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  *اهللا ميرقادري سيد فضل

  چكيده
 ةجنبـ  ي اسـت كـه  آثـار  دسـتة اول : انـد  آثار منتشرشده در زمينة نقد ادبي دو دسته

هاي  شيوهيكي از اساس  برو نقد ادبي  گوناگونزواياي با بررسي و  داردپژوهشي 
بعضي از هايي است كه با طرح  دوم كتاب ةدست .پردازد آثار ميارزيابي به  ادبي نقد

 الحـديث  األدبي النقد مناهج .دارد يمباحث اصولي و اساسي نقد ادبي صبغة آموزش
هاي اسالم  گيري مناسب با ديدگاه جهت سبببه  ،در اين مقالهاز نوع دوم است كه 

. ارزيابي و نقد برگزيـده شـد   براي ،و فرهنگ كشورهاي اسالمي و محتواي علمي
ي ايـن  هـا  ها و برتري برجستگيي هاي ظاهري و محتوايي و يادآور پس از بررسي

ارائـه   اي ها، پيشنهادات اصالحي نسبت به آثار ديگر و ذكر بعضي از نارسايي كتاب
پس از بررسي و اصالح، كتابي مناسب و مطابق بـا اهـداف   رسد  به نظر ميشد كه 

  .خواهد شددر دورة كارشناسي  براي تدريس يدرس
  .درونمايه، نقد قديم، نقد جديدنقد ادبي، ساختار ظاهري،  :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

ويژه نقد ادبي و تأثير آن در پيشرفت و راهيابي ادبيـات بـه سـوي     به ،با توجه به اهميت نقد
در اين . است درآمدههاي متعالي، منابع فراواني در قالب كتاب و مقاله به رشتة تحرير  هدف
ادبيـات بـه اظهـار نظـر پرداختـه و پيرامـون        عرصةشناسانِ  و سخن ،اهل فن، ناقدان زمينه

  .اند هايي داشته سخنراني ،از آغاز تا به امروز ،زبان و ادبيات دستاوردهاي
                                                                                                 

  sfmirghaderi@gmail.comدانشگاه شيراز  ،استاد زبان و ادبيات عربي *
  5/4/1393 :، تاريخ پذيرش 10/2/1393 :تاريخ دريافت
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و از نظـر مناسـبت   است گون  اهاي موجود در زمينة نقد ادبي گون كتابدر زبان عربي، 
هـا   تعـدادي از آن و دارد  يتر صبغة پژوهشـ  ها بيش اين كتاب. است متفاوتتدريس  براي
و مـؤثر واقـع   باشـد  ها براي تدريس مناسـب   ها و جرح و تعديل تواند با نقد و بررسي مي
از برخـي  به معرفي  شدن زمينه براي آماده و پيش از پرداختن به نقد كتاب مورد نظر. شود
  .پردازيم هاي نقدي درسي و پژوهشي مي كتاب

 مقطـع تـدريس در   ي بـراي سيد قطب، كتاب مناسبة نوشت مناهجه و اصوله األدبي، النقد
در ايـن  . اسـت هاي نقدي جديد نپرداختـه   البته اين كتاب به روش. است ارشناسي ارشدك

 ،و مـورد تطبيـق   شـده  هاي فراواني ذكر هاي نقدي قديم، نمونه كتاب، ضمن معرفي روش
هاي نقدي، نقد متكامل را ترجيح داده  مؤلف از ميان روش. نقد قرار گرفته است ، وتحليل

  .است و در نقد عملي بر اساس اين روش در كار خود موفق بوده است
كارشناسي مناسب است و از نظر حجم و  اب ديگري كه براي تدريس در دورةكت

اثر علي مهدي زيتـون   ،األدبي النّقد مدار في تطبيق مطالب نقدي، شيوا و جذاب است،
در بعـد نظـري و عملـي اسـت     » الثّقـافي  النّقـد «برجستگي اين كتاب در بخش . است

  .)11: 2011زيتون، (
 الحـديث  النّقـد  قضايامناسب است،  يكارشناس ةدورتدريس در براي كتاب ديگري كه 

 قسمت نيتر مهمشده كه  ميكتاب در پنج فصل تنظ نيا. محمد صائل حمدان است فيتأل
 پرداختـه  يا اسـطوره  نقـد  و ياجتمـاع  نقد و ينفس نقد به مؤلف كه است پنجم فصل آن

ت      و ،يروان و ييوايش ،سخن در جازيا. است به روز بودن مطالب ايـن كتـاب حـائز اهميـ
صـفحه   100گيـرد، از نظـر حجـم حـدود      مي بر كه مطالب بسيار ارزنده را در اين  با. است
  :صراحت اعالم كرده است مؤلف در اين كتاب با. است

هاي نقدي  پژوهشة چيزهايي را كه دانشجو در عرصة كنم كه هم نميمن در اين كتاب ادعا 
ة ولي اميدم اين است كه خواننده را با مطالب خـود در عرصـ  . ام آوردهمورد نيازش است، 

  .)5: 1991حمدان، (كارهاي نقد ادبي تشويق كرده باشم 

تـدريس در   بـراي پژوهشي دارند و از نظر سياق و حجم ة هاي نقد ادبي كه صبغ كتاب
  :شود ميآشنايي به چند نمونه اشاره  براي. ندا كارشناسي مناسب نيستند، فراوانة دور
 يجامع در آموزش نقد ادب يكتاب ،يأحمد بدو أحمداثر  ،العرب عند ياألدب النّقد أسس ـ

مطالب ادب و ة است، عمد كه حدود هفتصد صفحه ،كتاب نيا. است ريو فراگ يبه طور كلّ
مؤلف در اين كتاب بعـد از مقـدمات و مطالـب    . گيرد مي  بر  درنقد و مسائل متعلّق به آن را 
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سازد، ابتدا نقد شعر و سپس نقـد نثـر را مـورد     ميبناي نقد ادبي را استوار  زيراي كه  ارزنده
هـايي   نمونـه و بـا ذكـر   كند  ميمطرح دهد و در هر بخش، انواع مختلف را  بررسي قرار مي

كند، از انواع خطابـه،   ميبه عنوان مثال وقتي نقد خطابه را مطرح . دهد ميمورد تحليل قرار 
گويد  مينمونه از نظر آنان سخن ة و إعداد خطيب نمونه از نظر ناقدان ادب و خطب ،ارتجال

اين كتاب ابتدا به طـور  ة ر مقدمد. دهد مياي را ذكر كرده و مورد نقد قرار  نمونهو در پايان 
  .)9: 1964بدوي، (مفصل تاريخ نقد ادبي ذكر شده است 

در اثر إبراهيم الحيدري كتابي پژوهشي است كه مؤلف  ،الحداثة بعد ما و الحداثة نيب النّقد
ابتدا اصـول و  . استكرده هاي مختلف قديم و جديد بررسي  جنبهمسائل نقد ادبي را از آن 

يونـان  ة نقـد در انديشـ   سـپس ، كنـد  ميو فلسفي نقد را ذكر ، فرهنگي ،اجتماعيهاي  ريشه
هـاي   جلـوه و  ،اجتماعي و فلسفي اسالم، نقد در عصر نهضت اروپـا ة در انديشنقد  ،باستان
و اصالحات ديني را با نقد كند  مينهضت مطرح ة اجتماعي و فلسفي نقد را در دورة انديش

زيربنايي نقد را فهم مسائل جهان و ة سوم كتاب، انديش مؤلف در فصل. مرتبط دانسته است
گاه كه مؤلف مدارس نقـد را در شـرق و    آن .)121: 2012الحيدري، ( تغيير آن دانسته است

چـه در زمـان نگـارش كتـاب      و بـه آن  را بيان كندكند، سعي دارد واقعيات  ميغرب مطرح 
بسيار حائز اهميت  ،»الحداثة و سالماإل« فصل ششم كتاب، با عنوان. ، اشاره كندداشتهوجود 

  .و جذّابي را عرضه كند ،مؤلف سعي دارد مطالب نو، ارزنده است؛ زيرا
ـ   ،النّقد و األدب يف معاصرة ايقضا ـ ه اثر محمد غنيمي هالل، كتابي است كه شـانزده مقال

كتـاب   ايـن . اسـت بارزترين مسائل نقد ادبي معاصـر  شامل گيرد و  مي  بر  درنقد را  در زمينة
پژوهشي دارد و همچنان كه از نامش پيداست، مسائل متعلّق و وابسته بـه نقـد ادبـي    ة صبغ

آيـا در حقيقـت   «كـه   ابتدا اين سؤال مطرح شده است ،در اين كتاب. كند بيان ميمعاصر را 
بيني و بـدبيني   خوشسپس به بحث تجديد و تقليد پرداخته و از » مكاتب ادبي وجود دارد؟

ما در برابـر  ة نامه و ادب متعهد و اجناس ادبي و وظيف نمايشصيح و عامي در و جدال بين ف
  .)172: 1986غنيمي هالل، (زبان سخن گفته است 

اين كتـاب  . اثر غالب هلسا، نقد عملي و تطبيقي تعدادي داستان است ،النّقد يف فصولٌـ 
ة كتـاب در حـوز   مطالب اين. كنند مفيد است مينقد نثر پژوهش ة براي كساني كه در حوز

آل سخن  ايدههاي هنرمند  ويژگية مؤلف در پايان كتاب دربار. مذكور كامالً تخصصي است
  .)244: 1984هلسا، (گويد  مي

د   ثيالحد للنقد يالعرب ريالتنط اتيمرجع يف الحداثة الخطاب نقدـ  اثر لطفي فكـري محمـ ،
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نقـد ادبـي   ة ژوهشي در حوزالجودي، استاد نقد و ادب دانشگاه األزهر، كتابي تخصصي و پ
مؤلـف ابتـدا   . اين كتاب نقدي است بر نقد ادبي معاصر كه توان گفت مي در حقيقت. است

سـپس بـه نارسـايي و    . هاي مختلف نقدي معاصر عرضه كـرده اسـت   عرصهنوآوري را در 
در فصـل چهـارم   . تأثيرات منفي نقد غربي اشاره داشته و بر حفظ هويت تأكيد كرده اسـت 

نقـد موجـب   ة ديدگاه هـاي غربـي در حـوز   ة غلب« :كتاب با صراحت ابراز داشته استاين 
  .)109: 2011الجودي، (» گشته است كه هويت ما به غيبت گرايش پيدا كند

اثر إبراهيم محمود خليل، اسـتاد زبـان و ادبيـات عربـي دانشـگاه       ،ثيالحد ياألدب النّقد ـ
در اين كتاب از . هفت فصل تنظيم شده است در كهنقد ادبي ة اردن، پژوهشي است در حوز

و نقد ادبي،  ةياسلوبشناسي و نقد جديد،  زباننقد رمانتيك، تداخل علوم انساني و نقد ادبي، 
ة ويژگـي برجسـت  . و جايگاه مكاتب نقدي غرب در روند نقد ادبي سخن به ميان آمده است

از مشكالت ارتباط نقد ادبي مؤلف يكي . ها و بررسي تطبيقي آن است اين كتاب ذكر نمونه
شـود، ديگـر    مي ها حوزه اينداند كه وقتي منتقد وارد هريك از  مي و علوم انساني را در اين
  .)7: 2010خليل، (شود  مي ارتباط بيسخن او با آن اثر ادبي 

اثر طه مصطفي أبوكريشه، كتابي پژوهشي در  ،ثيالحد و ميالقد نيب يقيالتطب يالعرب النّقدـ 
پژوهش مؤلف كامالً تاريخي است، ولي برخالف بسياري از مؤلفـان  . نقد ادبي استة حوز

به سير نقد ادبي در مسير تاريخ نپرداخته است، بلكه به سير تطبيق متون ادبـي و نقـد آن از   
. نظيـر اسـت   كـم رسد اين پژوهش در اين حوزه  مي به نظر. قديم تا به امروز پرداخته است

نظم و اثر آن در نقـد ادبـي   ة مطالب اين كتاب فصل پنجم است كه مؤلف بر نظري گاهيگران
  .)198: 1997أبوكريشه، (تأكيد دارد 

 اسـالميه  رؤيـة  :الحـديث  األدبي النقد مناهجهاي موجود به زبان عربي  ازجمله كتاب
برگزيده نقد و بررسي ظاهري و محتوايي در اين مقاله براي نوشتة وليد قصاب است كه 

  .شده است
انـدوزي در   دانـش  ،گرايش به نقد و نظـر ، نگارندة اين سطور به مقتضاي اشتياق طبيعي

و متون با تكيه بر ادبيات جديد،  ،تدريس ادبيات تطبيقي، تاريخ ادبياتها  سالو  ،اين عرصه
هـاي   ويژه دانشـجويان دوره  بههمواره به نقد و نظر از جانب خويش و از سوي دانشجويان 

كتاب  تابنابراين بر آن شد . تحصيالت تكميلي اهميت داده و ارزش وااليي قائل بوده است
هاي  براي اين كار، ابتدا كتاب چند بار از جنبه. مذكور را مورد نقد و بررسي دقيق قرار دهد

 .شـود ي مطالعه يك بار با نگاه دانشجوي دورة كارشناس شدحتّي الزم . مطالعه شدمختلف 
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هـاي محتـوايي    هاي ظاهري و ساختاري، به ويژگـي  پس از معرفي اجمالي و نظر به ويژگي
 به برخياشاره  ازپس . شد هاي مثبت آن ذكر ها و جنبه پرداخته شد و تمايزات و برجستگي

 عمال آن از سوي صاحب اثر، ايـن هايي ارائه شد كه با ا گيري پيشنهاد نتيجهو  ها نارسايي از
  .تدريس مناسب و شايسته خواهد بود برايكتاب 

كه مـواد اصـلي    است  شدهيادآور ) 13: 2009قصاب، (هر چند مؤلف محترم در مقدمه 
هايي است كه براي دانشجويان تحصيالت تكميلـي ايـراد شـده     اين كتاب سلسله سخنراني

كارشناسي پس از رفـع  براي تدريس در دورة  شد،خواهد ذكر كه  ،است، ولي بنا به داليلي
  .ها مناسب تشخيص داده شده است كمبود
  

  نماي ظاهري كتاب. 2
م  2007بار در  نخستين ،وليد ابراهيم قصاب نوشتة، اسالمية رؤية :الحديث األدبي النقد مناهج

اين . انتشارات دارالفكر دمشق چاپ و منتشر شده است از سويم  2009در  ومو براي بار د
و مناسـب يـك كتـاب     ،واضح ،چيني و نوع خط، خوانا حروفو از نظر  صفحه 238 كتاب

معمـولي و  نيـز  صـحافي آن   .اسـت بندي آن مطلوب  پاراگرافآرايي و  صفحه. درسي است
هيچ نمـود و   .اي است طرح روي جلد ساده و معمولي و خالي از هرگونه آرايه. ساده است

  .شود نماد و شمايلي كه به نقد ادبي مربوط باشد در آن مشاهده نمي
كه زبان اصلي نگارندة محترم كتاب عربي است و در همين رشته دانـش   به اين با توجه

خوبي رعايت شده و اشتباهات  هآموخته است، قواعد عمومي نگارش و ويرايش در اين اثر ب
روشني بيـان شـده و فهرسـت مطالـب در      بههدف نگارنده در مقدمه . چاپي آن اندك است

و  ،نقشـه  ،اين كتاب از ضمائمي مانند جدول. برگيرندة همة مطالب و محتويات كتاب است
 173فحةچند نمودار و در صـ  162فحة ، ص)البنيويه(تنها در فصل سوم . نمودار خالي است
  .شود دو جدول ديده مي

در اين كتـاب فهرسـت اعـالم،    . گيري آمده است هدر پايان كتاب چكيدة مطالب و نتيج
  .شناسي نقد ادبي وجود ندارد و كتاب ،فهرست موضوعي، فهرست منابع

  
  درونمايه و ساختار علمي كتاب. 3

ريـزي كـرده و در يـك رونـد      خوبي پـي  همؤلف محترم در هر مبحث مقدمات موضوع را ب
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و ذكر شواهد  ،استنتاج ،استداللمنطقي به صورت اصولي وارد اصل مطلب شده است و با 
طور كلّي هـر مبحـث دو بخـش اصـلي      هب. است كردهطور خالصه بيان  بهحاصل سخن را 

 نقد آن روش نقـدي  ،موبخش د و شرح و بيان دقيق يك روش نقدي ،بخش نخست: دارد
  :بخش نخست شامل چند قسمت است. است
نـاي و مقومـات آن روش   در اين قسـمت زيرب  .خاستگاه انديشگاني آن روش نقدي. 1

  .و خالصه بيان شده است ،دقيق ،طور ساده هب
 هاي آن روش نقدي در اين قسمت ويژگي. آن روش نقديي ئجزهاي كلي و  ويژگي. 2

 . و توضيح داده شده استشده دقيق با ذكر عدد بيان طور  به
در ايـن قسـمت چگـونگي عمـل و تطبيـق      . گاه آن روش نقدي ميدان عمل و جلوه. 3

براساس آن روش نقدي بيان شده است؛ بدين معنا كه در اين روش نقدي هنگـام بررسـي   
 .شود و آن روش نقدي چگونه در مورد يك متن پياده خواهد شد يك متن چگونه عمل مي

  :دو قسمت اساسي دارد )نقد هر روش نقدي( دومبخش 
مورد نظر را در اين قسمت، مؤلف روش نقدي . هاي مثبت هر روش نقدي ذكر جنبه. 1

دقيق با ذكـر عـدد   طور  به اي، جوانب مثبت را هاي مثبت دانسته و با ذكر مقدمه داراي جنبه
  .دهد هر يك توضيحي درخور ميدربارة شمارد و  ميبر

سـازي مناسـب    در ايـن قسـمت پـس از زمينـه    . هاي هـر روش نقـدي   ذكر نارسايي. 2
دقيق طي چند شـماره ذكـر   طور  به راهاي روش نقدي مورد نظر  ي منفي و نارسايي ها جنبه

هاي شخصي  دهد و در صورت لزوم، استدالل مناسبي مي اتهر كدام توضيح دربارةكرده و 
 .سازد خويش را با شواهدي نقلي استوار مي

 البتـه . گيري و ارزيابي كلّي از آن روش نقدي آمده اسـت   در پايان هر مبحث يك نتيجه
در ايـن قسـمت    دانشجويانتر  ممارست و تحقيق بيش برايذكر چند سؤال و تمرين  جاي

  .استخالي 
  

  سازي اصطالحات تخصصي معادل. 4
زمين است، مؤلف محتـرم سـعي    مغربرهاورد  هاي نقدي جديد روشاغلب كه  نظر به اين

 بـراي . داشته است معادل دقيق و علمي و مناسب هر اصطالح را به زبان عربـي بيـان كنـد   
روي آن در پرانتز  هبرداشت نامناسب خواننده، معادل التين هر اصطالح روبپرهيز از اشتباه و 
  .نگاشته شده است



 133   اهللا ميرقادري سيد فضل

  

  تناسب محتوا با اهداف درس. 5
هاي نقدي قـديم و   رسد هدف كلّي درس نقد ادبي اين است كه دانشجو با شيوه به نظر مي

س ديـدگاه و  نقدي را دريابـد و براسـا   هاي مثبت و منفي هر روش جديد آشنا شود و جنبه
بـا  . بينش اسالمي، روش نقد متكامل را براي كارهاي پژوهشي خـويش در آينـده برگزينـد   

توجه به اين هدف كلي، حجم و محتواي اين كتاب براي يك درس دو واحـدي در قالـب   
  .مفيد و مناسب است هجلسحدود پانزده 

مواردي كه اقتضاي  جز در ـ كه نگارنده سعي داشته است از تكرار مطالب با توجه به اين
درسي بودن را كتاب و آوردن حشو و زوايد پرهيز كند، اين كتاب ويژگي  ـ كالم بوده است

تـر   بـيش . كنندة مطالـب خواهـد بـود    روشنداراست و توضيح و تبيين استاد در هر مبحث 
مزايـاي فـراوان بـراي تـدريس در دورة      داشـتن هاي موجود در عرصة نقد ادبـي بـا    كتاب

ها حجم و تفصيل و اطناب در مطالـب   از جمله معايب آن كتاب .كارشناسي مناسب نيستند
هاي  هاي تاريخ ادبيات عربي در دوره اي، پرداختن به مطالبي كه دانشجويان در درس حاشيه

 نقـد قـديم و سـنتّي   محض يا پرداختن به طور  به اند، پرداختن به نقد جديد مختلف خوانده
  .محض، استطور  به

 ،»البنيويـه «، مبحـث  ومسـ ويـژه فصـل    بهمباحث كتاب  دربارةبا توجه به اصالحاتي كه 
شدن چند سؤال و تمرين مناسب در پايـان هـر مبحـث، حجـم و      اضافهشود و  پيشنهاد مي

  .محتواي كتاب با اهداف درس متناسب خواهد بود
  

  ستتناسب محتوا با عنوان و فهر. 6
در  امـا . رود همة مطالب كتاب در حوزة نقد جديد باشـد  با مشاهدة عنوان كتاب، انتظار مي

هاي نقدي قديم و جديد مورد بررسي قرار گرفته است و در مقدمـة كتـاب    اين كتاب شيوه
آمده است كه اين كتاب دو نوع روش نقدي را مورد تحليل و نقـد قـرار داده   ) 11فحة ص(

هـاي نقـدي جديـد كـه در قـرن بيسـتم        روش يقد سنتي و ديگـر هاي ن يكي روش: است
هـاي نقـدي مـدرن و     روش: شـود  خود به دو دسته تقسيم مـي دوم  آمده است كه نوع  پديد
  .هاي نقدي بعد از مدرن روش

بنـابراين بهتـر اسـت كلمـة     . به همان ترتيب ذكـر شـده اسـت    نيز در فهرست مطالب
هر چند بر مخاطبان كتاب پوشيده نيست كـه تأكيـد   . از عنوان كتاب حذف شود» الحديث«
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صـفحه از كتـاب    70وقتـي از يـك سـو بـيش از     . هاي نقدي جديد است مؤلف بر روش
 )دانشـجويان ( ديگر، مخاطبان كتابسوي اي به نقد قديم اختصاص دارد و از  صفحه  238

در » الحـديث «دند، ديگر روا نيست كلمة هاي نقدي قديم و جديد نيازمن به آگاهي از روش
  .عنوان كتاب باشد

بين يا در ترازو يـا   هاي نقدي قديم و جديد را زير ذره نگارندة محترم روشهنگامي كه 
و محسنات و معايب هر كدام را با شرح و تفصيل و تحليل  دادهدر غربال نقد خويش قرار 

روش مناسب و برگزيده معرفـي   منزلةرا به » متكامل نقد«سرانجام روش  كرده است وبيان 
كم يك نمونه شعر يا نثر را در  رود كه خودش به صورت عملي، دست انتظار مي ،كرده است

مـورد بررسـي و نقـد    ) نقـد متكامـل  (و با همان روش نقـدي   كند بخش پاياني كتاب ذكر
ن كمبـود بـا همـت    رفـع ايـ   ،بدون ترديد. دهد تا الگويي پسنديده براي مخاطبان باشد  قرار

ايـن در حـالي   . ممكن خواهد بـود  ،كه متخصص اين موضوع است ،واالي نگارندة محترم
، سيد قطب همانند وليد قصاب، مـنهج متكامـل را   مناهجه و اصوله ،ياألدب النقداست كه در 

هاي نقدي خويش، به اين مـنهج   بررسيسيد قطب عمالً در  اما. برگزيده و بر آن تأكيد دارد
و بررسي و  ميكر قرآنهايي از اشعار، متون نثري و آيات  نمونهرداخته است و پس از ذكر پ

كـه   علت ايـن «: دارد مي و اظهار كند مي بيان اًتحليل آن، علّت برتري منهج متكامل را صريح
زوايا ة دهم، اين است كه بر اساس اين روش، اثر ادبي از هم مي من منهج متكامل را ترجيح

  .)256: 2003قطب، (» گيرد مي بررسي و نقد قرارمورد 
  

  مطابقت مطالب كتاب با سرفصل مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري. 7
درصد با آخرين سرفصل وزارتي مصوب در هفتصد و هفتاد و  80مطالب كتاب حدود 

ريزي آمـوزش عـالي، وزارت علـوم، تحقيقـات و فنّـاوري       دومين جلسة شوراي برنامه
هـاي زبـان و    است كه سرفصل مذكور به گـروه  گفتني. مطابقت دارد 17/7/1389مورخ 

بينـي   پـيش . اظهار نظر فرستاده شده استبراي هاي سراسر كشور  ادبيات عربي دانشگاه
پيشنهاد از سراسر كشور در آن سرفصل جرح و تعديل و ارائة شود پس از بررسي و  مي

سرفصل مذكور هنوز از صافي نقد و تحليل متخصصان اين . حذف و اضافه اعمال شود
اميـد اسـت بـا اصـالحات      .رشته نگذشته است و بدون ترديد خالي از اشـكال نيسـت  

 برايشنهادي نگارندة اين سطور، كمبودهاي كتاب رفع شود و به عنوان كتابي مناسب پي
  .تدريس آراسته گردد



 135   اهللا ميرقادري سيد فضل

  

  روزآمدي اطالعات و ارجاع به منابع معتبر. 8
م بـه چـاپ دوم رسـيده     2009 رم نگاشته شـده و د  2007كه اين كتاب در  با توجه به اين

تـرين اطالعـات    داراي جديد ،ن نقد ادبيبه عنوان يكي از متخصصا ،است، نويسندة محترم
هاي نقدي جديـد در نقـد و تحليـل خـود، از منـابع جديـد        بوده است و با تأكيد بر روش

شده از اعتبـار قابـل    استفادهمنابع . استكرده فراواني و از منابع قديم در حد لزوم استفاده  به
هـا و اطالعـات    به گردآوري و تنظـيم داده  فقطنگارندة محترم . اي برخوردار است مالحظه
. اي برخوردار اسـت  ها و نقدهاي شخصي او از ارزش و اهميت ويژه بلكه تحليل ،نپرداخته

به زبان ديگر، شخصيت علمي نگارندة محترم در همة صفحات كتـاب برجسـته و آشـكار    
سـطح مطلـوبي اسـت     در ،ويژه منابع جديد به ،اين كتاب از نظر ارجاع به منابع معتبر. است

جـا در   الزم است همـة منـابع يـك    و ذكر منابع و مراجع در ذيل هر صفحه كافي نيستاما 
  .پايان كتاب ذكر شود

  
  هاي اثر نوآوري. 9

سـاختن آثـاري كـه     جـدا با نگرشي كلي به آثار موجود در حوزة نقد ادبي به زبان عربـي و  
نگـري در نمايـه و    و سپس مقايسـة آن آثـار و ژرف   اند رسد براي تدريس مناسب مي  نظر   به

داراي  الحـديث  األدبـي  النقـد دسـت آمـد كـه منـاهج     ه ساختار ظاهري هر يك اين نتيجه ب
  : از اند ترين آن عبارت هايي است كه مهم نوآوري

اساس ديدگاه مكتب اسالم و فرهنگ كشورهاي اسالمي و عربـي،   نگارندة محترم بر. 1
ا پيشنهاد كرده و خواننده را پس از نقدهاي خـويش بالتكليـف رهـا    روش نقدي متكامل ر

هايي را بر اساس اين روش مـورد تحليـل و    نمونهچه گفته شد، عمالً  چنان اما. نكرده است
  .نقد قرار نداده است

منظّم مورد تحليل طور  به وشده هاي نقدي قديم و جديد مطرح  روش ،در اين كتاب. 2
 .ته استو نقد منطقي قرار گرف

ـتدالل   در بخش تحليل و بيان هر روش نقدي، بر. 3 هـاي شخصـي،     اساس مسـتندات و اس
 .به شرح و بسط آن شيوه پرداخته شده و اشكال و ايراد و نيك و بد در اين بخش راه نداردفقط 
هاي مثبت آن  در بخش نقد هر شيوة نقدي، بدون تعصب و افراط و تفريط، ابتدا جنبه. 4

 منظم و با استدالل بيان شده و سـرانجام طور  به ها هاي منفي و نارسايي جنبهمطرح و سپس 
 .گيري شده است خالصه نتيجهطور  به
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  نظم منطقي و انسجام مطالب اثر. 10
گونه كه نگارنده ابتدا  بدين ؛كيفيت قرارگرفتن هر درس و هر مبحث منسجم و منطقي است

مشروح بيان كرده اسـت و بـا اسـتفاده از آرا و    طور  به اي يك روش نقدي را پس از مقدمه
هاي بارز آن را تحليل نموده  هاي صاحب نظران، زيربناي فكري و مقومات و ويژگي ديدگاه
طـور   بـه  هاي مثبت آن را سپس در بخش ديگر تحت عنوان نقد آن نظريه، ابتدا جنبه. است

منسجم طور  به ز با ذكر شماره وو سپس اشكاالت آن را نيكند  بيان ميمنظّم و با ذكر شماره 
  .است ذكر كردهبه دور از افراط و تفريط 

  :شود از نظر نظم منطقي و انسجام تنها دو اشكال ديده مي
هاي نقـدي قـديم اسـت كلمـة      صفحه از كتاب مربوط به روش 70كه بيش از  با اين. 1

) 11فحة صـ (كتاب اين مطلب در مقدمة . رسد در عنوان كتاب منطقي به نظر نمي» الحديث«
  .هاي نقدي قديم و جديد است نيز ذكر شده است كه مطالب كتاب شامل روش

ـ  :رسـد  ها تنها اشكالي كه به نظر مي ترتيب قرارگرفتن درس دربارة. 2 جـايي درس   هجاب
» التفكيكية«بر درس » التلقّي نظرية«الزم است درس . است» التلقّي نظرية«و درس » التفكيكيه«

با صـراحت بيـان   ) 215 و 187: 2009قصاب، (مؤلف محترم نيز در متن كتاب  .مقدم شود
. آيـد  بـه حسـاب مـي   » التلقّي نظرية«هاي  از گرايش» التفكيكيه«داشته است كه مكتب نقدي 

 .بيان شودبنابراين الزم است ابتدا اصل و سپس فرع 
  
  طرفي نگارنده در نقد و رعايت امانت بيرعايت . 11

هـا و   ها، نقـد  گر آراي شخصي، تحليل مطالبي كه بيان ،نخست: دسته است مطالب كتاب دو
مطالبي كه از ديگران نقل يا اقتباس شده است كه ايـن   ،دوم .هاي نگارندة كتاب است نظريه

  :شود مطالب خود به دو دسته تقسيم مي
 هـا  قـول  نقلگونه  اين. است مستقيم از كتابي گرفته شده و نقل شدهطور  به مطالبي كه. 1

دقيق در گيومه قرار گرفته است و در پايان سـخن شـمارة عـدد نوشـته شـده و در      طور  به
  . مرجع مورد نظر آمده است پانوشت

غيـر مسـتقيم الهـام    طـور   به هاي ديگر هاي پژوهشگران و كتاب مطالبي كه از ديدگاه .2
منبـع مـورد نظـر در    و شـده  ها شمارة عدد ذكر  گيري پايان هر بند از اين بهره. گرفته است

بنابراين نگارندة ايـن كتـاب در نوشـتار خـويش     . صفحه آمده است ةشماربا ذكر  پانوشت
  .دار بوده است امانت
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طرف بـوده و سـعي داشـته اسـت اخـالق       بيها كامالً  نگارندة كتاب در نقدها و تحليل
هنگـام تحليـل هـر روش    . علمي و آكادميك را رعايت كند و جانب دادگري را پـاس دارد 

پـردازد كـه    روشني به بيان آن نظريه از زبان صـاحبان آن مـي   بهچنان دقت دارد و  آننقدي 
اي ديگـران  او در بيـان آر . كه نگارنده خودش طرفدار آن نظريه استد كن ميخواننده گمان 

گـاه كـه وارد بخـش     آن اماگويد؛  و در آن بخش، از نقد سخن نمي كند ميگزارشگري  فقط
هـاي مثبـت آن    كند كه ابتـدا جنبـه   حكم مي اش باز هم اخالق علمي ،شود نقد آن نظريه مي

ـ در تشـخيص و  . كنـد  اشارهها  هاي منفي و نارسايي جنبهبه و سپس كند نظريه را بيان   ةارائ
هاي هر نظرية نقدي، روش كار نگارندة كتاب درخور  اي منفي و اشكاالت و نارساييه جنبه

كـه از دايـرة انصـاف     ايندوم  ،كه در كار نقد شجاع و قاطع است نخست اين. تحسين است
هـاي شخصـي،    كه در بيان ايرادات و كمبودها به همراه استدالل اينسوم  ، وشود خارج نمي

  .دهد رائه ميمستنداتي از منابع معتبر ا
  
  سازگاري محتواي اثر با فرهنگ اسالمي. 12
ذكر شده است و در مقدمة كتاب نيز نگارنـده  » اسالمية رؤية«گونه كه در عنوان كتاب  همان

بناي كار را بر همان ديدگاه نهاده است، سرانجام پس از تحليل و نقد هر شيوة نقدي روش 
را مستند  شگفتار كريم قرآنمتكامل را پيشنهاد كرده است و با شاهد آوردن بعضي از آيات 

اين اثر جز در موارد اندكي كه  .ستساخته است و تا پايان كتاب بر رعايت آن وفادار بوده ا
به كمال  براي. شود با مباني ديني و فرهنگ اسالمي و جامعة ايراني هماهنگ است اشاره مي

  :رسيدن اثر از اين زاويه الزم است سه نقيصه رفع شود
اي از  الزم است نمونه ،وقتي مؤلف محترم روش نقدي متكامل را پيشنهاد كرده است. 1

  .اساس همين روش، نقد و تحليل كند برشعر يا نثر را 
آگاه و غيـرارادي   ناخودهاي  گاه كه مؤلف دربارة حركت آن 107فحة در بند پاياني ص. 2

رفتن را در مقابـل   آورد، راه گويد، به نظرية چامسكي اشاره كرده و در مثالي كه مي سخن مي
كار برده است  هرا ب» رقصيم مي«و » رويم راه مي«آشكارا دو فعل  كار برده است و هرقصيدن ب

. كـار رود  هكردن آن موضوع نيازي نيست آن فعل ب هاي فراوان براي روشن كه با وجود مثال
 .كار برد هرفتن افعال ديگري را ب توان در برابر راه مي

و سخن  58و  57فحة جنسي صغريزة در بحث از عقدة » النفسي المنهج«در مبحث . 3
فريد هر چنـد طـرح ايـن موضـوع در آن مبحـث الزم و ضـروري        هاي هيوم و از ديدگاه
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و اي گـذرا   بلكه اشاره ،تفصيل گفته شود بهنيازي نيست در خصوص آن، سخن اما  ،است
شـود   هاي نقدي ديگر مشاهده مـي  گونه كه در بعضي از كتاب همان. وافي به مقصود است

 .)51 -  38: 2002حماد،  ←(
  
  هاي برتر كتاب ويژگي. 13

  .زبان است و متن كتاب به زبان عربي فخيم و علمي نگاشته شده است عربنگارنده . 1
 .تدريس مناسب است برايعلمي  ةدرونمايبا توجه به حجم مناسب و . 2
 .نگارنده با رعايت انصاف و بدون افراط و تفريط مسائل نقدي را بازگو كرده است. 3
نگارنده بدون طرح مسائل كلي ادبيات و تاريخ ادبيات به ذكر و تحليل و نقد منـاهج  . 4

 .نقدي را با تاريخ ادبيات نياميخته استل ئمسانقدي پرداخته و 
 .هاي نقدي قديم و جديد است كتاب شامل شيوه. 5
 .كتاب با فرهنگ اسالمي و فرهنگ عمومي كشورهاي اسالمي سازگار است. 6
  
  هاي كتاب نارسايي. 14

هـايي مشـاهده    دهي مطالب كتاب، نارسايي جهتبا وجود دقت فراوان نگارنده در تنظيم و 
  :شاعر ةگفتبنا به . مانند بسياري از آثار ديگر خالي از نقص نيست كهشود  مي

 المتعـــذّر هـــو ذا و الكمـــالِكنـــه  حـويأحـداًنريبأنْالمحالِمنَو
ــهم الطبيعـــةِفبنـــو  كــامنٌالطبيعــةِنفــسفــيالــنقصو نكـــرُ ال نقصـي 

  )512: 1965 الخراساني، غفرانيبه نقل از  19: 1379دامادي، (

  :از اند  هايي كه در اثر مشاهده شد عبارت نارسايي
اسـت پـيش از آن قـرار    » التلقـي  نظريه«هاي  كه از فروع و گرايش» التفكيكيه«مبحث . 1

  .گرفته است كه منطقي نيست
اي براي نقد  هيچ نمونه ، اماكه مؤلف محترم شيوة نقدي متكامل را معرفي كرده اينبا . 2

 .اساس آن شيوه ارائه نداده است بر
 .بهتر است به داخل متن منتقل شود و ارجاعات در ذيل صفحه معمول نيست. 3
 .ذكر نشده استشده در پايان كتاب  استفادهمنابع . 4
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 .آمده است مفصل و فايدة آن ناچيز است» يويهالبن«نمونة نقدي كه در مبحث . 5
 .در پايان هر درس سؤال و تمرين وجود ندارد. 6
به 6شمارة  92فحة از جمله ص .شود اشتباهات تايپي و اماليي در خالل متن ديده مي. 7

. باشـد » روالن«بايـد  » روالت«دوم بند  135فحة ص. مناسب است» يبتغي«، فعل »يتغيا«جاي   
، در ديوان شاعر به جاي »الثمر لذّة منها تسيلُ مدي من و« در شعر سياب مصرع 159فحة ص
دوم  بنـد پايـاني سـطر    166فحة صـ  .)189: 2000 سياب،(آمده است » تسبل«فعل » تسيلُ«
سـطر آخـر بنـد، واژة     3شـمارة   217فحة صـ . باشـد » التطهيـر «بايـد  » التطيهر«واژة جاي   به
 .تبديل شود» سمة«به » ثمة«سطر چهارم واژة  38فحة ص. يابدتغيير » عمليات«به » علميات«

  
  پيشنهادها. 15
شود كه به كار بسـتن آن   به كمال رسيدن مباحث كتاب، پيشنهادهايي عملي عرضه مي براي

حتّـي اگـر   . به حجم كتاب نيفزوده و بهتر است اين كار به دست مؤلف كتاب انجام پـذيرد 
شود  باز هم ترجيح داده مي ،ة اين كار را داشته باشدمتخصص ديگري از جانب مؤلف اجاز

  :تري عايد گردد دست مؤلف به فرجام رسد تا نتيجة ارزندهه كه كار اصالح ب
اي تهيه شود كه داللت بر نقد و نظر و تضارب افكار و  گونه طرح روي جلد كتاب به. 1
 د؛ها داشته باش انديشه
  ؛ر گيردچكيدة مطالب كتاب پيش از مقدمه قرا. 2
. شناسي نقد ادبي گنجانيده شـود  در پايان كتاب، فهرست منابع، فهرست اعالم، كتاب. 3

هاي خارجي در كتاب فراوان است در مقابل نام هر شـخص اسـم كشـور     كه نام نظر به اين
 ؛نوشته شود

 بـراي سه تمـرين  يا و دو ) سؤال كوتاه پنجمثالً (در پايان هر درس چند سؤال ساده . 4
 .تر درج شود بيش پژوهش

 . مقدم شود» التفكيكيه«بر مبحث » التلقّي نظرية«مبحث . 5
 .از عنوان كتاب حذف شود» حديث«كلمة . 6
 نـام خـانوادگي  (، در خالل مـتن مرجـع ذكـر شـود     پانوشتبه جاي نقل مرجع در . 7

 ).صفحه ، و شمارهنويسنده، سال
اساس شـيوه   شعر يا نثر ذكر شود و براي از  ها، نمونه در پايان كتاب پيش از فهرست. 8

ممكن است اين ايراد به ذهن برسـد كـه حجـم    . و نقد شود ،نقدي متكامل بررسي، تحليل
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صفحه  هفتتا  پنجنقد يك نمونه حداكثر  ،پاسخ اين است كه اوالً. كتاب افزون خواهد شد
هم به حجم كتاب  شده نيازي به تدريس در كالس ندارد و اگر ذكرنمونة  ،ثانياً ؛خواهد بود
در ايـن پيشـنهادها حـذف بعضـي از مطالـب       ،ثالثـاً ؛ كنـد  مشكلي ايجاد نمـي  ،افزوده شود

 .گرفته شده است  نظر  در
اي از شـعر بـدر شـاكر السـياب ذكـر شـده و مـورد نقـد          نمونه» البنيويه«در مبحث . 9
. رسد به نظر ميفايدة اين نقد بسيار اندك است و اين مطالب بسيار آشفته . گرفته است  قرار

كـه در   يا اين شود بهتر است اين نمونه حذف» البنيويه«هاي شيوة نقدي  با توجه به نارسايي
كه منظور نظر نگارنـدة محتـرم    ،جايي براي نقد به شيوة متكامل تا سه صفحه خالصه شود

 .باز شود ،كتاب است
رفع  براياساس اين كتاب بهتر است  تقويت دانشجويان در درس نقد ادبي بر براي. 10

اي و مقـدمات نقـد از دانشـجوي تحصـيالت      اشكال دانشجويان و تدريس مطالب حاشـيه 
 النقد في بداياتتواند مطالبي از  دانشجو مي اين. استفاده شود )TA( تكميلي در قالب دستيار

 النقـد  فـي  مقـدمات «كه عنوانش  ،تا پايان كتاب 81صفحة ( نوشتة هاشم صالح منّاع األدبي
و با دانشجويان دورة كارشناسي در ساعاتي بـه  كند را تكثير ) شود است، پيشنهاد مي» األدبي

 .)81: 1994صالح منّاع،  ←(مباحثه بپردازد 
  
  گيري نتيجه. 16

دار، الزم است  جهتپيشرفت پايدار و براي شدن،  جهانيدر عصر انفجار اطالعات و پديدة . 1
  .اهميت الزم و درخور داده شود ،ويژهطور  به ،و به نقد ادبي ،عمومطور  به ،به مقولة نقد

الزم است كتاب درس نقد ادبي در دورة كارشناسي به صورت فشرده و بدون حشو . 2
ترين مطالب رايـج در نقـد قـديم و جديـد را      طوري كه مهم هب .و زوايد در نظر گرفته شود

 .داشته باشد  بر  در
نوشـتة وليـد قصـاب، كتـابي اصـيل و بـا        اسـالمية  رؤية :الحديث األدبي النقد مناهج. 3

تدريس آراسـته و   براي رويكردي اسالمي است كه در صورت اعمال پيشنهادهاي اصالحي
 .مناسب خواهد بود

اميد است تالش خالصانة همكاران دانشمند و دلسوز و كاركنان گروه تخصصي زبان و 
گونه  اينراي بررسي متون و كتب علوم انساني به ثمر نشيند و ادبيات عربي در دبيرخانة شو

  .گرددها منشأ اثري نيكو  بررسي
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