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تقدیر
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1

حمد و سپاس خدای بیهمتا که بر بنده بیمقدارش منت گذاشت و توفیق کسب و ترويج دين مقدس
اسالم را ارزانی داشت و او را در تدوين اين مجموعه بهعنوان خدمتی ناقابل ياری نمود؛ و درود و رحمت خدا
بر پیامبر گرامی اسالم صلیاهلل علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهالسالم که مدد و عنايت خاصه ايشان
غیرقابلانكار است؛ اما بعد الزم است از استاد گرانمايه آقای دکتر حمید عباس زاده که با علم و درايت و
انديشمندانه و صبورانه بهعنوان استاد راهنما ،حقیر را در تنظیم و تدوين اين مجموعه راهنمايی و همراهی
فرمودند صمیمانه تقدير و تشكر نمايم .همچنین از استاد محترم حضرت حجةاالسالم والمسلمین اقای مهدی
رضايی که سخاوتمندانه مشاوره پاياننامه را پذيرفته و حقیر را همراهی نمودند قدردانی میکنم.
همچنین از أبوين دلسوز و مهربان ،و همسر فداکارم که مرا رهین تحمل و عطوفت خود نموده و مايه دلگرمی
و امید در اين راه خطیر بوده ،و همه دوستانی که کمک شايانی در تكمیل اين اثر داشته اند ،تقدير و تشكر
نموده ،برای همگی توفیق عمل به دستورات الهی و عاقبت بخیری از خداوند منّان خواستارم.

به امید فرج حضررت بقیة اهلل االعظم ععج و سررافرازی نظام همهوری اسالمی ايران و حسن عاقبت برای
همه خدمتگزاران به دين و انقالب اسالمی.

 .1ابن بابويه ،محمد بن على ،روضة المتقین فی شرح من ال يحضره الفقیه ،چاپ دوم ،مؤسسه فرهنگى اسالمى کوشانبور ،قم 1۰۴۱ ،ه.ق ،ج  ،۵ص .۵۲۱

چکیده
يكی از راههای انتقال علم و فرهنگ در بین ملت های مسلمان و غیر مسلمان ،بحث ترهمه می باشد که نقش
اساسی و مهمی در رشد و شكوفايی علوم و فرهنگ ملل داشته است.
رساله حاضر ترهمه و تحقیق کتاب «نظرية النقد اللعربی رؤية قرانیة معاصرة» نوشته دکتر محمد حسین علی
الصغیر است که در موضوع نقد ادبی نگاشته شده است .اين کتاب شامل سه فصل و يک خاتمه می باشد که در
فصل اول آن نويسنده به بررسی تصوير هنری در اصطالح منتقدان قديم و هديد از همله هاحظ ،ابو هالل ،عبد
القاهر ،احمد شايب ،هابر عصفور و ديگر ادباء و منتقدين ،می پردازد و اهمیت آن و مقايسه بین دو ديدگاه
قديم و هديد را نیز بیان می نمايد و در نهايت تعريف هامعی را از تصوير هنری ارائه می کند .در فصل دوم ،به
بررسی بین لفظ و معنی از زوايای مختلف پرداخته و اقوال و هدال منتقدين را مانند هاحظ که هانب داری از
لفظ می کند و ابن قتیبه که قائل به همع بین لفظ و معنی است و  ...در اين زمینه بیان می کند .در فصل سوم هم
به داللت الفاظ و اقسام آن که به آوايی ،اهتماعی ،الهامی و حاشیه ای تقسیم می شود ،پرداخته شده است و هر
يک از اين اقسام را به آياتی از کالم وحی مزين و شرح می دهد.
در اين نوشتار همت بر اين است که با توهه به ترهمه دقیق مباحث کتاب ،تحقیقی متنی نیز در ادامه مباحث
کتاب از شخصیت ها و مطالب ،نگاشته شده تا راهنمايی و پیشرفت پژوهشگران اين رشته موهب شود.
مطالب پايان نامه طبق فهرست و مسائل کتاب در سه فصل و خاتمه نوشته شده که اول مطالب کتاب و در ادامه
موضوعات تحقیقی بیان می شود.
واژگان کلیدي:
نقد ادبی ،تصوير هنری ،لفظ ،معنی ،عبد القاهر ،داللت،
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مقدمه
لذت خواندن يک اثر ادبی زمانی است که آن اثر دارای حیات و طراوت باشد و حیات و پويايی آن هم
زمانی است که از گذرگاه سنجش و نقد عبور کرده باشد و از ناخالصی ها دور شده باشد ،همچون طال
وقتی ناب می شود که به واسطه حرارت از دل خاک و سنگ ها هدا شود.
اگر بخواهیم يک هامعه علمی را بدون نقد تصور کنیم ،انتظار پیشرفت آن را هم بايد از خود دور کنیم.
نقد ادبی با بررسی همه هانبه يک اثر ادبی نه فقط شكل ظاهری بلكه با پرداختن به معنی و مضمون يک
اثر ،هدف و غرض شاعر يا نويسنده را بیان می کند .ناقد همراه با خالقیت مانع گزافه گويی و بی ارزش
بودن اثر ادبی می شود و اين تنها با ذوق و دانستن ادبیات و نظريه ادبی صرف نیست بلكه گاهی طبق نظريه
های فلسفی و زباش شناسی و  ...است.
نقد همان کوره آتشی است که باعث ارزش طال می شود .لذا نقد باعث پويايی و شكوفايی و شهرت اثر
خواهد شد و هامعه را در همه زمینه های علمی گسترش خواهد داد.
در اين نوشتار هم نگاهی گذرا و مختصر به بحث نقد در سه فصل دارد .در فصل اول به بررسی اهمیت
تصوير و ديدگاه منتقدان قديم و هديد از همله :هاحظ ،ابو هالل ،عبد القاهر ،احمد شايب ،هابر احمد
عصفور و  ...و مقايسه دو ديدگاه دارد و ارائه تعريف هامع .در فصل دوم ،لفظ و معنی را از زاويای
مختلف بیان کرده ،اقوال و هدال منتقدان را در آن بیان می کند ،کسانی که قائل به لفظ يا معنی يا هر دو
اند .در فصل سوم به داللت الفاظ و اقسام آن که به آوايی ،اهتماعی ،الهامی و ضمنی است ،می پردازد و
هر يک را با آيات کريمه قرآن تطبیق می دهد.
اين اثر که در زمینه نقد ادبی نوشته شده ،نسبت به ديگر آثار مختصر می باشد و در بررسی و تطبیق مباحث
از آيات متعدد بهره برده است .اما در عین حال عیوبی نیز دارد از همله:
 .1نويسنده در دو های اين کتاب بر طبل عروبت زده و بحث قومیت و نژاد را پیش می کشد که اين در چنین
نوشتار علمی و آن هم در زمینه نقد ،دور از انصاف است .اين در حالی است که نمی توان نقش ديگر اقوام
و ملل را در اين زمینه ناديده گرفت:
الف هی خالصرررة ما توصرررل للیه الفكر النقدی عند العرب و فی أوروبا قديماي و حديثاي .فهی محاور ثالثة
متأصلة يبدو لی سبق العرب فی التوصل للیها ،و لرساء قواعدها فی ضوء القرآن الكريم .عص  ۱مقدمه

ب و علیه فالصررورة الفنیة هزء ال يتجزأ من حضررارة اامة العربیة فی القرنین الرابع و الخامل قبل الهجرة،
قبل أن تستحدث داللتها المعاصرة عند ااوروبیین بعدة قرون .عص ۲3
 .۲گاهی اوقات نويسنده قسمتی از نقل قول ها را حذف کرده که اين باعث غموض در امر ترهمه شده .مانند
حذف قسمتی از عبارت ابو هالل از «الصناعتین» ص  ۲2کتاب:
الكالم -أيدک اللّه -يحسن بسالسته ،و سهولته ،و نصاعته ،و تخیّر لفظه ،و لصابة معناه ،و هودة مطالعه ،و
لین مقاطعه ،و استواء تقاسیمه ،و تعادل أطرافه ،و تشابه « »1أعجازه بهواديه « ،»۲و موافقة مآخیره لمباديه،
مع قلّة ضروراته ،بل عدمها أصال ،حتى ال يكون لها فى االفاظ أثر؛ فتجد المنظوم مثل المنثور فى سهولة
مطلعه ،و هودة مقطعه ،و حسن رصفه و تألیفه؛ و کمال صوغه و ...
عبارت «مع قلّة ضروراته ،بل عدمها أصال» حذف شده است.
 .3اشتباه تايپی در برخی از صفحه ها از همله:
الف صفحه  ۰2عبارت «شدة أسره» را بیان کرده که صحیح آن با توهه به ماقبل «شدة أزرعه» می باشد.
ب در پاورقی  ۲ص  ۱۲نام کتاب ابن ناقیا را که «الجمان فی التشبیهات القران» است را بنام «الجمال »...
نوشته شده است.
ج در ص  ۱۰پاراگراف سوم در عبارت «فكلما صادقوا منه فرص انتهزوا و لیل  »....کلمه فرص به
صورت همع نوشته شده که بايد «فرصة» باشد.
 .۰آيات شريفه را به صورت کامل بیان نشده است

پ یشگفتار
وظیفه نقد ادبی در شعر يا نثر ،توهه به تشخیص کالم متمايز و محكم از نا مطلوب است .و اثرادبی ،گستره
و زمینه ای است که هنر نقد به آن می پردازد .وناقد منصف کسی است که عرضه می کند در مقام داوری
اين متن وحكم می کند بر نیكی يا بدی آن متن .لذا نه داوری او خودسررانه است و نه ارزيابی او اختیاری
است .بلكه او متن را منحصرا با معیارها و مالک هايی می سنجد که ضامن اصالت و انصاف است.
متن ادبی عبارت از لفظ و معنی است .و برخی ناقدان نسبت به لفظ تعصب ورزيده اند وبرخی ديگرهانب
معنی را برتر دانسرته اند  .و برخی هر دو را وانهاده اند و به پیوند میان لفظ و معنی که همان صرورت است،
براور دارنرد .گروهی موضررروع داللت الفاظ در پرتوی معانی را به بحث گذاشرررته اند .اين همه ،به انگیزه
ارزيابی متن ادبی و مقايسه و سنجش هنر گفتار است.

اين ديدگا های مختلف زمینه های مختلف برای پیدايش آراء و نظر گاه های دانشررمندان عرب و مسررلمان
در نقد شرررد .و در پی آن انبوهی از مكاتب نقدی پديد آمدند که گاه متعهد و گاه افراطی و گاهی ديگر
میانه بودند.
اين تنوع و تعدد ديدگاهها ،به تعدد و تنوع مكاتب نقد قديم و هديد شررد .با نگاهی دقیق به موضرروع نقد،
دريافتیم متن ادبی يا تحت تاثیر تصاوير هنر ی است و يا واژگانی خوش ساخت و معانیی دقیق دارد ،که به
هريک از آن دو فصررل مسررتقل و ويژه اختصرراص داده ايم ،و يا اينكه متن بر داللت واژگان و معانی آنها
اسرتوار اسرت ،در پرتو آن فصل داللت الفاظ پديد آمد .بدين روی اين بحث سه فصل دارد که نمايان گر
نخستین بارقه ها و هلوه های نقد عربی هستند.
 -1اصطالح تصوير هنری
 -۲مسئله لفظ و معنی
 -3داللت الفاظ
فصرل نخسررت ،به موضروع تصرروير نزد ناقدان قديم و هديد عرب پرداخته و آن را با ديدگاههای غربی ها
اعم از اروپايیان و خاورشرناسران مقايسره کرده اسرت .نتیجه اين فصل آن است که تصوير هزيی هدايی نا
پذير از تمدن قوم عرب است .در روزگاری که مردمانی از مغرب و مشرق زمین در شهر های بزرگ عربی
حوالی سده پنجم هجری همچون ،قاهره ،قیروان عشهری در شمال تونل  ،اشبیلیه عسويای امروز  ،غرناطه
ع گرانادا :شهری در هنوب اسپانیا  ،بغداد ،بصره ،کوفه ،موصل و دمشق ،به تحصیل و علم اندوزی مشغول
بودند.
وهمچنین به ابعاد گوناگون مسررئله لفظ و معنی نزد منتقدين قديم و هديد عرب و اروپايی ،پرداخته شررد.
ودر نهايت مواردی که از نتايج اين موضوع بدست می آيد ،و بحث و بررسی در نهايت بدان ها رسید که
لفظ و معنی در يک چهار چوب متمايز منسجم ،يک پارچه و متحدند.
در ادامه نويسررنده اقسررام داللت الفاظ را بررسرری نمود و هنگام تطبیق با آيات قران کريم ،نمونه ها و مثال
هايی ويژه را برشرمرد و مثال های قرانی به طور خاص با تكیه بر برداشرت های شررخصی نويسنده از رساله
اش موسوم به «الصورة الفنیة فی المثل القرانی :دراسة نقدية و بالغیة» انتخاب شد ،و نويسنده ديدهگاههای

معاصرری را به اين پژوهش افزوده که با انديشه معنا شناختی زبانی نزد اروپايیان فاصله دارد .اين ديدگاهها
با نظر اروپايی ها تفاوتی فاحش دارند همراه با طرح های معاصری که دور از فهم معنای لغوی نزد اروپايیان
است .چرا که تنها به مسئله زبان شناختی ارتباط دارد نه نظريه نقد ادبی مورد بحث.
اين بحرث هرا افزون بر اختصرررار و کوتراهی از چنران دقت ،هامعیت و نوآوری برخوردارند که در آينده
زنردگی علمی دسرررتمايه پژوهش های دانشرررگاهی خواهد بود .و يكی از اهداف پژوهش های پیشرررروی
اکادمیک به کمک آن محقق خواهد شد .خصوصا اينكه اين مباحث ،عصاره و يافته های انديشه نقدی نزد
عرب ها و اروپايیان قديم و هديد اسرت .چنین به نظر می رسرد که عربها در رسیدن به اين محور های سه
گانه کهن و ريشه دار و پی افكندن شالوده ای آن در پرتوی قران کريم بر همگان پیشی گرفته اند.
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 . 2پیشی جستن قوم عرب بر همگان ادعایی است خالف واقعیت و حقیقت تاریخی .شایسته بود نویسنده محترم به دور از نگاه قومی و نژادی
ضمن بر
شمردن نقش دیگر ملل و اقوام در پیشبرد علم و دانش و معرفت ،عرب ها را در کنار آنها و سهیم با دیگران می دید ،نه پیشتاز و کاروان
ساالر علم.
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 - 1اهمیت تصویر هنري
اهمیت تصرروير هنری از رهگذر دعوای ناقدان و بالغت دانان بر سررر هدايی بین لفظ و معنی ،روشررن می
شرود .لفظ  ،سراختار شركلی و بافت ترکیبی در اثر ادبی اسرت و معنی ،تنها انديشه يا پیام انتزاعی است که
غرض را بیان می کند.
اين هدايی موهب يک تقسیم آشكار در متن ادبی شده است و به متن دو داللت داده است  :بیرونی مرتبط
باشكل و درونی همراه با مضمون.
وشايد عامل دامن زدن به اين هدايی فهم مذهب معتزله از متن قران کريم باشد .اين متن مقدس دو بعدی
اسرت :بعد اول ،در فن گفتار نمايان می شرود .که داللت های حسری آن از لفظ نشأت میگیرند و در قالب
تعابیر مجازی و آرايه های بديعی متنوع سرررامان می يابد .بعد دوم ،به کمک معنای ذهنی و انتزاعی نمايان
می شود .گیرنده عمخاطب از طريق معنای اين الفاظ در صدد به چنگ آوردن معنا در ذهن خود است- .
بنابراين – لفظ و معنی ،دو پديده مسررتقل هسررتند .زمعتزله اين ديدگاه را مطرح کردند تا به اين برسررند که
شركل ها عارضری و متغیرند .بنابراين حادث هسرتند و قران کريم به دلیل اتصالش به ذات پاک آفريدگار،
تنها معناست ،و ذات خداوند قديم است در نتیجه قران قديم نیست زيرا قديم بودن قران خالف ذات باری
تعالی ست ،3.در حقیقت قران آفريده و ساخته دست پروردگار است بنابراين حادث است .نتیجه آن است
که  ،لفظ و معنی در قران حادث اند و با قِدَم هیچ پیوند و رابطه ای ندارند .اين موضررروع گاه سرررر آغار و
بهانه بحث درباره الفاظ بود و گاه درباره معانی .سررپل اين انديشرره بیش از پیش نزج گرفت .و چند نكته،
آن را دامن زد که عبارت بودند از اعتقاد به اعجاز قران و پرسررش هايی از اين قبیل که اين اعجاز در کجا
نهفته است؟ در لفظ قران يا معنای آن و يا در پیوند میان لفظ و معنای آن؟
عبد القاهرهرهانی – از بزرگان مذهب اشررعری – قائل به رابطه بین لفظ و معنا اسررت .و از اين رو لفظ را
در يرک قالب هدا آورده و معنا را به صرررورت انتزاعی و ذهنی مطرح کرده وآن دو را با فرايند اعجاز ،از
طريق نظم وحسررن تالیف با هم پیوند داد .گويا او نه تلويحا بلكه تصررريح می کند که معانی در هان و دل
گوينده بر الفاظ مقدم اند.۰.

 -3ظ :تفصیل مطلب در :محمد عبد الهادی أبو ریدة ،نصوص فلسفی عربی ،23-22 ،علی سامی النشار ،شکل گرفتن تفکر فلسفی در اسالم،
 ،242جابر عصفور ،ساختار هنری382 ،
 -4ظ :توضیح در مورد این مؤلف :ساختار ادبی در شعر اموی :کارزار بین لفظ و معنی33 - 22 :

به هر روی ،اين دعوا به قطع رابطه میان انديشه و زبان انجامید و در نتیجه زبان به رزم گاهی بدل گشت که
نیازمند رمزگشايی ند چنانكه عبدالقاهر هم به اين موضوع اشاره کرده است:
ززبان ،مانند عالئم و نشرانه اسرت و نشانه و عالمت بی معناست مگر اينكه شد در بردارنده معنايی باشد که
عالمت برای آن قرار داده شده است .وبا اين تقسیم بندی فكر انسان در تصور معانی استقالل يافت.
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احسراس نیاز به تصروير هنری از اينجا پديد آمد به اين لحاظ که تصروير هنری ،ابزاری است که برای بیان
معانی در قالب الفاظ ،شیوه خاص خود را دارد تا گیرنده عمخاطب از متن ادبی تاثیر پذيرد در حالی که به
صورت هم زمان با دو هزء آن ارتباط برقرار می کند به گونه ای که نه هدايی و شكافی میان آنهاست و نه
يكی از ديگری باز شررناخته می شررود .در اين هنگام اثر ادبی در فضررايی به سررر می برد که حاکی از پیوند
زبان و انديشره در يک چهارچوب اسرت ،اين چهار چوب از متن و مرز بندی آن نشرأت می گیرد و توهه
انسان را به ويژگی بیان و سبک معنا معطوف می کند .اين معنا با رشته الفاظی دارای معانی پیوند دارد و در
هیچ حال از آنها هدا نمی شررود .در اينجاسررت که گیرنده به انگیزه کشررف رابطه میان زبان و پیام يا لفظ و
معنی يا شركل و مضمو ن در پی تصوير ،روانه می شود .راه کشف اين روابط میان لفظ و معنی حرکت در
استنباط معانی از خالل شیوه های تشبیه ،استعاره ،تمثیل و مجاز درپردازش معناست تا با تصوير حسی ما را
بره مفهوم ذهنی رهنمون شرررود .و از طريق پرل میران ظراهر و واقع به ارزش کار ادبی پی ببرد و از مجاز به
حقیقت و از تعبیر اسرتعاره ای به معنای اصلی استعمالی ،برسد و از تامل در مشبه به به هايگاه مشبه پی ببرد
و از تمثیل ،به کنه و حقیقت يک شررد دسررت بیابد .اينها همگی چرخه ای از روابط متناسررب و تنگاتنگ
هستند که اصول تصوير هنری مبتنی بر آنهاست.
تاثیر کشررف رابطه لفظ و معنا در گیرنده عمخاطب بسررتگی به کوشررش ذهنی و فكری او در برداشررت و
دريافت تصوير است که با تامل در اين ويژگی ها و امتیازات حاصل می شود.
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