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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.
Keywords
Averroes, Talkhīṣ Buṭiqā, Ethic, Quran, Virtue, Imitations.



Graduated of Master’s Degree Philosophy, Allameh Tabatabaei University, Faculty of Literature and Foreign
Languages .And Graduated of Master’s Degree Philosophy of Art, University of Art, Faculty of Theoretical
Sciences and Higher Art Studies, Tehran.
rose1376113@yahoo.com

فصلنامۀ علمی – ترویجی در حو اختق
س ،44ز  ،14ویاوی  ،36بهار 4177

Quarterly Journal of Extension in Ethics
No.41 / Spring 2021/ Eleventh Year

صفحات 16-04

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد
رامونا عینی



چکیده
ابورشد در تلویص بوطیقا به ابداعات و نوآوریهاایی دسات ده اسات؛ او در ایاو
کتاِّ بیشتر موانیو شعر را به گونهای بیان میکند که میابق ط ا

باان عارِّ باشاد.

مقاله سعی شده است با بررسی یکی ا ابداعات او در تلویص بوطیقا به ایو ورسام
واسخ داده شود .در ایو میالعه غایت اختمی اسلوِّ ادبی و گفتاار شارعی ابورشاد
ذیل دو موضاوع بیاان میشاود :جایگااه اشاعار و اسالوِّ ادبای در اخاتق و غایات
اختمی شعر در گفتار شرعی .ابورشد در ایو موضاوعات اهاداف اختمای را دن اال
کرده است .او در عیو ستایم بعضی ا اشعار عربی ا نظر ی اایی و اسالوِّ ادبای،
اهداف موردنظر آنها را بهدلیل حقارت و بیهودگی مذمت کرده است؛ یارا اشاعار
شاعران عرِّ بهدور ا تربیت اختمیاناد و ماادر باه تربیات جواناان نیناتند .ا نظار
ابورشد ،هر عملی با تشا یه و محاکاات بهساوی دو امار حناو و ما ح یاا فضایلت و
رذیلت کشیده میشود .فضیلت اختمی در گفتاار شارعی باهویژه در مصاۀ حضارت
دانمآموختۀ کارشناسیارشد رشاتههای فلنافه ،دانشاگاه عتماه ط اط اایی ،دانشاکد ادبیاات و بانهاای خاارجی و
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حال ایو ورسم میرح میشود که مقصود ابورشد ا ایو اباداعات چینات .در ایاو

فلنفه هنر ،دانشگاه هنر ،دانشکده علو نظری و میالعات عالی هنر ،تهران.
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یوسااف

بااهخوبی نشااان داده میشااود؛ شااقاوت ا جانااب باارادران باار یوسااف

موجب تغییرات در نفس او شد .به ساوو دیگار ،تارس ا خادا و رحام باه بارادران
موجب کناب فضاایل بیشاتر در او گردیاد .بادیو ترتیاب ،یوساف

باه ساعادت

دست مییابد و جایگاه اختق را نشان میدهد .لذا غایت اختق در تلوایص بوطیقاا
بااا آیااات ماارآن و گفتااار شاارعی کاماال میشااود؛ یاارا اباازار کاااملی باارای تربیاات
اننانی فراهم میکند.
کلیدواژهها
ابورشد ،تلویص بوطیقا ،اختق ،مرآن ،فضیلت ،محاکات.
مقدمه
اندیشههای ارسایو بار آرای فیلناوفان منالمان بنایار تأثیرگاذار باوده اسات .ایاو
تأثیر در آثار فیلنوفانی چون فارابی ،ابوساینا و ابورشاد (باهویژه در شارح بوطیقاا)
بهخوبی خود را نشان میدهد .کتاِّ فاو شاعر ارسایو در باان عربای مترادفهاای
یادی را به خود اختصاد داده است؛ شاعر ،تربیات یاا ورورانادن ،شااعری ،علام و
ادِّ ،فو ابداعی ،فو نظم ،فو شعر ،نظر شعری و ووئتیک.
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در ایاااو اصااایتحات ،متااارادف اصااایتح( Poetiqeووئتیاااک) ،بوطیقاااا اسااات.
آنگونااه کااه ا ظاااهر لفاا و العااراِّ کلمااۀ بوطیقااا برمیآیااد ا اصاال Poetiqe
گرفته شاده و ا میاان اصایتحات دیگار ،تاأثیر بیشاتری داشاته و وارد باان عربای
شده است؛ یرا چنیو مرسو بود که هر لفظی وارد بان عربی میشد باهجای کااف
آن ،ماااف ماارار میگرفاات؛ امااا اگاار بااهنحو اساساای بررساای شااود ،اصاایتحات
عرباای بااا اصاال آنهااا در بااان غیرعرباای تمااایز یااادی دارنااد .بااه هاار تقاادیر،
«بوطیقا» بهمنزلۀ اصیتح و ترجمۀ مناس ی برای فو شعر وذیرفته شده است (الهمامی،
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 ، 0746د.)0-6

شرح ابورشد بار بوطیقاای ارسایو اهمیات بنازایی دارد؛ چراکاه ا یاک ساو،
آشنایی غربیان با بوطیقاای ارسایو (اواخار مارن سایزدهم) ا طریاق ترجماۀ التایو
بوطیقای ابورشد آغا شد و ا سوی دیگر ،شرح و تلوایص او ا بوطیقاا باه باان
عربی تا حدودی هم بر فهم عرِّ بانان ا ایو بحث م تنی بود و هم بر تصاور آنهاا
در ایو باره تأثیر داشت .ابورشد در ایو شرح ا اشعار عربی بهره جنت و آن را باا
آیات مرآنی آراست.
ابورشد ،اولیو فیلنوفی است که اصیتحات فو شعر را ا یونانی به عربی تغییار
داد و با خوانم جدید ا بوطیقای ارسیو به رویکردی هرمنوتیکی( 1تفنیری) دست
یافت .او با گنجاندن صور بیان و اسلوِّ ادبی در تلویص بوطیقا و مزیوکردن آنهاا
با آیات مرآن ،جایگاه خاصی برای شعر فراهم کرد .ا آن رو که باا تفنایر ،وارده ا
معنای حقیقی برداشته میشود ،او ایو کار را با متون دینای و شارعی باهخوبی انجاا

انواع شرح و کاربرد آن نزد ابنرشد
ابورشد سه نوع شرح بر آثار ارسیو نوشت :شرح ک یر ،اوسا و موتصار .در شارح
ک یر ،شرح تما م احث را ا ارسیو آورده و سپس ،آنها را جزءباهجزء شارح داده
است .وی در نوشتو ایو شرح ا شیو تفنیر مرآنی ویروی کرده است؛ یعنی تفنیرها
 -1وا هرمنوتیک ا یونان باستان ،بهطور متفرق ،رواج داشته اسات .ارسایو ا ایاو لفا بارای نا گاذاری بوشای ا
کتاِّ ارغنون که در باِّ منیق مضایاست ،استفاده کرد و آن را «باری ارمیناس» ( )Perihermeniasباهمعنی در «بااِّ
تفنیر» نامید .طی تاریخ معانی متنوعی برای هرمنوتیک ارائه شده است؛ جان ماارتیو کتدیناوس ( )4047-4001علاو
اننانی را م تنی بر «هنر تفنیر» میداننت .ارننت دانیل شتیرماخر ( )4033-4361به هر منوتیک بهمثابۀ «هنار فهمیادن»
مینگرینت .اما تعریف «آمو فهم» باا ماارتیو هیادگر و هاانس گاادامر تناساب دارد .هادف ا هرمنوتیاک ،وصاف
ماهیت فهم است یا «هرمنوتیک نظریۀ عمل فهم است در جریان روابیم با تفنیر متون» (واعظای ،4637 ،د.)67-00
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میدهد (الحنیو ، 4110 ،د.)11

در عالم است  ،سه شاخۀ خاد علم  -یعنی کت  ،فقه و تفنیر – به موضوع فهم متون دینی ورداختهاند و تمرکاز آنهاا
بیشتر بر علم اصول و کیفیت فهم تفنیر مرآن کریم است؛ برای نموناه ،میتاوان باه شایو مرحاو عتماه ط اط اایی در
المیزان اشاره کرد که نظریۀ تفنیری متفاوتی را ارائه کرد (همان ،د.)06-00
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ا نص صریح متون ارسیو هنتند .ایو شیو شرح فق به ابورشد تعلق دارد و وایم
ا او هی فیلنوفی ،چه در شرق و چه در غرِّ عرِّ ،ایوگونه عمال نکارده اسات.
ت متفااوت و در ناوع خاود بینظیار اسات (العرامای ، 0770 ،د.)03
ایو شرح کاام ً
ابورشد در شرح اوس یا وسی ا متو اصلی ارسیو و نظا فکری او ت عیات نکارده
است .نمونهای ا شروح اوس او« ،مقوالت» است .ابورشد در آغا هار ع اارتی ،باا
استفاده ا کلمۀ «مال» به ارسیو اشاره (ال ته نه همیشه) و میعهای ا متو اصلی را نقل
میکند .ایو روز در شرق است رواج داشته و ابوسینا نیاز در کتااِّ شافا ا همایو
روز ویروی کرده و در بنیاری ا مواض عیو ع ارات ترجمۀ عربی ارسایو را نقال
کرده است (عویضة ، 4116 ،د .)16نوع سو شرح ابورشد ،شرح موجز یا موتصر
و یا تلویص است .با اینکه ایو شرح عمدتاً ارسیویی است ،ابورشد ا نظاا فکاری
ارسیو ویروی نکرده است .ذات آن متعلق به ارسیو ،اما تلویص آن با اندیشۀ شاارح
ک یر اسات و بارای تماا میالاب شارحی خااد مائال اسات تاا باه وحادت برساند
(الجیوسی ، 0770 ،د.)67
تلویص بوطیقا میان سه شرح است و گاویی بهارهای ا هار ساه ناوع شارح بارده
است؛ ا یک سو ،میلب اصالی ارسایو را نقال کارده و ا تفنایرهای مرآنای بهاره
گرفته است که نشاندهند جزء نونت یعنی شرح ک یر است .ا سوی دیگر ،ا لف
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

«مال» استفاده میکند که ویژگی شرح دو یعنی وسی است و در نهایت ،میعههایی
را آورده که به نص اصلی ارت اطی ندارد و ایو ویژگی تلویص یعنی جزء سو است
(همان ،د.)64
ابورشد در تلویص بوطیقا 11 ،بیت شعر و چهارده آیۀ مرآن به کار بارده اسات.
او ا اشعار بنیاری ا شاعران عرِّ بهره گرفتاه اسات .نکتاه ایاو اسات کاه وی باه
شاعران اندلس بننده نکرده و ایو شااعران باه یاک سار میو یاا یاک دوران متعلاق
نینتند ،بلکه ا شاعران دوران جاهلیت ،منلمان و نصرانی یاد کرده و حتی تلوایص
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خود را ا اشعار بانوان عرِّ بینصیب نگذاشته است (ر : .ابورشد.) 4306 ،

وژوهم حاضر بر آن است که تصویری روشو ا غایت اختمی اسلوِّ ادبی و
گفتار شرعی ا دیدگاه ابورشد ارائه دهد؛ بهع ارت دیگر ،با توجه به اینکه نقادها و

برداشتهایی ا تلویص او شده است ،جاای ایاو ورسام وجاود دارد کاه تلوایص
بوطیقای ابورشد چگونه با گفتار شرعی به تربیات اختمای میرساد؟ بادیو منظاور،
م احث ایو مقاله در دو بوم میرح میشود:
در بوم نونت ،تحلیل و بررسی میشود که آیا اسلوِّ ادبی و شعر در اخاتق
تأثیری دارند؟ چرا مصص شاعری نمیتوانناد در تربیات اختمای ماؤثر باشاند؟ چارا
ابورشد شاعران عرِّ را نکوهم کرده است؟
در بوم دو  ،غایت اختمی در گفتار شعری میرح و به ایو ورسامها ورداختاه
میشود :ارکان صناعت مدیح چه نقشی در تربیت اختمی دارند؟ چرا اشعار هجاایی
نمیتوانند اختمی باشند؟ چرا مؤلفۀ اختمی فضیلت باید با فیارت واا

در ارت ااط

پیشینۀ تحقیق
بررسی وژوهمهایی که تاکنون دربار بوطیقای ابورشد انجاا گرفتاه اسات ،نشاان
میدهد ظاهراً به شرح ابورشد بر بوطیقا توجه چندانی نشده است .ال ته ایو عد توجه
بیشتر در جهان شرق بوده است ،در حالی که در جهان غرِّ شارح ابورشاد آنمادر
مهم بوده که منتقدان را نیز دست به ملم کرده است:
در میاااان مؤلفاااان غربااای« ،چاااارلز بااااترورث» در شااارح بوطیقاااای ابورشاااد
تحقیقات مفصلتری انجاا داده اسات .بااترورث باا شاروحی بار م احاث فاو شاعر
ابورشااد بااه تشاا یهات ،انااواع گفتااار شااعری ،اسااتعاره ،مجااا و غیااره میوااردا د
(.)Butterworth, 1986, p.96
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باشد؟ اختق و بهویژه فضیلت چگونه در گفتار شرعی خود را نشان میدهد؟

«دیمیتااری گوتاااس» خیاااِّ بااه تحقیقااات باااترورث و هاام باار شاارح بوطیقااای
ابورشااد در مقالااهای مفصاال بااا عنااوان «شاارح تفناایرات ابورشااد» نقاادهای تناادی
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واردکاارد ) .(Gutas, 1990, p.95-100بعاادها باااترورث در واسااخ بااه نقاادهای
گوتااااس مقالاااهای باااا عناااوان «شااارح و تفنااایر فلنااافۀ ابورشاااد» منتشااار کااارد
).(Butterworth, 1994, p.22-30

هاتی نوریه نیز در وژوهشی مفصل با عنوان« فو الشعر عندابورشد بایو الترجماه و
التأصیل» به شرح و تفصیل فو شعر ارسیو ،فارابی ،ابوسینا و بهویژه ابورشد ورداخته
است و کوشیده اهداف ابورشاد را در شارح فاو شاعر باهطور مفصال بررسای کناد
(ر : .نوریه.) 0740 ،
آثاری که در ایو حو ه به بان فارسی نوشته شده و ویشینۀ ایو تحقیاق محناوِّ

میشوند یاد نینتند؛ یکی ا ایو موارد ،مقالهای است با عنوان «دربار بوطیقا و تأثیر
آن بر نقد و ادِّ استمی-ایرانی» که با تکیه بر متو بوطیقای ارسیو ،بهطور مفصل به
مقاینۀ ایو کتاِّ با م احث و موضوعات کتب نقد شعر منلمیو میواردا د و اث اات
میکند که بارختف هیااهوی بنایار در تااریخ فرهنا

و ادِّ منالمیو ،بوطیقاای

ارساایو تااأثیر چناادان جاادی و عمیقاای باار ادبیااات و نقااد ادباای مناالمیو نداشااته

اساات (مح تاای ،4630 ،د .)01-06کتاااِّ رسااالههای شااعری فیلنااوفان مناالمان،
ترجمۀ دکتر سید مهدی رمانی و دکتر حنو اده نیری باه شارح رساالههای شاعری
حکمای استمی (فاارابی ،ابوساینا ،ابورشاد و )...میواردا د (رساالههای عای،... .
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

 ،4616د .)000-431بوطیقای ارسیو به روایت حکمای اساتمی نیاز ترجماۀ ساید

محمود یوسفثانی ،ترجمهای دیگر ا روایت شعری حکماای اساتمی ا بوطیقاای
ارسیو است (بوطیقای ارسیو ،4613 ،د.)010-070
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهمیت و ضرورت ایو وژوهم بر ایو م ناست که با وجود تلویص متفاوت ابورشاد
ا بوطیقای ارسیو ،منامشات بنیاری را به دلیل رویکرد مرآنی و شرعی موجب شده
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اساات .تاااکنون در هی یااک ا وژوهمهااا بااهطور خاااد و مفصاال دربااار ابااداع و

نوآوری ابورشد در تلویص بوطیقا سوو گفته نشده است و بهطور اجمالی به شارح
یا نقد تلویص او ورداختهاند .بر همیو اساس ،در مقالۀ حاضر تتز میشود یکای ا
ابااداعات و نوآوریهااای ابورشااد در تلواایص بوطیقااا ذیاال غایاات اختماای بااا هاار
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
نشان میدهاد ،در صاورتی کاه شااعران عارِّ نتوانناتند آنطاور کاه بایاد جایگااه
اسلوِّ ادبی را نشان دهند .اهمیت وژوهم در بیان دیدگاه ابورشاد درباار فضایلت
اختماای و برجنااتگی آن در گفتااار شاارعی بااهویژه ناازد مهرمااانی نظیاار حضاارت
یوسف

است؛ چون در بوطیقای ابورشد گفتار شرعی و فضیلت با تأکید بر نکات

تربیتی خود را نشان میدهند و اسلوِّ ادبی هم با وجود ادبیبودن باا تاأثیر ا آیاات
مرآن معنا ویدا میکنند.

ایاو تحقیاق ا منظار هادف ،وژوهشای اسات و ا حیاث روز ،باا اساتفاده ا منااب
کتابوانهای ،گردآوری اطتعات ا کتاِّها و مقاالت متعدد صاورت گرفتاه اسات.
مناب عمدتاً بر اساس تلویص بوطیقای ابورشد ا گفتار شاعری و آیاات میرحشاده
در تلویص بوطیقا با تحلیل مناب عربی میابق رویکرد اختمی شکل گرفته است.
 -1جایگاه اشعار و اسلوب ادبی در اخالق
-1-1تعریف شعر از منظر ابنرشد

مرآن کریم و بهطور کلی متون دینی بارای تاأثیر بار مواط اان و القاای اهدافشاان ا
اساالوِّ و ساااختارهای ادباای ویااژهای اسااتفاده کردهانااد .ماارآن بااا وجااود شاایوایی و

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد

روش پژوهش

آسانیابی ،ا مواط ان تدبر میطل د .تفکر در آیاات مارآن موضاوعی اسات کاه باا
توجه به اینکه اسلوِّ ادبی ا اجزای بتغت کات هناتند ،دمات و تأمال در آن بار
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گیرایی و جذابیت آیات میافزاید و فهم کت را برای مواطاب لاذتبوم میکناد
(النامرایی ، 0771 ،د.)17
ابورشد ویرو بیان ایو موضوع ط ق دیدگاه خاود میکوشاد تغییارات در اسالوِّ
ادبی را با تأثیروذیری ا آیات مرآن و تأمل در آن نشان دهاد .وی شاعر را ایوگوناه
تعریف میکند« :همانا گفتار شاعری ،گفتااری مابالتغییر اسات» (ابورشاد، 4133 ،
د .)404تغییر با ابدال ،تش یه و با تغییر سوو ا حالت عادی بهسوی ملاب ،حاذف،
یاده و نقصان ،تقد وتأخر ،تغییر سوو ا ایجاِّ باه سالب ،ا سالب باه ایجااِّ ،ا
مقابل به مقابل و ختصه به اناواعی کاه مجاا نامیاده میشاوند ،صاورت میوذیرناد
(همان ،د .)406ایو تغییرات در اسلوِّ ادبی با تش یه بیان میشود؛ تشا یهی کاه آن
زواج وَّ :أمهایو وهم ؛ و همناران
را «ابدال» نیز مینامد؛ مانند ایو سوو خدای تعالی :وأ
و
او (ویام ر) مادر ایشان (مؤمنان)اند» (احازاِّ( )3 :ابورشاد ، 4306 ،د .)016ویاام ر
ننا ت باه مؤمنااان ا خودشاان ساازاوارتر و همناران او مااادران آنهاا (مؤمنااان)
محنوِّ میشوند .تغییر با بدلکردن دو طرف در مقا بیان ایو معناسات؛ هماانطور
که رسول خدا

در میان شما منالمانان ا احتارا فوقالعاادهای برخاوردار اسات،

همنران او نیز باید در بایو شاما ا احتارا خاصای برخاوردار باشاند؛ یارا ناان آن
حضرت ،بهسان مادران روحانی شمایند (ط اط ایی ،4610 ،ج :43د.)010
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

-2-1استعاره

استعاره ا نونتیو منائل علو بتغی است کاه موردتوجاه مفناران مارار گرفات و
نونت ا دامو م احث مرباوط باه دفا شا هات ا مارآن و اعجاا مارآن برخاسات.

استعاره ،در لغت ،بهمعنی «عاریهخواستو لغتی بهجای لغت دیگر» است .در حقیقات،
اسااتعاره نااوعی مجااا لغااوی اساات و اندیشاامندان اسااتمی گاااهی ا آن بااه «مجااا
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استعاری» تع یر میکنند (هاشمی ،4610 ،ج :4د.)003

ابورشد بر ایو عقیده است که با توییل برای با ساا ی یاا باا آفرینی ودیادهها و
مرینهسا ی ،نمیتوان به امور دیگر دست یافت ،بلکه توییل و تفکر استعاری چیازی
تا ه میآفریند و ایو آفرینم همراه خود صورتهای بانی تا های نیز میسا د .لاذا
استعاره همیشه بر بنیاد تش یه و تمثیل ساخته میشود و مدرت شگرفی در جلبتوجاه
و امناع مواطب دارد (ابورشد ، 4133 ،د )03؛ مانند ایو بیت ا هیربوسلمی کاه
استعاره در آن به کار رفته است:
صحا القلاب عاو سالمی وأمصار باطلاه

وعاااری أفاااراس الصااا ا و رواحلاااه

دل ا خواِّ عشق سلمی بیدار شده و ا بیهودگی دست کشیده و یو و جها ا
شتران برداشته شده است (ابیسلمی ، 4111 ،د .)401بیت استعاره ا کنارگذاشاتو
عشق و سفری است که امیال ،دیگر در آن جایی ندارند و آنگاه اسات کاه درونام

-3-1اهمیت مجاز

وا مجا را نونتیو بار ارسیو تعریف کرد« :مجا یعنی اینکه اسم چیازی را بارای
چیزی نقل کنند» (ارسیو ،4613 ،د .)610ایو وا ه ا مرن سو هجری ،باهویژه در
کتاِّهای مرت

با علو مرآنی و بتغی ،کاربرد فراوانی داشته اسات .ابتادا باهمعنی

ر اه و بیان معنی و رسیدن به مفهو آیات بوده است ،ناه مجاا اصایتحی در مقابال
حقیقت که بعدها رایج شد .شومی ضیف میگوید:
«اولاایو کناای کااه تع یاار مجااا را در کتاااِّ خااویم بااه کااار باارد ،ابوع یااده
معمربومثناای (متااوفی 073ق) بااوده و مااراد او ا مجااا  ،مجااا در آیااه اساات»
(ضیف ، 4110 ،د.)01

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد

با دوری ا امیال تنلی مییابد (ابورشد ، 4306 ،د.)046

شااریف رضاای ،دو کتاااِّ ار شاامند خااود تلواایص ال یااان فاای مجااا ات القاارآن و
المجا ات الن ویة را دربار مجا نوشته اسات .مجاا در ایاو دو کتااِّ باهمعنی عاا
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شااامل مجااا  ،اسااتعاره  ،تمثیاال و تش ا یه اساات .بناایاری ا علمااای مشااهور بتغاات
نیااز تعاااریفی دربااار مجااا ارائااه کردهانااد (جرجااانی ، 4114،د600؛ مزویناای،
 ، 0771د.)036
ا نظر ابورشد ،اشعاری که نفس را با تویل برمیانگیزند وآن را تحتتأثیر مارار
میدهند ،تغییراتی را نیز به وجود میآورند؛ مراد ا ایاو تغییارات ،خاروج گفتاار ا
حالت معمولی بهسوی مجا است .ابورشد برای مجا بر یک منامت ا آیاۀ اصالی
تأکید دارد .وی هفات ناوع مجاا را بیاان میکناد و بارای اغلاب آنهاا نموناههایی
ا «کتاِّ عزیز» 1میرح میکند که ع ارتاند ا :
ل القریهة ال َّتِهك کونَّها ِفیهها
ل القریة» ،با توجه به آیۀ واسأ ِ
 -4مجا حذف« :واسأ ِ
وال ِعیر ال َّتِك أقبلنا ِفیها و ِإنَّا لص ِ
اد وقون ؛ (اگر به حرف ما اطمینان نداری) ا مریهای که

در آن بودیم و ا کاروانی که در میانشان به اینجا رو آوردهایم ،سؤال کو و بیشک
ما راستگویم» (یوسف« .)30 :مریه» تنها بهمعنی روستا نینت ،بلکه به محل اجتمااع و
مناطق منکونی گفته میشود؛ خواه شهر باشد خواه روساتا (ط اط اایی ،4610 ،ج:46
د .)600ابورشد با هوشیاری ،منمت اصلی آیه را برای مجا حذف میارح کارده
است؛ یرا با کل آیه مرت

است )4 :سابقۀ بد و دروغ در وذیرز ساونان انناان در

تما عمر ایجاد تردید میکند« :واسأ ِل القریة»؛  )0گواهی شهود عینای ،راهای معت ار
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

برای اث ات مدعاست« :واسأ ِل القریة  ...والعیر .»...عیر به کاروانی گفتاه میشاود کاه
مواد غذایی حمل میکند؛  )6امکان ت انی مجموعهای بزرگ بر کذِّ ،منتفی اسات:
ل القریة ِ ...إنَّا ل ِ
صاد وقون».
«واسأ ِ

 -0مجا تقدیم و تأخیر« :و لم یجعل ل وِ :عوج ًا قیِّمه ًا» .صاورت کامال ع اارت در
مرآن چنیو است :الحم وِ ِ َ ّ ِ
لل ال َّيي أنزل علی عب ِِ ِ ال ِکتاب و لهم یجعهل له وِ :عوجه ًا

قیِّم ًا ؛ ستایم و سپاس موصود خداست که بر بناد خااد خاود (ویاام ر) کتااِّ
بزرگ را نا ل کرد که درآن هی نقصانی نینت» (کهف.)0-4 :
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 -1ابورشد در سراسر تلویص بوطیقا ا مرآن کریم با عنوان «کتاِّ عزیز» یاد کرده است (ر : .ابورشد.) 4306 ،

«میهم» مجا تأخیر است و بعد ا «لم یجعل» آمده و «أنزل علی عب ِِ ِ ال ِکتاب» نیاز
مجا تقد است؛ به دیگر سوو یعنی تقد کتاِّ راست و درست را بر بناد خااد
خود بدون کژی نا ل کرد .عتمه ط اط ایی ،ایو تقدیم و تأخیر را رد میکند؛ به ایو
علت که نفی اعوجااج در مارآن بار اث اات میمومیات کماالی کاه مارآن باه دیگاران
میدهد ،مقد است؛ یرا معلو است کمال بر تکمیل مقد اسات .باهع ارت دیگار،
نقصان ن اید مقد بر کمال باشد (ط اط ایی ،4610 ،ج :46د.)600
 -6مجا یادت و نقصان :دربار مجاا یاادت بحثهاای بنایاری وجاود دارد.
بعضی آن را ا شاخههای عقلی داننتهاند؛ یعنی لفظی ذکر میشود ،ولای مفهاو آن
موردنظر نینت ،مانند ایو آیه که ابورشد ذکر میکند« :لیس ک ِمثلهَ :هی ؛ چیازی
مانند او نینت» (شورا .)1 :در ایو آیه « » ائد اسات (ابورشاد ، 4306 ،د.)011
عدهای گفتهاند :چون ائد بهمعنی بیهوده است و مرآن منزه ا آن ،بهتار اسات ا آن
اصیتح نحوی ،ائد نامیده شوند .وس ،نهتنها ائد نینات ،بلکاه وجاود آن باا ذوق
بیانی به کت جلو معنایی خاصای میدهاد و اگار ن اشاد کات  ،آن جلاوه را نادارد
(سیوطی ،4610 ،ج :0د.)40
 -1مجا ضد ،علت ضد باشد :ابورشد منمتی ا سوو خدای متعال (و لکوم ِفهك
صاص حیاة) را بیان میکند و ت ییو ایو سوو با کلیت آیه روشو میشود :و لکوم
ِ
ال ِق
صاص حیاة یا وأولِك اْلل ِ
باب لعلَّکوهم یتَّ وقهون ؛ بارای شاما در مصااد حیاات و
ِ
ِفك ال ِق

ندگی است ،ای صاح ان خرد .شاید شما تقوا ویشه کنید» (بقره .)401 :مجا حاذف
در ایو آیه با نشر رحمت و انگیز رأفت بیاان میشاود .مصااد ،حیاات را ضامانت
میکند .مصاد ،انتقا شوصی نینت؛ بلکه تأمیوکنند امنیات اختمای و اجتمااعی
است (ط اط ایی ،4617 ،ج :4د.)300

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد

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

 -0مجا ملب :در ایو مجا  ،فعال یاا حکمای باه چیازی اساناد داده میشاود ،در
حالی که مقصود غیر آن است؛ مانند ایو مثاال ابورشاد کاه میگویناد فتنای بارای
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ونرانم است نه ونرانم برای او یا سانت بارای انناان اسات ناه انناان بارای سانت
ِ
ل أجل کِتاب؛ برای هر ماانی
(ابورشد ، 4306 ،د .)010در مرآن آمده است« :لکو ِّ
ِ
هل کتهاب
نوشتهای است» (رعد ،)63 :در حالی که معنی اصلی آیه چنیو اسات :لکو ِّ

أجل ؛ برای هر نوشتهای مانی است» (سیوطی ،4610 ،ج :0د.)403
 -3مجا تغییر ا ایجاِّ به سلب :ایو نوع مجا بیشاتر باه حکام منیقای نزدیاک
است .تغییر ا ایجاِّ به سالب صاورت میگیارد ،چاون اصاالت باا ایجااِّ اسات و
الشراف بر حکم دارد .لذا ایجاِّ مقد است و نوعی شهود مناتقیم اسات و مناتلز
مضیۀ دیگری نینت ،اما سلب یا نفی منتلز توجه به حکم دیگر است و رد و انکاار
ایجاِّ است (مظفر و شیروانی ،4617 ،ج :4د .)411ابورشد بارای ایاو ناوع مجاا
ایااو مثااال را آورده اساات« :کناای آن را انجااا نااداد مگاار تااو آن را انجااا دادی»
(ابورشد ، 4306 ،د.)011
 -0مجا جم کردن اضداد در یک چیز :ابورشد در ایاو مجاا ا شااعر عارِّ
بیت شعری را برای نمونه آورده است؛ مانند ایو شعر نابغة:
ل
أن ساایو فَهاام
َیاار َ
َوال َع َ
یااب فاایهم غ َ

ل
َتائاااب
ب ل لهاااو فلاااو قل ملاااو ملااارا لع الک

عی ی در آنها نینت ،جز اینکه شمشیرهایشان در اثر م ار ه با دشمنان کناد شاده
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

است (ذبیان ، 4163 ،د .)11به نظر میرسد شاعر در ایاو بیات ،فضاائل را باا نفای
عیوِّ آنها اث ات کرده و تنها عی ی کاه بارای آنهاا برشامرده ،عیاب نینات؛ بلکاه
خواندن چیزی به نا ضدز است .تحلیل ابورشد ایو اسات کاه ایاو بیات بار نفاس
تأثیرگذار است؛ یرا در عیو حضور اضداد ،نفس را نیز بر میانگیزد .حضور اضداد
بهراحتی میتوانند اختق فضیلتمند را ایجاد کنند.
شاعر ضمو کابرد اسلوِّ در اشعار باید به تربیات اختمای نیاز توجاه کناد .اگار
اسلوِّ ادبی در اشعار با مضمون نامناسب به کار روند ،دیگر آن ی ایی را ندارناد و
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تغییرات هم به تربیات اختمای منجار نوواهناد شاد .کوچاکتریو اشات اه شااعران،

جوانان را ا اخاتق دور میکناد؛ هماانطور کاه ابورشاد در مصاص شاعری نشاان
میدهد (ابورشد : 4306 ،د.)011
 -4-1قصص شعری

ابورشد« ،مصص شعری» را مناتقیماً جازو گفتاار شاعری مارار نمیدهاد و ایوگوناه
اشعار را مناسب تربیت اختمی نمیداند .مصص شعری ،اشعاری حماسی هناتند کاه
ابورشد در تلویص بوطیقا بهطور وراکنده (نه مننجم) آنها را ذکار میکناد .اشاعار
غیرعفیف و ومای حماسی مانند جن

 ،نمونههایی هنتند که در تلوایص بوطیقاا باه

چشم میخورناد .ابورشاد ،شااعران سارایند «مصصشاعری» را ایوگوناه نکاوهم
میکند« :در مصصشعری باید وصف وامعیات به حدی باشد کاه در مقابال دیادگان
تصور شود ،اما اوج هنر شاعران عرِّ در بیان کردار ناشاینت و غیرعفیف است کاه
د .)067نمونه شعر غیرعفیف ا امریءالقیس:
ااموت هلیهاااا بعاااد ماااا ناااا أهلهاااا
َسا َ

سمو َح ل
اِّ الماء حااالً َعلای حاال

فَقالااتَ :ساا ا َ ِ هالک هنااک فاضااحی

الناس أحوالی
ال َ
َنت تَری الن َ
مار َو َ

ِ
ااارح ماعلااااداً
فَقلاااات :یَماااایو هالک أبا َ

َدیک َوأوصاالی
َول َو مَیَ عوا رأسی ل
َ
(امریءالقیس : 4163 ،د)417

«وس ا آنکه خانوادهاز خوابیدند ،آهنته بهسویم رفتم؛ مانند آِّ که بهآرامی
و نرمم راه خود را با میکند .گفت :خدا تو را لعنت کند کاه سا ب رساوایی ماو
خواهی شد ،آیا نمیبینی که مصهوردا ان شب و مرد در اطراف مو هناتند؟ گفاتم:

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد

ا تربیاات اختماای بهدورنااد و مواطااب را هاام ا فضاایلت دور میکننااد» (همااان،

منم به خدا که همیو جا مینشینم و تو را رها نمیکنم ،حتی اگر سر را نزد تو ب رند
و میعهمیعها کنند».
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ابورشد ،شعر «ننیب» را نیاز ماورد سار ز مارار میدهاد؛ در «ننایب» شااعر باا
ظرافتی چشمگیر صحنۀ جدایی خود ا معشاوق را در شاعر با میآفریناد و باا بیاانی
شورانگیز ی ایی مح وِّ را با جزئیات وصف میکند .وی تأکید دارد که نوجواناان
را باید ا ننیب برحذر داشت؛ یرا آنان را بهسوی فنق و فجور میکشد .در عوض،
باید آنها را به خواندن اشعاری که مضمونشان شجاعت و بوشندگی اسات ،تشاویق
کرد .اما شاعران بهگونهای میسرایند که جوانان بهجای شجاعت بهسوی فورفروشی
تمایل ویادا میکنناد و ا فضایلت اختمای دور میشاوند (بوطیقاای ارسایو،4613 ،
د.)040-041
 -5-1اهمیت محاکات

یکاای ا مهمتااریو دیاادگاهها دربااار ماهیاات محاکااات ایااو اساات کااه تعااابیری
ا جمله با نمایی ،تقلید و تش یهات را مترادف آن مرار میدهناد .بوام عمادهای ا
منامشات هناری و ی اییشاناختی در شاعر باه موضاوع محاکاات در هنار باهویژه در
ی اییشناسی مرباوط اسات (گاات و لاویس ،4631 ،د .)43افتطاون و ارسایو ا
نونتیو فیلنوفانی محنوِّ میشوند که دیادگاه آنهاا درباار هنار در چهاارچوِّ
نظریۀ با نمایی دستهبندی میشود .با ایو همه ،دیدگاههای ایاو دو فیلناوف در ایاو
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

مینااه تفاوتهااای جاادی دارنااد .ا نظاار افتطااون هرگونااه تصویرسااا ی ،تقلیااد
(محاکات) و هر نوع گردهبارداری حااکی ا انحاراف اسات (ر : .رامایو،4616 ،
د .)676-064دیدگاه ابوسینا به ارسیو نزدیک است« :محاکاات اماری ط یعای در
سرشت آدمی است و بهمعنی آوردن مثل چیازی باهجای خاود آن اسات» (ابوساینا،
 ، 4106د.)436
ابورشاااد ،وا «تشااا یه» را در کناااار محاکاااات باااه کاااار میبااارد .ا نظااار او،
محاکاتکنندگان و تش یهکنندگان ،اشواد را با افعال ارادی برمیانگیزند و اموری
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که مورد محاکات مرار میگیرند ،اموری توأ با فضیلت یا رذیلت هنتند .چه بنا هر

عملی بهسوی ایو دو امر کشیده میشود (ابورشد ، 4306 ،د .)071در هر تش یه یا
محاکاتی ممکو اسات دو ویژگای ساتایم و نکاوهم حضاور داشاته باشاند .مارد
نیااز بااالی همیشااه بااه محاکااات احااوال و افعااال دیگااران میوردا نااد .کنااانی بااه
محاکااات فضاایلت میوردا نااد فعلشااان کاماالتر اساات و ویژگاای سااتایم را واای
میگیرند و محاکاتکنند رذیلات ،فعلام ناامصتر اسات و رو باه ساوی نکاوهم
میرود (همان ،د.)070
ا نظر ابورشد ،محاکات یا تش یه نزد اموا عرِّ دیده نمیشود و فق نزد اعراِّ
اندلس بهخوبی بیان میشود« :اشعار عرِّ لحو ندارند و تنها و ن دارند و گاهی و ن
و محاکات را با هم .سه مؤلفۀ لحو ،و ن و تش یه فقا در سارودههای شااعران اهال
اندلس 1دیده میشود .ایاو ساه مؤلفاه در اشاعار ط یعای نظیار موشاحات 2و ا جاال

8

شعرای اندلس ا نظر مقا ادبی ،ا جایگاه واالیی برخوردار و سرشار ا تصاویر ادبی ناده و متحار

اسات .آناان باا

استفاده ا صور خیال چنان تصاویر نده و وویایی خلق کردهاند که خوانندگان را شیفتۀ خاود میکنناد .آنچاه در شاعر
شعرای اندلس ،تصویرها و صحنهها را جاندار میکند ،خیال آکنده ا حیات و حرکت بهویژه تش یه ،استعاره ،رنا

و

تشاویص اساات .تصاویرگری ابوحماادیس ،تشا یهات ابوخفاجااه ،امتازاج دو تصااویر اساتعاری ا ابااودراج مناایلی و
تشویص ابو یادون و ...ا جملاه هنار ایاو شااعران باوده اسات (ابوحمادیس ، 4137 ،د410؛ ابوخفاجاه4100 ،ق،
د46؛ ابودراج ، 4134 ،د03؛ ابو یدون ، 0770 ،د.)04
 -2موشحات ،جم موشح ،ا ریشۀ «وشح» بهمعنی «آراستو» است .آماده اسات کاه م اار ان عارِّ در گذشاته ،آالت
ر چون ره و غتف شمشیرهایشان را که آراسته یا مرص به نگیوهاای رنگارنا

باود ،موشاح ماینامیدناد .بعضای

گفتهاند« :به همیو دلیل ،به نوعی شعر که ا نظر و ن ،مضمون و محتوا ،شادتر و جذاِّتر ا اشعار دیگر اسات ،موشاح
گفته میشود .بهطور کلی ،شعرای اندلس در همۀ انواع شعر مانند مدح ،مرثیه و شکوی و وصف ط یعت سووسرایی و
در مضامیو و کیفیت تع یر ا سووسرایان مشارق تقلیاد کردهاناد .تنهاا امتیاا شاعرای انادلس آوردن کلماات سااده و
بهکاربردن الفا دور ا ذهو است؛ یعنی گویندگان اندلس مانند شعرای جاهلیت لغات موصود بادیه را نیاوردهاند و
تا تواننتهاند مضامیو خود را بنیار ساده و در مالب غزل سرودهاند» (ال نتانی ، 4113 ،د.)63-03
 -8نااوعی شااعر نااو اساات کااه بیشااتر بااا لغااات عامیانااه سااروده میشااود .در اصاایتح شاااعران نااووردا  ،شااعری اساات

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد

 -1رکو اصلی ی ایی یک اثر ادبی ،تصویر است و هر اندا ه تصاویر وویاتر باشند ،متو ادبی ار شمندتر میشاود .شاعر

کااه در مالااب میعااات چهارمصااراعی سااروده میشااود و در مصااراع چهااار همااۀ میعااات ،یااک َروی التاازا شااود؛
باادیو گونااه کااه روی مصااراع چهااار نونااتیو میعااه در چهااارمیو مصااراع همااۀ میعااات تکاارار شااود و سااه مصااراع
نونت هریک ا میعات روی ویژهای داشته باشند و هر سه مصراع نونتیو دارای یک روی مشتر

ت :
باشند؛ مث ً
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هنتند» .ابورشد ،با ایو وصف ،اهمیت حضور محاکات را در صناعت مدیح ،هجا و
گفتار شرعی 1روشو میکند (بوطیقای ارسیو ،4613 ،د.)044
 -6-1صناعت مدیح

ا نظر ابورشد ،گفتار شاعری منظاو باه دو ناوع «مادیح» و «هجاا» تقنایم میشاود.
مضمون ایو اشعار عمل و فعل ارادی اننان است که میتواند بر اساس حنو یا ما ح
باشد .تعریف صناعت مدیح ا نظر ابورشد چنیو اسات« :ایاو صاناعت باا و نهاای
عروضی بلند کامل شده است و ایاو و ن عروضای ن ایاد مصاراعها را ناوناند نشاان
دهد .یعنی شاعر ن اید آنمدر اشعار را طوالنی کند که ابتدای آن فراماوز شاود .در
وام  ،میانه و انتهای صدر مدیح باید وحدت داشته باشند .ابورشد ،مدیح را با تعریف
حدی 2هم ایوگونه تفنیر میکند« :در مدیح تشا یه ن ایاد صارفاً مصاادیق فضاایل را
بهنحو جزیی بنتایند ،بلکه باید عمل ارادی کاملی باشاد کاه فضاایل را باهنحو کلای
ح ااااااااذا حمااااااااص و هاتیااااااااک الربااااااااوع

وکااااااااارا اشااااااااارمت مثااااااااال الشاااااااااموع

لیااااات شاااااعری هااااال الیهاااااا ماااااو رجاااااوع

ایاااااااو ،ایاااااااو الوصااااااال ،ایاااااااو المتقااااااای

یااااااااا بربقااااااااا فاااااااای الحماااااااای ماااااااادلمعا

هااااااااایج المحااااااااازون حتااااااااای النوجعاااااااااا

یاسااااااااااقی ِهال الحماااااااااای ثاااااااااام رعااااااااااا

یااااااااا رعااااااااا ِهال الحماااااااای ثاااااااام سااااااااقی
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و بدیو گونه است تا آخر منظومه .چون فو موشحسرایی در میان مرد اندلس رواج یافت و عمو اهالی ،بهعلت روانی
نوع و ی ایی شکل و ترصی اجزاء (توا ن کلمات) ایوگونه شعر ،ا آن استق ال کردند ،تما شاعران بادان سا ک شاعر
سرودند و به بان محلی خود آن شیوه را تقلید کردند؛ بیآنکه با العراِّ کلماات مقیاد باشاند و ایاو فاو ناو را « جال»
خواندند و تا ایو رو گار هم آن شیوه را حف کردهاند (ابوخلدون ،4600 ،ج :0د.)4017-4006
 -1مقصود ابورشد ا گفتار شرعی (األماویل الشرعیة) ع ارت است ا هر آنچه متعلق به اعتقادات دینی و آیاات مارآن
باشد و باید ا آنها ویروی کرد (ابورشد ، 4306 ،د.)047
 -2تعریف یا حد است یا رسم و هر کدا یا تا است یا نامص .حد تا  :تعریفی است که تما ذاتیات شیء تعریفشاده
را در بر دارد و ا نظر منیقی ،ا جنس مریب و فصل مریب تشکیل میشود؛ چراکه جنس و فصل مریب ،هماۀ ذاتیاات
مع هرف را در بر دارد .برای تعریف اننان ،ایو تعاریف حدی را میدهند« :حیوان نااطق اسات»« ،جنام ناامی حنااس و
َ
متحر
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با اراده و ناطق است» .در وام  ،در اننان «نامی ،حناس ،متحار

شیروانی ،4617 ،د.)403

باااراده و نااطق» مابالفرض اسات (مظفار و

ستایم کند و ایو مهم نزد حضرت یوسف

خود را نشان خواهاد داد» (ابورشاد،

 : 4306د .)040
ابورشد ،شاعران را سر نم میکند؛ آنها آنمدر متعلقات ممدوح را میساتایند
که ا مدح ممدوح دور میشوند .در اشعار اعراِّ ایو امر بنیار دیده میشود؛ مانی
که سوو ا وسایل ممدوح مانند شمشیر یا کمان باه میاان میآیاد ،باه محاکاات آن
مشغول میشوند و ا ذکر خود ممدوح با میمانند .در حالی که شعر ،صناعتی است
که تربیت اختمی را به بار آورد و شاعران ن اید به هر طریقی تغییرات را ایجاد کنند،
اما در اشعار عرِّ چنیو چیزی ویادا نمیشاود .ا نظار ابورشاد ،شاعر بایاد موضاعی
اختمی داشته باشد که در دو حو ه ایو مهم دیده میشود؛ یکی در اشاعار انادلس و
دیگر در گفتار شرعی .محاکات در گفتار شرعی با وجود اخاتق و مؤلفاۀ مهام آن،
یعنی فضیلت ،خود را بهخوبی نشان میدهد و ایاو مهام را ابورشاد مناجل میکناد

 -7-1صناعت هجاء یا استهزا

استهزا بیشتر به مصد تحقیر و توهیو دیگران صورت میگیرد و گاهی نیز باا اهاداف
دیگری مانناد ج اران کم اود شوصایت ،تقویات روحیاۀ خاود یاا تضاعیف روحیاۀ
دیگری .اگرچه استهزا بیشتر بهمنزلۀ رذیلهای اختمی و صفتی مذمو میرح است ،اما
بشر گاهی ا آن همچون ابزاری برای هدایت و اصتح دیگران استفاده کرده اسات.
مرآن کریم نیز چون بر ط ق همان اسلوِّ و روزهای بشری گا برداشته ،ا اساتهزا
برای تربیت و هدایت اننانها سود جنته است (تهرانی ،1831 ،د.)222
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

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد

(ابورشد ، 4133 ،د.)17-33

است یا َمثَل می ند تا آنان را ا خیاا با دارناد .ومتای ا حضارت اباراهیم ورسایدند
چهکنی بتها را شکنته است ،در واسخ ا استهزا استفاده کرد و گفت :بت بزرگ،
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بیر وهم هيا فاسهَلوو وهم ِإن
آنها را شکنته است؛ بروید ا او بپرسید :قال بل فعل و :ک و

کانووا ین ِط وقون (ان یاء( )38 :سیدبامرحنینی ،1831 ،د.)153-151
ا نظر ابورشد ،هجاا یاا اساتهزا ،بارختف آنچاه بیاان شاد ،عملای م ایح اسات؛
برختف مجا که برای آن ا آیات مرآن نمونه میآورد ،هجا را در عمال نکاوهم
میکنااد .بهسااورهگرفتو دیگااران در اشااعار ،م اایح اساات .لااذا در چهاار کناای
که میخواهد اساتهزا کناد بایاد ساه خصوصایت در نظار گرفات )4 :صاورت خاود
را شت میکند تا موج ات خنده را فراهم آورد؛  )0وض تحقیر به خاود میگیارد؛
 )6خود را به آن وضعیت تحقیرآمیز بیاعتنا نشان میدهاد .ابورشاد بار م یحدانناتو
ل
عمل استهزا تأکید دارد؛ ایوگونه اشعار چون محاکات عملی م ایح را چاه در اشاعار
چه در عمل ارادی انجا میدهناد ،در تربیات اختمای جایگااهی ندارناد (ابورشاد،
 ، 4306د.)077
-2غایت اخالقی درگفتار شرعی
 -1-2اهمیت اندیشه و اخالق

ابورشد بر ایو نظر است که کردار کنانی که موضوع محاکات هنتند بایاد تاوأ باا
مجموع خیابه و مصهگوهایی باشد که در گفتارهای شاعرگونه ،خیاالانگیزی ایجااد
میکنند و مجموع ایوها دو حالت را به وجود میآورد )4 :حالتی که بر خلقوخاو و
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اختق داللت دارد؛ یعنی حالت شوص بر چهره همان است کاه بار اخاتق او تاأثیر
میگذارد (مانند اننانی که با غضب سوو میگوید) )0 ،حالتی که بر وایاۀ اندیشاه و
اعتقاد است؛ کنی که سوو خاود را باهحق تلقای کناد ،حاال او در گفتاار خاویم
جدی است؛ یرا توانایی او بر محاکات برحنب اختق و اندیشه است .اختق مانی
شکل میگیرد که با اندیشه تؤا باشد و شوص باید بر اندیشه بههمراه حاالتی که بار
چهرهاز نمایان میشود ،اشراف داشته باشد .ماانی کاه شاوص ساوو میگویاد و
گفتۀ خود را عملی میکند ،اندیشۀ او در باطو با ظاهر او به وحدت میرسد .در غیر
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ایو صورت ،اختق وامعی شکل نوواهد گرفت (عیاد ، 4130 ،د.)047

 -2-2ارتباط فضیلت با فطرت پاک

ابورشد تأکید دارد ملتی که رشد میکند صناعت شاعر نیاز در آن شاکوفا میشاود.
ملتی که در ابتدای کار است ،مولد مراحل اولیه شعر است و ننلی کاه بعاد میآیاد،
مراحل نهاایی شاعر را تکمیال میکناد .محاکاات همانناد مااد آماادهای اسات کاه
میتواند به یکی ا دو طرف ت دیل شود؛ یعنی با افزودن عملی به ستایم ت دیل شود
یا با افزدون عملی دیگر به نکوهم م دل گردد .لذا شعر باید آنمادر تاأثیر اختمای
گذاشته باشد که حضور فضیلت را مهیا کناد؛ چاون فضایلت در نفاوس عاالی و واال
شکل میگیرد و به تع یر ابورشد ،بر فیرت وا

مینشیند .ایو افراد نیاک هناتند و

مدح افعال حننه در خور آنهاست (ابورشد ، 4306 ،د.)070
مرآن ،عتوه بر اینکه یک کتاِّ دینی است ،محتوا و مضاامیو ار شامندی را باه
مواطب خود میبوشد و در کنار مضامیو دینی ،آمو ههای خود را بهگوناهای ادبای
و هنری بیان میکند .اما ا یک بان به بان دیگر نمیتوان نفس شانونده را باا لحاو
اهل بتغت و معتقدان به اعجا مرآن بر ایو باورند که نظم و تألیف مرآن چنان است
کااه و ن لفا  ،معنااا و نظاام ،آن را فصاایحتر ،ی اااتر و دلنشاایوتر میکنااد (خیااابی،
 ، 4103د.)00
-3جایگاه انواع محاکات در اخالق
 -1-3اداره و استدالل

1

محاکات با دو مؤلفه صورت میگیرد« :اداره» ،شروع ا وض موالف برای دساتیابی
به اصل آن چیز است؛ ابتدا نفس را به تنفر ا آن چیز برمیانگیزد و سپس ،منظاور ا
 Peripeteia, sudden reversal -1یااا تغییاارات ناگهااانی و  Recognition, Discoveryیااا با شناساای؛ نمونااهای
که ارسیودر تارا دی «اودیپاوس» باا دو اصایتح ،تغییرناگهاانی و با شناسای میارح میکناد .ماانی ایاو دو رخاداد

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد

وکت برانگیوت ،بلکه باید در آن تأمل کرد؛ یرا مرآن شعر و نثر منج نینت ،اما

درونی روی میدهند که اودیپوس ا هویت وامعی خودآگااه میشاود و میفهماد ماادر و وادر او چاه کناانی هناتند.
با ایو تغییر در درون اودیپوس با شناسی صورت میگیرد و ا عد شناخت و آگااهی باه شاناخت و آگااهی مایرساد
).(Bywater, 1920, P.35
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محاکااات آن روشااو میشااود .بااهع ارت دیگاار ،اگاار بوواهنااد افااراد سااعادتمند را
محاکات کنند ،ابتدا باید محاکات شقاوت صورت گیرد تاا فارد باه ساعادت برساد.
شوص با سوتی به سعادت میرسد« .استدالل» ،محاکات خود آن عمل است و ال
نینت ا محاکات عمل دیگر به سعادت برسد .ال ته استدالل بهمعنی متعارف احتجاج
نینت و در اینجا معنی متفاوتی دارد که ذکر آن رفت .بادیوترتیب« ،بهتاریو حالات
توییل ،آمیوتو ایو دو محاکات با هم است .به ایو صورت کاه یاا ا اداره شاروع و
به استدالل منتقل میگردد یا برعکس .اصل آن است که اتفااق ا اداره باه اساتدالل
انتقال یابد» (ابورشد ، 4306 ،د.)043-040
محاکاتهاااای اساااتدالل و اداره در ارت ااااط باااا انناااان تنهاااا در طلااابکردن و
دوریگزیدن ا امر اختمی صاورت میگیارد؛ باهع ارت دیگار ،تغییارات در نفاس
اننان بههمراه با شناسی درون رخ میدهد .ایو ناوع تغییار باا کیفهاای نفناانی در
نفس نظیر شفقت ،سوتی و حتی ترس یا رحم صورت میگیارد و ایاو هماان اسات
که در صناعت مدیح ،مدح افعال ی ای اننانی و هجو افعال م ایح را نشاان میدهاد.
ابورشد با دو مؤلفۀ اداره و استدالل مصد دارد غایت اختق و احوال مذکور درونای
را که بر نفس تأثیرگذارند ،در مصۀ حضرت یوسف

ذیل گفتار شرعی نشان دهد

(ابورشد ، 4133 ،د.)17
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

-4تأثیر کیفهای نفسانی بر اخالق

ا نظر ابورشد ،اخاتق شایناته خاود را در گفتاار شارعی باهخوبی نشاان میدهاد؛
اختمی که تغییرات و با شناسی درون را در نفس ایجاد میکند .به اعتقاد او ،هادف
ا مدحهایی که مرکب ا محاکات فضایل و امور ترسانا  ،غمباار و دردنا اناد،
ترغیب فضایل است .چه بنا درد و غم ،موجب شقاوت شود؛ هرچند ایو شقاوت باه
علت عد دسترسی به فضیلت ایجاد میشود ،نه به ایو دلیل کاه شاوص مناتحق آن
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است .ابورشاد ،شوصایتی نظیار حضارت یوساف

را بهواسایۀ ن یباودن ،فاردی

بافضیلت برمیشمارد که ناخواسته دچار شقاوت میشود .برادران باا عمال ناشاینات
خود شقاوت را به حضرت یوسف

تحمیل کردند ،اما او باا فضایلتی کاه دارد باه

سعادت رسید .بعد ا چهل سال که با برادران خاود مواجاه شاد ،کیفهاای نفناانی
ترس و رحم در دل او متولد شدند و در عیو حال ،فضایل او دوچندان شاد و مؤلفاۀ
استدالل یا به تع یری ،با شناسی درون رخ داد (نوریه ، 0740 ،د.)437-403
ا ایااو گفتااار ابورشااد چناایو برمیآیااد کااه حضاارت یوسااف اس ا اِّ فضاایلت
را تماماً منجل کرده بود .لذا کیف نفنانی رحام باه عمال منجار نمیشاود ،مگار باا
ارت اااطی کااه در کیااف نفنااانی تاارس صااورت گیاارد و ایااو شااامل حااال حضاارت
یوسف

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

شفقت بار او بنانده ن اود .در برابار عمال شانیعی کاه بارادران انجاا دادناد ،وی در
انجا عمل بافضیلت ویشای گرفات و بدیوساان ،تارس و رحام در دل او فضایلت را
 ، 4133د.)16
 -1-4فضیلت اخالقی در گفتار شرعی

شقاوت مانی بر شوص بافضیلت وارد میشود که ا محاکات فضایل باه محاکاات
بدبوتی و شقاوت منتقل شود کاه ماحصال آن تعاالی نفاس اسات .ا نظار ابورشاد،
اغلب گفتارها ،حتی گفتارهای شرعی ،در صناعت مدیح ایوگونه هنتند و مادح در
ایو گفتار بهخوبی صورت میگیرد .مرآن با آنکاه شاعر نینات ،بهتاریو کات ادبای
است؛ بهگونهای که ممکو نینت کتمی در میاس آن باشد و در عیو حاال ،اهاداف
صحیح گفتارهای تویلی در آن وجود دارد.
مرآن بهتریو نمونهای است که میتواند محاکات را در گفتار شرعی بیان کند؛ بارای
مثاال ،ماااجرای حضاارت یوسااف

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد

مضاعف کرد؛ چون او بهواسایۀ مقاا ن اوت ،فضایلت را ا م ال داشات (ابورشاد،

و باارادرانم یااا مصااههایی کااه بااهنا «مااواع »

مشهورند .مهرمان مصه ،یعنی حضرت یوسف

 ،بهواسیۀ برادرانم میان فضیلت و
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غیرفضیلت مرار گرفت و دچار شقاوت شد .حضرت مرتکب کاری نشده بود و ایاو
شقاوت موجب تعالی نفس وی گردید (ابورشد ، 4306 ،د.)043
ب ِإلی أبِینا ِمنَّا ونح و وعصبة ِإ َّن أبانا ل ِفك ضالل ُّمبِهی
ف وأ وخو و أح ُّ
وس و
ِإذ قالووا لیو و
ل لکوهم وجه و :أبِهیکوم ویکوونوهوا ِمه بع ِ
هِ ِ قو ًمها
* اق وتلووا یو و
وسف أ ِو اطر وحو و أر ًضا یخ و
وسف وأل وقهو و ِفهك يیاب ِ
هب یلت ِقطه و :بعه و
هة ال وج ِّ
صالِ ِحی * قال قآئِل َّمن وهم ت یق وتلووا یو و
السیَّار ِة ِإن کون وتم ف ِ
اعلِی
َّ

؛ هنگامی که بارادران یوساف گفتناد ماا باا آنکاه چنادیو

برادریم ،ودر چنان دلبنتۀ یوسف است که او را باهتنهایی بایم ا هماۀ ماا دوسات
میدارد و ضتلت او در حب یوسف نیک ودیدار است .باید یوسف را یا بکشاید یاا
در دیاری بیفکنید و روی ودر را یک جهت به طرف خود کنیاد .آنگااه بعاد ا ایاو
عمل توبه کنید ،مردمی صالح و درستکار شوید» (یوسف .)47-3 :بیشک آنچاه در
حیو آغا و شنیدن مواع و مصص در اختیار ابورشد باود ،اسا ابی را بارای تربیات
اختمی فراهم میکند و مایۀ تمنکجنتو به فضایل میشود .باید یقییو حاصل کرد
که با شنیدن مواع  ،ورهیزکاری نزد عرِّ در مان ابورشد مانند مروارید و گوهری
اساات کااه موجااب تاارس و رحاام شاانونده میشااود و او را بااه وامعیاات فضاایلت و
ورهیزکاری وامف میسا د (نوریه ، 0740 ،د .)413
به نظر میرسد تفنیر گفتاار ابورشاد در بهتاریو حالات ایوگوناه باشاد :ساوتی
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

حاصل ا شقاوت ،حضرت یوسف

را به سعادت نائال کارد .هم ماان با شناسای

درونی در وجودز رخ داد .بعد ا چندیو سال کاه بارادران را دیاد ،رحام و تارس
درونی بار نفاس او تاأثیر گذاشات و موجاب تعاالی نفاس و فزونای فضاایل او شاد
(ابورشد ، 4133 ،د.)10
بهع ارت دیگر ،رحم و رمت باهدلیل شاقاوت و ا باد رو گاار بارای کنای کاه
سزاوار آن نینت ،حادث شد .حضرت یوسف

سزاوار شقاوتی ن اود کاه بارای او

حادث شد ،اما ایو سوتی ،فضایل او را دوچندان کرد و با کیفهاای نفناانی چاون
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ترس و رحم ،مح ت او به برادرانم برانگیوته شد.

بنابرایو ،ایو همان اختق فضیلتمدار در گفتار شرعی ا دیدگاه ابورشاد اسات
که هی گاه در شعر یافت نمیشود ،بلکه محاکات آن در گفتار شرعی وجود دارد و
تنها در گفتار شرعی اختق بهخوبی نمایان میشود.
بنابرایو ،حتی مدیح خوِّ در بوطیقا باید حاوی چنایو ترکی ای ا فضاایل ،اماور
ترسنا

و اندوهگیوکننده بههمراه تغییرات درونی و با شناسی وجود و نفس باشاد

تا اوج تربیت اختمی را نشان دهد .اما شاعران ا بیان چنیو اموری عاجزند (ابورشد،
 ، 4306د.)041-043

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد
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نتیجهگیری
اننااان بااهطور ط یعاای دائاام در حااال آفاارینم سااوو اساات و ایااو خلااق بااا توییاال
جان میگیرد و به صورتهای بانی جدیدی خود را مکشوف میکند .هر اننانی تاا
حاادودی ا مااو تفکاار برخااوردار اساات و مااادر بااه یااادگیری اساات .وااس ،شااعر بااا
جذابیت ط یعی خود میتواند وسیله یا ابزار کاملی برای تربیات باشاد .شااعران بایاد
آگاه باشند که نقم مؤثری در ترویج اختق دارند .منائلۀ واژوهم ایاو اسات کاه
ابورشد ا شاعران انتقاد میکند که بهخوبی نمیتوانند محاکاات در اشاعار را ت یایو
کنند ،آنان عمل ناامص و جزئای را در صاناعت مادیح میسارایند و ا مادح اصالی
فاصله میگیرند و چون اندیشههایشان متأثر ا معیارهای مرآن کریم نینت ،ا تربیت
اختمی دور میشوند.
راهحلی که او ارائه کرده چنیو است :مرآن با اینکه در مالب شاعر نینات ،ریشاۀ
بنیاری ا اسلوِّ ادبی را در بر دارد و بهتریو کتمی است که در بان عربای یافات
میشود .مرآن ،اهداف صحیح اسلوِّ ادبای و گفتارهاای تویلای را در خاود دارد و
هی کتمی نمیتواند با آن هممرت ه باشد.
وس ،شاعران باید اسلوِّها را نه فق برای ی ایی در شعر ،بلکه برای دورمانادن
ا ایجاد لغزز در اختق به کار بگیرند .ابورشد با بیان تویل فضایل و تویل رذایال
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

تأکید دارد که شاعر در اشعار خاود مواطاب را باه انجاا بعضای ا اعماال ترغیاب
میکند و ا انجا برخی دیگر برحذر مایدارد و ا آن رو کاه خلقیاات شااعران در
تویل فضایل و رذایل متفاوت است ،باید هجو رذایل و مدح فضایل را با تأثیروذیری
ا مرآن بنراید .حتی ال است صناعت هجاء و مصصشعری و دیگر اشعار بهسوی
حنو فضایل رهنمون شوند؛ به همیو دلیل ،ابورشاد بارای شااعران نقام تربیتای یاا
سیاسی مائل است.
بنابرایو ،محاکات کامل فق در گفتارهای شارعی و دینای باهویژه در ماواع و
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مصص وجود دارد و نمونۀ بار آن در مصۀ حضارت یوساف

اسات؛ ا ایاو رو،

مدح کامل در «کتاِّ عزیز» در گفتار شرعی بهخوبی آشکار میشود و عمال کامال
حضرت یوسف

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

میکند .در نهایت ،ابورشد تأکید دارد آنچه شنوندگان در فلنافه و شاعر نمییابناد،
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.

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد
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 .1ابوسینا ،حنیوبوع ِ ه
فاو الشاعر الرسایو ،تحقیاق ع دالرحماو بادوي ،بیاروت :دار الثقافاة.

 .47ابوع یااده ،معماار ( ،) 0771مجااا القرآن ،تحقیااق محمااد فااؤاد ساازکیو ،ماااهرة:
مکت ة خانجی.
 .44أبیسلمی ،الزهیر ( ،) 4111دیوان أبیسلمی ،ماهرة :دار الکتب المصریة.
 .40ارسیو ( ،)4613خیابه ،ترجمۀ اسماعیل سعادت ،چاپ دو  ،تهران :هرمس.
 .46امااریءالقیس ،بوحجرکناادی ( ،) 4161دیااوان امااریءالقیس ،شااارح ابااوبکر
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عاصم بو ایوِّ ،ماهرة :للنندوبی.

 .41ال نتانی ،بیارس ( ،) 4113ادبااء العارِّ األندلنای وعصار اان عااث ،بیاروت:
دارالجیل.

 .40بوطیقااای ارساایو بااه روایاات حکمااای اسااتمی (آثاااری ا فااارابی ،ابوسااینا،
ابورشااد ،)4613( ،)...ترجمااۀ سااید محمااود یوساافثانی ،تهااران :مؤسنااه وژوهشاای
حکمت و فلنفه.
 .43تهراناای ،محمدصااادق ( ،)4617الفرمااان تفناایر القاارآن بلقاارآن و الناانة ،ماام:
فرهن

استمی.

 .40جرجانی ،ع دالقاهر ( ،) 4114اسرار ال تغة ،تحقیق محمود محمد شاکر ،جدة:
دار المدنی.
 .43الجیوسی ،مصایفی ( ،) 0770موساوعة علمااء العارِّ والمنالمیو وأعتمهام،
االردن :دار أسامة للنشعر و التو ی .
الواطیءک» ،بیروت :الفکرالعربی ،العدد.477-16 ،34
 .07خیابی ،حمدبومحمد ( ،) 4103بیان اعجاا القارآن ،تحقیاق محماد خلاف ِ هال
احمد ومحمد غلول ست  ،ماهرة :دار المعارف.
 .04ذی ان ،نابغه (4016ق) ،التوضیح و ال یان عو شعر نابغه ذبیان ،مجم مشتمل علی
خمنه ذواویو مو اشعار العرِّ ،القاهرة :المی عة األهیة بیروت.
 .00رامیو ،علی ( ،)4616نظریههای فلنفیوجامعهشناختی در هنر ،تهران :نشر نی.
 .06رسالههای شاعری فیلناوفان منالمان ،)4616( ،ترجماۀ ساید مهادی رماانی و
محمدحنو حنو اده نیری ،تهران :سوو.
 .01النامرایی ،فاضل ( ،) 0771الجملة العربیة تألیفها و امنامها ،دمشق :دار الفکر.

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد

 .41الحناایو ،مصاای (« ،) 4110ابورشااد :ساایامات الشااعر و تصااویب المصاایلح

 .00سیدبامرحنااینی ،سااید جعفاار ( ،)4630مااو اسااالیب التربیااة فاای القاارآن ،ماام:
بوستان کتاِّ.
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 .03سیوطی ،ع دالرحمانبوابیبکر ( ،)4610االتقان فی علو القارآن ،ترجماۀ ساید
مهدی حائری مزوینی ،چاپ دهم ،تهران :امیرک یر.
 .00ضااایف ،شاااومی ( ،) 4110ال تغاااة تیاااور والتااااریخ ،مصااار :دار المعااارف
کورنیم نیل.
 .03ط اط ااایی ،محمدحناایو ( ،)4610المیاازان فاای تفناایر القاارآن ،ترجمااۀ سااید
محمدبامرموسویهمدانی ،مم :دار الفکر.
 .01العرامی ،عاطف ( ،) 0770الفیلنوف ابورشد ومنتق ل الثقافة العربیة ،الناودان:
دار الرشاد.
 .67عیاد ،شاکري محماد ( ،) 4103کتااِّ أرسایوطالیس فال الشاعر ،القااهره :دار
الکتاِّ العربل.

 .64عویضة ،کامل محمد ( ،) 4116ابورشد فیلنوف العارِّ و المنالمیو ،بیاروت:
دار الکتب العلمیة.

 .60القزوینی ،محمدبوع دالرحموجتلالدیو ( ،) 0771االیضاح فی علاو ال تغاة
المعانی وال یان وال دی  ،تحقیق ابراهیم شمسالدیو ،ال نان :دار الکتب العلمیة.

 .66گات ،بریس و دومینیک ماک آیاور لاویس ( ،)4631دانشانامه ی اییشناسای،
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

گاااروه مترجماااان مناااوچهر صاااانعی درهبیااادی و دیگاااران ،چااااپ دو  ،تهاااران:
فرهنگنتان هنر.
 .61مح تی ،مهدی (« ،)4630دربار بوطیقا و تأثیر آن بر نقد ادِّ اساتمی_ایرانی»،
مجله نامۀ وارسی ،سال یا دهم ،ز ،4د.01-1
 .60مظفر ،محمدرضا و علی شیروانی ( ،)4617منیق ،چاپ بینتم ،تهران :دار العلم.

 .63نوریااه ،هاااتی ( ،) 0740فااو الشااعر عنااد ابورشااد باایو الترجمااة و التأصاایل،
الجمهوریه الجزائریة :و ارة التعلیم العاالی و ال حاث العلمای ،جامعاة ع دالحمیاد باو

70

بادیس_منتغانمه_ کلیة االدِّ و الفنون منم اللغة العربیة و آدابها.

 مرکاز نشار وژوهشاگاه: تهاران، درآمدی بر هرمنوتیک،)4637(  احمد، واعظی.60
.و اندیشه استمی

فرهن

، چاپ ششم،  جواهر ال تغة فی المعانی و ال یان وال دی،)4610(  احمد، هاشمی.63
.  الها:تهران

 مجلاة کلیاة،» «نقد الشاعر فای بحاث عاو المصایلح،) 0746(  الیاهر، الهمامی.61
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