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نقد و برریسکتاب

گذری بر
زیبایی شنایس 
آیات قرآن

یباشناسی، افالطون  تینی ز یشۀ ال فص���ل اول: نویسنده پس از اشاره به ر
یبایی  که ب���ه بحث درب���اره ز و ارسط���و را نخستی���ن متفکران���ی می داند 
کارکرده���ای اجتماعی هنر  ک���ه افالطون به  پرداخته ان���د؛ ب���ا این تفاوت 
کارکردهای فردی. فلوطین دیگر متفکری است  کرده و ارسطو به  توج���ه 
یبایی و خیر اذعان داشته، به این  ک���ه دربارۀ هن���ر اندیشیده و به پیوند ز
یبایی را روح درک می کند و ح���واس تنها بازتاب  قائ���ل بوده است ک���ه ز
ک���ه امثال سنت  آن را درمی یابن���د؛ تح���ت تأثی���ر اندیشه ه���ای وی ب���ود 
یبایی خداوند است. طرح اندیشه های  گوستین باور داشتند منش���أ ز آ
یبایی شناسی، موج���ب رواج بحث هنر  ای���ن چنین���ی در ح���وزۀ هن���ر و ز
کانت در حوزه مباحث  دینی و خاستگاه دینی هنر شد. بعدها هگل و 

کردند. یبایی شناسی را مطرح  اخالقی و فلسفی ز

نویسنده پس از این بحث و فحص می گوید: هنر در تمام حوزه ها بازتاب 
یبایی شناسی«  ی���ک حقیق���ت دینی است و در پ���ی، به »مبانی هن���ر و ز
یکرد  می پ���ردازد. او در ادام���ه به مناسب���ت سخن از فرم و محت���وا از رو رو
گرای���ان و مضمون گرایان یاد می کند و در آخ���ر یادآور می شود هنر  ساختا
یبایی شناسی  باید کارکرد شناختی - معرفتی داشته باشد و تنها حس ز

یک نکند. آدمی را تحر

کوتاه دربارۀ ماهی���ت و غایت هنر و  فص���ل دوم: مؤلف پس از درآم���دی 
دی���ن از ناهمانندی ها و همانندی های این دو سخن به میان می آورد و 
یبایی در قرآن دو چیز  یبایی« می گوید متعل���ق ز در پ���ی عنوان »قرآن و ز
یبایی را  یبایی های معقول. در ادامه ز یبایی های محسوس و ز است: ز
از دیدگاه متفکران مسلمان برمی رسد و به اقتضا نظرگاه غزالی را دربارۀ 
یبایی امور  که نظر غزالی ب���ه ز یبای���ی را پ���ی می جوید و بیان م���ی دارد  ز
محسوس محدود نمی شود. در آخر دیدگاه مولوی را در این باره می آورد.

یباشناسی آیات در دو ح���وزه معنا و لفظ مطرح  فص���ل سوم: مباح���ث ز
یرا  یخمندی ق���رآن را پیش م���ی آورد، ز که به خ���ود، بح���ث تار می ش���ود 
یبایی های لفظی و معنوی، بدون درک و شناخت عناصر و اجزا  فه���م ز
و زمینه ه���ا امکان پذی���ر نیس���ت. نویسن���ده می گوید قرآن ط���ی 23 سال 
ب���ر پیامبر نازل ش���ده و به همین دلی���ل پیوندی استوار ب���ا حوادث زمان 
ک���ه از روش های فهم قرآن توجه به  پیامب���ر)ص( دارد و از همین روست 
مباح���ث شأن ن���زول و سبب نزول است و به همی���ن مناسبت از مکی و 

مدنی بودن سوره های قرآنی و معیارهای این سوره ها سخن می راند.

یم؛  کر یباشناختی آی���ات قرآن  ای���ن اثر پرداخت���ی است به مؤلفه ه���ای ز
که لفظ و معن���ا را چینشی پرانسج���ام بخشیده اند و برآمد  مؤلفه های���ی 
که شیوه ه���ای بیانی و بدیعی جل���وه ای هرچه  چنی���ن انسجام���ی است 
یب���ا و چشم ن���واز و نشاط بخ���ش  استوارت���ر یافته ان���د؛ در نتیج���ه ق���رآن ز
که عرب معاصر نزول این متن مقدس - با همۀ  ذهن هاست؛ به حدی 
کرد. فهم ادبی اش - قرآن را بزرگ داشت و در برابر بی مانندی آن تعظیم 

معرفی
ای���ن اثر بر سه بخ���ش و هر بخش بر چندین فصل بنی���اد دارد. »کلیات« 

که از پنج فصل تشکیل یافته است:  عنوان بخش اول است 

چکیده: کتاب زیبایی ش��نایس آیات قرآن نوش��ته س��ید 
حس��ن س��یدی، پرداخیت به مؤلفه های زیباش��ناخیت آیات 
قرآن کرمی است که در سال 1390 توسط انتشارات پژوهشاگه 
علوم و فرهنگ اس��ایم به چاپ رس��یده است. نویسنده در 
مقاله حارض س��ی در مع��ریف این اثر دارد. در این راس��تا، 
ابت��دا به معریف مبس��وط حمت��وای خبش ها و فص��ل های آن 
همت مگ��ارده و در ادامه، با بیان ناکیت در نقد کتاب مذکور، 

مقاله خویش را به پایان یم رساند.

کلی��دواژه: کتاب زیبایی ش��نایس آیات قرآن، س��ید حس��ن 
سیدی، زیباشناخیت آیات قرآن، معریف و نقد کتاب.
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پژوهش های اعجاز ادبی به تفحص پرداخته است.

فص���ل دوم: عالق���ه مسلمان���ان به دی���ن و ق���رآن سبب شد ب���ه جمع کرِد 
واژگ���ان شعری دست زنند ت���ا عقالنی تر قرآن را تفسیر نمایند؛ به عبارتی 
ین مسئله  ی شد. مهم تر با ن���زول قرآن جنبش نقد ادبی عرب پایه گ���ذار
برای ناقدان عرب در بررسی متن قرآن مسئله اعجاز بود؛ از مجموع آرای 

یکردها را می توان برشمرد: آنان این رو
1. برخی اعجاز را به فصاحت لفظ قرآن برمی گردانند.

2. برخی به صرفه اعتقاد دارند.
3.برخی به اعتبار اخبار غیبی و خبر از آینده می دانند.

و ... .

نویسن���ده در آخ���ر ای���ن فصل دیدگ���اه این اف���راد را برمی رس���د: خطابی، 
رمان���ی، باقالن���ی، قاض���ی عبدالجب���ار معتزل���ی، عبدالقاه���ر جرجان���ی، 
ی، زمخشری، ابن اثیر، سیدقطب، احمد  یحیی بن حمزه علوی، فخر راز

رگان، معرفت. بدوی، طالقانی، باز

که از هفت فصل  یبایی شناسی آیات قرآن« عنوان بخش سوم است  »ز
سامان یافته است:

یبایی شناخت���ی در س���ه ح���وزه لف���ظ و معن���ا و  فص���ل اول: مؤلفه ه���ای ز
پیوستگ���ی آی���ات مط���رح می ش���ود. نویسن���ده در پ���ی ط���رح مؤلفه ه���ای 
یبایی شناخت���ی به بحث و نظر درباره موسیقی می پردازد و به تناسب از  ز
سمفونی های قرآن و کارکرد موسیقایی فاصله ها و موسیقی در سوره هایی 

از جزء سی ام قرآن و موسیقی درونی و بیرونی در قرآن سخن می راند.

فص���ل دوم: فاصل���ه در شکل گیری موسیقی آیات نق���ش بسزایی دارد و 
گفته نویسنده  ینۀ سجع است. به  کلم���ۀ آخر آیه مثل قافیۀ شعر یا قر آن 
کارک���ردی موسیقای���ی دارد، بلک���ه به تغییرات���ی منجر  فاصل���ه نه فق���ط 
می ش���ود و برخ���ی ترکیب ها را از حالت عادی خ���ارج می سازد؛ از جمله 
تقدی���م و تأخیر، افزایش حرفی برای رعایت فاصله و حذف حروف عله. 

یباشناختی فاصله سخن به میان می آید.  بعد از جنبه های ز

یباشناختی تکرار،  کوتاه به جنبۀ ز فصل سوم: نویسنده پس از پرداختی 
ینش  گز تناس���ب لفظ و معنا را در س���ه حوزه تناسب آوای���ی - معنایی، 
دقی���ق واژگان و معنای تصویری بررسی می کند. در حوزه تناسب آوایی 
- معنای���ی آمده است: واژگان بسته به موضوع و معنا تقسیم می شوند؛ 
واژگان بزم و شادی با واژگان جنگ و ستیزه متفاوت است. وی بحث را 
با انواع داللت )آوایی، اجتماعی، روانی و حاشیه ای( و اختالف حرکت 
گسترش معنا پ���ی می گیرد.  گست���رش در ساخت���ار و  و اخت���الف معن���ا و 
ین���ش دقیق واژگان« ح���وزه دیگر است؛ مخاط���ب می خواند واژگان  »گز
که ن���ه فقط تناسب لفظی و معنوی در آن  قرآن���ی چنان چینش یافته اند 
رعایت شده، بلکه امک���ان تغییر واژه ای در بافت و ساختار وجود ندارد 

پیوستگ���ی و نظم قرآن از دیگر مباحث ای���ن فصل است. نویسنده بیان 
یع نوعی بی نظم���ی و بی ارتباطی میان مطالب  می کن���د در یک نگاه سر
قرآن وجود دارد، ام���ا تثبت و درنگ پیوستگی شگفت انگیز آن را نشان 
می ده���د؛ البت���ه این نظ���م فقط در سط���ح واژگان و سب���ک و اسلوب آن 
نیس���ت، بلک���ه در معانی آیات نیز به چشم می آی���د. در آخر آیاتی را مثال 

کنده و در واقع مکمل یکدیگرند. که در ظاهر پرا می زند 

بی تغییر و تحول  یم در ساختار و مدلول واژگان عر کر فصل چهارم: قرآن 
که زبان ق���رآن را از ادبیات جاهلی  کرده اس���ت. این تغییر  بسی���ار ایجاد 
یبایی آن شده است. این تغییر را در واژگانی  متمایز می سازد، موجب ز
کرد. چون تسبیح، عبادت، مغفرت، زکات، حج و ... می توان مشاهده 

ی���م ی���ک مت���ن اس���ت و »درک م���راد آن الزامات���ی  کر فص���ل پنج���م: ق���رآن 
را از خوانن���ده می طلب���د« و ب���رای فه���م آن همانن���د ه���ر متن���ی بای���د ب���ه 
ک���رد:  پیش فرض های���ی بای���د توج���ه 
متن���ی  اس���ت،  تفسی���ر  قاب���ل  متن���ی 
ذوبطون اس���ت، خداون���د از انزال آن 
هدف دارد و به زبان عقال با ما سخن 
گفته و ش���ارع برای بیان مقاصد خود 
از الفاظ و جم���الت معنادار استفاده 
ک���رده و ... . بع���د نویسن���ده ب���ه نقش 
باف���ت در فهم ق���رآن اش���اره می کند و 
ب���رای تبیین بحث، م���واردی را نمونه 
ک���ه ب���ا قرارگرفت���ن در مت���ن  م���ی آورد 
معن���ای حقیقی ش���ان را می نمایند؛ مث���اًل فرحین در آی���ه »ان اهلل الیحب 
الفرحی���ن« به معنای شادی نیست، بلک���ه به معنای تکبر است و این از 

بافت برمی آید.

که اذعان ش���ده دربارۀ آن  »سبک ق���رآن« از عنوان های ای���ن فصل است 
به راحت���ی نمی توان سخن گفت؛ با این ح���ال قرآن پژوهان در فهم سبک 
ق���رآن ای���ن رویکرده���ا را داشته اند: ذوق���ی، زبانی، هنری و عقل���ی. »زبان 
ق���رآن« عن���وان دیگر این فصل است و به اقتضا درب���ارۀ زبان قومی و عرفی 
ک���رده است. عنوان  و زب���ان دی���ن و نظریه غیرشناختی ب���ودن زبان بحث 
»معناشناس���ی در زمان���ی واژگ���ان قرآن���ی« ه���م به ای���ن نکته نظ���ر دارد که 
بسیاری از واژگان قرآنی، مدلول حسی داشته اند، اما به مرور زمان مدلول 
تجریدی پیدا کرده اند؛ از جمله: تقوا، ثواب، صلوة، رحمان و رحیم و ... .

»شناخت قرآن« عنوان بخش دوم است و از دو فصل تشّکل یافته است:
بی بودن زبان قرآن و وجه اعجاز آن در لفظ و  فص���ل اول: این فص���ل از عر
که اعجاز  کرده  گوشزد  معنا سخن به میان آورده است و به شبهه هایی 
قرآن را نمی پذیرند و صفحاتی را به جواب این شبهه ها اختصاص داده 
اس���ت؛ در ضمن درب���ارۀ تفاوت قرآن ب���ا دیگر معج���زات و پیشینه های 

زیبا یی شنایس آیات قرآن پرداخیت 
است به مؤلفه های زیباشناخیت 
آیات قرآن کرمی؛ مؤلفه هایی که 

لفظ و معنا را چینیش پرانسجام 
خبشیده اند و برآمد چنن 

انسجایم است که شیوه های بیاین 
 و بدیی جلوه ای هرچه

 استوارتر یافته اند.
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کنایه  فص���ل ششم: نویسنده در این فصل ب���ه مجاز و استعاره و تشبیه و 
گوشزد می کند. در قرآن می پردازد و نقش هر یک را در بیان قرآنی 

کنار هم ق���رار داده، دارای  که لف���ظ و معنا را در  یم  کر فص���ل هفت���م: قرآن 
کله، جن���اس. نویسنده  ی���ه، مشا فن���ون بدیعی بسیار اس���ت: طباق، تور
در پای���ان این فص���ل، برخی آیات را )از جمله آی���ه 26 و 27 سوره بقره( از 

یباشناختی بررسیده است. جنبه های ز

نقد
کت���اب را ورق می زن���د، مطالبی ب���ه ذهنش خطور  وقت���ی خوانن���ده این 

که می تواند انتقادی به این اثر باشد: می کند 
یکردی  یک���رد این پژوه���ش رو 1.نویسن���ده در صفح���ه 18 می گوید: »رو
یباشناختی و  یبایی شناسان���ه است که می کوش���د باتوجه به مفاهیم ز ز
یبایی های متن قرآن���ی را بکاود«. سؤال پیش  مؤلفه های نق���د جدید، ز
کدام است و  یباشناخت���ی و مؤلفه های نقد جدید  که مفاهیم ز می آی���د 
کاوی  ک���دام فصل و بحث���ش - با توجه به این مفاهی���م و مؤلفه ها - به وا
یبایی های متن قرآنی اختصاص دارد. البته در فصل اول بخش سوم  ز
که می توان سابقۀ بحث را  از موسیقی درون���ی و بیرونی قرآن سخن رفته 
گرف���ت. نویسنده یک فصل  در »موسیق���ی شع���ر« شفیعی کدکنی سراغ 
ی���ا بخش را باید ب���ه این مفاهی���م و مؤلفه ها مخت���ص می ساخت و بعد 
یباست؛ دیگر  می گف���ت با توجه ب���ه این مفهوم فالن آی���ه و سوره ق���رآن ز
یبایی شناختی آیات قرآن  کله و مجاز و تشبیه، به ز نباید با سجع و مشا
می پرداخ���ت؛ چ���ون دیگر ای���ن بحث ه���ا جایگاهی نخواهن���د داشت؛ 

مؤلفه های نقد جدید حرف و سخن تازه می طلبد.

یاد به چش���م می آید؛ برای  2. تک���رار و »ب���ه عبارت اخری« در ای���ن متن ز
نمون���ه بن���د دوم صفحه 18 و بند اول صفحه 19 را ب���ا هم بسنجیم. این 
دو بند در واقع پرداختن به یک موضوع است؛ منتها با واژگان و الفاظی 
متف���اوت. در بن���د سوم صفحه 18 و بن���د دوم صفحه 19 ه���م این تکرار 

دیده می شود.

یبایی شناسی« عنوان فصل اول بخش اول است.  3. »کلیات���ی دربارۀ ز
یبایی شناس���ی در غرب  نویسن���ده ذی���ل این عن���وان به سی���ر اندیش���ه ز
ک���ه چرا نویسنده  یاروی می شود  می پ���ردازد. اما ذهن با ای���ن پرسش رو
محت���رم در پژوه���ش خود به ای���ن موضوع پرداخته اس���ت. ممکن است 
یباشناسی آشنا  ایش���ان بفرمای���د می خواستم خوانن���ده را ب���ا پیشین���ه ز
گف���ت زمانی این بحث  بس���ازم. این دلی���ل را می توان پذیرفت، اما باید 
که درب���اره متنی اسالمی سخن نگوییم یا بخواهیم با توجه  برد دارد  کار
یم؛  یبایی شناسی آیات قرآن را پیش گیر بی ز یات دانشمندان غر به نظر
یه دانشمندان  یبایی آیات باید بر مبنای قرآن و سنت و نظر شناخ���ت ز
اسالم���ی باش���د. ممکن است نویسنده بگوی���د در فصل دوم این بخش 
ب���ه سابقه ای���ن بحث در می���ان اندیشمن���دان اسالم���ی پرداخته است. 

ی���اروی می شود: مفهوم زاید  و ذی���ل »رفع یک شبهه« با این عنوان ها رو
یبایی شناختی  بودن ح���رف، علت اعتقاد به زاید بودن ح���رف، نقش ز
کارکرد  کارکرد سبکی - مضمونی حروف در برخی از آیات،  حروف زاید، 
حرف از جهت ذکر و حذف. حوزه دیگر »معنای تصویری« است؛ آنچه 

کشیده شده اند. که در آیات به تصویر  مد نظر است، معنایی است 

کدکن���ی دربارۀ  یف���ی از است���اد شفیعی  فص���ل چهارم: ای���ن فصل با تعر
تصوی���ر ش���روع می ش���ود و پ���س از بی���ان اص���ول تصویرگرای���ان می گوید: 
یبایی های قرآن به مسئله تصویر هم  کالسیک عرب در بررسی ز ناقدان 
پرداختن���د. بعد با عنوان هایی چون تصویر در ق���رآن، مؤلفه های تصویر 
ی���ر تقابلی بحث را  هن���ری در ق���رآن، تصوی���ر و بافت، تصوی���ر تابلو، تصاو

بسط می دهد.

فص���ل پنج���م: التفات، یعنی انتق���ال کالم از حاضر ب���ه غایب، از غایب 
ب���ه حاض���ر و از ماضی ب���ه مستقبل و از مستقبل به ماض���ی. در حقیقت، 
کالم  گوینده در  که  یژگ���ی سبک شناختی است  صفت التفات نوعی و
ب���ه آن روی می آورد. ای���ن فصل بحث و فحص درب���ارۀ التفات در قرآن 
کارکرد التفات، جنبه  ذی���ل این عنوان هاست: انواع و ح���االت التفات، 
سبک شناخت���ی التف���ات، حوزه های التفات در ق���رآن، التفات در حوزۀ 

واژگان، انواع معنا، انحراف در ساختار نحوی.
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نقد و برریسکتاب

یف ه���ا و پرداختن هایش انسج���ام معنایی جمله ها و  نق���ل قول ها و تعر
بنده���ا را رعای���ت نکرده اس���ت؛ از این شاخه به آن شاخت���ه بسیار شده 
اس���ت؛ ب���رای نمونه به صفح���ه 31، بند 3 و صفح���ه 32 اشاره می شود. 
یفی از  یبایی شناس���ی«، بی هی���چ مقدم���ه ای، تعر ی���ف ز وی ذی���ل »تعر
یباشناسی  یبایی شناختی ارائه می دهد و بعد بدون هدفی می گوید ز ز
ی یاد می کند  یژگی آث���ار سه ج���زء دارد و بعد ب���دون پیش درآمدی، از و
یبایی را  یبایی ان���د؛ سپس در صفحه 32 می گوید: ز که دارای صفت ز
یفی از  کرد و بع���د از بیان تعر یف  از منظ���ر ذهن���ی و عینی هم می توان تعر
گوستین را در تأیید این نظر م���ی آورد. بعد بدون  منظ���ر ذهنی، سخ���ن آ
کوین م���ی آورد... . می بینی���م نویسنده برای  هی���چ ارتباطی سخن���ی از آ
که  چین���ش مطالبش طرح���ی ندارد؛ از همین رو ب���ه نتیجه ای نمی رسد 
کدام را در این  کدام رأی را می پسندد و  گفتگو  از ای���ن همه مفاوضت و 

پژوهش مبنا قرار می دهد.

کتاب آم���ده است: هنر یعن���ی درک عاطفی حقیقت.  7. در بخش���ی از 
یفی از  یفی از حقیقت ارائ���ه نداده است. تا مخاط���ب تعر نویسن���ده تعر
حقیقت نداشته باشد، نمی تواند به درک روشنی از سخنان وی برسد. 

کله و ... وجود دارد. این اشکال در بحث هایی چون مشا

8. گ���اه تناسب عنوان ها بر خواننده روشن نیست؛ مثاًل در صفحه 303 
یبایی شناختی تک���رار« و »تناسب لف���ظ و معنا«  رابط���ۀ عنوان »جنب���ه ز

معلوم نیست. این موارد به توضیح و تبیین نویسنده نیاز دارد.

9. نویسن���ده بی آنکه بخواهد با آوردن شاهد مثال های بسیار، خواننده 
که  را خست���ه می کند؛ مثاًل حدود 35 صفحه )240 - 275( نمونه آورده 
که می توانسته همه بحث  آیات قرآن آهنگین و موسیقایی اند؛ در حالی 

کند. را با بررسی یکی دو سوره جمع 

10.  برخی مطالب توضیح نویسنده را می طلبد.
- در صفح���ه 229، سمفون���ی با ح���رف »ل«: مؤلف تبیی���ن نکرده به چه 

دلیل حرف »ل« شانزده بار تکرار شده است.

یژگی ها« مبهم است. - صفحه 206، سطر 13: »و

11.  در فص���ل اول بخش سوم آمده است: »از جمله این عناصر می توان 
کرده است؛ به  کرد« و فقط به عنصر موسیقی اشاره  به موارد ذیل اشاره 

عبارتی شماره 1، شماره 2 و 3 در پی ندارد. 

ک���ار نمی کاهد، و سعی و  گف���ت این نقد و انتقاد از اهمیت  در آخ���ر باید 
تالش بسیار نویسنده را ندید نمی گیرد.

ک���ه براساس مبانی  بله به ای���ن بحث پرداخته اید، ام���ا معین نکرده اید 
ید و چون مشخص  کدام یک از این بزرگان بح���ث را پیش می بر و م���رام 
کتاب ثم���ری نخواهد داشت و  ی���ه آنان در ای���ن  ننموده ای���د، ضبط نظر
کرده اید و نظر  کتفا  چ���ون به نقل یک یا چند عبارت از سخنان ایش���ان ا
که باید و شاید بسط نداده اید، مخاطب از خواندن این  ایشان را آن طور 

فصل بهره و فایده ای درخور و چشمگیر نخواهد برد.

یبا از نظ���ر او همان خیرخواه  4. نویسن���ده در صفح���ه 26 آورده است: »ز
یبایی است. واحد مطلق خیرخواه، قبل از هر چیز  اس���ت و خیر در پی ز
یبایی  که ز یباس���ت، چون خیر است؛ پس خیر منش���أ نخستین است  ز
از آن ص���ادر می شود«. با خواندن این عب���ارت می پرسیم مگر خیر منشأ 
یبای���ی از آن صادر می شود، پس چ���را در ابتدای  که ز نخستی���ن نیست 
یبایی است. به عبارت دیگر نوعی تناقض  نقل قول آم���ده خیر در پی ز
که  کوتاه می توان دی���د. در ضمن عب���ارت صفحه بعد  در ای���ن عب���ارت 
یباست ب���ه واسطه  ک���ه ز یبای���ی را ناش���ی از روح و هرچ���ه را  »فلوطی���ن ز
ی از جسمانی���ت می دان���د«، نقض���ی ب���ر  بهره من���دی آن از روح ی���ا دور
یبای���ی از آن صادر  که ز ای���ن حرف است: »خی���ر منشأ نخستی���ن است 
می ش���ود«. احتمال دارد نویسنده این نق���ض را نپذیرد، در این صورت 

کند. بهتر است مفهوم را با قلمی روان تر و منسجم تر بیان 

5. برخ���ی جمله ه���ا شتاب نویسن���ده را می رسان���د؛ وگرن���ه می توانست 
جمله های بهتر و روشن تری را ثبت نماید:

یبا بهره یاب���ی از نیروی صورت بخش  - صفح���ه 27، بند اول: »جس���م ز
گ���ر »با« قبل  ک���ه از صور خدای���ی می آید، وج���ود پیدا می کن���د«. به نظر ا
از بهره یاب���ی می آم���د، جمل���ه روان ت���ر به نظ���ر می رسی���د. در ضمن »صور 

خدایی« مبهم است و توضیح و تبیین بیشتری می طلبد.

- صفح���ه 29، بن���د اول: »آث���ار ای���ن دوره از حوزه های شع���ر، هنر، نحو، 
ین  گر »در« جایگز یبایی فراوان اس���ت«. ا بوط به ز بالغ���ت و مباح���ث مر
»از« می شد، جمله روان تر به نظر نمی رسید؟! خالصه مفهوم این جمله 

یباتر می توان نوشت. را به هنجارتر و ز

که ب���رای عرب ها و  - ص 209، بن���د اول: »مت���ن ق���رآن ب���ه عنوان متن���ی 
غیرعرب ها که با زبان و ساختار زبان ادبی آشنا هستند، معجزه است«. 
ای���ن سطر پایان ندارد؛ در ضمن با جمله بع���د ارتباطی ندارد؛ »ولی« در 

جمله اخیر زاید است.

کار  ک���ه ب���ا لجاجت و عن���اد به  - ص 194، بن���د اول: ح���رف اضاف���ه ای 
می رود، »با« است، نه »به«.

که  گرفت، ای���ن است  که ب���ه ای���ن نوشته می ت���وان  6. اشک���ال دیگ���ری 
ی چینش  گون دربارۀ یک مطلب را طور گونا نویسن���ده بحث و نظرهای 
یاب���د؛ ب���ه عبارتی در  کم���ال سخ���ن او را در ک���ه خوانن���ده تمام و  ن���داده 


