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 الحديث العربی الشعر فی دراسة األسلوبية البنی

*سميهحسنعليان

 چكيده
هتا  ختهلتف     نظر به اهميت نقد علمی و ادبی در شناساندن نقاط قوت و ضعف نگاشتهه 

  پتووه   گترر  رهتر نيست. از ايت    ها كم شايد بهوان ادعا كرد كه ارزش نقد آثار از خود آن
البنی األسلوبية دراسةة يةی الرة      ت تحليلی به بررسی و نقد كهاب  حاضر با روش توصيفی

آن در  دربتار  پرداخهه و خالحظات ختهصتر     اثر كمال عبدالرزاق العجيلی ،ال  بی الحديث
گتر   ها  اي  بررسی و نقتد بيتان   تري  يافهه شكلی و خحهوايی بيان داشهه است. خهم ةجنبدو 

شود كته   شكلی و خحهوايی يافت خی ةجنبها در هر دو  آن است كه برخی نواقص و كاسهی
بتودن خوضتو      عاموجود برخی خطاها  تايپی و نگارشی    ها عبارت است از برخی از آن

 نداشته   جترابيت برخی خطالب بتدون توجته بته آختار      ةارائتحقيق   ةپيشينبه  نكردن اشاره
هتا  دقيتق و عميتق     تحليل ةارائآخار  بسيار زياد كه خانع  ةجاخعو عنوان اثر و وضوح آن  

هتم  ازسو  نويسنده شده است. هرچند نبايد ازنظر دور داشت كه كهاب خحاست  فراوانتی   
تطبيق ديدگاه جديتد   ازلحاظها  ديگران  تازگی و نوآور   خانند نقد و تحليل ديدگاهدارد  

خارج و  يق  دور  از اسهطراد و بيان خطالببر خهون شعر   تعريف دقيق اصطالحات تحق
گيتر  از   شده  پرهيز از تكرار خطالتب  ارجاعتات دقيتق  بهتره    خطرحغيرخرتبط به خوضو  

 .خسهندات و خنابع و خآخر فراوان و خعهبر در خوضو 

الرزاق العجيلی  خطوالت  شعر خعاصتر    كمال عبداألسلوبية یالبنناسی  ش سبك ها: كليدواژه
 عربی.
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 مقدمه .1

كته شتايد    جتايی  تتا ها  بتارز شتعر عربتی خعاصتر شتده       فراوانی خطوالت شعر  از ويوگی
دور از انصتاو نباشتد.    بته اختر  گتزاو و    «الرة  ية  المطوالت عص »گرار  اي  دوره به  نام

ند كه قدرت واقعی شاعر در ابتدا  ستاخهار فنتی در آن    ا ها  طوالنی خطوالت درواقع قصيده
بنايی بلند است كه با افزودن يا كاسه  آجر  از آن ارزش زيبتايی و   خانندشود و  گر خی جلوه

صتورت   بته ساخهار  خود را از دست خواهتد داد و بستيار  از ايت  خطتوالت از شتاعران      
 .است  داده خود اخهصاص  بهاز ديوان شاعر را  و يا بت  عظيمی  دهشجداگانه چاپ 

 .ارائته شتده استت   ختهلفتی   ها نظرخعاصر   دوراسباب پيداي  اي  خطوالت در   دربار
 العجيلتی  عبتدالرزاق انتد    و هنر را عواخل اصلی ظهور خطوالت دانستهه   برخی دي   سياست

شتاعران عترب    دربتي  يربتاز  (  هرچند نبايد از اي  خوضتو  غافتل بتود كته از د    18 :2012
كته   چنتان  هتم   انتد  تر عالقه نشتان داده  ها  طوالنی بي  اند كه به سرودن قصيده بودهراد اف

 تتوان  ختی  تتر  بي  خطالعة برا كه  اند پرداخهه تفصيل بهو ايجاز  اطاله خسئلةناقدان قديم نيز به 
 .كردخراجعه  رشيق اب  وخلدون   اب جاحظ    كهب به

اند و توجيته   داشهه  ناقدان از ديرباز به خسائل ختهلفی از يك خه  ادبی توجه  ديگر سو  از
توجته   اختا    رسان باشد يار تواند در فهم خه   ها برا  توجه به خسائل خه  اي  بوده كه خی آن

تحليتل زبتانی    ةجنبت كه باعث اهمال افت يحد  افزاي   تابه اي  خسائل خارجی و پيراخونی 
شتعر  و   ةتجربت شد. گويا نقد ادبی فقط خوضوعاتی چون خعانی و افكار  خيتال و عاطفته    

العتي    نصتب   گرفتت  قترار ختی  « خضمون»عنوان  باكه   راو خسائلی از اي  دست   صدق فنی
شناستی   ررسی و تحليل در علم سبكقرار داد و شكل و ساخهار خوضو  خناسبی برا  ب دخو
بتر گرفتت    را در آواهتا و و خوضتوعاتی چتون صترو  نحتو  وا،گتان        شتد شناسی  زبان و

 (.116: 1981 الراجحی 
و در نقتد و تحليتل    شتد  م از قرن بيسهم خطرح 1950 ةدهها  نقد كه در  يكی از روش
  حتوز شناسی است. اي  خوضو  بستيار  از خطالعتات و تحقيقتات     سبك شدخهون اسهفاده 

كته   ايت   بتار  ستااالت بستيار  را در  له ئخساده است. اي  شناسی را به خود اخهصاص د زبان
است و اي  ساالی است كه پاسخ بته    كردهها خطرح ذه است يا روش در شناسی علم  سبك
و بتي  ناقتدان در پاستخ بته ايت  ستاال        استت صورت خعي  و خشتص بسيار خشكل  بهآن 

داننتد و يتا    خستهقل ختی   شناسی علمتی  زبانچون  همها آن را  بعضی .نظر وجود دارد اخهالو
  (217: 1984 خصتلوح   شناسی باشتد  زبانها  علم  زيرشاخهدر  حداقل علمی كه خندرج

 (.219 :1984اند  أبوديب  را رد كرده شناسی سبكبودن  علمیكه بعضی ديگر  حالی در
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 :سبك درواقع روش نويسنده در ساخت خواد زبانی است. شايد بهوان گفت

ختورد. يتك روح يتا ويوگتی يتا       ختی چشتم   بته سبك وحدتی است كه در آثتار كستی   
ختهصتات   خكرر در آثار كسی است... ايت  وحتدت از عواختل و    ها  خشهرک و ويوگی

 پنهتان و  كار اختا غالبتاًً  آشت  شود  عواخلی كه نسبهاًًًً خیكننده ناشی  نظر جلب تكرارشونده و
 (.16: 1386 شميسا  اند پوشيده

 :ريف آن آخده استو نيز در تع

ها و تعابير و عبارات است. نويستندگان ختهلتف    وا،هسبك خحصول گزين  خاصی از 
عبتارات گونتاگون   هتا و   وا،هبرا  بيان يتك خعنتا  واحتد تعتابير ختهلتف دارنتد و از       

كنند و بدي  ترتيب سبك آنتان اختهالو دارد  البهته ايت  تعريتف از ستبك        خیاسهفاده
طرق ختهلتف   بهعلم بيان دارد كه همان ادا  يك خعنا  واحد شباهت زياد  به تعريف 

لحاظ علم بيتان ختا    بهبيان است و اي  نكهه   نحواست و برطبق اي  تعريف سبك همان 
هستهند و اساستاًً    گرا تشبيه یگرا و برخ اسهعارهن كشاند كه برخی از شاعرا خیجا  آنرا به 

رستاند كته    ختی جا  آنشدت تصوير  است و اي  پيوند خا را به  بهزبان برخی از شاعران 
 كنتد  خیسهي  درباب سبك را فراهم ها  قضاوت را پايهتري   تحقيق در بيان يكی از خهم

 .(16: 1378 طالبيان 

  وجتودش ارتبتاطی تنگاتنتا بتا     شناستی اختر  استت كته در ابهتدا      ستبك   حال هر به
  بنتابراي   .ل خته  از آن بهتره جستهند   ر بررستی و تحليت  آن ناقدان د از بعدو  ردداشناسی  زبان
خه  ادبتی تتوازن    ةخطالعشناسی بي  روش علمی در خطالعات زبانی و روش نقد  در  سبك
 كرده است. برقرار

هتا  شتكلی آثتار     ها  سبكی يا ويوگی شناسی جديد درپی شناسايی و كشف نشانه زبان
ا   نويستتنده يتا شتتاعر يتتا دوره باعتث خهمايزشتتدن اثتتر يتك    را چتته ختهلتف برآختتده تتا آن  

و   هتا  آوايتی  جملته    توانتد حتوزه   ها  ستبكی ختی   كند. اي  شاخصه شود خعرفی خیخعي 
( و اگرچته  55: 1987بتر گيترد  براختز     تركيب جمالت قاخوسی  خعجمی( و يا بالغی را در

استی از قترن بيستهم و بتا     شن اصتطالح ستبك   اخا  خود سبك از ديرباز خوردتوجه بوده است
شتناس سوئيستی فردينانتد د      زبان ةخدرسكه در رأس آن   ها  زبانی جديد ظهور پووه 

 سوسور قرار دارد  رواج يافت.
بلكته در زبتان     در زبتان عربتی   فقتط  نته شناسی  سبك ةزخينها  ختهلف در  تأليف كهاب

بستيار  از   ةدغدغت گتر   ضرورت وجود تأليفاتی در اي  خوضتو  و بيتان    دهند  نشانفارسی 
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البنةی األسةلوبية دراسةة يةی     چون  گران اي  حوزه است و آثار  هم نظران و پووه  صاحب
گتويی بته ايت      اقداخی بايسهه بترا  پاستخ    اثر كمال عبدالرزاق العجيلی ،الر   ال  بی الحديث

 ضرورت است.
انستانی و  دن يكی از اهتداو اساستی پووهشتگاه علتوم     كر خحققحاضر درراسها   ةخقال

كه همتان بررستی و نقتد آثتار       خطالعات فرهنگی شورا  بررسی خهون و كهب علوم انسانی
اي  سطور بر آن بوده تتا    نويسندسعی  علمی است  به بررسی كهاب حاضر پرداخهه است و

پووهشی پووهشتگاه ازلحتاظ ظتاهر  و خحهتوايی و      ةناخ شيوهبا نقد و تحليل اي  اثر خطابق 
 ها  زير پاستی خناسب بيابد: برا  پرس ساخهار   درون

 شود؟ بررسی يافت خی خوردها  جاخعيت صور  در اثر  يك از خالفه كدام ـ

 كيفيت چاپی و فنی اثر چگونه است؟ ـ

 نظم خنطقی و انسجام خطالب در كل اثر و نيز در درون هر فصل به چه ترتيب است؟ ـ

ويستتنده در استتهنادات ن دقتتت ناستتهفاده و خيتتزا ختتوردخيتتزان اعهبتتار خنتتابع علمتتی   ـ
 است؟چگونه

 ها به چه صورت است؟ نقد آن  نحوديگران و   آراتعاخل اثر خوردبررسی با  ـ

صتول دينتی و استالخی چگونته     خيزان ستازوار  خحهتوا  علمتی اثتر بتا خبتانی و ا       ـ
 شود؟ خیارزيابی

كه در نقد و تحليل كهاب خوردنظر پووهشتگاه علتوم     به برخی از سااالت ديگر نيز  البهه
صتورت   بته انسانی و خطالعات فرهنگی شورا  بررسی خهتون و كهتب علتوم انستانی بتوده       

 داده شده است. ضمنی پاسخ
و  استت ت تحليلی  شده توصيفی خطرحگويی به سااالت  پاسخ برا روش پووه  حاضر 

 ا  نيز اسهفاده شده است. خانه از روش كهاب

 

 الحديث العربی الشعر فی دراسة األسلوبية یالبنبررسی و نقد كتاب . 2

شناستی    هتايی چتون كهتاب    كته شتاخل قستمت     در اي  بت  از خقاله بعد از خعرفی كهتاب 
بته    استت بنتد    و فصتل   بنتد     عنتوان خاسهگاه كهاب  بيان خوضو  آن  جاخعيت صتور  
صتورت كاختل و جتاخع بته ستااالت       بته تحليل و نقد خحهوا  اثر پرداخهته شتده استت تتا     

 پووه  پاسخ داده شود. ةخقدخشده در  خطرح
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معرفيكتاب1.2
و  خعرفتی كوتتاه نويستنده  خاستهگاه     شناستی   در بت  خعرفی كهاب به نكاتی چون كهتاب 

نقتد خحهتوا    بترا  شتود تتا زخينته     و نيز خحهوا  كهاب اشاره ختی   خوضو   جاخعيت صور 
 .دشوفراهم

 ههكمال عبدالرزاق العجيلتی نگاشت   را الحديث ال  بی الر   يی دراسة األسلوبيه یالبنكهاب 
 الرة    مطوالت يی األسلوبية البنياتدكهر  نويسنده است كه عنتوان   ةرسالاست. اصل كهاب 

ادبيتات دانشتگاه باتداد دفتا        دانشتكد داشهه و به راهنمايی علی الزبيد  در  الحديث ال  بی
در قطتتع وزيتتر  در در بيتتروت  ال لميةةة الكتةة  دارانهشتتارات م  2012ر ستتال دو  شتتده
 است.ده كرچاپ آن را صفحه 320

ايت     نقتد و ادبيتات   ةزخينت به تتصص كمال عبدالرزاق العجيلتی در   توجه بااست  گفهنی
كته در آن بته   نگاشتهه   علية بنت المهدي، ش  ها وحياتهةا نتام   بهخند ديگر   اثر ارزشنويسنده 

م انهشتارات   1986در سال و خعرفی شتصيهی تاريتی از خيراث ادبيات عربی پرداخهه است 
خنتدان   دراخهيار عالقته و  كردهصفحه چاپ  171 آن را در در بيروت الدار ال  بية للموسوعات

 .استداده  قرار

 خاستگاه كتاب 1.1.2

 دكهتر  دور  ورنتده در  آ پديتد بررسی و خطالعات  ةنهيجكهاب حاضر   گونه كه گرشت همان
هتا و   هتا  تطبيقتی و عملتی نظريته     شك احساس نياز ادبيتات عربتی بته نمونته     یباست و 
اصلی نويستنده در انهتتاب چنتي  خوضتوعی بتوده استت.         انگيزها  نقد  بر خهون  روش

كمبتود چنتي     كهاب به اي  خوضو  اشاره كرده و بتا نظتر بته    ةخقدخنويسنده خود در ابهدا  
ها  ستبكی خطتوالت شتعر     ويوگیخطالعاتی در ادبيات عربی  دست به اي  كار عظيم زده تا 

 (.5 :2012 العجيلی عبدالرزاق د كنخعاصر عربی را اسهتراج 

 موضوع كتاب 2.1.2

هتا    هتا و روش  دن خأل خوجتود در تطبيتق نظريته   كركه گاخی خاثر درراسها  پر  اي  كهاب
بررستی و تحليتل    یشناس سبكازنظر خطوالت در شعر عربی خعاصر را   استنقد  بر خهون 

تا با بررسی خطتوالت شتعر عربتی خعاصتر از ابهتدا  قترن       ده كرسعی  نويسنده ده است.كر
 .دكنخهم ارائه  ةخرحلها را در سه  ها  سبكی آن ويوگیتري   بيسهم  خهم
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كته ختود استاس     را  هتا  علمتا  عترب    بايد يادآور شتد كته پديدآورنتده يافهته      البهه
ناديتده نگرفهته و در بستيار  از خواقتع       شناسی شده است دسهاوردها  جديد در علم سبك

هتا را بيتان    يم كته نويستنده بتا ذكتر خستهندات آن     يهتا  هتا  آن  و  به نگاشهه ةخراجعشاهد 
 است.هكرد

 جامعيت صوری كتاب 3.1.2

 .ارائه شده است ذيلجدول  دو جاخعيت صور  كهاب خوردبررسی در قالب

كتابصوريجامعيت.1جدول

 گفتارپيش
 نتيجه خالصه فهرستمطالب بيانهدفاثر مقدمه

 كلی فصول كلی فصول تفصيلی اجمالی ضمنی صريح فصول كلی

           

كتابصوريجامعيت.2جدول

تمرينو فهرست جدول،تصوير،نمودارونقشه
 آزمون

 شناسيكتاب
 خنابع خوضوعی اعالم نقشه نمودار تصوير جدول

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد 

اثتر خوردبررستی جاخعيتت صتور  خناستب و        دهد نشان خی 2و  1  كه جدول طور همان
كته    به ادعا  نويسنده در خقدخته  توجه باهاست و نيز    هرچند فاقد برخی بت ددار یخطلوب

آختار   ةارائت تتر  بترا     ها  بي  رفت نمودارها و جدول خیبه خسائل آخار  پرداخهه  انهظار 
  ردنتدا نياز نبايد از نظر دور داشت كه كهاب حاضر به تمري  و آزخون   چني  . همباشد داشهه

 پووهشی دارد. ةجنبكه آخوزشی باشد  چراكه بي  از آن
سنت خكهوبات گرشهه در تنظتيم خطالتب را   كه ازخنظر ظاهر  سعی نويسنده بر آن بوده 

بدي  ترتيتب كته     در تيهربند  خحهوا از الگو  شمارگان اسهفاده نكرده است اخا  دكنرعايت 
 .اند بلكه خطالب بدون شمارگان بيان شده  هر شماره ناظر به خوضوعی جديد باشد

 76 دوم  فصتل   صتفحه  84رعايتت شتده استت. فصتل اول      ها تقريبتاًًًً  تناسب بي  فصل
 است. صفحه 89 دوم  فصل   وصفحه

آرايتی  صتحافی  و طترح جلتد      نگار   صفحه كيفيت شكلی و چاپی اثر ازلحاظ حروو
و استت  ز نتوا  چشتم و صفحات   كه كلمات  سطرها ا  گونه بهخوب و درحد خطلوب است  
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 و و عنتوان كهتاب   استت هرچند طرح جلد بسيار ساده   كند آسان خی خطالعه را برا  خواننده
تتر  بتر آن    چينتی كوچتك   چينی بزرگ و انهشارات كهاب بتا حتروو   نام نويسنده با حروو

 .چاپ شده است
شتده استت و   رفهگی بادقتت رعايتت  عبتارتی تتو   بهها( يا  ابهدا  بندها  پاراگراو ةفاصل

ز شود  درحتد اخكتان پرهيت    خی كه باعث خاللت خواننده  ا  طوالنینويسنده از نگارش بنده
 .ها در كهاب نصف صفحه است كه حداكثر طول پاراگراو طور  به  دهكر

هايی از كهتاب   در بت  البهه  ها و اشكاالت تايپی و چاپی بسيار كم است غلط  چني  هم
شود كه بايسهه است برا  چاپ بعد  ويراي  و اصتالح   برخی خطاها و اشهباهات ديده خی

  93  81  70  52  51  42  36  33  28  24  22  17  7هتا  آن در صتفحات    شوند. نمونته 
 .شود خیخشاهده  141 و  136  121  120  116  105  104  101

 یتتوجه  بی  حساب آورد بهبهوان آن را نيز جزء خطاها  تايپی از خوارد ديگر  كه شايد 
ها  آن در كهاب فراوان استت. خاننتد    به كيفيت نگارش همزه  قطع يا وصل( است كه نمونه

إي اد، أبو نؤاس، اإلطالة، اإلنذار، اإلصالح، األم ، اإليجةا،، أللة ، األحةواإ، إمكانيةة،     » كلماتِ
اي  وا،گتان در كهتاب صتحيح      همزكه نگارش « إشباع، األساساإليادة، إجابة، إ،اء، اإلنس، 

 .رعايت نشده است
هتا و خقتاالت    خصتوص كهتاب   بته كه اسهفاده از عالئم سجاوند  در هر خهنتی و   جا آن از

تر  نيتاز   تر و كاخل تر و روش  به ابزار خحكم»هايی  چراكه چني  نوشهه  ردعلمی ضرورت دا
تتر    ا  به توانايی و دقت بتي   اخيانه و زبان ادار  و روزناخهعلت تفاوت با زبان ع بهدارد و 

حاضر بته بررستی چگتونگی كتاربرد ايت        ةنوشه(  1: 1390زاده   غالخحسي « نيازخند است
كتارگير  ايت  عالئتم     به  نحوآورنده پرداخت و اي  نكهه روش  شد كه  پديد ازسو عالئم 
قبتل و يتك    ةكلمت عالئم  بدون فاصله از  نگارش اي   قاعدخناسب و خطلوب بوده و  كاخالًً

 .بعد(  جز در خوارد اندک رعايت شده است ةكلمفاصله با 
هتايی كته در    شود. خاننتد نتام   آورده نوشتپاها  التي  در  بايسهه بود خعادل انگليسی نام

ذكر شده است. 57 و  48  47  34  33  28  27  26ها   صفحه
زياد بي  خبهتدا و خبتر يتا    فاصلة خطاها  رايج در قواعد نگارشی و ويرايشی خانند 

شتدن   نتاخفهوم كته بته    طور  بهشدن جمالت  طوالنیو افعال ناقصه    حروو  خبر  اسم
يت  كهتاب بستيار انتدک و     .. در ا.هتا  و  گترار   نكتردن نشتانه   رعايتت شود   ها خنجر آن

 .است شمار انگشت
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 است:بدي  قرار    نگارشیها  خطاها از نمونه

ارتبطةت  »استت:   چنتي  آختده   109 ةصتفح : در قبل از آن ةكلمخوصول با  نداشه  تناسب
كته بايستهه بتود    ...«  بف ل ياعةل  بصورة الطباشي  الذي يحمیصورة المنا،إ المتالشية يی األيق 

 ؛آخد خوصول خفرد خانث خی
يةن  مةأ أوإ   »  :گونه نوشهه استت  نويسنده اي  157 ةصفح: در ذكر الف و الم در خضاو

« النتةائج »كته التف و الم در خضتاو    « ة ضغط الجملة وتكثيفها ة كما ذك ت م ارا الحذف النتائج
 ؛بايد حرو شود

نويسنده با استهناد   26 ةصفحدر   :«أن»بدون ذكر « إلی»اسميه بعد از حرو جر  ةجملذكر 
المسة حية الرة  ية    وكا  قد أشار إلی ظهور«  گونه نوشهه است: به كهاب عزالدي  اسماعيل اي 

بعتد از حترو   « أن»جا ذكر حترو   اي در «. الجديدة ي د تطورا طبي يا للقصيدة الدرامية الطويلة
 ؛ضرورت دارد« إلی»جر 

يالنتيجةة النهائيةة هةی أنهةا     »گونه آخده:  اي  27 ةصفحدر «: ترتبط»با فعل الزم « بي »ذكر 
كه شكل صحيح جمله بتدي    حالی در  «مأ تلك الحاالت ال اطفية كثي  ت تبط بمهارة بيأقصيدة

 «.... كثي  بيأ ت بط قصيدة»صورت است: 
كةا   حيةث  : »آخده استآن  ةنمون 44در صفحة : صحيح اسم و خبر فعل ناقصهنانگارش 

يةی محةاوالت    أثة  كبية   ال ابطة القلمية )جب ا ، ميخائيل ن يمة، إيليا أبو ماضةی، ..الة      ش  اء
 «....لر  اء ...أث   كا »شد:  گونه نوشهه خی كه بايد اي   «التجديد يی الركل والمضمو 

خوفتق   نستبهاًً  در رعايتت اصتول نگارشتی و قواعتد آن    كهتاب  توان گفت كته   خی  كلدر
 است.بوده

 بندی كتاب بندی و فصل عنوان 4.1.2

بتر فرضتيه    بناگويی به سااالتی است و  ا  در اثر خود درپی پاسخ قدر خسلم هر نويسنده
آن خوضو  اصلی عنوان اثر قرار گرفهته و   برد و خعموالًً يا فرضياتی كار خود را پي  خی

گيرنتد   ها  يتك كهتاب قترار ختی     ها يا بت  عنوان فصل به  خطالب ديگر و عناصر فرعی
بكی در هتا  ست   (. در كهاب خوردبررسی نيز نويسنده درپتی كشتف بنيته   23 :1384 صابر  

و داللتت و خعنتا را   رو سه سطح خوسيقی و تركيب  اي  ازخعاصر است و   دورخطوالت شعر 
گانته همتي     هتا  سته   هريتك از فصتل   دليل. بدي  دكنگرفهه تا در خطوالت بررسی  نظر در

 عناوي  را به خود گرفهه است.



 121   األسلوبية دراسة يی الر   ال  بی الحديث یالبن بر كتاب ینقد

ه   روش  اصلی پتوو    انگيزنويسنده آغاز شده است. اي  خقدخه  ةخقدخكهاب حاضر با 
گفهتار   ساخهار اصلی كهاب را يك پتي   بر دارد. ساخهار كهاب  و بيان خشكالت تحقيق را در

 فصل به خود اخهصاص داده است: سه تمهيد( و 
ديتدگاه  « التمهيد/ المطوالت الر  ية يی النقد ال  بی قةديما وحةديثا  »گفهار باعنوان  در پي 

بته  د يقصتا گترار    نتام  ةتاريتچت كه درابهدا به نقد ادبی قديم و جديد به خطوالت بيان شده 
شتده و يتا   ردد كه خعلقات با ايت  نتام خوانتده   گ خطوالت پرداخهه كه به دوران جاهلی بازخی

 كته نتام   انبار  باخانند شرح  ؛اند گرار  اشاره كرده ها به اي  نام برخی از شارحان اي  قصيده
داشتهه كته بتي     به خود گرفهه است. نويسنده بيتان  را« ش ح القصائد السبع الطواإ الجاهليات»

استت.   بتوده اختهالو  شتده  گرفهته  نظتر  بودن قصتيده در  طوالنی ناقدان در خعيار  كه برا 
در نقتد شتاعران و بررستی اشعارشتان توجته       اإليجةا،  و اإلطالةة  ةخستئل كه بته دو   چنان هم
تتوان بته    ختی استت  گفهار به آن پرداخهه  . از خوضوعات ديگر  كه نويسنده در پي دندكر خی

  خوارد زير اشاره كرد:

 ؛الطويلة والقصيدة المطوالتبيان تفاوت بي   ـ

 ؛خعاصر  دوراسباب پيداي  خطوالت در  ـ

شتكل ختاص آن در شتعر     بته هايی از خطوالت در شتعر عربتی خعاصتر و     ذكر نمونه ـ
 ؛عراقیخعاصر

 ؛خعاصر  دورو ارتباط آن دو با خطوالت « الدرامية»و « الغنائية»دو اصطالح توضيح  ـ

 خعاصر.  دورطوالنی در   قصيدانوا   ـ

يك ختدخل و سته خبحتث اصتلی      از« الموسيقية والبنية اإليقاع»عنوان  باكهاب  اولفصل
 تشكيل شده است.« التك ار» و  «والقايية الو، »  «واللغة اإليقاع»

كته بتر     اساستی  ةخرحلت روش كلی حاكم براثر بدي  ترتيب است كته پديدآورنتده سته    
   است: نظر گرفهه را در  خطوالت گرشهه

و ازنظتر شتكل    نتد پرداخها  كه صاحبان خطتوالت بته تقليتد از شتعر قتديم       دوره الف(
 ؛بند بوده است پا ظاهر  نيز به يك بحر عروضی و يك قافيه 

رودن خطتوالت در قالتب شتعر خرستل     الش خود را برا  ست ا  كه شاعران ت خرحله( ب
بته قافيته    اختا   انتد  خود را ستروده  ةخطولگرفهند  بدي  ترتيب كه در يك بحر عروضی  كار به

 ؛اند چندان توجهی نداشهه و قصد رهايی از آن را داشهه
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گيترد كته    بتر ختی   خطوالت شاعران خهجر و جماعت ديوان و آپولتو را در  سوم  دور (ج
خصتوص بعتد از    بته  ؛خطوالت هم در شكل و هم در خضمون تاييرات اساسی يافهته استت  

ديگتر آخيتهنتد و بته     كه شاعران با شعر غربی آشنا شدند و بحرها  عروضتی را بتا يتك    آن
ر غربتی بته نگتارش شتعر خنثتور      هايی از شع نمونه ةترجمبر  عالوهو  ندبتشيدها تنو   قافيه
 پرداخهند.سپيد(  شعر

 اختا   استت داده رگانه را خدنظر قترا  رتيب نويسنده در هر سه فصل اي  خراحل سهبدي  ت
كه نويستنده   اي  باها بسيار زياد بوده و  گونه كه واضح است تعداد خطوالت در اي  دوره همان

( و نيتتز كيفيتتت  وحتتدت 100در خقدختته دو خعيتتار اصتتلی كميتتت  تعتتداد ابيتتات بتتي  از 
 ةداخنت هتا در   بسيار  از آن گرر رهنظر گرفهه و از اي   خطوالت درخوضوعی( را برا  انهتاب 

و بههتر بتود در هتر     استت حال تعداد خطوالت باز هم زياد  اي  گيرد  با پووه  و  قرار نمی
تتر بته    ي چته بت   هتر گرفت تا اثرش  ها را برا  بررسی درنظر خی از آن یدوره تعداد خشتص

 پووه  علمی نزديك باشد.
دارد بته سته خوضتو      بيتان ختی  « ختدخل »ا  كه در  بعد از خقدخه دوملفصنويسنده در 

پردازد. بدي  ترتيتب كته ابهتدا انتوا       خی« الزمأ ح كة»   و«الحذف»  «الجملة وخصائص ال تبة»
گانته   و با بررسی چندي  خطوله از هريك از خراحتل سته  ده كرجمله در زبان عربی را خطرح 

كنتد و در خبحتث حترو     خیها را بيان  ها  آن ويوگیچگونگی جمالت در اي  خطوالت و 
و تراكيتب بتوده اشتاره و      كته شتاخل حترو حتروو  وا،گتان  جمتالت        به انوا  حترو 

 كترده خطترح  « الزمأ ح كة»و در خبحثی كه باعنوان  دكن خیها  آن را در خطوالت ارائه  نمونه
بته  هلتف آختار  از  خت هتا   ها  ختهلف آن اشتاره دارد و بتا رستم جتدول     به فعل و زخان

 بتا  را آن ارتبتاط  و داده دستت بته خطتوالت   یو اخر در برخت   خضار  خاضی  افعال كارگير 
 توضيح داده است. داشهه را آن بيان قصد شاعر كه خعنايی
بته خوضتوعاتی چتون    « ختدخل »بعتد از  « الدالليةة  البنيةات »عنوان باكهاب  سومفصل در

 پرداخهه است.« الر  ية الصورة»  و «والتضميأ األعالم»  «ال نوا »  «الر  ية واللغة الداللة»
برختی   ةارائشعر  به  ةنمونبه كليات پرداخهه و بدون ذكر  فقطدر خبحث اول  نويسنده 

با اشاره به عنتاوي  ختهلتف     سپس .توضيحات در بيان ارتباط زبان و داللت اكهفا كرده است
چراكته    ردخطوالت گوناگون سعی در شرح و بسط ارتباط عنوان با خعنا و خفهتوم قصتيده دا  

كنتد و عنتاوي     سبكی نويسنده است كه نظر ختاطب را به خود جلب خی ةنشانعنوان اولي  
ستنده بتا   در خبحث نهايی فصل سوم نوي دوش بكشند.بر بار خعنايی و داللی سنگينی را بايد 
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شناستانه بته ايت  خهتم پرداخهته استت. حتال         نظر به اهميت تصويرساز  در بررسی ستبك 
هتا  بستيار را فتراهم     بودن خطوالت بسهر الزم بترا  تصتويرپرداز    طوالنیكه  به اي  توجه با
شاعران خعاصر فرصت را خاهنم شمرده و خطوالت خود را با انوا  تصتاوير حستی      آورد خی

يك از شاعران در اي  خوضتو  بتا ديگتر     هرچند خهارت هر  اند .. آراسهه.و  خيالی  حقيقی
 خهفاوت است.

 ها  خهم آن فصتل را بيتان   تا نكهه نظر نگرفهه كهاب برا  هر فصل خاتمه در  پديدآورند
هتا  كهتاب را    نهتايج كتل فصتل    ةخالصت كلی آورده شده كه  ةخاتم  و فقط در آخر اثر كند

شود. يادآور خی
 
تحليلونقددرونيكتاب2.2

گيتر  از   خترده رفه  و گت  ايتراد  فقتط كه نقتد يتك اثتر     با علم به اي   در اي  قسمت از خقاله
كته بته    استت نيست  بلكه علم ارزيابی و سنج  آن براستاس قواعتد و اصتول ختاص     آن

و تحليتتل خحهتتوا  درونتتی كهتتاب شناستتی نقتتد خشتتهور استتت  بتته نقتتد و بررستتی   روش
گيتريم   بهره خی( content analysisاز روش تحليل خحهوا    رو اي  از پردازيم. خی األسلوبيةالبنی

خته    بار ها در ادهدخنظور اسهنباط تكرارپرير و خعهبر از  بهكه خود تكنيكی پووهشی است كه 
كته هماننتد ستاير      ( تتا هتدو ايت  تحليتل    25: 1378رود  كريپنتدروو   ختی  كتار  هها بت  آن

و راهنمتا  عمتل     واقعيتت  آوردن شناخت  بينشی نتو  تصتوير   فراهمها  پووهشی  تكنيك
 .شود است  خحقق
هتا    و ديتدگاه  هانظراثر توجه نويسنده به نقد و ارزيابی اي  خالحظه در درخوراز نكات 

جتا بته    پردازد. در ايت   و در نوشهار خود به آن خیده كرديگران در خوضوعی است كه خطرح 
 :شود ها  آن اشاره خی برخی از نمونه

« الجحةي   يةی  الثةورة »قصتيد   كته   بر اي  خبنی  نظر جميل سعيدبا  58صفحة در ت 
  ادبی آن استجنبة تر از  رو شهرت دينی آن بي  اي  ازو دارد دينی فقط جنبة زهاو  

هذه المطولة تنحص  يی  ، أل  قيمة وهذا رأي يص   قبوله»است: كرده گونه ختالفت  اي 
« ؟!ش  ية تجديدية يهل يهملها النقاد لو ل  يحتج عليها رجاإ الديأ ب ةد نرة ها   كونها قفزة

 (.58: 2012 عبدالرزاق العجيلی 
 شتمار  شتوقی نتوعی حماسته بته    خطولتة  ه كت  در بيان اي   شناس آربر  شرقیيا با نظر  ت
وقد وه  آرب ي حيأ عد هذه المطولة ملحمة لكونهةا تفتقة  إلةی    : »است دهكررود  ختالفت  خی
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كثي  مأ السمات الملحمية كما أنها ل  تنظ  بقواف مزدوجة ألنها ل  تلتزم قايية ب ينهةا شةهنها يةی    
 (.61 : همان« ذلك شه  األرايز ال  بية

 هتا  هتا  ديگتران بته طترح برختی پرست        و  گاهی در بررسی و تحليل آرا و ديتدگاه 
روح نقاد  در خواننتده او را   برانگيته ها باشد با  گو  آن كه خود پاسخ اخهه و بدون اي پرد

در  ختثالًً  ؛كنتد  شده تشتويق ختی   خطرحيابی به پاسخ سااالت  تر و دست بي  ةخطالعدرجهت 
توضيح اي  ست  نازک المالئكه كه چرا و  بحر خفيف را برا  سرودن خطتوالت انهتتاب   

 :دارد خیگونه بيان  آن اي  از بعدكند و  خیو  شاعر اشاره كرده به پاسخ خود بان

ة لماذا أللقت اإلشارة إلی المطوالت الرة  ية  1ويثي  يينا كالم نا،ك ب ض التساؤالت منها: 
ال  بية منها والحديثة وقص ت إعجابها بةالمطوالت اإلنكليةزي تحديةدال علمةا بةه  نةا،ك       

لمبثوثةة يةی كتبهةا. وبهةذا تكةو       آرائهةا النقديةه ا  تتحلی بثاقة ت اثية واس ة كما يتضح مأ 
ة ما لاية التطويلل ومةا جةدوي   2تجاهلت تهث ها بالمطوالت ال  بية لسب  لي  واضح. قد

  بيتل وما مغزي اإلشارة إلةی  1200الفخ  بهذا ال دد الكثي  مأ األبيات الذي بلغته المطولة )
توضةح نةا،ك يائةدة ال بةارة الطويلةة التةی        ة ل 3األشه  الستة التی استغ قها نظ  المطولةل 
 ؟!يی ال ملية اإلبداعيةة «   تقطيعالجمل الطويلة دو»يتيحها البح  الخفيف للراع  ث  ما تهثي  

 (.76 : همان

قضاتی كته در كتالم   اهايشان به تن ديگران و نيز تحليل ديدگاه ها نظريا در نقد خود بر  ت
بتر   خبنتی در نقد نظر نازک المالئكته   خثالًً ؛ذكر كرده استها را  پی برده و آن ردداها وجود  آن
چتون خوستيقا  آن     گير  برا  سرودن خطوالت را ندارد كار بهكه شعر تفعليه صالحيت  اي 
تر از خوسيقی شعر عروضی است  با طرح سااالتی چند خهعرض اي  خوضتو  شتده و    كوتاه
  :است كرده زد گويی نازک المالئكه را گوش تناقضاي  

ويبدو لی أ  هذا ال أي يمثل ت اج ا ملحوظا عأ موقف لها سابق أعلنت ييه أ  األ،ا  الح ة 
تصلح للر   القصصی والدرامی أكث  مأ صالحيتها لغي ه. يةهيأ تكمةأ ال تابةةل أيةی شة        
الرط يأ بقوانينه الموسيقية الصارمة أم يةی األو،ا  الحة ة التةی تقةل ييهةا حةدة الصة امة        

كثة  م ونةة وقةدرة علةی االمتةداد      يتهسس نظام موسيقی جديد تحكمه قةوانيأ أ الموسيقية ل
نه نةا،ك مة ارا بالموسةيقی    األيكار واالنف االتل ث  أال يزخ  الر   الح  الذي داي ت عمع

 (.77: همان  ؟والصور

كند به ديدگاه سعدالدي  الجيتزاو    خیگاه كه به اسباب پيداي  خطوالت اشاره  و نيز آنت 
نويستنده بته    اختا   (18ظهور خطوالت دي  است  همان عاخل اشاره كرده كه خعهقد است تنها 
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بترد   ها  فراوانی از خطوالت را نام خی و در نقض نظر و  نمونهده كرتناقض كالم و  اشاره 
استت. خاننتد   اصتلی ستراي  بتوده     علتت و خاننتد آن    كه عواخلی سياسی  فلستفی  هنتر   
و ديگران سروده استت و نيتز     زيدون  بحهر   ابونااس اب خطوالتی كه شوقی در خعارضه با 

« خعلقته اررز »فوز  خعلتوو   « علی بساط الريح»از شفيق خعلوو  « عبقر»جبران  « المواكب»
ند شتاهد   وبتر نقتض كتالم ستعدالدي  الجيتزا     كته  هتا  ديگتر    .. نمونته .و  از نعمة قتازان 

 (.20: همان
هتا  ديگتران    و ديدگاه هانظركهاب در خوضو  نقد   نويسندنظر  دقتچه در  به آن توجه با

چراكته    استت كترده و توليد علم است عی نوآور نو بهاست كه اي  اثر خود  گفهنیبيان شد  
و نقتد خعلوختات گرشتهگان صتورت       نوآور  و توليد علم جتز در اثتر تجزيته  تحليتل    

كتار ختود    دستهور ها  ديگران را در  نويسنده نقد ديدگاه  كه گرشت گونه همانگيرد و  نمی
  استت. درواقتع  ليل اشعار خوردبررسی پرداخهته قرار داده و در بسيار  از خوارد نيز به تح

دانت   هتا  توليتد    كه پووه  نويسنده خود به كهاب تبديل شده از يكی از شاخص همي 
 :برخوردار بوده است

هتا  زيتر وجتود داشتهه باشتد:       است كه در آن يكتی از شتاخص  يند  افرتوليد دان  
المللتی    ها  كاربرد   اخهترا  بتي    المللی بكر  پووه  بي ها  بنياد   خقاالت  پووه 

شتده در   هنمايت كهاب  تأليفی(  كار گروهی علمی در سطح جهانی خنهج به خقاله  خجالت 
ها  علمی و فنتی   فرد  گزارش به صرخنحالمللی  توليد آثار علمی و هنر   خراكز خعهبر بي 

خعهبر  كارآفرينی و نوآور   توليد آثار ادبی جهانی  ايجاد بين  و بصيرت تتازه و توليتد   
 پترير  تعمتيم  خنتد  و ترجيحتاًً   ضتابطه  نظريه  توليد تصميم و الگو  حل خستئله بتا روش  

 (.10: 1385گل و كيانی بتهيار     زلفی

ذكتر ايت  نكهته    گونتاگون  هتا    سی اشعار در دورهتحليل و بررارائة  بار هرچند در
برخی اخا   تر بوده ضرورت دارد كه نويسنده در برخی از خباحث در تحليالت خود خوفق

  خثتال  را شعر  و بررسی آن رها كرده است. بت نمونة از خوضوعات را حهی بدون ذكر 
كرده تر عمل خوفقتاحدزياد  كرده  ح كه در فصل سوم خطر  «ال نوا »نويسنده در بحث 
  است  داشهه شعر  بيانخطولة با خفاهيم خند  را در بيان ارتباط عنوان  و تحليالت ارزش

شتعر  نيتاورده و بته ذكتر برختی      نمونة  اصالًً« والداللة اللغة»ولی در خبحثی خهم خانند 
باره اكهفا كرده است و قصور يا تقصتير پديدآورنتده در ادا  حتق خطلتب      اي  دركليات 

 .خشهود است خالًًكا



 1398، سال نوزدهم، شمارة هشتم، آبان انسانی علوم های برنامه و متون انتقادی نامۀ پژوهش   126

 استت  كهتاب  خوضو  ها خالک تري  خهم از علمی آثار گرار  ارزش هنگام كه آن خهم ةنكه
 بترا   را خاصتی  هتا   ويوگی اند كرده ذكر را علمی آثار نگارش چگونگی كه نويسندگانی و
  جترابيت  خحدودبودن  خفيدبودن  بودن جديد  خوضو  وضوح كه اند گرفهه نظر در خهم اي 
(. 21: 1391 فتام  خشتكي   ؛8: 1974شتلبی  ؛19: 1972 ضيف  هاست ويوگی آن از برخی.. .و
در خوضتو    یهتا و آثتار فراوانت    كهتاب  چته اگر كته  داشتت  بيتان  بايتد   وردبررستی خ اثر در

بتر آثتار شتاعران و نويستندگان       تطبيق اي  ديدگاه نقتد  اخا نوشهه شده است  یشناس سبك
 یخفيتد تلقت   توانتد  یخت  یالعجيل الرزاقعبد كمالكهاب   زخينهو در اي   شود یتر خالحظه خ كم
بته اطالعتات خواننتدگان در     توجته  بتا و خيتزان آن   است ینسب  ؛ هرچند خفيدبودن اخردشو

 خنظتور  بته  یدانشجويان تحصتيالت تكميلت    برا تواند یاي  اثر خ  صورت هر در .نوسان است
 خفيد باشد.   یادب  دورك بر شعر شاعران ي  با تطبيق يك ديدگاه نقد یآشناي

كته فاقتد خحتدوديت خوضتو       آن بتر  عتالوه  ندارد  یهرچند كهاب عنوان واضح و جراب
وجتود ايت     كه كهاب با رويكرد آخوزشی نگاشهه شده نته پووهشتی  شتايد    جا آن ازاخا   است
 پرير باشد. توجيهنقص 

از خحاس  كهاب آن است كه نويسنده گويتا بتا علتم بته اهميتت اصتطالحات پتووه         
تعريتف دقيتق از    ةارائت رفهته در آن استت  بته     كتار  بته خفتاهيم    گشايندكليدهايی كه  خنزلة به

گفهار كهاب به اي  خهتم اخهصتاص يافهته     كه پي  طور  بهاصطالحات تحقيق پرداخهه است. 
شناستی ارائته    سبك و ستبك   دربارضيحاتی هرچند ختهصر جاداشت نويسنده توالبهه  است.
تحقيتق ختود    بترا  شناستی را   روش ستبك   كه خود بيان كرده گونه همان  چراكه و   دهد

 .كرد خی باره برا  خواننده بيان اي  درا برگزيده  پس الزم بود توضيحاتی ر
شناسی سعی در تفهتيم خوضتو     خعاصر براساس سبك  دورنويسنده در بررسی خطوالت 

كنتد تتا    خیبيان« خدخل»عنوان باخطالبی را رو برا  هر فصل ابهدا  اي  ازنحو خطلوب داشهه   به
 و دشتو پتريرش خطالتب جديتد      آخادو خواننده  كندچينی  برا  ورود به بحث اصلی خقدخه

كه اي  كهتاب   جا آن ازاست و  گاهی طی خراحل بسط و شرح خوضو  از جدول اسهفاده كرده
 نيتاز و ضترورتی   تمتري   ةارائت تر يك بررسی پووهشی است تا آخوزشی  نويستنده در   بي 

 احساس نكرده است.
پتووه  استت.   پيشتينة  به  نكردن اشاره كهابها   يكی از خوارد خهم در بيان كاسهی
آشتكار   گتر  كتاخالًً   تحقيق بر هتر پتووه   پيشينة هرچند اهميت و ضرورت اشاره به 

دادن شناخت بههر  از خفاهيم كليتد  پتووه     دست بهچراكه اي  خوضو  باعث   است
كتار  و   كند و از كارها  تكرار  و ختواز   د و آن را به تحقيقات قبلی خهصل خیوش خی 
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هتا  قبلتی و    نقتد پتووه   زخينة و  كند خیها  خالی و انسانی جلوگير   اتالو سرخايه
؛ 54 :1380نتواد   شود  ختو   اسهفاده برا  تحقيق حاضر فراهم خی خعهبر قابلشناخت خنابع 

خهأسفانه نويسنده در خقدخه فقتط   اخا(. 204: 1370؛ نادر  و سيف نراقی 90 :1382نيا  حافظ
كته نتام تتأليف     اشاره كرده بدون اي   اند كردهرخی افراد  كه در اي  زخينه تالشبه ذكر نام ب

اند و به ذكتر ايت  جملته اكهفتا      چه نو  ادبی تطبيق را انجام دادهكه بر  ها را ذكر كند و اي  آن
وظه ت ب ض الجهود المتميزة يی هذا المجاإ مثل أعماإ: كماإ أبو دية ، ومحمةد   »است: ده كر

الهادي الط ابلسی، ومصطفی الس دنی، وعبد السالم المسدي، وحمةادي صةمود، وصةالح يضةل     
 البنايةات بتا نتام     كه اثر خصتطفی الستعدنی   درحالی (.5: 2012 عبدالرزاق العجيلی  «ولي ه 

و  شتتدهاستتكندريه چتتاپ در م 1987در ستتال  ،الحةةديث ال  بةةی الرةة   لغةةة يةةی األسةةلوبية
اي  كهتاب    نويسندتوان حدس زد شايد قسمهی از كار  خیآيد  كه از عنوان آن برخی طور همان

آن داده نشتده و    دربتار  یتوضيح كه در خقدخه هيچ حالی در .پوشانی داشهه باشد با آن اثر هم
 .است شدهناخهالو اي  دو كار بيان 

كهاب برا  تحقيق در خطوالت آن برگزيده  ختود    پديدآورندا  كه  است كه دوره گفهنی
گيرد كه شتايد اگتر نويستنده     بر خی ا  بس طوالنی بوده و خطوالت بسيار فراوانی را در دوره
 ةجنبت كترد  پتووه  از    خی  بردن دقيق خطوالت خشتص نامپووه  خود را با   آخار  ةجاخع

 يم كته در برختی از خباحتث اصتالًً    ا شد؛ چراكه در كهاب حاضر شاهد آن تر  خی علمی قو 
خطولته   ةنمونت شود و در برخی خباحث حهتی فقتط يتك     ناخی از بعضی از خطوالت ذكر نمی

گيتر  شتاعران    زان بهرهكه نويسنده به خي  در بحث تضمي  و تحليل شده است. خثالًً  بررسی
اثتر   الثالثةة  ال باعيةة  ةخطولت به بررسی  فقط  خطوالت از خيراث شعر  قديم عربی اشاره دارد

و خهنبتی    العالء خعر   ابونااسهه است و اثرپرير  و  از شعر ابوحسب الشيخ جعفر پرداخ
اي  ستاال  كه خطوالت ديگر هم تضمينات بسيار  در خود دارند و  حالی دهد. در را شرح خی

و خعيتار انهتتاب و    ايت  خطولته را انهتتاب كترده استت      فقطخهوجه نويسنده است كه چرا 
  كته در خبحتث خوستيقی    حتالی  در  دن خطوالت در برخی خباحث چه بوده استت كر چي  گل
 .برد نمی.. ناخی از اي  خطوله .و  تكرار

 بترا  در خقدخه بيان داشهه كته از آختار   نويسنده كه هرچند  كهاب اي ديگر ها   از كاسهی
 بته  ستبك  ارائتة در  یبحتث زبتان   هرگونته  چراكهها بهره برده است   گير  برخی نهيجه ةارائ
آختار و بتا    ازطريتق  نهتايج  كه اي خهاير است و  یسبك ها  یو شناخت بساخد ويوگ گير  پی

گونته ذكتر كترده     ايت  اهی بدون ذكتر بستاخد   گ اخا(  11: 1988 جبر  شوداعداد و ارقام بيان 
ونلحظ هذا بوضوح يی ش   الزهاوي حيث تف د بركل ملحوظ مأ بةيأ م اصة يه مةأ    »است: 
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ابوالقاستم    دربتار ( و يتا  136: 2012 عبتدالرزاق العجيلتی   « ش  اء النصف األوإ مأ هذا الق  
الةواو يةی النصةف األوإ    وأكث  مأ شاعت عنده ظاه ة حذف »گونه بيان داشهه است:  شابی اي 

 (.149 : همان« مأ هذا الق   الراع  أبوالقاس  الرابی الذي بلغ حد الغلو أحيانا
ها براساس شمارش و آختار بتوده استت     گير  ها و نهيجه ساال اي  است كه آيا اي  گفهه

پتووه    ةروحيت و از  ستت ها درحد ادعا كه اگر براساس شمارش دقيق نبوده باشد اي  گفهه
دور استت و اگتر براستاس شتمارش بتوده  الزم استت نويستنده ايت  آختار را در           بهعلمی 
گتاهی نويستنده   كته   ايت  ايت  خوضتو     بتار  ديگتر در  ةنكه ا  ارائه كند. ها  جداگانه جدول

كه توضيح و تحليلتی   بدون آنده كرجدولی را شاخل نام قصيده و تعداد  اعداد و ارقام ارائه 
برا  چاپ بعد  كهاب ايت  ختورد    كه بايداست  200 ةصفحآن در  ةنمونبر آن داشهه باشد. 

 تصحيح شود.و بازنگر  
از اسهطراد است؛ بدي  ترتيب كه نويسنده سعی داشتهه در   از نقاط قوت اي  اثر دوربودن

نپتردازد؛ حهتی   ست  و از هر بابی به ايرادنكند ها اسهطراد  عمل  بيان خطالب و پردازش آن
جديد سترودن   ةخرحلدر جايی كه به آغاز  خثالًً .اي  نكهه اشاره دارد خود درضم  خباحث به

هتا    بتردن تكنيتك   كتار  بهكه چگونه شاعران با  كند و اي  خیشعر تفعيله در زبان عربی اشاره 
وارد اي  بحث نشتده    كه دارا  رويكردها  خهعدد  شد جديد به آفرين  شعر  پرداخهند

ا تقنيات جديدة أسهمت يی خلق ش   جديةد ت ةددت مناهلةه    وأضايوا إليه»و بيان داشهه است: 
 (.45 : همان« مما ليس الخوض ييه لاة هذا البحثواتجاهاته 

 داده را به بيان نكتات ديگتر  ستوق    پووه  اثر گاهی نويسنده ةداخنهرچند گسهردگی 
خطران و بنا  خوستيقی و ايقتا  در آن بحتث     ةخطول  دربار 98 ةصفحكه در  اي خانند   است 

علت اي  خستئله ستت      درباركند  به خوضو  غرابت الفاظ و وا،گان در آن وارد شده و  خی
خعروو ايليا ابوخاضتی    قصيدخوسيقا    دربارهنگام نگارش   100 ةصفحيا در  رانده است.

نوعی با ايت  قصتيده    بهكه درجهت تبيي  اهميت اي  قصيده به شاعرانی اشاره دارد « طالسم»
نويسنده خود خهوجه اي  خسئله شده كه از خوضو  اصلی پتووه   گويا اخا   اند خعارضه كرده
وليس مأ شهننا هنا أ  نقةار  بةيأ هةذه الم ارضةات     »نوشهه است:    رو اي  از است. دور شده

 (.100 همان:...«   ومطولة أبی ماضی، بل مأ المناس  أ  ن ود إلی الطالس 
تكترار خطالتب      زيراتا از ذكر خطالب تكرار  بپرهيزدده كرنويسنده تالش   ديگر سو  از
 رو اگتر خطلبتی را قتبالًً    ايت   ازكنتد و   ختی بر حجم صفحات افزوده و خواننده را خسهه  فقط

 ةصتفح در  كشتد. ختثالًً   آن دست ختی   دوباردر جا  ديگر از تكرار  كردهتوضيح داده و بيان 
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آن را ذكتر كترده    دگاه هربرت ريد در خوضو  خطوالت به اي  نكهه كه قبالًًبا يادآور  دي 33
وال يخفی أيضا ما لقولة بو هذه مأ صلة وثقی بفك ة التوت  الةذهنی الواحةد التةی    » كند:  اشاره خی

 (.33 : همان« ط حها ه ب ت ريد ييما ب د والتی تمت مناقرتها يی هذا التمهيد سابقا
با پرداخه  بته بستيار  از خطتوالت خطالتب ختوردنظر ختود را بته        ده كرنويسنده سعی 
ها  ستبكی   كه از ويوگی را  و خوضوعات و خسائل خشهرک بي  خطوالتد كنخواننده تفهيم 

 التب انستجام و نظتم خنطقتی را رعايتت     خط ةارائو بسط دهد و در كند اسهتراج   ها شده آن
كترده و حجتم   نويسنده برا  بررسی انهتابا  كه  تعداد زياد اي  خطوالت در دوره اخا كند 

خود عاخلی خهم در دورشدن ايت  اثتر     كه ناگزير از آن است  باال و كميت زياد اي  خطوالت
 است.از نظم و انسجام 

 منابع و استنادات كتاب 1.2.2

 ازجمله: ارجاعات و اسهنادات كهاب  دربارنكاتی 

اثر از دقتت علمتی و رعايتت اصتول تحقيتق و       سراسرارجاعات و ذكر خسهندات در  ـ
. خنابع و خآخر  كه نويسنده در نگارش اثر ختود از  داردحكايت دار  نويسنده  اخانت
و بترا  تبيتي    نتد  دارازنظتر علمتی و پووهشتی اعهبتار كتافی       استت ها بهره برده  آن

 اند. خوضوعات خوردبررسی در خطوالت شعر خعاصر عربی بسنده بوده

كته و  در   اثتر آن   نويسنددار   بر اخانت خبنیاي  سطور   نگارنداز شواهد صدق ادعا  
كته    دكهتر    دورختود در   رستالة ها  استهاد راهنمتا     و ديدگاه هانظربرخی از خطالب از 

هتا را بته    صورت كهاب خوردبررسی چاپ شده است  بهره برده و بادقتت كاختل آن   بهبعدها 
 .شود خیخشاهده   258 و 212آن در صفحات  ةنمون كه اسهاد راهنما نسبت داده

كار  نويسنده ارجاعات خناسب و خهعدد و  و نيز نوشته  نكتات    دقايقها و  از نيكی ـ
ا  را  بدي  ترتيب كه در بسيار  از ختوارد اگتر نكهته    .است نوشتپاو توضيحات در 

برا  جلوگير  از اطناب در خه  و دورشتدن از خوضتو      ختهصر در خه  بيان داشهه
تتر بته خنتابعی     به آن پرداخهه و يا خواننده را برا  توضيحات بتي   نوشتپااصلی در 

 است.   24  20  19چند ارجا  داده است. شاهد صدق اي  ادعا خطالب صفحات 

خهنتی يتا    كه نويسنده بههري  روش در خكان ارجا  يعنی بترون  از نقاط قوت كهاب آن ـ
كتل كهتاب بهتره بترده      ر ارجتا  در از روش واحتد  د  و پانوشت را انهتتاب كترده  

 جلد و صفحه را ذكر كرده است.ر  شماكه نام نويسنده  نام كهاب  و  طور  به
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ناخه نبايد القابی خانند دكهر  خهنتدس  و خاننتد آن را ذكتر كترد       هرچند در تنظيم كهاب ـ
ناخه  عالخت اخهصتار  دكهتر  د.(    و هم در كهابولی نويسنده  هم در ارجاعات خه  

ذكر كرده است.را برا  نويسندگانی كه از آثارشان بهره برده 
نويسنده از خنابع خارجی است كه و  در تأليف كهتاب    اسهفاد  دربارديگر  خهم ةنكه ـ

ختتورد كهتتاب  16برختتی آثتتار ختتارجی استتهفاده كتترده    ةترجمتتختتود هرچنتتد از 
هتا  ايت  اثتر     .. از كاسهی.و  انگليسی  فرانسه ها  دان خنبع به زبانفق اخاشده(   ترجمه

 شود. خحسوب خی
 فقتط  نته  زيترا دقت و نظم نويسنده در تنظيم خنابع پايتان كهتاب نيتز ستهودنی استت؛       ـ

 صتورت كاختل و دقيتق بيتان     بهخنابع تابع سياق واحد   ةی همسشنا كهابخشتصات 
الةدواويأ، الكتة ، الم جمةات،       حهی خنابع را در چندي  تقسيم ارائه كرده است شده

 (.رسائل جام ية مخطوطة، المجالت والصحف، مقابلة شخصية

نو  اخير خنابع نويسنده خصاحبه است كه با يكی از شاعران خعاصتر حستب الشتيخ    
حستاب   بته يتق  هتا  روش تحق  خصاحبه از انوا  تكنيك  شك بیجعفر انجام داده است. 

خالقاتی است سنجيده كه بي  خحقق و فترد يتا افتراد ختوردنظر او صتورت      »آخده و آن 
« كنتد  ختوبی بتا وضتع فترد يتا افتراد خطلتوب آشتنا ختی          بهخحقق را   گيرد و خعموالًً خی

باز اسهفاده كرده كه خصاحبة رسد كه و  از روش  نظر خی به(. چني  22: 1357 آريانپور
نيتز  « آزاد»و   «ستاخهار  بتی »  «،رفانگر»  «غيراسهاندارد»  «عميق»صاحبة خها   البهه به نام

 :شناخهه شده است

گتر   گو در طرح آن آزاد  كاخل دارند  يعنی پرست   ها و پاسخ گر در بيان پرس  پرس 
گونته   خود هتيچ ال اسكند و در طرح  خیرسد خطرح  خیچه را كه به نظرش ضرور   آن

آزاد  كاختل دارد.  هتا   الاست دادن به  جوابگو در  پاسخ نمايد و نمیخحدوديهی احساس 
ها  خود را در هر پرس  كالخی قرار دهتد و   ايدهتواند  خیا   خصاحبهگر چني   پرس 

توانتد   ختی گتو نيتز    خود را با هر عبارت كه كاخل باشد خطرح نمايتد و پاستخ  ها   الاس
باشتد  ت داشتهه  ی كته دوست  جواب خود را به هر صورت كه خايل باشد و در هتر لفظت  

 (.214: 1373 ساروخانی  داردبيان

 صرمعا ۀ مطوالت در دورۀشناسان دستاوردهای بررسی سبك 2.2.2
خعاصتر عربتی بته      دوراز خطتوالت    خود ةشناسان سبكدر پايان بررسی و تحليل   نويسنده

 دسهاوردهايی چند نيز اشاره داشهه كه عبارت است:
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تتوان نتام عصتر المطتوالت را بتر آن       ختی خعاصر دور  فراوانی خطوالت در  دليل به ـ
 ؛اطالق كرد

چون نازک المالئكه با خطوالت در ادبيتات   آشنايی برخی شاعران و اديبان هم  شك بی ـ
تر به اي  نو  از شعر در ادبيتات   چه بي  هرجهانی و دعوت ايشان بر ضرورت توجه 

 ؛خعاصر خاثر بوده است  دورها در  عربی در فراوانی آن

هتا  ستبكی خشتهركی     خطتوالت در هتر سته خرحلته ويوگتی       سرايندشاعران   دربي ـ
 حرهتا  ستاده و خجتزوء شتعر      گيتر  از ب  بهتره  از خالحظه شد كه عبتارت استت  

ها  آسان  تكرار  تعيي  عنوان برا  خطوالت  ذكر اعالم ختهلتف در   گير  قافيهكار به
 ؛خطوالت  توجه ويوه به خيال و تصاوير ختهلف شعر 

تتوان بته    خعاصتر استت كته ختی      دورهتا  خطتوالت    ويوگیتنو  خوضوعی از ديگر  ـ
 خلی اشاره كرد.و خوضوعاتی چون دينی  فلسفی  انقالبی  

آخار  بسيار زياد اي  پتووه  نويستنده را بتر آن داشتهه تتا در هتر        ةجاخعپيداست كه 
بته بررستی و تحليتل آن بپتردازد. اگرچته تتالش       و  نتد برگزيا  را  خطولته  قسمت از كهاب 

هتايج تاحتد    بتودن كتار و دقتت ن    علمتی  از اختا ستهاي  استت    درخورنويسنده از جههتی  
 شده است.كاسهه

  های دينی ی اسالمی و اصول و ارزشتحليل ميزان ارتباط محتوای اثر با مبان 3.2.2

ها  استالخی ارائته نكترده     ارزشبا خبانی دينی و اصول و ناسازگار گونه خطلب  هيچنويسنده 
بلكه در خوارد  نوعی از گراي  به اي  خبانی خشاهده شد. نويسنده خقدخه را با حمتد  است  

كه سنت قديمی نگارش هتر كهتاب     و ثنا  خداوند خهعال و درود و سالم بر رسول   ص(
كهتاب بتا اخيتدوار  از خداونتد خواستهه كته        ةخاتمت در  اخا  ست  شرو  نكردها ا  و رساله

 خوردقبول و رضايت واقع شود. زخينهتالش  در اي  
بي  خهيار ديلمتی و ابت  الروختی      ةخقايس  دربارنظر شوقی ضيف  به نيزدر جايی از كهاب 

داشته  فرهنتا و    دليتل  بهطوالنی د يقصاكه بيان داشهه اب  الروخی در سرودن  اي پرداخهه و 
تر بوده است  خعهرض شده و بته دفتا  از خهيتار ديلمتی ايت  شتاعر شتيعی         خوفقخنطق باال 

گونه بيان داشهه كه انكار فرهنا باال  شتاعر  خاننتد خهيتار بته      آوازه پرداخهه است و اي  نام
ا  چنتي    شناستانه  و بههر بود دكهر شوقی ضيف با خطالعه و بررسی سبك يستناي  سادگی 

 (.25: 2012لرزاق العجيلی كرد  عبدا نظر  را بيان خی
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و  به خوضوعات خطوالت كته برختی از     اشارگاهی نويسنده و  به گاهديگر تأكيد  سو  از
ها  فراوان در ايت  زخينته و نيتز اشتاره بته       نمونه ةارائو بسط و شرح آن و  استها دينی  آن

انتد   فلسطي  و اشتاال آن پرداخهته   ةقضيكه به خوضوعات و خسائلی خانند   برخی از خطوالت
اثتر بته اصتول و      پديدآورنتد كه خوردتوجه خسلمانان است  خود شاهد صتدقی بتر توجته    

 ها  دينی و اسالخی است. ارزش
 ص(  رسول ختدا سير  نويسنده به خطوالتی است كه به اشار  اول در اي  زخينه نمونة از 
اشمی در ختدح اختام علتی   ( در    دخحمد هسيخطولة   خانند اند؛ ن اسالخی پرداخههناو قهرخا
بتولس ستالخه   خطولتة  و عبدالحليم خصتر  در ختدح ابتوبكر صتديق      خطولة بيت  400

ذكرنتد:   قابتل از خوضو  دوم خطتوالت زيتر    بيت. 3000در بي  از « عيدالادير»باعنوان 
الحتوت   اثر خحمود ستليم  « ع بية مالح »خطولة الدي    شمساثر خحمد « النا،حة»خطولة 
اثتر  « المقدسةة  الحة   »خطولتة  و از ابتراهيم العتريض البحرانتی     « الرهداء أرض»خطولة 

 خحمود خحمد صادق.

 

 يریگ نتيجه. 3

آخد كته  دست نهايجی به الحديث ال  بی الر   يی  دراسة األسلوبية البنیاز بررسی و نقد كهاب 
  :شرح ذيل است به

و آرايتی    نگتار   صتفحه   كيفيت شكلی و چتاپی اثتر خوردبررستی ازلحتاظ حتروو      ـ
و  استت صحافی در سطح خطلوب قرار دارد  هرچند طترح رو  جلتد كهتاب ستاده     

 ؛عنوان كهاب  نام نويسنده  و انهشارات بر رو  آن ذكر شده است

  كه فقتط فهرستت خوضتوعات    ا  گونه بهخطلوب است؛  جاخعيت صور  كهاب نسبهاًً ـ
 ؛داردشناسی  و نهيجه  كهاب

  گير  نويسنده از ابزارها  علمی  طترح خقتدخاتی بحتث  نهيجته  تمتري       خيزان بهره ـ
 ؛شود خی  ..( خوب ارزيابی.و  آزخون  جدول  تصوير  نقشه

 ؛تر از خحهواست عنوان اثر چندان با خحهوا خناسب نيست و بسيار عام ـ

روزآخد و نتو    روش نقد  بر خه  است كه كهاب خوردبررسی تطبيق يك به اي  توجه با ـ
شترح و    نحتو ها و خوضتوعات و   تحليل ةارائو سعی نويسنده بر آن بوده تا در  است

 ؛ها نوآور  داشهه باشد بسط آن
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كته   چنتان  هتم گير  از خنابع جديد و روزآخد از نقاط قوت اثر خوردبررسی است.  بهره ـ
 رسةائل   الم جمةات   الكتة    الةدواويأ اي  خنابع از تنو  هم برخوردار است و شاخل 

 ؛است شخصية مقابلةو   والصحف المجالت  مخطوطة جام ية

بنتد  خطالتب غفلتت     از دستهه  اختا   دهكتر نگرار   شده را شماره ارائهنويسنده خطالب  ـ
 ؛نكرده تا خحهوا از نظم و انسجام خنطقی دور نماند

ها  خثبت اثتر   دار  و دقت در ارجا  خطالب و ذكر خنابع خورداسهفاده از ويوگی اخانت ـ
 ؛نويسی علمی خطابقت دارد با اصول خنبع دهی كاخالًً ارجا است و اي  

فترض خوردقبتول آن    خوردبررستی بتا خبتانی پتي      ةنگاشهخحهوا  علمی و پووهشی  ـ
 ؛باشد يافت نشد ها ناسازگار و در خحهوا خطلبی كه با آن استخطابق 

هتا  اخالقتی    گونه ناسازگار  با خبانی دينی و اصول و ارزش در اثر خوردبررسی هيچ ـ
 شود. يافت نمی

 

 نهادها پيش. 4

و اثر ختود را بته زبتان عربتی فتتيم و       استدان  كه نويسنده اهل زبان و زبان جا آن از ـ
 ؛بههر است اندک خطاها  تايپی و نگارشی نيز برطرو شود  علمی نگاشهه

اي  عنتوان بستيار    زيراكه بر خحهوا داللت داشهه باشد   طور  بهعنوان اثر اصالح شود   ـ
 ؛اند گويا  آن نيست كه خطوالت در شعر خعاصر بررسی شده عام بوده و اصالًً

بههتر    ر قترار داده خعاصر را خدنظدور  و اگرچه نويسنده د شوپووه  خشتص  ةداخن ـ
ختاص   ةخطولت افزاي  دقت علمی و عمتق پتووه  در اثتر تعتداد       خنظور بهاست 

 ؛و تحليل شود  بررسی  خشتص

ايت  كهتاب   از چته آثتار  قبتل    كه پووه  به اثر اضافه شود تا خشتص شود  ةپيشين ـ
 ؛است نظرو اهميت اثر حاضر از چه  نگاشهه شده

 جتا  داده  والداللةة   اللغةة خاننتد   برخی از خباحثها در  ها  شعر  و تحليل آن نمونه ـ
 ؛ها در خباحث ديگر افزاي  يابد شود و برخی نمونه 

 ؛دشوصورت خورد  و خشتص بيان  بهنهايج هر فصل  ـ

  خعرفتی صتاحبان   شتده  ت بررستی الدر پايان كهاب فهرستت اعتالم  فهرستت خطتو     ـ
 ؛. گنجانده شود.و.  خطوالت
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روش  خنظتور   بته شناستی   ستبك و ستبك    دربتار نويسنده توضيحاتی هرچند ختهصر  ـ
 ؛پووه  ارائه دهد

 با خحهوا  اثتر داشتهه   یا  انهتاب شود كه ارتباط خوضوعی خسهقيم گونه بهطرح جلد  ـ
 كهاب باشد.  چكيدو انعكاسی از كند    توجه ختاطب را جلب باشد
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