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Abstract 

There have been many books, research papers, and writings that talk about the Abbasid era, its 

characteristics and features, as Abbasid poetry is dealt with with its criticism and analysis. The 

book “Abbasid Poetry, Analysis and Taste” by the Egyptian critic and writer, Ibrahim Awad, 

who is the author of many books on criticism and Arabic literature, tries to criticize the 

masterpieces of Abbasid poetry in simple language, avoiding the ruggedness of critical 

terminology to make it easier for readers and speakers to understand, in an attempt to clarify 

their aesthetic characteristics through Employing aesthetic criticism in criticism.  

This research seeks to study the book - previously mentioned - and critique it in form and 

content, following a descriptive-critical approach to clarify its position, identify strengths and 

weaknesses, and scrutinize it from defects. Among the positives that we must ponder in the 

book can be referred to the employment of applied models, matching the design of the book 

cover with the topic, choosing masterpieces of Abbasid literature for criticism, evaluation and 

analysis, and the book's analysis of criticism and analysis instead of collection and transmission.  

The absence of a necessary systematic introduction, the absence of the result, the absence 

of a list of sources or returning to the sources are among the problems that must be tracked and 

fixed. The truth is that the writer has diverted his attention from some criteria and buildings for 

aesthetic criticism and did not provide a comprehensive aesthetic criticism that is 

comprehensive in all the meaning of the word, and The book still needs aesthetic critical 

additions and highlights, but due to its analytical and critical advantage, it can be taught as two 
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units of study for students of the Arabic Language and Literature Branch at the MA stage under 

the title: “Aesthetic Criticism and Analysis of Abbasid Poetry”. 
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 ، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانینقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 981 -961، 9911 پاییز و زمستان، دومنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال اول، شمارة دوفصل

 في الشعر العباسي، تحليلٌ وتذوقٌتحلیل انتقادی کتاب 

 *محمدرضا غفاری

  **عبدالحسین فقهی

 چكیده
 ست.اهای متعددی به رشتۀ تحریر درآمده ، نقدها و تحلیلدر رابطه با شعر و ادبیات عصر عباسی

وشد با ک، اثر ابراهیم عوض، ناقد و ادیب مصری است که میفی الشعر العباسی، تحليل وتذوقکتاب 

ا برای ترین قصاید ادب عباسی رنقدی، برجسته پیچیدةزبانی ساده و به دور از تکلف و اصطالحات 

ند. پژوهش ن کشناسی آن را تبییییهای زیباجنبه مخاطب قابل فهم سازد و با رویکرد فرمالیستی،

 د. هدقرار مینقد و ارزیابی مورد را در شکل و محتوا،  آن حاضر با معرفی جایگاه و هدف این کتاب،

کاربردی آن، تناسب طرح جلد با موضوع، انتخاب شاهکارهای  ۀجنبتوان به می از مزایای کتاب

ب و مناس ۀشتن مقدمندا اشاره کرد.آوری تحلیل و تحقیق بر تقلید و جمع ۀعباسی، و غلب ةدور

ها بیق آنمبانی نقد زیباشناسی و تط ۀنداشتن نتیجه، نداشتن فهرست منابع و عدم توجه به هم کافی،

دلیل ویژگی کاربردی خود درمجموع اثر حاضر بهترین اشکاالت کتاب است. بر قصاید، از مهم

 عربی در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات ۀعنوان دو واحد درسی برای دانشجویان رشتتواند بهمی

 تدریس شود.  «یشعر عباسشناسی زیبایینقد و تحلیل »عنوان درس ارشد به

 .محتوا شکل، ،تحليل وتذوق فی الشعر العباسیابراهیم عوض، تحلیل، شعر عباسی،  ها:هواژ کلید
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 مقدمه. 9
بخشی علم است. با گسترش انتشارات، بررسی تعیین درستی نقد متون، تقویت اثر هدفِ

 .تاس و توسعۀ آن . نقد، اقدامی اساسی در تولید متون علمیبسیاری دارداطالعات اهمیت 
 ۀمنظور تحلیل آثار علمی، دستاوردهای ارزشمندی در عرصهای روشمند بهبا بررسی

د. های متون علمی را به حداقل رسانتوان کاستیآید که بر مبنای آن میانتشارات به دست می
ه، با موضوعات و مضامین مشاب یهایچاپ و نشر کتاب سریعرشد از سوی دیگر با توجه به 

و مخاطبان  شودلیفات آشکار أشود تا ارزش واقعی این تبیشتر احساس می نیاز به نقد متون
 .(9، ص. 9919، درودی) داشته باشند ترمفیداعم از عام و خاص معیاری برای انتخاب اثر 

ری، اثر ابراهیم عوض، ناقد مصفی الشعر العباسی تحليل وتذوق  یم کتاباآندر این پژوهه بر
 .کنیمارزیابی  در شکل و محتوا ار

 ةشامل یازده قصیده از مشهورترین شعرای دورفی الشعر العباسی تحليل وتذوق  کتاب
ست و این تنوع در وصف و دیگری در رثاای ها در مدح و عدهعباسی است که برخی از آن

رد. دست آوبه کند تا تصویری کلی از فضای ادبی این دورهانتخاب به خواننده کمک می
لف برای تبیین معایب و مزایا، هر قصیده را با تحلیل نقدی همراه و به این ترتیب سعی ؤم

. سازد ی، همراهکند مخاطب را با ذوق ادبی و هنری حاصل از شاهکارهای عصر عباسمی
دی های متعدلیفات و پژوهشأتکه ابراهیم عوض از ناقدان ادبی فعال و پرکار مصری است 

اثر  صدلیفات او به بیش از یکأها و تنقد و ادبیات و تاریخ دارد و مجموع کتاب ةدر حوز
از دانشگاه  9120دنیا آمد و در سال مصر به «الغربیه»در استان  9198رسد. وی در سال می

از دانشگاه آکسفورد  9187دکتری خود را در سال  ۀفارغ التحصیل شد. سپس درج «القاهره»
تعددی لیفات مأقاهره و صاحب ت «عین شمس»انگلستان اخذ کرد. او استاد نقد ادبی دانشگاه 

 ند از:اها عبارتست که برخی از آنا

 .7891الفجر الجدید، معرکة الشعر الجاهلی بين الرافعی وطه حسين، ـ 

 .7891 الشباب الحر، ،دراسة تحليلية لغة المتنبی،ـ 

 .4001ق/ 7241، مکتبة الزهراء،المستشرقون والقرآنـ 

 .7881 ق/7271، دار النهضة العربية، سورة طه، دراسة لغویة اسلوبية مقارنةـ 

 .(771 ، ص.4002 )عوض، 7891نشر القاهرة، ، فصول من النقد القصصیـ 
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 اهمیت و ضرورت پژوهش .9ـ9
 تواند درو می زیادی داردطور خاص اهمیت های آموزشی بهتابطور کل و نقد کنقد آثار به

 شکلی و محتوایی آن مؤثر باشد. این فرایند اگر با ۀها و معایب اثر و ارتقای جنبرفع کاستی
ها و همچنین صورت گیرد و ناقد خود را ملزم به رعایت این شیوههای درست و علمی شیوه

باعث  و کندبسیاری میطور قطع به بهبود کیفیت آموزشی کمک اصول اخالقی بداند، به
شعر و  دلیل اهمیتاز سوی دیگر به وری بیشتری از اثر داشته باشند.شود مخاطبان بهرهمی

تضارب آراء و تجدید ، فرهنگی متنوع ـب فکری و مشار هاظهور اندیشه ،عباسی ةادب دور
ی، در ورای اثر ادباین دوره، شایسته است با نقد آن، معانی پنهان  ادبیات در محتوا و شکل

عر مورد ادب و شهایی که درضرورت پرداختن به کتاب ،تر شود. بنابراینفهمتر و قابلروشن
 نماید.ی، امری بایسته و شایسته ماست لیف شدهأاین دوره ت

 پرسش اساسی و روش پژوهش. 2ـ9
اثر با هدف نقد آن باید با دو نگرش صورت گیرد: نگرش کلی و مجموع  هر ۀمطالع

ه شود کآید و مشخص میدست میلف و غرض اصلی او بهؤثیرگذاری که طی آن پیام مأت
 بحث ای به موضوعاز چه زاویه اینکه مین چه نوع کمبودی است وأنویسنده به دنبال ت

 و ساختاردر این نگرش ناقد به  نگریسته است. نگرش دوم، نگاه جزئی و موردی است.
ند کبلکه مانند کالبدشکاف اثر را تجزیه و تحلیل می ،کندلیف نظر نمیأساختمان کلی ت

با توجه به رویکرد نخست، این پژوهش بر آن است به  ،(. بنابراین93، ص. 9931 )سلطانی،
 دهد:االت زیر پاسخ ؤس

شکلی و محتوایی  ۀهای اثر و مزایای آن در دو جنبترین نقاط ضعف و کاستیمهمـ 
 چیست؟

شناختی چگونه است و به چه میزانی به لحاظ جامعیت نقد زیبالف ؤروش نقدی مـ 
 توانسته در مقام عمل این نوع نقد را به خواننده بیاموزد؟

 تحقیق ۀپیشین. 9ـ9
ای هپژوهش عامل مهمی در توجیه ضرورت انجام آن است. با توجه به بررسی ۀتوجه به پیشین

در گذشته چه در سطح داخلی و خارجی فی الشعر العباسی تحليل وتذوق انجام شده کتاب 
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مورد نقادی و ارزیابی قرار نگرفته و این نکته ضرورت توجه به کتاب و تحلیل انتقادی آن را 
رین تهایی انجام شده است که مهمه با شعر عصر عباسی پژوهشدر رابط کند.بیشتر آشکار می

 اند از: ها عبارتآن
 ةالنقد والتجدید فی الشعر العباسی بين التعصب والواقع، حسين علی الزعبی، مجلـ 

 .4077، العدد الثالث والرابع، 41 مجلد، الجامعة دمشق

 لالني وادى عمر، مجلة محمود محمد یاسمينه ،العباسی العصر فی الشعر خصائصـ 
 .4072، الثامن العدد ،والبحوث للدراسات

 .وار، محمد ابواالنالشعر العباسی: تطوره وقيمه الفنية: دراسة تاریخية وتحليليةـ 

 .الدین إسماعيلعز ،فی الشعر العباسی، الرؤیة والفنـ 

 .صالح مصيلحی ،التقليد والتجدید فی الشعر العباسیـ 

 ،دراسة و تحليل، نصوص مختارة من االدب العربی: دراسة وتحليلالشعر العباسی: ـ 
 .خليل ابودیاب

 .، مصطفى الشکعةالشعر والشعراء فی العصر العباسیـ 

لیفات مشابه، برخی از قصایدی  که ابراهیم عوض در کتاب أشک در این آثار و دیگر تبی
 اما آنچه اثر ابراهیم عوض را متمایز  و ،خود به نقد آن پرداخته، مورد ارزیابی کلی قرار گرفته

کید ناقد بر فضای داخلی متن و منحصر کردن أکند، تضرورت توجه به  آن را مطرح می
 تقل عنوان روش نقدی مسشناختی  است که بهقصاید مذکور به نقد ساختارگرایی و زیبایی

 د. ــ باید بررسی شونظر از مقدار جامعیت این روش و موفقیت آن در تحلیل متون ــ صرف

 )معرفی کلی اثر( تحليل وتذوق يالشعر العباس يفتحلیل کمی کتاب . 2
به چاپ  7003/ ق9972در سال «المنار»انتشارات صفحه تنظیم و توسط  991این کتاب در 

یل عباسی است که نویسنده به تحل ةبرتر دور ةکوتاه و یازده قصید ۀرسید و شامل یک مقدم
های اثر لیف و ویژگیأای کتاب درمورد هدف تیک صفحه ۀو نقد آن پرداخته است. در مقدم

ند اچون مدح و وصف و رثا انتخاب شدهموضوعات متعددی با گانه آمده است: قصاید یازده
ثر، عدم ا مثبت هایخواننده بتواند درک کلی از شعر عباسی داشته باشد. ازجمله ویژگی تا

ر تاستفاده از اصطالحات خاص نقدی و بالغی )جز در موارد اندک( است تا فهم مطالب آسان
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های زیباشناختی قصاید و تبیین نقاط ضعف آن صورت گیرد، زیرا هدف، شناساندن جنبه
حات بدون اینکه اصطال است لیف کتاب محقق شدهأاست. نویسنده معتقد است که هدف از ت

قصاید  این . برخی از(7، ص. 7003 )عوض، و نقد بخواهد بر خواننده سنگینی کندادب 
صورت گزینشی ذکر شده است. ابیات از حیث موضوع )وصف نیز به تعدادیکامل و  رطوبه

بندی و انسجام و ارتباط فکری و تصویری میان حکمت، مدارا با مردم و...( تقسیم جنگ،
اده و زبان س ،از نقد و تحلیل بهرهدلیل کتاب بهاین  ده است.ها در موارد متعددی بیان شآن

احد عنوان دو و( بهتواند )با اعمال برخی اصالحاتعباسی، می ةقصاید دور انتخاب برترین
ادبیات  زبان و ۀعباسی( برای مقطع کارشناسی ارشد در رشت ةدرسی )نقد و بررسی متون دور

 .عربی لحاظ و تدریس شود

  اصلی و فرعی هایعنوان کمی:محتوای . 9ـ2

 999در  7003در سال  «القاهرة المنار، دارالمنار للطباعة والنشر والتوزیع،»این کتاب را انتشارات 
 ی به چاپ رسانده است. یکبه شکل کاغذی و الکترون 7739899 ةصفحه و به شمار

 شكل ظاهری اثر. 2ـ2
 نگاریحروف. 9ـ2ـ2

ت تواند از امتیازاثر است و اگر رعایت نشود میؤم آنشکل و ظاهر اثر در معرفی و ارزیابی 
د الزم و مناسب های شکلی در آثار علمی مانند آن است که موااثر بکاهد. عدم رعایت جنبه

اما نتوانیم شکل و قالب و طرح مناسبی به آن بدهیم و به  ،موجود باشد برای ساخت یک بنا
بهتر اما  ،تمناسب اس ها استفاده کنیم. کیفیت شکلی و چاپی اثر مذکور، تقریباًآنخوبی از 

طرها ی سالبهویژه اشعاری که در البه دیگر باشد یا حداقل بولد شود، فونتاشعار با یک بود 
عراب واژه ابهام دارد اای با سایر ابیات داشته باشد. در مواردی که آمده که باید وجه ممیزه

پ که از نقاط مثبت چا اندگذاری شدهابیات، اعراب بیشترشد. البته گذاری میعرابباید ا
 فرعی و در قطع رقعی است. هایعنواناین اثر فاقد  رود.شمار میکتاب به
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 آراییصفحه. 2ـ2ـ2

پ های راست و چهای حاشیهتورفتگی جملهآرایی در کتاب ازاصول فنی و استاندار صفحه
کتاب فاقد عنوان درس )اسم قصیده(  . در عین حال،شده است رعایت پایین، تقریباًو باال و 

و عنوان سر صفحه )نام کتاب( است و عنوان سرصفحه باید در صفحات زوج و عنوان درس 
دیگر  ةقصید هاییههر قصیده نسبت به صفح هایهنیز در صفحات فرد ذکر شود. صفح

صفحه به فراخور طول قصیده و مقدار شرح  99تا  3ها بین . حجم درسداردتناسب نسبی 
ویش و گونه تشو هیچاست خوبی صورت گرفته و نقد آن، در نوسان است. تنظیم ابیات به

 .شودها دیده نمیدر مصراع ناهماهنگی

 طرح جلد. 9ـ2ـ2
گذار در جذب مخاطب برای خواندن کتاب است و اثرطرح روی جلد کتاب یکی از عوامل 

نقل از: به 971، ص. 9919 تبار،)اکبری باشدیا جاذبه داشته توجه به کتاب دافعه  درتواند می
طرح روی کتاب مذکور، تصویری از دو دیوان شعری در  (.797، ص. 9913 مقدسی،امین 

حالت تورق است که با موضوع کتاب که نقد و تحلیل اشعار عباسی است، متناسب و 
 در «عباسی» ةگویا و واضح است. هر چند واژ لف کامالًؤهماهنگ است. عنوان کتاب و نام م

 شد و عکسی از اما بهتر بود به بالغت تصویر هم توجهی می است، طرح کتاب آمده
از  ایخوبی بیانگر و نماد آن دوره هست، در گوشهعباسی یا چیزی که به ةهای دورویژگی

وان باید شامل نام نویسنده، عنبندی بست. جلد روی کتاب از لحاظ دستهجلد کتاب نقش می
د و در اشبشده باید بهترین کیفیت را داشته کتاب و موضوع باشد و تصاویر و فونت انتخاب

خود را  ،د. بهتر بود نویسنده در پشت جلد کتابارتباط برقرار کن ترین زمان با مخاطبسریع
شده مناسب است. با های استفادهها و طیف رنگفونت اندازة .صورت خالصه معرفی کندبه

هتر طراحی توانست بمی فی الشعر العباسی تحليل وتذوقتوجه به این معیارها طرح جلد کتاب 
 شود.

 قواعد عمومی و ویرایش و نگارش. 4ـ2ـ2

ده است. رعایت شو به خوبی  داردقابل قبولی  ۀعالئم ویرایشی و نگارشی در متن کتاب درج
ها، گیومه، کروشه، و دیگر عالئم در جایگاه ویرگولنقطهها، جمله ویرگولعالیم ویرایشی از
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گیری ویرگول کاردر به هاهبا وجود کوتاه بودن جملمؤلف اند. مناسب خود استفاده شده
این عالئم وقتی در  شود.سهولت در خواندن می سبب امر ، هر چند ایناست روی کردهزیاده

ین نکته شود که اها، فاصله ایجاد میاز ثبت آنآیند، باید بدون فاصله باشد و بعد عبارت می
یات التی ومن األ: آمده است 2 ۀمثال در صفح برایدر سراسر کتاب رعایت نشده است. 

،  «اذا الشمس کوّرت * واذا النجوم انکدرت »، من مثل قوله تعالی :  تتعرض لوصف یوم القيامة
اید حذف ها ب. که تمامی این فاصله «ب انتثرت اذا السماء انفطرت * واذا الکواک »وقوله سبحانه : 

 ومن األیات التی تتعرض لوصف یوم القيامة، من مثل قوله تعالی: شود و صحیح آن چنین است: :
اذا السماء انفطرت * واذا الکواکب »، وقوله سبحانه: «اذا الشمس کوّرت * واذا النجوم انکدرت»

رد استفاده از جمالت منقطع و ناپیوسته اشاره کتوان به های سبکی ناقد میاز ویژگی .«انتثرت
شود. این نوع سبک در سراسر کتاب که باعث تسهیل در فهم نص و عدم پیچیدگی آن می

ية أما من الناح» :گویدالسید الحمیری می «میمیمه» ةمثال در تحلیل قصید برایهویداست. 
تاليه  الج فکرة واحدة، وکل بيت فيها یسلم إلىالفنية، فهذه القصيدة القصيرة متماسکة األبيات تع

على نحو طبيعی. واألسلوب فيها بسيط قد أرسل بال أي تکلف. وليس فيها غير ذلك شیء یلفت 
  .(99، ص. 7003 ،)عوض «النظر بخاصة، سوى ما یالحَظ من انتشار التثنية فی کل أبياتها

 جامعیت صوری کتاب. 5ـ2ـ2
صوری است. این کتاب  موارد و معیارهای مربوط به جامعیتکتاب حاضر فاقد بسیاری از 

بندی، خاتمه، فهرست اعالم، فهرست آیات، قدمه و یک فهرست دارد و فاقد جمعتنها یک م
 آور شده و نوعی کاستیجدول، تصویر، نمودار، و کتابنامه است و این برای خوانندگان مالل

ص لف به دلیلی که مشخؤآید. مبه چشم می عنوان کتاب درسیآن به ۀاست که در صورت ارائ
نویسی نکرده و تنها به شرح چند قصیده بسنده نیست، خود را ملزم به رعایت اصول کتاب

 نظر بگیرد. بدون اینکه جامعیت صوری آن را دراست، کرده 

 چاپی های. غلط6ـ2ـ2
توان آنچه میشود و این از محاسن کتاب است. های چاپی خاصی در کتاب دیده نمیغلط

است که در کلماتی که باید  «ی و ي»های چاپی نامید، عدم مراعات کتابت غلط وآن را جز



 9911 پاییز و زمستان، دومسال اول، شمارة ، یعرب یاتزبان و ادب ۀنقدنام   876

کلمات  2 ۀمثال در صفح برایآمده است.  «ی»صورت شد، اما بهنوشته می «ي »به شکل 
های دیگر به لحاظ کتابت حروف عربی بسیاری از واژه و «یکتفی، یشی، الذی، أمری، فی»

وصل و قطع  ةاما موارد همز ،های بعدی اصالح شودستند. این اغالط باید در چاپصحیح نی
 ات شده است.به خوبی مراع

 ثبت ارجاعات و تنظیم کتابنامه. 7ـ2ـ2
مورد رتوان دنوشت و فهرست منابع است و بنابراین نمیکتاب فاقد هر گونه ارجاعات، پی

کتاب کاسته است. صحیح است که کتاب  نظر کرد و این از ارزشدهی آن اظهارروش ارجاع
ند از هر چ ــاما به هر حال آراستن تحلیل  ،حاصل تالش فردی و تحلیل شخصی ناقد است

اید اثر علمی است و نب هربه منابع و مستندسازی آن از امتیازات مثبت  ــخود شخص باشد 
 طور کل از آن غافل شد. به

 تحلیل محتوایی کتاب. 9
در نقد و ادبیات بوده و نزاع بین  برانگیزدیرباز یکی از موضوعات چالشفرم و محتوا از 

 طرفداران این دو گروه همواره وجود داشته است. آنچه شکی در آن نیست همراهی و 
 ةادبی با هم و در کنار هم است. اگر کلیت اثر ادبی و اجزای سازند ۀافزایی این دو خصیصهم

 توان به ارزیابی جامعی از آن دست یافت. آن را با هم و در کنار هم ببینم آنگاه می
پس از بررسی اجمالی ساختاری و شکلی کتاب، در این بخش به تحلیل محتوایی آن  

جدید و نو ، انتخاب موضوع و تنظیم عنوان خواهیم پرداخت و در این قسمت مواردی مانند:
  واضح و مختصر بودن آن، ،حدود و محصور بودن موضوعبودن موضوع، مفید بودن، م

، میزان ها و معلوماتکیفیت تجزیه و تحلیل و نقد داده، داخلی هایعنوانبندی و تنظیم فصل
های کتاب را بیان خواهیم کاستیو در گام آخر  مطالب ۀروش نو در ارائ، نوآوری و تولید علم

 کرد.
 عباسی ةیازده قصیده از شاهکارهای ادبی دور ای ویک صفحه ۀاین کتاب، شامل مقدم

 ند از:اعبارت و این قصاید است
 ،هبيرةبشار بن برد در مدح عمر بن  ةقصید ـ 

 ،سید حمیری در مدح خلیفه المهدی میمیه ةقصیدـ  
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 ،منصور عباسی ةابونواس در مدح عباس، نو ةقصید ـ 

 ،رائیه مسلم بن ولید ةقصیدـ  

 ،)ص(تائیه دعبل در مدح خاندان رسول اکرم ةقصیدـ  

 ،ابوتمام در فتح عموریه ةقصیدـ  

 ،ابن رومی در رثای فرزندش محمد ةقصیدـ  

 ،سینیه بحتری در وصف ایوان کسری ةقصیدـ  

 ه،الدولمیمیه متنبی در عتاب سیف ةقصیدـ  

  ،از شریف رضی «یا ظبیۀ البان ترعى فی خمائله» ةقصیدـ 

 .ابوالعالء المعری در رثای دوست خود ابوحمزه فقیه ةقصید -
و سپس به بیان  کندمی مورد نظر را ذکر ةیا بخشی از ابیات قصید همه در آغاز، ناقد

 حسب موضوع شود و ابیات را بردر گام بعدی وارد جزئیات می پردازد.میموضوع کلی آن 
ام دهد. میزان ارتباط و انسجمی طبسکند و این موضوعات را شرح و به چند دسته تقسیم می

انتقال از موضوعی به موضوعی دیگر و از  ةابیات با یکدیگر و مقدار موفقیت شاعر در نحو
ائل مورد از مس هنری تصاویرشرح و تفصیل  است. مورد توجه ناقد ،ابیات دیگربه  یبیت

هنری  رتصاویتبیین  ۀلئمساین اثر، وی در  اصلی توان گفت تالشو میاهتمام ناقد است 
 رایبها بر مخاطب است. گذاری آناثرکار رفته در آن و میزان موفقیت و کارایی و مقدار به

 نویسد:، میبشار بن برد قصیدة نمونه در شرح این بیت از
 شاعر در بیت:

ــاءة     ــوتَ الفج ــم م ــا له  بعثن
 

ــا   ــا بنــو الملــك خفــاق علين  إنّن
 

ست، حال ا کرده «و برانگیختگیخیزش »به  وصوفمرگ را مو خلق کرده تصویر عجیبی 
 ازخواهد بگوید که این دشمنان آیا شاعر میاست. ات حیاین صفت از اوصاف آنکه 

یا اینکه مرگ  اندمرگ را فراموش کردههستند و  غافلسرنوشت محتوم و فرجام کار خود 
آید(، تا اینکه قوم نمیها پندارند که دیگر به سراغ آندر نگاه آنان مرده است )و چنین می

و مرگ را به سوی آنان روانه کردند؟ )و مرگ را برانگیختند؟(. سپس  ندشاعر از راه رسید
خواهد بگوید و میداند میشاعر در ادامه، خود و قوم خود را فرزندان مرگ )بنو الموت( 

ن به ای مرگ بر باالی سرشهاپرچمو  است ه پدر آنان، مرگکیست که بتواند بر قومی ک
توان تصور کرد که کسی بتواند در مقابل چنین حال آیا می .پیروز شود درآمده است اهتزار 
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د، مقاومت کند؟ بنابراین نتیجه مشخص است و آن اینکه جنگسپاهی که زیر بیرق مرگ می
ود یا شیا اسیر می ،شک کشته خواهد شدهر کس بخواهد در مقابل چنین قومی بایستند بی

 گذارد. شاعر به خوبی از این فرجام تعبیر کرده است:می پا به فرار
ــه  فراحــوا فریــقٌ فــی امســار ومثل 

 

ــه    ــالبحر هارب  ــلٌ الذ ب ــلٌ، مث  قتي
 

ا با اجتناب ام ،«سار وفریقٌ قتيلٌ وفریقٌ الذ بالبحر هارب هفریقٌ من ام»به جای اینکه بگوید:  
ه شکل آن را ب «هاء»ودر پایان با حذف ضمیر  «مثله»گوید: ، سپس می«فریقٌ»: ؛ گفتتکرار از 

نشینی و جانشینی هم ةبیان نحو ،(. به دیگر سخن1، ص. 7003 ،)عوض کندنکره ذکر می
آن دارد تا ای به ه ویژهلف توجؤاست که م هایینکتهها از ها و نظم حاصل از چینش آنواژه

نتقال چینش الفاظ را به خواننده او هارمونی موسیقیایی ناشی از  شناختیییبتواند حس زیبا
 دهد. 

د شاعر به موضوع اصلی قصیده، فضای روحی و معنوی حاکم بر قصیده و وور ةنحو
میزان اختالف و توافق چنین فضاهایی با یکدیگر از دیگر موضوعاتی است که ناقد به آن 

ضای فکه ، ابراهیم عوض معتقد است ابونواس ةمثال در نقد قصید برایتوجه کرده است. 
انت خی سو ازحاکم بر این قصیده مناسب نیست، بدین بیان که شاعر در آن از یک روانی

اش قبول ندارد، و از عنوان شریک زندگیکه او را بهو ایناست اش صحبت کرده معشوقه
 ر آنِتوان دکند. حال چگونه میید اهلل بن جعفر منصور را مدح میسوی دیگر عباس بن عب

 اهلل بن جعفر منصور صحبتخیانت معشوقه و مدح عباس بن عبیدک قصیده از واحد و در ی
 وانیرگیرد که جو ناقد نتیجه می شوند؟! به این ترتیب،و این دو چگونه با هم جمع می کرد

همان، ص. ) نیست فتنیپذیر، در موضوعدلیل اختالف شدید و روحی حاکم بر این قصیده به
(، میزان موفقیت 77، ص. )همان (یا مادی تشبیه نفسی)ها نوع آن(. تبیین تشبیهات و تعیین 91

( و فخامت وزن و قافیه و لفظ و 99، ص.معانی و قصد شاعر )همان در ادایهنری  تصاویر
 معیارهای ارزیابی ناقد استترین از مهم، حدت موضوعو صورت و تناسب الفاظ با معانی،

  و در سراسر کتاب چنین روشی حاکم است.

 انتخاب موضوع و تنظیم عنوان. 9ـ9
گام در هر پژوهش، و یکی از ترین انتخاب موضوع تحقیق و تنظیم عنوان، اولین و مهم

 خستینن منزلۀتوان از آن بههای تسلط و مهارت نویسنده نسبت به موضوع است. لذا مینشانه
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، چند حجم تحقیق معیار ارزیابی تحقیقات دانشگاهی یاد کرد. دانشمندان با توجه به نوع و
یارها اند. این معویژگی و معیار مهم را برای انتخاب موضوع تحقیق و تنظیم عنوان ذکر کرده

 ند از:اعبارت
 ،موضوع باید محدود و محصور باشدـ 

 ،موضوع باید جدید و مفید باشدـ 

 ،موضوع باید مختصر باشدـ 

، 9127 ،ضیف؛ 9، ص. 9981 صادق،عسکری ) موضوع باید واضح و جذاب باشدـ 
 .(8، ص. 9129، شلبی؛ 70، ص. 9981 ،مفامشکین؛ 79ـ98صص.  

 ها، کتاب حاضر را مورد نقد قرار خواهیم داد.براساس این معیارها و ویژگی

 جدید و نو بودن موضوع . 9ـ9ـ9
های دیگری نیز یافت ابطه کتابموضوع کتاب حاضر، موضع جدیدی نیست و در این ر

؛ دارد وجودهای متون عباسی زیدههای تاریخ ادبیات و گاین قصاید در کتابشود و شرح می
اثر  یالشعر والشعراء فی العصر العباسجلد سوم از اب شیخو،  المجانی الحدیثهمانند کتاب 

دب العربی فی األ از شوقی ضیف، و یالثانی العصر العباس یتاریخ االدب العرب ومصطفی الشکعة، 
المح االدب فی م، بطرس بستانی، و ادباء العرب فی العصر العباسیناظم رشید، و  ،العصر العباسی
انیس  ،امراء الشعر العربی فی العصر العباسی و اهلل عطيهةعبد يالهادعبد ،االول یالعصر البعاس

 ها و مضامین واما ویژگی ،ها به نقد قصاید نپرداختند، و غیره. هر چند این کتابالمقدسی
 شده ازها آمده است. بنابراین قصاید انتخابالی آنبهصورت پراکنده در البهها شرح آن

ا همورد آنهای زیادی درو نقد هاعباسی هستند و تحلیل ةمشهورترین قصاید و اشعار دور
با  حاضر ، کتابدارند ایپیچیدههای نقدی زبان با توجه به اینکه بیشتر کتاب ، اماوجود دارد

 تواند مفید باشد. انی آسان و به دور از تکلف، میگیری از زببهره

 مفید بودن . 2ـ9ـ9
 : ند ازامعیارهای مفید بودن موضوع عبارت 
 ،خالقیت در شناسایی نیازهای جامعه و طرح مسئله -
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 ،بدیع بودن موضوع تحقیق و خودداری از تکرار تحقیقات پیشین  -

 ،قبلی ةشدوفاداری به تحقیقات انجام  -

 ،بودن موضوع تحقیقپذیر پژوهش -

 ،تحقیق و ارزش بررسی آن ۀمهم بودن مسئل -

 ،مندی، کنجکاوی و کشش علمی برای شناخت آن(توانایی پژوهشگر )عالقه -

 ،های رایج جامعه متناقض باشد(مالحظات اخالقی )تحقیق نباید با ارزش -

 .سنجی اجرای تحقیق بر اساس زمان در اختیارامکان -
را دارد؛ مانند: خالقیت در شناسایی نیازهای  ذکرشدهتحقیق حاضر برخی از معیارهای 

)با توجه به کاربردی  تحقیق و ارزش بررسی آن ۀجامعه و طرح مسئله و مهم بودن مسئل
پذیر بودن موضوع تحقیق؛ و برخی را نیز دارا نیست. (، توانایی پژوهشگر و پژوهشبودن آن

 اطالعات و دانش مخاطبان ةن یک موضوع با توجه به وسعت و محدوداز سوی دیگر مفید بود
انی به آن آسمتفاوت است و تعیین دقیق موضوعات جدید و مفید کاری نیست که بتوان به

با توجه به کاربردی بودن کتاب،  ،نهایتدر (.791، ص. 9913 مقدسی،امین )کرد اقدام 
 موضوع آن نیز ارزشمند است. 

 محصور بودن موضوع و میزان وضوح آنمحدود و . 9ـ9ـ9
پس از آنکه محقق مسئله را برگزید، باید به وارسی ابعاد آن بپردازد و پس از تعیین 
ماهیت و مقیاس )کلی و جزئی( مرزها و قلمرو آن را مشخص کند تا اوالً، امکان 

ری یتعریف جامع از آن فراهم شود و ثانیاً، از تداخل مسائل دیگر در قلمرو آن جلوگ
به عمل آید، زیرا اگر جلوِ این تداخل گرفته نشود، امکان بروز اشتباه در پرداختن به 

تحقیق از نظر موضوع،  ۀلئمس. (909 ، ص.9919 نیا،)حافظ آیدمسئلۀ تحقیق پیش می
سازی قابل آزمایش، باید شفاف مفاهیم، ابعاد مجهول، چارچوب نظری و مبنای فرضیه

 (.909وجود نداشته باشد )همان، ص. در آن ابهامی باشد و 
 ،ویژگی محدود و محصور بودن را ندارد فی الشعر العباسی تحلیل وتذوقعنوان کتاب 

تواند به خوبی تشخیص دهد که چه مقدار از شعر عباسی زیرا خواننده با دیدن این عنوان نمی
وانست تابهام نویسنده می اند. برای رفع اینو چه تعداد از شعرا مورد تحلیل و نقد قرار گرفته
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ی نماذج من الشعر العباس»، «مختارات فی الشعر العباسی تحلیل وتذوق»مانند  هاییعنواناز 
استفاده کند. هر چند در و ... « نصوص من االدب العباسی تحلیل وتذوق» ،«تحلیل وتذوق

ادب  ةدزده قصیکند که یاو نویسنده بیان می است کتاب این ابهام به خوبی رفع شده ۀمقدم
اما موضوع باید به نحوی باشد که برای تعیین حد و حدود آن نیازی  شوند،میعباسی بررسی 

  به مراجعه به مقدمه نباشد.

 داخلی هایعنوانبندی و تنظیم فصل. 2ـ9
معیارها در ارزیابی  ازجملههای داخلی در هر اثر علمی ی و تنظیم عنوانانتخاب مباحث فرع

 نویسنده بر عناصر و افکار اساسی موضوع خود است )شلبی، ۀجانبتسلط و اشراف همه
 م منطقی باشندان اصلی باید واضح و دارای نظداخلی مانند عنو هایعنوان(. 99، ص.9129

علمی همان تنظیم معلومات و بندی هر اثر به عبارت دیگر عنوان ؛(72، ص.9127 )ضیف،
 تهای زنجیر پشپیوسته مانند حلقهگیری منسجم و های علمی است که در یک جهتیافته
رتر تر یا دیدوجا شده و زهطوری که اگر مبحثی از جای خود جاببه است، هم قرار گرفته سر

ی در و آشفتگاست هم ریخته ههای زنجیر بگر بیاید، مانند این است که حلقهاز مباحث دی
فرعی خاصی در این کتاب  هایعنوان(. 79، ص.9989 آید )صابری،وجود میبندی بهعنوان

خاصی را  بندیشود و با توجه به اقتضای طبیعت کتاب شاید نتوان برای آن عنواندیده نمی
عباسی را نقد و تحلیل کند و به  ةزیرا نویسنده قصد دارد برخی قصاید دور ،تعریف کرد

به  ،واقعدر .فرعی بسنده کرده است هایمنزلۀ عنواند بههمین منظور تنها به ذکر آن قصای
تاب در ابتدای کبهتر بود هر قصیده و درس استفاده شده است.  جای باب و فصل از عنوان

. دشکار رفته در اثر مذکور بحث میو معرفی نوع نقد به های نقدنقد و روش ةمختصری دربار
 توضیحی نداده است. قصاید در کتاب خود ترتیب ةنویسنده دربار

 ها و معلوماتکیفیت تجزیه و تحلیل و نقد داده. 9ـ9
ه ای است کینهآ همچونو  شناسیو عناصر زیبایی عباسی سرشار از انواع بالغی ةادب دور

ه اسلوبی ک ؛دهدها، نشان میهمراه با اسلوب فنی آن مقدار براعت شعرای بزرگ این عصر را
از این اسلوب خود در  محیط فرهنگی عصر آنان است. شعرا وبرگرفته از وقایع و حوادث 

و افکار و تخیالت خود را در آن بیان  های عالم خارج استفادهپدیدهمدح ممدوحان یا دیگر 
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 ی کردهسع ل وتذوقيتحلی فی الشعر العباسعنوان  بادر اثر خود  نیز اند. ابراهیم عوضکرده
تصاویر ثیر أعصر عباسی را به منظور تعیین و تبیین مقدار ت قصاید برجستۀهایی از نمونه است
د. نقد کن تصاویر،ثیرپذیری مخاطبان از این أت میزان بر ذوق ادبی خواننده و هاآن هنری

 شناسیییهای هنری و زیباهج وصفی ـ تحلیلی بارزترین ویژگینویسنده با استفاده از من
از شرح حال نویسنده و قصاید و اشعار را  او ست.ی اشعار عباسی را بیان کرده اهابرگزیده

ده متن، آن را نقد و تحلیل کر به فضای پیرامون اش بیرون کشیده و بدون توجهمتن تاریخی
 ةشیو کز بر، تمریشناسرویکرد ساختاری و زیبایی و با شکلبر کید ألف تؤاست. محور کار م

ه دنبال لف بؤحقیقت مدر»ها و تناقضات درونی شاعر است. بیان، تصاویر هنری، معانی، تنش
 .(2 ، ص.9919 ،)درودی «روشی است که در آن خود شعر، خودش را تحلیل کند

ه طوری کبه ،جدی کتاب عدم استفاده از منابع نقدی و مرتبط است هاییکی از اشکال
کار ر هنری بهتصاویین . موفقیت نویسنده در تبیکرده استنازی سد خود را مستندنویسنده نق

ردن حس که فعال کرا طوری که با بیانی شیوا توانسته هدف کتاب به ،استرفته در قصاید 
 نویسنده در سازد.محقق هنری است، زیبایی  دادن او در حس لذت ادبی خواننده و مشارکت

عنا موجز تصویری از م یکند با بیانگویی ندارد و سعی مینقد و تحلیل خود اطناب و زیاده
را به خواننده ارائه دهد. کلیت کتاب با مبانی فرهنگ دینی سازگاری دارد و جز در یک مورد 

وی، از  ةمذهب )=الحمیری( به هنگام نقد قصیدنویسنده بر شاعر شیعیرسد نظر میکه به ــ
 اختصاص بحث خود را به مباحث مذهبی ةخود تعصب نشان داده و با نگاهی غلوآمیز عمد

 ــ کند اثبات )ع(را بر امام علی  ،دوم، عمر ۀکند تا فضیلت خلیفو بسیار تالش میاست داده 
و این موضوع  در دام تعصب افتاده است که باید در آثار علمی کامالً از آن دوری جست

 که از نقد هنری قصیده غافل شود.  ه استباعث شد

 میزان نوآوری و تولید علم. 4ـ9
اب را با مبحث لف کتؤتحلیلی و نقدی دارد، اگر م ۀسراسر کتاب جنب به اینکه تقریباًبا توجه 

آن در  به راحتی به میزان نوآوری و نقش توانستیمرساند، میگیری به اتمام میپایانی یا نتیجه
ا االتی مطرح نشده است تؤال یا سؤکتاب س ۀتولید علم اشاره کنیم. از سوی دیگر در مقدم

که به  ای هم نداردنتیجه ،ها در اثنای تحقیق بپردازد و همانطور که گفتیمپاسخ آنلف به ؤم
 ۀاالت اشاره کرده باشد، زیرا از معیارهای ارزیابی نوآوری یک اثر، داشتن مقدمؤجواب س
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وجه نقدی و  ۀدلیل غلبمجموع بهست. اما درهاپاسخ به آن ةاالت و نحوؤخوب و و طرح س
توان گفت که نویسنده توانسته است در افزایش علم آوری صرف، میتحلیلی کتاب بر جمع

 ثری ایفا کند. ؤو آگاهی مخاطب نقش م

 مطالب ۀروش نو در ارائ. 5ـ9
دی آن کاربر ۀکند جنبهای نقدی متمایز میهای کتاب که آن را از بسیاری از کتاباز ویژگی

است و اینکه توانسته اطالعات الزم را با زبانی ساده و به دور از تکلف به خواننده ارائه دهد. 
شود و از سوی دیگر این روش باعث تسهیل در فهم و افزایش میزان مشارکت مخاطب می

تازگی قصد آشنایی با مباحث نقدی و گام مهمی در آموزش نوآموزان و کسانی است که به
 بی دارند. اد

 های کتابکاستی. 6ـ9
یشتر ها و عیوبی دارد که بعد از انتشار بهر اثر بشری کاستی «تَمَّ أمرٌ بَدا نَقصُهُ إذا»با توجه به 
اب گیری ندارد. کتخاتمه یا نتیجه است و بخشکتاب حاضر کوتاه  ۀشود. مقدمآشکار می

ر آن شده دمعلوم نیست که نقد استفادهفاقد هر گونه ارجاع و فهرست منابع و اعالم است و 
های دیگران استفاده کرده است. به دیگر سخن اخالق علمی لف است یا از گفتهؤاز خود م

 کار رفته از خود نویسنده باشد، به ضرورتبه هایاگر تمامی تحلیلرعایت نشده است و حتی 
 . کردباید این نکته را در مقدمه ذکر می

ای هاشعار خود شاعران در تبیین شخصیت جایگاه ادبی و ویژگی ها واستناد به گفته
قوت  استداللی نویسنده را ةتوانست از امتیازات کتاب باشد و شیوها میشعری و سبکی آن

لف در ؤاز انیس مقدسی، م أمراء الشعر العربی فی العصر العباسیمثال در کتاب  برایبخشد. 

اد أقول شعرا أکال »گوید: ه به قول خود شاعر که میتبیین شخصیت شعری ابی نواس با استناد
جيدا حتى تکون نفسی طيبة وأکون فی بستان مؤنق وعلى حال ارتضيها من صلة أو وصل أو وعد 

)همین که در بستانی مطبوع قدم . «بصلة. وقد قلت و أنا على غير هذه الحال أبياتا ال أرضاها
سرودم و اگر ای خشنود بودم، شعر نیکویی میوصل و یا هدیه ةنهادم و از صله یا وعدمی

 ، ص.9911 سرودم از آن رضایت نداشتم( )جمشیدی،هایی را در حالتی غیر از آن میبیت
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استداللی خود را تقویت  ة(، شیو992 ، ص.9181 ،مقدسیامین  ؛دکی تغیر و تصرفان با ،1
 شود.شمرده میترین کمبودهای کتاب یکی از مهم هم . نداشتن شرح مفرداتکرده است

 شناسی با توجه به اصول و مبانی این نقدمیزان موفقیت نویسنده در نقد زیبایی. 7ـ9
ن اصول شناسی و سپس تطبیق ایاز مقاله، با توجه به اصول و مبانی نقد زیبایی بخشدر این 

لف به چه ؤنشان دهیم که م قصد داریم درعملاز قصاید موجود در کتاب،  بر یک نمونه
. برای تحقق این مطلوب، ابتدا نگاهی گذرا به جامع عمل کندمیزانی توانسته در نقد خود 

 ندهای از تحلیل نویسشناسی خواهیم داشت و در گام بعدی با ذکر نمونهمبانی نقد زیبایی
دودیت آن از ه به مجال بحث و محجارزیابی آن خواهیم پرداخت. با تو)ابراهیم عوض(، به 

ذکر  ،ستا قصاید را با یک شیوه دنبال کرده ۀنقد هم یک سو، و از آنجایی که نویسنده تقریباً
 بیش از یک نمونه ممکن نیست.

 شناسی و اصول آننگاهی به نقد زیبایی. 9ـ7ـ9
دایی و زهای خود، زیبایی در ادبیات را حاصل آشناییها و ساختارگراها در تحلیلفرمالیست

هند. ندانند. آنان در نقد متن هر چه جز متن را به کناری میسازی شگردهای زبانی میتهبرجس
ست. آفرینی متن اهای زبانی، کشف عامل لذتسازیاز دیدگاه ساختارگرایی کشف برجسته

اسی هنری در متن شنآفرینی زبانی و زیباییپیوند منطقی میان تحلیل ساختاری از زیبایی ۀحلق
د. این ین هستنآفرهای زبانی متن، لذتسازییعنی برجسته ،آفرینی استلذت ادبی، همین
ای ههاست. کشف هماهنگیناشی از کشش، تنش و تعلیق میان کشف یشناسلذت زیبایی

 ،ها و کشف دیگر ابعاد زیبایی هنریها، کشف توازنها، تقارنها، کشف ابهامنو، کشف تناسب
عواطف و واالیی عواطف  ۀزاللی عواطف، بیان صادقان چشاند.لذت هنری به مخاطب می

، صص. 9919 ،)جبری هاستجمله معیارهای سنجش حضور زیباییشده در اثر، ازمطرح
توجه به موسیقی بیرونی و درونی و صنایع بدیعی از دیگر مواردی است که باید در  (.97ـ3

یان پیوستگی و یگانگی در ماحساس یکپارچگی و شناسی به آن توجه داشت. نقد زیبایی
 ظهور هماهنگی و ازجمله یکی از سطوح ( نظم، بافت و ساختارمتن ) اجزای گوناگون

ها پیش عبدالقاهر جرجانی آن را در قالب است که از قرنزیبایی سنجش  ترین معیارهایمهم
  نظریۀ نظم مطرح کرده است.
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 دعبل الخزاعی( ۀتائی ةای از تحلیل نویسنده و نقد آن )قصیدنمونه. 2ـ7ـ9
لیل نویسنده تح کنیم.کالم از ذکر قصیده در اینجا خودداری می ۀمنظور جلوگیری از اطالبه

: حزن گویدو می کندمیآن آغاز  ةگویند ۀخود از این قصیده را با صدق عاطف شناسیییزیبا
 ص() اکرممورد سرنوشت خاندان رسول در کهست هاحاکم بر فضای قصیده از واالترین حزن

گوید. نویسنده در ادامه روش ورود شاعر به قصیده را های وارده بر آنان سخن میو مصیبت
 «نمَدِ»و  «اطالل»سراید و از سرا میسان شعرای غزلای بهکند. شاعر در ابتدا مقدمهبیان می

 کند.صحبت می
 مــدارآ آیــات خلــت من تالوة
 لـآلل  رَســول  الل هآ ب الخ يفآ مآن مآنى  
 دآیــار  عــَلــآیح وَالــح ســَين  وَجَعف ر  

 

 مقفر العرصـــات حیمـنـزل و   
 وَبــ الــر کــن  وَالت عریفآ وَالجَمَراتآ
 وَحَمز ة  وَالســ جّادآ ذي الث فآناتآ...

 

 ان سرا یکسبینی، حسرت دعبل بر اطالل را با حسرت شعرای غزلنویسنده با باریک
  و امتی است بر ظلم ۀکند، گریه او گرینمیکه دعبل تنها برای خود گریه چرا ،بیندنمی
ین اهایی که بر خاندان پیامبر رفته است. او در این حزن با آنان شریک است، زیرا ستم

 ویسندهان بود که پراکنده شدند. نسبب جور ظالمرا ترک کردند، بلکه به دوستانش نبودند که او
 گیهای بزره و شخصیتز اماکن مقدسااست، که شاعر ذکر کرده  اماکن و اشخاصیگوید: می

الخیف، منی، رکن،  مانند نواز است؛ین و بر گوش، گوشهستند که نامشان بر زبان شیر
 ،سپس. (92، ص. 7003 )عوض، التعریف، الجمرات، علی، الحسین، جعفر، حمزه و سجاد

ها را شرح آنیر ثأطور بسیار گذرا بررسی و تحلیل کرده و میزان تبیانی قصیده را به تصاویر
یم اهلل ترسهای وارده بر خاندان رسولهنری که شاعر از مصیبت تصاویرگوید: دهد. او میمی

کند شاعر در کید میأکرده، تصاویری هستند که در اعماق قلب ما نفوذ کرده است. او ت
  تصاویری مانند:

 شطت بهم غربة النوي
 لهم کل حين نومة مضاجع

 

 قاتأفانين فی اآلفاق مفتر 
 لهم فی نواحی االرض مختلفات

 

ه ظلم و خوبی توانستبه «بنات زیاد بالقصور مصونة»و  «نحفا جسومهم»هایی مانند عبارت با
 و کامالً ندکها را مصیبت خود تلقی اهلل را ترسیم و مصیبترسول ستم وارده بر خاندان بزرگ

 .شودبا آنان همسو می
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ست، کار رفته اطور مناسبی در جای خود بهبه قصیده کامالً ۀنویسنده معتقد است مقدم
آن  حوربر مزیرا مقصود از اطالل در اینجا یعنی منزلگاه دوستان و محبوبانی که کل قصیده 

مثال  برایود. شمی یادآوررا  هایینکتهکار رفته در قصیده، نویسنده در رابطه با تعابیر به .است
کرد. درست با لفظ دیگری جایگزین می «ذي الثفنات»را در  9«نةفآلث ا»بهتر بود شاعر  :گویدمی

ادر ی شتر را متب«کبهر »است، اما در ذهن بیشتر  «= زانوی شتر کبةالر »به معنای  «الثقنة»است که 
و  یردگهنگام خوابیدن و نشستن روی زمین قرار میکند؛ و آن قسمتی از بدن شتر است می

 نماید. زشت می تورم و برآمدگی، سبب همینو به شوددر اثر نشستن متورم می
 یا در بیت: 

 ذا ذکروا قتلی ببدر وخيبرإ
 

 سلبوا العبراتأویوم حنين  
 

 «العبرات إسبال»اهلل است، باید گفت که توزان و دشمنان خاندان رسولکه در رابطه با کینه
و کینه و  ددارقلب رقت  نشان ازهر حال،  بههرگز با کینه و انتقام، متناسب نیست، زیرا گریه 

د یه کنبریزد و گر بخواهد اشکی چشم جویی و شکنجه، شدیدتر از آن است کهمیل به انتقام
همین  (. ابراهیم عوض تقریبا91ً، ص. 7003 )عوض،کند و این تصویرسازی را ضعیف، می

را  فعالیت نقدی ویمحورهای  ،را در سراسر کتاب پیش گرفته است. بنابراین ة کارشیو
 توان چنین بیان کرد:می

 ،شاعر و میزان صدق آن ۀبیان عاطف .9

  ،کار رفته در قصیده و ارزش و میزان وضوح آنتبیین تصاویر به .7

  ،اشاره به میزان موفقیت شاعر در انتخاب الفاظ و تعابیر متناسب با معنای مورد نظر .9

کری میزان وحدت ف تبیین بندی قصیده از لحاظ موضوعی به چند بخش وتقسیم .9
  ،و فضای روحی آن

 .بیانی تصاویرمیزان توانایی و مهارت شاعر در بازی با  .1
ویسنده شناسی گفتیم، اینک به ارزیابی نقد ننچه در اصول و مبانی نقدی زیباییبا توجه به آ

 از این قصیده خواهیم پرداخت.
ها به ای دادهبنبر م و شودآغاز می هاسازیبرجسته با نشان دادن شناسیزیبایی کار نقد

ها در ساختار متن و گریزیها و هنجارافزاییقاعدهتوصیف و چگونگی جریان و جوشش 
 برای تحلیل . شودگیری فرم به تناسب معنا پرداخته میچگونگی ادای معنا و شکل
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آوایی و  دتها در آفرینش هماهنگی و وحعملکرد موسیقی بیرونی و قافیهبه شناسی زیبایی
 . شودتوجه میمعنایی 

هایی را ها و مکث..( برشو الثفنات الجمرات، العرصات،=، )«ت»َهماهنگی هجای قافیه 
نی نوعی کندی و کشش أکند. این تمل خواننده بر معنا را مهیا أت مجال است تاپدید آورده 

 بیان شکوه، حسرتکید و افزایش معناست و بر أدر موسیقی را موجب شده که در خدمت ت
ها میان موسیقی و موضوع، موسیقی و معنا، موسیقی ها و تقارنکند. توازنو سوزش داللت می

د به لحاظ موسیقی بای ل قصیده هماهنگی پدید آورده است.در ک و عاطفه، موسیقی و خیال،
ود و رآرام، روان و کند پیش می یدعبل الخزاعی در بحر طویل و در قالب «ۀتائی»گفت که 

لود آانگیز و حزنکه فضایی غم ،ای با موضوع قصیده و فضای حاکم بر آنچنین موسیقی
زیرا این بحر دارای تفعیالت متغایری است که حالتی از مناجات ، هماهنگ است است، کامالً

 ۀشعری در تحقق انتقال تجرب بنابراین، چنین بحر دهد.گو را دست میوو دیالوگ و گفت
ب، مناسب است. قافیه و روی در این قصیده به خوبی بیانگر حسرت و شاعر به مخاط

 وزین و حزین شاعر نقش ۀدر دل شاعر است و توانسته در انتقال عاطفهفته و داغ نافسوس 
رَوی  هبا توجه بو  ردهنی خود در ساخت الفاظ استفاده کخوبی از غنای زباایفا کند. شاعر به

نث سالم در حالت نصب و جر استفاده ؤتعددی از جمع مدر موارد م ،(تای مکسور)قصیده 
توزیع حروف متشابه در بیت شعری یا مقطع در جهت تحقق معانی همراه با  کرده است.

 در: «ن»تکرار  این قصیده است. برای مثال نگاه کنید به ۀهای برجستموسیقی از ویژگی
 تجاوبن باالرنان والزفرات
 یخبرن باالنفاآ عن سر انفس

 

ري اس نوائح عجم اللفظ والنطقات 
 هوي ماض وآخر آت

 

 جمله معیارهای نقد ه و دیگر شگردهای بالغی ازیتکرار لفظی، استعاره، جناس، کنا
میه و های اسنشده است. جمله هاای به آنشناسی هستند که در تحلیل نویسنده اشارهزیبایی

حقق و ت ،ثبات ،حدوث ،مانند تجدده اهداف شاعر تسنخوبی توافعلیه و ساختارهای نفی به
مجرور  و خیر، تقدیم جارأهای نحوی مانند تقدیم و تزداییکند. آشناییکید را محقق تأ

 الیه، فصل و وصل و... از خصوصیاتحذف مسند و مسند ،(اهلل اشکو لوعة عندکمالی )بر فعل 

 .است ها عبور کردهاز آنشناسی قصیده است که نویسنده نقد زیبایی
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دهیم  نبلکه هدف آن است که نشا ،قصد ما از بیان این مسائل، نقد کامل قصیده نیست
های بینیم که وی بسیاری از معیار. به این ترتیب میداردجامعیت  نقد ابراهیم عوض تا چه حد

م یکی از رویکردهای نقدی را در اثر ادبی اعمال کنی وقتیشناسی را نادیده گرفته و نقد زیبایی
 ترین شکل تطبیق داده شود. کرد باید به بهترین وجه و کاملاین روی

 نتیجه .4
عباسی و تحوالتی که در شکل و محتوا بر شعر و ادب این  ةبا توجه به اهمیت ادبیات دور

 ،طلبند. از این رودوره عارض شد، اشعار این دوره ضرورت نقد و تحلیل هر چه بیشتر را می
واند تترین قصاید این دوره، با رویکرد نقدی و تحلیلی، میکید بر برجستهأکتاب حاضر با ت

و نقد  یدکار رفته در قصاثری در آشنایی دانشجویان با مضامین و تصویرهای بهؤگام مفید و م
ا به کند مخاطب رو تالش می رودمیآموزشی فراتر  ۀشناسی آن باشد. کتاب از مرحلزیبایی

ی هایو ضعف هاقوت شکل و محتوا د. کتاب درنقد و تحلیل متون سوق ده ةسمت نحو
آوری، مشارکت تحلیل و نقد بر جمع ۀتوان به غالب بودن جنبقوت آن میموارد دارد. از 

اشعار به مخاطب، استفاده از زبان سی شناسعی در انتقال حس زیبایی، تندادن خواننده در م
منظور تسهیل فهم متن، اشاره بهتکلف و به دور از اصطالحات خاص نقدی گویا و ساده و بی

توان از نبود هر گونه ارجاع و استفاده از منابع مرتبط، فقدان ضعف آن نیز می مواردکرد. از 
 اعالم یاد کرد. ها ازجمله فهرستمناسب و الزم، فقدان نتیجه و فهرست ۀمقدم

ها و وازنها، کشف تها، تقارنها، کشف ابهامهای نو، کشف تناسبکشف هماهنگی
زاللی عواطف، بیان  چشاند.لذت هنری به مخاطب می هنری، کشف دیگر ابعاد زیبایی

جمله معیارهای سنجش حضور شده در اثر، ازعواطف و واالیی عواطف مطرحۀ صادقان
توجه به موسیقی بیرونی و درونی و صنایع بدیعی از دیگر مواردی است که  هاست.زیبایی

ی در میان پیوستگی و یگانگ ،احساس یکپارچگیه آن توجه کرد. باید در نقد زیباشناسایی ب
 ظهور هماهنگی و ازجمله یکی از سطوح ( نظم، بافت و ساختارمتن ) اجزای گوناگون

 است.زیبایی سنجش  ترین معیارهایمهم
کاربردی  ۀجنبو با توجه  است شده موفق بودهکتاب در تحقق اهداف تعیین مجموع،در 

باید گفت نویسنده نقد زیباشناسی کاملی  ،. در عین حالداردگاه استواری ، جایو نقد عملی
معیارها و اصول این نوع نقد را نادیده گرفته  ،هاارائه نداده است و بسیاری از جنبه ،از قصاید
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عنوان دو واحد درسی در مقطع به ، این کتابذکرشده هاینقصبا رفع  شودتوصیه می است.
 تدریس شود. «نقد و تحلیل شعر عباسی» عنوان باد کارشناسی ارش

 نوشتپی
اش سجده مواضع گرید ای یشانیدر پ اد،یز ةاثر سجد دررا که  )ع(دستِ او بر اثر کار سِفت شد. امام سجاد ث فآن : ث ف ناً یَد ه :. 7

زانو  ۀنیپ یامعن، بهث فآنه .بستیم نهیشتر، پ یچرا که مواضع سجودش مانند زانو .دندینامیم «ذوالثفنات» ماند،یم یاثر
 شتر است. ۀنیو س
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