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Abstract 

In Talkhīṣ Buṭiqā, Averroes has his own innovations. In this book, he expresses the most poetic 

rules according to the characteristics of Arabic language. Now the question arises: What is the 

purpose of these innovations? This essay tries to examine one of these innovations and answer 

the above question. In this study, the ethical Objective of religious speech from Talkhīṣ Buṭiqā 

are divided and expressed into two parts: the importance of using figures of speech and the 

ethical objective of Religious Speech. In these subjects, he follows ethical purposes. In his view, 

most Arab verses, while can be praised due to their aesthetics and exalted figures of speech, at 

the same time should be reproached because of their humiliation and frivolity. He believes that, 

because Arab poets are far away from ethical education they cannot overtake young people 

education. According to Ibn Rushd, every action is drawn to either goodness or ugliness, virtue 

or vice by simile and other figures. Moral virtue is well illustrated in religious discourse, 

especially in the story of Prophet Yusuf (AS). Cruelty towards him by his brothers leads to more 

virtues by changing the self and creating fear and mercy towards the brothers, thus achieving 

happiness and showing the status of morality. Therefore, the end of morality in Talkhīṣ Buṭiqā is 

literally completed with the verses of the Qur'an and the Shari'a, because it provides a complete 

tool for human education. 
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 رشد غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابن

  رامونا عینی

 

 چکیده

در ایاو  هاایی دسات  ده اسات؛ او  به ابداعات و نوآوری تلویص بوطیقارشد در  ابو

کند که میابق ط ا   باان عارِّ باشاد.  ای بیان می کتاِّ بیشتر موانیو شعر را به گونه

در ایاو  رشد ا  ایو اباداعات چینات. شود که مقصود ابو حال ایو ورسم میرح می

ورسام   به ایو  بوطیقا تلویصاو در   ابداعات   ا   یکی  با بررسی  سعی شده است مقاله  

رشاد  ابو گفتاار شارعیمیالعه غایت اختمی اسلوِّ ادبی و  ایو  شود. در  داده  واسخ  

جایگااه اشاعار و اسالوِّ ادبای در اخاتق و غایات  شاود:  دو موضاوع بیاان می  ذیل

 ایو موضاوعات اهاداف اختمای را دن اال  رشد در اختمی شعر در گفتار شرعی. ابو

. او در عیو ستایم بعضی ا  اشعار عربی ا  نظر  ی اایی و اسالوِّ ادبای، کرده است

مذمت کرده است؛  یارا اشاعار   دلیل حقارت و بیهودگی ها را به اهداف موردنظر آن

ا  نظار تربیات جواناان نیناتند. باه اناد و ماادر  دور ا  تربیت اختمی شاعران عرِّ به

و  یاا فضایلت  ما ح  و  حناو ساوی دو امار  بهمحاکاات  و  تشا یه   با  عملی هر   رشد، ابو

ویژه در مصاۀ حضارت  شارعی باه شود. فضیلت اختمی در گفتاار  رذیلت کشیده می 
                                                 

هاای خاارجی و  های فلنافه، دانشاگاه عتماه ط اط اایی، دانشاکد  ادبیاات و  بان رشاته ارشد آموختۀ کارشناسی دانم

 .فلنفه هنر، دانشگاه هنر، دانشکده علو  نظری و میالعات عالی هنر، تهران
rose1376116@yahoo.com  
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               باارادران باار یوسااف  شااود؛ شااقاوت ا  جانااب خوبی نشااان داده می بااهیوسااف

 موجب تغییرات در نفس او شد. به ساوو دیگار، تارس ا  خادا و رحام باه بارادران

            باه ساعادت موجب کناب فضاایل بیشاتر در او گردیاد. بادیو ترتیاب، یوساف

 بوطیقاا دهد. لذا غایت اختق در تلوایص یابد و جایگاه اختق را نشان می دست می

                       شااود؛  یاارا اباازار کاااملی باارای تربیاات می کاماال بااا آیااات ماارآن و گفتااار شاارعی

 کند. اننانی فراهم می

 

  ها کلیدواژه 

 ، فضیلت، محاکات. ، اختق، مرآنتلویص بوطیقارشد،  ابو

 

  مقدمه

               ایاو. اسات باوده تأثیرگاذار بنایار منالمان فیلناوفان آرای بار ارسایو های اندیشه

 (بوطیقاا شارح در ویژه رشاد )باه ابو و ساینا ابو فارابی، چون فیلنوفانی آثار در تأثیر

هاای  ارسایو در  باان عربای مترادف شاعرفاو دهد. کتاِّ  می نشان را خود خوبی به

 یادی را به خود اختصاد داده است؛ شاعر، تربیات یاا ورورانادن، شااعری، علام و 

 شعری و ووئتیک.  نظر  شعر، ادِّ، فو ابداعی، فو نظم، فو  

                 )ووئتیاااک(، بوطیقاااا اسااات.  Poetiqeدر ایاااو اصااایتحات، متااارادف اصااایتح

                       Poetiqe آیااد ا  اصاال ظاااهر لفاا  و العااراِّ کلمااۀ بوطیقااا برمی گونااه کااه ا  آن

               بیشاتری داشاته و وارد  باان عربای  گرفته شاده و ا  میاان اصایتحات دیگار، تاأثیر

جای کااف  شد باه شده است؛  یرا چنیو مرسو  بود که هر لفظی وارد  بان عربی می

                    نحو اساساای بررساای شااود، اصاایتحات گرفاات؛ امااا اگاار بااه ماااف ماارار میآن، 

                      هااا در  بااان غیرعرباای تمااایز  یااادی دارنااد. بااه هاار تقاادیر،  عرباای بااا اصاال آن

منزلۀ اصیتح و ترجمۀ مناس ی برای فو شعر وذیرفته شده است )الهمامی،  به« بوطیقا»

 .(0-6 ، د0746



 

 

 

بن
ه ا

گا
ید

ز د
ی ا

رع
 ش

ار
گفت

و 
ی 

ادب
ب 

لو
اس

ی 
الق

اخ
ت 

غای
شد

ر
 

45 

ساو،  یاک ا  دارد؛ چراکاه بنازایی اهمیات ارسایو یبوطیقاا رشد بار شرح ابو 

 التایو ترجماۀ طریاق مارن سایزدهم( ا  ارسایو )اواخار بوطیقاای با غربیان آشنایی

  باان باه بوطیقاا ا  او تلوایص و شرح دیگر، سوی ا  و شد آغا  رشد ابو یبوطیقا

هاا  م تنی بود و هم بر تصاور آنبحث  ایو ا   بانان عرِّ فهم بر عربی تا حدودی هم

 باا آن را و جنت بهره عربی ا  اشعار شرح ایو رشد در در ایو باره تأثیر داشت. ابو

 آراست. مرآنی آیات

رشد، اولیو فیلنوفی است که اصیتحات فو شعر را ا  یونانی به عربی تغییار  ابو

)تفنیری( دست  1ارسیو به رویکردی هرمنوتیکی ی بوطیقا داد و با خوانم جدید ا 

هاا  کردن آن و مزیو بوطیقابا گنجاندن صور بیان و اسلوِّ ادبی در تلویص یافت. او 

ا  آن رو که باا تفنایر، وارده ا   با آیات مرآن، جایگاه خاصی برای شعر فراهم کرد.

خوبی انجاا   با متون دینای و شارعی باهشود، او ایو کار را  معنای حقیقی برداشته می

 (.11 ، د4110)الحنیو، دهد  می

 

 رشد انواع شرح و کاربرد آن نزد ابن

رشد سه نوع شرح بر آثار ارسیو نوشت: شرح ک یر، اوسا  و موتصار. در شارح  ابو

جزء شارح داده  باه ها را جزء ک یر، شرح تما  م احث را ا  ارسیو آورده و سپس، آن

است. وی در نوشتو ایو شرح ا  شیو  تفنیر مرآنی ویروی کرده است؛ یعنی تفنیرها 

                                                 
گاذاری بوشای ا   طور متفرق، رواج داشته اسات. ارسایو ا  ایاو لفا  بارای نا  وا   هرمنوتیک ا  یونان باستان، به -1

بااِّ »معنی در  باه( Perihermenias) «باری ارمیناس»که در باِّ منیق مضایاست، استفاده کرد و آن را  ارغنونکتاِّ 

( علاو  4047-4001ائه شده است؛ جان ماارتیو کتدیناوس )برای هرمنوتیک ار نامید. طی تاریخ معانی متنوعی« تفنیر

« هنار فهمیادن»مثابۀ  ( به هر منوتیک به4033-4361داننت. ارننت دانیل شتیرماخر ) می« هنر تفنیر»اننانی را م تنی بر 

باا ماارتیو هیادگر و هاانس گاادامر تناساب دارد. هادف ا  هرمنوتیاک، وصاف « آمو   فهم»نگرینت. اما تعریف  می

(. 67-00، د4637)واعظای، « هرمنوتیک نظریۀ عمل فهم است در جریان روابیم با تفنیر متون»ماهیت فهم است یا 

هاا  اند و تمرکاز آن به موضوع فهم متون دینی ورداخته –، فقه و تفنیر  یعنی کت  -در عالم است ، سه شاخۀ خاد علم 

تاوان باه شایو  مرحاو  عتماه ط اط اایی در  ؛ برای نموناه، میبیشتر بر علم اصول و کیفیت فهم تفنیر مرآن کریم است

   (.06-00المیزان اشاره کرد که نظریۀ تفنیری متفاوتی را ارائه کرد )همان، د
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رشد تعلق دارد و وایم  شرح فق  به ابو ا  نص صریح متون ارسیو هنتند. ایو شیو 

گونه عمال نکارده اسات.  ا  او هی  فیلنوفی، چه در شرق و چه در غرِّ عرِّ، ایو

(. 03 ، د0770نظیار اسات )العرامای،  ایو شرح کاامًت متفااوت و در ناوع خاود بی

رشد در شرح اوس  یا وسی  ا  متو اصلی ارسیو و نظا  فکری او ت عیات نکارده  ابو

رشد در آغا  هار ع اارتی، باا  است. ابو« مقوالت»ای ا  شروح اوس  او،  ونهاست. نم

ای ا  متو اصلی را نقل  به ارسیو اشاره )ال ته نه همیشه( و میعه« مال»استفاده ا  کلمۀ 

ا  همایو  شافا سینا نیاز در کتااِّ کند. ایو روز در شرق است  رواج داشته و ابو می

مواض  عیو ع ارات ترجمۀ عربی ارسایو را نقال روز ویروی کرده و در بنیاری ا  

رشد، شرح موجز یا موتصر  (. نوع سو  شرح ابو16 ، د4116کرده است )عویضة، 

رشد ا  نظاا  فکاری  و یا تلویص است. با اینکه ایو شرح عمدتاً ارسیویی است، ابو

ح ارسیو ویروی نکرده است. ذات آن متعلق به ارسیو، اما تلویص آن با اندیشۀ شاار

ک یر اسات و بارای تماا  میالاب شارحی خااد مائال اسات تاا باه وحادت برساند 

 (. 67 ، د0770)الجیوسی، 

ای ا  هار ساه ناوع شارح بارده  میان سه شرح است و گاویی بهاره تلویص بوطیقا

است؛ ا  یک سو، میلب اصالی ارسایو را نقال کارده و ا  تفنایرهای مرآنای بهاره 

دهند  جزء نونت یعنی شرح ک یر است. ا  سوی دیگر، ا  لف   گرفته است که نشان

هایی  ، میعهکند که ویژگی شرح دو  یعنی وسی  است و در نهایت استفاده می« مال»

آورده که به نص اصلی ارت اطی ندارد و ایو ویژگی تلویص یعنی جزء سو  است  را 

 (.64)همان، د

بیت شعر و چهارده آیۀ مرآن به کار بارده اسات.  11 تلویص بوطیقا،رشد در  ابو 

ا  اشعار بنیاری ا  شاعران عرِّ بهره گرفتاه اسات. نکتاه ایاو اسات کاه وی باه او 

نده نکرده و ایو شااعران باه یاک سار میو یاا یاک دوران متعلاق شاعران اندلس بن

نینتند، بلکه ا  شاعران دوران جاهلیت، منلمان و نصرانی یاد کرده و حتی تلوایص 

  (.4306رشد،  نصیب نگذاشته است )ر. : ابو خود را ا  اشعار بانوان عرِّ بی
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 ادبی ووژوهم حاضر بر آن است که تصویری روشو ا  غایت اختمی اسلوِّ  

با توجه به اینکه نقادها و  ع ارت دیگر، رشد ارائه دهد؛ به گفتار شرعی ا  دیدگاه ابو

تلوایص هایی ا  تلویص او شده است، جاای ایاو ورسام وجاود دارد کاه  برداشت
رساد؟ بادیو منظاور،  رشد چگونه با گفتار شرعی به تربیات اختمای می ابو بوطیقای

 شود: یم احث ایو مقاله در دو بوم میرح م

شود که آیا اسلوِّ ادبی و شعر در اخاتق  در بوم نونت، تحلیل و بررسی می

توانناد در تربیات اختمای ماؤثر باشاند؟ چارا  تأثیری دارند؟ چرا مصص شاعری نمی

 رشد شاعران عرِّ را نکوهم کرده است؟ ابو

ها ورداختاه  در بوم دو ، غایت اختمی در گفتار شعری میرح و به ایو ورسام

: ارکان صناعت مدیح چه نقشی در تربیت اختمی دارند؟ چرا اشعار هجاایی شود می

توانند اختمی باشند؟ چرا مؤلفۀ اختمی فضیلت باید با فیارت واا  در ارت ااط نمی

 دهد؟  ویژه فضیلت چگونه در گفتار شرعی خود را نشان می باشد؟ اختق و به

 

 پیشینۀ تحقیق

رشد انجاا  گرفتاه اسات، نشاان  ابو  ی بوطیقاکنون دربار   هایی که تا بررسی وژوهم

توجه  توجه چندانی نشده است. ال ته ایو عد  بوطیقارشد بر  دهد ظاهراً به شرح ابو می

مادر  رشاد آن بیشتر در جهان شرق بوده است، در حالی که در جهان غرِّ شارح ابو

 به ملم کرده است:مهم بوده که منتقدان را نیز دست 

                  رشاااد  ابو ی بوطیقاااادر شااارح « چاااارلز بااااترورث»در میاااان مؤلفاااان غربااای، 

شاعر  تری انجاا  داده اسات. بااترورث باا شاروحی بار م احاث فاو  تحقیقات مفصل

 وااردا د رشااد بااه تشاا یهات، انااواع گفتااار شااعری، اسااتعاره، مجااا  و غیااره می ابو

(Butterworth, 1986, p.96.) 

            شاارح بوطیقااایخیاااِّ بااه تحقیقااات باااترورث و هاام باار « دیمیتااری گوتاااس» 

    نقاادهای تناادی « رشااد شاارح تفناایرات ابو»ای مفصاال بااا عنااوان  در مقالااه رشااد ابو
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             باااترورث در واسااخ بااه نقاادهای  . بعاادها(Gutas, 1990, p.95-100)واردکاارد 

             منتشااار کااارد« رشاااد و تفنااایر فلنااافۀ ابوشااارح »عناااوان  باااا  ای  گوتااااس مقالاااه

(Butterworth, 1994, p.22-30) . 

رشد بایو الترجماه و  فو الشعر عندابو »هاتی نوریه نیز در وژوهشی مفصل با عنوان
رشد ورداخته  ویژه ابو سینا و به ارسیو، فارابی، ابوفو شعر  به شرح و تفصیل« التأصیل

طور مفصال بررسای کناد  شاعر باه د را در شارح فاو رشا است و کوشیده اهداف ابو

  (.0740)ر. : نوریه، 

و ویشینۀ ایو تحقیاق محناوِّ   آثاری که در ایو حو ه به  بان فارسی نوشته شده

دربار  بوطیقا و تأثیر  »ای است با عنوان  شوند  یاد نینتند؛ یکی ا  ایو موارد، مقاله می
طور مفصل به  ی ارسیو، بهبوطیقا تکیه بر متوکه با « ایرانی-آن بر نقد و ادِّ استمی

واردا د و اث اات  مقاینۀ ایو کتاِّ با م احث و موضوعات کتب نقد شعر منلمیو می

ی  بوطیقااکند که بارختف هیااهوی بنایار در تااریخ فرهنا  و ادِّ منالمیو،  می
             ارساایو تااأثیر چناادان جاادی و عمیقاای باار ادبیااات و نقااد ادباای مناالمیو نداشااته 

     های شااعری فیلنااوفان مناالمان، رساااله(. کتاااِّ 01-06، د4630اساات )مح تاای، 

های شاعری   اده نیری باه شارح رسااله ترجمۀ دکتر سید مهدی  رمانی و دکتر حنو

، های عای. ...واردا د )رسااله رشاد و...( می ساینا، ابو حکمای استمی )فاارابی، ابو

ترجماۀ ساید ت حکمای اساتمی نیاز بوطیقای ارسیو به روای(. 000-431د ،4616

بوطیقاای ای دیگر ا  روایت شعری حکماای اساتمی ا   ثانی، ترجمه محمود یوسف
 (.  010-070، د4613است )بوطیقای ارسیو،  ارسیو

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

رشاد  اهمیت و ضرورت ایو وژوهم بر ایو م ناست که با وجود تلویص متفاوت ابو

ارسیو، منامشات بنیاری را به دلیل رویکرد مرآنی و شرعی موجب شده  ی بوطیقاا  

طور خاااد و مفصاال دربااار  ابااداع و  هااا بااه یااک ا  وژوهم اساات. تاااکنون در هی 



 

 

 

بن
ه ا

گا
ید

ز د
ی ا

رع
 ش

ار
گفت

و 
ی 

ادب
ب 

لو
اس

ی 
الق

اخ
ت 

غای
شد

ر
 

49 

طور اجمالی به شارح  سوو گفته نشده است و به بوطیقارشد در تلویص  نوآوری ابو

شود یکای ا   ضر تتز میاند. بر همیو اساس، در مقالۀ حا یا نقد تلویص او ورداخته

               ذیاال غایاات اختماای بااا هاار  بوطیقااا تلواایصرشااد در  هااای ابو ابااداعات و نوآوری

آنچه متعلق به اعتقادات دینی و آیات مرآنی در مالاب گفتاار شارعی اسات بررسای 

شود. با نگاهی بر ایو م نا که محاکات یا تش یه در گفتار شرعی رویکارد اختمای را 

           طاور کاه بایاد جایگااه  دهاد، در صاورتی کاه شااعران عارِّ نتوانناتند آن ینشان م

رشاد درباار  فضایلت  اسلوِّ ادبی را نشان دهند. اهمیت وژوهم در بیان دیدگاه ابو

ویژه ناازد مهرمااانی نظیاار حضاارت  اختماای و برجنااتگی آن در گفتااار شاارعی بااه

فضیلت با تأکید بر نکات و رشد گفتار شرعی  ابو بوطیقای است؛ چون دریوسف

بودن باا تاأثیر ا  آیاات  دهند و اسلوِّ ادبی هم با وجود ادبی خود را نشان می تربیتی

 کنند.  مرآن معنا ویدا می

 

 روش پژوهش

ا  منظار هادف، وژوهشای اسات و ا  حیاث روز، باا اساتفاده ا  منااب   ایاو تحقیاق

ها و مقاالت متعدد صاورت گرفتاه اسات.  ای، گردآوری اطتعات ا  کتاِّ کتابوانه

شاده  رشد ا  گفتار شاعری و آیاات میرح ابو ی تلویص بوطیقامناب  عمدتاً بر اساس 

 می شکل گرفته است.با تحلیل مناب  عربی میابق رویکرد اخت تلویص بوطیقادر 

 

 جایگاه اشعار و اسلوب ادبی در اخالق -1

 رشد تعریف شعر از منظر ابن-1-1

طور کلی متون دینی بارای تاأثیر بار مواط اان و القاای اهدافشاان ا   مرآن کریم و به

انااد. ماارآن بااا وجااود شاایوایی و  ای اسااتفاده کرده اساالوِّ و ساااختارهای ادباای ویااژه

طل د. تفکر در آیاات مارآن موضاوعی اسات کاه باا  یابی، ا  مواط ان تدبر می آسان

کات  هناتند، دمات و تأمال در آن بار  توجه به اینکه اسلوِّ ادبی ا  اجزای بتغت
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کناد  بوم می افزاید و فهم کت  را برای مواطاب لاذت گیرایی و جذابیت آیات می

 (. 17 ، د0771)النامرایی، 

کوشاد تغییارات در اسالوِّ  رشد ویرو بیان ایو موضوع ط ق دیدگاه خاود می ابو

گوناه  وی شاعر را ایوادبی را با تأثیروذیری ا  آیات مرآن و تأمل در آن نشان دهاد. 

 ، 4133رشاد،  )ابو« تغییر اسات همانا گفتار شاعری، گفتااری مابال»کند:  تعریف می

سوی ملاب، حاذف،  (. تغییر با ابدال، تش یه و با تغییر سوو ا  حالت عادی به404د

وتأخر، تغییر سوو ا  ایجاِّ باه سالب، ا  سالب باه ایجااِّ، ا    یاده و نقصان، تقد 

وذیرناد  شاوند، صاورت می می  ختصه به اناواعی کاه مجاا  نامیاده مقابل به مقابل و

شود؛ تشا یهی کاه آن  (. ایو تغییرات در اسلوِّ ادبی با تش یه بیان می406)همان، د

منامد؛ مانند ایو سوو خدای تعالی:  نیز می« ابدال»را  هایوهو :و أمَّ أ زواجو ؛ و همناران و 

(. ویاام ر 016 ، د4306رشاد،  ( )ابو3حازاِّ: )ا« او )ویام ر( مادر ایشان )مؤمنان(اند

هاا )مؤمنااان(  ننا ت باه مؤمنااان ا  خودشاان ساازاوارتر و همناران او مااادران آن

طور  کردن دو طرف در مقا  بیان ایو معناسات؛ هماان شوند. تغییر با بدل محنوِّ می

ای برخاوردار اسات،  العااده در میان شما منالمانان ا  احتارا  فوقکه رسول خدا

نران او نیز باید در بایو شاما ا  احتارا  خاصای برخاوردار باشاند؛  یارا  ناان آن هم

 (.010: د43، ج4610سان مادران روحانی شمایند )ط اط ایی،  حضرت، به

 

 

 استعاره-1-2

استعاره ا  نونتیو منائل علو  بتغی است کاه موردتوجاه مفناران مارار گرفات و 

 .ا  مارآن و اعجاا  مارآن برخاسات نونت ا  دامو م احث مرباوط باه دفا  شا هات

است. در حقیقات، « جای لغت دیگر خواستو لغتی به عاریه»معنی  استعاره، در لغت، به

مجااا  »اسااتعاره نااوعی مجااا  لغااوی اساات و اندیشاامندان اسااتمی گاااهی ا  آن بااه 

 (. 003: د4، ج4610کنند )هاشمی،  تع یر می« استعاری
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ها و  رشد بر ایو عقیده است که با توییل برای با ساا ی یاا باا آفرینی ودیاده ابو

توان به امور دیگر دست یافت، بلکه توییل و تفکر استعاری چیازی  سا ی، نمی مرینه

سا د. لاذا  ای نیز می های  بانی تا ه آفریند و ایو آفرینم همراه خود صورت تا ه می

توجاه  شود و مدرت شگرفی در جلب و تمثیل ساخته میاستعاره همیشه بر بنیاد تش یه 

سلمی کاه  مانند ایو بیت ا   هیربو (؛03 د ، 4133رشد،  و امناع مواطب دارد )ابو

 استعاره در آن به کار رفته است:  
 

 صحا القلاب  عاو سالمی وأمصار باطلاه 
              

اااری أفاااراس  الصااا ا و رواحلاااه   وع 
 

 

دل ا  خواِّ عشق سلمی بیدار شده و ا  بیهودگی دست کشیده و  یو و جها  ا  

(. بیت استعاره ا  کنارگذاشاتو 401 ، د4111سلمی،  شتران برداشته شده است )ابی

عشق و سفری است که امیال، دیگر در آن جایی ندارند و آنگاه اسات کاه درونام 

 (. 046، د 4306رشد،  یابد )ابو با دوری ا  امیال تنلی می

 

 اهمیت مجاز   -1-3

مجا  یعنی اینکه اسم چیازی را بارای »وا   مجا  را نونتیو بار ارسیو تعریف کرد: 
ویژه در  (. ایو وا ه ا  مرن سو  هجری، باه610، د4613)ارسیو، « چیزی نقل کنند

معنی  های مرت   با علو  مرآنی و بتغی، کاربرد فراوانی داشته اسات. ابتادا باه کتاِّ
اه و بیان معنی و رسیدن به مفهو  آیات بوده است، ناه مجاا  اصایتحی در مقابال ر

 گوید:  حقیقت که بعدها رایج شد. شومی ضیف می
              اولاایو کناای کااه تع یاار مجااا  را در کتاااِّ خااویم بااه کااار باارد، ابوع یااده »

               « ق( بااوده و مااراد او ا  مجااا ، مجااا  در آیااه اساات073مثناای )متااوفی  معمربو

 (.01 ، د4110)ضیف، 

تلواایص ال یااان فاای مجااا ات القاارآن و شااریف رضاای، دو کتاااِّ ار شاامند خااود 
معنی عاا   را دربار  مجا  نوشته اسات. مجاا  در ایاو دو کتااِّ باه ةالن وی المجا ات
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                   ، تمثیاال و تشاا یه اساات. بناایاری ا  علمااای مشااهور بتغااتشااامل مجااا ، اسااتعاره 

             ؛ مزویناای،600 ، د4114انااد )جرجااانی، نیااز تعاااریفی دربااار  مجااا  ارائااه کرده

 (.036 ، د0771

تأثیر مارار  انگیزند وآن را تحت می رشد، اشعاری که نفس را با تویل بر ا  نظر ابو

خاروج گفتاار ا   ایاو تغییارات،آورند؛ مراد ا   وجود می را نیز به دهند، تغییراتی  می

رشد برای مجا  بر یک منامت ا  آیاۀ اصالی  سوی مجا  است. ابو حالت معمولی به

هایی  هاا نموناه کناد و بارای اغلاب آن تأکید دارد. وی هفات ناوع مجاا  را بیاان می

 اند ا : کند که ع ارت میرح می 1«کتاِّ عزیز»ا 
ی ة  »حذف: مجا   -4 ِل ال ق ر  أ  اس  ها ، با توجه به آیۀ «و  ی هة  الَّتِهك کونَّها ِفیه  ِل ال ق ر  أ  اس  و 

اِدقوون   َّا ل ص  ِإن ا و  ال ِعی ر  الَّتِك أ ق ب ل ن ا ِفیه  ای که  ؛ )اگر به حرف ما اطمینان نداری( ا  مریه و 
شک  یم، سؤال کو و بیا در آن بودیم و ا  کاروانی که در میانشان به اینجا رو آورده

معنی روستا نینت، بلکه به محل اجتمااع و  تنها به« مریه» .(30)یوسف: « ما راستگویم
: 46، ج4610شود؛ خواه شهر باشد خواه روساتا )ط اط اایی،  مناطق منکونی گفته می

رشد با هوشیاری، منمت اصلی آیه را برای مجا  حذف میارح کارده  (. ابو600د
نان انناان در ( سابقۀ بد و دروغ در وذیرز ساو4است؛  یرا با کل آیه مرت   است: 

ی ة  »کند:  تما  عمر ایجاد تردید می ِل ال ق ر  أ  اس  ( گواهی شهود عینای، راهای معت ار 0؛ «و 
ی ة  » برای اث ات مدعاست: ِل ال ق ر  أ  اس  العیر  و  شاود کاه  عیر به کاروانی گفتاه می .«...... و 
اسات: ای بزرگ بر کذِّ، منتفی  ( امکان ت انی مجموعه6کند؛  می  مواد غذایی حمل

ی ة  » ِل ال ق ر  أ  اس  َّا ل صاِدقوونو   «.  ... ِإن

هاً »مجا  تقدیم و تأخیر:  -0 جًا ق یِّم  ع ل  ل :و ِعو  صاورت کامال ع اارت در «. و  ل م  ی ج 

لیمرآن چنیو است:  ل  ع  ن ز  ِ الَّيي أ  ِو لِلَّ م  جهًا   ال ح  ع هل  ل ه:و ِعو  ِ  ال ِکتاب  و  ل هم  ی ج  ِِ ب  ع 

اً  ؛ ستایم و سپاس موصود خداست که بر بناد  خااد خاود )ویاام ر( کتااِّ ق یِّم 

 (. 0-4)کهف: « بزرگ را نا ل کرد که درآن هی  نقصانی نینت

                                                 
  (. 4306رشد،  یاد کرده است )ر. : ابو« کتاِّ عزیز»ا  مرآن کریم با عنوان  بوطیقارشد در سراسر تلویص  ابو -1
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هم» لی»آمده و « ل م ی جع ل»مجا  تأخیر است و بعد ا  « می ل  ع  ن ز  ِ  ال ِکتاب    أ  ِِ ب  نیاز « ع 

رست را بر بناد  خااد مجا  تقد  است؛ به دیگر سوو یعنی تقد  کتاِّ راست و د

کند؛ به ایو  خود بدون کژی نا ل کرد. عتمه ط اط ایی، ایو تقدیم و تأخیر را رد می

علت که نفی اعوجااج در مارآن بار اث اات میمومیات کماالی کاه مارآن باه دیگاران 

ع ارت دیگار،  دهد، مقد  است؛  یرا معلو  است کمال بر تکمیل مقد  اسات. باه می

 (.600: د46، ج4610کمال باشد )ط اط ایی، نقصان ن اید مقد  بر 

هاای بنایاری وجاود دارد.  مجا   یادت و نقصان: دربار  مجاا   یاادت بحث -6

شود، ولای مفهاو  آن  اند؛ یعنی لفظی ذکر می های عقلی داننته بعضی آن را ا  شاخه

هی   »کند:  رشد ذکر می موردنظر نینت، مانند ایو آیه که ابو  َ یازی ؛ چل یس  ک ِمثله:  

(. 011 ، د4306رشاد،   ائد اسات )ابو«  »(. در ایو آیه 1شورا:  « )مانند او نینت

معنی بیهوده است و مرآن منزه ا  آن، بهتار اسات ا  آن  اند: چون  ائد به ای گفته عده

اند الفاا  بارای افااد  معنای هناتند، گرچاه در  تع یر شود. برخی هم گفته« تأکید»به 

تنها  ائد نینات، بلکاه وجاود آن باا ذوق  ده شوند. وس، نهاصیتح نحوی،  ائد نامی

دهاد و اگار ن اشاد کات ، آن جلاوه را نادارد  بیانی به کت  جلو  معنایی خاصای می

 (.  40: د0، ج4610)سیوطی، 

و  ل کوم  ِفهك رشد منمتی ا  سوو خدای متعال ) مجا  ضد، علت ضد باشد: ابو -1

یاة   و  ل کوم  شود:  کند و ت ییو ایو سوو با کلیت آیه روشو می ( را بیان میال ِقصاِص ح 

لَّکوهم  ی تَّقوهون یاة  یا أوولِك اْل  ل باِب ل ع  ؛ بارای شاما در مصااد حیاات و  ِفك ال ِقصاِص ح 

(. مجا  حاذف 401)بقره: «  ندگی است، ای صاح ان خرد. شاید شما تقوا ویشه کنید

شاود. مصااد، حیاات را ضامانت  و انگیز  رأفت بیاان می در ایو آیه با نشر رحمت

کنند  امنیات اختمای و اجتمااعی  کند. مصاد، انتقا  شوصی نینت؛ بلکه تأمیو می

 (.300: د4، ج4617است )ط اط ایی، 

شاود، در  مجا  ملب: در ایو مجا ، فعال یاا حکمای باه چیازی اساناد داده می -0

گویناد فتنای بارای  رشاد کاه می مثاال ابوحالی که مقصود غیر آن است؛ مانند ایو 
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ونرانم است نه ونرانم برای او یا سانت بارای انناان اسات ناه انناان بارای سانت 

ل  کِتاب  »(. در مرآن آمده است: 010 ، د4306رشد،  )ابو ؛ برای هر  ماانی لِکولِّ أ ج 

اب  لِکوهلِّ کته(، در حالی که معنی اصلی آیه چنیو اسات: 63)رعد: « ای است نوشته

ل    (. 403: د0، ج4610)سیوطی، « ای  مانی است ؛ برای هر نوشتهأج 

مجا  تغییر ا  ایجاِّ به سلب: ایو نوع مجا  بیشاتر باه حکام منیقای نزدیاک  -3

گیارد، چاون اصاالت باا ایجااِّ اسات و  است. تغییر ا  ایجاِّ به سالب صاورت می

مناتقیم اسات و مناتلز  الشراف بر حکم دارد. لذا ایجاِّ مقد  است و نوعی شهود 

مضیۀ دیگری نینت، اما سلب یا نفی منتلز  توجه به حکم دیگر است و رد و انکاار 

رشد بارای ایاو ناوع مجاا   (. ابو411: د4، ج4617ایجاِّ است )مظفر و شیروانی، 

« کناای آن را انجااا  نااداد مگاار تااو آن را انجااا  دادی»آورده اساات:  ایااو مثااال را 

 .(011 ، د4306رشد،  )ابو

رشد در ایاو مجاا  ا  شااعر عارِّ  کردن اضداد در یک چیز: ابو مجا  جم  -0 

 بیت شعری را برای نمونه آورده است؛ مانند ایو شعر نابغة:    
 

اام         اایو فَه   َوال َعیااَب فاایهلم غَیااَر أَن س 
              

اااو ف لاااولق ملاااو ملاااراعل الکَتائااابل   لهل  ب
 

             

یشان در اثر م ار ه با دشمنان کناد شاده  ها نینت، جز اینکه شمشیرها عی ی در آن

رسد شاعر در ایاو بیات، فضاائل را باا نفای  (. به نظر می11 ، د4163است )ذبیان، 

هاا برشامرده، عیاب نینات؛ بلکاه  ها اث ات کرده و تنها عی ی کاه بارای آن عیوِّ آن

رشد ایو اسات کاه ایاو بیات بار نفاس  خواندن چیزی به نا  ضدز است. تحلیل ابو

انگیزد. حضور اضداد  تأثیرگذار است؛  یرا در عیو حضور اضداد، نفس را نیز بر می

 توانند اختق فضیلتمند را ایجاد کنند.  راحتی می به

شاعر ضمو کابرد اسلوِّ در اشعار باید به تربیات اختمای نیاز توجاه کناد. اگار 

ناسب به کار روند، دیگر آن  ی ایی را ندارناد و اسلوِّ ادبی در اشعار با مضمون نام

تریو اشات اه شااعران،  تغییرات هم به تربیات اختمای منجار نوواهناد شاد. کوچاک
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  رشاد در مصاص شاعری نشاان طور کاه ابو  کناد؛ هماان جوانان را ا  اخاتق دور می

 (.011 : د4306رشد،  دهد )ابو می

 

 قصص شعری -1-4

گوناه  دهاد و ایو تقیماً جازو گفتاار شاعری مارار نمیرا منا« مصص شعری»رشد،  ابو 
داند. مصص شعری، اشعاری حماسی هناتند کاه  اشعار را مناسب تربیت اختمی نمی

کناد. اشاعار  ها را ذکار می طور وراکنده )نه مننجم( آن به تلویص بوطیقارشد در  ابو
باه  بوطیقااتلوایص هایی هنتند که در  عفیف و ومای  حماسی مانند جن ، نمونه غیر

گوناه نکاوهم  را ایو« شاعری مصص»رشاد، شااعران سارایند   خورناد. ابو چشم می
شعری باید وصف وامعیات به حدی باشد کاه در مقابال دیادگان  در مصص»کند:  می

تصور شود، اما اوج هنر شاعران عرِّ در بیان کردار ناشاینت و غیرعفیف است کاه 
)همااان، « کننااد ا  فضاایلت دور می دورنااد و مواطااب را هاام ا  تربیاات اختماای به

 (. نمونه شعر غیرعفیف ا  امریءالقیس:    067د
 

 َساااَموت  هلیهاااا بعاااد ماااا ناااا  أهلهاااا
           

م و َح اِّل الماء حااالً َعلای حاال     س 
 

 

 فَقالاات: َساا اَ  الهِ ک هنااک فاضااحی 
    

ماَر َوالناَس أحوالی   ا  لَنَت تَری الن 
 

 

ک أبااااَرح  ماعلااااداً      : یَماااایو الهِ  فَق لاااات 
        

 َولَو مََیعوا رأسی لَدیَک َوأوصاالی 
  
 

 (417 : د4163)امریءالقیس،   
                                                                                                     

آرامی  سویم رفتم؛ مانند آِّ که به از خوابیدند، آهنته به وس ا  آنکه خانواده»
کند. گفت: خدا تو را لعنت کند کاه سا ب رساوایی ماو  و نرمم راه خود را با  می

وردا ان شب و مرد  در اطراف مو هناتند؟ گفاتم:   بینی که مصه خواهی شد، آیا نمی
کنم، حتی اگر سر  را نزد تو ب رند  ا رها نمینشینم و تو ر منم به خدا که همیو جا می

 «. ا  کنند میعه و میعه
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شااعر باا « ننایب»دهاد؛ در  را نیاز ماورد سار ز مارار می« ننیب»رشد، شعر  ابو

آفریناد و باا بیاانی  ظرافتی چشمگیر صحنۀ جدایی خود ا  معشاوق را در شاعر با می

کند. وی تأکید دارد که نوجواناان  شورانگیز  ی ایی مح وِّ را با جزئیات وصف می

کشد. در عوض،  سوی فنق و فجور می را باید ا  ننیب برحذر داشت؛  یرا آنان را به

خواندن اشعاری که مضمونشان شجاعت و بوشندگی اسات، تشاویق   ها را به باید آن

سوی فورفروشی  جای شجاعت به سرایند که جوانان به ای می گونه کرد. اما شاعران به

، 4613شاوند )بوطیقاای ارسایو،  کنناد و ا  فضایلت اختمای دور می تمایل ویادا می

 (.  040-041د

 

   اهمیت محاکات -1-5

                ها دربااار  ماهیاات محاکااات ایااو اساات کااه تعااابیری تااریو دیاادگاه یکاای ا  مهم

ای ا   دهناد. بوام عماده ا  جمله با نمایی، تقلید و تش یهات را مترادف آن مرار می

ویژه در  شاناختی در شاعر باه موضاوع محاکاات در هنار باه منامشات هناری و  ی ایی

(. افتطاون و ارسایو ا  43، د4631و لاویس،   شناسی مرباوط اسات )گاات  ی ایی

هاا درباار  هنار در چهاارچوِّ  آنشوند که دیادگاه  نونتیو فیلنوفانی محنوِّ می

های ایاو دو فیلناوف در ایاو  شود. با ایو همه، دیدگاه بندی می نظریۀ با نمایی دسته

هااای جاادی دارنااد. ا  نظاار افتطااون هرگونااه تصویرسااا ی، تقلیااد   مینااه تفاوت

، 4616بارداری حااکی ا  انحاراف اسات )ر. : رامایو،  )محاکات( و هر نوع گرده

محاکاات اماری ط یعای در »سینا به ارسیو نزدیک است:  ابو (. دیدگاه676-064د

ساینا،  )ابو« جای خاود آن اسات معنی آوردن مثل چیازی باه سرشت آدمی است و به

 (.  436 ، د4106

بااارد. ا  نظااار او،  را در کناااار محاکاااات باااه کاااار می« تشااا یه»رشاااد، وا    ابو

انگیزند و اموری  می ی برکنندگان، اشواد را با افعال اراد کنندگان و تش یه محاکات

گیرند، اموری توأ  با فضیلت یا رذیلت هنتند. چه بنا هر  که مورد محاکات مرار می
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(. در هر تش یه یا 071 ، د4306رشد،  شود )ابو سوی ایو دو امر کشیده می عملی به

               محاکاتی ممکو اسات دو ویژگای ساتایم و نکاوهم حضاور داشاته باشاند. مارد 

             وردا نااد. کنااانی بااه  بااالی   همیشااه بااه محاکااات احااوال و افعااال دیگااران مینیااز 

          تر اساات و ویژگاای سااتایم را واای  وردا نااد فعلشااان کاماال محاکااات فضاایلت می

تر اسات و رو باه ساوی نکاوهم  کنند  رذیلات، فعلام ناامص گیرند و محاکات می

 (. 070رود )همان، د می

شود و فق  نزد اعراِّ  حاکات یا تش یه نزد اموا  عرِّ دیده نمیرشد، م ا  نظر ابو

اشعار عرِّ لحو ندارند و تنها و ن دارند و گاهی و ن  »شود:  خوبی بیان می اندلس به

های شااعران اهال  و محاکات را با هم. سه مؤلفۀ لحو، و ن و تش یه فقا  در ساروده

 8و ا جاال 2نظیار موشاحات شود. ایاو ساه مؤلفاه در اشاعار ط یعای دیده می 1اندلس

                                                 
شاود. شاعر  تر می ادبی، تصویر است و هر اندا ه تصاویر وویاتر باشند، متو ادبی ار شمندرکو اصلی  ی ایی یک اثر  -1

شعرای اندلس ا  نظر مقا  ادبی، ا  جایگاه واالیی برخوردار و سرشار ا  تصاویر ادبی  ناده و متحار  اسات. آناان باا 

کنناد. آنچاه در شاعر  ن را شیفتۀ خاود میاند که خوانندگا استفاده ا  صور خیال چنان تصاویر  نده و وویایی خلق کرده

ویژه تش یه، استعاره، رنا  و  کند، خیال آکنده ا  حیات و حرکت به دار می ها را جان شعرای اندلس، تصویرها و صحنه

دراج مناایلی و  خفاجااه، امتازاج دو تصااویر اساتعاری ا  ابااو حماادیس، تشا یهات ابو تشاویص اساات. تصاویرگری ابو

ق، 4100خفاجاه،  ؛ ابو410 ، د4137حمادیس،  اسات )ابو  ا  جملاه هنار ایاو شااعران باوده  یادون و... تشویص ابو

   (.04 ، د0770 یدون،  ؛ ابو03 ، د4134دراج،  ؛ ابو46د

است. آماده اسات کاه م اار ان عارِّ در گذشاته، آالت  «آراستو»معنی  به «وشح» ۀا  ریش ،جم  موشح ،موشحات -2

 ی. بعضادنادینام یرنگارنا  باود، موشاح ما یهاا ویمرص  به نگ ایرا که آراسته  شانیرهایشمش  ر   چون  ره و غتف

، موشاح اسات تر ا  اشعار دیگر به نوعی شعر که ا  نظر و ن، مضمون و محتوا، شادتر و جذاِّ ،لیدل ویبه هم»اند:  گفته

سرایی و  سوو عتیف ط وصانواع شعر مانند مدح، مرثیه و شکوی و  ۀشعرای اندلس در هم ،طور کلی شود. به گفته می

تنهاا امتیاا  شاعرای انادلس آوردن کلماات سااده و  .اناد کردهسرایان مشارق تقلیاد  در مضامیو و کیفیت تع یر ا  سوو

اند و  یعنی گویندگان اندلس مانند شعرای جاهلیت لغات موصود بادیه را نیاورده ؛کاربردن الفا  دور ا  ذهو است به

   (.63-03د،  4113)ال نتانی،  «اند را بنیار ساده و در مالب غزل سرودهاند مضامیو خود  تا تواننته

                   شااود. در اصاایتح شاااعران نااووردا ، شااعری اساات اساات کااه بیشااتر بااا لغااات عامیانااه سااروده می نااو  نااوعی شااعر  -8

            شااود و در مصااراع چهااار  همااۀ میعااات، یااک َروی التاازا  شااود؛  در مالااب میعااات چهارمصااراعی سااروده می کااه

          مصااراعگونااه کااه روی مصااراع چهااار  نونااتیو میعااه در چهااارمیو مصااراع همااۀ میعااات تکاارار شااود و سااه  باادیو

 تیو دارای یک روی مشتر  باشند؛ مثًت: ای داشته باشند و هر سه مصراع نون هریک ا  میعات روی ویژه نونت



 

 

ق/ 
خال

ا
کم

و ی
ل 

چه
 /

ار
به

14
00

 

58 

رشد، با ایو وصف، اهمیت حضور محاکات را در صناعت مدیح، هجا و  ابو«. هنتند

  (.044، د4613کند )بوطیقای ارسیو،  روشو می 1گفتار شرعی

 

 صناعت مدیح -1-6

شاود.  تقنایم می« هجاا»و « مادیح»رشد، گفتار شاعری منظاو  باه دو ناوع  ا  نظر ابو
تواند بر اساس حنو یا ما ح  مضمون ایو اشعار عمل و فعل ارادی اننان است که می

هاای  ایاو صاناعت باا و ن» رشد چنیو اسات: تعریف صناعت مدیح ا  نظر ابوباشد. 
ها را ناوناند نشاان   ایاد مصاراععروضی بلند کامل شده است و ایاو و ن عروضای ن

مدر اشعار را طوالنی کند که ابتدای آن فراماوز شاود. در  دهد. یعنی شاعر ن اید آن
رشد، مدیح را با تعریف  وام ، میانه و انتهای صدر مدیح باید وحدت داشته باشند. ابو

را در مدیح تشا یه ن ایاد صارفاً مصاادیق فضاایل »کند:  می گونه تفنیر  هم ایو 2حدی
نحو کلای  جزیی بنتایند، بلکه باید عمل ارادی کاملی باشاد کاه فضاایل را باه  نحو به

                                                                                                                   
   الربااااااااوع کیااااااااح ااااااااذا حمااااااااص و هات

         

 الشاااااااااموع مثااااااااال اشااااااااارمت وکااااااااارا  
 

     رجاااااوع ماااااو هاااااایال هااااال یشاااااعر تیااااال
    

 یالمتقااااااا ویاااااااا الوصااااااال، ویاااااااا و،یاااااااا 
 

     ماااااااادلمعا یالحماااااااا یفاااااااا بربقااااااااا ایاااااااا
             

 النوجعاااااااااا یحتااااااااا المحااااااااازون جیهااااااااا 
 

          رعااااااااااا ثاااااااااام یالحماااااااااا الهِ  یاسااااااااااقی
          

 یسااااااااق ثاااااااام یالحماااااااا الهِ  رعااااااااا ایاااااااا 
 

 

علت روانی  سرایی در میان مرد  اندلس رواج یافت و عمو  اهالی، به و بدیو گونه است تا آخر منظومه. چون فو موشح

تما  شاعران بادان سا ک شاعر  ،گونه شعر، ا آن استق ال کردند )توا ن کلمات( ایوء نوع و  ی ایی شکل و ترصی  اجزا

 « جال»فاو ناو را  ویاباشاند و ا دیاعراِّ کلماات مقآنکه با ال  بی ؛سرودند و به  بان محلی خود آن شیوه را تقلید کردند

     (. 4017-4006د :0ج، 4600خلدون،  اند )ابو حف  کردهخواندند و تا ایو رو گار هم آن شیوه را 

و آیاات مارآن  یهر آنچه متعلق به اعتقادات دینع ارت است ا   (ةاألماویل الشرعی) رشد ا  گفتار شرعی مقصود ابو -1

 (.  047د ، 4306رشد،  ابو) ها ویروی کرد و باید ا  آن باشد

شاده  هر کدا  یا تا  است یا نامص. حد تا : تعریفی است که تما  ذاتیات شیء تعریف و یا حد است یا رسم  تعریف -2

ذاتیاات  ۀشود؛ چراکه جنس و فصل مریب، هما  ا  جنس مریب و فصل مریب تشکیل می ،منیقی نظرا  دارد و   را در بر

جنام ناامی حنااس و » ،«حیوان نااطق اسات»دهند:  ایو تعاریف حدی را می ،ف را در بر دارد. برای تعریف اننانمَعره 

و  )مظفارفرض اسات  مابال «و نااطق نامی، حناس، متحار  باااراده». در وام ، در اننان «متحر  با اراده و ناطق است

   (.403د ،4617، شیروانی
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رشاد،  )ابو« خود را نشان خواهاد دادستایم کند و ایو مهم نزد حضرت یوسف
 (.040 : د 4306

ساتایند  مدر متعلقات ممدوح را می ها آن کند؛ آن رشد، شاعران را سر نم می ابو

شود؛  مانی  شوند. در اشعار اعراِّ ایو امر بنیار دیده می میکه ا  مدح ممدوح دور 

آیاد، باه محاکاات آن  که سوو ا  وسایل ممدوح مانند شمشیر یا کمان باه میاان می

مانند. در حالی که شعر، صناعتی است  شوند و ا  ذکر خود ممدوح با می مشغول می

قی تغییرات را ایجاد کنند، که تربیت اختمی را به بار آورد و شاعران ن اید به هر طری

رشاد، شاعر بایاد موضاعی  شاود. ا  نظار ابو اما در اشعار عرِّ چنیو چیزی ویادا نمی

شود؛ یکی در اشاعار انادلس و  اختمی داشته باشد که در دو حو ه ایو مهم دیده می

دیگر در گفتار شرعی. محاکات در گفتار شرعی با وجود اخاتق و مؤلفاۀ مهام آن، 

کناد  رشاد مناجل می دهد و ایاو مهام را ابو خوبی نشان می ود را بهیعنی فضیلت، خ

 (.17-33 ، د4133رشد،  )ابو

 

 صناعت هجاء یا استهزا -1-7

گیرد و گاهی نیز باا اهاداف  استهزا بیشتر به مصد تحقیر و توهیو دیگران صورت می

دیگری مانناد ج اران کم اود شوصایت، تقویات روحیاۀ خاود یاا تضاعیف روحیاۀ 

ای اختمی و صفتی مذمو  میرح است، اما  منزلۀ رذیله گرچه استهزا بیشتر بهدیگری. ا

بشر گاهی ا  آن همچون ابزاری برای هدایت و اصتح دیگران استفاده کرده اسات. 

های بشری گا  برداشته، ا  اساتهزا  مرآن کریم نیز چون بر ط ق همان اسلوِّ و روز

 (. 222، د1831)تهرانی،  ها سود جنته است برای تربیت و هدایت اننان

استهزا در مرآن بیشتر در مالب تش یه و تمثیل به کار رفته اسات؛ باا ایاو بیاان کاه 

اعمال مشرکان خیاکار را با اسلوبی استهزاگونه به برخی ا  امور یا اشیا تشا یه کارده 

 ند تا آنان را ا  خیاا با دارناد. ومتای ا  حضارت اباراهیم ورسایدند  است یا َمثَل می

، در واسخ ا  استهزا استفاده کرد و گفت: بت بزرگ، ها را شکنته است کنی بت چه
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م  هيا ف  ها را شکنته است؛ بروید ا  او بپرسید:  آن هو ل :و ک بیرو م  ِإن  اقال  ب ل  ف ع  هَ لووهو س 

 (.153-151، د1831( )سیدبامرحنینی، 38)ان یاء:  کانووا ی ن ِطقوون
شاد، عملای م ایح اسات؛ رشد، هجاا یاا اساتهزا، بارختف آنچاه بیاان  ا  نظر ابو

آورد، هجا را در عمال نکاوهم  برختف مجا  که برای آن ا  آیات مرآن نمونه می
                        لااذا در چهاار  کناای گرفتو دیگااران در اشااعار، م اایح اساات. سااوره کنااد. به می

                ( صاورت خاود 4: خواهد اساتهزا کناد بایاد ساه خصوصایت در نظار گرفات که می
گیارد؛  ( وض  تحقیر به خاود می0کند تا موج ات خنده را فراهم آورد؛  را  شت می

دانناتو  رشاد بار م یح دهاد. ابو اعتنا نشان می آمیز بی ( خود را به آن وضعیت تحقیر6
گونه اشعار چون محاکات عملی م ایح را چاه در اشاعار  عملل استهزا تأکید دارد؛ ایو
رشاد،  )ابو، در تربیات اختمای جایگااهی ندارناد دهناد چه در عمل ارادی انجا  می

 (.077 ، د4306

 

 گفتار شرعی اخالقی در غایت -2

 اهمیت اندیشه و اخالق -2-1

رشد بر ایو نظر است که کردار کنانی که موضوع محاکات هنتند بایاد تاوأ  باا  ابو
ایجااد انگیزی  گونه، خیاال گوهایی باشد که در گفتارهای شاعر مجموع خیابه و مصه

وخاو و  ( حالتی که بر خلق4آورد:  ها دو حالت را به وجود می کنند و مجموع ایو می
اختق داللت دارد؛ یعنی حالت شوص بر چهره همان است کاه بار اخاتق او تاأثیر 

( حالتی که بر وایاۀ اندیشاه و 0گوید(،  )مانند اننانی که با غضب سوو می  گذارد می
کناد، حاال او در گفتاار خاویم  حق تلقای  را باهاعتقاد است؛ کنی که سوو خاود 

جدی است؛  یرا توانایی او بر محاکات برحنب اختق و اندیشه است. اختق  مانی 
همراه حاالتی که بار  گیرد که با اندیشه تؤا  باشد و شوص باید بر اندیشه به شکل می
د و گویا شود، اشراف داشته باشد.  ماانی کاه شاوص ساوو می از نمایان می چهره
رسد. در غیر  کند، اندیشۀ او در باطو با ظاهر او به وحدت می گفتۀ خود را عملی می 

 (.047 ، د4130ایو صورت، اختق وامعی شکل نوواهد گرفت )عیاد، 
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 فضیلت با فطرت پاکارتباط  -2-2

شاود.  کند صناعت شاعر نیاز در آن شاکوفا می رشد تأکید دارد ملتی که رشد می ابو
آیاد،  ابتدای کار است، مولد مراحل اولیه شعر است و ننلی کاه بعاد میملتی که در 

ای اسات کاه  کناد. محاکاات همانناد مااد  آمااده مراحل نهاایی شاعر را تکمیال می
تواند به یکی ا  دو طرف ت دیل شود؛ یعنی با افزودن عملی به ستایم ت دیل شود  می

مادر تاأثیر اختمای  ر باید آنیا با افزدون عملی دیگر به نکوهم م دل گردد. لذا شع
؛ چاون فضایلت در نفاوس عاالی و واال  گذاشته باشد که حضور فضیلت را مهیا کناد

نشیند. ایو افراد نیاک هناتند و  رشد، بر فیرت وا  می گیرد و به تع یر ابو شکل می
 (.070 ، د4306رشد،  هاست )ابو مدح افعال حننه در خور آن

دینی است، محتوا و مضاامیو ار شامندی را باه مرآن، عتوه بر اینکه یک کتاِّ 
ای ادبای  گوناه های خود را به بوشد و در کنار مضامیو دینی، آمو ه مواطب خود می
توان نفس شانونده را باا لحاو  کند. اما ا  یک  بان به  بان دیگر نمی و هنری بیان می

ج  نینت، اما وکت  برانگیوت، بلکه باید در آن تأمل کرد؛  یرا مرآن شعر و نثر من
اهل بتغت و معتقدان به اعجا  مرآن بر ایو باورند که نظم و تألیف مرآن چنان است 

کنااد )خیااابی،  تر می تر،  ی اااتر و دلنشاایو کااه و ن لفاا ، معنااا و نظاام، آن را فصاایح
 (.00 ، د4103
 

 جایگاه انواع محاکات در اخالق -3

 1اداره و استدالل -3-1

، شروع ا  وض  موالف برای دساتیابی «اداره»گیرد:  محاکات با دو مؤلفه صورت می

انگیزد و سپس، منظاور ا   می به اصل آن چیز است؛ ابتدا نفس را به تنفر ا  آن چیز بر
                                                 

1- Peripeteia, sudden reversal  یااا تغییاارات ناگهااانی وRecognition, Discovery ای  یااا با شناساای؛ نمونااه             

         کناد.  ماانی ایاو دو رخاداد  و با شناسای میارح می ناگهاانی باا دو اصایتح، تغییر« اودیپاوس»که ارسیودر تارا دی 

            فهماد ماادر و وادر او چاه کناانی هناتند.  شاود و می دهند که اودیپوس ا  هویت وامعی خودآگااه می درونی روی می

رساد  شناخت و آگااهی باه شاناخت و آگااهی مای گیرد و ا  عد  با ایو تغییر در درون اودیپوس با شناسی صورت می

(Bywater, 1920, P.35).  
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ع ارت دیگاار، اگاار بوواهنااد افااراد سااعادتمند را  شااود. بااه محاکااات آن روشااو می

صورت گیرد تاا فارد باه ساعادت برساد.  محاکات کنند، ابتدا باید محاکات شقاوت

، محاکات خود آن عمل است و ال   «استدالل»رسد.  شوص با سوتی به سعادت می

معنی متعارف احتجاج نینت ا  محاکات عمل دیگر به سعادت برسد. ال ته استدالل به

بهتاریو حالات »ترتیب،  نینت و در اینجا معنی متفاوتی دارد که ذکر آن رفت. بادیو

و   ، آمیوتو ایو دو محاکات با هم است. به ایو صورت کاه یاا ا  اداره شاروعتوییل

اساتدالل   گردد یا برعکس. اصل آن است که اتفااق ا  اداره باه به استدالل منتقل می

 (.043-040 ، د4306رشد،  )ابو« انتقال یابد

کردن و  هاااای اساااتدالل و اداره در ارت ااااط باااا انناااان تنهاااا در طلاااب محاکات

ع ارت دیگار، تغییارات در نفاس  گیارد؛ باه گزیدن ا  امر اختمی صاورت می دوری

هاای نفناانی در  دهد. ایو ناوع تغییار باا کیف همراه با شناسی درون رخ می اننان به

گیارد و ایاو هماان اسات  نفس نظیر شفقت، سوتی و حتی ترس یا رحم صورت می

دهاد.  م ایح را نشاان می که در صناعت مدیح، مدح افعال  ی ای اننانی و هجو افعال

رشد با دو مؤلفۀ اداره و استدالل مصد دارد غایت اختق و احوال مذکور درونای  ابو

ذیل گفتار شرعی نشان دهد را که بر نفس تأثیرگذارند، در مصۀ حضرت یوسف

 (.17 ، د4133رشد،  )ابو

 

 های نفسانی بر اخالق تأثیر کیف-4

دهاد؛  خوبی نشاان می در گفتاار شارعی باه رشد، اخاتق شایناته خاود را ا  نظر ابو

کند. به اعتقاد او، هادف  اختمی که تغییرات و با شناسی درون را در نفس ایجاد می

اناد،  باار و دردنا  هایی که مرکب ا  محاکات فضایل و امور ترسانا ، غم ا  مدح

ترغیب فضایل است. چه بنا درد و غم، موجب شقاوت شود؛ هرچند ایو شقاوت باه 

شود، نه به ایو دلیل کاه شاوص مناتحق آن  دسترسی به فضیلت ایجاد می عد  علت

باودن، فاردی  واسایۀ ن ی را بهرشاد، شوصایتی نظیار حضارت یوساف است. ابو
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شود. برادران باا عمال ناشاینات  خواسته دچار شقاوت می شمارد که نا بافضیلت برمی

فضایلتی کاه دارد باه تحمیل کردند، اما او باا خود شقاوت را به حضرت یوسف

هاای نفناانی  رسید. بعد ا  چهل سال که با برادران خاود مواجاه شاد، کیف سعادت 

ترس و رحم در دل او متولد شدند و در عیو حال، فضایل او دوچندان شاد و مؤلفاۀ 

 (.437-403 ، د0740استدالل یا به تع یری، با شناسی درون رخ داد )نوریه، 

                  آیااد کااه حضاارت یوسااف اساا اِّ فضاایلت  برمیرشااد چناایو  ا  ایااو گفتااار ابو

شاود، مگار باا  را تماماً منجل کرده بود. لذا کیف نفنانی رحام باه عمال منجار نمی

ارت اااطی کااه در کیااف نفنااانی تاارس صااورت گیاارد و ایااو شااامل حااال حضاارت 

شود. او منتحق ماحصل شقاوتی که برادرانم مهیا کردند ن اود؛  یارا  مییوسف

              بار او بنانده ن اود. در برابار عمال شانیعی کاه بارادران انجاا  دادناد، وی در شفقت

ساان، تارس و رحام در دل او فضایلت را  انجا  عمل بافضیلت ویشای گرفات و بدیو

رشاد،  واسایۀ مقاا  ن اوت، فضایلت را ا  م ال داشات )ابو مضاعف کرد؛ چون او به

 (.16 ، د4133

 

 ار شرعیفضیلت اخالقی در گفت -4-1

شود که ا  محاکات فضایل باه محاکاات  شقاوت  مانی بر شوص بافضیلت وارد می

رشاد،  بوتی و شقاوت منتقل شود کاه ماحصال آن تعاالی نفاس اسات. ا  نظار ابو بد

گونه هنتند و مادح در  اغلب گفتارها، حتی گفتارهای شرعی، در صناعت مدیح ایو

گیرد. مرآن با آنکاه شاعر نینات، بهتاریو کات  ادبای  خوبی صورت میایو گفتار به

ای که ممکو نینت کتمی در میاس آن باشد و در عیو حاال، اهاداف  گونه است؛ به

 صحیح گفتارهای تویلی در آن وجود دارد. 

تواند محاکات را در گفتار شرعی بیان کند؛ بارای  ای است که می مرآن بهتریو نمونه
« مااواع »نا   هایی کااه بااه و باارادرانم یااا مصااهحضاارت یوسااف مثاال، ماااجرای

واسیۀ برادرانم میان فضیلت و  ، بهمشهورند. مهرمان مصه، یعنی حضرت یوسف
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غیرفضیلت مرار گرفت و دچار شقاوت شد. حضرت مرتکب کاری نشده بود و ایاو 
 (. 043 ، د4306رشد،  شقاوت موجب تعالی نفس وی گردید )ابو

بِهی    ال ل  مُّ ب ان ا ل ِفك ض  ب ة  ِإنَّ أ  ص  ن ح  و عو َّا و  بِین ا ِمن بُّ ِإل ی أ  و و أ ح  أ خو فو و  ِإذ  ق الووا  ل یووسو

ًمها  * ِ  ق و  ِِ ه ی کوونوهوا  ِمه  ب ع  بِهیکوم  و  ه:و أ  ج  لو ل کوهم  و  ًضا ی خ  و و أ ر  حو ر  ف  أ ِو اط  اق تولووا  یووسو

الِِحی    ه:و ب ع ه و ق ال  ق آئِل   *ص  هبِّ ی ل ت ِقط  ل قوهو و ِفهك ي ی اب هِة ال جو أ  ف  و  تولووا  یووسو م  ت  ی ق  ن هو مَّ

ِة ِإن کونتوم  ف اِعلِی    یَّار  ؛ هنگامی که بارادران یوساف گفتناد ماا باا آنکاه چنادیو السَّ

تنهایی بایم ا  هماۀ ماا دوسات  بنتۀ یوسف است که او را باه برادریم، ودر چنان دل

ضتلت او در حب یوسف نیک ودیدار است. باید یوسف را یا بکشاید یاا  دارد و می

در دیاری بیفکنید و روی ودر را یک جهت به طرف خود کنیاد. آنگااه بعاد ا  ایاو 

شک آنچاه در  (. بی47-3)یوسف: « عمل توبه کنید، مردمی صالح و درستکار شوید

سا ابی را بارای تربیات رشد باود، ا حیو آغا  و شنیدن مواع  و مصص در اختیار ابو

شود. باید یقییو حاصل کرد  جنتو به فضایل می کند و مایۀ تمنک اختمی فراهم می

رشد مانند مروارید و گوهری  که با شنیدن مواع ، ورهیزکاری نزد عرِّ در  مان ابو

شااود و او را بااه وامعیاات فضاایلت و  اساات کااه موجااب تاارس و رحاام شاانونده می

 (.413 ، د 0740وریه، سا د )ن ورهیزکاری وامف می

گوناه باشاد: ساوتی  رشاد در بهتاریو حالات ایو رسد تفنیر گفتاار ابو به نظر می

 ماان با شناسای  را به سعادت نائال کارد. همحاصل ا  شقاوت، حضرت یوسف

درونی در وجودز رخ داد. بعد ا  چندیو سال کاه بارادران را دیاد، رحام و تارس 

ب تعاالی نفاس و فزونای فضاایل او شاد درونی بار نفاس او تاأثیر گذاشات و موجا

 (. 10 ، د4133رشد،  )ابو

دلیل شاقاوت و ا  باد رو گاار بارای کنای کاه  ع ارت دیگر، رحم و رمت باه به

سزاوار شقاوتی ن اود کاه بارای او سزاوار آن نینت، حادث شد. حضرت یوسف

ن هاای نفناانی چاو حادث شد، اما ایو سوتی، فضایل او را دوچندان کرد و با کیف

 ترس و رحم، مح ت او به برادرانم برانگیوته شد. 
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رشاد اسات  مدار در گفتار شرعی ا  دیدگاه ابو بنابرایو، ایو همان اختق فضیلت

شود، بلکه محاکات آن در گفتار شرعی وجود دارد و  گاه در شعر یافت نمی که هی 

 شود.  خوبی نمایان می تنها در گفتار شرعی اختق به

باید حاوی چنایو ترکی ای ا  فضاایل، اماور  بوطیقامدیح خوِّ در   بنابرایو، حتی

همراه تغییرات درونی و با شناسی وجود و نفس باشاد  کننده به ترسنا  و اندوهگیو

رشد،  تا اوج تربیت اختمی را نشان دهد. اما شاعران ا  بیان چنیو اموری عاجزند )ابو

 (.041-043 ، د4306
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 گیری نتیجه

                     طور ط یعاای دائاام در حااال آفاارینم سااوو اساات و ایااو خلااق بااا توییاال اننااان بااه

هر اننانی تاا کند.  های  بانی جدیدی خود را مکشوف می گیرد و به صورت جان می

             حاادودی ا  مااو  تفکاار برخااوردار اساات و مااادر بااه یااادگیری اساات. وااس، شااعر بااا 

تواند وسیله یا ابزار کاملی برای تربیات باشاد. شااعران بایاد  جذابیت ط یعی خود می

آگاه باشند که نقم مؤثری در ترویج اختق دارند. منائلۀ واژوهم ایاو اسات کاه 

توانند محاکاات در اشاعار را ت یایو  خوبی نمی کند که به رشد ا  شاعران انتقاد می ابو

د و ا  مادح اصالی ساراین کنند، آنان عمل ناامص و جزئای را در صاناعت مادیح می

هایشان متأثر ا  معیارهای مرآن کریم نینت، ا  تربیت  گیرند و چون اندیشه فاصله می

 شوند.   اختمی دور می

حلی که او ارائه کرده چنیو است: مرآن با اینکه در مالب شاعر نینات، ریشاۀ  راه 

بای یافات بنیاری ا  اسلوِّ ادبی را در بر دارد و بهتریو کتمی است که در  بان عر

دارد و  شود. مرآن، اهداف صحیح اسلوِّ ادبای و گفتارهاای تویلای را در خاود  می

 مرت ه باشد.  تواند با آن هم هی  کتمی نمی

ها را نه فق  برای  ی ایی در شعر، بلکه برای دورمانادن  وس، شاعران باید اسلوِّ

ایل و تویل رذایال با بیان تویل فضرشد  ا  ایجاد لغزز در اختق به کار بگیرند. ابو

ترغیاب  باه انجاا  بعضای ا  اعماال مواطاب راکه شاعر در اشعار خاود  تأکید دارد

ا  آن رو کاه خلقیاات شااعران در  و دارد کند و ا  انجا  برخی دیگر برحذر مای می

تویل فضایل و رذایل متفاوت است، باید هجو رذایل و مدح فضایل را با تأثیروذیری 

سوی  شعری و دیگر اشعار به و مصص ا  مرآن بنراید. حتی ال   است صناعت هجاء

رشاد بارای شااعران نقام تربیتای یاا  ابوحنو فضایل رهنمون شوند؛ به همیو دلیل، 

  ل است.سیاسی مائ

ویژه در ماواع  و  بنابرایو، محاکات کامل فق  در گفتارهای شارعی و دینای باه

اسات؛ ا  ایاو رو، مصص وجود دارد و نمونۀ بار  آن در مصۀ حضارت یوساف
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شود و عمال کامال  خوبی آشکار می در گفتار شرعی به« کتاِّ عزیز»مدح کامل در 

فضاایل را روشاو ا  شقاوت باه ساعادت و ماحصال آن، تعاالی حضرت یوسف

یابناد،  رشد تأکید دارد آنچه شنوندگان در فلنافه و شاعر نمی کند. در نهایت، ابو می

در مرآن )موصوصاً در گفتار شرعی( خواهند یافت؛  یرا مارآن ایاو مابلیات را دارد 

 که بتواند خواننده و مرد  را با اختق حقیقی تعلیم دهد. 
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 نامه کتاب

 کریم.مرآن  .4

، تصایحح احناان ع ااس، بیاروت: دار الدیوان  (،4137حمدیس، ع دالج ار ) ابو .0

 صادر و دار بیروت.

 ، تحقیق ع دالهِ سندة، بیروت: دار المعرفة.الدیوان ق(،4100خفاجه، ابراهیم ) ابو .6

، ترجمااۀ محمااد واارویو مقدمااه ابااو خلاادون (،4600خلاادون، ع اادالرحمو ) ابو .1

 نگی.تهران: علمی فره، گنابادی

، تحقیااق محمااود علاای َمکاای، دون مکااان: الاادیوان (، 4134دراج، أبااوعمر ) ابااو .0

 المکتب االستمی.

تلوایص کتااِّ ارسایوطالیس فای الشاعر )شارح  (، 4306رشد، أباوالولیااد ) ابو .3

 ویزا: نشره لزینو.  الوسی (،

، تحقیاق تشااارلس بتااارورث تلویااص کتاااِّ الشاااعر (، 4133) __________ .0

 ع دالمجیاد هریدي، القاهارة: الهیئاة المصریاة العاماة للکتاِّ.وأحمد 

، تهذیب ع دالهِ ساندة، بیاروت: دار الدیوان (، 0770ع دالهِ )  یدون، احمدبو ابو .3

 المعرفة.

فاو الشاعر ماو کتااِّ الشافاء ضمااو کتاااِّ  (، 4106ع دالهِ ) بو سینا، حنیو ابو .1

 .و بادوي، بیاروت: دار الثقافاة، تحقیاق ع دالرحمافاو الشاعر الرسایو

       ، تحقیااق محمااد فااؤاد ساازکیو، ماااهرة: مجااا القرآن (، 0771ابوع یااده، معماار ) .47

 مکت ة خانجی.

 المصریة. ، ماهرة: دار الکتبسلمی دیوان أبی (، 4111سلمی، الزهیر ) أبی .44

 ، ترجمۀ اسماعیل سعادت، چاپ دو ، تهران: هرمس.خیابه(، 4613ارسیو ) .40

، شااارح ابااوبکر دیااوان امااریءالقیس (، 4161حجرکناادی ) قیس، بوامااریءال .46

 عاصم بو ایوِّ، ماهرة: للنندوبی.
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            ، بیاروت:ادبااء العارِّ األندلنای وعصار اان عااث (، 4113ال نتانی، بیارس ) .41

 الجیل.دار

،  سااینا بوطیقااای ارساایو بااه روایاات حکمااای اسااتمی )آثاااری ا  فااارابی، ابو .40

ثانی، تهااران: مؤسنااه وژوهشاای  ترجمااۀ سااید محمااود یوسااف، (4613)رشااد...(،  ابو

 حکمت و فلنفه.

    ، ماام: الفرمااان تفناایر القاارآن بلقاارآن و الناانة(، 4617صااادق ) تهراناای، محمد .43

 فرهن  استمی.

تحقیق محمود محمد شاکر، جدة:  اسرار ال تغة، (، 4114جرجانی، ع دالقاهر ) .40

 دار المدنی.

، موساوعة علمااء العارِّ والمنالمیو وأعتمهام (، 0770الجیوسی، مصایفی ) .43

 االردن: دار أسامة للنشعر و التو ی .

رشااد: ساایامات الشااعر و تصااویب المصاایلح  ابو» (، 4110الحناایو، مصاای ) .41

 .477-16، 34، العددالعربی الفکر: بیروت، «الواطیءک

الهِ  تحقیاق محماد خلاف، بیان اعجاا  القارآن (، 4103محمد ) خیابی، حمدبو .07

 احمد ومحمد  غلول ست ، ماهرة: دار المعارف.

، مجم  مشتمل علی لتوضیح و ال یان عو شعر نابغه ذبیانق(، ا4016ذی ان، نابغه ) .04

 خمنه ذواویو مو اشعار العرِّ، القاهرة: المی عة األهیة بیروت.

 ران: نشر نی.، تهشناختی در هنر جامعه و های فلنفی نظریه(، 4616رامیو، علی ) .00

ترجماۀ ساید مهادی  رماانی و (، 4616، )های شاعری فیلناوفان منالمان رساله .06

  اده نیری، تهران: سوو. محمدحنو حنو

 ، دمشق: دار الفکر.الجملة العربیة تألیفها و امنامها (، 0771النامرایی، فاضل ) .01

             ، ماام: مااو اسااالیب التربیااة فاای القاارآن(، 4630سیدبامرحنااینی، سااید جعفاار ) .00

 بوستان کتاِّ.
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، ترجماۀ ساید االتقان فی علو  القارآن(، 4610بکر ) ابی بو سیوطی، ع دالرحمان .03

 مهدی حائری مزوینی، چاپ دهم، تهران: امیرک یر.

                 ، مصااار: دار المعااارف ال تغاااة تیاااور والتااااریخ (، 4110ضااایف، شاااومی ) .00

 کورنیم نیل.

، ترجمااۀ سااید المیاازان فاای تفناایر القاارآن، (4610حناایو ) ط ااایی، محمد ط ا .03

 همدانی، مم: دار الفکر. موسوی محمدبامر

، الناودان: رشد ومنتق ل الثقافة العربیة الفیلنوف ابو (، 0770العرامی، عاطف ) .01

 دار الرشاد.

، القااهره: دار کتااِّ أرسایوطالیس فال الشاعر (، 4103عیاد، شاکري محماد ) .67

 . الکتاِّ العربل

: بیاروت، رشد فیلنوف العارِّ و المنالمیو ابو (، 4116د )عویضة، کامل محم .64

 دار الکتب العلمیة.

 ةاالیضاح فی علاو  ال تغا (، 0771الدیو ) جتل ع دالرحمو القزوینی، محمدبو .60

 الدیو، ال نان: دار الکتب العلمیة. ، تحقیق ابراهیم شمسالمعانی وال یان وال دی 

 شناسای، دانشانامه  ی ایی(، 4631گات، بریس و دومینیک ماک آیاور لاویس ) .66

              بیااادی و دیگاااران، چااااپ دو ، تهاااران:  گاااروه مترجماااان مناااوچهر صاااانعی دره

 هنر.  فرهنگنتان

، «دربار  بوطیقا و تأثیر آن بر نقد ادِّ اساتمی_ایرانی»(، 4630مح تی، مهدی ) .61

 .01-1، د4ز ، سال یا دهم،مجله نامۀ وارسی

 ، چاپ بینتم، تهران: دار العلم. منیق (،4617مظفر، محمدرضا و علی شیروانی ) .60

و التأصاایل،  ةرشااد باایو الترجماا فااو الشااعر عنااد ابو (، 0740نوریااه، هاااتی ) .63

ع دالحمیاد باو  ة: و ارة التعلیم العاالی و ال حاث العلمای، جامعاةالجمهوریه الجزائری

 و آدابها. ةالعربی ةالفنون منم اللغدِّ و اال ةبادیس_منتغانمه_ کلی
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، تهاران: مرکاز نشار وژوهشاگاه درآمدی بر هرمنوتیک(، 4637واعظی، احمد ) .60

 فرهن  و اندیشه استمی.

، چاپ ششم، فی المعانی و ال یان وال دی  ةجواهر ال تغ(، 4610هاشمی، احمد ) .63

 تهران: الها .

 ةمجلاة کلیا، «نقد الشاعر فای بحاث عاو المصایلح» (، 0746الهمامی، الیاهر ) .61
 .04، التونس: عدداالدِّ و اللغات
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