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بررسی تحلیلی ـ انتقادی کتاب

دراساتٌ في األدب العربي الحديث
فرهادرجبي* 

چكیده
نقد ادبی یکی از شاخههای پژوهشی در حوزة ادبیات است و از دیرباز توجه خاصی به آن
شده و همواره بهمنزلة راهکار و معیاری برای تحلیل ،ارزشگذاری ،و تصححی موحون ادبحی
بهکار رفوه است .امروزه ،باتوجهبه گسوردگی و تنوع تولیدات ادبحی ایح شحاخه از دانح
بشری میکوشد از بی تر یافوههای علمی برای تقویت توان و تسحل خحود در انجحا
وظایف محوله اسوفاده کند .نکوة بدیع ای که ،آثار نقدی نیز هرازگاهی درمعرض نقحد
و ارزیابی واقع میشوند .به همی منظور ،مقالة حاضحر بحر آن اسحت تحا بحا خوانشحی
تحلیلی ح انوقادی ،یکی از کوب نقحدی در ححوزة زبحان و ادبیحات عربحی را بررسحی کنحد.
ازای رو ،کواب دراساتٌ في األدب العربي الحديث ،نوشوة محمد مصحففی هحداره ،برگزیحده
شد تا ضم ارائة گزارشی مخوصر از محوویات کواب در دو مقولة شحکلی و محوحوایی بحه
مواضع قوت و ضعف آن اشاره شود .نوایج نشان محیدهحد کحه کوحاب حاضحر دربردارنحدة
اطالعاتی مفید است و باتوجهبه پرداخو به دو بخ

شعر و نثر گسحوردگی مفلحوبی دارد،

اما بهنظر میرسد بهدلیل نداشو روشحی علمحی در نقحد و رعایحتنکحردن برخحی اصحو
پذیرفوهشده در ای حوزه ،به بازبینی و اعما تغییرات اساسی نیاز دارد.
کلیدواژهها :نقد ادبی ،شعر و نثر معاصر ،محووا ،هداره.
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 .1مقدمه
نقد ادبی همراه و همزمان با تولید آثار ادبی از دیرباز موردتوجه بحوده اسحت .ایح شحاخه از
آگاهی بشری بهتدریج هویت علمحی بحه خحود گرفحت و امحروزه بخح درخورتحوجیی از
پژوه های ادبی هر زبان را به خود اخوصاص داده است ،چنانکه نقد جدید نهفقح مبحانی
و مباحث اخوصاصی خود را دارد ،بلکه از دسواوردهای دیگر علو نیز بحرای توسحعة میحدان
حضور و دقت تحلیل بیره میگیرد .بر همی اساس ،نقد امروز نقدی است جحامع هحمراه بحا
نظریات ،تعاریف ،و کاربردهای موکثر.
نقد ادبی در حوزة زبان عربی نیز بسیار موردتوجه است .برخی تاریخچة ای نقحد را
دوران بسیار دور ،همزمان با پیدای محصحوتت ادبحی ،محیداننحد ،امحا آنچحه شحواهد
نشان میدهد ،نقد ادبی جدید عربی براثر تنوع تولیدات ادبی و با اسوفاده از تجربههحای
همنوع خود در حوزة غربی بسیار گسورش یافوه و افقهایی پیناور را درنوردیده اسحت.
چنانکه کوب موعددی در زمینة نقد و تحلیل آثار و جریانات ادبی نگاشوه شده است.
کواب دراساتٌ في األدب العربي الحديث یکی از ای کوابهاست که نویسحندة آن ،محمحد
مصففی هداره ،کوشیده است تا تصویری از اوضاع ادبی حوزة زبحان عربحی را در دو بخح
شعر و نثر ارائه دهد .بنابرای  ،با تمرکز بر موون مخولف ،اطالعحات ارزشمنحدی را در قالحب
نقد دراخویار مخاطبان قرار میدهد.
از اقدامات درخورتوجه در حوزة نقد امروز نقد کوابهایی است که خود در ححوزة نقحد
نگاشوه شدهاند .بهدیگرسخ  ،مؤلفة خودترمیمی نقد ادبی آن را از گذشوهاش مومایز میکنحد.
ای میم در سا های اخیر یکی از محورهای اصلی در پژوهشگاه علو انسانی بوده و نوشحوة
حاضر نیز تالشی است درراسوای تحقق ای هدف.
کواب دراساتٌ في األدب العربي الحديث از ای حیث که در دو زمینة شحعر و نثحر مفحالبی
نقدی را ارائه میدهد ،برای نقد و بررسی کوابی مناسب بهنظر میرسحد و بحر همحی اسحاس
درصورتیکه طرح و بس قضایا در آن رویة علمیتر به خود بگیرد ،شحاید بوحوان بحهعنحوان
یک منبع درسی ح آموزشی در دورههحای مخولحف از آن بیحره گرفحت ،امحا در وضحع فعلحی
بی تر بهمثابة یک منبع کمکی درخورتوجه است .بنابرای  ،ایح قلحم کوشحیده ضحم ارائحة
گزارشی از محووای کواب و بعد از مخوصری درباب نقد شحکلی اثحر بحه نقحد محوحوایی اثحر
موردبحث همت گمارد.
شیوة کار تحلیل و نقد مفالب اسحت و البوحه کوشحیدهایحم تحاجحاییکحه ممکح اسحت از
دیدگاههای نقدی صاحبنظران نیز در اثبات مباحث بیره گیریم.
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 .2نقد کتاب
1.2معرفيکتاب 
ادبیات معاصر جیان وظیفة تفسیر زندگی انسان و نقد شیوة زیسو را چون رسحالوی سحور
بر گُردة خوی احساس میکند .شاعران و نویسندگان معاصر ،فارغ از تأثیر و نقح قحدرت
و ثروت ،برآناند تا در جایگاه نمایندگان طبقة عامة محرد بحه بیحان دغدغحههحا و اهدافشحان
بپردازند و وضعیت را بهگونهای انعکاس دهند که نشاندهندة تجربة ملموس انسان و جامعحه
باشد و در مرحلهای باتتر حوی درجایگاه مصلحان و پی گامحان عرصحة تغییحر قحد در راه
مبارزه بگذارند .ازهمی رو ،بهنظر میرسد که مفالعة دسواوردها و محصوتت هنحری معاصحر
ضرورت بی تری در رشوههای ادبیات در مقایسه با آثار دیگر دورهها داشوه باشد .به همحی
دلیل ،کواب موردبحث ای مقاله ارزش خاصی دارد.
کواب درساتٌ في االدب العربي الحديث اثری است از محمد مصحففی هحداره ،در ححوزة
نقد ادبیات معاصر عربی .ای کواب را انوشارات دار العلوم العربیة اولحی بحار در سحا 1990
در بیروت چاپ کرد .کواب حاضر یک مقدمه و دو بخ دارد کحه بخح هحا بحا «اوالً :ف ي
الشعر» و «ثانیاً :النثر» از یکدیگر تفکیک میشوند.
نویسنده در بخ او به محورهای زیر توجه میکند« :الش عرالعربي و ررال تط ور »
(ص « ،)70-11االنسان في شعر نازک المالئکة» (ص « ،)106-71القوس الغدراء روي ة ف ي
اإلب داا ال ن ي» (ص « ،)130-107ن رار قب اني وقص م ر ش الش عر» (ص ،)148-131
«صالح عبدالصبور بین ال راث والمعاصرة» (ص « ،)158-149ظ وارر االتا ا الرورانس ي ف ي
الشعر الس عودي المعاص ر» (ص « ،)186-159البن اء ال دراري ف ي رس رلیة ران ون ولیل ي»
(ص  ،)210-187و «النرعة الصوفیة في الشعر العربي الحديث» (ص .)249-211
هداره در بخ دو کواب به نثر پرداخوه و عناوی زیر را کندوکاو کرده است« :طم لس ین
وال راث الیوناني» (ص « ،)260-253لیست أزرة سکن ب أزرة قص ة» (ص « ،)270-261توفی ق
الحکیم بین أر الکهف ورللة الغد» (ص « ،)278-271راذا قدم الحکیم للمسرح العرب ي» (ص
« ،)286-278ال راث االسالري في ٱدب توفیق الحکیم» (ص « ،)312-287اتاارات جديدة في
القصة السکندرية القصیرة المعاصرة» (ص « ،)331-313لدث في رلل ة الرري ف ب ین الرواي ة
والسیرة الذاتیة» (ص  ،)341 -332و «أسیر الم مهدي لاورجي زيدان» (ص .)351-342
پایانبخ ای کواب صفحة «ال هرس» است و کواب حاضر بدون هیچگونه نویجهگیحری،
فیرست اعال  ،یا معرفی منابع و مآخذ بهپایان میرسد.
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ويژگيهايشكلي 

2.2
کواب دراساتٌ في االدب العربي الحديث ازنظر شکلی با کیفیوی مفلحوب چحاپ شحده اسحت.
هماهنگی در سفربندی و پاراگرافبندی در سراسر کواب بهچشم میخورد ،اما ارجاعحات و
پانوشتها ،در کواب حاضر ،که عنوان پژوهشی را نیز با خود دارد ،چندان دیده نمیشود .بحه
همی دلیل ،میتوان ای نقص را نهفق ازنظر شکلی که ازلحاظ فنی نیز نقفه ضحعف کوحاب
حاضر برشمرد.
نوشوهها در برخی موارد عناوی فرعی دارند .بحرای مثحا  ،در اولحی بخح کوحاب ،کحه
باعنوان اصلی «الشعر العربي الحديث و ررال تطور » از دیگر قسمتها مومایز است ،عنحاوی
فرعی موعددی را شاهدیم که عبارتاند از «عصر االنحس ار ،الش عر الح ديث ،ب ین اإللی اء و
ال قلید ،طائش الرورانسیة ،الرورانسیة العربیة في أوجها (أوجهها) اإلتاا ال واقعي ،الواقعی ة والش عر
الحر ،الرورانسیة المعاصرة ،تاارب رررية و سريالیة ،ظوارر و اتاارات جديدة» .اما در بحی تحر
قسمتهای کواب فق با یک عنوان مواجییم .البوه همانطوریکه در عناوی فرعحی قسحمت
او کواب مالحظه میشود برخی از عناوی میتوانند ذیحل عنحوان کلحیتحری واقحع شحوند.
چنانکه مثالً «طالئ ش الرورانس یة والرورانس یة العربی ة ف ي أوجه ا» (أوجهه ا) و «الرورانس یة
المعاصرة» را میتوان ذیل یک عنوان کلیتر با شمارهبندی از دیگر عناوی جحدا کحرد؛ امحری
که در هیچکدا از موارد به آن توجه نشده است.
از دیگر اشکاتت شکلی و فنی ای کواب برخی غلح هحای چحاپی اسحت کحه تقریبحاً در
سراسر کواب دیده میشود و در ذیل برای نمونه به چند مورد اشاره میشود.
در عنوان صفحة  28به جای «أوجهها» واژة نادرست «أوجها» درج شده است (الرورانس یة
العربیة في أوجها)؛ در صفحة  ،269پاراگراف سو  ،سفر هفدهم واژة نادرسحت «النق اء» ذکحر
شده است که صورت درسحت آن «النقحاد» اسحت؛ در صحفحة  ،269پحاراگراف سحو  ،سحفر
چیار واژة «اج اعیة» بهجای «اج ماعیة»؛ در صفحة  ،270سفر او «جیس جويس» بحهجحای
«جیمس جويس»؛ و در صفحة  ،295پاراگراف دو  ،سفر پنجم واژة «للشرة» بهجای «للبش ر»
نوشوه شده است.

 1.2.2عدم ارجاعات
یکی از میمتری نکات در ای کواب عد اهوما نویسنده بحه مقولحة ارجاعحات اسحت .ایح
مشکل ،که هم به شکل و هم به محووا مرتب میشود و بهنوعی میتوان آن را مشحکلی فنحی
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در نقد اثر موردتوجه قرار داد ،بهویژه زمانی برجسوه میشود که محیبینحیم برخحی از مفالحب
ای کواب عیناً در آثار بعدی نویسنده نیز تکرار میشود .چنانکحه بححث «اإلنس ان ف ي ش عر
نازک المالئکم» ،که حجم درخورتوجیی از کواب هداره را به خحود اخوصحاص محیدهحد ،در
سا  1994در کوابی دیگر بهنا «بحوثٌ في األدب العرب ي الح ديث» در انوشحارات دارالنهض ة
العربیة بیروت چاپ شده است (هداره  .)219-179 :1994نکوة درخورتوجه در نشحر مجحدد
ای قسمت وسواس و دقتنظر نویسنده در ارائحة مراجحع و منحابع اسحت .او در پایحان ایح
قسمت و در  5صفحه بالغبر  160مورد ارجاع بحه دیحوان نحازل المالئکحه را ذکحر محیکنحد.
عالوهبر ای  ،نویسنده آثار «راندا »« ،الکسیس کحار»« ،جرجحانی»« ،محمحد زکحی عبحدالقادر»،
«پاتریک مالهی»« ،الفرید نواث هوایوید»« ،عزالدی اسحماعیل» ،و ...را از منحابع مورداسحوفاده
برمیشمرد ،درحالیکه در اثر حاضر (دراس ات ف ي األدب العرب ي الح ديث) نویسحنده هحیچ
مرجعی را به خوانندة خود معرفی نمیکند و ای امر میتواند از ضعفهحای اساسحی کوحاب
باشد .هداره عالوهبرای  ،مبحث «القوس العذراء» و «رويم في اإلبداا ال ني» را در کواب بح وث
خود عیناً تکرار میکند .ای بحث ،که دربارة ویژگیهای زیباییشناسی شعر «محمود شحاکر»
است ،بعداً فق با ذکر نا شاعر در عنوان بحث و بدون هیچ تغییری باعنوان «القوس الع ذراء
رحمود شاكر رؤية في اإلبداا ال ني» نشر مییابد .ضم ای کحه هحداره در چحاپ مجحدد ایح
قسمت نیز هیچ مرجعی را درپایان به خواننده معرفی نمیکند (هداره .)130-107 :1990
عالوهبرای  ،مقالة «البناء الدراري في رسرلیة رانون» (همان )210-187 :بحاعنوان «ش وقي
و البناء الدراري في رسرلیة رانون لیلي» در کواب بح وث ف ي األب العرب ي الح ديث عینحاً از
صفحة  69تا  93با ذکر اسناد و منابع ذکر شده است.
3.2نقدمحتوا 
یکی از مباحث چالشی در حوزة نقد مقولة تعامل یا تنازع لفح و معناسحت .در ححوزة زبحان
عربی نیز ای بحث جدی است .چنانکه نقفة عفف ای مقوله را باید در دیحدگاه گذشحوگان
ازجمله «جاح » جستوجو کرد .جاح خود به برتری لف رأی میدهد و معوقد است کحه
شعر یعنی «صناعت» و بر همی مبنا زیبایی لف را مقیاس «جودة االسلوب» و «ص حة الطب ش»
میداند .او در الحیوان مینویسد:
و ذرب الشیخ أبوعمروالشیباني إلي إس حسان المعن ي والمع اني رطرول ة ف ي الطري ق
يعرفها العامي والعربي،والبدوي والقروي والمدني .وإنما الشأن في إقارة الوزن و تریر الل
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وسهولة المررج و كثرة الماء وفي صحة الطبش وجودة السبك فإنما الش عر ص ناعة ور ربٌ
رن السنج وخبس رن ال صوير (جاح  :1988ج .)132 ،2

در کواب هداره نقد برمبنای معناست .مجموعه نوشوههای نویسنده با اولویتبخشیدن بحه
محووا درراسوای تحلیل معنا و تحوتت حاصحل محیشحود و بحهنظحر محیرسحد بحاتوجحهبحه
کاوشهای جدید در حوزة زبان و اسوفاده از دسواوردهای علم زبانشناسحی در نقحد ادبیحات
نویسنده میتوانست با اهوما به ای میم نقد خحود را بحه معیارهحای جدیحد نزدیحک کنحد و
کاری موفاوت ارائه دهد.

 1.3.2پیروی از سیر منطقی تحول
از ویژگیهای مثبت ای کواب پیروی از سحیر منفقحی بحرای مفالعحة تححو و شحکلگیحری
جریانهای ادبی معاصر است .نویسنده بهخوبی نق موغیرهای اجوماعی و عوامل تأثیرگحذار
تاریخی را ،بهویژه در پدیدارشدن شعر معاصر ،ردیابی میکند و بر ای باور است کحه بعحد از
تقابل نوگرایی با کی گرایی یک روا آرا و منفقی به انقالب منجر میشود:
ولکن رذا ال طور الذي أراد الشعراء اس غرق وق اً طويالً ل ي ت شربم ن وسهم وتس وعبم
عقولهم ،فضلت دواوين أوائ الشعراء ل ي بدايات القرن الشعرين ،تحم صور االصراا
بین القديم المنبوذ وبین الاديد الذي يعبر رن ن س الشاعر (هداره .)19 :1990

در همی زمینه ،نویسنده بحث «بین اإللیاء وال اديد» را طرح میکند و بازگشت به عیحد
شکوفایی ادبیات عربی (دورة عباسی) را بهمنزلة یکی از مقدمات عرصحة تححو موردتوجحه
قرار میدهد .از «محمود سامی البارودی» درمقا رهبر ای حرکحت نحا بحرده و بحرای بحاور
است که مقولة نوگرایی در دورة بازگشت جامعیت ندارد .او معوقد است برخی از ادبای ایح
دوره ممک است در یک وجه حرکتهایی از خود بهنمای گذاشحوه باشحند ،امحا در دیگحر
عرصهها هنوز دنبالهرو گذشوگان باشند.
«هداره» با اشاره به شاعرانی چون «معروف الرصافی»« ،احمد شحوقی» ،و «محمحد سحعید
العباسی» میکوشد تا مسوند به شواهد ای مقوله را بررسی کند .البوحه نکوحة میحم اهومحا بحه
مقولة نقد در بررسیهای تاریخی است ،اما ای ویژگی بدان معنا نخواهد بود که مخاطحب در
کلیت کواب با ساخوار منسجمی مواجه باشد؛ بهویژه ازلحاظ انوخاب موضحوعات موردبححث
ای مشکل بی تر بهچشم میخورد.
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کواب حاضر درواقع مجموعة مقاتتی است که نویسنده در حوزة شعر و نثر معاصر تییحه
و تدوی کرده است .بهعبارتی ،فاقحد انسحجا و ترتیحب منفقحی تز در ححوزة نقحد اسحت.
نویسنده هیچ روش مشخصی را در تحلیل قضایا درنظحر نمحیگیحرد و بحهنظحر محیرسحد در
فاصلههای معینی موناسب با نیاز یا ارائة مفلب به جمعآوری مبحاحثی دسحت یازیحده اسحت.
سپس ،در یک زمان خاص آنها را جمعآوری کرده و درکنار یکدیگر قحرار داده اسحت .بحه
همی دلیل ،آغاز و انجا کواب چندان هویتمند نیست .میتحوان هحر قسحموی را نسحبت بحه
دیگر قسمتها با تقدیم و تأخیر ذکر کرد ،بحثها بدون مقدمهای تفصیلی آغاز محیشحوند و
بدون هرگونه پایانبندی یا نویجهگیری بهانجا میرسند .ای شیوه نحهفقح دربحارة هریحک از
عناوی صادق است ،بلکه دربارة کلیت کواب نیحز مصحداق دارد .بحه همحی علحت ،سحاخوار
آموزشی کواب موردنظر بسیار نامناسب است و صحرفاً بحهمثابحة منبعحی جحانبی محیتوانحد در
دورههای گوناگون بهکار گرفوه شود؛ چراکه منحابع آموزشحی بحهدلیحل مححدودیت زمحانی و
ضرورت اسوفادة حداکثری از مباحث موجود بهشدت نیازمند یک منبحع محنظم و منسحجم و
درعی حا موجزند.
نظرهای نویسنده گاهی صراحوی غیرعلمی را بههحمراه دارد و ایح امحر بحه دور از شحأن
علمی و پژوهشی اثری است که عنوان «دراسة» را با خود حمل میکنحد .محثالً او در قسحمت
«نرار قباني و قصة رش الشعر» به کواب قص ي رش الشعر نزار قبانی میپحردازد و محیگویحد« :أراد
نرار بعد أن أط علي الرمسین أن يک ب سیرة لیاتم قائالً :ال ألد يس طیش أن يرس م وجه ي
ألسن رني .ورذ رغالطة صريحة» (هداره .)131 :1990
قضاوت صری و بهدور از احویاط علمی در آغاز یحک نوشحوه خفحر لغحزش از انصحاف
علمی را مووجه هر نویسندهای خواهد کرد .بنابرای  ،بهنظر میرسد که هداره میتوانسحت بحا
احویاط بی تری به ارائة نظر خحوی در رد نیحت نحزار قبحانی بحرای خودنوشحت زنحدگی و
شعرش اقدا کند .قضاوت ناصواب دربارة نحزار قبحانی و محکحو کحردن او بحه «خودشحیفوه»
بهدور از هرگونه انصاف علمی و روح پژوهشی یک اثر است که هداره بارها در ای قسحمت
بدان دچار است.

 2.3.2مراحل تحول شعر جدید عربی
آغازگر بحث دربارة شعر حدیث عربی و مراحل تحو آن بررسی «عص ر االنحس ار» اسحت
که نویسنده دورة سقوط بغحداد (656ق ) 1258 /را دورة انحفحاط شحعر عربحی بحهحسحاب
نمیآورد ،بلکه بر ای باور است که در قرن چیار قمری عالئم و نشانههای ضعف در شحعر
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عربی پدیدار شده بود .وجود معنای سحفحی در مضحامی و اغحراض شحعری رایحج در آثحار
شعری قبل از  656ق ازجمله دتیلی است که او بر ای ادعا اقامه میکند .نقدی کحه در ایح
قسمت به نوشوة «هداره» وارد اسحت ،قضحاوت دربحارة جریحانهحای ادبحی برمبنحای اوضحاع
اجوماعی و سیاسی است .بنابرای  ،پاسخدادن ای پرس ضحرورت دارد کحه آیحا لزومحاً بحی
احوا اجوماعی یک جامعه یا یک حوزة زبانی با محصوتت عرضهشحدة فرهنگحی و هنحری
رابفهای مسوقیم برقرار است یا خیر یا اساساً آیا میتوان تفحاوت در کمیحت یحا کیفیحت آثحار
تولیدشدة یک دوره را در مقایسه با دورة پی یا پس از خود مبنای «االنحسار» قرار داد؟
بهنظر میرسد که عموماً نویسندگان عربی به دتیل مخولف سیاسحی و فرهنگحی چنحدان
تمایلی به دسواوردهای هنری و علمی در دورة انحفاط ندارند .نگاهی به آثحار خلحقشحده در
حوزههای نثر ادبی و غیرادبی نشان میدهد که در ای دوره تألیف و تدوی کوابهای ادبحی،
تاریخی ،جغرافیایی ،یا کوابهایی در حوزة زبان و فرهنگنامهنویسی بحهشحدت رایحج بحوده
است تاجاییکه زبان و فرهنگ عربحی بسحیاری از ذخحایر علمحی و فرهنگحی خحود در ایح
حوزهها را مدیون ای دوره است.
دربارة شعر ای دوره نیز باید افزود که گرچحه بحهدلیحل فقحدان حکومحتهحای عربحی و
گسورش نسبی فقر مالی در دربارها یا عد نوازش شاعران شحادابی و طحراوت گذشحوه بحی
شاعران دیده نمیشود ،اما آثار ارجمندی در ای عصر آفریده میشوند که در خود بارقههحایی
از صنعت و نکوهسنجیهای لفظی و معنوی را دارند« .الش اب الرري ف» ( 695 -661ق) ،کحه
باوجود جوانمرگی ،اشعاری بسیار شیوا و لفیف از خود بر جای محیگحذارد .غحز هحای او
گرچه همچون غز های برخی از شاعران عصر عباسی و شاعران دورة کیح خالقیحتهحای
معنوی ندارد ،در زیبایی لفظی ،حالوت طبع و شحیوایی ،اهومحا بحه تفکیحکهحای بحدیعی،
ازجمله اشعار بسیار درخشان حوزة زبان عربی است« .شرفال دين بوص یري» ( 698-608ق)
معروفتری قصیدة مدحیه را در سوای حضرت رسو اکر (ص) در  162بیت محیسحراید.
در عظمت و شیرت ای قصیده همی بس که تاکنون بارها بحه زبحان عربحی شحرح و تفسحیر
شده و عالوهبرآن به زبانهای فارسی ،ترکی ،و حوی زبانهحای تتحی  ،آلمحانی ،فرانسحه ،و...
ترجمه ،تفسیر ،و تضمی شده است؛ امری که شاید کمتر شعر عربی تاکنون از چنحی اقبحالی
برخوردار شده است .از دیگر شاعران مفرح ای دوره بایحد از «ابح الحوردی ( 749-689ق)،
«صفیالدی الحلَی» ( 750-676ق) ،و «اب نُباته» ( 768-686ق) نحا بحرد ،کحه هریحک آثحار
بدیع درخشانی از خود بحهیادگحار نیحادهانحد ،چنحانکحه بررسحی تحاریخ شحعر عربحی بحدون
درنظرگرفو ای آثار امری غیرعلمی و بیاعوبار است.
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در حوزة نثر نیز بهنظحر محیرسحد کحه ایح دوره در مقایسحه بحا دورههحای قبلحی اعوبحار
افزونتری دارد؛ وجود نا دارانی همچون «جما الدی الوطحواط» (718-632ق)« ،ابوالعبحاس
القلقشندی» (821-756ق)« ،جال الدی السیوطی» (911-849ق)« ،شیابالحدی الخفحاجی»
(1069-979ق) در حوزة زبان یا کسحانی هحمچحون «ابح خلکحان» (681-608ق) در ححوزة
تاریخ و جغرافیا خود گواهی است بر ناصوابی قضاوت نویسندگان عربی دربارة ای عصر.
«هداره» به اهمیت اندیشه و معنا در تعالی شعر تأکید میکند و بحر ایح بحاور اسحت کحه
توجه ویژه به مظاهر لفظی جبرانی است درقبا ضعف معنا .او پس از ارائحة گزارشحی کوتحاه
از دورة مملوکی و عثمانی به حملة فرانسه به مصر میپردازد و در ای مرحله نیز بحر ارتبحاط
شرق ضعیف با غرب قدرتمند تأکید میکند .یکسویهنگری نویسنده بهویحژه آنجحا شحکل
برجسوهای به خود میگیرد که در پایان ای قسمت مینویسد:
و لکن الذي الشك فیم أنَ الشعر العربي بعد زوال الحکم العثماني ق د ب دأ ير رج ر ن
سانم المغلق الذي عاش في ظالرم قرونا ،أسیراً لل کرة ال افهة ،والل رة المرركش ة ال ارة ة،
وال کلف الذي تضیش رعم ك القیم ال ن ال ي أرسي قواعدرا شعراء العرب الکبار ف ي عص ور
االزدرار و القوة (هداره .)18 :1990

 3.3.2پرداختن به جریان رمانتیسم عربی
«هداره» بعد از بحث دربارة دورة بازگشت به بررسحی سحیر تححولی جریحان رمانویسیسحم در
حوزة ادبیات عربی میپردازد .او همگا با نظریهپردازان ای عرصحه ایمحان دارد کحه شحورش
علیه سیفرة منفق و عقل آغازگر ای جریان ادبی است ،اما نکوة درخورتوجه اصرار نویسنده
به نق موغیرهای غربی در شکلگیری رمانویسیسم عربی است .چنانکه میگوید« :و ال شكَ
أنَّ إتساا قاعدة الثقافة الغربیة وإطالا الشعراء العرب علي آثار الحركة الرورانس یة الما ددة ف ي
اروبا كانا رن العوار ال عالة في ال عای برهور طالئش الرورانسیة العربیة في الربش االول رن الق رن
العشرين» (همان .)26 :بدی ترتیب ،نویسنده کمتر به اسوعداد ادبیات مشرقزمحی و بحهویحژه
ادبیات عربی در گرای ذاتی به جریان رمانویسیسم توجه دارد ،چنانکه ای پرس به ذهح
موبادر میشود که آیا فق آشنایی با غرب باعث شکلگیری رمانویسیسم عربی شد یا ایح کحه
یک سلسله عوامل ذاتی و محیفی نیز در ای امر دخیل بوده است.
البوه هداره بهصورت تلویحی ،آنجاییکه دربارة نق خلیل مفران داد سحخ محیدهحد،
بر ای باور است که نوگرایی رمانویسحوی تقلیحدی صحرف از غحرب نیسحت .او ویژگحیهحای
رمانویسم در سرزمی های عربی را گوناگون دانسوه و میکوشد تا باتوجهبه توزیع جغرافیحایی
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هریک را مسوقالً بررسی کند ،اما نکوة درخورتوجه اهوما نداشو نویسحنده بحه بیحان علحل و
عوامل برداشتهای موفاوت از رمانویسیسم در سرزمی های گوناگون است.
نویسنده در بررسی مکوبهای ادبی ،عموماً ،موغیرهای غربی را در شکلبخشیدن به ایح
مکوبها در حوزة زبان عربی تعیی کننده معرفحی محیکنحد ،چنحانکحه معوقحد اسحت چحه در
شکلگیری رمانویسیسم و چه در گسورش سمبولیسم نقح ادبیحات غربحی بحهویحژه ادبیحات
فرانسه بسیار راهبردی است .چنی حدیثی نهفق از هداره بلکه از هر ناقدی پذیرفوحه اسحت،
اما نکوة درخورتأمل جایی است که مکوب رمانویسم مفرح است ،چراکه ادبیات مشرقزمحی
و بهویژه شعر همواره هویت خود را از عناصری گرفوه است که بعداً بحا نحا «رمانویسحم» در
قرن هجدهم از فرانسه آغاز شد و بهتدریج سراسر اروپحا را درنوردیحد (هحال بحیتحا .)7 :از
ویژگیهای ای مکوب است:
با اسوفاده از عنصر عاطفه ،احساس و خیا  ،همحواره خحود را درمقابحل عقحل ،منفحق و
حکمت قرار میدهد و عالوهبرای  ،شورش دربرابر اوضاع جامعحه و گحرای بحه آزادی
اندیشه را بهعنوان نقفة ممیزه در وجود خود دارد (عویق بیتا.)248 :

البوه ای مؤلفهها همواره در شعر شرقی و بهویژه در دو حوزة زبان عربی و فارسی بهچشحم
میخورد .بنابرای  ،نمیتوان درای باره ادبیات دو حوزه را وا دار محض ای مکوب برشمرد.
از ویژگیهای نقدی کواب باید به نقد مقایسهای ادبای عربی اشاره کرد ،چنانکحه مؤلحف
برای ارائة تصویری روش تر از جریان سمبولیسحم عربحی نحاگزیر بحی سمبولیسحم «یوسحف
غصوب» و «ادیب مظیر» نقدی مقایسهای انجا میدهد:
و لع َّ أشعار يوسف ةصوب أق ّ إيغاالً في الغموض الررري رن بشر فارس و أدي ب رره ر،
واكثر إر ماراً بعناصر الشک األخري ،لکي يص ال عبیر الشعري إل ي ةاي م الامالی ة ور و
بذلك أقرب إلي الرورانسیین ،وإن دل نا عل ي ررري م عناص ر رر ل ة ك م ازج الح واس
وتبادل وظائ ها وال ركیر الشديد في الصورة والموسیقي الراصة ال ي تهیيء القاريء لرط رات
العق الباطن (هداره .)60 :1990

از دیگر نکوههای درخورتوجه ،اشاره به چنحد شحاعر سحعودی ازجملحه «حسح عحواد»،
«عبدالعزیز الرفاعی»« ،حسحی سحرحان»« ،حسح القحرش»« ،محمحد حسح فقحی»« ،عبحدا
الفیصل» ،و «غازی القصیبی» درجایگاه شاعران رمانویک است (همان .)57 :امری که در کوحب
نقدی ادب عربی کمتر نویسندگان به آن توجه کردهاند .چنانکحه اشحاره شحد ،هحداره سحپس
بحثی مسوقل باعنوان «ظوارر االتا ا الرورانس ي ف ي الش عر الس عودي المعاص ر» را بررسحی
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میکند .او در بررسی رمانویسیسم از سنت شایع شورش علیه کالسیسیسم تبعیت محیکنحد و
معوقد است رمانویسم معاصر سعودی درواقع شورشی اسحت علیحه جریحان تقلیحد از ادبیحات
کی  ،بهویژه علیه جریان سنوی ادبیات عربحی (معیارهحای ادبیحات عصحر جحاهلی ،امحوی ،و
عباسی) .او رمانویسم سعودی را نوعی خالقیت در جیان ادبیات معاصر برمحیشحمرد و البوحه
درادامه میگوید ای توانمندی خارج از تأثیرپذیری از ادبیات میجر و مدرسة الحدیوان مصحر
در طلیعة قرن بیسوم نیست.
نویسنده در ای قسمت به تفاوت گرای های رمانویسوی سعودی بحا جریحانهحای شحایع
رمانویسم اشاره میکند و معوقد است رمانویکهای عربی در جدا بی قلحب و عقحل بعحد از
پیروزی احساسات قلبی راه بهسوی تصوف میپویند و میکوشند با اسومداد از اندیشحههحا و
مصفلحات تصوف به راهی دست یابند که نویجة جدا بحی د و عقحل را مایحة خرسحندی
قرار دهد ،اما شاعران رمانویک سعودی بهجای گرای به تصوف به قدرت ایمحان در جحدا
با عقل مووسل میشوند .اتخاذ چنحی رویکحردی ازجانحب شحاعران سحعودی از جنبحههحای
مخولف قابلبررسی است .بافت ایدئولوژیکی فرهنگ سعودی و سیفرة دیدگاههحای محذهبی
افراطی درکنار عواملی همچون بسوهبودن ساخوار اجوماعی کشور ،ضحعف زیرسحاختهحای
فرهنگی و هنری ،و ارتباط ادبی گسورده نداشو با جیان خارج ازجملحه عحواملی اسحت کحه
باعث چنی گرایشی شده است ،اما هداره بدون درپی گرفو گرایشحی پژوهشحی بحه طحرح
قضایایی کلی بسنده میکند و ای اتفاق را باید از کاسویهای بزر کواب حاضر برشمرد.

 4.3.2انسان در شعر نازك المالئكه
از ویژگیهای مثبت کواب هداره ،بهویژه در حوزة نقد ،بررسی مسائل نقدی برمبنای شحواهد
شعری است .به همی دلیل ،او بارها برای اثبات ادعای خود به دواویح رجحوع کحرده و بحه
ذکر شواهد میپردازد .چنی شگردی در مبحث «االنسان في شعر نازک المالئک م» نیحز دیحده
میشود ،اما نقدی که بر ای قسمت وارد است در دو جنبه قابلمشاهده است؛ او ای کحه در
ابودای بحث معلو نمیشود نویسنده هدف از بررسی انسان را برمبنای کدا ایحده یحا نظریحه
دنبا کرده است .آیا او برمبنای مکوب اصالت انسانی (اومانیسحم) بحه طحرح دیحدگاه جایگحاه
انسان در شعر نازل پرداخوه یا صرفاً بر آن است تا به بیان دغدغحههحای انسحانی در شحعرش
اهمیت دهد؟ نکوة دیگر ای که ،باتوجهبه تنوع مضامی شعری نحازل المالئکحه و کلحیبحودن
عنوان ای بحث ،هداره عمدتاً برمبنای نگرشهحای سحلبی نحازل بحه طحرح مسحائل انسحانی
پرداخوه است ،درحالیکه خوان دوبارة آثار نازل المالئکه نشان میدهد نگاه او بحه هسحوی
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نگاه بدبینانة صرف نیست ،چراکه در کنار رأساة الحیاة مجموعحة عاش قة الی را محیسحراید
(همان )655 -460 :که ای مجموعهها نغمههای زندگیبخ را نیز با خود هحمراه دارنحد و
صداهای د نوازی به هسوی از آن بهگوش میرسد.
عالوهبرای  ،نازل در قضايا الشعر المعاصر به ضرورت پیوند بحی شحعر و زنحدگی تأکیحد
میکند (المالئکم  )315-293 :2007و معوقد است که شعر باید با خروج از بحرج عحاج خحود
و فروغلویدن در دغدغههای ذاتی شاعر شکل اجوماعی بهخود بگیرد.
هداره در قسموی از کواب ،که به بحث انسان در شعر نازل المالئکحه مربحوط محیشحود،
میگوید« :ويس حی أن ي القي عالم النقاء والطهر ،عالم القمم والنعم رش ألقاد االنس ان وش رور .
وال بأس في أنْ يهرب اإلنسان رن الحقیقة ،أو رن الواقش ويع صم بالریال .ورا اللی ال ذي تعش قم
نازک اال الریال الذي تلوذبم» (همان.)90 :
نقفة مرکزی ای نگرش هداره با ای معنا شکل مییابد که نحازل بحرای انسحان چحارهای
جز فرار از واقعیت نمییابد .بنابرای  ،پناهبردن به خیا را یک اصحل راهبحردی برمحیشحمارد،
درحالیکه شاعر در مجموعة يُغیِّر ألوانَم البح ر نحوعی شحورش علیحه واقعیحتهحا را درپحی
میگیرد .او شورش را پیشینة نیاکان خود برشمرده و میگوید:
وأقب َ جديَ رندفعا رث روجة بحرٍ
وأرس َ صیحة رول و ذُعر
تحدَر في عنف إعصار نوءٍ ،يسبُّ ويلعنُ
ش ائمُم رطرٌ و لنانٌ ،شراس ُمُ بیت شِعرٍ رُلَحّن
و رمسُ صالة ،و نامة فارٍ
و زورقُ عطر (المالئکه )39 :1998

 5.3.2صالح عبدالصبور بین سنت و نوآوری
ازجمله دیدگاههای مفرحشده در کواب هداره توجه هحمزمحان بحه میحراث گذشحوة عربحی و
دسواوردهای جدید غربی در بررسی موون ادبی معاصر عربحی اسحت .او در مبححث «ص الح
عبدالصبور بین ال راث والمعاصرة» به ای میم توجه میکنحد و ضحم ارائحة مقدمحهای زیبحا و
علمی بحه ویژگحیهحای نسحل دهحة  30محیالدی محیپحردازد و ارتبحاط گسحوردة آنهحا را بحا
دسواوردهای فرهنگ غربی بررسی میکند .سپس ،به نگرش افرادی چون «روس ي س الرة» و
غلو آنها در گرای به غرب اشاره کرده است ،حوی دیدگاه «ط م لس ین» را ،کحه فقح راه
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نیضت علمی و فرهنگی را تقلید از غرب میداند ،ذکحر محیکنحد؛ آنجحاییکحه طحه حسحی
میگوید« :أنْ نسیر سیرة االروبین ونسلك طريقهم ،لنکون له م ش ركاء ف ي الحض ارة ،خیرر ا
وشررا ،للورا ورررا» (هداره .)150 :1990
هداره میگوید «صالح عبدالصبور» در چنی فضایی رشد کرد ،اما بدون ای که تحتتحأثیر
جریانهایی از ای دست واقع شود ،بی افراط و تفری راه میانهای را انوخحاب کحرد و شحاید
انوخاب عنوان مقالة حاضر خود مؤید چنی نکوحهای باشحد کحه البوحه موردتوافحق بسحیاری از
نویسححندگان دیگححر نیححز اسححت ،چنححانکححه «عرف ات فیص » در مقال حة «تور یف الم وروث»
( )85 -79 :2007نیز بدان اشاره میکند .بنابرای عبدالصبور هم از اسفورههای گذشوه بحرای
بیان رنج و اندوه خوی سود میبرد (احمد  )26 :1984و هم همانند بسیاری از نوگرایحان از
دسواوردهای بزرگان ادبیات و فرهنگ غربی بیره میگیرد (هداره .)151 :1990

 6.3.2گرایش صوفیانه در شعر معاصر عربی
از مباحث ارزشمند در کواب هداره پرداخو بحه «النرع ة الص وفیة» در شحعر عربحی معاصحر
است .هداره بر ای باور است که نگرشهای اسالمی در پیحدای ایح گحرای محؤثر بحوده
است (همان.)211 :
در شححعر معاصححر عربححی شححاعران بسححیاری بححا گححرای بححه ای ح زبححان سححعی در بس ح
معانی داشوهاند .ازجملة ایح شحاعران «عل ي ألم د س عید» (أدونحیس) اسحت .او عحالوهبحر
درپی گرفو چنی زبانی ،کوابی باعنوان الصوفیة و السريالیة درای باره تألیف کرده است:
زبان صوفی همان زبان شعر است .شعریت ای زبان حکحم محیکنحد کحه در هحرچیحزی
رمزی نیفوه است .هرچیزی درواقع خود و چیز دیگری است ،چنانکحه کلمحة «الحبیب ة»
میتواند خود محبوب یا گحل یحا شحراب یحا آب ،یحا خداونحد باشحد ...اشحیا در نگحرش
صوفیانه ،مخولف ،موبای  ،همگرا و ...هسوند و البوه ای امر با زبان دینی در تناقض اسحت
که هرچیزی درواقع خود خوی است تغیر( ...ادونیس .)23 :1992

نکوة قابلنقد در نوشوة هداره آنجاست که میگوید« :و لع َّ ر ن المناس ب أن أرّ ن رن ذ
البداية أنّ النرعة الصوفیة في الشعر الحديث ال ترتبط ارتباطاً عض وياً بم ذرب أدب ي بعین م ،فق د
توجد في الکالسیکیة أو الرورانسیة أو الواقعیة أو الرررية أو السريالیة أو أي رذربٍ أدبي آخ ر»...
( )214-213 :1990و بدی ترتیب او ای نظریه را ،که در حوزة زبان عربحی زبحان صحوفیانه
با جریان سوررئالیسم پیوندی ناگسسونی دارد ،نفی میکند و ای نکوه برخالف ادعایی اسحت
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که در برخی از کوب نقدی ذکر میشود (جححا  .)404 :1999ضحم آنکحه هحداره در ادامحة
بحث خود در ذیل صفحة  244نیز به ای نویجه اذعان دارد.

 7.3.2نثر
هداره در بخ دو کواب به نثر معاصر عربی میپردازد .او در ای قسمت نیز بی از آنکحه
با نظمی مشخص به ارائة نظر بپردازد ،عمدتاً مقاتتی را گردآوری کحرده و بحیآنکحه هحدفی
خاص را در ترتیب قراردادن مقاتت رعایت کند ،آنها را یکحی پحس از دیگحری از صحفحة
 253تا صفحة  351قرار میدهد.
تالشهای طه حسی درراسوای بیرهگیری از ادبیات غرب و راهیحابی بحه میحراث یونحانی
ازطریق سفر به فرانسه و تحصیل در آنجا آغازی سخ طه حسی است .بحهنظحر محیرسحد
نویسنده طه حسی را از پی گامان نثر کالسیک عربی برمیشمرد ،چراکحه بحهویحژه در دورة
نیضت ادبی اکثر پژوه گران سعی در برقراری رابفه بی آثار ادبحی و هنحری بحا الگوهحای
یونانی و رومی دارند (راغب  .)511 :2003بر همی مبنا ،شخصیت طه حسی چه درجایگحاه
نویسنده و خالق آثار ادبی و چه درجایگاه پژوه گری که پیوند با میراث کی یونحانی را در
اولویت قرار میدهد درخورتوجه است .هداره دربارة طحه حسحی محینویسحد« :إن م ي ي أنّ
ال راث الیوناني رصدر الحیاة العقلیم ال ي ال ترال االنسانیم ر أثر بها إلي الی وم و إل ي ة دٍ و إل ي
آخر الدرر ويري أنَّ رذا ال راث أثر في الدورات والعرب» (هداره .)255 :1990
نویسنده سپس به طرح دیدگاه طه حسی دربارة آموزش زبان و فرهنگ یونانی و رومی،
نهتنیا در دانشگاهها ،بلکه در سف آموزش عمومی میپحردازد کحه محوردمخالفحت برخحی از
روش فکران عربی و مصری واقع میشود .ازجمله مخالفان ای دیحدگاه «محازنی» و «محمحد
محمد حسی » هسوند که تحقق نیت طه حسی را دعوت صری بحه قفحع رابفحه بحا میحراث
عربی اسالمی میدانند و بدیع ای که هداره در کواب خود در چندجا مخالفان طحه حسحی را
به نداشو ِ درل صحی در تحلیل اندیشة طه حسی محکو میکند که البوه ای نکوه چنحدان
با روح پژوهشی اثر نقدی سازگار نیست.
در مقالة دو نویسنده به مقولة قصه میپردازد و معوقد اسحت کحه قصحه بایحد تصحویرگر
رفوار انسانی باشد ،رفواری که خود بیانگر ارزشهای اجوماعی مشخصی است .او بحا اسحوناد
به تعریف «هنری جیمز» ،که داسوان را نوعی تأثیرپذیری شخصی از زندگی میداند به تبیحی
جایگاه و ارزش قصه میپردازد .هداره معوقد اسحت قصحه در بحهتصحویرکشحیدن بسحیاری از
جیات و زوایای زندگی انسان تأثیری بهسزا دارد.
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از دیگر نکات درخورتوجه در نقد ای بخ از کواب عحد ثبحات در روش اتخحاذشحدة
نقدی مؤلف است .اوبا صراحت مینویسد« :إننا دائماً نراف رن إثارة رذ النالی ة ف ي النق د
االدبي ،ل ي نبرأ رن تهمة ال ررت او ربما تهمة االل رام أيضاً  ،ر ش أن كب ار النق اد ف ي اوروب ا و
إریركا و أعرم القصاص الغربیین اليرافون ررورة وجود رغ ري ف ي القص ة ( »...همحان.)269 :
بدی ترتیب هداره باوجود دتیل تز برای درپی گرفو شحیوة نقحد رئالیسحوی و موعیدانحه،
هنوز ترس از تیمت کینهگرایی دارد یا ای که میگوید ممک است بحه «تعیحد» محویم شحود.
درحالیکه «منوقد اثر را میخواند و تحتتأثیر واقع میشود .نویجة ای تأثیرپحذیری تفسحیری
است که از مو ارائه میدهد و میکوشد (مسوند به دتیل) احکحا محکمحی را صحادر کنحد»
(کما زکی .)25 :1997
عالوهبرای  ،در قسمت نثر سه مقالة پحیدرپحی دربحارة «توفیحق الحکحیم» اسحت« .توفی ق
الحکیم بین أر الکهف و رللة الغد» به آغاز فعالیت نمای نامحة توفیحق الحکحیم اشحاره دارد.
أر الکهف ،اولی اثر ادبی توفیق ،در سا  1933منوشر میشود و رللة الغ د درححدود سحی
سا بعد از آن چاپ میشود .هداره در ای مقاله بر آن است تا معرِّف رابفحهای محکحم بحی
ای دو اثر باشد ،به همی دلیل میگوید« :والواقش أن رناک صلة قوية ب ین أوّل أعم ال الحک یم
االدبیة ورذ المسرلیة (رللةالغد)» (هداره .)271 :1990
نویسنده با تسل کامل بر حوادث و شخصیتهای ای دو نمای نامحه و شحرح دقیحق
جزئیات ،بر آن است تا ادعای مذکور را بهاثبات رساند .عالوهبرای  ،تالش میکند تا اتیحا
سرقت ادبی توفیق الحکیم را از ادبیات غربی بزداید و ارتباط را با ادبیات غربحی از نحوع
اقوباس معرفی کند .او در پایان مقالة او  ،نمای نامحة رلل ة ال ي الغ د را آغحازگر مرحلحة
جدیدی در هنر توفیق الحکیم و ف نمای نامهنویسی عربی برمیشمرد (همان.)277 :
دومی مقاله درباب نمای نامة توفیق الحکیم با کلیاتی در حوزة زبان عربی آغاز میشحود
و نویسنده بر آن است تا نق فرانسویان را بعد از حمله به مصر درراسوای ایجحاد و توسحعة
ف نمای نامه شرح دهد .او سپس درادامه به نق راهبردی توفیق الحکیم محیپحردازد .نکوحة
قابلنقد در ای قسمت ترتیحب قرارگحرفو مقالحه اسحت ،ازآنجحاییکحه ایح مقالحه ححاوی
اطالعاتی کلی است ،بهنظر میرسد که بیوحر ایح بحود نویسحنده آن را قبحل از مقالحة توفیحق
الحکیم بی أر الکهف و رللة الغد قرار دهد .بهنظر میرسد تحلیحلهحای نویسحنده در ایح
قسمت فاقد روح پژوهشی و صرفاً درحد مرور یک سلسله نکات درراسوای دگردیسحی فح
نمای نامهنویسی عربی است.
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تحححو مفیححو هنححر در دورة جدیححد موناسححب بححا تحححو انسححان معاصححر و تحححتتححأثیر
پی رفتهای علو طبیعی و بحث دربارة رمان رلل ة الرري ف و أس یر الم مه دي دو مقالحة
پایانی کواب هداره را شکل میدهند و نویسنده درجایگاه منوقحد ادبحی بحه خاسحوگاه و سحیر
تحولی رمان عربی مسوند به دو رمان یادشده میپردازد و البوحه اطالعحات ارزشمنحدی را در
ای زمینه دراخویار مخاطب قرار میدهد .اما در ای مرحله نیز همان آسیب و درد مزمنی که
گریبانگیر کواب است بهچشم میخورد .شوابزدگی در طرح مباحث ،عد ریشهیحابیهحای
تاریخی ح اجوماعی ،فقدان روشمندی در تحلیحل سحاخواری ،و عحد گحرای نویسحنده بحه
اسوفاده از کاربستهای نوی نقد ادبی از مشکالتی است که ای کواب از آن رنج میبرد.

 .3نتیجهگیری
ـ

کواب دراسات في األدب العربي الحديث با انوخاب شیوة نقد معناگرا بر آن است بحی
از آنکه به تغییرات فرمی در تبیی یک اثر توجه کند ،برمبنای مؤلفههای معنحا در نقحد
عمل کند؛

ـ

اسوفاده از دسواوردهای جدید در حوزة نقحد نحو ،کحه بحهویحژه قبحل از چحاپ اثحر در
حوزههای نقحد ادبحی موحداو بحود ،کحمتحر موردتوجحه نویسحنده قحرار محیگیحرد .او
ترجی میدهد همان رویة نقد سنوی را در بررسی آثار موردنظر در پی گیرد .همحی
امر باعث میشود نویسنده ،در برخی موارد ،تحتتأثیر احساسات قرار گیرد و درمقحا
قضاوت مفالبی را طرح کند که البوه نیازمند بازنگری است؛

ـ

امعاننظر در حوزههای مخولف ،بهویحژه در مقولحة «الش عر العرب ي الح ديث و ررال
تطور » با وجود گسحوردگی موضحوع و آثحار خلحقشحده مفلحوب اسحت و اطالعحات
ارزشمندی را بهویژه برای مخاطبان غیرعرب دربر دارد؛

ـ

نوشوة هداره روش منظمی در پژوه و پیشینه ندارد .بهنظر محیرسحد نوشحوههحا در
موقعیتهای مخولف تألیف و تدوی شده ،سپس صرفاً بهدلیل تجانس زمانی مباححث
در یکجا گرد آمدهاند .عالوهبحرای  ،او در بسحیاری از محوارد از ذکحر منحابع و مآخحذ
مورداسوفاده اجوناب کرده که ای امر با روح پژوه و نقد بیگانه است؛

ـ

کواب حاضر در پارهای از مباحث توزیع جغرافیایی مناسبی دارد .ای میم ،بهویحژه در
بررسی مواردی که عمومیت بی تری دارند همچون «الشعر العربي الح ديث» و مقولحة
مکوبهای ادبی شکل برجسوهای به خود میگیرد؛
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ـ

کواب حاضر مؤلفههای تز برای یک کواب دانشگاهی را ندارد ،چراکه اصحوتً کوحب
دانشگاهی قبل از هرچیزی باید ازلحاظ آموزشحی هحدفمنحد باشحند .اهحداف کلحی و
جزئی آن معی شود و جنبة یادگیری را ازطریق تمحری و تکحرار درمیحان یادگیرنحده
تقویت کند .بر همی اساس ،ای کواب برای دورة کارشناسحی زبحان و ادبیحات عربحی
کمتری کاربرد را دارد و شاید بووان از آن بهمثابة کواب جانبی یحا منبحع پژوهشحی در
دورههای تحصیالت تکمیلی سود جست؛

ـ

اثر حاضر را نمیتوان یک اثر نقدی تما عیار و امروزی دانست .نویسحنده در طحرح و
گسورش تحلیلها از شیوة منسجم نقدی و الگوهایی شناسحنامهدار اسحوفاده نمحیکنحد،
بلکه میکوشد با جمعآوری یک سلسله اطالعات موردعالقة خوی  ،که احومحاتً بنحا
به ضرورتی و بهصورت پراکنده فراهم شده است ،کوابی را فراهم کند.
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