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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اکتوبر ١٣
  

  "استاد زبان"تأملی بر ترھات يک 
  قسمت دوم

ن ارزش ادبی يک اثر، يينقد ادبی بدون تع« : ھرچند در نوشتۀ پيشين به چگونگی و چيستی نقد ادبی با ذکر اين عبارت

اشاره کردم، ولی با در نظر داشت اين واقعيت که اين عبارت شايد » ًاز لحاظ ھنری و ادبی، اصال نقد خوانده نمی شود

  .برای برخی از خوانندگان گرامی چندان مفھوم نخواھد بود، می خواھم در اين قسمت به گونۀ مفصل تر صحبت کنم

وقتی که اثر ادبی باشد، روشن است که نقد ھم بايد . نگونه که گفته شد ارزيابی يک اثر از جھات گونه گون استنقد ھما

سؤال خوبی است، زيرا تا وقتی معنی يا مفھوم ادب و نقد . در اين جا شايد پرسيده شود که ادب و نقد چيست. ادبی باشد

  : ادب دارای دو معنی است.را ندانيم، شايد به درک مفھوم نقد ادبی پی نبريم

ادب از نظر لفظ، عبارت از آراسته بودن به صفات پسنديده و نيکو و حسن معاشرت و تھذيب نفس، يا رعايت )  يک

اين ). ادھخد(ن می کند ييآداب و رسومی است که به مثابۀ  قواعد مورد پسند جامعه درستی و نادرستی رفتار مردم را تع

  » !از بی ادبان«: ، گفت»ادب را از کی آموختی؟«: مانگونه که لقمان را پرسيدندگونه ادب، آموختنی است؛ ھ

خط و قرائت و صرف و نحو و : ادب از نظر اصطالح است، که به پيروی از قدما ما آن را شامل علومی مثل  )دو

در اين باره .  می دانيمتخيل معانی و بيان، آرايه ھای ادبی و شيوائی و بالغت در کالم؛ و در شعر، عروض و قافيه و

  :او در اين خصوص می گويد. بھتر است نگاھی به آنچه دھخدا گفته است، بيندازيم

معرفت باحوال نظم و نثر از حيث درستی و : و اما علم ادب يا سخن سنجی در اصطالح قدما عبارت بوده است از «

علم صناعی تعرف به اساليب :  کرده اند که نادرستی و خوبی و بدی و مراتب آن و بعضی علم ادب را چنين تعريف

علم ادب علمی است صناعی که اساليب ). 8جواھراالدب احمد ھاشمی ص . (الکالم البليغ فی کل حال من احواله 

تعريف علم ادب بنا بر مسلک قدما شامل اکثر . مختلفه ٔ کالم بليغ در ھر يک از حاالت خود بتوسط آن شناخته ميشود

. ده است و در تعدادعلوم ادبيه نيز کلمات قدما مختلفست ، بعضی عدد آنھا را ھشت دانسته و برخی بيشتر بوعربيهعلوم 

  :در اين دو بيت جمع کرده استيکی از شعراء، علوم ادبيه را 

  نحـو و صـرف و بعـده لغة 

  ثم اشتقاق و قـرص الشعرانشاء

  کـذا المعانـی بيان الخط  قـافـية

  رب واحصاءلعـلم العاتاريخ ھذا

نحو، لغت ، : جرجی زيدان مينويسد که علم ادب در اصطالح علمای ادبيت مشتمل بر اکثر علوم ادبيه است از قبيل

و اديب کسی است که دارای تمام اين علوم يا يکی از آنھا . تصريف ، عروض ، قوافی ، صنعت شعر، تاريخ و انساب 
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 از ھر چيزی بھتر و خوبترش را انتخاب مينمايد و عالم تنھا يک مقصد باشد و فرق مابين اديب و عالم آن است که اديب

لغت ، صرف ، اشتقاق ، نحو، معانی ، : ابد بعضی گويند اصول علم ادب عبارت است ازييرا گرفته در آن مھارت م

يع را ذيل و و فن بد. خط، قرض الشعر، انشاء، محاضرات ، تاريخ : قافيه ، و فروع آن عبارت است از بيان ، عروض،

  .  شمرده اندتابع معانی وبيان

ميباشد که آنرا ادب » ادب درس «بايد دانست که آنچه در تعريف علم ادب ذکر شد راجع به : ادب درس و ادب نفس

و اما ادب نفس يا ادب طبعی، بعضی آنرا چنين تحديد . اکتسابی نيز مينامند زيرا بدرس و حفظ و نظر کسب ميگردد

دب طبعی عبارت است از اخالق حميده و صفات پسنديده ای که با ذات انسان سرشته شده باشد و مرحوم کرده اند که ا

در تاريخ ادبيات خود ادب نفس را به اصطالح حکما و .) ق . َ ه ١٣٢۵ميرزا محمدحسين متوفی (ذکاءالملک فروغی 

ود ازقبيل علم بحقايق اشياء که از آن صاحبان معرفت عبارت دانسته است از دانشھائيکه اسباب کماالت نفسانی ش

 طب وجغرافيا که ، ھندسه،دانشھا راادب درسی ناميده است مثل حساب بحکمت و فلسفه تعبير نمايند و سايرعلوم يا

ًدانستن آنھا مستقيما درطريق استکمال و تزکيه ٔ نفس انسانی واقع نميشود ھرچند بطور غيرمستقيم و بقول اھل علم، 

 مخفی نماندکه مابين تعريف مرحوم فروغی برای ادب نفس و آنچه از و .به ادب نفس کمک مينمايد» لعرضًثانيا و با«

علومی که موجب کماالت نفسانی ميشود بسيار  فضائل اخالقی با ًجواھراالدب نقل کرديم ظاھرا کمال مباينت است زيرا

بلی ممکن . »ادب درس «و ادب آموختنی است فرق دارد و آنچه بنظر بدوی ميآيد اينست که فلسفه و حکمت ھم جز

ًيکی آنکه مستقيما موجب تھذيب اخالق و قوای فطری ميشود و ديگری دانشھائی که : است ادب درس را دو قسم دانست

  .اين طريق واقع نيستبطور مستقيم در 

آن ۀ  بحث از عوارض ذاتيی ندارد کهابن خلدون در مقدمه ٔ خود مينويسد که علم ادب مانند ساير علوم موضوع مشخص

آن است که اجاده و مھارت يافتن در دو فن منظوم و منثور باشد و آنچه ۀ بشود و تنھا مقصود ازين علم ھمانا ثمره و فائد

در طريق حصول اين ملکه واقع ميشود از قبيل حفظ اشعار و متون ادبيه و نحو و صرف و علم انساب و تواريخ و غير 

اين علم محسوب ميگردد و از اين جھت است که متقدمين از ادبای عرب تعريف اين علم را اين طور از اينھا از مقدمات 

االدب ھو حفظ اشعارالعرب و اخبارھا و االخذ من کل علم بطرف ؛ ادب عبارت است از حفظ اشعار و : ميکردند که 

ر موضوع علم ادب را بنابر طريقه و نگارنده اگۀ بعقيد. حاجت ۀ اخبار عرب و بھره يافتن از ھر علمی به انداز

مطبوعيت و ناگوارائی در طبع : از قبيل (اصطالح ادبای باستانی ھمان دو فن نظم و نثر قرار بدھيم وليکن با قيد حيثيت 

و تعريف جواھراالدب را تعريف اين علم بدانيم در جامعيت و ) يا خوبی و بدی و درستی و نادرستی و نظاير آنھا

چندان خللی وارد نخواھد آمد و بنابراين آنچه را قدما جزو علوم ) طرد و عکس : بقول اھل منطق (عريف مانعيت اين ت

ديگر جزو مقدمات و مبادی اين علم خواھد بود و نظر به ارتباط کاملی ۀ ادبيه شمرده اند يک دسته داخل مسائل و دست

 معارف و علوم وسيعتر ميشود بر وسعت محيط علم ۀرکه مابين علم ادب و ساير فنون و علوم موجود است ھر قدر داي

  .ادب و ادبيات افزوده خواھد شد و انسب اين است که بجای علم ادب ، صناعت ادب تعبير شود 

  : ارکان علم ادب چھار چيز است: ارکان علم ادب

و اصول نظم و نثر و حسن دويم قوانين  .ذکاء، خيال ، حافظه ، حس ، ذوق : اول قوای فطری عقلی و آن پنج چيز است 

چھارم کثرت  .تصانيف بلغا و تتبع وافی در جزئيات آنھاۀ سوم مطالع .ليف و انواع انشاء و شعر و فنون خطابهأت

ليف . (سی بفصحا و بلغا در حل و عقد نظم و نثر تدرب در سبکھای ادبای قديم و تاارتياض و ٔتاريخ ادبيات ايران تا

تاريخ بيھقی چ اديب ] . (ابوحنيفه [  بی اجری و مشاھره درس ادب و علم دارد :)٨ - ٢ صص ١جالل الدين ھمائی ج 

... اديب خويش را). ٣۶٧تاريخ بيھقی چ اديب ص . (روزگار بود در ادب و لغت و شعرۀ يگان... زوزنی ). ٢٧٧ص 

.  قفانبک مرا بياموخت امير مسعود گفت عبدالغفاررا از ادب چيزی بياموز وی قصيده ای دو سه از ديوان متنبی و
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تاريخ بيھقی چ اديب ص . (روزگارۀ او مرديست در فضل و علم و عقل و ادب يگان). ٢٩١تاريخ بيھقی چ اديب ص (

 ۀما را صحبت افتاد با استاد ابوحنيف). ٢٧۶تاريخ بيھقی ص . (اما بازار فضل و ادب و شعر کاسدگونه ميباشد). ٢۴٢

روزی در مجلس شراب ). ٢٧۶تاريخ بيھقی چ اديب ص . (و علم وی سخت بسياراسکافی و شنوده بودم فضل و ادب 

ھمتی فی کتاب انظر فيه و وجه حسن انظر اليه و : بوديم و در ادب سخن ميگفتيم حديث نظر رفت خوارزمشاه گفت 

ھقی چ اديب ص تاريخ بي. (روزگار بود در ادب و لغت وشعرۀ و يگان). ۶٨٣تاريخ بيھقی چ اديب ص . (کريم انظر له 

.  انتشارات روزنه- ١٣٧٢ چاپ اول از دورۀ جديد پائيز -١٣١۶ -  ١٣١۵ جلد اول صفحۀ - لغت نامۀ دھخدا-»).١٢١

  ] پ- نقل قول دھخدا ويراستاری نشده است[

و اما نقد در يک نگاه مختصر عبارت از تحليل و ارزيابی جامع از يک اثر است، خواه بزرگ و خواه کوچک، برای 

  .و معين کردن معايب و محاسن آنمشخص 

ادبی يعنی ارزيابی و تحليل يک اثر با استفاده از تمام نکاتی که در باال  حال با توضيحاتی که داده شد، بايد بدانيم که نقد

و غيره  بدان اشاره شد، يعنی ارزيابی يک اثر از نگاه قوانين و اصول نظم يا نثر، حسن تأليف، انشاء، عقد نظم يا نثر

يا ذکر جزئيات يک مطلب که نويسنده . رای نشان دادن ھنرھای خيالی يا حقيقی موجود، اما پنھان در يک نوشتهب

 که نويسنده آن ھا را با ذوق و یيخاطر حفظ زيبائی اثر به بيان آن بپردازد، يا توضيح زيبائی ھای کالمه نخواسته ب

  ...وخالقيت ھنری و آشنائی کامل به زبان به کار برده است 

ًخصوص نويسنده ھای تازه کار که معموال با فن نويسندگی آشنائی کامل ندارند، در برخی موارد قادر ه نويسنده ھا، ب

به خالف اين ھا، نويسنده ھای . نيستند مطالب را به سادگی يا به زيبائی و لطافت و دقت الزم توصيف، يا توضيح کنند

تر و بھتر دارند و ھم استعداد و خالقيت و نبوغ، ھم با باريکی ھا و  نويسندگی بيشۀمشھور و معروف که ھم تجرب

ظرافت ھای زبان به طور کامل آشنا ھستند، ھم محيط و مردم را بيشتر و بھتر می شناسند وھم لجام قلم را با اطمينان 

کار . به تصوير می کشنددر دست دارند، تمام نکات و لطايف داستان را با توانائی و تيزنگری و با دقت يک نقاش ماھر 

نويسنده بيان و توضيح و توصيف احساسات و رويداد ھا و عواطف و چگونگی صحنه ھا و اشخاص در داستان است و 

کار منتقد ارزيابی و تحليل اين که نويسنده چقدر در بيان اين مسائل با ظرافت و زيبائی و لطافت موفق يا ناموفق بوده 

  .است

چرا توصيف نويسنده از شخصيت اصلی داستان در فالن جا، بجا و زيبا و مستدل و دلپذير بوده و منتقد بايد بنويسد که 

در توصيف فالن صحنه اغراق نموده و در تعريف فالن ! ًدر جای ديگری، مثال توأم با احساسات يا نظرسطحی و گذرا

نه تنھا . لی غيرضروری کار گرفته استکس يا بھمان کار بيش از حد بخل يا خست به خرج داده يا از سخاوت و درياد

   و به چه پيمانه ای بايد ترسيم می کرد؛ و چرا؟ اين، که نويسنده بايد بنويسد که آن صحنه ھا را چگونه و با کدام الفاظ

يک اثر را يکسره .  و قابل خواندن است يا قابل خواندن نيست نقد اين نيست که تنھا گفته شود اين اثر خوب است يا بد

وب و بد گفتن به ھيچ وجه نقد نيست، زيرا ھيچ نوشته ای نيست که به کلی عاری از زيبائی و حسن باشد؛ ھمانطور خ

  .که ھيچ نوشته ای از آغاز تا انجام نمی تواند بدون عيب باشد

 چند اگر از روی ھمان) چون من کتاب را نخوانده ام، زياد چيزی گفته نمی توانم" (ارغند"در کتاب داکتر صاحب 

 آن ھا را در نقد خويش آورده است، قضاوت شود، اشتباھات بيشتری بايد در کتاب "ھاشميان"ضرب المثلی که آقای 

  .   نباشد، منتقد بايد بدان ھا می پرداخت"ھاشميان"اگر اين اشتباھات ناشی از غفلت و بی غوری آقای . وجود داشته باشد

ه ای که به زبان گفتاری ترتيب شده است، به گونۀ مثال، يکی از مسائلی کار برد زبان کتاب و زبان گويش درعين جمل

  :به طور نمونه. است که منتقد بدان توجه الزم مبذول نداشته است

  !در اين جا اضافی است" ر"حرف ..." چطور نان مفت"ــ 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  .نوشته می شد" پالو" که بايد ،."ده او پھلو خو نمی شه، که قبرغيشه درد بگيره"در ضرب المثل " پھلو"ــ آوردن کلمۀ 

  ."  از زور کاکاس که انگور ده تاکاس: "صورت درست آن." از زور کاکا اس، که انگور ده تاکھا اس"ــ 

  . نوشته می شد" خاليآم"، که بايد "اگه ولی نيس، خالی ھم نيس"، در ضرب المثلی "ھم"ــ آوردن حرف ربط 

صورت درست آن بايد چنين . ھم اشتباه نوشته شده است"  ده جان ديگه ھاسوزن ده جان خود، جوالدوز"ــ ضرب المثل 

که به شکل " ھم"عالوه بر اين در اين ضرب المثل ھم، حرف ." سوزنه بجان خود بزن و جوالدوزه بجان مردم: "باشد

. ت شودنوش" ِدگا"اين حرف در زبان گفتاری ضرب المثل بايد به شکل . نوشتاری نوشته شده است، صحيح نيست

  .نوشته شود" سوزنه"بايد " سوزن"ھمچنان 

" ره"بايد " را"حرف ) يک: ، ھم  دارای دو اشتباه است"کی را  زور داد که ظلم نکد، کی را زر داد که سود نخورد"ــ 

کی ره زور داد که : "شکل دقيق اين ضرب المثل اين طور است". واو"به جائی " کامه"آوردن ) نوشته می شد؛ و دوم

  !"م نکد و کی ره زر داد که سود نخوردظل

و اشتباھات ديگر که من نخواستم با ذکر آن ھا خاطر خوانندگان گرامی را ملول (ھر صورت، اگر اين اشتباھات ه ب

و .  باشد، منتقد بايد آن ھا را از روی مسؤوليت جزء معايب نوشته به حساب می آورد"ارغند"از داکتر صاحب ) سازم

سوی خود شان واقع شده است، ايشان بايد در قدم اول با دقت و احتياط کامل با آنچه از آن کتاب نقل نموده اکر اشتباه از 

اند، بر خورد می کردند؛ و در قدم دوم، کسی که مرتکب چنين اشتباھاتی می شود، چه گفته به خود حق می دھد که 

   چگونه اين مسؤوليت را به سر خواھد رساند؟؟ مسؤوليت يک امر بزرگی چون تدوين لغتنامه ای را متقبل شود؛ و

؛ و "ِخلد"تلفظ و نوشته می کنند، نه " ُخلد"ُشاگردان شان که از خود شان بدترند، زيرا ھنوز ياد نگرفته اند که خلد را 

  . است، نه دايعه" داعيه"نوشته می کنند، در اصل " دايعه"آنچه را که اين شاگرد دانا و توانا و با معرفت 

 خواسته آن را به رخ ايرانيان  فارسی ايرانی در زبان دری باشد، که نويسندهۀصورت نوشتاری لفظ داعي" دايعه"يد شا

  !کشد؛ و ما از دنيا بی خبران آن را نمی دانيمب

١٢/١٠/٢٠١۵  

  

  

 


