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Abstract
Book of " Al-Falk Al-Da'er Al AlMasale Al-Sa'er', the work of  Ibn Abi'l-Hadid's, the

linguist, interpreter  and philologist belongs to ahl as-sunnah, is a methodical and scholarly

critique on Ali ibn al-Athir's valuable book, " Al-Masl Al-Sa'er Fe Adab al-Katib & al-

Sha'er". The Book of Ibn al-Athir is an important reference in linguistic, rhetoric, literary

typology, and the method of analysis and interpretation of the text; it has been also

presented two valuable articles about the two techniques of writing and poetry in the book.

Ibn Abi'l-Hadid's critical views on Ibn al-Athir ideas raise new and contemplative topics in

the foregoing context, which can be adapted to new perspectives and views in the field of

linguistics, rhetoric and hermeneutics Therefore, in this essay, we studied and analyzed Ibn

Abi'l-Hadid's  linguistic,  rhetorical and interpretive ideas and based on his brief and

concise views in the book of Al-Falk Al-Da'er, presented a coherent theoretical and

intellectual system  of his  thoughts which is rooted in a kind of relativism; it means that in

criticizing any category, he does not consider it as an element and a separate phenomenon,

and does not issue an absolute statement, but by considering the important attributes such

as texture, position of the word and time and place, he take into account that category as the

relative and according to these indicators speak about it.
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چکیده
و مفسر اهل ،شناسلغت،شناسالحدید، زبانابن ابیالفلک الدائر علی المثل السائرکتاب 

المثـل السـائر فـی ادب الکاتـب و     منـد ارزشو عالمانه بر کتاب مندروشسنت، نقدي 
شـناختی، بالغـت،   مرجعـی مهـم در مباحـث زبـان    اثیـر ابـن است. کتاب اثیرابنِالشاعر

دو فن کتابت و دربابرود و میشماربهو روش تحلیل و تفسیر متن ،شناسی ادبیگونه
الحدیـد بـر   هاي انتقادي ابن ابیدهد. دیدگاهشعر مطالبی ارزنده به مخاطب خود ارائه می

کند که بـا  گفته مطرح میهاي پیشی را در زمینهتأملقابلمباحث جدید و اثیرابننظریات 
اسـت.  طبیقتقابلو هرمنوتیک ،شناسی، بالغتها و نظریات جدید در حوزة زباندیدگاه
و تفسـیري ابـن   ،هـاي زبـانی، بالغـی   در این جستار به بررسی و تحلیل اندیشهروازاین

الفلکهاي پراکنده و مختصر وي در کتاب و با استفاده از دیدگاهشدهالحدید پرداختهابی
گرایـی  اندیشۀ نسـبی برمبتنیکه شده از وي ارائه ی، نظام فکري و تئوریک منسجمالدائر

یک عنصر و پدیـدة مجـزا در نظـر    ثابۀمآن بهايست؛ بدین معنی که در نقد هیچ مقولها
هـاي  دهد، بلکـه بـا درنظرداشـتن شاخصـه    آن حکم مطلق نمیدربابو شود گرفته نمی

و دانـد  مـی و زمان و مکان آن مقولـه را امـري نسـبی    ،موقعیت کالم،مهمی چون بافت
.گویدمیآن سخن دربابها این شاخصهبهباتوجه

شناسـی،  ، بالغـت، زبـان  اثیرابن، علی المثل السائرالدائرالفلکالحدید، ابن ابیها:کلیدواژه
.هرمنوتیک
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. مقدمه1
شـناختی  مرجعـی مهـم در مباحـث زبـان    اثیرابنالمثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعرِ

دو دربـاب رود و شمار مـی و روش تحلیل متن به،شناسی ادبیلغت)، بالغت، گونه(نحو و
ایـن کتـاب جلـد    1دهد. مصححانکتابت و شعر مطالبی ارزنده به مخاطب خود ارائه میفنّ

،کـه خـود در سـه جلـد تنظـیم شـده اسـت       ،به این کتاب2الدائرالفلکچهارمی را با عنوان 
،شـناس لغـت ،شناسزبان،الحدیدابیبناگر نقد و تعلیقات عالمانۀاند که نمایانضمیمه کرده

اثیر در این کتاب است.ابنبالغیـزبانیهاي ر دیدگاهبسنت،اهلمفسرو
شناسی در تحلیـل  پردازانۀ این دو کتاب پرداختن به حوزة زیبایییکی از وجوه مهم نظریه

و تفسیر است. بدین معنا که در بالغت سنتی بـه زبـان و   ،هایی چون لغت، نحومتن و زمینه
شناسی محدود بـه سـه علـم    شود و زیباییجزئی از کل پرداخته میمنزلۀعناصر خیال تنها به

در زمـرة منـابع زبـانی و بالغـی کالسـیک      کـه بااینو معانی است. این دو کتاب ،بدیع، بیان
زبـان و  دربـاب یسندگان به موضـوعات، مبـاحثی را   دلیل احاطۀ علمی نوروند، بهمیشمار به

شـود؛ یعنـی تمـام    هـا پرداختـه مـی   شناسی مـدرن بـدان  کنند که در زیباییبالغت مطرح می
تفسـیر همـه   و در این دو کتاب از قبیـل زبـان، مسـائل بالغـی، لغـت،      موردبحثهاي زمینه

ـ گیرو تحلیل متن قرار مـی ،تفسیر،درخدمت معنا از خـالل مطالـب و   ،دلیـل د. بـه همـین  ن
شناسـی  شناسی جدید، زیبـایی یابیم که در زبانهایی میگاه دیدگاهالدائرالفلکمباحث کتاب 

هـاي  گونـه دیـدگاه  شوند. در این جستار، به بیان و تحلیل ایـن و هرمنوتیک مطرح می،مدرن
جدید و درخور تأمل خواهیم پرداخت.

نپرداختـه المثـل السـائر   به نقد و تبیین تمام مباحـث کتـاب   در این کتابالحدیدیابابن
رااثیـر ابـن هـاي اختصار تنها آن دسته از دیدگاهبهو ،صورت گزینشی، پراکنده، بلکه بهاست

استخراج یـک نظـام فکـري    ،به همین دلیل.که نادرست و غیرعالمانه پنداشته نقد کرده است
پراکندة او کـاري دشـوار، ولـی ممکـن اسـت. اگـر       هايو تئوریک منسجم از خالل دیدگاه

منـد،  صـورت نظـام  و بالغـت بـه  ،زبان، لغتۀزمیندر دیالحدیابابن هاينظریات و دیدگاه
رفـت.  مـی شـمار بهنظران این عرصه تردید یکی از صاحبشد، بیو مفصل ارائه می،منسجم

، بلکـه  اسـت ها به مباحث بالغـی منحصـر نشـده   تناثیرابنهايبر دیدگاهالحدیدابیابن نقد
هاي مختلفـی چـون لغـت، نحـو،     ، زمینهاستمطرح کردهاثیرابنکهرا موضوعاتی تناسب به

و حـدیث را نیـز دربـر    ،قـرآن بافت، روش تفسیر متن، مواضعه، حقیقت و مجـاز، توحیـد،   
گرفته است.  



381)بتول واعظ(...الحدیدهاي زبانی، بالغی، و هرمنوتیکی ابن ابیو بازخوانی دیدگاهتحلیل

الحدید. ابن ابی2
ابـن  بـه  عـروف مبـن حسـین مـدائنی،    بـن محمـد  اهللاهبۀبن عزالدین ابوحامد عبدالحمید

در ،ق)656-586دانشمند، شاعر، ادیب، فقیـه شـافعی و اصـولی معتزلـی (    الحدید، ابی
مدائن دیده به جهان گشود. در جـوانی بـه بغـداد رفـت و در محضـر علمـا و بزرگـان        

بودند، به قرائـت کتـب و انـدوختن دانـش     مذهبشافعیها آنتربیشکه ،مشهور بغداد
.)2ج ،المعارف بزرگ اسالمیرةئداازنقلبه؛ 200- 199: 1408پرداخت (الدمشقی

وي در اصول معتزلی و در فروع شافعی بود و گفته شده است که مشربی میـان تسـنن و   
کثیـر ابـن دهـد کـه بـرخالف نظـر     او نشان مـی البالغۀنهجتشیع برگزیده بود. بررسی شرح 

توان او را معتزلی معتـدل دانسـت. او   می،که وي را شیعی غالی شمرده است،)199، 13ج(
صـحت شـرعی بیعـت بـا ابـوبکر نقـل       در آغاز کتابش اتفاق همۀ شیوخ معتزلی خود را بـر 

، بلکـه تنهـا   اسـت که از رسول خدا نصی بر آن بیعـت وارد نشـده  د کنمیکند و تصریح می
، موجـب  استبه اجماع و هم به غیراجماع راه تعیین پیشوا شمرده شدهانتخاب مردم که هم 

مکتـب  ازپیـروي بـه الحدیـد ابن ابـی اما ،)7، 1: جق1379الحدیدابن ابیصحت آن است (
ـ دابنگرید بـه  داند (گانه میمعتزلۀ بغداد علی (ع) را افضل از خلفاي سه بـزرگ المعـارف رةئ

.)»الحدیدابیابن «مدخل ،2ج ،اسالمی

روش شرح متن  1.2
تـوجهی بـه اسـرار    بر روش مفسران و شارحان اشعار گرفته بـی اثیرابنیکی از اشکاالتی که

دهـد، نکتـۀ   بـه ایـن اشـکال مـی    الحدیـد ابن ابـی فصاحت و بالغت متن است. پاسخی که 
:کندمهمی را در تفسیر و تحلیل متن ارائه میشناختی روش

کـه تاجاییکشف مراد شاعر است. پس واژگان و مسائل نحوي را شعارهدف شارحان ا
اي دشـوار نباشـد   کنند و هرگاه در بیـت واژه به فهم معنا مربوط باشد، تفسیر و شرح می

نهـا بـه شـرح    که نیاز به معنی داشته باشد و فهم معنی نیز در گرو نحو جمالت نباشد، ت
).19: ق1379الحدید(ابن ابیپردازند معنی بیت می

کند، یکی از اشکاالت عمـده  وارد میاثیرابنبر روش تفسیريالحدیدابیابناشکالی که
بـه باتوجـه و ساختاري در روش شرح سنتی متون منظوم و منثـور فارسـی و عربـی اسـت.     

، در شرح و تفسیر متن ضرورتی نیست به توضیح و تبیین همـۀ مـوارد   الحدیدابن ابیسخن 
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دهندة متن پرداخته شود که نقشـی در معنـاي مـتن و مقصـود آفریننـدة آن      تشکیلو عناصر 
فهـم  فراینـد کـه در  مهـم اسـت  تنها شرح و تفسـیر عناصـري  ،الحدیدابن ابینظر بهندارند. 

.مطلب و رسیدن به قصد مؤلف نقش دارند
ابق بـا ایـن   در برخورد با متن است. مطالحدیدابیابن نکتۀ مهم دیگر دیدگاه هرمنوتیکی

به نیت مؤلف و مراد او از آفـرینش مـتن اسـت و    یابیدستدرپیدیدگاه، هرمنوتیک سنتی 
داند.  هدف از شرح شعر را کشف مقصود شاعر می

دهـد و  قـرار مـی  موردبررسـی هاي مربوط بـه فهـم را   هرمنوتیک دانشی است که نظریه
الحدید دربارة معناي مـتن در ایـن   ابن ابیگراست. دیدگاه گرا و نسبیداراي دو رویکرد عینی

گراسـت، زیـرا هـدف شـرح را کشـف مـراد شـاعر        مورد مطابق با دیدگاه هرمنوتیک عینـی 
گرایی است.  نسبیدرمقابلگرایی . عینیداندمی

یافتن قصد مؤلف است. از دیدگاه هیرش، علم هرمنوتیـک بـه   درپیگرا هرمنوتیک عینی
چنین است:تعریف دقیق

مؤلف مقصود چهآنمعناي شایسته و متداول قدیم است براي دریافتن بهکوششی لغوي 
داشته است و این تنها مبناي صحیح براي نقد است، ولیکن این خود نقد نیست، تأویـل  

و حساب احتماالت (بـراي  حالشرحتواند از تحلیل منطقی و است. علم هرمنوتیک می
استفاده کنـد، ولـیکن اساسـاً    خوبیبهند تأویل ممکن) ترین معنا از میان چتعیین محتمل

.)73- 72: 1391ماند (پالمر علم لغت باقی می

گراسـت، وظیفـۀ علـم هرمنوتیـک     که نمایندة هرمنوتیک مدرن و نسبی،اما از نظر گادامر
3).250- 204(همان:اساساً فهمیدن متن است نه مؤلف

ثبات و نیز تمایز فاعل شناسـایی از موضـوع و   دادن به میدانگرایی دو خصلت مهم عینی
گرا عبـارت اسـت از مـتن یـک معنـاي      متعلق آن است. برخی از مبانی هرمنوتیک عینی

برابـري و  نهایی دارد که همان مقصود مؤلـف اسـت؛ معیـار فهـم درسـت از نادرسـت      
درك نابرابري فهم خواننده با آن معنی و مقصود است؛ اثر مسـتقل از خواننـده و مفسـر   

).126: 1394(حاجی اسماعیلی و بنائیان اصفهانی شودمی

بـه مطالعـۀ   گـرا گـرا و نسـبی  هرمنوتیک کالسیک و مـدرن عینـی  دربابتربیشآگاهی
4تري نیاز دارد.بیش

بـر مبتنـی الحدید در زمینۀ شرح و تفسـیر شـعر دیـدگاهی    اگرچه ابن ابی،از نظر نگارنده
ــ هـاي زبـانی  هاي او در نقـد دیـدگاه  کرده است، با بررسی دیدگاهگرا ارائه هرمنوتیک عینی
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شـویم.  گرایی در اندیشۀ او مواجه مـی هاي نسبی، با زمینهالدائرالفلکدر کتاب اثیرابنبالغی 
گرایـی صـورت گرفتـه    بر محور اندیشـۀ نسـبی  است وارد کرده اثیرابناغلب نقدهایی که بر 
ها خواهیم پرداخت.  آناست که درادامه به 

گرا، حقیقـت نسـبی و تغییرپـذیر اسـت. ممکـن اسـت در       دیدگاه هرمنوتیک نسبیبنابر
شمار آید و در زمانی دیگر یا براي افراد دیگر کاذب و فاقد حقیقـت  زمانی چیزي حقیقت به
فهم یک متن بـه معنـاي نهـایی نظـر     کهاینگرایی فهم عبارت است ازباشد. مبانی مهم نسبی
متغیربـودن  دلیـل بـه شـود؛  آن مطرح مـی دربرابردارد که بستگیهاییندارد، بلکه به پرسش

معانی متن امـري نسـبی اسـت.    دارد،بندي آنبسته به افق دید خواننده و زمان، کههاپرسش
مؤلـف و مقصـود   .نیستهاي ما نهفته است و حقیقت جز تأویل هاي جهان در تأویلارزش

بنگرید بـه (گیرد خود متن استموضوع فهم قرار میچهآناو در فهم متن هیچ نقشی ندارد، 
.)574- 570: 1385احمدي 

الحدیـد مطابقـت کامـل بـا هرمنوتیـک      گرایـی ابـن ابـی   البته مدعی این نیستیم که نسبی
شـده  نقادانۀ جدیـد اصـلی پذیرفتـه   هاي گرایی که در نظریهغربی دارد، زیرا نسبیگراي نسبی

اي است که ریشه در فلسفۀ پدیدارشناسی هوسرل شود، حاصل تحوالت فکريمحسوب می
گرایـی  ریشه در مذهب اعتزالی او دارد و نوعی نسبیتربیشالحدید گرایی ابن ابیدارد. نسبی

تعبیر یـا تعریـف مطلـق را    ها یک و تعریف مقوله،مند است که در مباحث زبانی، بالغینظام
داند.گیرد، متغیر میپذیرد، بلکه هرچیزي را بسته به بافتی که در آن قرار مینمی

الحدید درمقام تطبیق به دیدگاه هرمنـوتیکی اریـک.   دیدگاه هرمنوتیکی و تفسیري ابن ابی
ضـابطۀ اصـلی در   تأویـل اعتبـار است. وي در کتـاب  نزدیک، فیلسوف آمریکایی،د. هرش

دیـدگاه ابـن   چـه آن.)591: همـان شناخت تأویل را نیت اصیل مؤلف معرفی کـرده اسـت (  
گذاشـتن میـان دو مقولـۀ معنـا و داللـت      تفـاوت کند، هم نزدیک میبهو هرش را الحدید ابی

زیـرا  ،ناپذیر اسـت سازد که معناي لفظی درواقع از معناداشتن جداییهیرش مدلل می«است. 
دهـد،  اثر براي ما معنی مـی چهآنرا اثر براي مؤلف آن معنی دارد، از چهآنتوانیم میدرواقع

متن یک معناي قطعـی و مشـخص دارد و آن   ،از نظر هرش.)74: 1391(پالمر » متمایز کنیم
هـاي معنـایی مختلفـی    تواند از نظـر خواننـده داللـت   همان نیت و قصد مؤلف است، اما می

الحدیـد نیـز در نقـدهایی کـه بـر      نـد. ابـن ابـی   ها فاقد اعتبـار این داللتداشته باشد که البته
، چنین دیـدگاهی دارد. او نیـز مـتن را داراي یـک     استوارد کردهاثیرابنهاي تفسیري نمونه

زمـان بـر معـانی و    توانـد هـم  داند که همان مراد متکلم است، امـا مـتن مـی   معناي قطعی می
دربـاب لت داشته باشد. نمونۀ آن را در تفسیر حدیثی از پیامبر احتماالت معنایی دیگر نیز دال
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گرایـی  نسـبی .)58- 56: ق1379الحدیـد ابن ابیبینیم (اهللا (ص) میرسولفضیلت مسجد 
در مباحثی چون حقیقت و مجاز و مسائل بالغی بازتافتـه اسـت تـا    تربیشالحدیدابن ابی

هـاي مـدرنی چـون    گرایـی هرمنوتیـک  با نسـبی الحدید گرایی ابن ابیتفسیر. تفاوت نسبی
بنگرید بـه دانند (ها تاریخ و زمان را عامل نسبیت معنا میهایدگر و گادامر این است که آن

شـناختی  الحدیـد در نتیجـۀ مقولـۀ زبـان    گرایی ابن ابیولی نسبی، )199- 196: 1391پالمر 
هاي زبانی و بالغی نیز تغییـر  هتعاریف مقول(سیاق) است که با تغییر بافتمهمی چون بافت

گراست. بدین معنی کـه در  الحدید تنها در مقولۀ تفسیر نسبیبرخالف ابن ابیاثیرابنکند. می
بنگریـد بـه  (شـده اسـت  قائـل گذاري، بـه چنـد وجـه معنـایی    تفسیر هر متن، بدون ارزش

).71- 56: ق1379الحدیدابیابن

ترادف در زبان2.2
که به وجود ترادف در زبـان معتقـد اسـت، وجـود کلمـات      ،اثیرابنبرخالفالحدیدابیابن

کـه وجـود   ،شناسانی چون بلومفیلدکند. این دیدگاه با دیدگاه زبانمترادف را در زبان نفی می
ظـاهر معنـاي   ، مطابقت دارد. طبق ایـن نظـر کلمـاتی کـه بـه     کنندمیترادف را در زبان انکار 

هـا اسـم ایـن ازبسـیاري شودیگمان م«اند:دارند، در حقیقت معنایی با هم متفاوتمشترکی 
).27ق: 1379الحدید(ابن ابی»دارندتفاوتهمباحقیقتدرکهدرحالیاند،مترادف

موردتوجـه رود کـه در کتـب لغـت    شـمار مـی  بهۀاللغفقهترادف یکی از انواع مباحث 
برانگیـز  از موضـوعات چـالش  چنـین هـم قـرار گرفتـه اسـت. ایـن موضـوع      شناسان لغت
زبان عربی است. ترادف از موضـوعات موردبحـث در معناشناسـی    ازجملهشناسی و زبان

یـک پدیـدة زبـانی    عنـوان  بـه که برخی آن را انکار کرده و برخی دیگر رود میشمار نیز به
.اندشدهبدان معتقد 

الفـاظ بـا راهاکنند، آنیررا تفسقرآنیبغرالفاظخواستندمیکهزمانیو تابعان صحابه
یکسـ یننخسـت انـد گفته. گذاشتندنمیاگرچه نام ترادف بر آن کردند،میتفسیرمترادف

از اقسام کـالم  یکیبوده است که در کتاب خود یبویهترادف اشاره کرده، سیدةکه به پد
آن، ذهب و انطلـق را مثـال   يبرشمرده و برا“الواحدالمعنیواللفظیناختالف”را عرب

).51: 1391شریفیو عبدالمحمدي(آورده است

والفاظـه اختلـف اولین کسی که در این زمینه کتاب نوشت، اصمعی بود که به آن عنوان 
). دانشمندان اسالمی همگـی در سـه قـرن اول بـه     6: 1428(المنجد داده استمعانیهاتفقت
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وجود ترادف در زبان عربی باور داشتند. نخستین کسی که با عنوان متـرادف کتـاب نوشـت،    
).  20همان: (المعنیالمتقاربهوالمترادفهاأللفاظابوالحسن رمانی بود با عنوان 

،اعرابـی ابـن بـن زیـاد، معـروف بـه     اولین کسی که ترادف را انکار کرد، ابوعبداهللا محمد
الشاطی و در میان معاصـران  بنتو). در میان قدما المنجد38- 37ن: (هماق) بود231- 150(

).  83: 1391(عبدالمحمدي و شریفی روندشمار میاز دیگر منکران ترادف بهمصطفوي 
هاي متعددي وجـود دارد. برخـی تعریفـی سـاده و بـدون      دیدگاهتعریف ترادفدرباب

کـه دو لفـظ   ایـن «چنین تعریـف کـرده اسـت:    اند؛ نظیر سیبویه که ترادف راشرط ارائه کرده
). 24، 1جم:1988(سـیبویه »ها یکـی باشـد. ماننـد ذهـب و انطلـق     مختلف، ولی معناي آن

نیز همین تعریف را بیان داشته است. عیسی الرمانی تعریف ترادف را بـه یـک شـرط   اثیرابن
دي باشد بـه اعتبـار واحـد،    مقید و محدودشدن الفاظ بر معناي واحترادف«کرده است: مقید

).  10- 9: 1413(رمانی »و البر،مثل الحنطه، القمح
عبـارت  «انـد: تـرادف  آن را چنین تعریف کـرده تربیشبرخی از معاصران با افزودن قیود 

طور حقیقی و مستقل بر معناي واحد بـا لحـاظ واحـد و در    است از داللت دو یا چند لفظ به
.)63: 1392ینی (طیب حس»محیط زبانی واحد

شان مترادف باشند. اگر دو لفـظ  مقصود از حقیقی این است که دو لفظ در معناي حقیقی
اش بـا لفـظ دیگـر در    معنا باشند یا یک لفـظ در اسـتعمال مجـازي   شان همدر معناي مجازي
شـوند. بـا قیـد مسـتقل، کلمـاتی کـه       معنا باشد، مترادف شمرده نمـی اش هماستعمال حقیقی

شـوند. بـا قیـد بـه     روند، از دایرة مترادفات خـارج مـی  کار میتابع و براي تأکید بهصورتبه
شـود، زیـرا اگرچـه اسـم و     اعتبار واحد، اسم و صفت یک شیء از دایرة مترادفات خارج می

کنند، این داللت از دو جهت و دو حیث اسـت، ماننـد سـیف و    صفت بر یک معنا داللت می
).64(همان: صارم

هـا  بسـیاري از اسـم  درمـورد الحدید نیز از منکران وجود ترادف در زبـان اسـت.   ابیابن 
دیگـر متبـاین و   درحقیقـت بـا هـم   کـه درحـالی انـد،  هـا متـرادف  شود که آنچنین گمان می

از ایـن معـانی مبـاین یـا     هرکـدام و مهند. پـس  ،نظیر کلماتی چون سیف، صارماند؛متفاوت
نـد، امـا   امتبـاین دیگـر یـک بـا  انـد  هایی که براي سیف وضع شدهدیگري است. بنابراین اسم

نقـد  بنابر.)48- 47: ق1379الحدیدابن ابیاند (معنیهمرسد که مترادف و مینظربهدرظاهر 
و مـدام،  ،راح،آورد، ماننـد خمـر  براي کلمات مترادف میاثیرابنهایی که مثالالحدیدابن ابی

اثیـر ابـن در نقد نظر الحدید ابیابن .)48: همانشمار آیند (مترادف بهتوانند جزو کلمات نمی
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دانـد.  ها را داراي معانی متفاوتی مـی آورد و آنو مهنّد را مثال می،صارم،کلماتی مانند سیف
و مدام نیز معناي متفاوتی دارند. البته وي براي ادعـاي  ،راح،از دید او کلمات خمرچنینهم

ایـن کلمـات بـه ایـن دلیـل در زمـرة       ،نگارنـده نظـر بهی عرضه نکرده است. خود هیچ دلیل
ـ متبـاین دیگـر یـک شوند و با مترادفات محسوب نمی هـا بـه شـیء    د کـه وجـه داللـی آن   ان

در اشارة بـه ایـن نوشـیدنی خـاص     هرکدامهاي معنایی مختلفی است؛ موردارجاع، از حیث
ا در نظر دارند. خمـر از حیـث تخمیرشـدگی،    هاي معنایی متفاوتی از آن رها و جهتویژگی

انـد.  و مدام از حیث نوشیدن پیوسته به این نوشیدنی اطالق شده،بخشیراح از حیث آرامش
کند.و مهنّد نیز صدق می،کلمات سیف، صارمدرباباین قاعده 

اشتراك لفظی3.2
هـاي مشـترکی اشـاره    شناسی است و بـه لفـظ  اصطالحی در زبان» نامهم«یا » اشتراك لفظی«

دارد که از دو یا چند معنا برخوردار است. در این میان، معانی لفظ مشترك ممکن است ضـد  
لفـظ  : «انـد گفتـه هم باشند. دانشمندان اصول نحو در تعریف مشـترك لفظـی   بههم یا نزدیک 

و سـان یـک طـور  بـه تربیشمشترك لفظی است که در نظر اهل زبان بر دو معناي مختلف یا 
). نورالـدین المنجـد   121: 1394شـهبازي  ازنقلبه؛ 336: 1367(عبدالتواب »برابر داللت کند

گوید:شناسان معاصر در تعریف مشترك لفظی میاز زبان
مشترك لفظی واژة مفردي است با همان حروف و حرکات و در یـک محـیط و نیـز در    

که میان ایـن معـانی رابطـۀ    صورتیدریک زمان که بر دو یا بیش از یک معنا داللت کند، 
).122: 1394شهبازي ازنقلبه؛ 37: 1428(المنجدبالغی یا معنوي وجود نداشته باشد

پدیدة اشتراك لفظی جایگاه و موقعیت بارزي در میـدان تحقیقـات معنـایی احـراز کـرده      
بـه آن  هایی اسـت کـه در علـم جدیـد داللـت      پدیدهمجموعهاست، زیرا این مقوله جزئی از 

).51: 1381(نصیف الجنانی شودروابط معنایی گفته می
بدان پرداختـه  السائرالمثلدراثیرابناین موضوع یکی از مباحث زبانی مهمی است که

نیـز  الحدیدابیابن آمدن لفظ مشترك و انواع آن بحث کرده است.وجودبهدالیل دربابو 
را نقد کرده است. نخستین نقدي کـه اثیرابنهايبا پذیرش اصل موضوع، برخی از دیدگاه

تعریف لفظ مشـترك اسـت.   دربابکند، وارد میاثیر ابنالحدید در این موضوع برابیابن 
». عـین «اند؛ مثـل واژة  هاي مشترك، در لفظ مشترك و در معنی متفاوتاسماثیر ابناز نظر

نسته و خود بـدان چیـزي افـزوده اسـت:     این تعریف را جامع و مانع نداالحدیدابیابناما
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ابـن  (»خـاص وضـع شـده اسـت    ۀکلمـ یـک ياست کـه اول بـرا  یاسملفظیمشترك«
لفـظ تعریـف بـه گزارهاینافزودنازراخوددلیلوانگیزهوي). 48:ق1379الحدید ابی

هـم بـر مجـاز و هـم بـر      حـال درعینکه داندیمیلفظ مشترك و لفظیانمیزتما،مشترك
.کندمیداللت یقتحق

کند، از نظر وضع لغت و تطـور معنـایی واژه بسـیار مهـم     مطرح میالحدیدابیابن چهآن
عالقـه  اند، همان نبـود هایی که اهل زبان از لفظ مشترك ارائه دادهاست. قدر مشترك تعریف

اهـل  چهنانتوجهی اهل زبان به عالقه یا قدر مشترك معانی لفظ است. چدر معانی لفظ یا بی
اي بیابند، آن لفظ مصداق حقیقت و مجاز است. به ایـن ترتیـب،   زبان میان معانی لفظی عالقه

مشترك لفظی عبارت از لفظی است که در مواضع گوناگون بـه معـانی گونـاگونی اسـتعمال     
یابنـد. ایـن بخـش از    شود و اهل زبان هیچ عالقه و قـدر مشـترکی میـان معـانی آن نمـی     می

سازگاري و تناسب دارد، زیرا او نیـز بـه تفـاوت میـان لفـظ      الحدیدابیابنا دیدگاهتعریف ب
مشترك و لفظی که معناي آن میان حقیقت و مجاز در تردد است، اذعان داشـته اسـت. نکتـۀ    

اسـت  یاسـم «این است که از نگاه او لفظ مشتركالحدیدابیابنتأمل دیگر در عبارت مورد
، »رفتـه] کـار بهیگرکلمات ديبراآنازپسخاص وضع شده است [و ۀکلمکیيکه اول برا

یبرخــ: «انــدلفــظ مشــترك را تعــدد وضــع آن قلمــداد کــردهیژگــیویبرخــکــهیدرحــال
براثـر مشترك يتعدد معنایدباکهاینماننداند؛افزودهیفتعرینبر ایزنیوديقنظرانصاحب

صـورت گرفتـه   یلـه قبیـک تعـدد وضـع در   یدمعتقدند که بایزنیتعدد وضع باشد و گروه
رایـ زاسـت، مسـتدل ومحکمينظرکند،یمطرح مالحدیدابیابنچهآن،باوجوداین» باشد.
یک بار براي یک معناي مخصوص وضع شده است، اما با گذشت زمـان و  ابتدامشتركاسم

هاي معنایی متعدد و مختلفی یافتـه اسـت؛   هاي مختلف جنبهکاربرد آن در میان قبایل و گروه
، امـا تعـدد   استبار براي یک معناي خاص صورت گرفتهیکدیگر، مواضعۀ لغت عبارتبه

در جریـان توسـع   چـه آنهاي معنایی آن واژه اتفاق افتاده است. و کثرت در گستردگی حوزه
ـ   فراینـد دهد، همان معنایی یک واژه روي می ایی میـان دو سـاحت   مجـازآفرینی و تـردد معن

زیرا یکی از عوامل پیدایش اشتراك لفظی تطور معنایی اسـت کـه آن   «؛حقیقت و مجاز است
الفاظ مشـترك  تربیش). 123- 122: 1394(شهبازي »گیردهم ابتدا از طریق مجاز صورت می

مجـاز  گونه که در آغاز لفظی به طریقآیند. بدینوجود میتطور معنایی و داللی بهگذررهاز 
عالقۀ آن به معناي حقیقی لفـظ آشـکار اسـت، امـا     ،شود. در این هنگامبر معنایی اطالق می

شـود. بـه ایـن    پس از کثرت استعمال و گذر زمان، عالقۀ آن فراموش و به حقیقت تبدیل می
اي شـود. ایـن نکتـه   آید و اشتراك لفظی حاصل میدر یک لغت دو حقیقت پدید می،ترتیب
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کـه معنـا بـدین رامشـترك لفظشدنواقعیبرخ«نیز بدان اشاره کرده است:اثیربنااست که
باشـد، مجازطریقبرهااز آنیکیداللت نکنند، بلکه داللت در یقتهر دو معنا بر حقآندر

قـت یحقمشتركلفظمعنايدوهراثیرابننظربه). 48: ق1379الحدیدابی(ابن »ندارندقبول
موجـب  مجاز و در دیگري حقیقـت اسـت. ایـن دیـدگاه    قیبه طریکیبلکه معنا در ست،ین

ياسـما شـود. اگـر هـم در وضـع اول     تشابه میان لفظ مشترك و بحث مجاز در الفـاظ مـی  
مشترك هر دو معنی حقیقت نباشد، بلکه یک معنا به طریق مجاز حاصـل شـود، بـا گذشـت     

رود و دیگر ذهن میان معنـاي حقیقـی   از بین میزمان عالقه و وجه شباهت میان این دو معنا
کند، بلکه هر دو معنا در آن بافت زبانی و مـوقعیتی خـاصِ  و مجازي لفظ مشترك تردد نمی

خود حقیقت دارند.  
مشـترك لفـظ وضعازواضعمقصوداثیرابنکهنیااثیربر ابنالحدیدابیابناشکال دیگر

الفـاظ وجـود نتیجـۀ درتنهـا جنـاس اثیرابن. از نظر داندمیتجنیسایجادتباینوتفاوترا
. شـود یمـ کالمبالغتوفصاحترفتننیبموجب ازجناسنبودوحاصلکالمدرمشترك

جنـاس را در ذهـن تنهـا بـا     یجـاد از انـواع جنـاس، ا  يچندیقمصادیانبا ب،الحدیدابیابن 
).50همان: (کندیرد میاشتراك لفظ

بحث اشتراك لفظی به یکـی دیگـر از عوامـل پیـدایش لفـظ مشـترك، یعنـی        دراثیرابن
کند. اشتراك ساختار صرفی برخی لغـات نیـز سـبب شـده     اشاره می،اشتراك صرفی در واژه

هـم  ،سـت »خرمـا ۀهستنواه: «که هم جمع » نَوي«مانند ؛ها تعدد معنا پدید آیددر آنتااست
مخـالف  ایـن بـا اثیـر ابـن این، وجودبا». نیت کرد«معناي هبو هم فعل ،»نیت«معناي بهمصدر 

ابـن دیـدگاه بنابـه کـه درحـالی ؛چند قبیله صورت گرفتـه باشـد  ازسويکه این وضع است
رفـتن یـک واژه در دو   کـار بـه این رویکرد زبانی ممتنع نیسـت، زیـرا   اهل زبانو الحدیدابی

از ایـن دو قبیلـه   هرکـدام دو قبیله صورت گرفته باشد؛ یعنی ازسويتواند معناي مختلف می
کار برده است. ایـن موضـوع یکـی دیگـر از عوامـل      معناي دیگري وضع کرده و بهواژه را به

پیدایش اشتراك لفظی است.
اي را یافـت کـه از   توان در همـان زبـان واژه  شود که میاي بیگانه وارد زبانی میگاه واژه

مشابه واژة بیگانه است، اما از جهت داللت بـا آن تفـاوت دارد. بسـیاري از    نظر صوري 
انـد. در  سراج به این عامل اشاره کردهابنو ،درستویه، ابوعلی فارسیابنازجملهپیشینیان 
اي دیگـر همـان واژه را بـراي معنـایی     اي را براي معنایی و قبیلـه اي واژهقبیله،این مورد

شـود و بـا گذشـت زمـان، اسـتعمال دو معنـا بـراي واژه شـایع مـی        کنددیگر وضع می
).123- 122: 1394(شهبازي 



389)بتول واعظ(...الحدیدهاي زبانی، بالغی، و هرمنوتیکی ابن ابیو بازخوانی دیدگاهتحلیل

کـه  حالیدردانستن موضوع الفاظ مشترك است، نسبیالحدیدابیابننکتۀ مهم در دیدگاه 
اي کـه امکـان مطابقـت کامـل     گونهبهمند سازد، این موضوع را قاعدهتادرصدد استاثیرابن

براین، اشتراك لفظی خصـلتی ثابـت   عالوهوضع الفاظ مشترك وجود داشته باشد. میان موارد
ابـن  کند (و مطلق براي لفظ نیست و از زمانی به زمان دیگر و در میان اهل یک زبان فرق می

.)53- 51: ق1379الحدیدابی
»یقـ یحقمجاز«نامبانمامتناقضیاصطالحدگاهیدنیابهباتوجهالحدیدابیابن،روازاین

بحـث یعنـی )؛ 53: همـان (»استیقیمجاز حقوضعاصلِدریشرعقتیحق«. استساخته
دیشـا شود،یمدهیفهمقتیبافت حقکیدر چهآناست. هیو دوسوینسبيامرلفظحقیقت
مجاز محسوب شود.  گریدیو از وجهگریدیدر بافت

)الحدیدابن ابیهاي معنایی مختلف یک عبارت (دیدگاه هرمنوتیکی داللت4.2
وارد اثیـر ابـن یرهاياز تفسـ یکـی بـر  ينقـد الدائرالفلککتاب 23در بخش الحدیدیابابن

گـاه «کـه موضوعاینبیانبراياثیرمتن است. ابنيمعنادرباباو دگاهیديایگوکهکندیم
حـدیثی بـه ) 56: ق1379الحدیـد ابی(ابن »شودمیبرداشتمتضادمعنايدوعبارتیکاز
مـن غیـره فـی ةٍصـال مـن ألـف   یرٌهذا خيمسجدفیةُصال«: کندمیاستشهاد(ص) پیامبراز

نخسـت  «متضاد دربـر دارد:  يدو معناثیحدنیا،اثیرابننظراز. »الحرامالمسجدإلّاالمساجد
اهللارسـول مسـجد کـه ایـن دیگـر واست(ص) اهللارسولمسجدازبرترمسجدالحرامکهاین

انیـ خـود م منـد روشیلیتأویدگاهبا دالحدیدیابابناما.»استمسجدالحرامازبرتر(ص) 
ـ ااونظـر از. گذاردیدو اصطالح معنا و داللت تفاوت م ي(ص) دو معنـا ينبـو ثیحـد نی

تواند در مـوازات هـم   برخوردار است که میهاي معنایی متفاوتیمتضاد ندارد، بلکه از داللت
مطـابق بـا   اشاسـتفاده مـورد کند، اما معانی استفاده نمی» داللت«مطرح شود. البته از اصطالح 

ـ ا«معناي داللت اسـت:  ةواژ). 57(همـان:  »اسـت یمحتمـل نکـات  مخالفـت و اخـتالف  نی
ویـژه در نقـد   مـروزه بـه  همان چیزي اسـت کـه ا  » نکات یا احتماالتمحتملودربردارنده«

شود. براي اثبات این دیـدگاه خـود، شـاهد   از آن یاد می» داللت معنایی«هرمنوتیکی با عنوان 
کنـد. نکتـۀ مهـم در    آورد و به همین شیوه نقد میذکر کرده میاثیرابنهاي دیگري را کهمثال
توجه به بافت سخن و کـالم در خـوانش مـتن و فهـم مقصـود      اثیرابنبرالحدیدابیابن نقد

روش دربـاب مبحث مهـم دیگـري نیـز    الحدیدیابابناز نقد.)59- 58(همان:مؤلف است
هـاي جدیـد در زمینـۀ    شود که گاه نزدیک یا شبیه به تئوريخوانش و فهم متن استخراج می



1398سال دهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان ،یادب پارسۀنامکهن390

ترجیح بیانی و ترجیح فقهی به تفسـیر  با عنوان طرح بحثاثیرابنتفسیر و معناي متن است.
یـدگاهی  داثیـر ابـن بـا نقـد شـیوة قرائـت     الحدیـد ابـی ابنپرداخته است. اما قرآناي از آیه

و خـوانش  ،کند که بـر کلیـت مـتن، بافـت آن    تفسیر و معناي متن ارائه میدربابمندروش
.)73: ق1379الحدیدابن ابیجزء با کل متکی است (

ترجیح میان معانی یک عبارت و فهم درست معناي مـتن بحثـی مهـم و بنیـادي در     
و احادیــث اســتیمکــرقــرآناصــول فقــه و اســتخراج و اســتنباط احکــام از آیــات  

قـرآن هاي استخراج و استنباط احکام شرعی از کتاب ) مطالعۀ شیوه256-1384:248(مظفر
شـناختی خـوانش مـتن ادبـی و کشـف      و احادیث در دانش اصول فقه براي مباحـث روش 

ـ ابـن را در نقـد تفسـیر  الحدیدابیابن گشاست. روش نقد تفسیريمعناي آن بسیار راه از راثی
بـا  الحدیدابیابنکنیم. مشاهده می)20(فصلت: »شَهِد علَیهِم سمعهم وأَبصارهم وجلُودهم«ۀآی

اثیـر ابـن هاي دیگر به ابطال دیدگاه تفسـیري و ارائۀ نمونهقرآنرجوع به منطق زبانی و بیانی 
شـیوة  بـه پرداخته است. بدین معنا که در تفسیر این آیه تنها به این جزء بسنده نکـرده، بلکـه   

موردبحـث ۀآیـ و معنایی ،قیاس به نظایر آن تفسیر جزء با کل و توجه به قراین زبانی، لغوي
را نقـض کـرده اسـت   اثیـر ابـن و آیات دیگر تفسیر دیگـري از آیـه ارائـه داده کـه دیـدگاه     

.)36- 34هايبخشبنگرید بهنیز؛76- 73: ق1379الحدیدابی(ابن
توجه به کل قـراین موجـود در مـتن اعـم از     الحدیدیابابننکتۀ دیگر در شیوة تفسیري

که براي فهم عبارات متردد میـان دو معنـی تنهـا    اثیرابنمقدم و مؤخر است. او برخالف نظر
هاي متأخر از عبارت را نیـز در فهـم   کند، توجه به قرینهبه قراین پیش از آن عبارت توجه می

داند و این همان اصالت بافت و کلیـت مـتن در تئـوري نقـد     درست معناي متن ضروري می
).  79(همان: جدید و خوانش هرمنوتیکی است

حقیقت و مجاز5.2
،اخـتالف در علـم بیـان، اصـول    موردمبحث حقیقت و مجاز یکی از موضوعات مهم و البته 

انـد، در دیـدگاه   در تعریـف حقیقـت و مجـاز گفتـه    چـه آنشناسی اسـت.  و زبان،فقه، کالم
جـاحظ،  اثیـر، ابـن عسـکري، ابـوهالل جرجـانی، عبـدالقاهر بالغیون متقدم و متأخر چـون  

گـاه متفـاوت و گـاه مشـترك اسـت.      سایشمروسیسوکدکنی،شفیعیهمایی،الدینجالل
هاي ادبـی و  مبحث حقیقت و مجاز در علم اصول و کالم موضوعی تخصصی بوده و با جنبه

صـورت  بـه این بحث را السائرالمثلدر اثیرابنشناختی آن در علم بیان متفاوت است.زیبایی
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نیـز  الحدیـد یابابنشود وهاي کالمی آن نیز میکه شامل زمینهاستعام و کلی مطرح کرده
، در بـاوجوداین هاي مصنف این کتاب را نقـد کـرده اسـت؛    با دیدي علمی و انتقادي دیدگاه

،که جاي تأمل دارد. در ایـن بخـش  استهاي انتقادي، گاه نکاتی بیان شدهخالل این دیدگاه
قـت یحق«گویـد: در تعریف حقیقت و مجاز مـی اثیرابنیم.کنبرخی از این نکات را شرح می

اسـت کـه از آن   یمجـاز لفظـ  کـه درحالیخود داللت کند، یآن است که لفظ بر وضع اصل
).105: ق1379اثیرابن(»ما وضع له خواسته شودياز معنایرغییمعنا
بودن حقیقـت  این تعریف را جامع و مانع ندانسته است، بلکه با اشاره به نسبیالحدیدابیابن
رود و اسـتعمال  کـار مـی  بـه که حقیقت و مجاز بودن واژه نسبت بـه بـافتی کـه در آن    اینو 
اي ایراد گرفته و تعریف او را اصالح کرده اسـت. نکتـه  اثیرابنشود، بر، مشخص میشودمی
،شناسـی ویژه از منظر زبان، بهاستدر تعریف حقیقت و مجاز مطرح کردهالحدیدابیابنکه

اي است که در معنـاي موضـوع لـه در اصـطالح     حقیقت کلمه،حائز اهمیت است. از نظر او
ظـرف وضـعی   منظور از تخاطب.)80: ق1379الحدیدتخاطب استعمال شده است (ابن ابی

؛از یک کلمه است که بین متکلم و مخاطب براي تفهیم و تفاهم در نظـر گرفتـه شـده اسـت    
مثالً ممکن است براي لفظی در اصطالح لغت یک وضع و در یـک اصـطالح شـرع، وضـع     

ند و بین متکلم و مخاطـب اصـطالح تخاطـب    الکن هر دو موضوع له آن لفظ،دیگري باشد
شد.شرعی در نظر گرفته شده با

اي کـه در معنـاي   انـد: کلمـه  اکثر اصولیون و علماي بیان حقیقت را چنین تعریف کـرده 
موضوع له استعمال شده اسـت در اصـطالحی کـه در آن اصـطالح تخاطـب صـورت       

رود، کار مـی بهگیرد: مراد از اصطالح آن است که اگر لفظ صاله در تخاطب متشرعه می
ولی اگر در اصـطالح و تخاطـب   ،ناي نماز باشدمعبهبه شرطی استعمال حقیقی دارد که 

.)53: 1391رود، معناي حقیقی و موضوع له آن دعاست (خمینی کار میبهاهل لغت 

ابـن نه آن معنایی که در وضع نخست واژه براي انتقـال آن کـاربرد یافتـه اسـت. از نظـر     
گیـرد و  ها دربـر مـی  بافتهمۀقدر کلی است که حقیقت را در آناثیرابنفیتعر،الحدیدابی

اي که در بافـت شـرعی و   کند، زیرا واژهاین در تشخیص حقیقت و مجاز دشواري ایجاد می
شود، ممکن است در استعمال عرف مجـاز باشـد یـا    در استعمال شریعت حقیقت دانسته می

ن سـت و همـین حقیقـت معنـایی آ    »دعـا «معناي که در عرف به» صاله«برعکس؛ مانند واژة 
شـود و  این معناي عرفی در بافت شرعی معنـاي مجـازي واژه قلمـداد مـی    کهدرحالیاست، 

انـد:  است. مجاز را نیز مانند حقیقـت بـه چنـد دسـته تقسـیم کـرده      » نماز«معناي حقیقی آن 
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لغوي. از این انواع، تنها از دو نوع اخیـر در ادبیـات و علـم بالغـت     وشرعی، عرفی، عقلی،
شناختی دارند:  اهیت زیباییشود و مبحث می

هـاي  این تقسیم ناظر بر واضع حقیقت است. اگر واضع گذشت اعصار و ثبـت فرهنـگ  
لغت باشد، حقیقت لغوي و اگر شارع باشد، حقیقت شرعی و اگر عرف باشد، حقیقـت  

زیـرا حقیقـت شـرعی آن،    ،عرفی است. مجاز شرعی مثل استعمال صاله در معنـی دعـا  
رفی بر دو قسم است: عرف عام و عرف خـاص. مجـاز عرفـی عـام     نماز است. مجاز ع

معناي دغـل  به(یعنی کاربرد خاص لغات در زبان مردم کوچه و بازار) مثل استعمال فیلم 
معنـاي بـداخالق و خـر    بهکه حقیقت آن نمایش سینمایی است. یا سگ آنحالو کلک، 

گـان و اصـطالحات   معناي کودن. اما مجاز عرفی خـاص: هـر صـنف و گروهـی واژ    به
زیـرا  ،اهل عروض مجاز اسـت درنزدمعنی سنگینی چیزي، به» وزن«خاصی دارند؛ مثالً 
ترتیب خاصـی در هجاهـاي   ونظممعنی آهنگ شعر است که حاصل بهدر نظر آنان وزن 

دان کـه بـا جـرم فـرق دارد.     فیزیـک درنـزد کالم است و از همین قبیل است معنی وزن 
کـه مجـاز را بـه    امـا ایـن  ،هاي لغـوي اسـت  ها بحثاینهمۀ،شودکه مالحظه میچنان

هـاي  جاست که مجاز شرعی مخصوص بحـث اند از اینشرعی و عرفی و... تقسیم کرده
قلیلـی  ةعـد مذهبی و سبک مذهبی است نه ادبیات و مجاز عرفی خـاص، مخصـوص   

محاوره و گفتـار  است و در علوم مطرح است. اما مجاز عرفی عام را که مربوط به سبک
زیـرا  ،روزمره است نباید از بحث مجاز لغوي که مخصوص ادبیـات اسـت، جـدا کـرد    

).45: 1387(شمیساامروزه مرز بین لغات ادبی و غیرادبی برداشته شده است

شود، مبحث نسـبیت در تعریـف و   دریافت میالحدیدیابابناي که از نقدترین نکتهمهم
بندي جوامـع، اقشـار   طبقهچونهمهاي دیگري مجاز است که در زمینهبندي حقیقت ومقوله

و مذاهب نیز کاربرد دارد.،مردم، ادیان
در بیان تفـاوت  ریاثابنناشی از اظهار عقیدةالحدیدیابابنبسترسازي این بحث در آراي
تفاوت میان حقیقت و مجاز در این اسـت کـه در   اثیر،ابنمیان حقیقت و مجاز است. از نظر

معنـاي مجـازي آن   درنظرگـرفتن سوي معناي حقیقی بدون بهطور کامل بهفهم حقیقت ذهن 
کند که چگونـه اسـت کـه فهـم مـردم      گاه این پرسش ضمنی را مطرح میکند. آنحرکت می

شـود؛  قـی آن متبـادر مـی   هنگام شنیدن بسیاري از الفاظ متعارف به معنایی غیر از معناي حقی
نـه  ،شـوند که مردم از آن تنها معناي آن حاجت مخصوص را متوجـه مـی  » غائط«مانند واژة 

نـه فهـم   ،دهد: نکتۀ مهم فهم خواص استگونه پاسخ میسپس خود این.معناي زمین پست
گـران، نانوایـان،   )؛ و در ایـن میـان طبقـاتی چـون آهـن     108ق: 1379اثیرابنو درك عوام (
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بندي و کلیـت  الحدید این تقسیمابن ابیکند.ها را مصداق مردم عوام ذکر میو بافنده،نجارها
تـوان  نسبی است و نمیي امقولهعام و خاص ،الحدیدابیابنکشد. از نظرچالش میبهآن را 

زیـرا ایـن دو مفهـوم   ،دکربندي صورت مطلق به دو نوع عام و خاص طبقهمردم جامعه را به
دینـی وابسـته اسـت.    و هایی چون بافت اجتمـاعی، فرهنگـی،   مطلق نیست، بلکه به شاخصه

ند؛ یعنـی حتـی اگـر بـه مقولـۀ      ابنديتقسیمقابلحتی خود عوام نیز به دو طبقۀ عام و خاص 
(ابـن  تـوانیم آن را بـه دو طبقـۀ خـاص و عـام تقسـیم کنـیم       شویم، باز مـی عرف هم وارد 

).65: ق1379الحدیدابی
بدان که جایز است اسـتعمال حقیقـت چنـدان    «سخنی عمیق دارد: بارهدراینسیدمرتضی 

کثـرت  براثـر امکان آن هست که مجاز چنینهممجاز درآید و صورتبهکم و اندك شود که 
.)12: 1346الهدي (علم» استعمال در حکم حقیقت قرار گیرد

هـاي مختلـف و عـدم مرزبنـدي مشـخص میـان       بافتبهباتوجهت بودن معناي لغانسبی
صـافی تفسـیر محسن فیض کاشانی در مقدمۀ محمدحقیقت و مجاز موضوعی است که مال 

تواند معانی متعددي داشته باشـد و در هـر   مفصل به آن پرداخته است. از نظر او یک واژه می
قیقـی آن واژه محسـوب شـود. بنـابراین     بافت، معنایی بیابد که آن معنا در آن بافت معناي ح

هاي مختلف نسبی و متغیر است:بافتبهباتوجهحقیقت و مجازبودن معانی کلمات 
یـک يبـرا یو قالب است. گاه،روح، صورتیقت،حقيداراقرآنیاز معانییمعناهر
و ارواح یقحقـا يبـرا یزوجود دارد و الفاظ نيمتعددهايقالبوهاصورتیقتحق

اسـتفاده  یقـی حقصـورت بـه هـا آندرالفـاظ، قالـب درآنوجوددراثرواندشدهوضع
ايوسـیله بـراي قلـم لفظمثالً. داردوجوددوآنبینهماهنگیواتحادچون،شوندمی

ـ کـه آنبیکند،مینقشکاغذهاوالواحدرراهاصورتکهاستشدهوضع ی،در آن، ن
بـودن معقـول یـا محسـوس  یـا بـودن جسمیشده باشد، بلکه حتبودن لحاظ آهنیافلز 

یـا تختـه  یاالواح هرگز لحاظ نشده است که از کاغذ درموردچنینهماعتبار شده باشد. 
وبـس واسـت شـده گرفتـه نظردرآندرپذیرينقشیتفلز بوده باشد، بلکه تنها قابل

وعلـوم آنبـا کـه باشـد چیـزي وجـود عالمدراگر. استآنروحولوححقیقتاین
سـبحان خـداي چون. استقلم هاآنترینمناسببندد،نقشهادلوقلوببرهادانش

انسـان بـه . اسـت دادهآمـوزش قلـم بـا . »یعلـم لممااإلنسانَعلّمبالقلم،علّم«: فرمایدمی
روح،کـه اسـت حقیقـی قلـم نـوعی آنبلکـه ،دانسـت نمیکهاستدادهیادراچیزي

ـ یداو حد قلم در آن پ،حقیقت خـارج از آن بـه   یـزي آن چراههـم کـه آنیشده است، ب
بـا آن  یروضع شده اسـت و مقـاد  یاسنجش اشيبرایزانمچنینهممرحلۀ وجود برسد. 

هـاي قالـب میـزان ولی. استمیزانروحوحقیقتوواحدمعناياین. شودمیشناخته 
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اسـت.  یروحـان یو برخـ یجسـمان یدارد کـه برخـ  ايپراکندههايصورتومختلف
است که بـا آن اوقـات   یزيچحالدرعینو گرددیاجرام و اثقال وزن مآنباکهچنانآن

یـین تعهـا اندازهوهادایرهآنباگاهیکهاستچیزيوشودیمیدهسنجیزو ارتفاعات ن
گیـري انـدازه آنباشعرنیزگاهیوگرددیمیینخطوط تعآنوسیلۀبهگاهیوگرددمی
و) خیـال وحـس (ماننـد  گـردد میتوزینآنبافلسفهگاهیو )عروض(مانند شودمی

یااشـ کـل گـاهی و) قیامـت روزدرانسانعمل(مانند گرددمیوزنانساناعمالگاهی
است که از جـنس  یزيآن چبرحسبهرچیزمیزان. کاملعقلهمانندشود؛مییدهسنج

تعـریفش، وحـد اعتبـار بـه مـوارد،  یـن از اهرکدامدر یزانهمان بوده باشد. پس لفظ م
یـز نیهر لفظ و معنیاس،مقیندر آن وجود دارد و بر اموجودحقیقتواستحقیقت
).50- 49: 1392کاشانییض(فهست

بـه وجـه باتو مطلـق نیسـت، بلکـه    ،حقیقت الفاظ و واژگان یـک امـر ثابـت، مشـخص    
شان تغییر یابد. اگر بخـواهیم ایـن بحـث    تواند حقیقت و معناي حقیقیمختلف میهاي بافت
رسـیم کـه   فهم تسري دهیم، به مباحـث جـالبی مـی   فرایندتفسیر و شرح متن و ةحوزرا به 

و مـدار  خواننـده خوانش متن و نظریۀ دریافـت یـا نظریـۀ    فرایندامروزه در نقد ادبی مدرن و 
توانند معـانی متعـددي داشـته    ها میبودن فهم، متننسبیاعتبار بهمدار محل چالش است. متن

ـ توانهـا مـی  ها و خوانندهبافتبهباتوجهها باشند یا فهم ۀسـلط د و ند متغیـر و متفـاوت باشـ   ن
با اذعـان بـه ایـن مطلـب کـه      الحدیدابیابن معناي قطعی و ثابت از روي متن برداشته شود.

توانـد بسـیار   مواضعه و نقش زمان و مکان در تشخیص حقیقت و مجازبودن واژه مـی بحث 
اصـلی حقـایق «کند:بودن حقیقت و مجازبودن لفظ اشاره مینسبیباشد، به اصل کننده تعیین
ازگروهـی بلکـه باشـد، کـرده نـازل راهاآنیکه خداوند تعالیستندنقرآنیقحقازبانی
نی واژگـا دهـد یمیحسپس توض.)82: ق1379الحدیدابیابن(»اندکردهوضعراهاآنمردم

، مربـوط بـه همـان زمـان،     اسـت که عرب در عصر جاهلیت براي معانی خاصی وضع کرده
هاي بعد این طیف معنـایی واژگـان   در دورهکهدرحالیو همان مواضع است، ،همان جغرافیا

هاي معنایی متفاوتی یافته اسـت (همـان)؛ یعنـی هـرکس     دیگر کاربردي نداشته و لفظ حوزه
رو، صـورخیال (اسـتعاره و مجـاز) در    همـین ازمعانی خودش را از وضع لغات در نظر دارد. 

بسا در ترجمه نیز آن معناي واژه نتواند بـه  هاي مختلف متفاوت است و چهها و زبانفرهنگ
شود.  فرهنگ زبانی دیگر با همان داللت معنایی منتقل 

اثیـر بـراي وضـع اهـل عـرف و مـردم       برخالف ابنالحدیدیابابنکهایننکتۀ مهم دیگر 
اي مهـم در تعریـف   آن را شاخصـه الحدیـد ابـی ابن، که5»تخاطب«اعتبار قائل است. مبحث 
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فـی علیـه مصـطلحاً معنـا افادما«شود: نیز دیده میالطرازصاحبداند، در سخن حقیقت می
.)47: ق1332یمنیي(علو»فیهالتخاطبوقعالذيالموضع
بـودن حقیقـت و   عـام تفاوت دیگر میان حقیقت و مجاز را به بحـث شـمولیت و   اثیرابن

تواند بر نظایر خـود صـدق   سازد. از نظر او، حقیقت میبودن مجاز مربوط میخاصجزئی و 
مجـاز ایـن   کـه درحالی، »عالمفالنٌ«کار رود؛ مانند عبارت بهچیزهاي دیگر نیز درموردکند و 

پرسـیدن تنهـا   فراینـد ، »و اسأل القریه«براساس عبارت مجازي ،شمولیت را ندارد. براي مثال
دعـوي شـمولیت بـراي حقیقـت را     الحدیـد یابابنخاص انسان است، نه دیگر موجودات.

یـرا در برخـی مـوارد، حقیقـت عـام نیسـت و       دانـد، ز پذیرد و آن را نیز امري نسبی مینمی
شــود، دو امــر شــرع و زبــان اســتمــانع شــمولیت آن مــیچــهآنیابــد و تخصــیص مــی

).  65: ق1379الحدیدابی(ابن
اي بـدون نقـل واژه از   حقیقـت دارد، زیـرا مجازدانسـتن واژه   هر مجـازي اثیرابناز نظر

هر حقیقتی ضرورت ندارد که مجاز باشـد.  اما،حقیقتی که براي آن وضع شده درست نیست
ها کاربرد مجازي ندارند و تنها در معنـاي حقیقـی آن فهمیـده    برمبناي این دیدگاه برخی اسم

داند:  ها را شامل دو نوع میاین اسماثیرابنشوند.می
؛نه تمایز میان صفات،اعالم که براي تمایز میان ذوات وضع شده استياسما. 1
و ها مفهومی وجـود نـدارد؛ ماننـد معلـوم، مجهـول،      تر از آنسما و کلماتی که عام. ا2

، 30: اثیـر ابـن ، الکبیـر جـامع ؛ 66: 41بخـش  ق: 1379الحدیـد ابن ابـی بنگرید به(مدلول
).92: 1358شفیعی کدکنی ازنقلبه

اسـت. وضـع لغـت در    تأمـل قابلکند، وارد میاثیرابنسخنبرالحدیدیابابننقدي که
هـاي اعـالم   اسـم کـه درحـالی معناي حقیقی همان وضع اهل لغت و اهل اصـطالح اسـت.   

نیستند که با وضع اهل لغت یا شرع براي اشاره بـه مسـماهاي معینـی وضـع شـده      هایی اسم
ي مجـازي اسـت.   فراینـد نهادن بر چیزهـا خـود   اسمنامیدن و فرایند،طبق این دیدگاه.باشند

نویسد:  میبارهدراینکنی کدشفیعی
بایـد بپـذیریم کـه آگـاهی و     » اسماء«درباببخشیدن به اشیاء است. هستینامیدن نوعی 

شعور انسان نسبت به عناصر طبیعت و حتی حاالت و روحیات خود وقتـی تشـخص و   
تـر  گسـترده زیرا مفهوم نامیدن چیزي است ،باشدراههمیابد که با نوعی نامیدن امتیاز می

هـاي خلقـت کـه    کـه آدم در نخسـتین لحظـه   ز تسمیه در اصطالح اهـل لغـت، و ایـن   ا
بر فرشتگان برتري یابد، اسماء را آموخت و بر فرشتگان عرضه کـرد، خـود   خواست می
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گـذاري اشـیاء   نوعی اشاره به همین نیروي خلق و آفرینش در ذات آدمی است که با نام
).87: 1358کنی (شفیعی کدبخشد ها مینوعی هستی به آن

گـذاریم، ایـن   زهـره مـی  وبنابراین حتی وقتی بر فرزند خود اسم حسن، حسین، زهـرا، 
بـا نظریـات   الحدیـد یابابنگذاري براساس مجاز صورت گرفته است. این بحثاسمفرایند

دانـد، ارتبـاط   شناسی که کل زبان را مجاز و تمام کارکردهـاي آن را مجـازي مـی   جدید زبان
بـا کـه هـایی استعارهیۀ استعارة شناختی جورج لیکاف در کتاب نظربهبنگرید (نزدیکی دارد

.)کنیممیزندگیهاآن
کـه پایـۀ مجـاز   شود ایندریافت میاثیرابنو الحدیدیابابنهاي نکتۀ مهمی که از دیدگاه

نـه حقیقـت لفـظ. از نظـر او، وضـع اول همـان حقیقـت نیسـت        ،وضع نخست واژه است
کنـد کـه واژه در معنـاي    ). یعنی وضع نخست واژه مشخص می86: ق1379الحدیدابی(ابن

کار رفته باشد. بنابراین معنـاي حقیقـی واژه آن اسـت کـه واژه دراصـل      حقیقی یا مجازي به
بـه باتوجـه هـا  ه معناي حقیقی واژهبیابیدستبراي آن معنا و مقصود وضع شده است، زیرا 

و طبقات اجتماعی مختلـف  ،هاها، فرهنگها، مکانزمانبهباتوجهو بودن مقولۀ حقیقت نسبی
نماید.  کاري دشوار و گاه غیرممکن می

شـود و  هاي مختلـف مشـخص مـی   بافتبهباتوجهاي بودن واژهبنابراین مجاز و حقیقت
واژه نیست، زیـرا حقیقـت ماننـد مجـاز موضـوعی نسـبی       همیشه وضع اول، معناي حقیقی

اثر کثرت استعمال تبدیل بـه حقیقـت شـود، حقیقـت     برتواند که مجاز میگونههمانبه ،است
کاربرد اندك در زبانی به مجاز تبدیل شود.براثرتواند نیز می

فصاحت و بالغت6.2
و معیارهاي آن بوده ،بالغت،فصاحتیکی از مباحث مهم و محل اختالف در بالغت قدیم

ــۀ اغلــب کتــاب  ــابهــاي بالغــت، اســت. در مقدم و وجــوه ،شــروط،ایــن مباحــثدرب
رود، وجـه  شـمار مـی  هـا بـه  قدر مشترك این دیدگاهچهآناند. آن سخن گفتهشناسانۀ زیبایی
تعریف و شرایط این دو ویژگی بالغی است.  دربابنگري مطلق

توان فصیح یا غیرفصـیح دانسـت.   در بیرون از بافت زبانی آن نمیگاه واژه یا لفظ را هیچ
زبـانی و  هـاي اسـت کـه در پـژوهش   » نظـم نظریۀ«با عنوان جرجانیاین همان دیدگاه مهم 

بالغی جدید نیز از اهمیتی ویژه برخوردار است.
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خالق که جرجانی در دو اثـر  فرایندنظریۀ ساخت بخشی است از نظریۀ عمومی معنا و 
کنـد. هریـک از   ش را صرف تبیین آن میم، تمام هغۀاسرارالبالو عجازاالدالئلبزرگش، 
هـاي سـنتی را هـم    کند، دیـدگاه مفهوم ساخت آغاز میدرموردها را با سخنی این کتاب

فصـاحت و  نویسـد  کند و مـی اهمیت لفظ و هم اهمیت معنا در آثار ادبی رد میدرمورد
ادبـی، یعنـی   فراینـد یک از این دو عنصر، بلکه از کل محصول پایـانی  هیچبالغت نه از 

گیرد که مجموعـۀ معینـی   میت ئنشساخت عناصر زبانی در ساختارهاي زبانی هماهنگ 
کنـد هـا را تولیـد مـی   سازي تجربه و زبـان آن دهی و هماهنگاز قواعد حاکم بر سازمان

.)58: 1394(ابودیب 

را نقـد  اثیـر ابننگر دانستن مقولۀ فصاحت دیدگاه مطلقنسبیالحدید نیز با ابیابن
باشد. غیرفصیحتواند از وجهی فصیح و از وجه دیگر کند. وي معتقد است لفظ میمی

تنهـا  که ، ایننگر استآشکارگی معنی تعریفی مطلقبهدیگر، تعریف فصاحت ازسوي
آن براي همه روشن و آشکار باشد، نظري غیرعالمانه و اي فصیح است که معنايواژه

هاي گوناگون متفـاوت  ها و مکانزمانزیرا زبان و الفاظ مردم در ، آیدشمار میکلی به
فهمنــد، دلیــل بــر را نمــیقــرآنمقصــودیو رومــیزنگــمثــال، اگــراســت. بــراي

در تأییـد و  الحدیـد یاب). ابن88: ق1379الحدید(ابن ابینیستقرآنبودن غیرفصیح
کـه  ،اثیـر ابـن کشـد. او بـرخالف نظـر   میان مـی بهاثبات دیدگاه خود بحث دیگري را 

تواند مخـتص لفـظ و   داند، معتقد است که فصاحت میفصاحت را تنها صفت لفظ می
اي از نظر لفظی فصیح بود، امـا معنـایی   )، زیرا اگر واژه71- 70(همان: معنا باهم باشد

توانیم آن واژه را با صفت فصـاحت تعریـف کنـیم   و قبیح داشت، نمی،ندناپس،زشت
.)90- 89(همان: 

کنـد،  بـودن فصـاحت و معیارهـاي آن بیـان مـی     نسبیبا عنوان دیالحدیابن ابچهآن
شناسی مدرن است. شناسی سنتی و اصلی بنیادین در زیباییدیدگاهی مهم در نقد زیبایی

،معنـا ،بودن فصاحت و رابطۀ دیالکتیکی میان لفظنسبیدربارة الحدیدابن ابیدرحقیقت 
و اصالت بافت (سیاق و کل) پیرو دیدگاه عبدالقاهر جرجانی بالغی قـرن ششـم اسـت.    

رابطۀ دوسویه و هرمنوتیکی لفظ و معنا یا جزء و کل برمبتنینگر و دیدگاه جرجانی کل
شناسـانه نـدارد، بلکـه بـا     وجه زیبـایی گونه ارزش و تنهایی هیچبهاست. از نظر او جزء 

این نظـام یـا کـل همـان اصـطالح      .یابدقرارگرفتن در یک نظام یا کل است که معنا می
شناسی جدید است که بررسی هر جزئی از متن را در گرو ارتبـاط  در نظریۀ زبان» بافت«

داند.آن با کل محقق می
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جناس  7.2
السـائر المثلاي لفظی در حوزة علم بدیع است. مصداق این آرایه در کتاب جناس آرایه

جناس تام بوده و به انواع دیگـر جنـاس پرداختـه نشـده اسـت. تنهـا در بخـش        تربیش
، شرط حصول جناس را اثیرابنبا نقد دیدگاه،دیالحدیابن ابهاي مشتركمربوط به اسم

کنـد هاي دیگـري از جنـاس را نیـز مطـرح مـی     داند، بلکه شکلنمیتنها اسامی مشترك 
در تعریـف  اثیـر ابـن اثـر،  56در بخـش  .)2850- 49: 17: بخـش ق1379الحدیـد ابی(ابن

ایـن  بـه باتوجـه ) کـه  186(همـان: »واحدي است با معنـاي مختلـف  لفظ«گوید:جناس می
است.»تامجناس«جا مقصود اوشود در اینتعریف مشخص می

آورد، هایی که براي جنـاس تـام مـی   مصداقدرباباثیر الحدید بر ابنابن ابیدر نقد
جناس تام نیز در بسـیاري مـوارد   الحدید، ابن ابیشود. از نظررویکردي جدید دیده می

شود و فهم معنـا  نشینی حاصل میدر گرو ارتباط نحوي با دیگر ارکان بیت در محور هم
پـذیر نیسـت؛ یعنـی دو واژة    آن تنها با تمرکز بر خود واژه امکـان ختی شنازیباییو وجه 

گونه کلمات که در زمـرة  مشابه در یک عبارت دو معناي متفاوت ندارند، بلکه اغلب این
نـد و بررسـی آن در بافـت    اهاي گوناگونهایی با موصوفاند، صفتجناس قلمداد شده

یجـاد تفـاوت در معنـاي ایـن کلمـات      نحوي جمله در ارتباط با کلمات دیگر موجـب ا 
که خود آن دو واژه از همان ابتدا بـراي دو معنـاي مختلـف وضـع شـده      شود؛ نه اینمی

در بیتـی از » بـیض «آورد، دو واژة براي توضیح جنـاس تـام مـی   اثیرابنباشد. مثالی که
شـناختی ایـن   الحدیـد بـا تحلیـل زبـان    ابن ابی.)344ق: 1379اثیرابناست (ابوتمام 

تنها یک » بیض«کند. از نظر وي، بودن این دو واژه را نقد و نفی میتامواژگان جناس 
» شمشـیر «و » زنـان «که براي دو معنـاي مختلـف   معنا دارد و آن سپیدي است، نه این

کند، در ارتبـاط  یمعناي این دو واژه را متفاوت مچهآنوضع شده باشد. در این میان، 
.)188- 187: ق1379الحدیـد ابـن ابـی  هاي مختلف ایـن دو واژه اسـت (  با موصوف

کـه خودشـان   درحـالی هـایی گونـاگون دارنـد،    این صـفات موصـوف  دیگر،عبارتبه
گیـرد کـه دو واژة مشـابه    گوناگون نیستند. جناس تام تنها زمانی به حقیقت شکل مـی 

که واژه یک معنا داشـته باشـد، امـا در    اینشته باشند؛ نه مختلف داتنهایی دو معنايبه
استخدامارتباط با کلمات دیگر معانی متفاوتی بیابد. این مبحث تاحدودي شبیه بحث

هـاي  وضعی مشخص در ارتباط با کلمات یا محمـول است که یک واژه با یک معناي
یابد.دیگر معانی متفاوتی می
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ادبی)شناسی ژانرشناسی (گونه8.2
و تـاریخ ادبیـات   ،شناسـی تفسـیر، سـبک  شناسی ادبی یکی از مباحث مهم در نقد ادبی،گونه

نـوع ادبـی   هـاي بخشی را دربـارة مختصـات و ویژگـی   المثل السائردر کتاب اثیرابناست. 
بـر  الحدیـد ابـی ابـن چنـین از نقـدي کـه    دارد. همدربرکند که مطالبی ارزندهکتابت بیان می

ي دربـارة دو ژانـر شـعر و کتابـت     منـد روشکند، نکـات و اشـارات   وارد میاثیرابنسخنان
شود.استخراج می

هـاي  نامـه هاي تحمیـدي یـا سـتایش   به ضرورت وجود مقدمهاثیرابناز جملۀ آن، اشارة 
ها بـا معـانی و مفـاهیم    هاي سلطانی و تناسب محتوایی و ساختاري این تحمیدیهآغازین نامه

در مطالعـات  »هنريتمامیت«یا »انسجام«اي است که با عنوانهاست. این همان نکتهآن نامه
متن ادبـی در ایـن   ۀشناسانزیباییشود؛ یعنی یکی از وجوه شناسی مطرح مینقد ادبی و زبان

وجـود داشـته   ختیشـنا جمـال و ،است که در آن میان اجزاء با کل ارتباط معنایی، ساختاري
هـا را  کـه وجـود تحمیدیـه   بررسی است: نخست اینقابلدو نکته اثیرابنباشد. در این سخن 

که بـر تناسـب و انسـجام هنـري و     کتابت لحاظ کرده و دیگر اینجزء مختصات سبکی ژانر
در نقـد  الحدیـد ابـن ابـی  اسـت. ده کـر شناسانه تأکید وجهی زیباییمنزلۀمعنایی کامل متن به

: ق1379الحدیـد ابن ابـی نیز به این نکته اشاره و حتی بر آن تأکید کرده است (اثیر ابنسخن
توانید به همین بخـش  میاثیرابنوالحدیدابیابنهاي بحث براي آشنایی با زمینه؛ 298- 297

مراجعه کنید).  الفلک الدائرکتاب 
یکـی نظـر او   ؛کنـد رد مـی نقـد و  ابواسحاق صـابی را  اثیر در بخش دیگر دو دیدگاهابن

که فصـل  این) و دیگر 303(همان:که بهترین انشا آن است که معنایش واضح باشداینبرمبنی
اثیـر بـرخالف نظـر ابواسـحاق ابهـام را ویژگـی       (همان). ابنترسل منثوربودن آن استممیز

نه صراحت و آشکاري معنا را.،دانداصلی شعر و انشا می
تفـاوت دو نـوع ادبـی شـعر و ترسـل دیـده       ۀزمینـ اي مهم در نکته،در سخن ابواسحاق

شعر بر حـدود و قواعـد و اوزان مشخصـی بنـا شـده و ابیـاتش از هـم        «شود. از نظر او، می
ةویـژ هـا  ایـن مشخصـه  کهدرحالی)، 303(همان:مستقل است و هر بیت قائم به خود است

از نظـر سـبکی و   گـذارد، ر و ترسل مینوع ادبی ترسل نیست. تفاوتی که ابواسحاق میان شع
ند و در محـور  ادر شعر ابیات از هم مستقل،از نظر او.شناسی ادبی اهمیت بسیاري داردگونه

شناسی وجـود نـدارد، بلکـه وحـدت و انسـجام شـعر       عمودي، وحدت موضوعی یا زیبایی
قالـب مضـمونی   تواند موضوعی را درکه شاعر در هر بیت میايگونهبه،وحدتی افقی است
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که در بیت دیگر ناچار باشد بر همـان موضـوع و سـیاق عمـل     ایندیگرگونه بیان کند، بدون 
شعر کالسیک است. استاد شفیعی کدکنی در شناسانۀ زیبایی. درواقع این ویژگی سبکی و کند

بر همین نکته تأکید کرده و معتقد است شـعر کالسـیک فارسـی    صور خیال در شعر فارسی
اما ).170: 1388شفیعی کدکنی بنگرید به(ندارد در محور عمودي شعر راوحدتانسجام و

شـعر کالسـیک فارسـی اسـت و     ختیشـنا جمـال باید توجه کرد که این ویژگی جزء نظـام  
توانیم آن را اشکال و عیبی براي شعر فارسی تلقی کنیم. تفاوت دیگـري کـه ابواسـحاق    نمی

اطنـاب و تفصـیل ترسـل    درمقابـل شود، کوتاه و موجزبودن شعر میان شعر و ترسل قائل می
کنـد، چـون ذات هنـري شـعر برپایـۀ ابهـام و       است. بالغت شعر مقام ایجـاز را اقتضـا مـی   

نوع ترسـل  کهدرحالیشود. در نتیجۀ ایجاز حاصل میتربیشوشیدگی قرار دارد و این ابهام پ
و نقـد  ابواسـحاق در تأییـد دیـدگاه   الحدیدابن ابیکند.بالغت تفصیل و اطناب را اقتضا می

کند. او نیز بالغت و زیبایی شـعر  اي مهم در زمینۀ زیبایی شعر اشاره میبه نکتهاثیرابنسخن 
دهد؛ یعنـی هرچـه   داند و زیبایی را معلول اصل داللت قرار میدرمقام ایجاز و ابهام آن میرا

شـود تـر باشـد، زیبـایی شـعر دو برابـر مـی      تر و معانی و مفاهیم آن افزونواژگان سخن کم
).305: ق1379الحدیدابی(ابن

نـوع  الغـت هـر  شناسی است؛ بدین معنا که بتفاوت دیگر میان شعر و ترسل در موضوع
تـر بـیش در این زمینه موضـوعات شـعر را   ابواسحاق طلبد.چه موضوعات و مفاهیمی را می

موضـوع ترسـل شـامل    کـه  درحـالی داند، و هجا می،شامل موضوعات غنایی، عاشقانه، مدح
). 306(همـان:  و گـاه شخصـی (تهنیـت و تسـلیت) اسـت     ،فرهنگـی ،مسائل سیاسی، دینی

پـذیرد و معتقـد اسـت همـۀ ایـن      شعر و ترسل نمیةدرباراین مرزبندي موضوعی را اثیرابن
در دفـاع از عقایـد   الحدیـد  ابیابنتوانند در هر نوع ادبی کاربرد داشته باشند. موضوعات می

دارد و بیـان مـی  است به بحث بسامد و علت غایی آفرینش انواع ادبی اشاره کرده ابواسحاق،
شود، ممکـن اسـت در شـعر نیـز از مسـائل سیاسـی       غایتی بنا گذاشته میبنابههر نوع ادبی 

و تغزلـی اسـت و دیگـر    ،سخن رود، اما غایت اصلی شعر همان موضوعات غنایی، عاشقانه
)308: همانتوانند در شعر نیز مطرح شوند (موضوعات درحکم غرضی فرعی می

بر سه وجـه  ،کندسل) بیان می(تربه فصل ممیز دو نوع ادبی شعر و رسائلاثیرابنچهآن
در کتابت زیبـا نیسـتند.   ند،یاست: شعر منظوم است و رسائل منثور. واژگانی که در شعر زیبا

که در رسائل بایـد وحـدت موضـوع    در شعر گستردگی و تنوع موضوع وجود دارد، درحالی
شـعر و ترسـل   هاي دیگـري را میـان  تفاوتاثیر، ابنضمن نقد سخنان،الحدیدابن ابیباشد.
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و باورمنـدي (در  ،نماییهایی چون موضوع، اسلوب خطاب، حقیقتشمارد که بر زمینهبرمی
.)310- 309کتابت) و تخیل (در شعر) ناظر است (همان: 

گیري. نتیجه3
در مـد  آکارو... رویکـردي  ،مطالعه و بازکاوي منابع کالسیک در حوزة زبان، بالغت، تفسـیر 

هـا در مطالعـات   گیـري از آن هاي عالمانۀ قدما و بهـره ها و اندیشهدیدگاهاستخراج و استنباط 
هـایی چـون   هـاي جدیـد در زمینـه   ادبی جدید است. بسیاري از نظریـات و دیـدگاه  ـزبانی
هـاي  شـکلی سـاده و پراکنـده در آرا و اندیشـه    بهو تفسیر ،نحو،، بالغت، صرفشناسیزبان

بازیـابی و  قابـل قدیم آمده و با بررسی و مطالعۀ دقیـق آثـار آنـان    و مفسران،بالغیان،لغویان
الفلـک کالسیک کتـاب مندارزشهاست. یکی از منابع تطبیق با نظریات جدید در این حوزه

هـاي  بـر دیـدگاه  منـد روشالحدید است که نقدي عالمانـه و  ابن ابیالسائرالمثلعلیالدائر
شـمار بـه الشـاعر والکاتـب ادبفـی السـائر المثلدر کتاب پراهمیت اثیرابنبالغی ـزبانی

در زمینـۀ موضـوعات بنیـادینی چـون     منـد ارزشتنهـا منبعـی   نـه الدائرالفلک. کتاب رودمی
شناسی و نقد ادبـی نیـز   و تفسیر متن است، بلکه در روش،شناسی، بالغت، معنیشناسیزبان

رود.میشماربهتوجه قابلآبشخوري 
سبب ذخیرة علمی سرشار خود در زمینۀ علـومی چـون لغـت، تفسـیر،     بهالحدید ابن ابی

را ارزیابی و تحلیـل  اثیرابنهاي و دقیق دیدگاهمندروشنحو با نقدي ، وصرف،شناسیزبان
گرایـی اسـت؛   اندیشـۀ نسـبی  برمبتنیالحدید در این کتاب کرده است. روش انتقادي ابن ابی

هـایی چـون حقیقـت و مجـاز، فصـاحت و بالغـت،       عنی که در تحلیل و نقد مقولـه بدین م
،گیـرد مـی ت ئکه از مذهب اعتزالی او نشـ ،و... با استفاده از رویکردي عقالنی،مباحث بدیع

طور مطلق حکم صادر نکرده است. بـراي  بهبافت کالم و موقعیت سخن، درنظرگرفتنبدون 
شود. از نظـر او حقیقـت و   گرایی آشکارتر دیده مین نسبیدر بحث حقیقت و مجاز ای،مثال

طور مطلق دربارة حقیقت یا مجـازبودن یـک واژه بحـث    توان بهمجاز امري نسبی است. نمی
هایی چون موقعیت کـالم و مـتن، زمـان و    اي وابسته به شاخصهکرد، بلکه تعیین چنین مقوله

است.... و،مکان، تغییرات زبانی اقوام مختلف
شناسی ادبی، هرمنوتیـک، حقیقـت و   هایی چون گونهالحدید در زمینههاي ابن ابیدیدگاه

و بررسی اسـت.  تطبیققابلها شناسی با بسیاري از نظریات جدید در این حوزهو زبان،مجاز
تناسـب  بـه تنها به مباحث بالغی منحصر نشده، بلکه اثیرابنهاي الحدید بر دیدگاهنقد ابن ابی
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هاي مختلفی چون لغت، نحو، بافت و سـیاق، روش  مطرح کرده، زمینهاثیرابنموضوعاتی که 
و حدیث را نیز دربر گرفته است.،قرآنتفسیر متن، مواضعه، حقیقت و مجاز، توحید، 

هانوشتپی
احمد حوفی و بدوي طبانه.. 1
این کتاب را اخیراً نگارنده ترجمه کرده است.. 2
، قـرآن شرح از شـعر بـه تفسـیر متـون دینـی چـون       دربابرا الحدیدابن ابیاگر بخواهیم دیدگاه . 3

بررسـی  البالغـه نهـج بایست روش تفسیري او را در شرح تسري دهیم میالبالغهنهجو ،احادیث
تفسـیر  دربـاب اي کـه  نیز نمونهالفلک الدائر کنیم که از حوصلۀ این جستار خارج است. در کتاب 

نیـز  اثیـر ابنیافتن به روش تفسیري دستارائه شده باشد، یافت نشد. الحدیدابن ابیازسوي شعر 
زیـرا غالبـاً ایـن    ،پـذیر نیسـت  امکاناست ذکر کرده المثل السائر هایی که در کتاب از طریق نمونه

ص اي خـا ند که جهت توضـیح و تبیـین نکتـه   ایا تفسیري،اي زبانی، بالغیاشعار شاهد مثال نکته
اند و غرض اصلی گوینده تفسیر و شرح این اشعار نبوده است.  آورده شده

ــهتــر درایــنبــراي آگــاهی بــیش. 4 ــاره، بنگریــد ب و ؛)1393گســدال و رمبــرگ(؛)1389بالیشــر(ب
).1391پالمر(

تخاطب اصطالحی بالغی و اصولی در منطق اهل بالغـت و دانشـمندان اصـول فقـه در مبحـث      . 5
مقصـود از تخاطـب کـاربرد کلمـه در     ،که پیش از ایـن گفتـیم  گونههمانحقیقت و مجاز است و 

معناي خاصی است که متکلم و مخاطب براي ایجاد ارتباط و عمل فهم در بافتی خـاص در نظـر   
غیون و اصولیون معناي حقیقی کلمه آن چیزي است که هر گروه بـراي معنـاي   بالنظربهبنادارند. 

هاست. این دیـدگاه حقیقـت را   اصطالح تخاطب آنبهبرند و کار میبهخاصی آن را وضع کرده و 
هاي مختلـف آن را متعـدد   گروهازسويهاي مختلف وضعبنابهکند، بلکه امري مطلق قلمداد نمی

اي در نظـر دارنـد، نیـز    مـردم از وضـع کلمـه   چهآنعبارتیبهاهل عرف یا وضعروازاینداند؛ می
که تنها معنایی که خـواص از مواضـعۀ خـود در نظـر دارنـد و تخاطـب       ایننه ،داراي اعتبار است

هاست، معتبر باشد و مالك و معیار تعریف حقیقت قرار بگیرد.آن

نامهکتاب
، مقدمه و تحقیق احمد حـوفی و بـدوي طبانـه،    علی المثل السائرالدائرالفلکق)، 1379(الحدیدابیابن 

.ۀالرسالۀمطبع، مصرۀنهضۀمکتب
، تحقیـق احمـد حـوفی و بـدوي     المثل السائر فی ادب الکاتـب و الشـاعر  ق)، 1379(الدینضیاء، اثیرابن

.مطبعۀ الرسالۀ، مکتبۀ نهضۀ مصرو قسم الرابع، ول االطبانه، قسم 
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