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چکیده
در آغاز قرن بیستم و پس از طرح نظریّات فروید و یونگ ،دانش روانشناسی به نقدد ادبدی اصا در وارد
شد .این نظریّات ،بیشتر از زاویۀ فرستندۀ اتن (نویسنده یا شاعر) بررسی روانشدناتتی ادیشدد ،ولدی
بصدها اکتب روان شناسی دیگری اثل گشتالت ،اتن را از زاویۀ تأثیرگذاری بر اخاطب نقد كرد و برتی
از ناقدان اصا ر عرب نیز از آنها الگو گرفتند .نویسندۀ اقاله بر آن است تا بداند آیدا ایدن ندون نقدد در
كتاب های دانشمند بالغی و ناقد بزرگ ،عبدالقاهر جرجانی وجود داشته است؟ اگر وجودداشته ،بده هده
ورت بوده است؟ آیا نقد اصا ر ،بهویژه در نقد روانشناتتی ،از آن تأثیر گرفته اسدت؟ جرجدانی در دو

كتاب دالئل االعجاز و اسرارالبالغة ،به این اوارد روانشناتتی اشاره كرده است .وی در كتاب اسرارالبالغة
از زاویۀ اثربخشی اتن در اخاطب یا گیرنده ،به اوضون نگاه كرده است و در تأثیر هر یک از تشبیهات و
یا استصاره های گوناگون در گیرنده ،اطالب شایان توجهی گفته است كده ادیتدوان گفدت پایدۀ اوّلیّده و
اساسی اکاتب نقد ادبی غربی است .گردآوری دادههای پژوهش حاضر به روش كتابخانهای بدوده و ندون
پژوهش ،تو یفی و تحلیلی است.
واژگان کلیدي :نقد ادبی ،اکاتب غربی ،عبدالقاهر جرجانی ،روانشناتتی ،اسرارالبالغة ،تدأثیر ادتن،
گیرنده.

 .1رایانااۀ نویسندۀ اسئول:

shaygan47@yahoo.com
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 -1مقدّمه
نقد ادبی در دورههای اختلف تاریخی و در ایان تمدا اللدی كده ادبیّدات داشدتهاندد؛ از
جمله یونان ،رو  ،ایران ،هند ،الل عرب و  ،...از دیرباز تا كنون وجود داشدته اسدت .نقدد
ادبی همراه با بالغت در اسیر تود ،بهویژه در دورۀ عبّاسی ،در ایان ایرانیدان و عدربهدا
رشد بهسزایی داشته و رفتهرفته از دل بالغت بیرون آاده است .بالغیان و ناقدان بزرگدی
نیز همچون ابنقتیبه ،ابنسدال جمحدی ،ابدنطباطبداء ،عبددالقاهر جرجدانی و ابدوهالل
عسکری در آن عصر نمود و آوازه یافتند كه از این ایان ،عبدالقاهر جرجانی را ادیتدوان
پایهگذار نقد ادبی جدید و بهویژه روانشناتتی دانست؛ هون در كتابهای اسرارالبالغة و
دالیل االعجاز نظریّاتی را اطرح كرده است كه نهتنها ناقدان بالغی عرب بصدد از او ،بلکده
ناقدان اصا ر غربی نیز از آن بهره گرفتهاند و آن نظریّات را با رنگ دیگری ارائه كردهاند؛
از جملۀ این نقدهای جدید ،نقد روانشناتتی است كه بهویدژه بصدد از نظریّدات فرویدد و
شاگردانش و بهكارگیری آن در ادبیّات قرون اتیر ،نمودار شد و رشد كرد.
نگارنده بر آن است تا بداند آیا این نون نقد در نقد قداای عرب وجود داشدته اسدت و اگدر
وجود داشته ،به هه ورت بوده است؟ آیا نقد اصا ر ،بهویژه نقدد روانشدناتتی ،از آن تدأثیر
گرفته است؟ همچنین در پی آن است تا بین نقد غربیان و نقد جرجانی ارتباط برقرار سدازد و
با اراجصه به كتاب اسرارالبالغة نقد روانشناتتی وی را تبیدین و آن را از دو زاویدۀ فرسدتندۀ
اثر (نویسنده یا گوینده) و گیرنده (اخاطب) بررسی كند .شاید با این پژوهش بتدوان بده ایدن
نتیجه رسید كه اساس این نون نقدهای روانشناتتی ،همان نقد قداای اا بوده است.
در گذشته سخنان بسیاری دربارۀ نقد این ناقد بدزرگ گفتده شدده و نظریّدات وی در
این باره بیان شده است ،ااّا بیشتر این سخنان دربارۀ نظریّات بالغی او و بدهویدژه نظریّدۀ
نظم وی بوده است كه آن نیز به ورت گذرا بحث و بررسی شده و بدا ایدن گسدتردگی،
پژوهشی در این زاینه انجا نشده است.
 -0مبانی نظري
 -1-0مفهوم و اهمّیّت نقد روانشناختی

روش نقد روانشناتتی در سادهترین تصریف این است :روشی است كه اتدون ادبدی را از
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طریق پژوهشهای روانشناسی بررسی ایكند و ایكوشدد تدا از نظریّدات روانشناسدی
برای تفسیر پدیدده هدای ادبدی سدود ببدرد و اسدباب و دالیدل ،سرهشدمههدای پنهدان،
سرنخهای ظریف ،ژرفا ،ابصاد و آثار عمیق آن پدیدهها را كشف كند (المحمد.)08 :1111 ،،
اهمّیّت نقدد روانشدناتتی در اقایسده بدا نقدد ادبدی در ایدن اسدت كده همچدون هتدر
گستردهای هند جریان اهمّ را تحت پوشش تود قرارایدهد؛ از جملده رشدد انسدان از
كودكی تا بلوغ ،عملیّات تحلیل و تفسیر ،عملیّات شفاتواهی و اصالجه .بدا وجدود ااکدان
جدایی بین این جریانات ،همۀ آنها به یک اسیر برایگردند و به هم ایپیوندند.
از آنجا كه شخصیّت فدردی بدا هدارهوب فرهنگدی و اجتمداعی پیوندد ادیتدورد ،نظریّدۀ
روانشناسی ،به ویژگیهای شخصیِ اصیّنی انحصر نمیشود ،بلکه پیوسدته ادیكوشدد تدا ایدن
ویژگیها را به عواال انسانی و اادّی و زاانی تود پیوند زند و بدین طریق آنها را بدا هدارهوب
تانواده ،اجتمان ،فرهنگ و تمدّن ارتبط سازد (ایجان الزویلی و سصد البازعی.)337 :7882 ،
 -0-0پیدایش

روش روانشناتتی در نقد ادبی ،ریشههدای عمیقدی دارد كده در االحظدات اوجدود در
برتی پدیدههای تلّاقانه نمودار ایشود؛ از جمله ای توان آن را در نظریّات افالطون كده
دربارۀ اثر شصر بر احساسات انسانی است ،االحظه كرد« .نظریّۀ تطهیدر» (پدا

كدردن)

ارسطو ،فقط ابدان ادبی را با كاربردهای روانشناسیاش ارتباط ایدهد كه باعث ایشود
دو احساس ترس و شفقت برانگیخته شود .ایراث نقدی عربی قددیم نیدز از ایدن نظدرات
اتبحّرانه تالی نیست كه نشاندهندۀ نگرشی ژرف به روان آدای و اقدار تأثیرپذیری آن
از ادبیّات است .همچنین بیانگر ارتباطات تودرتو و پیچیدهای است كه ناقد ایتواند ایدن
ارتباطات را بین اقولۀ ادبی از یک طرف و انگیزهها ،اهداف و كاربردهای روانشناسی آن
در نزد فرد تلّاق و نزد گیرنده از طرف دیگر برقرار سازد.
ابنقتیبه از نخستین ناقدانی است كده انگیدزه هدا و علدل رواندی در شدصر را تنهدا در
هارهوب علّتی احساسی اثل تشم ،شاداانی ،شوق و حاالت روانی دیگر پنهان ایداندد
(ر  :ابنقتیبه ،بیتا ،)6 :ااّا قاضی جرجانی قائل به این اسدت كده تفداوت شدصر بده تفداوت
طبیصت تود شاعر برایگردد؛ بنابراین ،فرد توشاتلّاق باید كالای روان داشته باشدد و
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فرد تشکازاج و تشن ،كالای تشن را بهكارگیرد (عبدالصزیز الجرجانی.)10 -12 :1166 ،
عبدالقاهر جرجانی ،دربارۀ تأثیر شصر بر روان ،االحظدات و نظراتدی دارد .او ازیّدت و
لطافت اتن را با پیچیدگی آن و دور شدن از ارتباطات انسانی ارتبط ایداند؛ دو هیدزی
كه در روان ،انگیزههای اشتیاق و رغبت به آن شصر را ایجاد ایكند .ااوردی با جرجدانی
در این اورد اوافق است؛ وی ایگوید :هیزی كه از اندیشهها پنهان شود ،همانند هیزی
است كه از دیدهها پنهان شده است؛ هون كه جانها آن را بزرگ ایشدمارند و قلدبهدا
آن را گراای ایدارند و آنچه كه از آن ظاهر شود و پنهدان نماندد ،تدوار و تفیدف شدود
(ااوردی ،بیتا ،.)55 :ااّا ابنطباطبای علوی بین لذّت بردن تواننده از اتن و اشتیاق یافتن
به آن و نیز بین دو علّت اوافقت و اخالفت (با اذاق انسان) یدا ادأنوس بدودن و غرابدت،
ارتباط روانی قائل است و در این ابحث ،اقداری از قوانین اربدوط بده شدرایط گیرندده،
اوضعگیریها و واكنشهای وی كشف ایشود (ر  :ابنطباطبا ،بیتدا)6 :؛ بنابراین ،در ایدن
هارهوب ،اجموعهای از پژوهشهای روشمند و نقّادانۀ روانشناتتی وجود نداشته است.
 -4-0پیشرفت در غرب

روش روانشناتتی به شکلهای انظّم و با شرون تودِ علدم روانشناسدی ،از دد سدال
گذشته و به طور اصیّن ،از پایان قرن نوزدهم ایالدی ،با هدا آثدار زیگموندد فرویدد در
زاینۀ تحلیل روانشناتتی آغاز شد .او در این كار ،از بررسی پدیدههای نوآورانده دربدارۀ
ادبیّات و هنر ،به عنوان تجلّیّات پدیدههدای روانشناسدی كمدک گرفدت و دیددگاههدای
تویش را بر ناتودآگاه فردی و عقده های شخصیّتی افراد ابتنی ساتت .وی ابدان هنری
را ناشی از حاالت جنونآایز هنراند ایدانست ،ولی كارل گوستاو یونگ ،شاگرد فرویدد،
به ناتودآگاه جمصی اعتقاد داشت و افکار ادیبدان را بدر اسداس رسدوبات ایدن ناتودآگداه
تفسیر ایكرد.
بنابراین ،دانش «روانشناسی ابداعی» در بررسیهای روانشناسیای پدیدار شدد كده
برتری در ابدان را نبوغ ایشمرد و سپس این نبوغ را با نوعی از جنون همراه ادیداندد و
در نتیجه ،اوج برتری در ابدان با اوج استثنا بدودن از روال اصمدولی زنددگی رواندی برابدر
ایشود .دانش ابدان به فرضیّههای نظری احض تکیه نمیكند ،بلکه ایكوشد نوآوران را
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با اجموعهای از آزاایشها و پرسشها بیازااید كه با شیوهای روشمند و علمدی طرّاحدی
شده است؛ هنانكه تود پیشنویسهای آثار ابداعی را با این نون تحلیل بررسی ایكندد
( الح فضل.)60 :1112 ،
در فرهنگ عربی ،اکتب روانشناسی ابداعی را اصطفی سویف بنیان نهاد .او داحب
كتاب االسس النّفسية لإلبدان الفنّی فی الشّصر خاصّة است .این كتاب به اثابۀ نقطۀ ثقدل و
ا لی آثار این اکتب در فرهنگ عربی است؛ اکتبی كه انشصب شد و دانشآاوزانش بده

دیگر انوان ادبی هم پرداتتند .شاكر عبدالحمید االسس النّفسية لإلبدان الفنّی فدی القصّ ة
القصيرة و ساایهْ الملّه االسس النّفسية لإلبدان الفنّی فی المسرح را نوشت (همان.)61 :
از اهمّترین ناقدانی كه نظریّات یونگ را دربارۀ روانشناسدی جمصدی بدرای تحلیدل و

بررسی ادبیّات به كار بست« ،نورثروب فرای» ) )Northropfryاست كه در كتاب تشریح
النّقد نظريۀ امکن بودن تفسیر ادبیّات جهانی را نگاشت؛ این نظریه در فرهنگ غربی بده
زبانهای اختلف ظهور یافته است (همان.)21 :
جریان روان شناسی دیگری كه در تحلیل ابدان ادبی اهمّیّت تا ی داشت ،در اکتب
رازی «آدلر» ( (Alfred Adlerاتبلور شد؛ اکتبی كه رؤیاها و رازها را به شدکل روشدنی
به یکدیگر نزدیک ایكرد (همان).
اکتب «گشتالت» ( ،)ɡəˈʃtælt/ gestaltیکی دیگر از اکاتبی است كه بهویژه نمایندۀ
ا لی آن ،هربرت ویلر ( )Herbert wheelerویژگیهای نظریدهای اتمدایز را از اکتدب
تحلیل روانی فرویدی اتبلور ساتت؛ زاانی كه این نظریّه را در طدرحهدای بنیدانی ایدن
اکتب ،بهجای روشی اتمایز و جایگزین اطرح كرد (همان .)02 :در این زاینه ،به جریدان
روانشناسانۀ دیگری برایتوریم كه آن را شارل اورون ( )Charles moronبنیان نهاد
و در آن به واسطۀ تفسیر برتی اتون با برتی دیگر ،بده ا دطالحِ «نقدد روانشدناتتی»
رسید كه در آن ،آثار یک ادیب را با هم تطبیق ایدهد تا زیباییهای آن را كشدف كندد؛
بنابراین ناقد ،این آثار و پیشرفت آن را اطالصه ایكند تا بتواند بده شخصدیّت ناتودآگداه
ادیب دست یابد و سپس با شرح زندگیاش ،نتایج به دست آاده را تأیید ایكند و از آن
اطمئن ایشود (سصد ابوالرّضا.)01-08 :1175 ،
در نیمۀ قرن نوزدهم ،با آغاز روشهای بنیادی ،بده طدور اشدخّ ،در ندون روش آن
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نقدهایی كه بر اقولههای روانی تأكید داشتند ،هرتشی به وجود آاد .ژان پیاژه ،یکدی از
بنیانگذاران تفکّر بنیادی است كه به روان شناسی كودكان و به كیفیّت تشکیل زبدان در
آنها اهتما ورزید ( الح فضل25 :1112 ،؛ سصد ابوالرّضا.)07 :1175 ،
بصدها الكان ( )Lacanفرانسوی ،یکی از پرهمداران تفکّدر بنیدادی ،اعدال كدرد كده
دانش روانشناسی و ادبیّات به واسطۀ زبان و با روشی بسدیار بدههدمتنیدده ،بده یکددیگر
ارتبط ایشوند .او ناتودآگاه را ابتنی بر روش لغوی برشمرد و ادبیّدات را نزدیدکتدرین
تجلّیّات لغوی برای تبلور این ناهوشیاری قلمدداد كدرد؛ بندابراین ،سداتتار لغدت ،همدان
ورودی(تورا ) درستِ نقد روانشدناتتی اسدت ( دالح فضدل .)25 :1112 ،از اهدمّتدرین
كسانی كه نظریّۀ الكان را عرضه كرد ،اصطفی فوان ،دانشمند عربی بود (همان.)26 :

 -4بررسی نقد روانشناختی در کتاب اسرارالبالغة
با این اقدّاه دربارۀ نقد روانشناتتی ،پی بردیم كه بصضی از اوضوعات این ندون نقدد در
نقد قداا وجود داشته است؛ برای نمونه ،اکتب گشتالت از روانشناسی فرستنده (ادیب)
و گیرنده (اخاطب و تواننده) بحث ایكند كه در كتابهای دانشمند بزرگ ،عبددالقاهر
جرجانی (  121ق) نیز دیده ایشود .وی در آثار تود همانند روانشناسدان بده نکدات
ظریفی دربدارۀ تصو دیّات گیرندده و فرسدتنده اشداره كدرده اسدت .ادا نیدز ایدن نقدد
روان شناتتی را به دو ابحث «ادیب» و «گیرنده» تقسیم كردهایم و توضیحات جرجدانی
را در این دو ابحث تجزیه و تحلیل تواهیم كرد .در ادااه ،نمونههایی از ایدن اشدارات را
از كتاب اسرارالبالغة ذكر ایكنیم.
 -1-4مبحث ادیب یا فرستنده

عبدالقاهر جرجانی در كتاب اسرارالبالغة ،آنجا كه دربارۀ سجع اقبدول و حسدن دحبت
ایكند ،ایگوید« :شیرینترین و واالترین تجنیسی كه شنیدهای آن اسدت كده ادتکلّم بددون
قصد و اراده و بدون آاادگی قبلی آن را بیاورد یا آن اسدت كده (اگدر اطلدوب باشدد) بده دلیدل

هماهنگی توبش با این اقا و این شکل ،همیشه اورد ضربالمثدل قدرار گیدرد» .او در اینجدا
اشاره دارد كه زیباترین جناس یا هر فنّ بدیع دیگری ،آن است كه از ناتودآگاه ادتکلّم و
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بدون قصد قبلی تراوش كند .احتماالً او عقیده دارد كه هدون ناتودآگداه ،اركدز اسدرار و
علم درونی ادیب است ،شاید اطالبی را كه با روان آدایان سازگارتر و هماهنگتر اسدت،
بهتر ایشناسد و اطلوبتر ارائده ادیدهدد (عبددالقاهر الجرجدانی .)17 :7881 ،در ادااده در
فحۀ  15كتاب نیز اشاره ایكند كه شاعر نباید تود را تسلیم تکلّف كندد كده در ایدن
ورت نکوهش ایشود؛ اگر اینکه بخت با او یار باشد و در برتی اوارد ،شدصرش تدوب
از كار درآید (عبدالقاهر الجرجانی.)15 :7881 ،

در فصل تقسیمبندی جناس ،وی توهّم و تیدالپدردازی را در آن دتیدل ادیداندد و
ایگوید:
«آنچه كه باید در این فنّ به آن تکیه كرد ،این است كه توهّم بر دو گونه اسدت :ندوعی كده
استحکا دارد تا جایی كه تبدیل به اعتقاد ایشود و نوعی كه بده آن حددّ نمدیرسدد ،ولدی در

تاطره و حافظه جریان دارد» (همان.)15 :
جرجانی در اینجا كااالً به ااری روانشناتتی اشاره دارد و پایدۀ جنداس را بدر تدوهّم
ذهنی و تلّاقانه ابتنی ایدارد كه اگر یقینی باشد ،این كار بهتر و زیباتر ایشود.
 -0-4مبحث گیرنده

جرجانی در فحۀ  71كتاب اسرار البالغه حبت از این ایكند كه اخاطدب و گیرندده
وقتی اطلبی را توش ایدارد و ستایش و ادح ایكند كه همزاان با رسدیدن لفد بده
گوش ،اصنی به قلبش راه یابدد و بدا نشسدتن عبدارت در گوشدش ،آن را تدوب بفهمدد؛
بنابراین ،روان گیرنده كه جرجانی با واژۀ «قلب» از آن یاد ادیكندد ،بایدد بدا آن اطلدب
سازگار باشد و به راحتی آن را بپذیرد؛ البتّه روانی كه سدلیم و بلید و آاوتتده بده ایدن
اصانی و افاهیم باشد.

وی در فحۀ  71در بحث كال و اقصود كال  ،از این سخن ایگویدكه كال توب ،باعدث
جلبِ نظر روان گیرندگان و توشآاد آنان ایشود .او در بحدث اسدتصاره دربدارۀ اثدال «رَأَیْدت
أسداً» ایگوید« :این گونه استصاره آوردن ،باعث ابالغه در تو دیف شدجاعت ادیشدود و ایدن
تصویرسازی از شیر در روانِ شنونده ،قددرت و تشدونت و شدجاعت شدیر را دربدارۀ آن شدخ،
تأثیرگذارتر ایكند و گویی شنونده شیری را اجسّم ایكند ،نه انسانی را» (همان.)71 :

 /42پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،3شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1433

جرجانی تصریح ای كند كه استصاره در روانِ اخاطب ،تدأثیر بیشدتری دارد تدا كدال ِ
عادی یا تشبیه عادی (اثالً او كه اثلِ یک شیر است ،آاد)؛ یصندی ایدن تصویرسدازی در
ذهن اخاطب ،ذهن او را پر از تصاویری ایكند كه گیرنده به راحتدی و بهتدر ،دحنه و
اوقصیّت و یا اطلب را در

ایكند و این اسدئله در او پایددارتر جدا ادیگیدرد .وی در

جای دیگر نیز استصاره را هنری ایداند كه با روان آدای انس ادیگیدرد؛ یصندی طبدع و
روان آدای با این فنون هماهنگ است و اطالب را با ایدنگونده هنرانددیهدا ،آسدانتدر
فراایگیرد (همان.)36 :
وی در تشبیه نیز روانِ اخاطب را در نظر ایگیرد و ایگوید:
در این گونه تشبیهات ،وجه شبه گداهی در تدود همدان دفت و حقیقدت جنسدش واقدع
ایشود و گاهی در حکم و اقتضای آن« .الخد» (گونه) با «الورد» (گل) در سرتی اشاركت
دارند و حقیقت آن را (سرتی) در هر دو جا اییابید و كال با عسل در شیرینی اشداركت
دارد ،نه از حیثِ جنسش ،بلکه از جهت حکم و ااری كه اقتضایش را دارد و آن زاانی اتّفاق
ایافتد كه حسّ ذوقِ هشنده با آنچه طبع بدان گرایش دارد و با آن هماهنگ است ،اواجه
شود؛ بنابراین ،لذّتی و حالتی در تود اییابد كه در روان حا ل ایشود و زاانی كده ایدن
هنین باشد؛ یصنی زاانی كه كال را به عسل از لحاظ شیرینیاش تشبیه كرده است ،ناهدار
این تشبیه از حیث تودِ شیرینی و جنسش نیست ،ولدی از اقتضداهای آن اسدت و دفتی
است كه روان به سبب آن تازه ایشود .و انظورش این است كه ورود این كدال در گدوش
شنونده ،زاینهساز حالتی در روانش ای شود كه شبیه به حالت فدردی اسدت كده شدیرینی
عسل را ایهشد (همان).

در اینجا از نظر روانی ،وجه شبه را در تشبیه كردنِ اشبّه اصنوی (كال ) به اشدبّهٌبده
حسّی (عسل) بررسی كرده و دو حالت اصنوی و حسّی شیرینی را بدا یکددیگر اقایسده و
در روانِ اخاطب ،آنها را به هم اربوط ساتته است كه هگونه در روان انسان ،یک هیدز
(حسّ هشایی) با یک اار اصنوی (لذّت ذوق اصنوی) به هم پیوند ادیتدورد و اخاطدب
این دو احساس را به هم نزدیک و در

ایكند و از این تشبیه لذّت ایبرد.

دربارۀ تمثیل نیز او اذعان دارد كه استفاده از تمثیل روان اخاطبان را در جلب توجّه
به جمله و افاهیم آن تحریک ایكندد و باعدث ادیشدود همدان اصدانی در روان ،تدأثیر
اضاعف داشته باشد (همان .)00 :وی در ادااه ایگوید:
اگر افهو ادح باشد (و در این قالب تمثیلی درآید) ،پر بهاء و جالل و شکوه تواهد بدود و
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در روانِ اخاطبان ،شریفتر و عظیمتر و با افتخارتر تواهد شدد و سدریعتدر باعدث الفدت و
شاداانی ایشود و امدوح را بیشتر تحت تأثیر قرار ایدهدد و شدفاعت بیشدتری را بدرای
ادحكننده (شاعر) به همراه ایآورد و سبب ایشود كه بخششها و سخنهای ستایشآایز
بیشتری دربارۀ او (شاعر) گفته شود و بر زبانها و تاطرهها رواج زیادتری یابد و قلدبهدا را
بیشتر به تود عالقهاند كند؛ اگر نکوهش (ذ ّ) باشد ،دردنا تر ای گَزَد و تأثیرش شدیدتر
و تُندتر است؛ اگر استدالل باشد ،برهانش نورانیتر و قدرتمندتر و بیانش روشنتر است؛ اگر
افتخار باشد ،فخرش و شدرفش بیشدتر و جددّیتدر و زبدانش سرسدختتدر ادیشدود؛ اگدر
عذرتواهی باشد ،بهتر آن را قبول ایكنند و قلبها را بهتر جذب ایكند (همان.)00 :

او بررسی ایكند كه اگر اصانی اختلف و اغراض و اوضوعات اختلف شصر و ادب بده
زبان تمثیل باشد ،هگونه روان آدای بهتر و تأثیرپدذیرتر ،دربدارۀ ایدن اوضدوعات عمدل
ایكند و اذعان دارد كه روان آدای با وجود استفاده از تشبیه یدا تمثیدل ،بهتدر پدذیرای
افاهیم است؛ لذا آن افاهیم با ذهنش بیشتر انس ایگیرد و راحتتر در

ایشود .وی

در جای دیگر این اسئله را بیشتر بسط ایدهد (همان.)17 :
با نگاه روانشناتتی به اطالب گفته شده ایفهمیم كه جرجدانی دربدارۀ علدل تدأثیر
تمثیل ،حواس را كه با طبیصت و روان انسدان در ارتبداط اسدت ،در در

بهتدر اطالدب،

فراتر از علم و تفکّر ایداند و به همین سبب اصتقد است كه برای در

بهتر اطلب باید

از تمثیلهای حسی كه با حواس در

ایشود و روان آن را ایفهمد ،استفاده كرد تدا از

این طریق گیرنده (اخاطب) آن اطلب را بهتر و راحتتر در

كند؛ هون این اثالهدای

حسی در روانِ اخاطب ،جاافتاده تر است تا اطالبِ عقلی و فکری و آن طور كده تدودش
در فحۀ  15اسرارالبالغة ایگوید:
اگر این ا ل ثابت شود ،و فهایی كه با تمثیل ،شنونده را از اصقوالت به سدوی هیزهدای
دیدنی و حسی سوق ایدهد ،ذاتاً بدیهی و شناتته شده و درست است؛ هون نیازی نیست
كه ثابت نماییم آیا آن وجود دارد یا نه .و حتی اگر از حیث وجود داشتن نیازی بده تمثیدل
حسی نباشد ،حتماً از حیث اقدار و كیفیّت نیاز بده ایدن اثدالهدای حسدی هسدت؛ هدون
اقدارها در عقل اراتب دارد و قابل در ِ درست نیستند.
اا ایدانیم كه در نهایت ،دیدن در روان تأثیرگذارتر است ،حتی با وجود اینکه به دقِ
تبر آگاه باشیم؛ هنانكه در سورۀ بقره آیۀ  768از قول حضرت ابراهیم ادیفراایدد« :قدالَ
بَلَیِ و لکِن لَیطمَئِنَّ قَلبی» (گفت بله ،ولی برای اینکه قلبم آرا گیرد( ).همان.)15 :
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جرجانی در بحث وجه شبه و اشبهبه عقیده دارد كه اگر اشبه به از جدنس و شدکل
اشبه نباشد ،دارای لطف و نکتهسنجی بیشتری است و در این باره ایگوید:
تشبیهات (هیزهای عینی به یکدیگر) تواه عا باشد یا تاصِِِّ یدک گوینددۀ اصدین ،عدادی
است و هیچ تاثیری در شنوندگان (گیرندگان) ندارد و آنها را تحریک نمیكند و به هیجان
نمیآورد ،اگر آنکه تشبیه بین دو هیزی ورت گیرد كه از لحاظ جدنس اتفداوت باشدند؛
بنابراین ،تشبیه هشم به «گل نرگس» در نسلهای اتصدد ودر تماای سنّتها ،یک تشدبیه
عا و اشتر

و شناتته شده است و شما بصدد بدین جدنس هشدم و آن (گدل ندرگس) را

ایبینید و ... . ...و این طوری اگر همۀ تشبیهات را استقراء نمایی ،درتواهی یافت هدر هده
تباعد در دو هیز بیشتر باشد ،برای روان آدای بهتر و شگفتآورتر تواهد بود و نسدبت بده
آن توشحالتر و راضیتر ایشود و باعث ایگردد كه آن را زیبا و نکته سنج به شدمارآورد
و شادیهای درونی و فطریاش را (نسبت به آن اطلب) بیرون بریزد و( ...همان)10 :

بنابراین ،سخنان او در واقع روانِ گیرندۀ اثر را بررسدی و كنکداش ادیكندد و عقیدده
دارد كه هر هه جنس اشبه و اشبهبه از هم دورتر باشدد (ولدی قابدل تشدبیه باشدند) ،در
روانِ گیرنده ،اثر بیشتری تواهد داشت؛ هیزی كده ادا اكندون در آثدار شدصرای ندوگرا و
رازگرا داریم كه باعث شده است توانندهها را بیشتر به طدرفِ تدود جدذب كنندد .ایدن
بحثی كااالً روانشناتتی است كه انسان در تشبیه ااورِ همجنس به یکددیگر ،آن هندان
تحت تأثیر و آاوزش قرار نمیگیرد ،بلکه هر هه تشبیهات از لحداظ ندون ،فا دله داشدته
باشند ،در ذهن گیرنده بهتر اینشینند.
او هرایی این اطلب را در فحۀ  185كتاب هنین ایگوید:
طبیصت انسان این هنین است كه هرگاه بصد از رنج كشیدن به آن هیزی برسد كه نسدبت
به آن تمایل و اشتیاق دارد ،این رسیدن برایش شیرین تر اسدت و اتمدایزتر و در روانِ او از
جایگاه واالتر و لطیفتری برتوردار است .و نسدبت بده آن هیدز ،اتمایدلتدر و اشدتاقتدر
ایگردد؛ همچون این ضربالمثل كه در آن ،هیزی را كه دارای جایگاه لطیف است ،به آب
سرد برای فرد تشنه ،تشبیه كرده است:

وهنّ ینبِذْنَ اِنْ قَوْلٍ یصِبْنَ بِه

اواقعَ الماءِ اِنْ ذی الغُلَّۀِ الصّادی

(آنها با سخنانی اواجه ایشوند كه برای فرد بسیار تشنه ،همچون آب سرد است).

در ادااه نیز این اسئله را بیشتر توضیح ایدهد و ایگوید:
شبیه به این اطلب ،اواردی است كه برای فهم آن به رنج و زحمدت نیداز داشدته باشدیم و
روان در جستجوی اصنایش باشد؛ بنابراین ،اگر بگویید :براساس این اطلدب ،بایدد تصقیدد و
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پیچیدگی و اصماگویی ،به اصنا غموض بیشتر بدهد؛ غموضی كه باعث شرف و فضل بیشترِ
آن سخن ای شود ،این تالف عقیدۀ دیگر ارداان است .آیا نمیبینید كه گفتهاند :بهتدرین
كال آن است كه اصنایش سریعتر به قلبت برسد ،تا كه لف آن به گوشَت ،كه جدواب ایدن
است :ان این حد از فکر و تستگی را نمی تواهم و اورد نظر ان نیست ،بلکده ادورد نظدر
ان فقط اقداری است كه بدان نیاز است؛ در اثل« :فان المسک بصض د الغدزال» (حتمداً
اشک قسمتی از تون آهو است) و ....شما ای دانید ،به هر حال كه این نون اصنی ،همانندد
گوهرِ در دف است كه ظاهر نمیشود ،اگر اینکه آن را بشکافید و همانندد فدرد عزیدزِ در
حجاب است كه ورتش را نشان تو نمیدهد تا اینکه اجازهاش را بگیری و( ...همان-185 :
.)182
 ...و ااا تصقید كه ا الً اذاو و ناپسند است ،به تاطر اینکه لف هنان ارتب نشدده اسدت
كه بتواند اصنای اورد نظر را حا ل كند ،تا شنوندۀ (گیرنده) اصنا را با هدارهجدویی طلدب
نماید تا او از طریق دیگر و غیر ا لی به آن اصنا برسد؛ زیرا این نون تصقید ،شما را نیازانددِ
تفکّری ایكند كه اضافه بر اقدداری اسدت كده همانندد آن اصندی الز دارد و شدما را بدا
افهو رسانیِ ناتوشایندش ،به زحمت واایدارد و اصنا را نه تنها در یک قالب نادرست و بی
سااان و ناالموس به شما ارائه ای دهد ،بلکه در یک قالبِ تشن و بدد عرضده ادیدارد و...
(همان.)182 -185 :

او در اینجا بین اینکه افهو اصنی در دف باشد و برای رسیدن به آن تفکّدركنیم و
تود را تا حدودی به زحمت بیندازیم و بین تصقید لفظی یا اصنوی كده باعدث ادیشدود
گیرنده گیج شود و برای رسیدن به اصنای اورد نظر واژگدان را جابدهجدا كندد و سدپس
اصنی را درآورد ،تفاوت قائل است كه این دوای اطلبی است كه از نظدر تمداای علمدای
بالغت و نقد ناپسند است و جزءِ نواق ،لف و اصنی به شمار ادیآیدد؛ بندابراین ،وی در
واقع بر این است كه روان گیرنده تا وقتی برای در
را بهتر و اؤثرتر در

اطلب ،به زحمت بیفتد ،آن اصندی

ایكند كه البته این زحمت ،اندازهای دارد كه كمتر از زحمدت در

فهم تصقید لفظی یا اصنوی است.
در بحث جااع (وجه شبه) نیدز همین اطلب را از انظدر وجده شبده اطدرح ایكند
و بده ایدن قائدل است كده اگدر وجده شبده بدیهی نباشدد ،باعددث ادیشدود كدده روان
دربدارۀ آن تفکّدركند و شکلهایی را كده ایشناسد ،بدررسی و توهم تویش را تحریدک
كند تدا آن اصنا در ذهنش حاضدر شدود (همان.)110 :
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جرجانی قبل از اینکه به بحث تشبیه و جزئیات آن وارد شود ،دو اطلب و بده تصبیدر
تودش ،به تواننده دو پند ایدهد كه جنبۀ روانشناتتی دارد:
یکی اینکه اا ایدانیم كه روان انسان ،كلدینگدری و كلدیگدویی را قبدل از بیدانِ جزئیدات
دریافت ایكند ،شما ایدانید كه تودِ دیدن فیالبداهه انجر به جزئینگری نمیشود ،بلکه
شما با نگاه اول هگونگی كلیات را ای بینید ،سپس بصد از تجدیدنظر ،جزئیدات را اشداهده
ایكنید؛ برای همین گفتهاند« :نگاه اول ،احمقانه است» و گفتهاند« :كسی كه ااصدان نظدر
نکند ،جزئینگری نخواهدداشت».
حکم دربارۀ حس شنیدن و دیگر حواس این هنین است؛ زیرا شما بصد از دوباره گوش
دادن یا دوباره به یادآوردن دا ،جزئیات آن را به روشنی ایفهیمد و هیزهایی كه بار دو
ای فهمید ،بار اول نفهمیدهاید .جزئیات طصم اادۀ غذایی هشیده شده را بصد از اینکه آن را
دوباره با زبان بچشید ،در

ایكنید؛ جزئیداتی كده در بدار ِاول در

نکدردهایدد .بدا در

جزئیات است كه بین بینندگان و شنوندگان و غیره تفاوت و برتری حا ل ایشود.
ااا كلیات كه همه در در

آن برابرند ،تواهی دانست كده شدما در در ِ جزئیدات آن

هیز كلی كه ایبینید یا ایشنوید و یا ایهشید ،همانند فدردی هسدتید كده هیدزی را از
بین كلیات بیرون ایكشد و یک هیز را از دیگر هیزهایی كده بدا آن اخلدوط شدده اسدت،
تمایز ایدهد؛ بنابراین ،زاانی كه برای شما جزئیات اهم نباشد ،همانند كسی هسدتید كده
آن هیز را بی ثمر رها و تلف ایكند.
اگر این پند در رابطه با اشاهده كردن و اثل آن ،درست و به جا باشد ،در نتیجده ایدن
اار دربارۀ قلب (و ذهن و اوارد ذهنی) نیز هنین تواهد بود؛ هدون شدما درادییابیدد كده
همیشه كلیات ،زودتر به توهمات و ااور ذهندی راه پیددا ادیكندد و اول از همده در ذهدن
اینشیند و جزئیات در بینِ آن كلیات فرو رفته و ناپیداست و اتوجه ایشوید كه فقدط در
ورتی در ذهن حاضر ایشدود كده ادورد اشداهده شدده را بررسدی كنیدد و از تداطره و
یادآوری كمک بگیرید .این حالت (نیاز به فکركردن) بر حسب اکانِ تو یف شده و ارتبدۀ
آن ،از لحاظ كلی بودن یا جزئی بودن فرق دارد و هر هه كده جزئیداتش بیشدتر باشدد ،بده
توقف و یادآوری ،تفکّر و تاال ،نیاز بیشتری دارید (همان.)171-178 :

همان طور كه دیدیم ،جرجانی بحثی كااالً روانشناتتی را اطدرح ادیكندد .او ایدن
اسئله را به تو یف اشیاء در تشبیه ایكشاند و اینویسد:
[پند اول] در نتیجه ،اگر اشترا

داشتن (دو هیز) در یک فت ،اطلقاً از بصد كلیات باشد،

به ورتی كه جزئیات و تفصیالت به هیچ وجه تو یف نشود ،نیازی به تشبیه نددارد؛ اثدل
اینکه دو هیز ،سیاه یا قراز باشند كه این فت كمتر از این اسدت كده در آن بده قیداس و
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تشبیه نیاز شود و اگر حتی كمی وارد جزئیات شود ،اثل «این سیاهی اف و براق است».
یا «آن قرازی ،لطیف و تاص است ،».در این ورت شدما بده انددازۀ همدین جزئیدات بده
تفکّركردن نیاز پیدا تواهیدكرد؛ اثل تشبیه قرازیِ گونه بده قرادزی سدیب و گُدل .و اگدر
تو یف جزئیات در اورد یک هیز بهتصوص بیشتر شود؛ به نحوی كده بیدانِ تو دیفِ آن،
دقیق تر باشد و با تاال فهمیده شود ،در این ورت این اار قدرت و توانایی بیشتری در بده
كارگیری تفکّر دارد و آن اثل تشبیهِ «سقط النار» (جرقۀ آتش) به «عین الددیک» (هشدم
تروس) در این شصر ذوالراه است:

أَباهدددا و هیّاندددا لِموضدددصِها وَكْدددراً

و سَقطٌ لِصینِ الدِّیکِ عداورت دحبتی
(به نقل از عبدالقاهر جرجانی)173 :7881 ،

گ هشدم تدروس ،جزئیدات و
و این [و ف و تشبیه بده تداطر ایدن اسدت كده در رند ِ
تصو یّاتی وجود دارد و این تشبیه] به رنگ سرخ ،لطافت و تالصی و به رنگ سیاه ،افی
و براقی را ای افزاید و بر این اساس ،این اقدار را در حدی اییابید كه در آن ،فرد كدودن و
باهوش و انسان غافل و هوشیار و استصدِّ تفکّر و تصویرسازی ،با هم برابر نیستند.
و پند دو این است :آنچه كه باعث ایشود هیزی در تاطره بماند و شکل آن در روان
پایدار شود ،این است كه در برابر هشمها بچرتد و رفت و آاد آن دوا داشته باشد و اینکه
حواس ،آن را در هر وقت و زاانی یا در اغلب اوقات در

و حس نماید و یا بالصکس .آنچده

كه باعث این ایشود كه یاد یک هیز در حافظه جای نگیرد و شکلش در روان ثبت نگردد،
كم دیدن و با فا له حس شدن ِ آن در زاانهای كم ایباشد.
این اطلب به تاطر این است كه فقط هشمها شکل اشیاء را در روان حف ادیكندد و
یادِ آن را در روان ،تجدید ایكند و آن را از نابود شدن نگهداری ادیكندد و ادانعِ زوالِ آن
ایشود؛ لذا گفتهاند :هر كه از دیده رَوَد ،از قلب هم رَوَد .بر اساسِ این ،اباحثه ،انداظره در
علو و تکرار آنها در گوشها ،علت در ااان ااندن آن از فرااوشی ادیشدود و ادانع تلدف
شدن و تروج آن از روان ایشود.
اگر شکی در این اار نباشد ،از آن ایشود نتیجه گرفت :هر تشبیهی كه به تو دیف یدا
تصویرسازی از آن هیزی (اشبهبه) بر گردد كه همیشه دیده و اشاهده ایشود ،كم ارزش
و سطح پائین است و آنچه (اشبهبهای) كه عکس آن باشد و به شدت با آن(اشبه ) تفداوت
داشته باشد ،نتیجتاً ،تشبیه اربوط به آن نادر و جدید تواهدد بدود .سدپس تشدبیهاتی كده
حدوسط این دو حالت باشد ،بر حسب شرایط و حالتشان نسبت به آن دو حالدت ،اتفداوت
ای شوند؛ یصنی آن تشبیهی كه بده حالدت اول نزدیدکتدر باشدد ،دارای سدطح پدائینتدر و
نازلتری است و آن تشبیهی كه به حالت دو نزدیکتر شود ،دارای سطح باالتر و برتر بوده
و یک و ف غریب و نادر شمرده ایشود (همان.)171 -173 :
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هنانكه ایبینیم جرجانی در اینجا نیز یک اسئلۀ روانشناتتی اربوط بده احسداسِ
حواس پنجگانه و بهویژه دیدن را اطرح ایكندد و تدأثیر نگداه كدردن زیداد و تکدراری و
پیدرپی را باعث ااندگاری آن در حافظه ایداند؛ اطلبی كه روانشناسان ااروزی اطرح
ای كنند .او از این دو پندد ،در نقدد تشدبیهات اسدتفاده كدرده اسدت و عقیدده دارد كده
براساس این دو پند ،تشبیهات بر هند گونهاند:
 -1اینکه بصضی او اف به تفصیل تشبیه شود و برتی نه؛ اانند تو یف ابن المصتز كده
در آن ،حدقۀ هشم را از پلکها جدا كدرده و آن را انفصدل نشدان داده و در ذهدن
ثابت كرده است« :لها حدقٌ لم تَتَّصِل بِجفدونِ» (بده نقدل از عبددالقاهر جرجدانی:7881 ،

( )171آن زن حدقهای دارد كه به پلکهایش اتصل نیست) .این گونه تو دیف جزئیدات،
نکتههای لطیفی دارد.
 -7اینکه به تفصیل ،جزئیات و ااورِ اشبه را تو دیف كنیدد تدا حددی كده تمداای
جزئیات آن را بر شمارید و آنها را در اشبهبه جسدتجو كنیدد؛ همانندد تشدبیه
«ثریا» به «توشۀ انگور» كه از لحاظ شدکل و رندگ و بدا هدم بدودن بده شدکل
تاص و از لحاظ اقدار دوری و نزدیکیِ تاص تود ،به یکدیگر تشبیه ایشدوند.
در اینجا شما در ااور ،یکی یکی نگداه كدرده و جدزء بده جدزء بده آن اندیشدیده
و سپس آنها را در تشبیه تود گردآوردهاید و آن را بدرای هیئتدی تواسدتهایدد
كه از تصدادی ستارگان دارای شکل ،رنگ و تقارب تداص حا دل شدده اسدت و
این تركیب به هیئت دیگری اثلِ آن شبیه اسدت كده آن را درسدت بده توشدۀ
انگور نورانی و االحیه (نوعی انگور درشت و بلندد= انگوریداقوتی) شدباهت دادهایدد
و این تشدبیه بدین ایدن دو فقدط بددین علدت دورت گرفتده اسدت كده شدما
تماای اجزاء توشه را به تفصیل بررسی كرده و فهمیدهایدد كده در آن سدفیدی
تا ی است و دارای شدکل دایدره ای سدتارگان اسدت و شدکل انگورهدا كده تدا
كوهکتر ارتب شده است ،همانند شکل ستارگانِ ثریاست .ایدن تصدویر تداص،
نه یک اجتمان نظا اند و پیوند شدید به شمار ایآید و نه یدک اجتمدان بسدیار
جدا از هم؛ بلکه در آن ،تقارب و تباعد اجزاء ،یک نسبت نزدیدک بده هدم دارندد
كه شما با هشم تود در آن ستارگان ایبینید (همان.)175 -171 :
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 -3اینکه با دقت و جزئینگری به تصو یات یک پدیده نگاه كنید؛ همانند تو یفی
كه در دای باز و هشم تروس داشتید و شما قبول نداریدد كده تو دیف كلدی
داشته باشید؛ بدین ورت كه این دایی است و آن هم رنگ قراز اسدت ،ولدی
شما به تفصیل جزئیات پرداتتهاید و دربارۀ آنها جزئیداتی را گفتدهایدد كده در
هیچ دا و رنگ قرازی نیست (همان .)176 :جرجدانی سدپس ایدن تشدبیه را بدر
حسب اركب بودن از دو جزء یا بیشتر ،به اوارد دیگر تقسیم بندی كدرده اسدت
(همان )176 -171 :كه بر طبق سخنان پیشین وی ،هر كدا از لحاظ روانی تدأثیر
تا ی را بر اخاطب و گیرندده دارد و در هدر ندون تقسدیم ،از جهتدی تداص و
جزئینگریای تاص به تشبیه نگاه ایشود و لذا از بصد تا ی نیز بر گیرنده اثر
دارد.
جرجانی نیز در فحات بصددی اس رارالبالغة ،از جملده در دفحۀ  162در بحدث
تشبیه ،جایی كه دربارۀ تشبیه عکس حبت ایكند ،به زاینۀ ایجاد ابالغۀ زیداد آن
در روان گیرنده اشاره اینماید .او دربارۀ بیدت شدصری از ابوجصفراحمّدد بدن وهیدب
حمیری با عنوان
وَ بَدددددا الصُددددباح و كَددددأَنَّ غُرَّتَدددده

وجدددده الخلیفدد دۀِ حددددینَ یمْتَدد ددَح

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

عقیده دارد شاعر ورت تلیفه را در نورانی بودن ،اصروفتر و اشهورتر و كاالتدر از
بح فرض كرده و با این حکم و فرضیه ،بح را فرن و دورت تلیفده را ا دل در نظدر
گرفته است؛ لذا ابالغهای جادویی در روان گیرنده شکل ایگیرد ،آن هدم از جدایی كده
احساسش نمیكنید و بدون اینکه بخواهید ،برای شدما توشدایند و اثمرثمدر ادیشدود
و هون دربارۀ اار اسلمی تبدر ادیدهدد كده بده ادعدای شدما و دلسدوزی و پشدتیبانی
از طرف فرد اخالف آن و انکار فدرد انکدر و اصتدرض نیداز نددارد كده بگویدد «هدرا و از
كجدا ایدن را آوردهای؟» ،توشحالی عجیبی را بده وجدود ایآورد.
او در همین جا بحثی دربارۀ ادح و امدوح اطرح و نکتۀ لطیفی را از لحاظ بالغدی و
روانشناسی بیان ایكند و ایگوید:
حق ادح این است كه اگر برای فرد عاقلی توانده شود ،بتواند دو اادری را بفهمدد و از هدم تمدایز
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دهد كه جمع هر دو و اراعات حق هر دو اشکل است؛ یصنی حق ادح كننده را به تاطر آرایهها و
زیباییهایی كه آورده بفهمد و قصد او را از تجلیل اقااش (امدوح) در برابر هشم ارد بدا گدوش
دادن به او و اظهار رضایت از او و نشان دادن روی توش و اتبسم نسبت به جایگداهی كده ندزد او
دارد بفهمد و (حق دیگر این است كه) بر روان تودش (امدوح) االک شدود تدا ایدن كده سدرور و
شاداانی بر روان او غلبه نکند و او را به سوی غرور نکوهیده و یا این اطلب نبردكه بگوید «این ان
هستم ».و در نتیجه به كبر و غرورِ ناشایستی دهدار شدود كده تدودش هدم نفهمدد از كجاسدت و
نشانههایی از غرور بر او آشکار شود كه به تاطر آن نکوهش و تحقیر گدردد؛ هدون هدیچ كدس در
پیش تود ،تود را بزرگ نمیبیند ،اگر اینکه این كبر و غرور عقلش را بپوشاند و گرهای از حِلدم و
عقلش را باز نماید؛ یصنی عقلش را زایل نماید .و این جایی است كه در آن گا هدا ادیلدرزد ،بلکده
حلم و اندیشهها در برابر آن كم رنگ ایشوند تا حددی كده در ایدن زادان ،فقدط بدزرگادردان و
كسانی كه توفیق داشته باشند ،از ناراحتی روان در ااان هستند .از كجدا و هطدور ایدن اسدئله بده
وجود ایآید؟ هون اگر ادح به این ورت بود « :ورت تلیفه زادانی كده اددح ادیشدود» ایدن
اصران ،او را از بار این تصو یّت رها و سبک ایكرد (همان.)160 -162 :

ایبینیم كه جرجانی در اینجا برای ادح كردن ،به نکتۀ ظریفی اشاره ایكندد كده شداعر
باید رعایت كند تا در عین حال كه توشی را در روان گیرنددگان و از جملده امددوح اوجدب
ایشود و آنها را جادو ایكند و تحت تأثیر تدود قدرار ادیدهدد ،باعدث نشدود امددوح در
حضور همه ،بدون اینکه او تودش بخواهد ،اتکبر و اغرور شود و بقیۀ حضار ایدن را بفهمندد
و او (امدوح) را نکوهش كنند؛ زیرا در این ورت شصر تا یت ا لی شداداانیبخشدی تدود
را از دست ایدهد و احساس ناحوشایندی در حضار و گیرندگان به وجود ایآورد.
او در ابحث وجه شبه و اشبهبه ،اسئلهای تقریبا روانشناسانه را اطدرح ادیكندد و
دربارۀ بیت
نِع

َةٌ كَالشَّددددمس ِلَمّددددا طَلَصَددددتْ

بَثَّدددتِ ارِشدددراقَ فدددی كُدددلِِّ بَلَدددد

1

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

این گونه توضیح ایدهد:
هون نصمتِ شادی بخشی كه باعث انس و احبت ایشود را به تورشید همانند كرده است،
ولی اگر شاعر به تاطر (وجه شبه) رسیدن ِ نصمت به دوردستهای كشدور و انتشدار آن در
بین ارد  ،آن را به شب و رسیدن آن به هر شهر و دیاری و فردی تشبیه ادیكدرد ،حتمداً
یک اشتباه فاحشی را ارتکب ایشد؛ زیرا این اشبهبه اگرهه از لحداظ تدوان بدا تورشدید
 .1ابوالصباس االحنف
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یکسان است ،ولی بین تشبیه ناتوشایند و توشایند تفاوت وجود دارد؛ زیرا فت توشایند
اگر به هدف تشبیه ارتبط باشد ،توجه و عنایت و اراقبتی را ادیطلبدد كده تقریبداً همدان
هدف ا لی ایطلبد؛ ااا فت ناتوشایند ،بهتر است از آن دوری كرد و فکركدردن دربدارۀ
آن را رها كرد (همان.)118:

در اینجا ای بینیم او دربارۀ علت تشدبیه نصمدت بده تورشدید ،بحثدی رواندی اطدرح
ایكند و اذعان ایدارد هون اشبه (نصمت) اار اطلوب و توشایندی اسدت ،بده پدیددۀ
توشایند دیگری اثل «تورشید» تشبیه شده است و نه به شب؛ اگر هه با تورشدید در
این وجه شبه (فراگیر شدن و انتشر شدن در همه جا) یکسان اسدت ،ولدی تورشدید از
لحاظ احبوبیت وتوشایندی ،اقا واالتری دارد؛ پس باعث ایشدود كده تشدبیه در دل
گیرنده بهتر تأثیر بگذارد .حال اگر به جای تورشید ،شب نهاده ایشد ،ناتوشدایندی در
روان گیرنده را در پی داشت؛ هون شب تأثیر انفی و ناتوشایندی در اكثر ارد دارد .او
ناتوشایندی شب را در اثالهای دیگری نیز بیان ادیكندد (همدان)111-118:؛ بندابراین،
ایبینیم كه او با اثالهای اتصدد ثابدت ادیكندد اگدر اشدبهبده «شدب» باشدد ،باعدث
ناتوشایندی گیرندۀ اثر ایشود و روان او را آشفته ایكند؛ لذا نباید برای تشبیه اثبدت
و پسندیده ،از شب برای اشبهبه آن استفاده كرد.
جرجانی در توضیح و تفسیر این شصر بحتری كه ایگوید:
كَلَّفْتُمونددددا حدددددودَ اَددددنْطِقِکُمْ فی

الشِِّددصْرِ یَکفدددی عَددنْ ِدددْقِهِ كِذْبددهْ

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

داقت ،بی نیاز ایكند ).به ااری روانی اشاره ایكند و ایگوید:
انظور بحتری این است كه شما اا را اجبدور كدردهایدد تدا اقداییس شدصری را در حددود
انطقیاش اجرا نماییم و تود را اجبور به تقلید از گفتار احقدق شدده نمداییم تدا ادّعدایی
نکنیم ،اگر بر پایۀ برهان عقالنی قاطع ،تا این كه شصر به علت ا لیاش برگردد .با این كده
در شصر كافی است كه با یک تصلیل آرااش بخش ،روان را با تخیّل بده سدمت توشدایندی
سوق دهیم ،ولی شکی نیست كه رویکرد او به سمت این روش ،با هدف و نیت عمدی بوده
است؛ هون بصید به نظر ایرسد كه انظورش از كذب ،دادن سدهمی از فضدل و آقدایی بده
امدوح باشد كه در او وجود ندارد و با ایدن و دف باعدث تصظدیم و ارج نهدادن بده او [كده
شایستۀ آن نیست] شود؛ هون این كذب بر اساس دالیل انطقدی و قدوانین عقالندی بیدان
نشده است و فقط گوینده با اراجصه به حالت و شرایط فرد اذكور [در كال ] و تو یف وی
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و اظهار نمودن قدر و انزلتش یا پستی و فرواایگیاش و بلندی و واالییاش یا بیارزشیاش
و بنا بر شناتتنِ جایگاه و ارتبهاش دروغ گفته است (همان.)787 :

جرجانی در این جا عقیده دارد كه اگر تصلیل و دف امددوح ،عقالندی و بدر اسداس
انطق قابل قبول عمو باشد ،روان گیرنده آن را راحت ایپذیرد و با آن آرا ایگیدرد و
توشحال ایشود و اگر بر عکس و نااصقول باشد ،آزرده شدن روان گیرندۀ اثر را اوجدب
ای شود و شاید آن را نپذیرد و پس بزند .در واقع ،جرجانی اعتقاد دارد كه بحتری اشتباه
كرده است؛ هون بنا بر تأثیرات روانی دروغ در روان انسان ،آدادی نمدیتواندد از اطلدب
دروغ هرهند كه زیبا گفته شده باشد ،احساس توب و توشایندی داشته باشد.
 -3نتیجه
با در نظر گرفتن اطالب گفته شده به نظر ایرسد بسیاری از اسائل نقدی روانشناتتی
كه در قرون اصا ر در غرب اطرح شده ،در نقد قدیم ،بهویژه در نقد عبدالقاهر جرجدانی
ریشه داشته است .با اسدتناد بده اطالدب ایشدان در كتداب اس رارالبالغة بده ایدن نتیجده
ایرسیم كه در نحوۀ تأثیرگذاری اتون بر گیرنده و تأثیرگذارتر بودن اتن و فرستنده بر
اخاطددب ،انگیددزههددا و اسددائل روانددی احوریددت دارد؛ اسددائلی كدده روان را تحریددک و
تأثیرپذیرتر ایكند .در نقد روانشناتتی غربی نیز بر این سه زاویه كه وی اد نظدر قدرار
داده است تأكید دارند -1:اتن اثر-7 ،گیرنده یا اخاطب و  -3فرستنده یا نویسندۀ اثر.
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