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Abstract 

By definition, criticism is the task of examining the validity of a work of art or literature. 

Like other disciplines, it is based on specific rules and regulations. Once a work is 

criticized, its strengths and weakneses are revealed. In this regard, ‘Azf Ala Vatar el-Nas ol-
Sheri’ (Playing the Strings of Poetry) by Omar Mohammad al-Talib is evaluated as a book 

that seeks to grasp the content through the text analysis. The analysis is conducted by 

sticking to various aspects of literary criticism and avoiding theoretical subjects. The 

present study aims to evaluate the book for its strengths and weak points in an objective 

and unbiased manner. The research method is descriptive for the structure and descriptive-

analytical for the content of the book. As the results of the content analysis indicate, the 

author’s goal is successfully fulfilled. In structural terms, however, the book is beset with 

certain shortcomings, which the author and the publisher are advised to mend. 
Keywords: Content Analysis, Semiotic Analysis, Structural Analysis, Omar Mohammad 

al-Talib. 
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  )نواختن بر تار متن شعري( عزف علي وتر النص الشعري

  نقد و بررسي ةدر آيين

  *فاطمه قادري

  چكيده
هاي علمـي قواعـد و    نقد علم ارزيابي و سنجش ميزان اعتبار علمي يك اثر است كه مانند ساير رشته

بخشـد و نقـاط ضـعف و قـوت آن را      مـي نقد است كه به يك اثر اعتبار  خود را دارد.اصول خاص 
ازجمله آثاري اسـت كـه    ،اثر عمر محمد الطالب ،وتر النص الشعري يعزف علكند. كتاب   آشكار مي

مختلف نقد ادبـي از طريـق تحليـل    هاي  دور از طرح مباحث نظري و پرداختن به موضوع به تاسعي 
بخـش بررسـي    برسد. اين مقاله سعي دارد در بخش ساختار با روش توصيف و درمتون به موضوع 

داوري يا اعمال نظر شخصي به ارزيابي كتاب  دور از هرگونه پيش محتوا با روش توصيف و تحليل به
دهد كتـاب حاضـر در     آمده نشان مي دست نقاط قوت و ضعف آن را مشخص كند. نتايج به و زدپرداب

امـا در بخـش    ،دف نويسنده را محقـق سـاخته و درحـد بـااليي موفـق اسـت      بخش تحليل متون ه
  محترم و ناشر در رفع آن اقدام كنند. ةشود كه الزم است نويسند  هايي مشاهده مي ساختاري كاستي

  .الطالب محمد ، تحليل سيميايي، تحليل بنيوي، متن شعري، عمرتحليل متن :ها يدواژهكل
  
  مقدمه .1

بلكه يك فعاليت و تالش  ،معناي تفسير معنايي الفاظ و عبارات آن نيست قرائت متن ادبي به
هاي  ه نوآوريكند و ب مي نوآورانه است كه از طريق آن خواننده با متن ارتباط دوجانبه برقرار

 ،برد. دراصل مي  دهد پي  تأثير قرار مي تحتهاي موجود در متن كه خواننده را   اديب و زيبايي
زخواني متن است تا پس از فهم و دريافت زيبايي و نوآوري آن از طريق تحليل متن ادبي با
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آن را تركيب كند. تحليـل مـتن صـرف جداسـازي شـكل و       هوسايل و ادوات متعدد دوبار
بلكه هدف اصلي بازسازي متن براي فهم جزئيات و تفاصيل آن  ،مضمون آن به اجزا نيست

هـاي سـنتي     هاي درسـي بـا شـيوه     برنامه تحليل متون ادبي در ).656: 2017(النجيري  است
خواند و پس از شـرح     كه مدرس متن را مي است گرفته است. رسم بر اين بوده صورت مي

كند افكاري را كـه    دهد و دانشجو شنونده است و تالش مي  بيت آن را شرح مي بيتكلمات 
سمت درك متن  و را بهكه دانشج است اي عمل شده شيوه به تر كمكند بفهمد و   معلم القا مي

  و تصاوير و محسنات موجود در آن هدايت كند.
موردارزيـابي   ،اثر عمر محمد الطالب ،وتر النص الشعري يعزف علكتاب  ،در اين مقاله

مختلـف  هـاي   دبيـات عربـي از دوره  هـاي قصـايد معـروف در ا     گيرد. تحليل نمونه مي قرار
يك منبع عملـي بـراي دانشـجويان    عنوان  به نقد ادبي  ةاساس مناهج نقدي مطرح در حوزبر

ة ادبيات عربي علت انتخاب اين كتاب براي ارزيابي بوده است. نقد اين كتـاب در دو حـوز  
توان دريافت كه   گيرد. با تحليل كمي و كيفي اين كتاب مي مي ساختاري و محتوايي صورت

به موضـوع از طريـق    كند و آن توجه به متن و رسيدن  كتاب يك هدف اساسي را دنبال مي
  شود.  متن است؛ به همين دليل در كتاب اثري از تعاريف و مباحث نظري ديده نمي

  
  اهميت و ضرورت پژوهش 1.1

و مفـاهيم  هـا   منظور استخراج زيبايي ها تحليل به  هاي آشنايي با متون و تذوق آن  يكي از راه
كـه همـواره موردتوجـه اديبـان و      هاسـت  آن  بردن به حقايق نهفته در  و پي  ظاهري و باطني 
زدگي  هاي سنتي تحليل متون سبب دوري و دل  ولي شيوه ،دوستان بوده است محققان و ادب

حفظ لغات مـتن   ةها بوده و دانشجو را در داير  دانشجويان و فراگيري سطحي و زودگذر آن
نظر را از او وتحليـل و اظهـار   كه قدرت تجزيـه  يا گونه به ،و شرح مختصر آن محصور كرده
منظور پرورش ذوق و استعداد دانشـجو و رشـد    هايي كه به گرفته است. لذا شناسايي كتاب

  رسد. مي نظر بهضروري  است خالقيت او تدوين شده
  

  پرسش و روش 2.1
كـه بـه    يةمناهج الدراسات األدبو  يةالمناهج االدب يالمدخل إلنويسنده پس از تأليف دو كتاب 

برد كه نياز اساسي به متون براي توضـيح ابعـاد ايـن      پي مي ،زندپردا ميمباحث نظري صرف 
مناهج وجود دارد و الزم است كتاب ديگري تأليف كند كه از طريق عملي به نقـد و تحليـل   



 303   )فاطمه قادري... ( نقد و بررسي ةدر آيين علي وتر النص الشعريعزف 

ـ  يعزف علمتون بپردازد. لذا كتاب  را در تحليـل متـون شـعري و كتـاب      عريوتر النص الشّ
هايي  جا پرسش آورد. در اين  حرير درميت ةرشت بهري ديگري را با همين نام در تحليل متون نث

و بـا روشـي    اشـد مطرح است كه نويسنده تا چه اندازه توانسته است در هدف خود موفق ب
مند متون را تحليل كند؟ كتاب چه چيزهايي به دانش و شناخت خواننده افزوده است؟  هدف

و محتـوايي كتـاب كـدام     معايب ساختاري و محتوايي كتاب كدام است؟ محاسن ساختاري
  تواند براي دروس نقد و تحليل متون مناسب باشد؟  است؟ كتاب حاضر تا چه اندازه مي

  
  پژوهش ةيشينپ 3.1
هـاي مختلـف گـروه عربـي شـوراي متـون         نقد كتب، مقاالت بسـياري در حـوزه   ةزمين در

 ةكـه بـه حـوز   هـا   آن  برخـي از   بـه  هتحرير درآمده است ك ةرشت بهپژوهشگاه علوم انساني 
  شود.  شعري مربوط است اشاره مي  متون
 از فرهـاد رجبـي  » من األدب العربي المعاصـر  يةحنگاهي پژوهشي به نصـوص  « ةمقال .1

نويسـنده در ايـن مقالـه بـا بررسـي ابعـاد شـكلي و         ؛33ش  ،يانتقاد ةنام پژوهش، )1393(
كاستي آن را عدم تجديـدچاپ  ترين  بزرگ  محتوايي اثر به بيان مزايا و معايب آن پرداخته و 

  آن دانسته است. 
براســاس  مدارســه و يثبــي الحــدمجــاني الشــعر العربررســي و نقــد كتــاب « ةمقالــ .2
مقالـه   ةنويسـند  ؛43 ش، يانتقاد ةنام پژوهش، )1395( از مريم جالئي» شناسي كاربردي زبان

تـرين اشـكال     اساسيشناسي كاربردي نقد و بررسي كرده و  كتاب را براساس مباني علم زبان
زبـان   زبـان و فارسـي   ان عـرب كتاب را عدم تمايز ميان تـدريس ادبيـات عربـي بـه مخاطبـ     

  است.    دانسته
از » اسـي مختـارات مـن روائـع األدب العربـي فـي العصـر العب      نقدي بر كتاب « ةمقال .3

در ايـن مقالـه    ؛55 ، شيانتقـاد  ةنامـ  پـژوهش ، )1397( پور سيفي و مهوش حسين  محسن
شكلي و محتوايي كتاب بررسي شده و پرداختن به موضوعات غيرضروري مثل هاي  كاستي
نامه و غفلت از برخي مباحث ضروري مثل اغراض شعري عصر عباسـي از عيـوب    زندگي

  كتاب ذكر شده است.
 داري از ابراهيم نام» ينالشعر االندلسي في عصر الموحد و نقد ،بررسي، تحليل« ةمقال .4

 ،بـا بررسـي نقـاط ضـعف و قـوت كتـاب       در آن كـه  ،8 ، شيانتقاد ةنام هشپژو، )1398(
مثبت كتـاب  هاي  شمندان جنبهطرف آراي اندي و نقد بي ،نوآوري، نگاه تخصصي به موضوع
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 و... ،رويه در ثبت ارجاعات تسلسل منطقي مباحث در برخي فصول، نداشتن وحدت  و عدم
منبـع كمكـي   عنـوان   به كتاب را  هنويسند ،درنهايتمنفي كتاب دانسته شده است. هاي  جنبه

  است.   هداد نهاد پيش شعر و ادب  ةعرصان گر پژوهش براي دانشجويان و 
 ه بـه زبـان فارسـي يـا عربـي اثـر عمـر       اي كـ   كتاب يا مقالـه  ،آمده عمل بههاي  بررسي  با 
  الطالب را بررسي كرده باشد يافت نشد.  محمد

  
  معرفي كتاب .2

 عمـر  يف) تألالشعرية األدبية النصوص يلدراسة في تحل( وتر النص الشعري يعلعزف كتاب 
 چـاپ  آن را دمشـق  عـرب  نويسـندگان  ةيـ اداتح 2000 سـال  در كـه  اسـت  الطالب محمد
  است.  كرده

  
  شكل ظاهري .3

  جلد كتاب 1.3
كتابي كـه بـراي    .شود  مي را شامل كتاب عطف و ،جلد پشت جلد، روي طرح كتاب جلد

طرح جلد خاصي ندارد و روي جلد و پشـت   است نقد دراختيار نگارنده قرار داده شده
بايـد طـرح جلـدي     ،زيباي كتابعنوان   به  توجه است. با دست يك عطف آن  چنين هم و 

بـاالي   ،تعجب است. در روي جلـد كتـاب   ةشد و اين امر ماي  متناسب با آن طراحي مي
سم نويسنده با رنگ سياه و نسـبتاً درشـت نوشـته شـده اسـت.      ا ،سمت راست ،صفحه

پايين آمده با خط ريزتر از نـام   ةعنوان اصلي كتاب روي جلد در وسط صفحه و در نيم
نويسنده و عنوان تفصيلي در زير عنوان اصلي با همان اندازه و با رنگ سياه و با فونـت  

 عنوان روي جلد بسيار سـاده  ،كليطور  به است.   شده اوت از فونت نام نويسنده ذكرمتف
كـه   ردي داتـر  كـم و جذاب نيست و قرارگرفتن آن در داخـل آبـي تيـره وضـوح      است
 ،توجـه شـود   مسئله ديگر به  ةباشد؛ اگر از جنب تواند از موارد نقص روي جلد كتاب  مي

نهفتـه در   اي است كه زواياي  گونه كه هدف كتاب بررسي و تحليل متون به اين  به باتوجه
بردن به زواياي پنهان متن كار آساني نيست كه از همـان ابتـدا    ها را نمايان سازد و پي  آن

 و ايجاد ارتباط بين اجـزاي مختلـف   ،واضح و مشخص باشد و به تفكر، استدالل، منطق
يي وجـو  جسـت  رنگ براي عنوان باشد. با  تواند توجيهي براي انتخاب اين  ميدارد،  نياز
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تنها يك عكس تقريباً غيرواضح از جلد كتاب وجود دارد كـه طـرح    شد،كه در اينترنت 
خواني زيادي دارد و بسيار زيباست. طرح اين عكـس   و با عنوان كتاب هم ردمتفاوتي دا

صفحه نـام   اي سفيد دارد و در باالي صفحه در وسط نام كتاب و در سمت راست  زمينه
صفحه تصوير مردي است كه روي يك صندلي نشسته مؤلف ذكر شده است. در وسط 

 داده و مشـغول نـواختن آن اسـت. ويولـون     چپ خود قرار ةويولون را روي شان و يك
تواند همان متن شعري باشد و مرد نشسته ناقد است كه با تحليـل مـتن و اسـتخراج     مي

درآوردن  تحركـ  اسـت كـه بـا بـه     اي آن گويي نوازنده هاي نهفته در  ها و ظرافت  زيبايي
  نوازد.   نشيني مي موسيقي دل تارهاي ساز

  
  رنگ جلد 2.3

 نظر  چشم بيايد، بايد سادگي در بهرنگ انتخابي براي كتاب بايد طوري باشد تا عنوان كتاب 
است   دست يك گ جلد اين كتاب آبي پررنگ اندازه پيچيده نباشد. رن از  شود و بيش  گرفته

نظر نگارنده رنگ  اما به ،د نداشته استانتخاب اين رنگ وجوكه احتماالً معيار خاصي براي 
گذارد. آبـي پررنـگ    مي  ذهن تأثير دردهنده است و  ينمناسبي است. رنگ آبي رنگي تسك

بودن ايـن   كننده محرك تفكر روشن است و يك رنگ معنوي است. باوجود سردي و كسل
و آرامش از خواص رواني مثبت آن ذكر شده  ،رنگ، ايجاد اعتماد، ارتباط، منطق، انعكاس

 مؤلف در ةشيو .).<http://www.zivanitar.com/color-attributes-5> ؛81 :2013است (عبيد 
 و دنك مياي است كه سؤاالتي در ذهن مخاطب ايجاد   گونه ها در اين كتاب به  تحليل نمونه

رتباطات منطقي بين متن موردنظر اسـت  ها بررسي ا  نيز در تحليل ،دارد   مي او را به تفكر وا
با رنگ آبي تناسب داشته  ،به موارد ذكرشده باتوجه ،رسد  مينظر  به نوعي تفكرزاست و  و به

و  ،باشد. در عكس طرح جلد كتاب، زمينه سفيد است. رنگ سـفيد رمـز پـاكي، خلـوص    
سـفيد   .ادراك و فهم است. نور تجلي الهـي اسـت   ةاست، رنگ كشف و بيداركنند زيبايي

 .)59 :2013 عبيـد ؛ 112 :2012 (صالح ترين براي داللت بر نور است  و مناسب ها   برترين رنگ
تر  قوي  نوعي حقيقت را براي خواننده آشكار و فهم او را از متن  جاكه تحليل متن نيز به ازآن

جلد باشد و از ايـن نظـر طـرح موجـود در      ةرنگ مناسبي براي زمينرسد  مي  نظر  به ، كند مي  
عنوان و محتواي كتاب انتخاب شده و به جذابيت  جلد كتاب بسيار زيبا و مناسب با عكس

  كتاب افزوده است.
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  ييآرا صفحه 3.3
كـه در   نـدارد  ت نشده است. سرصـفحه آرايي در كتاب رعاي  اصول فني و استاندارد صفحه

 .شـود  مـي   فصـل نوشـته    عنـوان هـر   آن ردنام كتـاب و در صـفحات فـ    آن زوج  صفحات
معمـول در   ةصفحات در قسمت پايين صفحه در وسط درج شـده اسـت كـه شـيو      ةشمار
صورت پـانويس اسـت. تـورفتگي     به ها گذاري صفحات است. تمام مطالب و ارجاع  شماره
رفتگي ول بعد از عنوان اصلي به تواما پاراگراف ا ،ها رعايت شده است  ها و پاراگراف  حاشيه

سـان نيسـت، برخـي     ندارد. از نظر سطربندي، تعـداد سـطرهاي صـفحات كتـاب يـك     نياز 
امـا   ،سـطري اسـت  29دارد. اكثر صفحات كتـاب   تر كمو برخي  تر بيشصفحات سطرهاي 

و  نوزده ةصفح سطر سي ،مثالعنوان  به شود.  مي سطري هم ديده 31و  ت سيبرخي صفحا
اسـت    رود و الزم مـي  شـمار  عايـب كتـاب بـه   از م همسئل است كه اين  22صفحة  سطر 31

  آرايي رعايت شود. صفحههاي  شيوه  
  

  نوع قلم 4.3
د فونـت كتـاب متناسـب بـا زبـان      رو  انتظـار مـي   ،كه متن كتاب عربـي اسـت   اين  به باتوجه
 »Times New Roman«مـتن ايـن كتـاب از فونـت      آمده در عمل اما با بررسي به ،باشد  عربي

در كتابت، از يك فونت اسـتفاده نشـده اسـت. فونـت عنـوان       چنين هم استفاده شده است. 
ها با عناوين اصلي و متن كتاب متفاوت و فونت عناوين اصلي هم با متن تفاوت دارد.   فصل

فونـت عنـاوين اصـلي بـا مـتن و       سه نوع فونـت اسـتفاده شـده اسـت. تفـاوت      ،درنتيجه
  ها نسبت به متن از زيبايي كتاب كاسته است.   آن ةانداز از  بودن بيش درشت

  
  قطع كتاب 5.3

  قطع كتاب وزيري است.
  

  صحافي كيفيت 6.3
 كتـاب  آن از هـم نپاشـد كـه    ةشـيراز زيـاد   ةاي باشد كه با استفاد  گونه صحافي كتاب بايد به

رسد بعـد از چنـد بـار     مي نظر كيفيت خوبي ندارد و به آناما جلد  ،خوب است نظر  اين  از
  استفاده آسيب ببيند.
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  عنوان ةصفح 7.3
بعــد از آن در قســمت  ةدر صــفحعنــوان ماننــد روي جلــد اســت و  ةمشخصــات صــفح

ال نشـر ذكـر شـده اسـت كـه البتـه       صفحه در وسط نام ناشر و در زير آن محل و س  باالي
 ،اهـ   همانند ساير كتـاب  كه شود  مي نهاد پيش ها مرسوم نيست.   كتاب ةنام شيوه در شناس  اين

و مكان نشر درج شود. امـا در   عنوان كتاب و نويسنده روي جلد و در انتهاي جلد نام ناشر
شـر در سـمت چـپ بـاالي صـفحه      آرم نا ،كه در اينترنت موجود است ،عكس جلد كتاب

  است.  شده  درج
  

  قواعد ويرايش و نگارش 8.3
، بنـدي  پـاراگراف ، تشـديد  هـاي قطـع و وصـل،     كتاب حاضر از نظر رعايت مـوارد همـزه  

شود كـه بـه     فحات آن مشاهده ميهاي چاپي در ص  تحسين است. اما گاهي غلطو...درخور 
قـد نـاب عنـل شـديد الخـوف و      « در» ك«جاي  به» ل«شود. حرف   مورد آن اشاره مي  چند

» متة«در » ق«جاي  به» ت«حرف  باشد.» ناب عنك«، كه دراصل بايد 188 ةصفح» اصطنعت
األغراض اآلخر  من«در » األخري«جاي  به» اآلخر« است. كاربرد مقةصل آن ، كه ا191 ةصفح
صـورت   مؤنـث و بـه   كه اآلخر صفت األغراض است بايد  اين به ، باتوجه193 ةصفح» يرةالكث

كـم  «كـه دراصـل    203 ةصفح» كم تطلبوك« در» ن«جاي  به» ك«كار رود. حرف  األخري به
هـاي بعـدي ايـن      دسـت كـه الزم اسـت در چـاپ      اين است، و موارد ديگري از» تطلبوك

  اشكاالت برطرف شود.
  
  ساختار كتاب .4

  است. ذيلشرح  هايي كه در ارزيابي ساختار اين كتاب مدنظر بوده به  شاخص
  

  عنوان 1.4
مـدخل  عنـوان   بـه  به همين دليل  ،شود عنوان است  اولين چيزي كه خواننده با آن مواجه مي

 كنـد  مـي  بخشد و آن را از متون ديگر متمـايز   به آن هويت مي و دوش مياصلي متن شناخته 
زان ارتبـاط بـين عنـوان و مـتن     از طريـق بررسـي ظـاهري عنـوان ميـ      ).20 :2014 (مقران

داللـت آن   ثـر جـداي از سـاختار و   زيرا ساختار و داللـت عنـوان يـك ا    ؛شود مي  مشخص
  ).131 :2014ه نيست (حسني  اثر
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انتخاب شده است. اگر بخـواهيم  » لي وتر النص الشعريعزف ع«براي اين كتاب عنوان 
   :است اين عنوان را از نظر ظاهري بررسي كنيم عنواني است كه با اسم شروع شده

  عزف علي وتر النص الشعري
  

  اليه + صفت مضاف + جمله شبه   ،خبر مبتدا

شـكل   و در ساختار عميق مبتـدايي بـه   است اما دراصل عنوان با اسم مفرد شروع نشده
عنوان از حالـت ابتـدا بـه     ،شود. بنابراين  وجود دارد كه در ساختار سطحي ظاهر نمي هبالقو

شود و  اسميه در ساختار عميق تبديل مي ةاسم در ساختار سطحي به حالت ابتدا به جمل
ط اسـت  حذف مبتدا در اين حالت به خاصيت عنوان كه ايجاز و اختصـار اسـت مربـو   

  شكل زير نشان داد. توان ساختار عنوان را به مي ). در اين حالت103 :همان(
  عزف علي وتر النص الشعري

  

  صفت اليه مضاف مجرور به حرف جر حرف جر اسميه ةجمل
  

  هذا مبتدا/ عزف خبر
  

الزم است قدري  ،اگر بخواهيم ميزان انطباق مفهومي عنوان با محتواي كتاب را بسنجيم
  در عنوان تأمل كنيم.

عزفاً و عزيفاً: لَعب بالمعزَف و  ـ   در كتاب لغت آمده است: عزف» عزف« ةدر معناي واژ
نيـز  » وتر« ة) و درمورد واژيطالوس معجمنواخت، ( غنّي، يقال: عزف علي العود يعني عود را

بهـا:    العود: خيوط العود التي يعزَف رمعناي زه كمان و أوتا به آمده است: الوتَر: معلّق القوس
شود (همان). با دقـت در ايـن معـاني مشـخص       ها موسيقي نواخته مي  تارهاي عود كه با آن

رسـد نويسـنده     مـي نظر  به خواني دارد و  شود كه مفهوم عنوان كتاب نيز با اين معاني هم   مي
قصد نويسنده بازي با مـتن و   ،هوشمندانه و اديبانه اين عنوان را انتخاب كرده است. دراصل

جاكـه   گويـد و ازآن   درآوردن آن بوده است تا به مخاطب بفهماند كـه مـتن چـه مـي     صدا به
دانسته   سان صداي موسيقي هآن را ب ،نشين است هاي نهفته در متن بسيار دل  مفاهيم و زيبايي

اي   كه نوازنده اما زماني ،خود صدايي ندارد خودي نواز است. يك ساز به نشين و گوش كه دل
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شود. متن شعري هم هماننـد    موسيقي زيبايي خلق مي ،آورد  صدا درمي ماهر تارهاي آن را به
 ،نـوازد. درحقيقـت   مـي   هـاي خـود بـر آن تارهـا      بـا تحليـل  تارهاي موسيقي است كه ناقد 

ـ   اسـت  داشته  قصد ،اجمال بيان كرده مقدمه بهكه نويسنده در  گونه همان ه موضـوع  از مـتن ب
موسيقي كه به بهترين شـكل موسـيقي خـود را     ةچون يك نوازند هم هبرسد و به اين وسيل

نشين آن را به گوش خواننده برساند. نگارنده كه مـتن   نوازد با نواختن بر متن صداي دل  مي
  داند.  ترين عنوان براي متن كتاب مي  اين عنوان را مناسب است را براي ارزيابي مطالعه كرده

  
  كتاب ةمقدم 2.4

كامـل از نويسـنده آغـاز شـده اسـت. در مقدمـه،        اي و تقريباً  دوصفحه ةكتاب با يك مقدم
نوين تحليل مـتن  هاي  نويسنده ضمن اشاره به اهميت متون ادبي در تحقيقات ادبي و شيوه

ادبيـات  هـاي    هاي قديمي مورداستفاده در دانشكده  هاي امروزي به انتقاد از شيوه در دانشگاه
تكميلية  رٍوص، ونأتي بالنصوص كصبعيداً عن النَّ الموضوع سدرلنا نَمازِ«گويد:   پردازد و مي  مي

ــو  ــة للموض ــب » عتزيني ــه  () 2: 2000(الطال ــه: هميش ــه ترجم ــوع را ب ــتن  موض دور از م
آوريـم) و علـل و نتـايج      كنيم و بعد براي تكميل و تزيين آن موضوع متن را مي مي  بررسي

ير هذا المنهج في حلقة مفرغة تقودنا النهاية فيه ياجِد ينسقط ف«كند.   في اين شيوه را ذكر ميمن
ر على جبِالتي أُ صوصالنُّ يسهن من األدب وقد نَإلى البداية، وينهي طالبنا الدراسة وهو خالي الذِّ

 ةدر يك حلقـ هاي اين روش   ترجمه: در تاريكي((همان) » حفظها من دون إدراك حقيقي لها
 ولي هـيچ  ،كند  ي ما درس را تمام ميدانشجو چرخيم. مي دور خود افتيم كه به مي اي  شده گم

و  نـد ك مـي فرامـوش   سـت ها  فـظ آن ذهنيتي از ادبيات ندارد و متـوني را كـه مجبـور بـه ح    
تأليف آن را توضيح داده  ةو شيو ليف كتابهدف از تأ ،ها ندارد). درادامه  درستي از آن  درك

و گفته است كه قصايد انتخابي را براساس اجتهاد خاص خود و فهمي كه از مناهج ادبـي و  
وقد جاء تحليلي لهذه القصائد منبعثاً من اجتهـادي  «است.    جديد داشته تحليل كردههاي  نظريه

ل من از اين قصـايد  ترجمه: تحلي((همان) » الخاص وفهمي للمناهج األدبية والنظريات الحديثة
  است).   هاي جديد بوده  هاي ادبي و نظريه  برخاسته از اجتهاد خاص و فهم خودم از روش

ها ذكر نكرده و گفته كه به متـون سـطح     وي در مقدمه علت خاصي براي انتخاب نمونه
ـ     هاي انتخابي اين امر روشن مي  باال توجه داشته است. با بررسي نمونه ا شود كـه نويسـنده ب
خـود را  هـاي   ت عربـي نمونـه  هـاي مطـرح در ادبيـا     اشراف كامل بـه متـون و شخصـيت   

  است.  كرده  انتخاب
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  هاي كتاب فصل 3.4
را براسـاس چـه منهجـي     نويسنده در مقدمـه توضـيح داده اسـت كـه هركـدام از قصـايد      

  است.  كرده  بررسي
  ؛صفحه چهلدر  يسرحلة في معلقة امرئ القفصل اول: 

  ؛صفحه 29زهير در  لمعلقةفصل دوم: تحليل سيميايي 
   ؛صفحه 39فصل سوم: تحليل قصيدة بانت سعاد در 

  ؛صفحه 32ألبي نواس در » لئن هجرتك« يدةلقصفصل چهارم: تحليل بنيوي 
  ؛صفحه 75تحليل بنيوي سيميائي در » وا حرّ قلباه يدةقص«فصل پنجم: 
  ؛صفحه دهدر  يويةندراسة ب» يا ليلتي تزاد ذكراً«فصل ششم: 
  .صفحه هشتألمل دنقل در » يرةاألخكلمات سبارتكوس «في  قراءةفصل هفتم: 

قالـب   زور يك قصيده را در بهاست  نويسنده در مقدمه ذكر كرده كه قصد نداشته
كنـد آن را   چـه مـتن اقتضـا مـي     براسـاس آن  تا است يك منهج بگنجاند و سعي كرده

وكثيـراً مـا   «گنجـد.   مـنهج خـاص نمـي    ةزيرا بسياري اوقات متن در داير ؛تحليل كند
ستعصي النَّيص رِطُر من دائرته، ومن حدود أُعلى المنهج وينفه الصليتĤلدة، ف إلى  الوقوف

ـ  سرٍجانب النص وقدرته على احتمال المنهج من دون قَ ـ   رضٍله أو فَ ن خارجـه عليـه م «
خـواني نـدارد و در    سـياري اوقـات مـتن بـا روش هـم     ترجمه: ب() 9: 2000 (الطالب

گنجد، من تصميم گرفتم دركنار متن و توانـايي آن در   هاي سخت آن نمي  ارچوبهچ
كه زور يا اجبـاري از بيـرون بـر آن وارد شـود). ايـن         بدون اين ،تحمل روش بايستم

 كنند به هر  يها تالش م  د است. آنايرادي است كه به برخي ناقدان در تحليل متون وار
نظر بگيرند كـه آيـا ايـن     كه در بدون اين ،شكل ممكن متن را در يك نظريه بگنجانند

  خواني دارد يا خير؟ متن با نظريه هم

  ها فرعي فصلعناوين  1.3.4
نويسنده در هر فصل به تحليل يك قصيده پرداخته است و براي  ،گفته شد كه قبالً گونه همان

تحليل قصيده را به موضوعات مختلفي تقسيم كرده و براساس آن به تحليل قصيده پرداخته 
هاي فرعي نيز  انتخاب عنوان ،نهج خاصي بررسي شدهجاكه هر قصيده براساس م است. ازآن

  شود. نمي  اهنگي ديدهو از اين نظر ناهمبراساس همان منهج بوده است 
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  ها تناسب حجم فصل 2.3.4
هـا    در ايجـاد تناسـب بـين فصـل     بنـدي منطقـي كتـاب     بندي درست مطالب و فصل  دسته
است. البته تناسب صفحات به نوع متن انتخابي نيز بستگي دارد. با دقت در صفحات   مؤثر

ي از كتـاب را  تـر  بيشها حجم   فصلشود برخي   ها مشخص مي  يافته براي فصل اختصاص
و  ،انتخـابي، اهميـت آن   ةتوان در نـوع قصـيد    اند كه دليل آن را مي  خود اختصاص داده  به

ارم كرد. در ايـن كتـاب تـا فصـل چهـ      وجو جست كاررفته در بررسي آن  منهج به چنين هم 
خورد.   هم مي اين تناسب به اما در سه فصل آخر ،حدودي اين تناسب رعايت شده استتا

در مقايسـه  ي تر كمتر و فصل پنجم و ششم حجم  هاي ديگر طوالني  م از فصلفصل چهار
  .داردها  فصل  ساير  با

  حجم كتاب 3.3.4
  صفحه است كه از حجم متعارفي برخوردار است. 246كتاب 
  دهي ارجاع ةشيو 4.4

دهي آن است كه بسيار نامنظم و ناقص اسـت و   ارجاع ةهاي آشكار كتاب شيو  يكي از عيب
دهي علمي استفاده نشده است. ارجاعات به عدد در داخل پرانتز كوچك  هاي ارجاع  شيوهاز 

اسـت.    شده  خص شده و در پانويس مرجع ذكرتر در متن مش و دوباره در يك پرانتز بزرگ
شده و تا پايان   عددها از يك شروع ،چنين هم وه است. توضيحات ديگر متن نيز به همين شي

هاي فصـل دوم   گذاري كننده و دشوار است. شماره ي خستها كه شيوه كتاب ادامه يافته است
چه مطلبي بـوده اسـت و معـاني     ةو مشخص نيست در ادام است فصل اول نيامده ةدر ادام

آدرس آيـات و مراجـع در پايـان همـين      چنين هم كلمات و ابيات ذكرشده در اين فصل و 
و پس از  است شده  نابع فصل آوردهدنبال آن فهرست م فصل در هوامش قيد شده است و به

.   ندارد  كه به متن هم ارتباطي شود  مشاهده مي ان انگليسيبسيار مختصر به زب ةآن يك چكيد
فصـل اول و سـوم گنجانـده شـده       جداگانه بوده كه بين ةاين فصل يك مقال رسد  مينظر  به 

ارجـاع داده شـده اسـت.    ها نيز در داخل دو پرانتز بزرگ آمده و در پانويس   قول است. نقل
ساني ندارد. در برخي موارد نام و نام خـانوادگي نويسـنده،    يك ةها شيو  ارجاع ،ديگر ازطرف

 در پـانويس آمـده   14 ةمثـال در صـفح  عنوان  به صفحه ذكر شده است.  ةو شمار ،نام كتاب
صفحه  ةو شمار فقط نام كتابو در برخي موارد  »)2 ، صالشعر و الشعراءقتيبه،  (ابن«: است

  .»)196 ، صالشعر يقيموس(«: 158 ةمانند صفح ،ذكر شده است
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  مؤلف ةمنابع مورداستفاد 5.4
 شته باشدخوب آن است كه نويسنده به مطالب آن اشراف كامل دا هاي كتابِ  يكي از ويژگي

ـ د و بشناسـد و بـراي   نـ خوبي مطالعـه ك  و منابع مربوط را به هـا    مطالـب خـود بـه آن    ةارائ
از منابع  ،نويسنده برحسب منهجي كه براي هر قصيده برگزيده، كتاب حاضردر كند.   استناد

مثـال در فصـل اول كـه    عنـوان   به به آن مطلب استفاده كرده است.  معتبر و شاخص مربوط
هـاي نويسـندگاني چـون     از كتاب امرؤالقيس را براساس منهج اجتماعي بررسي كرده ةمعلق
 و ،عزالدين اسماعيل، جالل خياط، جاحظ، شوقي ضيف، الباقالني قتيبه، شكري فيصل، ابن

، الكامـل ، ياالغـان هايي چـون    ... يا در فصل سوم كه از منهج تاريخي استفاده كرده از كتاب
و در فصـل پـنجم از نويسـندگاني     ...و، معجم االدباء، االربعاء يثحد، اشعار العرب جمهرة

 و... ،يـاد، جـان كـوهن   ابـراهيم انـيس، شـكري محمـد ع    چون محمد مفتاح، تمام حسـان،  
  شده در كتاب مطلوب است. توان گفت منابع استفاده  است كه از اين نظر مي  كرده  استفاده

  
  ها فهرست 6.4

  .اين كتاب تنها فهرست مطالب و منابع دارد

  فهرست منابع 1.6.4
و براســاس  ن همــان فصــل آمــدهدر كتــاب مــوردنظر فهرســت منــابع هــر فصــل در پايــا

شـكل منظمـي نـدارد. در    هـا   فصـل      ةاما در همـ  ،الفبايي نام كتاب تنظيم شده است  ترتيب
فهرست منابع ندارد كه اين از عيـوب   ،كه از منابع زيادي استفاده شده است اول بااين  فصل

نگـارش منـابع رعايـت نشـده اسـت.       دسـتي در تنظـيم و   شـود و يـك    كتاب محسوب مي
 نيز چون صرفاً به تحليل متن شعر پرداخته شده از منبعي استفاده نشـده پنجم و ششم   فصل
  كتاب فهرست منابع پاياني ندارد. ،چنين هم درنتيجه فهرست منابع ندارد.  است،

  فهرست مطالب 2.6.4
  شود در پايان كتاب آمده است.  ها را شامل مي ست مطالب كتاب كه فقط عنوان فصلفهر

 

  ارزيابي محتواي كتاب .5
 در ارزيابي محتوايي كتاب ابتدا الزم است به شناسايي مؤلف اثر پرداخت تا مشخص شـود 

آيا مؤلف از نظر علمي در سطحي قرار دارد كه اثر را توليد كند؟ موفقيت علمي مؤلـف   كه
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 هـا  دادن بـه ايـن پرسـش    ي پاسـخ برا .)54: 1386 (فاني قدر است؟ هدر محافل آكادميك چ
  معرفي مؤلف بپردازيم.است ابتدا به   الزم

  
  معرفي صاحب اثر 1.5

تحصيالت ابتدايي و دبيرسـتان  . دنيا آمد در شهر موصل به 1932عمر محمد طالب در سال 
حقوق و علـوم تربيتـي و تجـارت     ةپايان رسانيد. سپس وارد دانشكد جا به خود را در همان

  بيرسـتان مشـغول بـه   معلـم د عنـوان   به به موصل بازگشت و  1954بغداد شد. وي در سال 
 فـي  يرةالقصة القصخود با عنوان  كارشناسي ارشد ةنام با دفاع از پايان 1965شد. در سال   كار

از  1967التحصيل شد و در سال  از دانشگاه عين شمس فارغ الثانية العالمية الحرب بعد العراق
دفـاع كـرد و بـه     المسـرحية  و ية/ الروا العراق يف يالفن القصصدكتري خود با عنـوان   ةرسال

بـار رياسـت گـروه عربـي را      ادبيـات دانشـگاه موصـل منتقـل شـد. وي چنـدين       ةدانشكد
 براي تدريس بـه دانشـگاه مغـرب اعـزام شـد.      1974تا  1968 هاي گرفت. در سال  عهده به
 ةدسـت آورد و درجـ   نشـان اسـتاد ممتـاز را بـه     2001 ،1978 ،1977هاي  سال در سال  سه

دكتري   ةرسال صدنمايي بيش از  طالب راه دريافت كرد. عمر محمد 1998ال استادي را در س
هاي محلي   نقدي در مجله ةعهده داشته و صدها بحث علمي و مقال را به كارشناسي ارشدو 

وي  .اسـت   كرده  منتشر و الجامعة موصلية دراسات ،موصليات ،يةضاءات موصلإو عربي نظير 
و...  ،نامه، مناهج نقدي، مكاتـب نقـدي   ادبيات، داستان، نمايش ةزمين هايي در  كتاب چنين هم 

  شرح زير است: تأليف كرده كه به
  ؛1971 الرواية العربية في العراق .1
   ؛1971 المسرحية العربية في العراق .2
   ؛1971 االتجاه الواقعي في الرواية العراقية .3
  ؛1979 القصة القصيرة الحديثة في العراق .4
  ؛1981 ثانية في الباروديقراءة  .5
  ؛1981 اثر البيئة العراقية في الحكاية الشعبية .6
  ؛ 1983 القصة في الخليج العربي (جزءان). 7
   ؛1983 الحرب في القصة العراقية. 8
  ؛1987 مالمح المسرحية العربية االسالمية. 9
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   ؛1988 مدخل الى مناهج الدراسة االدبية. 10
   ؛1988 الحديثة مناهج الدراسة االدبية. 11
   ؛1988 مناهج الدراسة االدبية المعاصرة. 12
   ؛1989 القلق واالغتراب في الشعر الجاهلي. 13
   ؛1989 امرؤ القيس بين االغتراب الكوني واالغتراب االجتماعي. 14
  ؛1989ظالل فوق الخشبة . 15
   ؛1987 نظرات في فنون االدب قديمها وحديثها. 16
   ؛1990 لعراقأدب االطفال في ا. 17
   ؛1993 المذاهب النقدية. 18
   ؛2000 دراسات في الرواية العراقية. 19
   ؛2000 عزف على وتر النص الشعري. 20
   ؛2003 وتر النص النثري يعزف عل. 21
  .).<http://www.dr-omaraltaleb.com>( العراق 2000 السينما في الموصل. 21

يل سياسـي از چـاپ   دال خودش به ةچندين قصه و رمان دارد كه بنابه گفت چنين هم وي 
  ها جلوگيري شده است.  آن

توان گفـت    با مروري بر زندگي نويسنده و سوابق تدريس و تحقيق در اين زمينه مي
و نويسـنده از نظـر علمـي    شده درمورد صاحب اثر مثبت است  هاي مطرح  پاسخ پرسش

در  ،ديگـر  صالحيت خلق اثر و قـدرت اسـتدالل و اظهـارنظر را داشـته اسـت. ازسـوي      
كـه در مقدمـه آمـده     گونـه  آن اثر را نيز مدنظر قـرار داد. آن  ةبررسي يك اثر بايد خوانند

 ها و  تدريس متون انتقاد كرده و درپي آن است تا با استفاده از اندوخته ةنويسنده از شيو
روز بـه تحليـل متـون بپـردازد تـا       جديد و به ةشيو هاي خود اثري خلق كند كه به  تجربه

تعـاريف و   ةشكلي از حوز اين كتاب به ،مفيدتري ببرند. درواقع ةمخاطبان بتوانند استفاد
هاي مختلف به تحليـل    شكل عملي و با انتخاب نمونه د و بهوش ميمباحث نظري خارج 

مخاطبان اثر دانشـجويان و شعردوسـتان    تر بيشرسد   مينظر  به  ،ابراينپردازد. بن  ها مي  آن
مطـرح   الؤشوند. حـال ايـن سـ     هاي تحليل متن آشنا مي  باشند كه از اين طريق با شيوه

هـاي    كتاب درسي استفاده كرد و آيا ويژگيعنوان  به توان   مي شود كه آيا اين كتاب را  مي
  كتاب درسي را دارد؟ 



 315   )فاطمه قادري... ( نقد و بررسي ةدر آيين علي وتر النص الشعريعزف 

  محتواي كتاب 2.5
  كه كتاب براي اين منظور استفاده شود بايد موارد زير را مدنظر قرار داد. درصورتي

  روزبودن به 1.2.5
علمي، دستاوردهاي جديد، تغيير در روش و رويكردها سبب افـزايش دانـش    ةكشفيات تاز
علمـي  ترين اطالعات  كتاب درسي بايد تازه ،رو مختلف شده است. ازاينهاي  بشر در رشته

). اگر از اين جنبه كتاب را موردارزيـابي  23 :1388 مربوط به موضوع را داشته باشد (رضي
پرداختـه    جديد نقدي به تحليل متونهاي  ريهو نظ ها كارگيري شيوه نويسنده با به ،قرار دهيم

روزي را دراختيـار   اطالعات به است و و با طرح مسائل چالشي مخاطب را به تفكر واداشته
  دهد. مي دانشجو قرار

  هاي تازه گشودن افق 2.2.5
هاي جديد   كاوي مخاطبان را برانگيزد و سؤال اي باشد كه حس كنج  گونه كتاب علمي بايد به

 ،چنـين  هـم   .(همان) ها بگشايد  روي آن هاي جديدي پيش  در ذهن مخاطب ايجاد كند و افق
دارد. در اين   مخاطبان نيز بستگي ةروحي امر به تفكر انتقادي را در آنان پرورش دهد كه اين

قصيده براساس منهجي خاص تحليل شده و نويسنده در تحليل آن نظرات  ةهر نمون ،كتاب
چه كـه تـاكنون گفتـه شـده متفـاوت اسـت.         ده كه در برخي موارد با آنكرجديدي مطرح 

سـت حـس   ا  ل متعدد آورده است، امري كه ممكننويسنده براي اثبات حرف خود نيز دالي
اصطالح يـك تفكـر انتقـادي در او ايجـاد كنـد و بـه او        كاوي مخاطب را برانگيزد و به كنج

مثـال از همـان ابتـداي فصـل اول،     عنوان  به ديد انتقادي برخورد كند.  با مسائل به بياموزد كه
كنـد.    آن ذكـر مـي    متعددي براي رد برد و داليل  امرؤالقيس را زيرسؤال مي ةسبب نظم معلق

يرى بعض الباحثين أن الباعث على نظم المعلقة هو يوم دارة جلجل.. وعلينا لبيـان الحقيقـة أن   «
 )11: 2000 (الطالـب ...»  ،نقف موقف الشاك من كل ما قيل لنصل من هذا الشك إلى الحقيقـة 

بوده است.. بـراي بيـان   » دارة جلجل« روز ةترجمه: برخي محققان معتقدند علت نظم معلق(
درمورد دو بيـت   ،چنين هم ها شك كنيم تا از اين شك به يقين برسيم).   به گفته حقيقت بايد

داند   آغازين معلقه، فراخواندن دوستان براي مشاركت بر گريستن بر اطالل را غيرمنطقي مي
 الحـزن  امـا  االقـل،  علي الرجال عند البكاء مشاركة تستحق ال األليمة ياتفالذكر«گويـد:    و مي
 المشاركة دعوة أن إلي باإلضافة هذا المشاركة، استدعاء إلي حاجة دون النفس من عادة فينبعث

ترجمـه: بـراي مـردان    () 13 :(همـان ...»  الفرحة و السعادة حالة في بل الحزن حالة في تتم ال
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نيسـت، انـدوه معمـوالً شخصـي       كننده سزاوار خاطرات ناراحت ركردن ب مشاركت در گريه
بختـي و   ديگـران در خـوش   ،اينبـر  نـدارد، عـالوه   نيازي اركتفراخواني در مشاست و به 

نه در اندوه). بعد از ذكر ايـن مطالـب ايـن سـؤال را مطـرح       ،شوند  حالي شريك مي خوش
ـ    ...« :گريد مي  چنين چرا بر اطالل ايستاده اين ،كند كه اگر چنين است   مي  يفلمـاذا وقـف عل

  .(همان)» هذا البكاء المر ياألطالل إذاً و بك

  اي رشته ايجاد ارتباط با موضوعات ميان 3.2.5
اي در تحقيقات علمي دارد. يكي از معيارها براي بررسـي    ايگاه ويژهجاي   رشته مباحث ميان

د مطالـب كتـاب بـا مباحـث سـاير      پيون كيفيت يك اثر ميزان توجه صاحب اثر به ارتباط و
و  ،شناسـي  در اين كتاب مباحث اجتمـاعي، فلسـفي، زبـان    .)24 :1388 (رضي هاست رشته
و  ،شناسي شناسي مطرح شده است و نويسنده از اين طريق ادبيات را با فلسفه، جامعه سبك

 حساب آورد.  اي به  رشته موضوع ميانعنوان  به توان آن را   نمي اما ،غيره پيوند داده است

  دن كتاب با ساير دروسبو مرتبط 4.2.5
هـا بـا     ان و نـوع ارتبـاط آن  هـاي درسـي ميـز     بـودن كتـاب   هـاي اثـربخش    شاخص يكي از

كه متناسب بـا درس تحليـل متـون     محتواي كتاب حاضر .)7 :1385 است (ملكي  ديگر يك
 نقـد  ةكننـد  د و يـك منبـع كامـل   نظم عربي است تاحد زيادي با درس نقد ادبي ارتبـاط دار 

  است.  ادبي

  و اثرگذاري بر او رتباط با مخاطببرقراري ا 5.2.5
 ،اينيابـد. بنـابر  فراگيـري وي افـزايش مـي    ،كه مخاطب با متن ارتباط برقرار كند درصورتي

و مهـارتي دانشـجو ارائـه شـود      ،هاي عـاطفي، شـناختي  به زمينه محتواي كتاب بايد باتوجه
بـا  پيشـين خـود را   هـاي   تواند آموختـه   اين كتاب دانشجو مي ةبا مطالع .)24: 1388  (رضي

هاي جديـدي كسـب كنـد.      ايده و دهمطالب كتاب پيوند زند و اطالعات خود را افزايش د
د تـا  وشـ  ميسبب  ها  تفاوت در فصلهاي م با شيوه مطالب ةها و ارائ  كاربرد جدول ،چنين هم 

  خواننده را تشويق كند. و دوكننده خارج ش ها از حالت خسته متن

  بودن اهداف هر فصل مشخص 6.2.5
فصـل از همـان ابتـدا    عنوان   به  اما باتوجه ،صورت مشخص بيان نشده است فصل به اهداف

 كند. مشخص است كه نويسنده در آن فصل موردنظر چه هدفي را دنبال مي
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  ها ها و محتواي آن عناوين فصل 7.2.5
محوربـودن آن   ةمسـئل   گذاري شده و از همـان عنـوان   ها با همان نام قصيده نامعنوان فصل

هـاي ادبـي از قـديم بـه جديـد      ها ترتيـب دوره در چيدمان فصل ،چنين هم خص است. مش
نـام دارد كـه در آن   » يسمعلقة امرؤالق يرحلة ف«فصل اول  ،مثالعنوان  به است.   شده  رعايت

 نويسنده اين معلقه را تحليل كرده است.

شـواهد و مسـتندات نظـرات     ةو با ارائ زدپردا مينظم قصيده  ةنويسنده ابتدا به انگيز
كنـد. سـپس بـا تقسـيم قصـيده بـه       نظر خود را بيان مـي  وپيشينيان در اين مورد را رد 

هـاي   كند و درپايـان ويژگـي    هاي فرعي آن را تحليل مي  موضوعات مختلف، ذيل عنوان
  كند.   فني آن را ذكر مي

ا در سـطح صـوتي و   پـردازد و آن ر   مـي » زهيـر  ةمعلق«در فصل دوم به تحليل سيميايي 
  دهد.   و ادبي موردبررسي قرار مي ،اقتصادي، فكري ،ايقاعي، تركيبي، اجتماعي

اي  براساس منهج تاريخي است. فصل را با مقدمه» بانت سعاد« ةفصل سوم تحليل قصيد
و سـپس مـتن    كنـد  مـي  كند. علت نظم و شرايط القـاي آن را بيـان  از زندگي زهير آغاز مي

هـاي وي از    پردازد. نظرات جديد نويسنده و برداشـت به تحليل آن مي و آورد ميقصيده را 
ارضات و موازنات اين قصـيده  قصيده در سرتاسر فصل نمايان است. وي در پايان فصل مع

ـ   ها مي  آن ةبه مقايس و آورد مي  را هم اطالعـات جديـد بـه     ةپردازد كه اين امر نيز ضمن ارائ
  كند.  ر ميت مخاطب كار تحليل را جذاب

نويسنده در ايـن   ة. شيواست ابونواس» لئن هجرتك« ةفصل چهارم تحليل بنيوي قصيد
 هـاي نقـد    آورد و براساس مؤلفه  ميهاي قبلي تفاوت دارد. ابتدا متن قصيده را   فصل با فصل

  پردازد.  ساختاري به تحليل قصيده مي
دارد كه نويسنده آن را از نظر  يمتنب» قلباه حرّ وا« ةفصل پنجم اختصاص به تحليل قصيد

ترين فصل كتاب اسـت. نويسـنده از     سيميايي و بنيوي تحليل كرده است. اين فصل طوالني
طـور   به نسبت كاربرد اين بحر را در شعر عربي و شعر متنبي بررسي و  ،بحر شعر آغاز كرده

  مفصل قصيده را از نظر ساختاري و سيميايي بررسي كرده است.
 را ابتدا متن قصـيده  از بشار است.» يا ليلتي تزداد ذكراً« ةتحليل بنيوي قصيدفصل ششم 

  آورده و بعد تحليل را آغاز كرده است.
ـ  «ترين فصل كتاب است فصل هفتم كه كوتاه » يـرة كلمـات سـبارتكوس األخ   يقـراءة ف

  گويد:  دنقل نام دارد. نويسنده درمورد علت انتخاب اين متن مي  أمل
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أمل دنقل الشعرية، حقالً لغوياً غنياً، وطيد العالقة مع النص القـديم علـى عـدة    تعتبر كتابات 
... هذا هو السبب األول (الذي اعتبره أفقيـاً) الـذي دفعنـي إلـى      مستويات معجمي، تركيبي

ألمل دنقل. وهناك سبب تـالي (عمـودي) منهجـي     »كلمات سبارستاكوس األخيرة«اختيار 
ها المنهج الشكلي، يتأتى هذا السبب من كون نصوص أمل دنقل يتعلق بالرؤية التي ينطلق من

من النصوص الشعرية التي اعتمدت الجدة والخلق ولعل هذا يسير مع تبني فكرة النص الذي 
ينسج نفسه بنفسه، النص الـذي يزكـي فكـرة أن لـه اسـتقالله الـداخلي الـذي يعتبـر مـن          

  .)236 :2000 (الطالب خصوصياته التي تميزه

ــاه  آن ــوان  گ ــل عن ــتن قصــيده و ذي ــدون آوردن م ــنص«ب ــل ال ــدون آوردن » تحلي و ب
ايـن فصـل ارجـاع و فهرسـت      ،چنـين  هـم  فرعي به تحليل قصيده پرداخته اسـت.    عناوين
  . ندارد  مراجع

  حليلآوري و ت نمونه 8.2.5
مباحـث نظـري، طبيعـي اسـت كـه      نـه   و به هدف كتـاب كـه تحليـل مـتن اسـت      باتوجه

شاهدمثال، ابتـدا  عنوان  به مباحث نظري و آوردن متن  موضوع خاص وپرداختن به   جاي به
از   تـر  بـيش اي برخوردار و   ه ويژههايي كه در ادبيات عربي و دربين محققان از جايگانمونه

متـون، تمـامي     تحليل قرار گرفته است. در تحليلند انتخاب شده و موردا ساير متون مطرح
گيـرد مـدنظر نويسـنده    حليل متن بايد موردتوجه قراري تمواردي كه در مناهج مختلف برا

  بوده است.

  مفاهيم و ميزان اظهارنظر وي بييننقش نويسنده در ت 9.2.5
شـود    هاي مكرر ديده نمي  قول نشاني از نقل در اين كتاب، نويسنده حضور پررنگي دارد و

هـا  رد يـا تأييـد آن  نقل صرف اكتفا نكـرده و در    قولي آورده شده به و اگر در مواردي نقل
 بانـت سـعاد و شـرايط القـاي     ةنظـم قصـيد   بيـان علـت  مثـال در  عنوان  به است.   داده  نظر
 وقيل إن كعباً أنشد قصيدته للرسول (ص) فـي المسـجد الحـرام ال فـي مسـجد     « گويد: مي  آن

المدينة و هو قول ضعيف غير متواتر واألرجح لدينا أنـه أنشـدها للرسـول (ص) فـي مسـجد      
اش در   ترجمه: و گفته شده كـه كعـب قصـيده   ( )82: 2000 (الطالب» ة كما بينا سابقاًالمدين

نه مسجد مدينه كه اين قول ضعيفي است و متـواتر   ،مدح پيامبر را در مسجدالحرام سروده
او ايـن قصـيده را در مسـجد مدينـه بـراي پيـامبر        ،الً بيان كرديمبكه ق گونه نيست و همان
  سروده است).
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  آموزشي داشتن محتوا ةجنب 10.2.5
اي  نوشـته راه نيسـت. ممكـن اسـت     بـودن آن هـم   بودن يك متن لزومـاً بـا آموزشـي    علمي
كـه محتـواي    درصـورتي  ولـي اعتبـار آموزشـي نداشـته باشـد.      ،علمي داشـته باشـد    راعتبا
 ،درسي و كتاب درسي براساس الگو يا الگوهـاي آموزشـي مشـخص طراحـي شـود       ةبرنام

دليل استفاده از منابع  كتاب موردبررسي به .)7: 1385شود (ملكي حاصل مياعتبار آموزشي 
از  نظر  ةهاي قوي و مستدل و ارائ  تحليل چنين هم هاي معتبر نقدي و معتبر و استفاده از شيوه

  كرد.  كتاب درسي استفادهعنوان  به ز آن توان اولي نمي ،اعتبار علمي برخوردار است

  پاياني فصول ةكيفيت خالص 11.2.5
دوم و  هاي اول وپيش نگرفته و تنها در فصل ساني در خصوص روش يك  اين نويسنده در

هـا   فصـل   بندي مختصري از مطالـب را ذكـر كـرده اسـت و در سـاير       سوم خالصه و جمع
  پاياني ندارد. ةكتاب خالص ،چنين هم ذكر نشده است. اي  خالصه  

  
  زبان علمي كتاب .6

زبان علمي زباني شفاف با تعبيرهاي مستقيم و داراي سـاخت منطقـي و نظـم و آراسـتگي     
ه الفاظ در آن معاني حقيقي دارند و ما را مستقيم و بـدون درنـگ برسـر كلمـات و     است ك

  .)25: 1388(رضي  دكن مي نمون تعبيرات به مدلول ره
  ت: مدنظر بوده اس هاي زباني كتاب موارد زير  در ارزيابي ويژگي

تواند بـه مفهـوم مـتن      كه خواننده مي اي  گونه به ،رسايي متن: زبان متن كتاب رساست .1
كه الفاظ انتخابي متناسب با مباحث علمي و براسـاس اصـطالحات و    دست يابد. ضمن اين

  تعبيرهاي خاص مربوط به موضوع تدوين شده است.
هـاي سـخت و     . از عبـارت رواني متن: نثر كتاب از انسجام معنايي برخـوردار اسـت   .2

و از الفـاظ   ،ها و تعبيرهـا متناسـب بـا زبـان روز اسـت      استفاده شده، عبارت تر كمنامفهوم 
  نامأنوس و مهجور استفاده نشده است.

كند   و فهم مطلب را دشوار مي زداندا مياي كه بين مطالب فاصله   از جمالت معترضه .3
  استفاده نشده است.

نـدرت از   هاي معادل در زبان عربي استفاده شده است و بـه   در تحليل قصايد از واژه .4
  در متن استفاده شده است. ينالت ةواژ
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طـب آشـنا بـه زبـان عربـي      كه كتاب به زبان عربي اسـت و بـراي مخا   اين  به باتوجه .5
  شود.  ها مشاهده نمي  گذاري در متن و شاهدمثال  گونه اعراب هيچ ،است شده  نوشته
شرح برخي كلمات يا ابيات را در  نويسنده تنها در فصل دوم مواردي كه الزم بوده يا .6
  ذكر كرده است. ،هايي كه در پايان فصل آمده  نوشت  پي

  
  ارزيابي نهايي اثر .7

  نقاط ضعف ظاهري و محتوايي كتاب 1.7
ارزش  هـا بـه    كـردن آن  رطـرف شـود كـه ب    در بررسي ظـاهري كتـاب مـواردي يافـت مـي     

  :افزايد مي  كتاب
   ؛جلد كتاب كيفيت خوبي ندارد .1
  ؛آرايي در كتاب رعايت نشده است  اصول صفحه .2
  ؛دهي از استاندارد الزم برخوردار نيست ارجاع ةشيو .3
  ؛ها ندارد  ساني در ارجاع پانويس يك ةمؤلف شيو .4
  ؛فهرست منابع نداردها   نواخت نيست. برخي فصل ها يك  فهرست منابع پايان فصل .5
  پاياني ندارند.  ةها نتيج  فصل ةهم .6

  
  نقاط قوت كتاب 2.7

  :از نقاط قوت فراواني برخوردار است كتاب از نظر محتوا، ظاهري هاي  باوجود ضعف
  ؛از موارد مهم كتاب پرداختن به متن و دوري از مباحث نظري صرف است .1
ا بـه شـرح لغـات و شـرح و تفسـير      تنه هاي سنتي تحليل متون كه  اجتناب از روش .2
  ؛پردازد از نقاط قوت كتاب است  مي  بيت

  ؛محوربودن مطالب كتاب و ايجاد سؤال در ذهن خواننده مسئله .3
  ؛موضوعات مختلف باهاي مختلف   انتخاب متون مختلف از دوره .4
  ؛ها  انسجام مطالب فصل. 5
  ؛رعايت اصول تحليل متن .6
   .هاي عميق  تحليل ةارائها و   در تحليلحضور پررنگ نويسنده  .7



 321   )فاطمه قادري... ( نقد و بررسي ةدر آيين علي وتر النص الشعريعزف 

  گيري نتيجه. 8
  توان در چند مورد ذكر كرد: مي آيد  دست مي كه از بررسي اين كتاب به ترين نتايجي  مهم

هـا    فهرست چنين هم ها و   نبودن ارجاع نواخت ارجاع علمي و يك ةنكردن شيو رعايت .1
  از عيوب كتاب است. ،شود  خواننده ميكه باعث سردرگمي 

شده و از مراجـع قـوي و    بهره بردهفن  استاداناز  ،به نوع تحليل باتوجه ،ها  در تحليل .2
هـاي    اسـت و براسـاس آن تحليـل   ده شـ محكمي در رابطه با موضـوع مـوردنظر اسـتفاده    

قبلـي   و نظـرات ه شـد ارائـه   ،اظهارنظرهاي خود نويسـنده اسـت   تر بيشتوجهي كه  جالب
  است. گرفتهنقد قرار مورد
هـا براسـاس     هاي مختلف و تحليـل آن   هاي مختلف از دوره  به انتخاب قصيده باتوجه .3

تواند الگوي خوبي براي نقد متون باشد و استفاده   مناهج نقدي قديم و جديد، اين كتاب مي
ارشـد ضـروري و    منبع فرعي درس نقد و تحليل متون نظم و نثر كارشناسيعنوان  به از آن 

هـاي    شـده در كتـاب تمـامي شـاخص     كارگرفتـه  كـه در روش بـه   دليل اين مفيد است. اما به
 ...) رعايـت نشـده   و ،فعـال دانشـجو   هاي مشاركت  (طرح سؤال، تمرين، شيوه درسي  كتب
  كتاب درسي استفاده شود.عنوان  به تواند  نمي ،است
هـاي نقـد و     العات عميقي درمورد شـيوه كتاب از طريق متن به اط ةخواننده با مطالع .4

  .يابد  مباحث جديد نقدي دست مي
هاي جديدي را در نقد و تحليل متون براي خواننده بگشايد   افق است مؤلف توانسته .5

  تحقق بخشد. را  ،رسيدن به موضوع از طريق متن يعني ،و هدف خود
  
  نامه كتاب
، رسالة الـدكتوراه، الجزائـر:   المعاصر و الحديث الجزائري الشعر في العنوان يةشعر ،)2014( ني، مسـك يهحسن

  .جامعة وهران
  .كتاب ة، تهران: خانكتاب نقد و نقد كتاب)، 1386الدين ( خرمشاهي، بهاء
  .22، ش سخن سمت، »يدانشگاه يدرس يها  كتاب نقد و يابيارز يها  شاخص«)، 1388رضي، احمد (

  .كتاب ةكامران فاني، تهران: خان ة، ترجمو تحقيقي هاي علمي نقد كتاب ،)1386جورج ( ،سارتون
دار الزمـان للطباعـة و النشـر     :، دمشقالصوفي الفكر و يمداللة اللون في القرآن الكر)، 2012مظهر ( ،ضاري
  يع.التوز  و

، )الشـعرية  االدبيـة  النصوص تحليل في(دراسة ي وتر النص الشعر يعزف عل)، 2000الطالب، عمر محمد (
  .اتحاد الكتاب العربدمشق: 
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 الجامعيـة  المؤسسـة : يـروت )، بداللتهـا  و رمزيتهـا  مصادرها، يفها،(دورها، تصن األلوان)، 2013عبيد، كلود (
  التوزيع. و النشر و للدراسات

 :الجزائـر  ،الماسـتر  اطروحـة  الجزائري، لمحمد »وطن بداية« ديوان في العنوان يةشعر)، 2014حياط ( ،مقران
  بسكرة. خضير محمدجامعة 

   .17 ، شسخن سمت، »دانشگاهي درسي كتب نقد يارهايو مع يمبان«)، 1385ملكي، حسن (
 لطـالب  الداللي المدخل ضوء في نقدها و الشعرية النصوص يلتحل«)، 2017يمان محمد صالح (ا النجيري،

 .22 ش ،بورسعيد جامعة ،اآلداب يةمجلة كل، »الثانوية المرحلة
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