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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
  الله: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۵ جون ٢۴
  

  نظری گذرا بر نثر و شعر دری
  )قوانين، صناعات، سبک ھا و مکاتب ادبی(

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)١٣(  

  

. که اختالف آن طرق مبتنی بر تخيل باشد  بيان ايراد معانی واحد به طرق است مشروط بر اين:علم بيان )١

ًمثال به جای صورت او زيباست، می توانيم بگوئيم . يعنی لغات و عبارات به لحاظ تخيل نسبت به ھم متفاوت باشند

يم صورت او مثل ورد است، بيانی نيستيم، زيرا گل اما اگر به جای عبارت اخير بگوئ. چھرۀ او مثل ماه يا گل است

ھم چنين اگر به جای او بخشنده است، بگوئيم او جواد است . ھمان ورد است و از نظر تخيل، بين آن ھا تفاوت نيست

ا ام. يا سخی است، وارد عالم بيان نشده ايم زير به داللت مطابقه، واژه ھای ھم معنی را به جای ھم جايگزين کرده ايم

اگر در ھمين معنا بگوئيم او گشاده دست است يا در خانه اش باز است، بيانی محسوب می شويم، زيرا اين عبارات 

به عبارت ديگر بيان، نقاشی . نسبت به ھم از نظر وضوح و خفا در معنی يا بيشی و کمی در مقدار تخيل فرق دارند

حتی اگر به جای او . وير است در علم بيان نيستيک مطلب به طرق مختلف است و چون ورد و گل ھر دو يک تص

شجاع است، بگوئيم او مثل شير است و بار ديگر بگوئيم او مثل ببر است باز چنانکه بايد شرط ادای معنای واحد به 

در علم . زيرا ھر چند دو تصوير کشيده ايم، اما اين تصاوير بسيار با ھم شبيه اند. طرق مختلف را رعايت نکرده ايم

 را به دست می دھيم تا مقصود ه ایً را در معنای حقيقی آن به کار نمی بريم معموال قرينه ایان وقتی واژه يا جملبي

  .فھميده شود

 :در علم بيان مجاز، تشبيه، استعاره، کنايه، سمبل، تمثيل و اسطوره مورد بحث قرار می گيرند

سبتی و آن مناسبت را در اصطالح علم بيان  استعمال لفظ است در غير معنی اصلی و حقيقی به منا:مجاز  .أ 

از دست معنی قدرت و از پای معنی . ًمثال فالن کس را بر تو دستی نيست و در دوستی تو پای ندارد. عالقه می گويند

کاربرد مجازی مفھوم افاده ه که در ب خصوص دست و پای برای اينه که اندام ب ثبات و مقاومت اراده می شود نه اين

که مقصود گوينده معنی  قرينه عبارت است از لفظ يا حالتی که داللت کند بر اين.  وجود داشته باشده اید قرينگردد باي

اصلی و حقيقی کلمه نيست بلکه مرادش معنی مجازی کلمه می باشد و چون اين لفظ يا اين حالت مقرون و چسپيده به 

که ذھن شنونده را از معنی  نه صارفه می گويند برای اينجمله مجاز می شود آن را قرينه گفته اند و در اصطالح قري

  :قرينه لفظی و معنوی است يا حالی و مقالی. و حقيقتی منصرف و به مفھوم مجازی معطوف و متوجه می سازد
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 که در تعريف يک سرباز فعال و  لفظی است که قرينه مجاز شده باشد چنان: قرينۀ لفظی يا مقالی

که شمشير زن و تير انداز قرينه است که منظور ) شير تير انداز(يا ) شير شمشير زن(ئيم شجاع و چابک و دالور بگو

 .از شير مرد شجاع است نه حيوان درنده و وحشی

 که لفظی در کار نباشد اما حالت و وضع و چگونگی گفتار گوينده خود داللت : قرينۀ معنوی يا مقالی

که در ميدان فوتبال بگوئيم، عجب آھوئی است در حقيقت آھو را  اينمثل . که مقصود او معنی مجاز است کند بر اين

در مفھوم مجازی آن که مرد چابک در ميدان است به کار برده ايم نه در مفھوم حقيقی آن که آھوی وحشی صحرا 

کار برده ايم نه ه اگر آھوئی را در صحرا ببينيم و بگوئی عجب آھوئی آنوقت آھو را به مفھوم حقيقی کلمه ب. باشد

 .مجازی آن

که آن مانندگی مبتنی بر کذب باشد نه صدق يعنی   مانند کردن چيزيست به چيزی مشروط بر اين:تشبيه  .ب 

که آن دو چيز علی الظاھر شبيه به ھم نيستند و بين آن ھا مشابھت نيست  ادعائی باشد نه حقيقی، مانند کردن يعنی اين

جملۀ سگ مانند شغال است تشبيه نيست زيرا ھر چند ھم . دعا و برقرار می کنيمو اين ما ھستيم که اين شباھت را ا

ارکان تشبيه را داراست اما مبتنی بر صدق است نه کذب به اين معنی که در عالم واقع ھم سگ و ھم شغال از يک 

  .گونه اند که از نظر ادبی ارزش ندارد

 باشد که عبارتند از مشبه، مشبه به، وجه تشبيه و آدات جملۀ تشبيھی در مجموع دارای چھار جز يا چھار رکن می

 . تشبيه

  زير لب گفت که احسنت و زه ای بنده نواز+ شادمان گشت و دور رخسار چون گل بفروخت 

  وجه تشبيه= مشبه به، بر افروختگی و سرخی + ادات تشبيه، گل = مشبه، چون = رخسار 

ن ذکر  آ که وجه تشبيه دریدر تشبيھ. ی کنند زيرا کالم بايد مخيل باشدًدر جمالت تشبيھی اکثرا وجه تشبيه را ذکر نم

اگر در تشبيه آدات تشبيه ذکر نشود آن را تشبيه . نشده باشد تشبيه محمل و اگر ذکر شده باشد تشبيه مفصل گويند

 تر می آيد گوئی بالکنايه و اگر ذکر شده باشد آن را تشبيه مرسل يا صريح می گويند و اگر ذکر نشود کالم طبيعی

  . شاعر از تشبيه استفاده نکرده است

شيوه، به اسلوب، به شکل، چنان، چون، ھمچون، ه سان، به آدات مھم تشبيه عبارتند از مانند، ھمانند، مثل، مثال، ب

  ...کردار، پنداری، گوئی، گفتی وه چو، چنانچون، ب

ن نه وجه تشبيه ذکر شود و نه آدات تشبيه، آن آشبيھی که درت. ًعموما مشبه قبل و مشبه به بعد از آدات تشبيه می آيند

. مشبه به بايد از مشبه قويتر باشد و زننده تر. وقت حذف نمی شوند اما مشبه و مشبه به ھيچ. را تشبيه بليغ می گويند

 چراغ مثل خورشيد می درخشد درست است زيرا که خورشيد از چراغ قويتر است ولی گفتن خورشيد مثل: مثال

  .چراغ می درخشد نادرست است

در تشبيه به خاطری وجه تشبيه ذکر نمی شود که کالم مخيل باشد و ذھن خواننده را بر انگيزد، فھم شعر که ھمان 

ًلذت بردن از شعر است عمدتا ھمان فھم تشبيھات و استعارات شعر است که آن ھم در گرو فھم وجه تشبيه می باشد که 

  . و کار داردًمستقيما با قوۀ تخيل سر

  :به چھار قسم است) مشبه و مشبه به(به اعتبار دو طرف اصلی تشبيه 

لب بر لبی و چشم . يعنی مشبه و مشبه به به توسط حواس پنجگانه قابل درک است: ھر دو طرف تشبيه حسی اند .١

  مشبه به که ھر دو حسی اند= مشبه، چشم خروس =  لب –خروس ابلھی بود 

زندگی من چو . مشبه عقلی چيزيست که با يکی از حواس پنجگانه قابل درک نيست: سیمشبه عقلی و مشبه به ح .٢

 .مشبه به، زندگی عقلی و جويبار حسی اند=  مشبه، جويبار – زندگی –جويبار غريبی 
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ًمنطقا نبايد وجود داشته باشد، چون مشبه به بايد از مشبه قوی تر باشد و چون عقلی : مشبه حسی و مشبه به عقلی .٣

 . بايد اينگونه تشبيه مفصل بيايد اگر مجمل آيد فھميده نمی شود. ت به حسی پوشيده تر استنسب

 طرفه بی سود و بی زيان که منم + فارغ از سود و زيان چو عدم 

  )مولوی(

  .مشبه به که عقلی است= مشبه، عدم = در بيت مولوی من 

  : ھر دو طرف تشبيه عقلی است .۴

  تو گوئی که بھره ندارد ز خاک+روانش خرد بود و تن جان پاک 

  . دشوار است ولی تن مثل جان پاک که خاکی نباشد يعنی آسمانی باشد درست استدفھم روان مثل خر

  

  ...ادامه دارد

  

 

 


