
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  )پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين
  )پژوهشي -علمي (

  1389ماه دي، يك ارهشم، دوره جديد، سال دوم
  

    عناصر زيباشناختي سخنعناصر زيباشناختي سخنعناصر زيباشناختي سخنعناصر زيباشناختي سخن

  *ريچاردزريچاردزريچاردزريچاردز. . . . اياياياي....از ديدگاه عبدالقاهر جرجاني و بندتو كروچه و آاز ديدگاه عبدالقاهر جرجاني و بندتو كروچه و آاز ديدگاه عبدالقاهر جرجاني و بندتو كروچه و آاز ديدگاه عبدالقاهر جرجاني و بندتو كروچه و آ
  

  دكتر عبدالعلي آل بويه لنگرودي
  )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني استاديار    

  ليال ورز
   كارشناس ارشد زبان وادبيات عربي

    چكيده
ي به معيارها يي براي سنجش و ارزيـابي آثـار ادبـي    منتقدان ادبي همواره در پي دستياب

. گام هاي اوليه را در اين مسير برداشـتند ، فالسفه قديم ازجمله ارسطو و افالطون. بوده اند
در ادبيات اسالمي عبدالقاهر جرجاني برجسته ترين شخصيتي است كه آرا و انديشه هـاي  

ارائـه كـرده   » نظريه نظـم «فته به نام خود را در اين زمينه در نظريه اي منسجم و تكامل يا
را نخسـتين بـار   ) علـم زيبـايي شناسـي    Aesthetica(در ادبيات غربي اصطالح  . است

ي دوم قرن هيجدهم بـه  در نيمه) م1762(» الكساندر گوتليپ بومگارتن«فيلسوف آلماني 
جملـه   از» ريچـاردز . اي.آ«و منتقـد انگليسـي   » بندتو كروچـه «منتقد ايتاليايي ، كار برد

طرح موضوع وحدت ساختار و . منتقدان غربي هستند كه در اين حوزه به كاوش پرداختند
، اعتقاد به عدم انفصال ميان شـكل و معنـي  ، ارزيابي اثر بر اساس محور نظم و بافتار كالم

، تناسب معناي لفظ با نـوع موسـيقي و آهنـگ   ، وحدت انديشه و خيال در آفرينش هنري
ايـن  . از جمله ديدگاه هاي مشترك ميان آنان است، و آراسته عادي عدم تفكيك ميان بيان

مقاله ضمن بررسي عناصر زيبا شناختي سخن از ديـدگاه عبـدالقاهر و دو تـن از ناقـدان     
  .به بيان اشتراكات و تفاوت ديدگاه هاي آنان مي پردازد، غربي
  

  واژگان كليدي
  ريچاردز، كروچه، دت و تركيبوح، ي نظمنظريه، عبدالقاهر جرجاني، زيبايي شناسي 

                                                 
  25/10/89: تاريخ پذيرش نهايي     20/6/1389: تاريخ دريافت مقاله - *

    a.alebooye@ ikiu.ac.ir:    نشاني پست الكترونيكي نويسنده
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  مقدمه -1
انديشه بشري از دير باز در پي كشف معيارها و مالك هايي براي سـنجش آثـار   

بـيش از سـاير   ، دنآثار ادبي كه جزيي از آثار هنري محسوب مـي شـو  . هنري بوده
ديدگاه هاي فراوانـي مطـرح    هاو براي رمز گشايي آن ندهنرها مورد توجه قرارگرفت

رمز زيبايي اثر را در محاكات و تقليـد از طبيعـت و نيـز در بيـان      نافالطو. گرديد
ضـمن ارايـه نظريـه وحـدت      ارسـطو  .فضيلت و رعايت حنبه هاي اخالقي دانست

زيبايي يك اثر را بـه رعايـت اعتـدال در كـاربرد آرايـه هـا و       ، عضوي و انداموار
، مطالعـه بيشـتر  براي (. محاسن و نيز تناسب و اعتدال در اندازه و حجم آن مي ديد

دانشمندان مسلمان نيز زماني اهميت يـك اثـر   )87-107: 1388، طاهري نيا: ك.ر
ادبي را در گزينش شايسته لفظ مي ديدنـد و دوره اي معنـا را بـر لفـظ مقـدم مـي       

در قالب ارايـه نظريـه   ، عبدالقاهر جرجانيتا اين كه اديب برجسته و نامدار . داشتند
 دالئل االعجـاز و در كتاب ، ر تركيب و بافت كالم دانستنظم؛ اين زيبايي را نهفته د

بـه شـرح و تفصـيل آن     كه در تبيين وجوه اعجاز بالغي و ادبي قرآن اسـت؛ ، خود
  .پرداخت

 .منتقدان معاصر غربي نيز تالش هاي بسياري را در اين راه از خود نشـان دادنـد  
ري آنان از اين انديشه ديدگاه هاي مشترك آنان با منتقدان اسالمي نشان از تاثيرپذي

كـه  . سرانجام اين كوشش ها منجر به شكل گيري نقد زيبايي شناسي شـد . ها دارد
و به بررسـي  ) Aesthetica(.ي اصول علم زيبايي شناسيبر پايه، نقدي است بر هنر

اثر هنري از جهت مزاياي ذاتي و دروني و زمينه هاي حسن و نيكـويي آن اهتمـام   
تاريخ و ارتباط آن اثر را با شخصيت هنرمندي كـه  ، عصر، طبدون آن كه محي، دارد

اولين كسي ) م1762م( آلماني گوتليب بومگارتن.در نظر بگيرد، آن را آفريده ا ست
و زمينه را براي بررسـي اثـر   .بود كه اصطالح زيبايي شناسي را در غرب مطرح كرد

ريـه پـردازي   هنري هموار ساخت و پس از وي دانشمندان زيادي در اين عرصه نظ
كردنـــد كـــه از آن جملـــه بررســـي هـــاي زيبـــا شـــناختي بنـــدتو كروچـــه  

)Croce.Benedetto(  ديدگاه هاي آيور آرمسترانگ ريچـادز و )Richards.I.A (
قابل تقدير است و بـا ديـدگاه هـاي دانشـمندان اسـالمي و بخصـوص عبـدالقاهر        

  .مشتركات فراواني دارد
و دو تـن   عبـدالقاهر تي سخن از ديدگاه اين مقاله ضمن بررسي عناصر زيبا شناخ

از ناقدان غربي وبيان نقاط مشترك و تفاوت ديدگاه هاي آنان؛ در پـي اثبـات ايـن    
كرده نكته است كه آنچه را ادبيان ومنتقدان غربي در زمينه ي زيبايي اثر ادبي مطرح 

آن را  عبـدالقاهر جرجـاني  ، منتقد نامدار و برجسته اسالمي، پيش از اين قرن ها، اند
  .نظريه پردازي و مطرح كرده بود
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    عناصر زيباشناختي سخن -2

  :مهمترين اين عناصر عبارتند از
    لفظ  -1-2

لفظ مهم ترين و اساسي ترين عنصر تشكيل دهنده ي يك اثر ادبي وماده اوليه آن 
در نقاشي رنگ هـا و  ، صداها و فاصله ها، همانگونه كه در موسيقي. بشمار مي آيد

ابزار بياني به حساب مي آيند؛ الفـاظ  ، تراشي اندازه ها و طرح ها در پيكر، خطوط
وعبارت ها نيز ابزار بياني اثر ادبي هستند كه از رهگذر هم نشيني با ديگر الفاظ به 
اجزاي بزرگتر تبديل مي شوند و هدف نهايي را كه ارايـه معنـا و مفهـوم مشخصـي     

هم جزء يكي از اين هنرهاي ادبيات «: مي گويد سيد قطب .محقق مي سازند، است
ي ايـن هنرهـا شـامل ايـن     همـه . پيكر تراشي و ادبيـات ، نقاشي، موسيقي .زيباست

و هـدف اول آن هـا   . ي شاعرانه در شكلي الهام بخشبيان تجربه، تعريف مي شوند
 فـرا مـي   صورت بخشي به احساسات و عواطف روحي است كه وجود هنرمنـد را 

ثر هنري او را مطالعه مي كنند تا با احساسات او سهيم و تأثير در كساني كه ا، گيرد
ي شاعرانه كه آن ها را به خود مشغول سـاخته  شوند و وجودشان همانند آن تجربه

  )104: 1403، سيد قطب( ».دوباره تجربه كند، بود
بنابراين يك تجربه يا معني و احساس به مرتبه ي يك اثر هنري نائل نمي شـود   

لب مناسب خود در آيد و در اين صورت است كه خلق و ابـداع  مگر وقتي كه به قا
اينجاسـت كـه   . ادبي محقق مي شود و خالق اثر غايت خـود را نمايـان مـي سـازد    

در . قالـب نيـز تعبيـر مـي شـود     اهميت لفظ آشكار مي شود كه از آن بـه شـكل و   
انب گروهي از ادباي اسالمي ج، هايي كه پيرامون شكل و محتوا انجام گرفتبررسي

از جمله كساني كه اهتمـام بـه لفـظ    . لفظ را گرفتند وگروهي برتري را به معنا دادند
  : است كه مي گويد) ه255( ابو عثمان عمروبن بحر جاحظ، داشت
 .روستايي و شهري معاني را مـي شناسـند  ، عجم، معاني در راه افتاده اند؛ عرب« 

در عين سالمت طبع و نيكي ، مهم استواري وزن و اختيار لفظ و سهولت ادا و رواني
 ».اسـت ] نقاشـي [شـعر فقـط صـنعت و نـوعي بافـت و تصـويرگري       . سبك است

 قدامـه بـن جعفـر   ، )ه276م( ابـن قتيبـه  از ديـدگاه هـاي   ) 131: 1969، الجاحظ(
ي لفـظ و  در زمينـه ) ه463م( رشـيق و ابـن  ) ه395م( ابوهالل عسكري، )ه327م(

 قائـل  داده اند و براي آن جايگاه خاصـي پيداست كه اهميت را به عنصر لفظ ، معني
  . شده اند
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  معنا -2-2
-مي   ي اصلي سخن است كه شناخت آن به ادراك كلي اثر                  معنا در واقع هسته        

عاطفه و خيال نيز پيوند           ؛ چون معنا با ديگر عناصر زيباشناسانه از قبيل               ،  انجامد   
مضمون يا    «   . خورده و تحليل آن در واقع با تحليل تمام اجزاي سخن مرتبط است                         

، فكر  ؛ هر آن چه كه اثر هنري شامل آن است از قبيل                    : عبارت است از      ،  محتوي  
موضوعات ديگر با اهميت تاريخي             ديگر   دين يا    ،  سياست،  اجتماع   ،  اخالق   ،  فلسفه 
ي خامي است كه اديب يا شاعر آن            در اين جا مضمون يا محتوي غالباً ماده               .  يا ملي

د           گير مي  ر  كا به  ا  ا         ،  ر ر ن  آ مند  هنر د                   و ر و آ مي  ر  د د  خو نظر  د  مور  »به شكل 
خواه   ،  البته شايسته است كه معني را مدلول الفاظ دانست                  )  220:  بي تا  ،  العشماوي    ( 

  . نيكو باشد خواه زشت و ناخوشايند
اثر ادبي در واقع حاصل ارتباط ميان اين دو عنصر است و همان طور كه بابك                                  

مجموعه اي است از عناصر و         اثر يعني ساختار يا شكلي كه        «   : احمدي نقل مي كند      
-ه مي خوانيم و در تعريف نشانه مي             نسبت هاي ميان آن ها و اين عناصر را نشان                 

دال شكل مادي و موجود است و مدلول                 . گوييم كه نسبت ميان دال و مدلول است               
مثال الفاظي كه ما به ياري آن ها              ،  تصور ذهني است كه در فكر آدمي پديد مي آيد                 

ي ايجاد مي كنيم دال هايند و معناهايي كه در سرِ ما از اين الفاظ                          با هم ارتباط زبان         
بنابر اين معنا همان محتواي          )  306:  1374،  احمدي   (   » . ايجاد مي شوند مدلول هايند  

و ارزش معنا       .  درون الفاظ است كه در پس مجموعه اي از روابط لفظي پنهان است                           
 .درست بيان كردن آن است          به اخالقي يا فلسفي يا حكمي بودن آن نيست بلكه در                  

نيكو و                                  و  يد  آ درمي  زيبا  لبي  قا در  قبيحي  معناي  فتد كه يك  ا مي  تفاق  ا ر  بسيا
رسد           مي  نظر  به  نه  ا مند كه    .  هنر ن  جعفر      چنا بن  مه  ر    قدا لشعر   د ا گويد    نقد  : مي 

چنان كه بدي     ،  خوبي شعر را از بين نمي برد          ،  ناخوشايند بودن معنا به خودي خود             « 
هر  )  66:  بي تا  ،  قدامه بن جعفر     (   » . ا دچار نقص نمي كند       هنر نجاري ر     ،  جنس چوب   

» معنا « و براي اصطالح       ،  يك از ادبا و انديشمندان مسلمان برداشتي از معنا داشتند                       
را براي داللت بر          »  معنا « اصطالح    جاحظ  مثال  .  داللت هاي مختلفي قائل مي شدند          

در ذهنشان     ،  دم است   ي مر  معاني درسينه    « :  او مي گويد. افكار عمومي به كار مي برد
ي و درباره      ،  با خاطرات آن ها همراه است             ،  نقش بسته و جان آن ها را فرا گرفته               

و مستور و پنهان      ،  دور و غريب به نظر مي رسد           ،  ي آن ها سخن مي گويد       انديشه   
   )75: 1410، جاحظ( ».است
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قائل به    ،  در اين ميان ارسطو به جهت آن كه اصل و اهميت مضمون حفظ شود                       
  : طرح كلي از معاني است و مي گويد ايجاد
خواه مسبوق باشد و شاعران ديگر هم آن را بـه  ، مفهومي كه شاعر انتخاب كرده«

بـر  ، در هر حـال ، كاربرده باشند و خواه خود شاعر آن را ابداع و ابتكار كرده باشد
و آن گاه بـه حـوادث   ، وي واجب است كه نخست طرحي كلي از آن در نظر بگيرد

به نظر مي ) 144: 1357، ارسطو( ».بپردازد و آن طرح كلي را بسط بدهدفرعي آن 
رسد اين طرح ريزي براي آن باشد كه اصل مضـمون و اهميـت آن حفـظ شـود و     

در تعدادي از آثـار  «چنانكه گاه اتفاق مي افتد كه . دستخوش تغيير و تحريف نباشد
است و ساير اجزاء وجود دارد كه مستقل ) motif( ي محوريهنري يك درون مايه

اين درون مايه به انحاي مختلـف بـا سـاير اجـزاي اثـر      . دور محور آن مي چرخند
هاسـپرس و  ( ».ي وحدت در كثرت اسـت اين امر از موارد ويژه. هنري تفاوت دارد

ي مركزي هنرمند است كه آن را ي اصلي نقطهاين درون مايه) 54: 1379، اسكراتن
ي اتحـاد بخـش هـاي    و بـرگ داده و آن را مايـه   به آن شاخ، در اثرش بسط داده

  . مختلف اثر ادبي قرار داده است
  عاطفه -3-2 

ثر                              ا ر  د مهمي  ه  يگا جا ز  ا كه  است  طفه  عا ختي سخن  يباشنا ز عناصر  يگر  د ز  ا
مي  در مورد عاطفه        »  صور خيال   « دركتاب      شفيعي كدكني  دكتر   .  برخوردار است       

كه شاعر از     سي يا اعجابي است     انــدوه يا حالت حما         ،  منظور از عاطفه       « :  گويد  
رويداد حادثه اي در خويش احساس مي كند و از خواننده يا شــنونده مي خواهد                                  

نمي توان به يقيـن پذيرفت كه            .  كه با وي در اين احساس شركت داشتــه باشد                 
بي  ،  هنرمندي حالتي عاطفي را به خواننده ي خويش منتقل كند                    امـكان آن باشد كه   
، شفيعي كدكني  (   » . ت را در جان خويش احساس كرده باشد                 آنكه خود آن حال         

عمق احساس    ي  پاسخ عاطفي مخاطب به خلق هنــري نشان دهنـده              )  24:  1366
التذاذ    ي  وعاطفه در اثر و نقشي است كه در شكل گيري آن دارد و حضور آن مايه                             

دليل   مهم ترين    .  مخاطب است و او را قادر به درك هنرمندانه از مضمون اثر مي كند           
اهميت عنصـرعاطفه آن است كه يك نيروي مشترك بين خالق اثر و مخاطب است                         

در اهميت آن همين بس كه از بدو              .  و زمينه ساز احساس زيبايي در اثر مي گردد                   
پيدايش مباحث ادبي ميان انديشمندان بررسـي نقش و كاركرد آن در اثر محل                                    

 چون رماني خود طرد كرد           افالطون شـعرا را از جمهوري آ               « .  تـوجه بوده است      
قابليت و توانايي تحريك عواطف بيهوده و مخرب را داشتند و ارسطو در پاسخ به                               
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به سبب                              دقيقاً  ژيك  ترا كه شعر و مخصوصا شعر  داشت  عالم  ا فالطون  ا ر  كا ين  ا
  )93 :1379، هاسپرس و اسكراتن( ».اثرگذاري عاطفي اش ارزشمند است

  معيارهاي عاطفه -1-3-2
 عبـدالمنعم خفـاجي  ، عاطفه سهم بسـزايي در تكـوين اثـر ادبـي دارد    از آنجا كه 

  :كه عبارتند از هايي را براي آن برشمردهمقياس
منظور اين است كه متن ادبـي برخاسـته از انفعـالي دروغـين     : صدق عاطفهـ 1«

باعث مـي  ، در ادبيات عربي يي ميل يا ترس در بيشتر شعرهاي مدحعاطفه، نباشد
لذا بيشتر ناقدان برآن عيب مي گيرنـد و آن  ، آن نمايان نباشد شود صدق عاطفه در

  . مگر كساني كه ديدگاهي زيباشناسانه نسبت به آن دارند، را رد مي كنند
زيرا گاه ، منظور از قدرت عاطفه شدت و خروش عاطفه نيست: قدرت عاطفهـ 2

ي قـدرت  و وضع معياري بـرا . عاطفه اي آرام داراي تأثيري قوي و اهميتي باالست
ي اختالف طبع و مزاج در درجه قدرت عواطف عاطفه دشوار است و اين به واسطه

است و دليل ديگر آن است كه عواطفي وجود دارند كه منشأ آن هـا تأمـل و تفكـر    
و حقيقتاً منشـأ اول قـوت عاطفـه    . ي خاص خود را دارداست و هر انساني عاطفه

بنابر اين او بايد داراي احسـاس و   .دبستگي به نفس و طبيعت شاعر و نويسنده دار
  . هرچند كه تفكري قوي يا ضعيف داشته باشد، ادراكي عميق باشد

ي عاطفه بر نفس شاعر يا نويسنده بايد منظور اين است كه غلبه: ثبات عاطفهـ 3
استمرار داشته باشد تا اين عاطفه در تمام بخش هـاي  ، در طول مدت خلق اثر ادبي

  . داثر ادبي منتشر شو
بزرگترين شاعران كساني اند كه قادرنـد عواطـف مختلـف را در    : تنوع عاطفهـ 4

شفقت و ، شگفتي، حماسه، ي عشقعاطفه ؛مانند .وجود ما به ميزان زيادي برانگيزند
  . بزرگ داشت

ناقدان بر اين مسئله اتفاق نظـر دارنـد كـه عاطفـه مراتـب      : واال بودن عاطفهـ   5
و شايسـته نيسـت كـه اديـب     . از برخي ديگر واالترندبرخي عواطف . متفاوت دارد

ي نازل را جز براي زيبايي شناسان و پيروان مكتب هنر براي هنر به تصـوير  عاطفه
همگـي در  ، ي متفاوتي در بزرگي دارندناقدان معتقدند اين عواطف كه درجه. بكشد

التر از بـا ، جايگاه شگفتي و خشـنودي از معـاني رفيـع    .ادبيات قابل ترسيم هستند
و انفعال ناشي از طريق القا و اشاره قوي تر ، جايگاه شگفتي از زيبايي اسلوب است

چشـم و نيـز عواطـف حسـي     ، گوش ؛از انفعال ناشي از طريق حواس بيروني مانند
ي عميـق ادبـي و   بنا بر ايـن عاطفـه يـك تجربـه    )  48: 1995، خفاجي( »...است
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اثـر ادبـي مانـدگاري خلـق     ، عايت شـود شاعرانه است كه اگر اين معيارها در آن ر
اديب مـي توانـد مخاطـب خـود را وارد     ، خواهد شد و از طريق اين عنصر مشترك

و اين انفعاالت و عواطف نيـز متناسـب بـا    . فضاي هنري و معنوي شعر خويش كند
  . خودنمايي مي كند و دوام مي يابد، شرايط و احوال

  خيال -4-2
زيرا در پرتـو آن مـي تـوان در مضـامين     ، ندخيال را بايد جوهر اصلي ادب خوا

، و از آن جا كه خيال يك توانايي مشـترك ميـان انسـان هاسـت    . روحي تازه دميد
هرچند شـدت  . درك و فهم تصاوير خيالي و مضامين آن كار چندان دشواري نيست

فالسفه يونان بطور كلي هنر را معـادل  . و ضعف آن در ميان انسان ها متفاوت است
واژه تقليد يا محاكات يكـي از اصـطالحات رايـج در    . محاكات مي دانستندتقليد و 

. سرزمين يونان بوده و مفاهيمي چون نمايش يا بازآفريني را به ذهن منتقل مي كـرد 
يعني خيال آفرينـي و  ، را به معني ديگري] ي محاكات[اما امروزه بايد اين كلمه... «

بلكـه تنهـا صـورت    ، واقعي نيسـت  آفرينش چيزي كه ؛قلمداد كنيم، آفرينش خيال
بـراي  ، بـدون شـك  )  4 :1368، بـريس گـات و دومينيـك   ( .».خيالي شيء است

لذت بخش تر از اصل واقعي آن است و علـت آن  ، مخاطب تصوير شبيه به واقعيت
تقليد در آدمي غريزي است واز عهـد كـودكي آغـاز    «. در طبيعت انسان نهفته است

انوران در استعداد اوست چنـان كـه معـارف اوليـه     مي شود و فرق انسان با ساير ج
ي مردم از تقليد لذت مـي  خود را از طريق تقليد به دست مي آورد و همچنين همه

  )117: 1357، زرين كوب( ».برند
چـون  ، مي توان گفت تأثير كالم مخيل در مخاطب بيشتر از كـالم حقيقـي اسـت   

اين قوه در واقع احساس . دارداشتياق  خيال انگيزانسان بنابر سرشت خود به سخن 
زيبايي را بر مي انگيزد و به خالق اثر كمك مي كند تا از روابط پنهـان اشـيا پـرده    

همـاهنگي برقـرار   ، بردارد و امر محال را ممكن جلوه دهد و ميان امور دور از هـم 
بيان نمي دارد بلكـه ازطريـق   ، شاعر حقيقت را از اين حيث كه حقيقت است«. كند

گـويي شـاعر نـوع    . به بيان آن مـي پـردازد  ، حي و احساس عاطفي اشادراك رو
زيرا آن چه را كـه در واقـع بـراي مـا     ، جديدي از حقائق را براي ما فراهم مي كند

آن نيرويي كه به شاعر تـوان نقـل حقـايق را از    . به تصوير مي كشد، نامألوف است
توانايي ، ظور از آني خيال است و منقوه، واقعيت حسي به واقعيت جديد مي بخشد
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خيال بـا  ) 90 :1995، خفاجي( »...آن هاست] جان بخشي[ابتكار اشيا و تشخيص 
ساير عناصر از جمله عاطفه پيوند مستقيمي دارد و اثر ادبي اين توانايي را دارد كـه  

-يعني تجربـه ، خيال ها«. يت واداردبيش از هر پديده ديگري تخيل انسان را به فعال

شـادي و  ، ؛ زيـرا غـم  هسـتند  هاي انتقال تجربه هـاي عـاطفي  واسطه ، هاي حسي
. همه كس شاد مي شود و همه كس غمگـين  .هرگونه عاطفه در انسان مشترك است

حيرت و شوق يا نفرت و مالل چيزي نيست كه در شاعران به صـورت انحصـاري   
آن ها از چيزهايي سخن مي گويند كه ديگران نيز در آن زمينـه  . وجود داشته باشد

يعنـي تجربـه هـاي ذهنـي     ، اما بيداري آن ها در برابر رويدادها، ا آن ها مشتركندب
همواره با نوعي تشخص و برجستگي همراه است كه ما عواطف خـود را در  ، ايشان

بنـابراين  ) 18: 1366، شـفيعي كـدكني  ( ».تجربه هاي شعري ايشان بهتر مـي بينـيم  
راي كمال هنري اثر بشمار آيد كه خيال مي تواند دركنار انديشه يك معيار اساسي ب

  . مي تواند غايت هنر را تحقق بخشد و در نفوس مخاطبان تأثيربگذارد
  موسيقي -5-2

موسيقي عاملي مهم و اثرگـذار اسـت؛ زيـرا نقـش     ، در ميان عناصر زيباشناختي
بـا بررسـي و تأمـل در آثـار     . عمده اي در انتقال مفاهيم و حاالت به مخاطب دارد

اشعار مشخص مي شود كه موسـيقي و وزن كلمـات بـا انفعـاالت و     ادبي بخصوص 
احساسات اديب هماهنگي دارد واز آنجا كه انسان موجودي سرشـار از عواطـف و   

وقتـي  ، احساسات است و بنا به ميل فطري خود تمايل به بيان احساسات خود دارد
و به بيـان   اين ميل را با آهنگ و موسيقي همگام ساخته، در جايگاه خالق اثر است

وزن يـك شـعر   « :عزالدين اسماعيل معتقد است. تجارب انفعالي خويش مي پردازد
شاعر وزن را به طـور طبيعـي از نفـس     .انتخابي و اختياري نيست، از نظرگاه شاعر

هنگامي كه موضوع به خاطرش مي رسد وزن نيز همـراه آن  . موضوع الهام مي گيرد
 ».بـه خـودي خـود وزن را تعيـين مـي كنـد      طبيعـت  : است و در اين باره گفته اند

بنابراين موسيقي سخن تا حدي به نوع موضوع نيز بستگي ) 299: 1992، اسماعيل(
موسيقي در . متفاوت است... دارد و در موضوعات مختلف حماسي يا فخر يا هجا و

از آنجا كه كالم بيان تجربـه  . كالم بدون آن نارساست .واقع تكامل بخش كالم است
موسيقي نيز از دل اين تجربه مي تراود و خالق اثـرآن را  ، تلف انساني استهاي مخ

اين موسيقي منبع زيبايي است و تبيين ارزش آن بـر  . به ديگران نيز عرضه مي دارد
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موسـيقي  « :زيرا. اساس ميزان تأثيرگذاري بر مخاطب و درك او از زيبايي آن است
ي مـا  يعني قبل از آن كه انديشه، اشدپيش از آن كه براي ما معنا و مفهومي داشته ب

بـه همـين سـبب وقتـي     . احساسات ما را تحريك مي كند، را به فعاليت وادار سازد
بي اراده به هيجان مي آييم؛ براي خيلي ها پيش آمده ، آهنگي نشاط آور مي شنويم

ي خود را چنان كه بايـد بـه شـنونده    كه وقتي نتوانسته اند به نيروي كلمات انديشه
، سـر ، حركـات دسـت  ، با پست و بلند كردن و انعطاف صـوت ، قين يا تفهيم كنندتل

وقتـي  «: اينجاست كه مي گويند. مكنونات ضمير خود را بيان كرده اند، چشم و ابرو
   )235: 1367، مالح( »...موسيقي آغاز مي گردد، سخن باز مي ماند

ـ بنابر انسان   ت وكـالم آهنگـين   طبيعت خود در برابر سخن موزون تأثير پذير اس
. فكر و احساس او را احاطه كرده و در دريافت مفهوم نيز او را يـاري مـي رسـاند   

وزن نوعي ايجـاد بـي   ... « .كاركرد اصلي موسيقي برانگيختن عواطف مخاطب است
، خويشتني و تسليم است براي پذيرفتن خيالي كه در نفس كالم مخيـل وجـود دارد  

ه خواننده و شنونده به گونه اي انتقال داد كه آن را چندان كه دروغ را نيز مي توان ب
اين تسليم و بي خويشتني در برابركالم مخيل دشوارتر ، تصديق كند واگر وزن نباشد

اين عنصر در واقع همراه ترين عنصـر  ) 38: 1366، شفيعي كدكني( ».انجام مي شود
صورت اثر ادبي  ،در كنار الفاظ است و به جهت ارتباطي كه ميان آن ها وجود دارد

» رستاخيز كلمـه هـا  «و اگر مرز شعر از غير شعر در « .زنده و پويا به نظر مي رسد
اين رستاخيز هم مي توانـد  ، يعني تمايز و تشخص بخشيدن به واژه هاي زبان، باشد

. علل بسياري داشته باشد كه هركس بنا به ديدگاه ادبي خود برداشتي از آن مي كند
رستاخيز ، وزن و قافيه را اساس قرار مي دهد، ه در تعريف شعرمثالً از منظر كسي ك

و يا كسي كه شعر را دركاربرد . كلمات از طريق همين وزن و قافيه صورت مي گيرد
تمايز كلمات شعر را در جابجا شدن مـوارد اسـتعمال   ، مجازي زبان تعريف مي كند

هم نيست كه گفتـه   ولي چندان بي ربط) 6: 1358، شفيعي كدكني( ».آن ها مي داند
ـ مهم ترين نقش را در احياء كلمات ايفا مي كن، آهنگ و وزن، شود د و بـه آن هـا   ن

اهميت جايگاه وزن و موسيقي از همان آغاز مورد توجه . دنروح و حيات مي بخش
براي نثر و ديگر انواع ادبي نيـز  ، آن ها عالوه بر شعر .اديبان و دانشمندان بوده است

در كتـاب فـن شـعر در تعريـف خـود از       ارسـطو  همچنان كه«. قائل به وزن بودند
و او سخني را كه با آهنـگ و  . از ايقاع و آهنگ نيزسخن به ميان مي آورد، يتراژد
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بعضـي  ، مي داند و معتقد است» كالمي به انواع زينت ها آراسته«، ايقاع همراه است
  )37: 1343، ارسطو( ».ي وزن ساخته مي شونداجزاي تراژدي هم به وسيله

، بعد از معرفي اين عناصر به عنـوان مبـاني زيباشـناختي سـخن در حـوزه نقـد       
نظريه پرداز و متفكر بـزرگ  ، آشنايي با آرا و انديشه هاي عبدالقاهر جرجاني منتقد

اهميت هر يـك از ايـن   ، بندتو كروچه و ريچاردز ؛اسالمي و متفكران غرب از قبيل
  . روشن تر مي سازد عناصر را در شناخت زيبايي هاي كالم

  عبدالقاهر جرجاني   -3
فقيـه و  ، بنيانگذار علـم بالغـت عربـي   ، كاشف نظريه نظم، ناقد برجسته و نامدار

از بزرگ ترين شخصـيت هـا   ) ه471م(، عبدالقاهر جرجانيامام ، متكلم چيره دست
ادبيات و بالغت است كه ديدگاه هايش بارها از سوي منتقدان قديم ، ي نقددرحوزه

وي حوالي سال چهـار صـد هجـري در    . مورد بررسي و تحليل قرارگرفته، يدو جد
افكار وانديشه هاي ژرف اوتاثير بسياري در نقـد  . شهر گرگان ديده به جهان گشود

، طراوت و جذبه خـود را ، نوآوري هاي اين نابغه دوران. و بالغت بر جاي گذاشت
 هي نقـد و ادب گذاشـت  حـوزه تأثيراتي كه او بـر  . تا روزگار ما به خوبي حفظ كرده

، نقدي كه از مجالس سوق عكاظ و مربد آغاز شـد . امري مسلم و انكارناپذير است
در زمان وي به پختگي رسيد و بعدها ناقدان معاصر دريافتند كـه آن چـه بزرگـاني    

شه هاي گرانبهاسـت و  يي انددر بردارنده، عبدالقاهر از خودبه يادگار گذاشتند ؛نظير
ه اي ارزشمند در اختيار آنان است كه مي توانند آن را سـرلوحه كـار   همچون گنجين
اسـرار  و  دالئـل االعجـاز  « دو كتاب بسيار مهم او. از آن بهره ببرند، خود قرار داده

  .هستنددو منبع سرشار و پايدار در پژوهش هاي ادبي و زبانشناسي  »البالغه
  اهميت جايگاه نحو در نظم سخن  -4

برداشت و به سـبب آن شـهرتش    عبدالقاهرحسين برانگيزي كه از گام هاي نو وت
بـود كـه   » نظم«ي معروف ي نظريهبررسي زيبايي هاي كالم با ارائه، در آفاق پيچيد

در تعريـف نظـم    عبدالقاهر. در واقع محور اصلي مباحث ادبي او را تشكيل مي دهد
ه گونه اي بيـاوري  بدان كه معني نظم كالم اين است كه كالم خويش را ب«: مي گويد

ي قوانين و اصول اين علم بنـا  كه مطابق با مقتضاي دانش نحو باشد و آن را بر پايه
بشناسـي و از آن هـا منحـرف    ، و روش هايي را كه كالم بر اساس آن مي آيد، كني

نسبت به هيچ يك از آن ها بي ، حدودي را كه براي تو تعيين شده نگه داري، نشوي
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، ي كالم را از نظم كالمش در نمـي يـابيم  ود شخص نظم دهندهما مقص. اعتنا نباشي
مثالً در باب خبـر  ، مگر آنكه در اشكال و انواع هر بابي از ابواب كالمش دقت كنيم

» زيد ٌينْطَلـقُ «و » زيد ٌمنْطَلقٌ« :به اشكال و انواع جمله هاي زير توجه داشته باشد
زيـد هـو   «و» المنطَلـقٌُ زيـد  «و » زيد المنطَلـق «و» منطَلقٌ زيد«و » ينْطَلقٌ زيد«و 

  ) 117: 1407، جرجاني( »...زيد هو منْطَلقٌ«و » المنْطَلقُ
نحو را ركني براي پيوستن و بافت كلمات قرارداده اسـت كـه   ، عبدالقاهرپيداست 

برتري و زيبايي سخن به شيوه صحيح نظم آن ها بر مي گردد و زيبايي كلمـات بـا   
، از نظـر او نحـو  «. آشكار مي شـود ، توجه به معني و موقعيتي كه در ساختار دارند

علم بحث از ثبت و ضبط اواخركلمات و مجموع قواعد خشكي نيست كه جايگاهي 
و انـواع  ، علم كشف معاني اسـت ، بلكه نحو به نظر او، در بالغت و هنر نداشته باشد

ن ها را از طريق روابط اجزاي كـالم  معاني ارزشمند و جداگانه اي وجود دارد كه آ
شاعر زبان را به گونه اي به كار . با يكديگر و كاربرد زبان توسط شاعر در مي يابيم

بـافتي زنـده وگونـاگون ازتصـاوير و     ، مي برد كه از ارتباط اجزاي كالم با يكـديگر 
 رعبـدالقاه گويا قبـل از  ) 283: بي تا، العشماوي( ».احساسات را به وجود مي آورد

ي دانش نحو صرفاً در تشخيص صحت تركيـب هـا و دوري آن هـا از خطـا     وظيفه
ولي ، و در واقع بيشتر به منطق نزديك بوده تا به زبان گوياي معاني و مضامين، بوده

آن را از چـارچوب محـدود   ، با گرايش جديدي كه در نحو وارد ساخت، عبدالقاهر
ي بحث در معـاني  و آن را پايه بحث در قواعد اعراب و بناي كلمات خارج ساخت

قواعد نحو هـدف نيسـتند   ، دها قرار داد و نشان داعبارات و خصوصيات بالغي آن
  . داللت آن ها بر معاني است، بلكه هدف

  لفظ و معنا از ديدگاه عبدالقاهر -1-4
لفــظ و معنــا از نظــر عبــدالقاهر در قالــب نظــم و بافــت كــالم قابــل بررســي و 

، معيار هـا و شـاخص هـاي دارد    هار چه براي هر يك از آناوگ. ارزشگذاري است
بلكه پيوستن كلمـات  ، ولي براي هيچ يك از اين دو عنصر ارزش فردي قائل نيست

از ، معنـا و موقعيـت نحـوي آن هـا در سـاختار     ، به يكديگر با در نظرگرفتن داللت
نا مـي  وي از كساني كه لفظ را مقدم بر مع«. ي نظم اوستموضوعات اساسي نظريه

به دوگانگي لفظ و معنا بـراي   ابن قتيبـه انتقاد مي كند و بر آن است كه اعتقاد ، دانند
مقدم داشتن لفظ به منزله ي قتل انديشـه اسـت؛ زيـرا    . نقد و بالغت خطرناك است
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بلكه در فرايندي فكري است كه تركيبي فصيح از الفاظ ، فصاحت تنها در لفظ نيست
بر نظريه ي منتقدان هم خرده مي گيرد و مي ، ديگرآن را شكل مي دهد و از طرف 

، عبـاس ( ».معنا ماده اوليه است و اعجاز در نظـم كـالم شـكل مـي گيـرد     «: گويد
: او ترتيب الفاظ را تابع ترتيب معاني در ذهن مي داند و معتقـد اسـت  ) 1993:431

موضوعي است كه ضـرورتا بـه   ، ترتيب الفاظ و توالي آن ها بر اساس نظم خاص«
، زيرا وقتي كه الفاظ ظروف معـاني شـناخته شـدند   ، بب معني لفظ به وجود آمدهس

پس وقتي معني اقتضايش . ناچار در موقعيت هاي خود هم از معاني تبعيت مي كنند
بايـد  ، لفظي كه داللت بر آن معني مـي كنـد نيـز   ، اين بود كه ابتدا در ذهن قرارگيرد

  ) 96: 1407، نيجرجا( ».مانند آن ابتدا درگفتار قرارگيرد
ي فكـر و  مقصود عبدالقاهر را شايد اين گونه بتوان بيان كرد كه وقتي بـه وسـيله  

به خود به صورت هـم زمـان و بـه    ، الفاظ خود، معاني در ذهن نقش بست، انديشه
. و ساختاري منسجم را به وجـود مـي آورنـد   ، شكل گرفته، تبعيت از ترتيب آن ها

ر اصلي شكل گيري كالم دانسـت كـه الفـاظ حـول     بنابراين مي توان معاني را محو
وقتي كار ترتيب معاني را بـه  «: در جايي مي گويد عبدالقاهر. محور آن مي چرخند

بلكـه خـود در   . الفاظ فكري را آغاز كني، الزم نيست كه در ترتيب، پايان رساندي
ـ     ؛مي يابي كه الفاظ د به حكم اين كه خدمتگزاران معـاني و تـابع و الحـق آن هاين

علـم بـه   ، علم به موقعيت و جايگاه معـاني در نفـس و فكـر   ، زيرا، مرتّب مي شوند
بنابراين فضـيلت كـالم   ) 17: همان( ».درگفتار است، جايگاه الفاظ دالّ بر آن معاني

فوايد كلمات نيز زماني شناخته و آشكار مـي گـردد كـه بـه     به موقعيت آن است و 
-و ويژگي، كلمات قبل و بعدرا از ارتباط با يكديگر بپيوندند؛ زيرا آنها داللت خود 

  . مي گيرد، هاي جديدي كه مطابق موقعيت كسب كرده
  محورها و معيارهاي انتخاب الفاظ از ديدگاه عبدالقاهر -2-4 

  :انتخاب لفظ بر اساسي پنج گانه استوار است، در نگاه عبدالقاهر
ي نتوانـد  بـه طـوري كـه لفـظ ديگـر     ، لفظ بايد مخصوص معناي خـود باشـد   -

  . بنابراين در بيان ادبي جاي هيچ گونه ترادف و توافقي نيست، جايگزين آن بشود
، و تا زماني كه الفاظ معنايي را بيان نكنند، لفظ بايد معناي خود را ظاهر سازد -

  . نمي توان براي معاني نهفته وجود و ماهيتي قائل شد
ي دقـايق و ظرايـف و   ر همـه به طوري كه ب، لفظ بايد معناي خود را كامل كند -
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بـه لفـظ ديگـري    ، تا اديب براي تكميل معنـاي آن ، نوادر و عجايب آن احاطه يابد
هر لفظي نمي توانـد حـق   ، ي هر لفظي بر نمي آيدو اين امر از عهده. نيازمند نباشد

  . معني مورد نظر را ايفا كند
گـر چنـين    و داللت لفظ بايد به معنا اصالتي بدهد كه غير آن نمي تواند بيانگر -

گويا بعضي الفاظ با آهنـگ يـا سـاختار يـا جايگاهشـان بـه معـاني        . اصالتي باشد
  . چيزهايي مي بخشند كه غير آن ها نمي تواند

لفظ اين شايستگي را دارد كه در معني مزيت نهفته اي را آشكار سازد كه ايـن   -
  ) 9: 1423، محمدسعد( ».مزيت با غير آن لفظ ظاهر نمي شود

  خاستگاه اعجاز قرآن، نظم -3-4 
هدف خويش را كشف و شناخت اعجـاز و زيبـايي هـاي     عبدالقاهراز آن جا كه 

ي درخشـاني  بارور گشت و نقطـه  تالش هاي او در سايه قرآن، قرآن قرار داده بود
هـر يـك از آن هـا را    تـأثير  «عبدالقاهر . گرديددر تاريخ نقد و بررسي آثار هنري 

بلكه از سـخن او چنـين   . ايي در پديد آوردن بالغت رد مي كندبه تنه] لفظ ومعني[
نتيجه مي شود كه بالغت به واسطه نظم و اسلوب لفظي و تركيب كالم حاصـل مـي   

اثبات مي  آن معناهاييشود و در ضمن اشاره مي كند كه اعجاز قرآن نيز از رهگذر 
ـ   ي قـرآن  شود كه از ارتباط تركيب ها و اسلوب هاي ويـژه   ».ي آينـد بـه دسـت م

عبدالقاهر اعجاز قرآن را نيز منحصر به اجزايي خاص نكـرد   )163: 1273، ضيف(
وهمواره در شرح وتبيين آن بر لزوم در نظر گرفتن پيوند عناصر در تركيـب زيبـاي   

برخاسـته از  ، او اعجاز قرآن را فراتر از زيبـايي لفـظ و معنـي   «. قرآن تأكيد داشت
او ، بـه عبـارت ديگـر   ، اسلوب قرآن وجود دارد ويژگي هايي مي داند كه در نظم و

ي آيـات  اعجاز قرآن را حاصل ويژگي هايي در نظم قرآن بر مي شمرد كه در همـه 
  )166: همان( ».آن به صورت يكنواخت ديده مي شود

  استه از نگاه عبدالقاهر ربيان عادي و آ ميان عدم تفكيك -4-4
آراي مختلفـي درآن داشـتند و   موضوعي را مطرح كرد كه صاحبنظران  عبدالقاهر

عـده اي  . ي تفكيك ميان بيان عادي و آراسته يا نثر مرسل و مصنوع بودآن مسئله
بر اين باور بودند كه بيان عادي با سخن آراسته متفاوت است وكاربردهاي متفاوتي 

ايـن تفكيـك را   ، ي نظم خويش بـود عبدالقاهر كه درصدد دفاع از نظريه«اما . دارد
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، مجاز و كنايه به جهت تشبيه بـودن ، استعاره، اعالم كرد كه ارزش تشبيه نپذيرفت و
بلكه بـه جهـت توانـايي اسـتعاره يـا      ، مجاز وكنايه بودن آن ها نيست، و يا استعاره

و ، تشبيه در آميختگي و تناسب با ديگر عناصر بيان ادبي و هماهنگي با آن هاسـت 
بـي  ، العشـماوي ( ».ره مي بخشـد نيز به سبب خصوصياتي است كه ساختار به استعا

بنابر اين تفكيك ميان بيان عادي و آراسته و برتري دادن به بيـان آراسـته   ) 312:تا
كيفيت نظم و توانـايي  ، زيرا آن چه كه در هر بياني اهميت دارد، كار بيهوده اي است

ي عناصر آن در انتقال مفهوم است و ارزش هر يك از محسنات لفظي نيز مانند بقيه
در تأييـد   .ي اجزاء در مجموعه منسجم سخن استن به ميزان تناسب آن با بقيهسخ

در اسـتعاره امـري   «: عبدالقاهر مـي گويـد  ، اين اصل كه بيان غيرقابل تفكيك است
است كه بيان آن ممكن نيست مگر بعد از آگاهي به نظم كالم و اطـالع بـر حقيقـت    

ي استعاره زمـاني نمايـان مـي    بسياري از حقايق زيبا )1406:147، جرجاني( ».آن
به همين جهـت عبـدالقاهر   «. شود كه به ساختار درآيد و جايگاهش را در آن بيابد

مخالف كساني است كه از اين روش فراتر مي روند و شيوه هاي ديگـري در پـيش   
مي گيرند كه شعر را فقط در حدود همان بيان آراسـته مـي داننـد و آن را از بيـان     

د و فقط به بيان آراسته نظر دارند و ادعا مي كنند كـه آن قـادر   معمولي جدا مي كنن
از تفاوت هايي كه ميان اسـتعاره  ، آن ها، است محاسن و مزاياي شعر را ظاهر سازد

اسـتعاره اي   يك غافلند و فراموش كرده اند كه راز برتري، هاي مختلف وجود دارد
همـين تفـاوت هـا نهفتـه      ديگر دركالم كالم بر يك ديگر و ارزشمندي  استعاره بر

ي لفظ و معني در ارتباطي اين مبحث را مي توان با قضيه )317: العشماوي( ».است
جانبداري از شكل كالم اسـت و بـه   ، مستقيم دانست؛ هدف قرار دادن تحسين لفظي

اين نكته رهنمود مي شود كه شكل مقبول و مطلوب بايد همواره آراسـته بـه انـواع    
در حالي كه افراط در بكارگيري اين ، و ديگر صور بياني باشد، هاستعار، كنايه، مجاز

بلكـه از آن سـلب   ، نه تنها حسني بـه بـار نمـي آورد   ، عناصر با هدف تزيين سخن
  . زيبايي هم مي كند

  عبدالقاهر و معناي معنا  -5-4 
داللـت  ، از دو داللت اوليه و ثانويه ياد مي كنـد ، در نظريه معناي معنا، عبدالقاهر 

همان مفهوم ظـاهري و  ، معنا. و داللت ثانويه را معناي معنا مي خواند، وليه را معناا
آن اسـت كـه از    ؛اما معنـاي معنـا  ، حقيقي لفظ است كه بي واسطه حاصل مي شود
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مرحلـه معنـاي معنـا همـان     . طريق تعقل معناي لفظ به معناي ديگر منجر مي شود
تفاوت كـالم در صـورت و   ، مرحله در اين.استعاره وتشبيه است، سطح هنري كنايه

يكـي آن نـوع   : كالم بر دو نـوع اسـت  «: او مي گويد. ساخت و داللت معنوي است
نوع ديگر كالمي . كالمي است كه با داللت خود لفظ به غرض و مراد رهنمون شوي

بلكه لفظ به اقتضاي موضوعش ، است كه با داللت خود لفظ به غرض راه نمي يابي
سپس اين معني داللت دومي را مـي يابـد كـه بـه     ، لت مي كنددر لغت بر معني دال

اسـتعاره و  ، ي آن به غرض اصلي دست مي يابي و مـدار ايـن كـالم بركنايـه    وسيله
در واقع ايـن معنـاي اوليـه پلـي بـه سـمت       ) 258: 1406، جرجاني( »تمثيل است

كنايـه و   ،اسـتعاره  ؛دريافت معناي دوم است و اين امر بيشتر در صور بياني از قبيل
اين تفسير از انواع داللت در نظر عبدالقاهر همان چيزي است . تمثيل اتفاق مي افتد

كه سال هاي بعد بسياري از اديبان و منتقـدان معاصـر آن را محـور بررسـي هـاي      
  :بطوركلي در اين مراحل خالصه مي شود عبدالقاهرنظريه نظم . خويش قرار دادند

ي الفـاظي كـه در حـد و انـدازه     -2 .مدنظر استي آن فكري كه بيان و ارائه-1 
ترتيب الفاظ بر حسب آن چه دانش نحـو اقتضـا مـي     -3. معاني انتخاب مي شوند

انتخـاب الفـاظ بـر     -5. هماهنگي ترتيب الفاظ با ترتيب معـاني در نفـس   -4. كند
اسـتنباط معـاني    -6. ي مورد نظـر اساس تناسب صوت و آهنگ با محتوا و انديشه

  . ز حقيقت نظمثانويه ا
  بندتو كروچه و ديدگاه زيبايي شناختي او  -5
  شرح حال و آثار بندتو كروچه  -1-5

در  )م1866(فيلسوف ايتاليـايي بـه سـال    ) Croce.Benedetto(بندتو كروچه « 
درآغـاز بسـيار   . خانواده اش ثروتمند و كاتوليـك بودنـد  . ايالت آكوپال به دنيا آمد

 )م1883( به سـال . يان جواني از دين روي گرداندولي در پا، متعصب و مذهبي بود
مدتي بيمار بـود و پـس از   . مادر و خواهر خود را از دست داد، در نتيجه زلزله پدر

كروچـه  . آن تمام وقت خود را صرف مطالعه و بررسـي هـاي انديشـه اي گذرانـد    
 وي علـوم  كرد و سال ها در دانشگاه رم به بررسي و مطالعـه پيشه تحصيالت عالي 
در اين دوران با انتشار آثار جالبي در ايتاليا و ديگر كشورها شهره . فلسفه پرداخت

منتقـد و مـورخ ايتاليـايي از مخالفـان     ، اين فيلسوف«) 301:بي تا، زرازوند( ».شد
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، يكي از مشهورترين آثارش )م1917(سرسخت فاشيسم به شمار مي رفت و از سال
ي تحولي در ايده آليسـم  در آورد كه نقطه ي تحريررا به رشته» فلسفه روح« ؛يعني

ي خـويش را كـه شـامل    بندتو فلسفه« )895: 1375، قرباني( ».محسوب مي شود
 ي روحاقتصــاد و اخــالق مـي شــد بـه نــام فلســفه  ، منطـق ، مسـائل زيباشــناختي 

)Filosofia della spirito (كروچه هرچند بيشتر بـه عنـوان فيلسـوف    . مي خواند
طالعات او مخصوصاً در نقد ادبي و مسائل مربوط به نقد و زيبايي اما م، شناخته بود

چنان كه در طي سي سال آخر عمـر رسـاله هـايي مسـتقل     . شناسي اهميت داشت
كورني و دانته ، شكسپير، گوته ؛ي تعدادي از شاعران و نويسندگان اروپا مثلدرباره

  )584: 1369، زرين كوب(» .نيز منتشر كرد
  مضمون احساسي از ديدگاه كروچه ارتباط شكل و -2-5
ي شكل و اختالف نظرهاي بسياري كه در تاريخ نقد و ادبيات اسالمي دربارهآن  

ي نهايي يعنـي اصـل وحـدت آن هـا     به نتيجه عبدالقاهردر عصر ، محتوا مطرح شد
ي تازه اي گام نهاد كه در علم زيبايي شناسي جديد در غرب نيز به مرحله .انجاميد

هيچ يك از عناصر را بر ديگـري نپـذيرفت و ماننـد يافتـه هـاي اخيـر       آن برتري 
غنيمـي  دكتر . آن ها را در پيوند با هم داراي ارزش مي دانست، دانشمندان مسلمان

اولين نكته اي كه بايد به آن توجه شود ايـن اسـت كـه مقصـود     «: معتقد استهالل 
ـ ، ي علم زيبا شناسي از شكل و مضمون مشخص گرددفالسفه يكـي بـا   ، را گـاه زي
چيزي را اراده مي كند كه ديگري با شكل آن را قصد مـي كنـد و نزديـك    ، مضمون

از علمـاي زيبـا   » بنـدتو كروچـه  «آراي ، ترين آراي زيباشناختي به ادراك عربـي 
نيروي بيان و قـدرت نمايـان گـري يـا     ، شناختي ايتاليا است كه مقصودش از شكل

 ».ت و عواطـف در خلـق هنرمنـد اسـت    با پديد آمـدن احساسـا  ، تصويرگري اشيا
  ) 274: 2004، غنيمي هالل(

هنر را عبارت از ديد يـا شـهود مـي دانـد و آن گـاه آن هـا را        بندتو كروچه«  
او ) 53 :1381، كروچـه ( ».مي دانـد ... تجسم و، تصور اشكال، وهم، مترادف تخيل

جايي كـه رمـز   زيرا ، ي رمز و عالمتادراك به وسيله« شهود را عبارت مي داند از
جداگانه و بي وسـاطت رمـز بـه     ؛معني قائم به خود نيست يعني، نمودار معني است

بي دخالت معني كه  ؛يعني، همچنين رمز هم قائم به خود نيست، انديشه در نمي آيد
معنـي  . تجسم آن به نحوي كه جاندار باشد ممكن نيسـت ، رمز بر آن داللت مي كند
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مثل يك تكه قند كه در جام آب حل مي شـود و در  ، تماماً در نمودار حل مي شود
ي مي ماند و منشأ اثر است؛ اما با اين حال ديگر به شكل تكه، هريك از ذرات آب
تمامـاً بـه صـورت     و، معني كه ناپديـد شـده  ، معنا نيست، مراد. قند يافت نمي شود

ي به وسيلهمگر (، ي كه نمي توان آن را به شكل معني پيدا كردايمعن، نمودار درآمده
يعني همان طور كه قند را مي تـوان از آبـي كـه قنـد در آن حـل شـده       ، استخراج

معني نيست بلكه تنها عالمت اصـل وحـدت   اين چنين معنايي ديگر) .استخراج نمود
با اشاره به پيدايش مكتب هـاي   بندتو كروچه«  )79: همان( »...تصور هنري است

ديـدگاه  ، يا شكل و مضمون شكل گرفتمختلفي كه به طرفداري از صورت و ماده 
نپـذيرفت و هـر كـدام از آن هـا را در     ، هاي آن ها را در انفصال بين اين دو عنصر

به نظر او طرفداران مـاده در ايـن   . فاقد اعتبار دانست، حالت انفراد و جدايي از هم
ناخواسته طرفدار صورت مي شوند و طرفداران صورت ، جريان تضاد عقايدي خود

 ».و ماده مي گردند و لزوماً اين وحدت موجـود بـين آن هـا را مـي پذيرنـد     هم پير
  ) 91:همان(

بدين ترتيب در شرايطي كه در طرفداري از اين دو عنصر مكتب هـاي متفـاوتي    
شكل گرفته بود و هر يك هنر و ادبيات را به عنصر مورد نظر خود محصـور كـرده   

ساخت كه معيار حسن و قبح اثر  با پژوهش هاي بسيار روشن بندتو كروچه، بودند
و اما آن چه كه جهت گيري كروچه را در اين . به نظم و تناسب موجود در آن است

ديدگاهي است كه درباره شكل و مضمون ارائـه مـي   ، خصوص روشن تر مي سازد
حقيقت امر جز اين نيست كه از لحاظ هنـر بايـد مضـمون را از    «: او مي گويد. دهد

ا نمي توان براي هر يك از آن ها خاصـيت هنـري جداگانـه اي    ام، قالب تمييز داد
ي رابطه اي است كه بـين آن هـا وجـود    زيرا هنري بودن آن ها به واسطه، قائل شد

دارد يعني به علت وحدت آن هاست و منظـور از آن هـم وحـدت مجـرد و مـرده      
نيست بلكه وحدت محسوس و زنده است كه وحدت تركيب قبلي مي باشـد و هنـر   

اسـت  ] صورت[تركيب احساس و تصور ، يقتاً يك تركيب قبلي زيباشناسي استحق
كـور  ] صـورت [احساس بدون تصور ، كه در آن باب مكرر مي توان گفت، در شهود

نمي توانند ] صورت[احساس و تصور . است و تصور بدون احساس ميان تهي است
: همان( ».ختيشنابراي روح هنر پسند وجود داشته باشند مگر در داخل تركيب زيبا

 شـايد ، عبـدالقاهر و مقايسـه آن بـا آراي    كروچـه با اندكي تأمل در اين سخن ) 93
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 .اسـت  عبـدالقاهر تعبير ديگري از نظم سخن از ديدگاه  كروچهاين كالم  :گفت بتوان
كـه قـبالً در    معناهابب مـي دانـد  انعكاس نظم ، آنجا كه نظم و تركيب ظاهري آن را

   .اند ذهن پديد آمده
صورت و محتوا از هـم تفكيـك   ، نابر اين طبيعي است كه در يك تحليل هنريب 

جـدايي مطلـق بـين     كروچـه . تا بتوان خصائص هر يك را تعيـين كـرد  ، داده شوند
را نمي پذيرد و با طرح مسائل جديد درصـدد اسـت تـا ايـن     » مضمون«و » قالب«

فقط در زمان تحليـل   نكته را قابل درك سازد كه اين دو همواره به هم پيوسته اند و
: او در جـايي ديگـر مـي گويـد    . هنري يك جدايي نسبي بين آن ها اتفاق مي افتد

اما ، بنابراين هنر را به عنوان مضمون يا قالب معرفي كردن ارزش مخصوصي ندارد«
چيزي كه هرگز نبايد فراموش شود اين است كه مضمون در قالب ريخته مي شود و 

احساسي اسـت كـه تصـوير    ، به عبارت ديگر احساس ؛قالب با مضمون پر مي شود
از اين گفتـه   )94: همان( ».تصويري است كه احساس شده است، پذيرفته و تصوير

قدرت داللت هنر را در تالزم ميان شكل و مضمون  كروچهها مي توان دريافت كه 
و البته كروچه در اينجا مضمون را معـادل احسـاس قـرار داده و از ارتبـاط      هدانست

  .هنزديك آن با صورت سخن گفت
او . معادل قراردادن مضمون با احسـاس اسـت   بندتو كروچهاز ويژگي هاي بارز  

مضمون را منحصر به احساسات يا بخش انفعالي مي دانـد و ايـن يكـي از اساسـي     
 كروچـه در يك نقطـه از تعريـف   . دارد عبدالقاهراست كه با  هاييترين اختالف نظر

چون از هنري كه عاطفه اي در . ن ارتباط عاطفه با هنر استمي توان تأمل كرد و آ
 ي تكنيك و فنـي اسـت هـم   بوي حيات بر نمي آيد و تنها به منزله، بر نداشته باشد

ي در جاي ديگـر دربـاره   كروچه. ي صنعت و آن را با جان آدمي كاري نيستپايه
هنرمنـد از آن  ي خام يا ماده ي اوليـه اي اسـت كـه    عاطفه ماده«: عاطفه مي گويد

ي كمك مي گيرد و از طريق آفرينش هنـري آن را بـه مـاده اي ديگـر جـز مـاده      
هنر عاطفه را تعديل مي كند و آرام مي سـازد و بـه   . عواطف و افكار تغيير مي دهد

ارائه مي دهد و در پس نقاب الهام و ، شكل خيال و تصوير و نه به صورت آه و ناله
به جهت اهميتي كـه   بندتو كروچه) 1378:103، يبغرّ( ».پيچيدگي پنهان مي نمايد

بـه نظـر او   . آن را تا حد نيرويي وحدت بخش باال مي بـرد ، براي عاطفه قائل است
همانـا عاطفـه   ، چيزي كه خاصيت به هم پيوستگي و وحدت به شهود مي بخشـد «
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تنها ، شهود در حقيقت از آن جهت شهود است كه عاطفه اي را مجسم مي كند. است
)  82 :1381، هكروچـ ( ».اطفه سرچشمه مي گيرد و برروي عاطفه تكيـه دارد از ع

مالك تمييز اثر هنري از غير هنري به حضور عاطفه باشـد كـه    كروچه شايد از نظر
  . به آن اصالت مي بخشد و در نتيجه اثر ادبي به بهترين حالت جلوه گر مي شود

  عبدالقاهرضمون با از جمله شخصيت هاي ديگر غربي كه در وحدت شكل و م 
  )1772-1834( ساموئل تيلر كولريج«، م رأي استه 

Coleridge.S.T)( ي انگليسي است كه اعتقاد به وحدت اثر منتقد و نويسنده
، بدين ترتيب از ديد او شكل و مضمون. يا وحدت بين شكل و مضمون دارد، ادبي

، خفاجي(» .و تصور يكي بدون ديگري ممكن نيست، كلي ناگسستني هستند
1416 :94(  

  تأثيرپذيري كروچه از كولريج در مبحث خيال  -3-5
نقش خيال را به عنوان عنصر هماهنـگ كننـده و وحـدت     كولريجمانند  كروچه 

چيزي كه در آثار هنري حقيقي حس تحسين ما « :او معتقد است. بخش اثر مي داند
خـود گرفتـه    صورت خيالي كاملي است كه يك حالت روحي بـه ، را بر مي انگيزد

زنـده بـودن و يكـي بـودن و      ؛است و ما نام هايي بر اين كيفيت مي گـذاريم ماننـد  
صورت خيـالي  كروچه به نظر) 83 :1381، كروچه( ».استواري و تماميت اثر هنري

اكنون بايد ديد . استواري و تماميت مي بخشد، صفاتي مانند زنده بودن، به اثر هنري
ي البته نتيجه همه. الهام گرفته كولريجي خيال نظريه كه او در اين رأي تا چه حد از

به آن دسـت   عبدالقاهراين بررسي ها رسيدن به همان اصلي است كه سال ها پيش 
  . يافته بود و آن لزوم وحدت در اثر هنري است

يعنـي او  ، اصطالحات حيات و نمو را به كار مي برد، در سخن از خيال كولريج« 
. رگانيك مي داند و در عين حال وهم را يك عمل مكـانيكي ي اخيال را عمل زنده

قابل تطبيـق بـر شـعر    ، به نظر او خصوصيات مرتبط با حيات يك گياه درحال رشد
نيرويي اسـت كـه در هـر    ، رشد گياه با بذر شروع مي شود و اين رشد و نمو. است

، است تولد يا پيشرفت، و هر كار هنري سراسر رشد. شعر بزرگي هم ظاهر مي شود
هـم چنـان كـه ايـن     ، ي عضوي يا ارگانيك در نزد كولريج اساس خيال استنظريه

بدين ترتيب خيال ) 153:بي تا، عباس( ».اساس شكل نيز مي باشد، وحدت عضوي
نيرويي است كه شعر را از آغاز خلق ادبي تا تكامل اثر همراهي مـي كنـد و بـه آن    
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از گفتـه  . وحدت ايجـاد مـي كنـد   روح و حيات مي بخشد و ميان عناصر بياني آن 
مي توان دريافت كه خيال قادر است وحـدتي طبيعـي و بـه     كروچه و كولريجهاي 

اسـاس  ، اين اتحاد تام شكل و مضـمون كـولريج  طبق نظر «دور از تصّنع بيافريند و 
بلكـه ايـن   ، نه اكتسابي اسـت و نـه سـاختگي   ، وحدت عضوي، نقد اثر هنري است

ست كه از رشد دروني آن مشخص مـي شـود و معنـي    وحدت در باطن اثر هنري ا
   )93 :1958، بدوي( ».تكامل رشد آن است، شكل اثر هم

مهـم و   يـه هـاي  در باب خيال مـي توانـد زمينـه سـاز نظر     كولريجاين ديدگاه  
به طوري كه مي . دستاوردهاي قابل توجهي درعرصه ادبيات و شعر و شاعري گردد

از «. خيل را عامل اتحاد عناصر در اثر ادبي شـمرد ي تتوان با نگرشي متفكرانه قوه
ي متمايز ذهني است كه به كمك آن تخيل قوه، نظر بسياري فيلسوفان مشهور غربي

سـهم  ، تخيل در تجربه زيبا شناختي. فكر و تجربه يا فكر و احساس يكي مي شوند
را قادر مي  اين تفنّن آزاد تخيل ما. خاصي دارد و با نوعي تفنن آزاد سر و كار دارد

سازد تا مفاهيمي را پيش بكشيم كه حاوي تجربه اي باشـد و بـه طـوركلي تخيـل     
   )1379:91، هاسپرز و اسكراتن( ».عامل اتحاد ميان فكر و احساس مي باشد

  بيان عادي و آراسته از ديدگاه كروچه -4-5
تفكيـك امـري تفكيـك    ، كروچه تقسيم بيان هنري را به عادي و آراسـته  بندتو 
. اتحاد اجزا تحقق پـذير مـي دانـد   ي پذير مي داند و غايت اصلي كالم را در سايهنا

و همين امر گذاشتن نام بالغت بر كالم آراسته را سبب اين تفكيك مي داند  كروچه
بنابراين بيـاني قابـل   . موجب سوق دادن ادب به سمت ارزش هاي تصنّعي مي گردد

براي داللت ، كه درآن به كار مي رودقبول و خوشايند است كه هر زينت و آرايشي 
تقسـيم بيـان   «وي معتقد اسـت  . بهتر بر مضمون باشد نه به قصد متصنع ساختن آن

زيـرا عيـب   ، اولين زيان را به خود اين ها وارد مي سازد، به عادي و آراسته، هنري
بيان عادي اين است كه نتوانسته است وجود زيبايي صـرف و مجـرد را ثابـت كنـد     

ان آراسته نيز اين است كه به زيبايي ساختگي و آرايشي صورت حـق بـه   وعيب بي
جانبي داده و نويسندگان را به استعمال سبك پرتكلـف و ناشايسـته تشـويق كـرده     

پيداست كه كروچه مخالف ديد منطقي نسبت به زبان ) 105 :1381، كروچه(» .است
دم وجود هريك در صورت ع، و بيان، است كه سبب جدايي نحو و بالغت مي شود

با مطـرح كـردن ايـن مسـأله بـه       بندتو كروچه. نامقبول به نظر مي رسد، از اين ها
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وضوح مخالفت خود را با شكل گرايان نشان مي دهد و به شكلي متفاوت و متنـوع  
حدود قرن هجدهم بـود  «به نظر كروچه . زيبايي نظم و تركيب را به تصوير مي كشد

دسـتور  [ته رفته خود را از تعصبات گرامر منطقـي  كه فلسفه زبان پيشرفت كرد و رف
حتي در ميان همان كساني كه در مورد گرامر منطقـي همكـاري   ، آزاد ساخت] زبان

پس از اندك زماني اين سؤال مطرح شد كه آيا انواع تخيلي بيـان يعنـي   ، مي كردند
صرف استعاره و مجاز را بايستي به عنوان آرايش لفظ يا اضافاتي به صورت منطقي 

شـيوه  «بلكه يـك  ، نيستند» زينت«و معلوم شد كه اين ها  ؟ البته با گذر زمانتلقي 
  )200: همان(» .هستند» بيان اصيل

  ريچاردز و آراي زيبايي شناختي او  -6
  شرح حال و آثار ريچاردز -1-6
محقق و منتقد ، اديب) Richards.I.A( )م1893م( آيور آرمسترانگ ريچاردز« 

ي و بعدها در زمينـه ا .به جهان گشود ديده» چشاير«واقع در دباچسـن در ، بريتانيايي
عبارتند  ريچاردزمورد از برجسته ترين آثار  چند. نقد ادبي شهرتي بسزا كسب كرد

، قربـاني ( »)م1924سـال ( »اصـول نقـد ادبـي   «و ) م1923سال( »مفهوم مفهوم«: از
، هاي روانشناسـي  او يكي از تأثيرگذارترين متفكران جديد درحوزه«) 635: 1375
تأثير نظريات او در بسياري از مكاتب بزرگ . زبان شناسي و نقد بوده است، فلسفه

او . معني شناسي وهرمنوتيك كامالًمشهود است، نقد ادبي و نظريه هاي زبان شناسي
نيـز   »نقـدعملي « داشـته بـه عنـوان بنيانگـذار     »نقدنو« غير ازتأثيري كه در مكتب

  )1382:382، اردزريچ( ».شناخته شده است
  نزديكي آراي ريچاردز به عبدالقاهر در وحدت لفظ و معني -2-6
اكثر مباحث خويش را به سـخن از بافـت   » ي بالغتفلسفه«ريچاردز در كتاب  

ي كالم را مانند بافتي مي داند كه اجـزاي  او مجموعه. كالم و استعاره اختصاص داده
كه عبدالقاهر كالم را مانند تركيب و همان طور، آن از يكديگر كسب هويت مي كنند

بافت منسجمي مي دانست كه عناصر آن دركنار هم ايـن تركيـب و بافـت را شـكل     
» بافـت «به طور كلي كلمـه ي  «: او در تعريف خود از اين بافت مي گويد. دهندمي

ي كاملي از رخدادها كه همراه با هم روي مي دهند كه شامل نامي است براي خوشه
متالزم و هر چيزي كه بتوان آن را به علت يا معلول از چيزهاي ديگر  وضعيت هاي

اگر كالم بـر ايـن تعريـف مطابقـت     ) 45: 1382، ريچاردز( ».هم مي شود، جدا كرد
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روي دادن همزمان رخداد را مي توان به پيدايش شكل و معني آن تفسير ، داده شود
به معـاني خـود بـه هـم مـي      كرد كه همزمان با هم زاده مي شوند و الفاظ با توجه 

دو فصل اول كتـاب  . پيوندند و مجموعه و بافتي منسجم و پويا را تشكيل مي دهند
فتـه  از گ، نشان مي دهد كـه وي ، ناقد معاصر انگليسي، ريچاردز» ي بالغتفلسفه«

، ي موضوع نظم و ارتبـاط كلمـات بـا يكـديگر    در قرن پنجم درباره عبدالقاهرهاي 
ي موسيقي ويژگي خـود را از  يك نت در يك قطعه«: مي گويد او. فراتر نرفته است

يك رنگ مشهود رنگي ، نت هاي پيراموني اخذ مي كند و با آن ها همياري مي كند
ي بصـري  ديگر رنگ ها با او در يـك زمينـه  » هم نماياني«است كه فقط به نسبت 

اشيايي كه بـا  اندازه يا فاصله يك شيء فقط در مقايسه با ديگر ، باشد قابل مشاهده
. هر كجا كه ادراكي وجود دارد پويايي هم ديده مي شود. آن هستند قابل درك است

منتهي خيلي بيشتر از چيزهاي ديگر؛ . در مورد كلمات نيز مطلب از همين قرار است
تنها در نسبت با معاني ديگر كلماتي كـه همـراه    در مي يابيممعنايي كه از يك كلمه 

يعني معني و جايگاه هـر لفظـي فقـط از     )80: همان( ».آن هستند حاصل مي شود
طريق ارتباط آن با الفاظ مجاورش تعيين مي گردد و شخصيت و ارزشي براي لفـظ  

زيبايي آن حاصل بـه  ، مفرد قابل تصور نيست؛ همان طور كه در يك تابلوي هنري
. هم پيوستگي رنگ هاست و هيچ رنگي به تنهايي قـادر بـه خلـق زيبـايي نيسـت     

 عبـدالقاهر داست كه ريچاردز نيز در ديدگاه وحدت گرايانه نسبت به اثر هنري با پي
 ريچـاردز به نظـر  . هم رأي بوده و پي به ارزش چنين انديشه اي برده است بندتو و
و » تأثيرگـذاري «، »روانـي «، »سالست«، »بافتار«، »زيبايي«، »وزن«، »هارموني«

و يك كلمـه در بافـت هـاي    . مي شوندصفاتي اند كه بر كلمات مفرد جاري ن، غيره
  )60: همان( ».ادبي مختلف ممكن است بر معاني متفاوتي داللت كند

  از ديدگاه ريچاردزوزن از  تعريف و تبيين نقش عاطفه و -3-6 
» معـاني «و» الفـاظ «ي بالغت محور بحث خويش را بردركتاب فلسفه ريچاردز 

اما با توجه به رويكرد روان شناختي ، ي فلسفي داردقرار داده وكالمش بيشتر صبغه
» وزن«محور بحـث را بـر دو عنصـر ديگـر يعنـي     » اصول نقد ادبي«در كتاب ، اش

او با ارائـه تجزيـه و تحليلـي روان شـناختي از موضـوع      . قرار مي دهد» عاطفه«و
مـثالً او  . جنبه هاي مختلفي از آن ها را مورد بررسي قرار مي دهـد ، عاطفه و وزن
معـادل آن  ، عـرف و اصـطالح   در» عاطفـه  لفـظ «: ن تعريف مي كنـد عاطفه را چني
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، گريستن ؛رويدادهاي ذهني است كه همراه با نمودهايي از هيجان غيرعادي از قبيل
اما اين لفظ در استعمال اغلب منتقدان . و غيره است، لرزيدن، سرخ شدن، فرياد زدن

معادل همه گونه جريانات  اين واژه در نظر آنان. معنايي توسعي به خود گرفته است
مطـابق  . داشـته باشـند  ، قطع نظر از ماهيتشان، ذهني است كه ارزش توجه را تقريباً

 بـر  كه ي ويژگي هايي هستندعواطف واقعي و عميق غالباً فاقد همه، ي منتقدانگفته
استعماالت زباني مهذّب تر مردم عادي و نيز اتفاقـاً بـر اسـتعماالت روان شناسـان     

اكنون استعمال رايج در روانشناسـي انگاشـته   ، زيرا آن چه ممكن است، حاكم است
 )86:همـان ( ».از همان دگرگوني هاي جسماني همراه تجربه نشأت مي گيـرد ، شود

ي حقيقي كه در شعر يا هـر مـتن ادبـي ديگـري وجـود دارد در      پيداست آن عاطفه
فريني مي كند و حتي سراسر اثر سايه مي افكند و در بافتار منظم كلمات نيز نقش آ

 . بر نوع آهنگ غالب نيز تأثير مي گذارد

او در هـر اثـر هنـري    . اسـت  ريچـاردز وزن يكي ديگر از عناصر مـورد بحـث    
وزن وسيله اي است كه موجب مـي  «به نظر او  .قائل به وجود وزن است، تأثيرگذار

ي مطالعـه  در. شود تا كلمات بتوانند بيشترين تأثير ممكن را بـر يكـديگر بگذارنـد   
كه طبـق معمـول در اغلـب مـوارد     ، دقت و صراحت حالت انتظار، چيزهاي موزون
در صـورتي  ، افزايش فراوان پيدا مي كند؛ چنان كه در برخي موارد، ناخودآگاه است

كـل مفهـوم وزن بـه    . تقريباً به وضوح كامل مي رسد، كه قافيه هم به كار رفته باشد
، ي نوعي تمرين ذهني كه در خالل آن كلمـات يعن» هماهنگي در عين تنوع«عنوان 

سخت در تالشند تا طوري عمل كنند ، اين مواد جا به جا شونده و متغيريعني همان 
ايـن وزن و   ريچـاردز ) 117: 1382، ريچـاردز ( ».كه گويي همه شان يكي هسـتند 

آهنگ را به شعر اختصاص مي دهد و آن را عامل تأثير گذاري كلمات مـي دانـد و   
در نثر تأثير كلمات گذشته فقط به ميزاني اندك به مابعد سـرايت مـي   «: استمعتقد 

در شعر به ويژه هنگامي كه بندهاي مختلف و قوافي دست به دسـت يكـديگر   . كند
اين تأثير ممكـن اسـت بسـي    ، مي دهند تا واحد بزرگ تري از بيت را پديد آورند

ردر شـعر از جملـه وزن   ؤّثبه عوامل م ريچاردز )118: همان( ».بيشتر گسترش يابد
گويي وزن ساختمان پيچيده اي دارد كه با پيوند . به صورت دقيق و جزئي مي نگرد

انسجام ، و وحدت عناصر و مؤلفه هاي فراوان شكل گرفته و سپس بعد از اين پيوند
  . يافته و بيانگر احساس و انديشه اي خاص گشته است
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  يال از نظر ريچاردزخ -4-6 
نويسنده رمانتيك انگليسي  كولريجاز  كروچهبحث خيال نيز مانند ريچاردز در م 

از خيال نيز تعريفي تخصصي ارائه مـي دهـد و آن را بـه دو     كولريج .گرديده متأثر
او در تالش بود تا مرز بين خيال و توهم را . بخش خيال اولي و ثانوي تقسيم كرده

را بـر آن داشـت تـا در     ريچـاردز ، به نقش خيال كولريجاين اهتمام . مشخص كند
ديـدگاههاي  ماهيت و نقش اين عنصر دست به بررسـي بزنـد و تـأثير پـذيري او از    

در  كـولريج «. اش به وضوح قابل مشاهده اسـت »اصول نقد ادبي«كولريج در كتاب 
همان خيال در سطح عادي آن اسـت  » خيال اول«نظريه مشهورش توضيح داده كه 

» خيـال دوم «در شناخت جهان خارج است و ي حياتي و عاملي اساسي يو آن نيرو
در واقع انعكاس خيال اول و روشي از آن است كه بـا اراده و  ، ي شعر استكه ويژه

، رجـايي ( ».آگاهي تحقق مي يابد و تنها به لحاظ درجه و شكل با آن تفـاوت دارد 
فراتر از فهم مي دانـد و آن  ، كولريجتعريف خيال را از نظر  ريچاردز) 128: 1378

] راجـع بـه خيـال   [ كـولريج سخن «: را در نزد او بسيار پيچيده مي يابد و مي گويد
مشكل بتـوان  ، ي تفسيرو به استثناي طريقه، ي ادبي كردهبيشترين كمك را به نظريه

. گرچه زدودن برخي چيزها از آن سـودمند اسـت  ، هافزود، چيزي بر آن چه او گفته
گونه اي انحصاري به تخيل اختصاص مي اين كه قدرت تركيبي و جادويي كه ما به 

، خود را در تعادل يا سازش ميان كيفيات متضاد يا ناسازگار نشان مـي دهـد  ، دهيم
يعني مفهوم تازگي و سرزندگيِ همراه با چيزهاي ديرينه و مأنوس؛ چيـزي بـيش از   

وجدان هميشـه بيـدار و تسـلط    ، با نظمي بيش از نظم عادي، حالت عاطفي معمولي
، يعنـي . هيجان و احساسي عميق يا تند و پرحـرارت ، ر نفس همراه با شورمستمر ب

و يعنـي  ، با قدرت تبديل حجمي انبوه به وحـدت تـأثير  ... احساس لذت موسيقايي
 ايـن هـا  ، جرح و تعديل كردن يك رشته افكار به كمك يك فكر يا احساس غالب

ق تعمق و تأمـل  شايد از طري) 213: 1375، ريچاردز( ».هستند موهبت هاي تخيل
در تالش هاي كولريج و ريچاردز بتوان به اين نكته رسيد كه صورت شعري مولـود  
خيال ثانوي يا خيال شعري است و اين آميختگي بين عاطفه و شكل ما را به سمت 

ي خيال ثانوي يا شعري تالش براي ايجـاد  اين حقيقت مهم سوق مي دهد كه وظيفه
  . آن هاست ق انسجام و وحدت ميانقو تح، هماهنگي بين محتوا و شكل
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    بيان و معناي معنا از ديد ريچاردز -5-6

، ي مشترك ديگري كه ميان اديبان و منتقدان پيشـين و معاصـر وجـود دارد   نقطه 
مي تـوان از  ، ي معناي دوم كلمهنظر منتقدان غرب را درباره. قضيه معناي معنا است

معناي معنا را آن گاه بيان كـرد   چاردزريدر واقع  .برداشت كرد ريچاردزگفته هاي 
ي موسيقي سخن گفت و به ايـن نتيجـه رسـيد كـه     كه از وضعيت يك نغمه در قطعه

. الفاظ نيز مانند اين نغمه ها ارزش و شخصيت خود را از قالب و ساختار مي گيرند
از يك ارتباط عادي و ظاهري فراتر مـي  ، ي ميان دال و مدلولدر معناي معنا رابطه

مفهوم اصلي بدست مي آيد؛ يعني از طريق داللت ، د و بعد از يك يا چند مرحلهرو
نظريه اي دارد  ريچاردزدر اين خصوص . اول مي توان به داللت هاي بعدي پي برد

درسـت  ، كلمه مي تواند به طور همزمان استعاري و تحت اللفظـي باشـد  «: مي گويد
هاي بسيار متفاوتي را پشتيباني كند همان طور كه مي تواند به طور همزمان استعاره 

 ».بـه كـار آيـد   ، و مي تواند براي متمركز كردن چند معنـي متفـاوت دريـك معنـي    
بيان مي داند و مانند برخي ادبـاء و   او استعاره را بخشي از )126: 1375، ريچارد(

با تفكيك قائل شدن ميان آن و بيان عادي مخالف است و از ايـن نگـرش   ، منتقدان
بـه اسـتعاره بـه ديـد نـوعي      ، در سراسر تاريخ بالغـت «: مي كند و مي گويدانتقاد 

] معنـي [تردستي فوق العاده ماهرانه و مجالي براي استفاده از عوارض تغييرپـذيري  
امـا مسـتلزم مهـارت و دقـت غيرعـادي      ، كلمات و چيزي كه تا اين اندازه بجاست

نه شـكل  ، و قدرت اضافي زبانتزيين ، زيبايي] با ديد[، خالصه. نگاه كرده اند، است
در بررسي هاي خـود رويكـردي روان شـناختي     ريچاردز )100 :همان( ».الزم آن

او در . دارد و اين ويژگي را در برداشت او از استعاره نيز مـي تـوان مالحظـه كـرد    
وقتـي اسـتعاره اي   ، در يك جمع بندي ساده«: توضيح ماده اصلي استعاره مي گويد

تصور از دو چيز متفاوت كه داراي كنش متقابل اند داريم وكلمه  دو، به كار مي بريم
آن دو را حمايت مي ، يا عبارت واحدي كه معني اش برآيند كنش متقابل آن هاست

ي زيبايي هـاي آثـار   ي اختالف آرائي كه درزمينهبا وجود همه) 103: همان( ».كند
است كـه مطلقـاً تمـايزي     ادبي وجود دارد اما اين اصلي مشترك ميان ادبا ومنتقدان

ونحو و بالغت وجود ندارد وهمه در اختيار ، عادي و آراسته و بيان، ميان لفظ ومعنا
  .القاي مفهوم واحدي هستندكه از مجموع آن ها حاصل مي شود
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  نتيجه
بسـياري از  ، مي توان دريافتريچاردز  و كروچه ؛با بررسي آراي منتقداني مانند 

ي نقد با عنوان مهم تـرين  و منتقدان معاصر غرب در حوزهآن چه را كه انديشمندان 
اديـب و دانشـمند بـزرگ    ، متفكـر  سال ها پيش از ايـن ، عناصر آن مطرح مي كنند

ـ مهم ترين دستاورد . مطرح كرده بود عبدالقاهر جرجانيمسلمان امام  در  ـعبدالقاهر
خي نيز به معنا بالغت را به لفظ نسبت مي دادند و بر، عصري كه بسياري از منتقدان

وحدت و همـاهنگي اجـزا در بافتـار    « :است كه عبارت است از» نظريه نظم«ارائه 
اين نظريه پس از گذشت قرن هاي متمادي هنوز هم پويـايي خـود را حفـظ    » كالم

  . كرده و از اساسي ترين معيارهاي ارزشگذاري زيبايي كالم به شمار مي رود
را مـي تـوان در ايـن     ريچـاردز و كروچه  و بندتو عبدالقاهرنقاط مشترك ميان  

  :موارد خالصه كرد
طرح موضوع وحدت ساختار و ارزيابي اثر بر اساس محـور نظـم و بافتـار     - 1
  كالم
 اعتقاد به عدم انفصال ميان شكل و معني در اثر  - 2

 وحدت انديشه و خيال درخلق هنري - 3

 تناسب معني لفظ با نوع موسيقي و آهنگ آن - 4

 معانيانتخاب الفاظ متناسب با  - 5

 استنباط معاني ثانويه از معاني ظاهري  - 6

با توجه ، به عادي و آراسته، با توجه به حقيقت نظم عدم تفكيك بيان هنري - 7
  .به حقيقت نظم

نظريـه  «بيشتر بر روي شكل و مضمون اثر متمركز شد و ضمن طـرح   عبدالقاهر 
خت از نقش و نسبت ميان آن ها سخن گفت و از اين طريـق بـه دنبـال شـنا    » نظم

از نقـش  ، عالوه بـر ايـن دو عنصـر    ريچاردزو  كروچهولي . زيبايي هاي قرآن بود
خيال و وزن در اثر ادبي بسيار سخن گفته انـد و در قضـاوت هـاي    ، عناصر عاطفه

مثالً هردوي آنها از خيـال  . نقدي و بررسي هاي ادبي خويش از آن سود جسته اند
مضمون اثر را احساسي  كروچهند و به عنوان عامل وحدت عناصر در اثر ياد مي كن

مي داند و اثري را كه داراي عنصر عاطفه نباشد فاقد ارزش مي شـمرد و شـكل را   
نيـز نقـش دو عامـل وزن و عاطفـه را در اثـر       ريچـاردز . بدون آن تهي مي خواند
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بررسي كرده و بر اهميت آن ها تأكيد مي كند و ارتباط هريك از اين عناصـر را بـا   
م و اثر ادبي بررسي مي كند و نقش هريك را در وحدت بخشـي بـه   يكديگر در كال

عاطفه و هماهنگي صوتي در كالم ، بنابر اين محورهاي خيال. كالم روشن مي سازد
ي آن هـا ارائـه نـداده    از موضوعاتي اند كه عبدالقاهر تحقيقات جداگانه اي دربـاره 

ن بتوان توجيه كرد كه مي توان اين ايراد و انتقاد به عبدالقاهر را شايد اين چني. است
عاطفه را به عنوان جزئي از مضمون و وزن را به عنوان جزئي از شكل دانسـت كـه   
در اين صورت هر آن چه بر شكل و مضمون صدق مي كند بر ايـن دو هـم صـادق    

  .است
  

  يادداشت ها
منتقد و نويسنده  ) Coleridge.S.T( )م1834( ساموئل تيلر كولريج - 1

پس از اتمام تحصيالت به كمبريج رفـت و بعـد از آن بـا    ، و شاعر انگليسي
زني به نام سارا ازدواج كرد و ابتدا مجموعه اشعاري جذاب منتشر سـاخت  

ي نداشـتن پـول بـه    و بعد از آن به انتشار مجله اي پرداخت كه بـه واسـطه  
ي گرفتاري هـايي كـه   اين شاعر و نويسنده با همه. ي آن توفيق نيافتادامه

، مــالح ســالخورده، ي اشــعارمجموعــه ؛ثــار ارزنــده اي از قبيــلآ، داشـت 
 .و تفكر و گفت و گوي سـر ميـز را پديـد آورد   ، كمك به انديشه، پشيماني

  ) 1371:385، سعيديان(
  
  
  كتابنامه  

  ها كتاب -الف
شذرات الذّهب في أخبار من «) بي تا( ابوالفالح عبدالحي، ابن العماد الحنبلي - 1

  .1ط، الفكردار، بيروت، 3ج» ذهب
: تهران» ي هنرحقيقت و زيبايي درس هاي فلسفه« )1374( بابك، احمدي - 2

  .چاپ اول، نشر مركز
بنگاه ، تهران، ترجمه عبدالحسين زرين كوب »فن شعر« )ش1343( ارسطو - 3

  .چاپ اول، ترجمه و نشر كتاب
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، بيروت» األسس الجمالية في النقد العربي« )م1992( عزالدين، اسماعيل - 4
  .1ط، لعربيدارالفكرا

  .1ط، النا، القاهرة »كولردج «) م1985( محمد مصطفي، بدوي - 5
دار ، بيروت، 3ج» الحيوان« )م1969( أبو عثمان عمرو بن بحر، الجاحظ - 6

  .2ط، إحياء التراث العربي
، بيروت، 1ج »عبدالسالم محمد هارون «) ق1410( تحقيق، البيان و التبيين - 7

  .1ط، دارالجيل
تحقيق محمد رضوان ، بيروت»دالئل اإلعجاز«)ق1407( عبدالقاهر، جرجاني - 8

  .2ط، مكتبة سعدالدين، الداية و فايز الداية
، انتشارات فضا، تهران »پيوند شعر و موسيقي« )ش1367( مّلاح، سينعليح - 9

  .چاپ اول، ش1367
» مدارس النقد االدبي الحديث«) م1995( محمد عبدالمنعم، خفاجي -10

   .1ط، ةالدار المصرية اللبناني، القاهرة
، بيروت »المدخل الي دراسة البالغة العربية«) م1968( احمد، خليل -11

  .1ط، دارالنهضة العربية
، مشهد» آشنايي با نقد ادبي معاصر عربي«) ش1378( نجمه، رجايي -12

  .اول چاپ، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد
علي ، ترجمه ي »فلسفه بالغت«) ش1382( آيور ارمسترانگ، ريچاردز -13

  .چاپ اول، نشر قطره، تهران، ياباديمحمدي آس
نتشارات ا، تهران، سعيد حداديان ترجمه )ش1375( »اصول نقد ادبي« -14

  .چاپ اول، انديشه هاي عصرنو
  .چاپ اول، نشرمعراجي، تهران» نوابغ علوم«، بي تا )بي تا( احمد، زرازوند -15
انتشارات ، تهران »ارسطو و فن شعر«) ش1357( عبدالحسين، زرين كوب -16
 .چاپ اول، بيراميرك

انتشارات ، تهران، 2ج» نقد ادبي«) ش1369(ــــــــــــــــــــ  -17
  .چاپ چهارم، اميركبير

 عبدالحسـين  ناشـر ، تهـران  »مشاهيرجهان« )1371( عبدالحسين، سعيديان -18
  .چاپ سوم، سعيديان
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، دارالشروق، قاهره» هجهالنقد األدبي اصوله و منا «) ق1403( سيد قطب -19
  .1ط

انتشارات ، تهران »موسيقي شعر«) ش1368( محمد رضا، شفيعي كدكني -20
   .آگاه

، تهران» صورخيال در شعر فارسي«)ش1366(ــــــــــــــــــــ  -21
  .چاپ اول، انتشارات آگاه

الطبعة ، دارالمعارف، القاهرة »و تاريخ البالغة تطور«)1973( شوقي، ضيف -22
   .التاسعة
  .1ط، ثقافةدارال، بيروت »فن الشعر«) بي تا( احسان، عباس -23
  .1ط، عمان »تاريخ النقد االدبي عندالعرب«) 1993(ــــــــــــ  -24
» قضايا النقد األدبي بين القديم و الحديث«) بي تا( محمدزكي، العشماوي -25
  .1ط، دارالمعرفة الجامعية، قاهره
ن بر نقد آنقد بر مبناي زيبايي شناسي و تأثير «) ش1378( روز، غرّيب -26
چاپ ، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ينجمه رجاي، ترجمه» عربي

  .اول

دار نهضة ، القاهره» النقد األدبي الحديث«) م2004( محمد، غنيمي هالل -27
  .2ط، مصر

تحقيق محمد عبدالمنعم  »نقدالشعر«) بي تا( أبوالفرج، قدامة بن جعفر -28
  .1ط، دارالكتب العلمية، بيروت، خفاجي

، تهران» رف مشاهير جهاندايرة المعا«) ش1375( سروش، قرباني -29
  .چاپ اول، انتشارات ميالد

مترجم فؤاد ، تهران» كليات زيباشناسي «) ش1381( بندتو، كروچه -30
  .چاپ پنجم، انتشارات علمي فرهنگي، تهران، روحاني

دانشنامه زيبايي «) ش1386( مك آيور لوپس دومينيك، گات بريس -31
انتشارات فرهنگستان ، رانته، منوچهر صانعي دره بيدي و ديگرانترجمه  »شناسي

  .چاپ سوم، هنر
نظرية النظم و قراءة الشعر عند «) ق1423( محمود توفيق، محمد سعد -32
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  .الطا، جامعة األزهر، قاهره»عبدالقاهر الجرجاني
ي هنر و زيبايي فلسفه«) ش1379( راجر، و اسكراتنجان، هاسپرز -33

  .چاپ اول، نانتشارات دانشگاه تهرا، تهران، آژندترجمه يعقوب »شناسي
، انتشارات فضا، تهران» پيوند شعر وموسيقي« )ش1367(حسينعلي ، مالّح - 34

    .چاپ اول

  
  مجله ها  -ب
» تحليلي بر نظر بندتو كروچه و هنر شهودي«) ش1377( رحماني مهري -35
 .82شماره، نشريه دنياي سخن، تهران

نقد تطبيقي وحدت اندام «) 1388(مرضيه، علي باقر و مهرابي، طاهري نيا -36
مجله لسان ، انتشارات دانشگاه بين المللي، قزوين» وار با محور عمودي و واقعي

  107- 87صص، شماره اول، مبين
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  )پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين
  )پژوهشي -علمي (

  1389ماه دي، شماره يك، دوره جديد، سال دوم
  

   ةعناصر الكالم الجمالي
  *ريتشاردز. اي.روتشيه و آو ك يعند عبدالقاهر الجرجان

  
  دكتر عبدالعلي آل بويه لنگرودي

  قزوين-الدولية )ره(أستاذ مساعد بجامعة اإلمام الخميني
  ليال ورز 

   ماجستير في اللغة العربية و آدابها
  الملخّص

 .تقـديرها  و األدبية اآلثار لتقييم معايير علي الحصول إلي يسعون االدب نقاد اليزال و كان
 في و.الصعيد هذا علي أولي خطوات أرسطو و أفالطون فيهم بما القدماء لفالسفةا خطي قد و

 قيمة آراء قدم االدبية الشخصيات أبرز من هو و الجرجاني القاهر عبد نري االسالمي االدب

 كان الغربي األدب في ).النظم نظرية( هي و كاملة و منسجمة نظرية ضمن الموضوع هذا حول

 علـم ( مصطلح إستعمل من أول اآللماني الفيلسوف )م1762( ارتنبومغ جوتليب الكساندر

 .اي.آ و االيطـالي  كروتشـيه  بنـدتو  كـان  .عشـر  الثامن القرن من الثاني النصف في )الجمال
 أهـم  من .المجال هذا في بالبحث قاما قد، النقدية همابĤرائ عرفا الذين االنجليزي ريتشاردز

 أسـاس  علـي  االدبـي  االثـر  تقييم و التركيب وحدة :هي بينهم فيما المشتركة النظر وجهات

 الخلـق  فـي  الخيـال  و الفكـرة  وحدة، المضمون و الشكل بين االنفصال بعدم االلتزام، النظم

 و المرسـل  الكـالم  بـين  االنفصـال  عـدم  و الكـالم  موسيقي و المعني بين المالءمة و، الفني
  .بينهم فيما النظر وجهات وضحةم الجمالية الكالم عناصر تدرس المقالة هذه و .المصنوع

  ةالدليلي الكلمات
، التركيـب  و الوحدة، النظم نظرية، الجرجاني عبدالقاهر، اإلستطيقا، الوحدة، اإلستطيقا 

   ريتشاردز، كرتشيه
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     a.alebooye@ ikiu.ac.ir: عنوان بريد الكاتب االلكتروني
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