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نوعی تشبیه نویافته در ادب فارسی؛ تشبیه سلب و ایجاب
سعید کریمی

قرهبابا

چکیده
در این مقاله نوعی تشبیه متمایز و نوآورانه در مباحث بالغی با عنوان تشبیه سلب و ایجاب معرفی
میشود که علمای بالغت تاکنون بدان توجه نشان ندادهاند؛ در حالی که این تشبیه در شکلگیری
صور خیال بدیع نقشی بسزا داشته است .شاعر در تشبیه سلب و ایجاب ،ابتدا همانندی مشبه را به کسی
یا چیزی ردّ و بالفاصله در پی آن شباهتِ همان مشبه را به کسی یا چیزی درست در نقطه مقابل مشبهٌبه
پیشین اثبات میکند .نگارنده با آوردن شواهدی از متون ادب فارسی ،کیفیت این قِسم از تشبیه را
بیشتر روشن کرده است .کهنترین کاربرد این نوع تشبیه در قصیدهای از ناصر خسرو یافته شده است.
هدف از تشبیه سلب و ایجاب مانند هر تشبیه دیگری عمدتاً بیانِ حال مشبه یا مبالغه است؛ لیکن این
اغراض بالغی به طرزی جدید و دیگرگونه به دست میآید .گوینده با ایجاد نوعی تقابل و تباین بینِ
دو مشبهٌبهِ دور از هم باعث میشود شباهت بیشتر تجلّی یابد و احساس و عاطفه قویتر منتقل شود.
تباینِ یادشده همچنین زمینه تصویریترشدن معنا را فراهم میآورد .عالوه بر اینها شاعران با استفاده
از تشبیه سلب و ایجاب ،ارتباطات نابیوسیده جدید و مضاعفی را میان اشخاص و اشیا و مفاهیم
ناهمگون برقرار میکنند که این امر باعث شگفتی و اعجاب بیشتر خوانندگان میشود.
کلیدواژه :اغراض بالغی ،بالغت ،بیان ،تشبیه سلب و ایجاب

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
تاریخ وصول 9910/00/09 :ـ پذیرش نهایی9911/02/91 :

karimisaid58@yahoo.com
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 .7مقدمه
چنانکه میدانیم صورتهای مختلف خیال در کتب بالغت سنّتی به چهار دسته
تقسیم میشوند :تشبیه ،استعاره ،مجاز و کنایه .در میان این چهار باب ،تشبیه مهمترین
مبحث علم بیان تلقی میشود که فصول مشبعی را در کتابهای قدیم و جدید بیان به
خود اختصاص داده است .تشبیه یکی از شیوههای کهن و بنیادین ایجاد ادبیّت در کالم
بوده است و احتماالً هیچ متن ادبیای نیست که خالی از اقسام تشبیه باشد« .تشبیه در
ادبیات ملل عموماً از نخستین اشکال تصویرگری نزد شعرا بوده است( ».داد:9918 ،
 )17تعریفهای بسیاری از تشبیه ارائه دادهاند که اغلب آنها یکسان است .در اینجا از
در اثر معروف خود ترجمان البالغه که نخستین کتاب در تاریخ ادبیات فارسی درباره
فن بدیع محسوب میشود ،آورده است« :تشبیه آن است که چیزی را به چیزی ماننده
کنند به صورت و هیئت یا چیزی را بر چیزی ماننده کنند به صفتی از صفتها چون
حرکت و سکون و لون و رنگ و شتاب و درنگ» (رادویانی .)22 :9904 ،در یکی از
کتابهای معاصر نیز در تعریف تشبیه آمده است« :مانندکردن چیزی است یا کسی به
چیزی یا کسی دیگر بر بنیاد پیوندی که به پندار شاعرانه در میانه آن دو میتوان یافت»
(کزازی .)20 :9908 ،محققان بعد از تعریف تشبیه ،همت خود را مصروف دستهبندی
انواع آن کردهاند .تشبیه چهار رکن دارد :مشبه ،مشبهٌبه ،وجه شبه و ادات تشبیه .به
اعتبار کموکیفِ ادات تشبیه ،وجه شبه و طرفین تشبیه ،انواع گوناگونی از تشبیهات
پدید آمده است که سخنسنجان در تبیین مشخصات هریک کوشش کردهاند .در
عموم کتابهای بالغت ،نزدیک به سی نوع تشبیه معرفی شده است که پارهای از
آنها جنبه تصنعی و هنرنمایانه دارد و کمتر کاربردی برای آنها میتوان متصور شد.
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موشکافیها و نکتهسنجیهای طاقتفرسای علمای بالغت در تبویب و تعریف اقسام
تشبیه ستودنی است؛ با وجود این در دایره صور خیال گویندگان پارسی ،گاهی به
تشبیهاتی برمیخوریم که در کتابهای علوم بالغی به شکلی مستقل و مجزا مورد
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جملۀ آن تعاریف به نقل تعریفی از محمد بن عمر الرادویانی بسنده میشود .رادویانی
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بحث و کندوکاو قرار نگرفتهاند .این مقاله تالش دارد به یکی از انواع تشبیهات اشاره
کند که تاکنون از نظر سخنشناسان دور مانده است .ازآنجاکه ظاهراً تا به حال ،کسی
به این نوع تشبیه توجه نکرده است ،نگارندۀ این سطور قصد دارد در صورت
صوابدید صاحبنظران ،این نوع تشبیه را تشبیه سلب و ایجاب نامگذاری کند .در
این نوع تشبیه شاعر ابتدا احتمالِ ماننددانستن کسی را به چیزی یا کسی مطرح میکند
و سپس از تصمیم خود برمیگردد و ضمن ردّ ادعای پیشین ،همان کس را به کس یا
چیزی این بار قویتر از مشبهٌبهِ اولی مانند میکند که متضاد و مخالف با آن نیز است.
شاعر از رهگذر این تشبیه ،تصاویری بدیع میآفریند که ارزشها و کارکردهای
زیباییشناختی بسیاری دارد .در ادامه مقاله کوشش میشود با ارائه شواهد گوناگون از
البهالی متون ادب فارسی ،چندوچونِ این نوع تشبیه تحلیل و بررسی شود.

 .2پیشینه پژوهش
درباره تشبیه ،کتابها و مقاالت فراوانی از دیدگاههای بالغی و سبکشناختی
بهویژه در پیوند با متنپژوهی تألیف شده ولی در حیطه جستوجوهای نگارنده که با
امکانات رایج انجام گرفت ،تابهحال پژوهش مستقلی در این زمینه صورت نگرفته
است .تنها در دو مقاله «نوعی تشبیه در ادب فارسی؛ تشبیه حروفی» نوشته علیرضا
حاجیاننژاد و «تشبیه بدلی در مثنوی مولوی» نوشته سیدرضی میرصادقی ،دو نوع تشبیه
نویافته که تا آن زمان در کتابهای بیان مغفول مانده بوده ،معرفی و به بوته نقد و
بحث گذاشته شده است.

 .3بحث و بررسی
گفتیم که تشبیه موردادعای ما از دو قسمت سلب و ایجاب تشکیل شده است؛
قسمت اول این نوع تشبیه ادعای همانندی میان کسی یا چیزی را با کسی یا چیزی
دیگر که مظهر آن صفت است ،رد میکند .این دست تشبیهات در ادبیات فارسی
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بهوفور دیده میشود؛ برای مثال سعدی در دو بیت زیر ساحت معشوق را بلندتر از آن
دانسته است که او را به آفتاب تشبیه کند:
کاین مدح آفتاب ،نه تعظیم شأن توست

تشبیه روی تو نکـنم من بــه آفـتاب

(سعدی)21 :9912 ،
تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد
دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی
(همان)241 :
در حقیقت سعدی در این دو بیت ،تشبیهی تفضیلی درانداخته است .مؤلف
مبتذل را بدین طریق رفع نمایند که ابتدا چیزی را به چیزی تشبیه کنند ،سپس از آن
برگردند و مشبه را بر مشبهٌبه ترجیح دهند» (رجایی .)489 :9979 ،مثال معروف این
نوع تشبیه ،این بیت از فردوسی است:
یکی دختری داشت خاقان چو ماه

کجـا مــاه دارد دو زلف سیـاه

تشبیه سلب و ایجاب از مرحله سلب فراتر میرود و در کنار مشبهٌبهی که از آن،
رفعِ همانندی به مشبه کرده است ،مشبهٌبه دیگری را مطرح میکند .برای نمونه شاعر
در این بیت ،سامریسِیر بودن را از خود سلب و در مرحله بعد موسیسیرتی را برای
خود ایجاب کرده است:
سامریسیرم نه موسیسیرت ار تا زندهام

در سُم گوساله آالید ید بیضای من
(خاقانی)944 :9984 ،

خاقانی میگوید :من موسیسیرتم و تا زمانی که زندهام هرگز چنان نخواهد بود
که دستم مانند سامری به زر آلوده شود .هرچند بر وجه انشایی و شرطی بودن سخن
چنین اقتضا میکند که خاقانی موسیسیرتی را از خود سلب و سامریسیری را برای
خویش ایجاب میکند ،با دقت در سیاق سخن معلوم میشود گوینده خود را
موسیسیرت دانسته است که هدفش هدایت مردم بود نه سامریسیر که مردم را گمراه
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معالمالبالغه تشبیه تفضیلی را چنین تعریف کرده است« :گاهی ابتذال تشبیهی قریب و
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کرد (ماهیار .)10 :9910 ،یکی از شارحان دیوان خاقانی ،تشبیه بهکاررفته در این بیت
را تشبیه جمع تشخیص داده است (کزازی .)214 :9980 ،در تشبیه جمع برای یک
مشبه ،چندین مشبهٌبه آورده میشود؛ برای مثال در این رباعی معروف از امیر معزی:
ای مــاه چو ابــروان یاری گویی

یا نی چون کمـان شهریاری گویی

نعلـی زده از زر عیــــاری گویی

در گوش سپهر گوشواری گــویی
(نظامی عروضی سمرقندی)08 :9917 ،

چنان نیست که در بیت مزبور ،خاقانی خود را هم شبیه حضرت موسی و هم
سامری بداند بلکه سامریسیر بودن را از خود سلب و خویشتن را موسیسیرت خوانده
است .ما به این نوع تشبیه سلب و ایجاب نام دادهایم .در زیر سه بیت دیگر از خاقانی را
ذکر میکنیم که در آنها تشبیه سلب و ایجاب طرح شده است .بدیهی است همه
ابیات مورد بحث در این جستار از ابعاد گوناگون بالغی شایسته تحقیق است ولی
نویسنده صرفاً از دریچه تشبیه سلب و ایجاب بدانها نگریسته است:
من میــــوه خام سایهپرورد نِیَم

جز چشمه خورشید جهانگرد نِیَم
(خاقانی)142 :9984 ،

من آفتابـــم سایه نِیَم کـــه گُم کُنَدَم

چو گُم کُنَد به کف آرد دگر قرینه من
(همان)199 :

خاییده دهــــان جهانم چو نیشکر

ای کاش نیشکر نِیَمی من کَبَستَمی
(خاقانی)9009 :9917،

کزازی در گزارشِ دیوان خاقانی خود که عمدتاً از شرح نکتههای جزئی بالغی
فروگذار نمیکند ،درباره هر چهار بیت فوق هیچ توضیحی نداده است .بعد از خاقانی،
این موالناست که در مثنوی و غزلیات شمس عالقه زیادی به آوردن تشبیه سلب و
ایجاب از خود نشان داده است .مشهورترین مثال این نوع تشبیه نیز شاید از آن اوست،
آنجا که در دفتر اول مثنوی از زبان حضرت علی (ع) خطاب به عمرو بن عبدود
میگوید:
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کـــوه را کِی در رباید تندباد؟

کَه نِیَم کوهم ز صبر و حلم و داد

(مولوی ،9917 ،ج)499 :9
موالنا در بیت فوق کاه بودن را از امام علی (ع) سلب و در مقابل ایشان را به کوهی
از جنس صبر و حلم و داد تشبیه کرده است .ایجاد نوعی جناس میان کَه و کوه نیز بر
ارزش زیباییشناختی بیت افزوده است .به مثالی دیگر از مثنوی معنوی اشاره میکنیم:
سوی آتش میروم من چون خلیل

من نِیَم فرعـــون که آیم سوی نیل

(همان)90 :
و این نیز شواهدی دیگر از غزلیات شمس:
آخر صدف من نیستم ،من دُرّ شهوار آمدم
(همان)798 :9989 ،
موالنا در بیت فوق دوبار تشبیه سلب و ایجاب را با هنرمندی تمام به کار بسته
است .باید این نکته را نیز توضیح داد که در مصراع اول ابتدا اثبات و سپس رد صورت
گرفته است که البته ریختی متفاوت از تشبیه موردبحث انگاشته میشود.
چون زمیــن نیستیم یغمــــاگاه

ایمن و خوش چو آسمان گردیم
(همان)002 :

و اما در دیوان حافظ چند مثال برای تشبیه سلب و ایجاب یافت شد:
دلگـشـاده دار چـون جـــام شـراب

سـر گرفتــه چنـد چون خُمّ دَنی

سنگسان شو در قدم نی همچو آب

جمــله رنگآمیـزی و تــردامنی
(حافظ)971 :9987 ،

در این دو بیت ،ساختی متفاوت از دیگر انواع تشبیه سلب و ایجاب دیده میشود؛
با این توضیح که شاعر در اغلب مثالهای تشبیه سلب و ایجاب ،از اول شخص مفرد
استفاده کرده است ولی حافظ در بیت یادشده از مخاطب مفرد بهره گرفته است و این
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من نور پاکم ای پسر ،نه مشت خاکم مختصر
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کاربرد نشان میدهد تشبیه سلب و ایجاب در اشکال و ساختارهای گوناگونی جلوهگر
میشود.
هنریترین کاربردهای تشبیه سلب و ایجاب را باید در دیوان صائب تبریزی سراغ
گرفت؛ حتی استفاده از این نوع تشبیه را میتوان یکی از مختصات سبک شعر صائب
به شمار آورد .در اینجا به ذکر شواهدی چند از دیوان صائب بسنده میکنیم:
آفتاب بینیــازم تا کـه تسخیــرم کند؟

نیستم آتش که هر خاری به زنجیرم کند

(صائب تبریزی ،9900 ،ج )9420 :9
نیسـتم چــون کعبه در بنــد لباس عـــاریت
بـید مجـنونم که موی خـود بـه سر پـیچـیدهام
(همان ،9908 ،ج)4778 :7
نـیسـتـم چـون خـار و خـس بـازیچـه اطـفـال مـوج
کشـتـی نوحــم که میخـندد بـه طوفـان خـانهام
(همان)4701 :
شاعران معاصر نیز مثالهایی واال و استوار برای تشبیه سلب و ایجاب آفریده و با
بهرهگیری از خالقیتهای خاص خود ،ظرفیتهای محتوایی و زیباییشناختی این نوع
تشبیه را گسترش دادهاند .از اقبال الهوری گرفته تا رهیمعیری ،با بهکارگیری تشبیه
سلب و ایجاب ،مضامین زیبا و متنوعی را در شعر خویش پروردهاند که موارد زیر از
آن جمله است:
پرده رنگـــم ،شمیمی نیستم

صید هــر موج نسیمی نیستم
(اقبال الهوری)18 :9981 ،

بار خاطر نیستم روشندالن را چون غبار

بر بساط سبـزه و گـل سایــۀ پروانـهام
(رهی معیری)44 :9911 ،

غرق تمنای توام ،موجی ز دریای توام من نخل سرکش نیستم تا خانه در ساحل کنم
(همان)94 :
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در این بند هم احمد شاملو از تشبیه سلب و ایجاب یاری گرفته است:

چندان دخیل مبند که بخشکانیام از شرم ناتوانی خویش /درخت معجزه نیستم/
تنها یکی درختم /نوجی در آبکندی /و جز اینم هنری نیست /که آشیان تو باشم/
تختت و /تابوتت (شاملو.)9091 :9984 ،
گاه نیز بدون آنکه به صراحت از ادات تشبیه استفاده شده باشد ،تشبیه سلب و
ایجاب با استفاده از ساختار تقابلی صورت گرفته است:
حسرت نبرم به خــواب آن مرداب

کهآرام درون دشـت شب خفته است

دریایم و نیــست بـاکــم از طـوفان

دریـا همه عمـر خوابـش آشفتـه است

کهنترین استعمال تشبیه از نوع سلب و ایجاب را فعالً در شعر ناصر خسرو
یافتهایم:
چه عجب گر ندهد دیـو مرا گردن؟

سروریاش چه کنم؟ من نه سلیمانم

مر مرا آنها دادنــــد کــه سلمان را

نیستم همچو سلیمان که چو سلمـانم
(ناصر خسرو)910 :9918 ،

با وجود این شاید با بررسیهای دقیقتر ،سابقه استعمال این شیوه از تشبیه به پیشتر
از ناصر خسرو نیز برسد اما با امعان نظر در این نکته که الگوی کلی تشبیه در سبک
خراسانی همواره ساختاری ساده دارد ،احتمال وجود تشبیه گستردهای از نوع سلب و
ایجاب در شعر پیش از ناصر خسرو اندک است .بعید نیست ناصر خسرو نیز بهدلیل
داشتن روحیه حماسی و مناعت طبع از تشبیه سلب و ایجاب استفاده کرده است.
 .3-7انواع سلب و ایجاب در تشبیه
برای تشبیه سلب و ایجاب میتوان اقسامی قائل شد و آن را از زوایای گوناگون
تقسیمبندی کرد.
 .3-7-7از حیث مجرد یا مقید بودن سلب و ایجاب
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(شفیعی کدکنی)407 :9911 ،
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هریک از بخشهای سلب یا ایجابِ این نوع تشبیه میتواند مجرد یا مقید باشد.
«مجرد بهصورتی ذهنی میگویند که فقط یک کلمه باشد( ».علویمقدم و اشرفزاده،
 ) 904 :9910و مقید آن است که همراه یکی از طرفینِ تشبیه صفتی یا مضافٌالیهی یا
قیدی دیگر باشد؛ مثالً در این بیت:
کَه نِیَم ،کوهم ز صبر و حلم و داد

کـــوه را کی در رباید تندبـاد
(مولوی ،9917 ،ج )499 :9

قسمت سلب این تشبیه یعنی «کَه» مجرد است ولی قسمت ایجاب آن مقید
محسوب میشود؛ چراکه کوه مقید به قیدی شده است :کوهی از جنس صبر و حلم و
داد .در بیت زیر از خاقانی:
پرگار نیستم که سر کژرویام باشد

کز راستی به جز صفت مِسطَری ندارم
(خاقانی)484 :9984 ،

هر دو قسمت سلب و ایجاب که در تشبیه به کار رفته ،مقید به قیدی است :پرگاری
نیستم که سر کژروی داشته باشد (سلب) بلکه مسطری هستم که جز صفت راستی
ندارد (ایجاب).
 .3-7-2به اعتبار یکسان یا متفاوت بودن سلب یا ایجاب
در همه مثالهایی که تا اینجا ذکر شد ،قسمتهای سلب و ایجابِ تشبیهات دو چیز
یا دو کس متفاوت بود اما گاه به شکل دیگری از این نوع تشبیه در متون ادبی برخورد
میکنیم که شاعر در این حالت ،شباهت مشبه به مشبهٌبهی مقید و محدود به یک صفتِ
معیّن را سلب و تشبیه به همان مشبهٌبه اما این بار مقید و محدود به صفتی دیگر را اثبات
میکند .با تأمل در مثالهایی که در پی می آید منظور ما از این نوع تشبیه بیشتر روشن
خواهد شد:
من از خزینه سلطان عقیق و دُر دزدم

نِیَم خسیس که دزدم قماشه بزاز
(مولوی)212 :9989 ،
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زین سپس انبان بادم ،نیستم انبان نان

زانک از این ناله است روشن این دل بینای من
(همان)198 :
فعل من بر دین من باشد گوا

شیــر حقم ،نیستم شیـــر هـوا

(مولوی ،9917 ،ج)499 :9
در بیت اول شاعر خود را شبیه دزد دُرّ و عقیق دانسته است نه دزد قماشه بزاز .در
ابیات بعدی نیز موالنا بهترتیب ادعا می کند انبانِ باد است نه انبانِ نان و به همین نحو
شیرِ حق است نه شیرِ هوا .تشبیهات بهکاررفته در این ابیات موالنا را نیز میتوان جزء
ملحقات تشبیه سلب و ایجاب به حساب آورد:
ما از آن سوختگانیم که از لذت سوز

آب حیـوان بِهِلَنـد و پی آذر گیـرند
(مولوی)187 :9989 ،

دُکّان چـرا گیرم چو او بازار و دکانـم بود
سلطان جانم پس چرا چون بنده جانداری کنم
(همان)799 :
 .3-7-3از حیث تقدم و تأخر در سلب و ایجاب
در تشبیه سلب و ایجاب ،اغلب چنان است که سلب بر ایجاب پیشی میگیرد اما
گاه دیده میشود که ایجاب پیشتر از سلب میآید؛ مانند:
گر موی من چون شیر شد ،از شوق مردن پیر شد
من آردم ،گنـدم نِیَم چـون آمدم در آسیـا
(مولوی)74 :9989 ،
نور من چون برق ،صائب پردهسوز افتاده است
نیستـم شمعـى کـه پنهـان زیـر دامـانم کنند
(صائب تبریزی)9414 /9 :9900 ،
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ما نه زان محتشمانیم که ساغـر گیرند

و نه زان مفلسکان که بز الغر گیرند
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نور خورشیدم ،ز امداد خسیسان فارغم

نیسـتم آتش که هر خاری کند رعنا مرا
(صائب تبریزی)09 :9910 ،

 .3-7-1از حیث تعدد در سلب و ایجاب
اغلب شاعران در این نوع تشبیه از یک سلب و یک ایجاب بهره میگیرند ولی در
بعضی موارد ،سلب و ایجابهای متعدد در تشبیه به چشم میخورد؛ مثالً:
کرم خاکی نیستم اینک بمانم در مغاک خویشتن خاموش
نیستم شبکور کز خورشید روشنگر بدوزم چشم
آفتابم من که یک جا ،یک زمان ساکت نمیمانم (شفا.)911 -400 :9921 ،
شاعر در بیت فوق شباهتش به کرم خاکی و شبکور را از خود سلب و خویش را
به آفتاب مانند کرده است (دو سلب و یک ایجاب) و در ادامه:
 ...کرم خاکی نیستم من ،آفتابم ،جویبارم ،موج بیتابم (همان)
یک سلب و سه ایجاب آورده است .آیا میتوان گفت در بند زیر نیز شاملو از
چهار سلب و یک ایجاب استفاده کرده است:
قصه نیستم که بگویی /نغمه نیستم که بخوانی /یا چیزی چنانکه ببینی /یا چیزی
چنانکه بگویی /من درد مشترکم /مرا فریادکن (شاملو.)499 :9984 ،
 .3-7-9از حیث ساختاری
از ابعادی دیگر نیز میتوان این قسم از تشبیه را دستهبندی کرد .برای مثال تشبیه
سلب و ایجاب میتواند مضمر باشد یا آشکار« .تشبیه مضمر یعنی تشبیه پنهان ،بدین
معنا که ظاهراً با ساختار تشبیهی مواجه نیستیم ولی مقصود گوینده تشبیه است و به هر
حال جمله قابلتأویل به جمله تشبیهی است» (شمیسا .)21 :9919 ،در این بیت از حافظ
تشبیه سلب و ایجاب مضمر صورت گرفته است:
به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید

چو باشه از پی هر صید مختصر نرود
(حافظ)401 :9987 ،
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این بیت حقیقتاً هنریترین شکل ممکن از تشبیه سلب و ایجاب است ،تشبیهی زنده
و پویا که در ژرفساخت آن ،تشبیه سلب و ایجاب جریان دارد؛ بدین معنی که ظاهراً
با ساختار تشبیه مواجه نیستیم ولی مقصود گوینده تشبیه است .اگر جمله را تأویل کنیم
به این صورت در خواهد آمد که «من مانند باشه نیستم که بهدنبال شکارهای خرد و
حقیر باشم بلکه شبیه باز بلند همتم».
از سوی دیگر تشبیه سلب و ایجاب میتواند در یک مصراع یا در یک بیت یا
بهصورت موقوفالمعانی در دو بیت طرح شود .مثالهای ذکرشده از ناصر خسرو و
شفیعیکدکنی در قسمتهای پیشین حالتی موقوفالمعانی را از این نوع تشبیه نشان
گاهی تشبیه سلب و ایجاب در اوزانی دوری مالحظه میشود:
من نور پاکم ای پسر ،نه مشت خاکم مختصر
آخـر صدف من نیستم ،من دُرّ شهـوار آمدم
(مولوی)798 :9989 ،
موسیقی تند و خیزابیِ اوزان دوری باعث برجستهشدن و تقویت معنای تشبیه
میشود.
 .3-7-1از حیث معنای دو سوی سلب و ایجاب
ال از لحـا حـوزه معنـایی در
در برخی از نمونه هـا دو سـوی سـلب و ایجـاب کـام ً
تضادند:
من نِیَم آتش ،منم چشمـه قبــول

بانگ میزد آتش ای گیجان گول

(مولوی ،9917 ،ج)41 :7
اما در اغلب موارد دو طرف بهطور مجازی در تقابل با همدیگر قرار میگیرند:
در پرده سوزم همچو گل ،در سینه جوشم همچو مُل
من شمع رسـوا نیستم ،تا گریه در محفـل کنم
(رهی معیری)99 :9911 ،
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میدهد.
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در بیت اول آب و آتش کامالً در تضاد با یکدیگرند؛ چراکه در آنِ واحد با
یکدیگر جمع نمیشوند اما تقابل شمع با گل و مل بهصورت مجازی است.
 .3-2غرض بالغی در تشبیه سلب و ایجاب
غرض از تشبیه سلب و ایجاب نیز مانند هر تشبیه دیگری بیان حال مشبه و اغراق
است .در حقیقت شاعر با مقابل هم قرار دادن دو چیز یا دو کس یا دو مفهوم درصدد
است از طریق ایجاد تباین و تقابل ،موقعیت واقعی مشبه را نشان دهد و البته با حالتی
اغراقآمیز بر این موقعیت تأکید کند .سعدی در بیتی از بوستان ،حال پیرمرد جهاندیده
کناره گرفته از جمع جوانان را چنین توصیف کرده است که وی مانند فندق لب از
سخن فرو بسته و سکوت کرده بود نه اینکه همانند پسته خندان لب باشد:
چو فندق دهـــان از سخن بسته بــود

نه چون ما لب از خنده چون پسته بود
(سعدی)984 :9981 ،

فندق در ادبیات فارسی نماد لببستگی و پسته مشبهٌبه لبگشودگی و خندانی
است .شاعر از قِبَل ایجاد این تباین خواسته است معنی (سکوتپیشهکردن و
کنارهگیری مرد سالخورده از جمع جوانان) بیشتر جلوه کند و احساس و عاطفه
قویتر و مؤثرتر انتقال یابد؛ حال آنکه بدون ایجاد این تباین ،شاعر مجبور بود به
ساختن و پرداختن یک تشبیه عادی تن دردهد بیآنکه از قدرت بیانی و رسانگی تشبیه
سلب و ایجابِ مذکور برخوردار باشد .هر اندازه تباین ایجادشده در تشبیه سلب و
ایجاب بیشتر باشد و دو مشبهٌبه به دو قطب کامالً مخالف و دور از هم تعلق گیرد ،به
همان اندازه تشبیه بلیغتر خواهد بود و حس زیباییپرستی و ذوق مخاطبان را بیشتر
برخواهد انگیخت و حالِ مشبه نیز تصویریتر نمایش داده خواهد شد.
به هر روی «تشبیه نشاندهندۀ وسعت و زاویه دید شاعر است و نشان میدهد که
شاعر چگونه توانسته میان اشیا و عناصر بهظاهر بیارتباط و متنوع پیوند ایجاد کند؛
ارتباطی که با هیچ دید و توانی جز دید و توان شاعر دریافت نمیشود»
(رضاییجمکرانی .)81 :9982 ،شاعران با استفاده از تشبیه سلب و ایجاب ارتباطات
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جدید و مضاعفی را میان اشخاص ،اشیا و مفاهیم برقرار ساخته ،با این شگرد ،دستگاه
بالغی را از ابتذال و دستفرسودی خارج میکنند.

 .1نتیجهگیری
تشبیهی که در این مقاله ،آن را سلب و ایجاب نام نهادهایم ،تشبیهی مبسوط و به
تعبیر دیگر خوشهای است که تاکنون در کتابهای علم بیان ،سخنی از آن به میان
نیامده است .در تشبیه سلب و ایجاب شاعر شباهت کسی را به کس یا شیء دیگر ردّ و
بر شیء یا شخصی کامالً متضاد و مخالف با مشبهٌبه قبلی اثبات میکند؛ مثالً در مصراع
علی (ع) سلب و در عوض ،شباهت ایشان را به کوه تأیید کرده است .قدیمترین
کاربرد این نوع تشبیه را فعالً در دیوان ناصر خسرو یافتهایم هرچند ممکن است در
تتبعات دقیق بعدی ،سابقه استعمال این تشبیه به شاعران پیش از ناصر خسرو نیز برسد.
هدف از تشبیه سلب و ایجاب مانند هر تشبیه دیگری بیان حال مشبه و مبالغه است اما
این اغراض بالغی به طرزی جدید و دیگرگونه به دست میآید .گوینده با ایجاد نوعی
تقابل و توازی بینِ دو مشبهٌبهِ دور از هم باعث میشود معنا بیشتر تجلّی یابد و احساس
و عاطفه قویتر منتقل شود .تباین یادشده همچنین زمینه تصویریتر شدن معنا را فراهم
میآورد .عالوه بر اینها شاعران با استفاده از تشبیه سلب و ایجاب ارتباطات نابیوسیده
جدید و مضاعفی را میان اشخاص ،اشیا و مفاهیم ناهمگون برقرار میکنند که این امر
باعث شگفتی و اعجاب بیشتر خوانندگان میشود.

پینوشت
 .9برای نمونه رک :تقوی 928 -971 :9991 ،و جدّی.10-11 :9982 ،
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