش و بزرگواري را كه داخل در دايرة غريزه 

   )69-67 :1372شفيعي كدكني ،.(است ، مربوط به اين حوزه مي داند
  تشبيه تمثيل ) ب
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جرجاني، دستة دوم را تشبيهي مي داند كه در آن، وجه شبه، نيازمند تأويل است ؛مانند 
اين گفته نيز با دستة پنجم ( خن به عسل در شيريني و برهان به خورشيد در روشني تشبيه س

نمونه هاي او، تمامي تشبيه هاي معقول به محسوس را ).تقسيم بندي ابن طباطبا برابر است
او به دريافت و دركي روان شناختي در تأويل اين تشبيه ها رسيده و در . دربر مي گيرد

جرجاني .(ز به تأويل و تشكيكي بودن آن، مثال هايي آورده است ادامه، براي ميزان نيا
،1374: 75 (  

، نه تنها همة »الصناعتين«هم در كتاب )  هجري 395متوفي به سال ( ابوهالل عسكري
بلكه بيشتر مثال هاي ابن طباطبا را بعينه تكرار كرده است . تقسيمات  ابن طباطبا را آورد 

 -1: در هفت قسم: ا تشبيه را بر اساس وجه شبه بررسي كند ابن طباطبا سعي كرده است ت.
 -،5 حركت و شكل -4 رنگ و حركت و شكل،- 3 تصوير و رنگ ،- 2تصوير وشكل ،

  )65 : 1402ابن طباطبا ،. ( صدا-7 حركت و كندي و سرعت و-6معنا و بدون تصوير، 
سه كنيم،همان درتقسيم بندي هاي ابن طباطبا،اگر تشبيهات را براساس وجه شبه مقاي

زماني كه به .  وجه شبه مركب- 2 وجه شبه مفرد ،- 1: تقسيم بندي معمول مشاهده مي شود
عنوان مثال، يكي از اقسام تشبيه را تشبيه يك  شيء به شيء ديگر از لحاظِ تصوير وشكل 
مي داند، بي شك، مرتبة مفرد را در نظر دارد؛ از اين روست كه اين بيت امريء القيس را 

  : نوان شاهد مي آوردبه ع
  كَأنَّ عيونَ الوحشِ حولِ خبائنها        وأرحلنا الجزع الذي لم يَثقِّبِ

  )35: 1402ابن طباطبا، (
در تقسيم بندي سوم كه تشبيه يك شيء به شيء ديگر از لحاظ تصوير و رنگ را بيان 

  .ه لب به اللهيمي كند، باز هم وجه شبه، مفرد است؛ مانند تشب
گر وجه شبه در تقسيم بندي ابن طباطبا، وجه شبه مركب است؛ به عنوان مثال، نوع دي

تشبيه شيء به شيء ديگر از لحاظ ) نوع هفتم(زماني كه ابن طباطبا يك نوع تشبيه را 
وي در كتاب . حركت و كندي و سرعت مي داند، اشاره به همين وجه شبه مركب دارد

 مي آورد كه دربارة اسبي است از امرءالقيس مثاله، بيت زير را خود براي اين نوع وجه شب
  : كه حمله، عقب نشيني و حركت سريع او با هم ادغام شده است

  كــرٍّ مَِفرٍّ مقــبلٍ مــدبرٍ معاً             كَجلمودِ صخر حّطه السيلُ من علٍِم
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  )36 :1402ابن طباطبا ، (
تشبيه : طبا نيز مي توان مشاهده كرد اين نوع وجه شبه را در تقسيم بندي چهارم ابن طبا

« يك شيء به شيء ديگر از لحاظ حركت و شكل؛ به عنوان مثال نمونه اي كه در كتاب
  : آورده است ،ذكر مي شود» عيار الشعر

  كأنَّ مشيتها مِن بيـــتِ جارتِها            مرَّالسحابةُ  الريــثُ والعــجلُ
  )68: همان (

دكتر كزازي اين نوع تشبيه را .  در آثار منتقدان معاصر نيز وجود دارداين نوع وجه شبه
  : به عنوان مثال. آميغي مي نامد

   از البرز برزد قرصِ خورشيد           چون خون آلوده دزدي سر زمكمنسر
  )65 :1379منوچهري ،(

وارد در دورة معاصر، شاهد م) بخصوص از ديد وجه شبه(اما در تقسيم بندي هاي تشبيه 
اشاره اي به آن نشده است اما ) بويژه در عيارالشعر(ديگري هستيم كه در متونِ بالغي كهن 

به گونه اي مي توان ردپاي آنها را در آثارشان مشاهده كرد ؛از آن جمله مي توان به موارد 
  : زير اشاره كرد

  :  وجه شبه ادعايي؛ به عنوان مثال-1
ة پدرش است، تشبيهي صورت نگرفته است چون در وقتي مي گوييم قيافة او مانند قياف

عالم واقع، اين شباهت ظاهري وجود دارد اما زماني كه شيخ اجل، سعدي، در بوستان مي 
  : فرمايد

  به حبل ستايش فراچه مشو              چو حاتم اصم باش و عيبت شنو
  )151 :1378سعدي ،(
تشبيه كرده است اما علي ) نريسما(بديهي است در مصراع اول، ستايش را به حبل«

آذر پيوند (» .الظاهر، هيچ شباهتي بين حبل و ستايش نيست ؛ يعني اين شباهت ادعايي است
اما ارتباط تقسيم بندي ابن طباطبا با وجه شبه ادعايي ، به اين شكل مي تواند  ) 15 :1389،

يز را براساس تصوير، از آنجا كه ابن طباطبا، در تقسيم بندي خويش، تشبيه ميان دو چ. باشد
مي داند، بديهي است كه وجه شبه ادعايي با اين گونه از ... شكل، رنگ، حركت و 

تشبيهات كوچك ترين ارتباطي ندارد اما از آنجا كه به عنوان مثال ، تشبيه ستايش به حبل، 
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 لذا انجام مي گيرد،) مشبه و مشبه به(تنها از طريق معنا و بدون ايجاد رابطه ميان دو شيء 
مي توان وجه شبه ادعايي را نيز ، زيرمجموعه اي از پنجمين نوع تشبيه از موارد هفت گانه 

  . ابن طباطبا دانست
                          مشبه به←  به  ←مشبه                                  

  
    به  شمع←اني   تشبيه  جو                                                            

   به حبل← تشبيه ستــايــش    ر                          تشبيه از طريق معنا و بدون تصوي
بنابراين، همان گونه كه ابن طباطبا تشبيه مرد جواني را به شمع،تشبيه از طريق معنا مي 

  . داند، مي توان تشبيه ستايش به حبل را نيز زيرمجموعه اي از آن به حساب آورد
   وجه شبه موقوف المعاني -2

در اين نوع . آن وقتي است كه فهم وجه شبه يك تشبيه، در گرو تشبيه ديگري باشد 
تشبيهات ،بين مشبه به ها و مشبه ها  تناسب است ، به گونه اي كه وجه شبه ها در ارتباط با 

  .هم و در كنار هم معني پيدا مي كنند 
  سنگين دل تو سبوي دل هابشكسته به جويبار عشقت             

  )159 :1348كمال الدين اسماعيل ، (
       بديهي است اضافه هاي تشبيهي جويبار عشق و سبوي دل ، در كنار هم معنا پيدا 

  :مي كنند و يا در شعر زير 
  .اشك ستاره بر رخ گردون روان شود               وقت سحر كه آه دمادم برآورم

  )154:همان (
قابل ذكر است كه تشبيه موقوف . (در كنار رخ گردون معنا مي يابد اشك ستاره، 

  ) .المعاني، از اصطالحاتي است كه دكتر شميسا وضع كرده است
اما در تشبيه موقوف المعاني نيز مي توان به گونه اي همان تقسيم بندي ابن طباطبا را 

ه ساز آشكارگي تشبيه در تشبيه موقوف المعاني ، در واقع يك تشبيه، زمين. مشاهده كرد
به عبارتِ ديگر، تشبيه اول، به گونه اي تشبيه دوم را در « : شميسا مي گويد .ديگر مي شود

ذهن جايگزين مي سازد؛ گويي دو تشبيه از مواردي هستند كه معاني آنها و ارتباط آنها با 
  : يكديگر آشكار است ؛ مانند ارتباط پتك و سندان در شعر زير
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  / ، پتك دم به دم خميازه و چشمانش خواب آلودسينه اش سندان
  ) 94 :1384اخوان ثالث ، ( آمده چون بامدادان دگر بر بام                                            

در اينجا، با توجه به اين كه خميازه به پتك تشبيه شده است، وجه شبه تشبيه به سندان 
راك وجه شبه تشبيه به سندان، مستلزم آگاهي از نيز قابل درك است؛ به عبارت ديگر، اد

اما همين نوع تشبيه را نيز مي ) 121 :1384شميسا ،.(ارتباط و تشبيه خميازه و پتك است
هر چند وي در اقسامِ هفت گانة تشبيه خود، . توان در تقسيم بندي ابن طباطبا مشاهده كرد

 موقوف المعاني نياورده است ، با شاخه اي را به عنوان وجه شبه موقوف المعاني يا تشبيه
دقت و ژرفكاري در آن هفت مورد مي توان به اين گونه تشبيه پي برد؛ به عنوان مثال ،در 
همين نمونة ياد شده، از آنجا كه پتك با سندان ارتباط دارد، مهم ترين عنصر مابين آنها، 

و همچنين صداي لذا اخوان ثالث با توجه به رابطه پتك و سندان . صدا وحركت  است
حاصله از كاركرد آنها و نيز دم به دم فرود آمدن پتك بر سندان، خميازه را با صداي 
حاصله از آن ،چونان پتكي مي داند كه بر سندانِ سينه فرود مي آيد اما نكته ژرف در 
اينجاست كه فرود آمدن دم به دم پتك بر سندان، چونان دم به دم خميازه كشيدن انسان 

به صداي نفس كشيدن كه از سينه برمي آيد، نيز » دم به دم«هر چند . (د استخواب آلو
لذا مي توان عالوه بر عنصر صدا كه هفتمين مورد در تقسيم بندي ابن .) اشاره دارد

پتك بر سندان كه مي تواند با باز و بسته شدن دهان نيز ارتباط (طباطباست، عنصر حركت 
خود ابن . د در تقسيم بندي ابن طباطباست، مشاهده كردرا نيز كه ششمين مور) داشته باشد

رنگ ، هيأت (طباطبا نيز در كتاب خود، به تركيب دو يا سه نمونه از اين تقسيمات با هم 
  :وي در مبحث ضروب التشبيهات مي گويد .اشاره كرده است...)،شكل ،حركت و

ءِ ِبالشَيءِ تشبيه الَشي:و الَتشبيهات علي ُضروبِ مخَتلِفَةِ َفمنها 
صورةً و هيئة ً و منها َتشبيه به معني ً ،و مِنها َتشبيه ٌ به حركَة ً ،و بطئا ً 

و ربما .و سرعة ً ،و منها تشبيه به لَونا ً ،و مِنها َتشبيه به صوتا ً 
امَتزَجت هذهِ المعاني بعضها بِبعض ٍ،َفاذا اِتََّفقَ ِفي الَشيء المشبه 

التشبيه و َتأكد ِبالشَّيءِ م عان ِمن هذه األوصاف قَويعنيان ِ أو ثَالثه م
ابن طباطبا .(الصدق ُ فيه و حسنَ الشَّعرِ به للشواهد الكثيرةِ المويدة له

،1402: 23 (  
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   وجه شبه مفهوم كنايي -3
گاه وجه شبه ، مفهوم كنايي دارد؛ در آن صورت، در نظر گرفتن آراية كنايه نيز منطقي 

  . است
 1363مولوي ،!(اي دل مــن هزار پهـلويي /   همــچو كشــتي روم به پهــلو مــن    

:33346(  
همان (مــستك و سرمست شد از لب خمار تو/بر مثل زاهدان جمله چمن خشك بود  

:23761 (  
به عشق و صبر كمر بسته همچو / اگر تتار غمــت خشــم و تركي اي آرد 

)18109:همان (خرگاهم  

كه چون كليچه كنون فتاده در /  حالوت صحراي بي حد لب توست نه از
 )18105:همان(افـواهم

وجه شبه هاي به پهلو رفتن ، خشك بودن ،كمر بستگي و در افواه افتادن، همه صورتي 
كنايي دارند اما اين مورد را نيز مي توان  در تقسيماتِ ابن طباطبا جستجو كرد ؛ به عنوان 

  :مي گويد » الشماخ« زير را ذكر كرد كه وي به نقل از مثال، مي توان نمونة
ـَّها ،الشِّعري العبورِ ـِـليلَي بالعــنَيزةِ ُضوءِ نارٍٍ             َتلوح كَأنـ   ل

  )24 :1402ابن طباطبا  ،(
،كناية آشكار از درخشندگي و نوراني بودن معشوق »همانند شعري عبور كردن «كه 
 مورد نمونه هاي فراواني را مي توان از البه الي كتاب وي بديهي است كه در اين(است 

به اين ترتيب، نمونه هاي بسيار ...) يافت ؛ اعم از كنايات آشكار ، تلويح ، تضمين و 
ديگري را نيز مي توان در ميان مثال هاي ابن طباطبا پيدا كردكه هر چند به صراحت از 

نام نبرده است ، در واقع ،به يك مورد ) و يا دوره هاي پس از وي(تشبيهات دورة معاصر 
  .اشاره دارند

  ) 3(اغراض و اهداف تشبيه 
ه قابل ذكر البت(براساس گفتة ابن  طباطبا، يكي از اهداف تشبيه، مبالغه و افراط است ؛ 

يكي از اهداف تشبيه را اغراق دانسته است كه هر تشبيهي، مبالغه يا است كه به اين دليل 
ارد ؛ به عنوان مثال، در تشبيه چيزي به خودش ،به هيچ وجه مبالغه اي يا غلو را در خود ند
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غلوي صورت نمي گيرد و البته اين كار، فقط از ارزش بالغي تشبيه مي كاهد  ؛ مثالً در 
  :شعر زير از اخوان 

آيينة سياهش /خوابيده مخمل شب تاريك مثل شب/چون پرده حرير بلندي 
  چون آيينه عميق 

   )60 :1370اخوان ،(
بديهي است كه مشبه و مشبه به يكي است و مبالغه اي صورت نگرفته است  اما 

زماني كه كسي را به عنوان مثال، به شير تشبيه مي كنند، هدف اغراق و مبالغه است چرا «
او در اين باره به ) 32: 1402ابن طباطبا، (» .كه كسي واقعاً در شجاعت به مانند شير نيست

  : يد اشاره مي كندشعر مسلم بن ول
  و اِنِّي و اسماعيلُ يوم َفراقِه                 َكمخمد يوم الرُوع زاِيلـَه النصلِ

  فَإن اغشي قَوماً بعده او ازدهم               كالوحش يدانيها من االنس المحلِ
  )33: همان (
رهاي زشت به وي حتي بعضي از تشبيهات را، به علت اغراق و مبالغة زياد ، از شع

حساب مي آورد و در اين مورد ، شعر ابونواس را كه در مدح هارون الرشيد است ، ذكر 
  . مي كند

  واَخَفت أَهلَ الشرك حتي انه             لتخافك النُّطف التي لم ُتخلق ِ
  )33: همان (

  :و يا اين شعر فرزدق را مي آورد كه 
  بالً               لَيأُخذني و الموت يكره زاِئرهلََقد خِفت حتَّي لَو راَي الموت مق

  لُكانَ من الحجــاج اَهــونُ روعـــه              اِذا هو اَغنَي و هو سام ٍ نواظره
  )39: همان (                                                                                            

  :اطبا در مورد اين اغراق توضيح مي دهد كه خود ابن طب
اذا هو اَغفَي ِليكونَ اَشد مبالغة ً ِفي : فاُنُظر اِلي ُلطفِه في قوله 

الوصفِ إذا وصفَه عِند إغفاله ِبالموتِ فما ظَنَّك بِه ناظراً متأمالً 
  .هو سامِ نواظره:يقظاً ُثم تَنزَّهه عن االغفاء فقال 

  ) 65  :1402ابن طباطبا،                                                                     (              
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غرض «: شميسا مي گويد.اين مطلب ابن طباطبا، دقيقاً مطابق با مباحثِ نقد امروز است
از تشبيه به طور كلي ، بيان حال مشبه و تقرير آن در ذهن است؛ يعني روشن و مجسم 

يت و موقعيت مشبه؛ پس تشبيه، بيان مخيلِ حالِ مشبه است و اين بيان حال، ساختن وضع
همين كه مي گوييم قد او مانند سرو است ، قد او را اوالً ، به . همواره با اغراق همراه است

صورت درخت سرو كه موزون بودن و مرتفع بودن آن چشمگير است، در ذهن نقاشي و 
» . و ثانياً، مرتكب اغراق مي شويم زيرا قد هيچ كس به بلندي سرو نيستمجسم مي كنيم

اين گفتة شميسا را به نيكي مي توان در كاركرد وجه شبه مشاهده ) 47 : 1384شميسا، (
وجه شبه يعني مورد يا موارد شباهت و ماده و مواد تصوير كردن مشبه و به اصطالح، . كرد 

ز اين رو، به قول ادبا، مشبه به بايد همواره به لحاظ وجه مخيل ساختن كالم در مشبه به و ا
شبه، از مشبه اعرف و اجلي و اقوي باشد؛ پس همواره بايد در تشبيه، اين دو قاعده را به ياد 

  :داشت
  .  وجه شبه، عمداً از مشبه به اخذ مي شود-1
  .  مشبه به، به لحاظ وجه شبه، قوي تر و آشكارتر از مشبه  است-2

در تشبيهات، كوششي براي نشان «: كدكني نيز در تأييد همين مطلب مي گويدشفيعي 
دادن اغراق آميز معاني وجود دارد و در اين مورد است كه وظيفة اصلي تشبيه مقلوب 

وي براي نمونه ،اين شعر بحتري را مي ). 71 :1372شفيعي كدكني ،.(»محسوس مي شود
  :  آورد

  محاِسنُها                   وِللقََِضيبِ َنصِيب ٌ مِن تأنيهافِي َطلعة ِ البدر ِ شيء مِن 
  )71: ن ماه(

به نظر شفيعي كدكني ،شعر بحتري لبريز از تشبيهاتي بر پاية اغراق و دليلي است بر 
بي شك، تشبيه مشروط را نيز مي توان از ) 71:همان . (بيشتر شدن جبنة مثالي تشبيهات

  : مقولة همين موضوع دانست
  ي دختري داشت خاقان چو ماه                 اگر ماه دارد دو زلف سياهيك

  )156 :1378كزازي ،(
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البته شرط تأثير در اين تشبيهات ،آن است كه خواننده يا شنونده، متوجه كار نشود؛ 
يعني مبالغه از رهگذري ناشناخته بايد در دل وارد شود ، بي آن كه ادعاي خود را مستقيماً 

  .بنمايد
اما از جمله اغراض تشبيه در نقد معاصر، موارد زير است كه اگرچه به طور مستقيم در  

مي توان مابين مثال ها و نمونه » عيار الشعر«اشارات ابن طباطبا نيامده ، با واكاوي كتاب 
  .هاي آورده شده، اين موارد را مشاهده كرد 

كه در ) مع مي گويندكه بدان جا( جمع كردن دو يا چند مورد در صفتي ادعايي -
  ): مثالً ادات ندارد(حقيقت ، تشبيه مضمر است اما به ظاهر، تشبيه نمي نمايد 

  مردمان جمله برفتند و شب از نيمه گذشت     وآنكه در خواب نشد چشم من و پروين است
   )65 :1378سعدي،(

  :ابن طباطبا نيز اين نمونه را ذكر مي كند 
ـِـحرِب و جميل ٌشَبــه الَغـَيــث فيه و ال   لبث ُ و البد                   ر َفســمح و م

  )94 :1402ابن طباطبا ،(
  :و يا در جاي ديگر اين نمونه را مي آورد 

ـَعرِف فيه ِمن اَبيه شمـــائال ً                    و مِن خـاله و من يزيد و من حجر   و تـ
ـَــرَّ ذا و وفــاء ذا                      و تأمــلَ ذا اذا صــحا و اذا سـكر   سماحـَةُ ذا و ب

  )37:همان (
  :  براي تجاهل العارف-

ژرف ساخت اين . تخيل، تشبيه و مبالغه:  ركن اصلي است3تجاهل العارف، مبتني بر 
و يا تشبيه بالكنايه ) 80 : 1373شميسا،(صنعت، غالباً نوعي تشبيه مضمر است، همراه با غلو 

كند و ضمن طرح پرسشي شاعرانه و  اي باالتر از تشبيه صريح را افاده مي ه درجهاست ك
. گردد شود و به خواننده القا مي به ادعا مي انگيز، وحدت و همساني مشبه و مشبه خيال

  : چنين است پرسش شاعرانه در بيتي از سعدي) 112 : 1374فشاركي،(
  ا نكهت دهان تو، يا بوي الدن است؟گذرد يا نسيم باغ             ي باد بهشت مي

   )2بيت: 78 ، غزل 1362سعدي،(



342 33                            نشرية ادب و زبان                                                  شماره                                          

تا » بوي الدن«و » نكهت دهان يار«، »نسيم باغ«، »باد بهشت« كه براساس آن، مانندگيِ 
داند كه  شود و با آنكه شنونده مي به آنجاست كه كار تشخيص و تمايز ميان آنها دشوار مي

 آن است كه شاعر، چند مورد ، علت اين امر.د مقصود گوينده چيست، شگفت زده مي شو
را شبيه به هم يافته است؛ پس ژرف ساختِ تجاهل العارف، تشبيه مضمر است كه همواره با 

  :نمونه ديگري را در شعر زير مي توان مشاهده كرد . استغلو نيز همراه 
/ باران سروده است/ كاين شعر عاشقانة پرشور و جذبه را/كاينك به حيرتم

  ام؟   من سرودهيا
  )166 :1376شفيعي كدكني ،(

نمونة زير را مي توان مثالي ديگر از اين نوع دانست كه ابن طباطبا، آن را در مبحث 
  . :ضروب تشبيه آورده است

           
  
  

  )38 :1402ابن طباطبا ،(
  دختران من خواستار اين هستند كه پدرشان عمر طوالني داشته باشد و آيا من از:ترجمه

  ).آيا من چونان فردي از قبيله ربيعه يا مضر نيستم( قبيله ربيعه يا مضر نيستم 
  .در اينجا نيز تجاهل العارف بودن تشبيه، به وسيلة تشبيه مضمر صورت گرفته است

يعني، محسوس كردن امري ذهني و به اصطالح تصوير ( براي تجسم كردن امري؛ -
  : كردن آن به وسيله تشبيه مضمر

   من جان من از غير تو ببريد          محبوس شنيدم من آواز بريدندر باطن
 )1059 :1363مولوي ،(

كه انفصال معنوي را به اتصال مادي كه صداي آن قابل شنيدن باشد، تشبيه كرده است 
 :اما براي اين مورد نيز مي توان اين مثال از  ابن طباطبا را ذكر كرد 

                 

  
  )66 :1402ابن طباطبا ،(
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اصل و نسبشان آنها را آراسته كرده است چونان كه بردباري ،كرم و بخشش را :ترجمه 
به عبارت ديگر، شاعر براي اين كه بتواند اصل و نسب را كه امري . زينت بخشيده است 

همان گونه كه جواهر موجب زينت يك فرد است :ذهني است ،محسوس كند ،مي گويد 
نها را آراسته كرده است ؛يعني ،شاعر اصل و نسب را چونان ،اصل و نسب اينان نيز آ

مصراع دوم نيز در تأييد مصراع اول .(جواهراتي مي داند كه سبب زيبايي فرد مي شوند 
  )آمده است 

 ادات تشبيه 

درست است كه . ابن طباطبا، كسي است كه در باب ادات تشبيه نيز بحث كرده است
خود را پس از عيار الشعر ابن طباطبا نوشته و » البديع«ب  هجري ،كتا274ابن معتز، در سال 

 كتابِ خود را به بحث تشبيه اختصاص داده ولي از ادواتِ تشبيه 74 تا صفحه 68از صفحه 
 هجري 337قدامه بن جعفر، متوفي به سال . سخني نگفته و فقط به ذكر مثال  پرداخته است

 كتاب را به بحث تشبيه اختصاص داده، 63  تا55را نوشته و صفحات » نقدالشعر«،كه كتاب 
از ادات تشبيه بحثي نكرده و تفاوتي ميان ادوات تشبيه نگذاشته است ليكن ابن طباطبا، بر 
آن است كه صداقت شعري ، با ذكر ادات تشبيه تأثير بيشتري مي يابد ؛ به عبارت ديگر، 

تي در ميان ادات تشبيه وي ح.اگر ادات تشبيه ذكر نشود ، از صداقت آن كاسته مي شود 
و بعضي را )كذا . كان ( نيز تمايز قايل است و بعضي از ادات را داراي صداقت بيشتري 

  ... : تراه ،تخاله ،يكاد و :شبيه به صداقت مي داند؛ مانند 
فما كانَ من التشبيه صادقاً ُقلت فِي وصفه كَأنَّه او قلت 

  نه تراه اَو تخاله اويكادكَكذا ،و ما قارب رب الِصدقِ ُقلت ِم
  )38 :1402ابن طباطبا ،(

اگر تشبيه صادق باشد، از كلمات كان و كذا و چنان چه تشبيه به صدق باشد، از 
 يكاد بايد استفاده كرد كه البته ديگران، پس از ابن طباطبا، به اين - تخاله–كلمات تراه 

 هجري، در كتاب 791وفي به سال تفاوت اشاره اي نكرده و تنها سعدالدين تفتازاني، مت
براي تشبيه نيست بلكه براي شك و » كان«از قول زجاج نقل كرده است كه » 20مطول «

  . كان زيداً قائم: ترديد به كار مي رود؛ مانند 
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اما در تطبيق نظرات ابن طباطبا با منتقدان معاصر مي توان به گفتة صفوي اشاره 
: 1380صفوي، (»وامل نشاندارسازي همنشيني استادات تشبيه از ع«:وي مي گويد .كرد
در واقع كاشف از ميزان نشانداري ساختار است «حذف آن در يك ساختار تشبيهي، ) 106

كه همين امر، زمينه اي را براي فعاليت خواننده فراهم مي كند زيرا تشبيه به سوي بي نشاني 
، انتخاب دو نشانه از روي لذا مي توان مدعي شد كه تشبيه)126:همان (» .حركت مي كند

استفاده از . محور جانشيني، بر حسب تشابه و تركيب آنها بر روي محور همنشيني، است
وجه شبه و اداتِ تشبيه بر روي محور همنشيني بر توضيح عملكردي مي افزايد تا مدلول به 

ان مصداق نزديك تر شود و به همين دليل است كه كاربرد تشبيه در دورترين فاصله مي
 تشبيه ،زورق بستر: مدلول و مصداق ، تشبيه بليغ ناميده مي شود؛ به عنوان مثال در تركيب

  . كامالً بي نشان است
  
   دور بودن از سبزه زار رنگ ها -

                                   زورق بستر ميان موجِ خواب 
  ) 168 :1359سپهري،         (                                                          

جا، گويي انتقال مشبه ، به مشبه به صورت گرفته است  در حالي كه در ساختار در اين
نقش ادات تشبيه، نوعي پيشنهاد « توأم با ادات تشبيه، چنين انتقالي پيشنهاد مي گردد؛يعني

ر فارسي، در شع« ) 13: 1377هاوكس، (» .براي عبور اداتِ مشبه به سوي مشبه به است
وجود ادات تشبيه، نظير چون، همچون، به كرار، مثل و مانند، سريعاً و بالفاصله ،خواننده را 

به عنوان مثال، تشبيهات باز و ) 95 : 1380پورنامداريان، (» .از وجود تشبيه آگاه مي كند
ب اما سهرا. مفصل نيما، حاكي از انتقال سريع به خواننده و آگاهي مخاطب از تشبيه است

سپهري، بر خالف نيما، از ادات تشبيه بسيار كم و از كلماتي مانند چون، به كردار، مانند و 
براين اساس مي توان . كه بالفاصله خواننده را آگاه مي كند، كمتر استفاده كرده است... 

گفت كه اين عامل، يكي از داليل ساختاري تشبيهات سپهري است كه به ابهام شعر وي 
 به عبارت ديگر، حذف ادات تشبيه در شعر او و به كار بردن كلمات و يا منجر مي شود؛

جمالتي كه به عنوان ادات، سريعاً خواننده را آگاه نمي سازند، بي شك ميزان صداقت در 
، )بخصوص در تشبيهات مرسل و مفصل(تشبيه را كمتر مي كند؛ يعني كاربرد ادات تشبيه 
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ننده در پي دارد و سريعاً خواننده را از اداتِ قيد، به بيشترين صداقت و آگاهي را براي خوا
بديهي است به كارگيري كلمات و جمالتي كه سريعاً . سوي مشبه به عبور مي دهند

خواننده را از ادات مشبه، به مشبه به عبور نمي دهند، از صداقت تشبيه و آگاهي خواننده از 
ه كارگيري ادات تشبيه ؛ ديدگاه ابن تشبيه مي كاهند و اين، همان نظر ابن طباطبا در ب
  : طباطبا را مي توان به صورت نمودار زير نشان داد

  
   به كارگيري ادات تشبيه مستقيمدات غــيرمستقيم               بــه كــارگـيري ا    
                                و يا به كار نگرفتن  ادات تشبيه           

  ) ركارآمد و مؤث(             
  
  

          كاهش مسير و عبور از ادات                                     عبور از داللت مشبه به مشبه 
                مشبه، به مشبه به                

  
  باال بودن صداقت تشبيه و آگاهي                              پايين بودن صداقت تشبيه و

  جه شبه                                         خواننده از وجه شبه  آگاهي خواننده از و
اين صداقت، همان صداقتي است كه ابن طباطبا به آن معقتد است و همان چيزي است 

ابن طباطبا در كتاب خود مي . ناميده مي شود» صداقت تصويري«كه نزد منتقدينِ معاصر ، 
 ) 6 :1402ابن طباطبا ،(» . تشبيه را رعايت كندشاعر بايد صداقت و هماهنگي در« :گويد

بهترين تشبيهات آن است كه مشبه، به چيزي كه تشبيه شده است، بسيار «: وي مي افزايد
و بي شك اين ويژگي را مي توان در تشبيهات مرسل و مفصل بيشتر ) 7:همان(».شبيه باشد

 بر اساس صداقت عقلي در مشاهده كرد چرا كه درك مخاطب از تشبيه نيز بيشتر است؛ لذا
شعر، كالم به طور صادقانه و بدون دروغ هماهنگ مي شود و به عنوان يك حقيقت 

  .غيرمجازي از هر لحاظ آورده مي شود
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  جريانهاي ديالكتيك لفظ و معنا
پيش از ابن طباطبا » ابن قتيبه«رابطة ميان معنا و لفظ در شعر، از مسائل نقد ادبي است كه 

، اين رابطه به چهار قسمت »الشعر و الشعرا«در مقدمة كتاب . بت كرده بوددربارة آن صح
  :تقسيم شده است 

  . نمونه اي كه لفظ ،خوب و معـنايش ، نامناسب است-1
  . نمونه اي كه معنا، خوب و لفظـش، نامناسـب است-2
  . نمونه اي كه معنا و لفظ، هر دو نامناسب است-3
  )94 :1402ابن طباطبا ،.(هر دو منــاسب است نمونه اي كه لفـظ و معنــا -4

  در باب لفظ و معني ، ابو عثمان عمرو بن جاحظ ، در دورة عباسي اول، از زواياي 
متعددي به بحث و تحقيق پرداخته است ؛به عنوان مثال، از ديد او زيباترين گفته، همان 

مكن نيست مگر اين به نظر او ،اين انسجام م.است كه معنايش در ظاهر هم مشخص باشد 
او در اين مورد . كه ميان معني شريف و لفظ بليغ، مجاورتي تنگاتنگ وجود داشته باشد 

زيباترين گفتار آن است كه اندك آن ،تو را بي نياز كند و معنايش در ظاهر «:مي گويد 
لفظ، محسوس باشد و اين در صورتي است كه معني شريف ،لفظ بليغ و درست ،منزه از 

 بيزاري و اختالل ،مصون از تكلف و در دل ها آن گونه اثر بگذارد كه باران بر كراهت و
همچنين، وي در كتاب ) 83 : 3 ، ج1961الجاحظ ،(». روي خاك ِ پاك، اثر مي گذارد

كالم تنها به معنا اكتفا نمي كند و نياز به بالغت دارد ؛ الجرم محتاج «:مي گويد » الحيوان«
  و سبكي قوي و مستحكم با تمام عناصر خويش است تا بتواند در و نيازمند به لفظي فصيح

وي در ادامه مي گويد ) 131 :3 ،ج 1958الجاحظ ،(».گوش مردم، تأثيري قوي بگذارد
معاني مطرح شده در اين باره را هر عرب و غير عرب و هر روستايي و شهري مي شناسد «:
ساني بيان ،رواني طبع و كيفيت سبك آن البته جايگاه آن در اعمال وزن ، انتخاب وزن ، آ.

: همان (».همانا شعر ، تكنيك و ضرب آهنگ ِ تركيبات و تصور حاالت است. كالم است 
ابن طباطبا، لفظ و معنا را هم تراز  با يكديگر و در يك راستا مي داند ؛ بويژه كه وي )131

  :  مي گويد او. اين رابطه را مانند رابطة ميان روح و بدن توصيف نموده است
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و الكَالم ُالذي ال معني لَه َكالجسد الذي ال روح فيه كما قالَ 
للكالم جسم و روح ؛فَجسده النطقُ و روحه «:بعض الحكماءِ 

  معناه
. »كالم مانند بدن و روح است كه بدن، نطق و روح، معني اين نطق است«      

  ).121:  همان   (             
ايد استحكامي در معاني و الفاظ وجود داشته باشد تا در نهايت، به از ديد ابن طباطبا، ب

عنوان يك ساختار منسجم به چشم بيايد و ابيات شعر در آن مضطرب و غير منسجم نباشند 
  :و هر لفظ، در مكان مناسب خود قرار گيرد و پوشش مناسبي براي تطبيق با معنا باشد

يقه ،الفاظُ حكيمةُ فمن االشعار ،اشعار محَكمه متقََنه ان
المعاني ،عجينه التأليفِ اذا َنِقَضت و جِعَلت نَثراً لَم تُبُطل 

  جودةُ معانيها و َلم تَفَقد جزالَه الفاظها
  )29 :1402ابن طباطبا ،(        

  :و يا در جاي ديگر مي گويد 
  للمعاني الفاظٌ تشاكلها َفتَحسن فيها و تَقبح في غيرها

  )27:همان (
ر مبحث صناعه الشعر نيز لفــظ را پوششــي مي داند كه دقيــقاً با مــعنا همچنين د
  : مطابقت دارد

 ريدالمعني الَّذي ي خَّضَقصيده ٍ ،م فَإذا اَراد الشاعرُ بِناء
بناء الشعري عليهِ في فكره نثراً و عدله يلبسه اياه مِن َااللفاظِ 

  .افِقهالَّتي ُتطاِبقُه و القوافِي التي تو
  )26:همان  (

بهترين شعر، آن است كه كالم اول و آخر آن هماهنگ باشد تا اگر بيتي «: او مي گويد 
بدون تناسب بر بيت ديگر مقدم شود ، در شعر خلل به وجود نيايد؛ مانند خللي كه در نامه 

شعر ها و خطبه ها اگر در تأليف آنها تناقضي وجود داشته باشد آشكار مي گردد  ولي اگر 
 هاي  يا كلمات حكمت آميز كه استقالل ذاتي دارند يا ضرب المثل هاي نامهبه شكل فصل

معروفي كه به اختصار شناخته شده باشد، سروده شود، نه تنها نظم خوبي خواهد داشت  
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بلكه به عنوان يك كلمة واحد كه اول آن مانند آخر آن است، تلقي مي شود يا مي بايست 
جم و فصيح از لحاظ  لفظ، دقت معنا و صحت تاليف داشته باشد تا هنگامي بافتي زيبا، منس

خروج او بايد . كه شاعر قصد عبور از يك معنا به معناي ديگر دارد، دچار اشكال نگردد
خروجي لطيف باشد تا شعر به تناقض در معاني، ضعف در تركيب يا تكلف در ساختار 

» .ي نياز دارد و با كلمة بعدي مرتبط استدچار نشود زيرا هر كلمه اي ،به كلمة بعد
  )34 :1402ك،ابن طباطبا ،.ر(

كالم «:،در همان عصر عباسي دوم، مي گويد)معاصر با ابن طباطبا(ابو هالل عسكري 
،عبارت از الفاظي است كه حاوي معناي مخصوص هستند وصاحب بالغت، نياز دارد به 

 نياز به بهبود الفاظ دارد زيرا اصل، رساندن معنا دست پيدا كند؛ دقيقاً به همان مقداري كه
معناست و معاني، همانند بدن و الفاظ به منزلة لباس آن بدن هستند و تفاوت ميان اين دو، 

   ).69 : 1975ابوهالل عسكري ،(».مشخص است
منطقيانِ :  درتطبيق ديدگاه ابن طباطبا با ديگران مي توان به موارد زير اشاره كرد 

در داللتِ عقلي، . لت را به سه گروه عقل و طبيعي و وضعي تقسيم مي كنندارسطويي، دال
. مالزمه ميان دال و مدلول، ذاتي است؛ همچون داللت نور صبحگاهان بر طلوع خورشيد
داللتِ طبيعي حاكي از مالزمه اي طبيعي بين دال و مدلول است، چنان كه لفظ آه، طبعاً بر 

عي،اگر دالي ، انسان را به مدلول راه مي نمايد، به دليل در داللتِ وض. درد داللت مي كند
داللت وضعي خود . قراردادي است كه پيش از اين ميان طرف هاي مخاطبه واقع شده است

داللت چراغ قرمز بر منع حركت ( به دو قسم داللت لفظ بر معنا و داللت غير لفظي
 الفاظ و معاني وجود دارد ؛ داللت وضعي همان است كه ما بين. تقسيم مي شود) اتومبيل

لذا در آن مي بايست دال و مدلول مكمل يكديگر باشند تا داللت وضعي، به نيكي به انجام 
معني با قول و « .برسد؛ بنابراين، بيان نه لفظ است و نه خودِ معنا، حد فاصل اين دو است

به عبارت ) 91: 1951ابوحيان توحيدي،(» .زبان هيچ رابطه اي ندارد مگر از طريق نطق
ديگر،لفظ، ترجمان معناست و نشانة بالغت، فقط لفظ خوب نيست بلكه برابري لفظ و معنا 

به نظرآخوند خراساني، لفظ هنگام ) 68 :1383غرر الحكم و دررالحكم،.(با يكديگر است
آنكه سخن مي گويد، بايد هم لفظ را . استعمال، در معنا فاني مي شود و معنا نيز در لفظ

به كار . لفظ جمال معناست. هر جمالي، در ذوالجمال فاني است. جد و هم معنا رانيك بسن
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بردنِ لفظ در معنا، نصيبِ عالمت براي معنا نيست بلكه لفظ، وجه معنا قرار مي گيرد، در 
آخوند . (آن مضحمل مي گردد و خود، معنايي مي شود و به شنونده القا مي گردد

  ) 53: 1255خراساني،
  ست و معني طايرست                 جسم جوي و روح آبِ سايرستلفظ چون ذكر

  )854 :1363مولوي ،(
در واقع، توجه شنونده هم به لفظ است و هم به معنا و در عين حال، نه به لفظ است و نه 

سامع، به كالمِ گوينده نظر مي كند و به نطق او؛به عبارت ديگر، هنگام شنيدن . به معنا
درست است كه هنگامي كه انسان، خود را . ضمحل در معنا نمي شودسخن، لفظ كامالً م

. در آينه مي بيند، محو جمال خود مي شود اما حضور در برابر آينه را فراموش نخواهد كرد
در اينجا نيز معني به شنونده القا مي شود ليكن مستمع نيك مي داند كه در مقابله با الفاظ 

و انحالل، دو طرفه است، هم لفظ در معني فاني مي اضمحالل  . متكلم قرار گرفته است
شود و هم معني در لفظ و اتصالي بي تكليف ميان آنها برقرار مي گردد كه ما آن را نطق و 

، هم به »حيوان ناطق«كالم ، تعبير مي نماييم و به همين دليل مي توان نطق را در عبارت 
  :معناي تعقل دانست و هم به معناي تنّطق 

   انديشه كه پيوسته اند                   بر پر مرغان سخن بسته اندخطِّ هر
  )445 : 1388نظامي،(

       اشاره ) عقل و زبان انسان( اصطالح منطق هم همزمان به دو خصيصة معنا و لفظ،
شايد نام گذاري علم كالم نيز به همين علت باشد؛ مرحله اي است كه سخن . مي كند

اشاره به هم ترازي و برابري لفظ و معنا و تعادل مابين آنها را .شوندگفتن و تعقل متحد مي 
  . در اشعار برخي از شاعران نيز مي توان مشاهده كرد

  كيست صائب تا كند جانان و جان از هم جداتيغ از يكدگر نتوان بريد      لفظ و معني را به 
  )54 :1333صائب،(

  مشك بي بوي اي پسر خاكستر است           معــني بــوي او     مشــك باشــد لفــظ و 
  )94 :1339ناصرخسرو،(

         لفظ آفتاب روشن  معنيش صبح صادقروان ها، دل، چشمة حقايق        لب، ساقي 
  )65 :1379نظيري نيشابوري،(
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  لــفــظ را ماننــدةاين جســم دان              معنــيش را در درون مــاننــد جــان
  )562 :1363مولوي ،(

  
اما اگر اين تعادل لفظ و معنا ، در كل آثار ابوهالل عسكري و بويژه كل كتاب 
الصناعتين در نظر گرفته شود، به راحتي درمي يابيم كه ابوهالل نيز مثل جاحظ و ابن طباطبا 
و قدامه،نه طرفدار اصالتِ لفظ است و نه هواخواه اصالتِ معنا بلكه او ساخت اثر ادبي را از 

   وي در ارتباط با تعادل لفظ و معنا، تمثيل زير را به كار . دو ركن آن برتر مي شمارد هر
  . مي برد

  بدنمعنا                                                                  پوشاك                لفظ                   
  روح  معنا                                                                    جسد             لفظ                     

وي در كتابِ خود، بخش و . وي در الصناعتين ،ارزش لفظ را هماهنگ با معنا مي داند
صاحب بالغت، به همان «: بحثي مفصل را به ارج و احترام معنا اختصاص داده و نوشته است

چون ارزش و مدار . يازمند است، به معناي نيكو هم نياز دارداندازه كه به واژگان خوب ن
در پايان اين مبحث، قابل ذكر است . ».كالم، بر راستي و برابري لفظ و معنا با يكديگر است

كه اشعار و نظراتي كه آورده شد، تنها نظر موافقان اين مسئله است وگرنه حتي در دوره 
حتي در دوره .ساني با اين نظر او مخالف بوده اند هاي قبل و بعد از ابن طباطبا ،بي شك ك

معاصر، مسئلة تقديم و تأخير مسند و مسنداليه وجود دارد كه منجر به صنايع ادبي ايجاز و 
  . اطناب مي شود كه در جاي خود نيز ارزش بالغي فراواني دارند

  نتيجه 
ي را در ادب و ابن طباطبا از علماي نقد ادبي در عصر عباسي دوم ،كتاب هاي متعدد

اين كتاب،مورد توجه . است عيارالشعرنقد و شعر نوشته است ولي مهمترين اثر وي،كتاب 
آنها را نقد » المنتزع«و »البصائر و الذخائر«ابوحيان توحيدي بودكه دركتاب هاي خود، 

، ادات تشبيه ، وجه )ضروب التشبيه (ابن طباطبا در كتاب خود در مورد تشبيه .كرده است 
سخن رانده است ... و ارتباط لفظ و معناو ) كه مضمر در تقسيم بندي معروف اوست  (شبه

با توجه به واكاوي . كه در نقدهاي معاصر و در دوره هاي پس از وي نيز شاهد آن هستيم 
و تحليلي كه در اين موارد ،در كتاب عيار الشعر وي صورت گرفت ،بديهي است كه 
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به عنوان مثال،اگر در عصر . توان در كتاب وي مشاهده كرد؛ پيشينة بسياري از موارد را مي
معاصر، وجه شبه ادعايي مطرح است و اگر به صراحت اشاره به اين نوع وجه شبه را در 
كتاب وي نمي بينيم ، در نمونه هايي كه از انواع تشبيه آورده ، مي توان اين وجه شبه را 

 جهشاي كالسيك و رايج آن زمان ،نوعي مشاهده كرد ؛ لذا ابن طباطبا نسبت به نقد ه
 در آثار خود به نمايش مي  سنتي_كالسيك نسبت به ادبيات )در بعضي از موارد (را

ازين .گذارد و شيوه هاي مدرنِ امروزي را در نقدِ كالسيك ِ عرب به وجود آورده است
ر ادب عرب رو، واكاوي و تحليل آراء ابن طباطبا و بررسي و تطبيق آن با دوره هاي ديگ

مي تواند دريچه اي ...) و دوره عباسي اول ، دوره اموي ،دوره جاهليت عرب(
  .خاطبان بگشايدمنو  دربارة نقد و راهكارهاي آن در ادب عرب ، به روي 
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