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Abstract 

The structuralism in literary approach  is one of the approaches that have been highly 
concentrated by scholars and critics over the last century, and many literary works have been 
studied  on this basis .  The book “ Arroa Al-Moghanna’a” is one if the outstanding works of 
the prominent contemporary Arab critic, Kamal AbuDeeb . in this book , he tried to analyze 
pre - islamic poetry , inspired by the approaches of literary criticism in the west and based on 
structuralism , by criticizing the traditional approaches and stereotypes about pre - islamic 
poetry . in this article we have tried to criticize and examine this effect by a descriptive - 
analytical and critical approach The results of this research show that the dominant approach to 
this book is not structural and is more poststructuralist . Despite worthwhile scrutiny about 
hidden codes and archetypes in the pre-Islamic poems  , the use of different approaches in 
analysis , the vast volume of pages , the author 's detailed explanation , the use of complex tables 
and diagrams and the use of abbreviations which are some of his own , makes the book as 
boring and boring . of course , this deficiency is not of the scientific and research value of the 
book and should be considered as an invaluable part of the analysis of ancient arabic poetry 
based on modern approaches of literary criticism . 
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 ، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانینقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 201- 220، 0011بهار و تابستان ، ومس، شمارة مودنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال دوفصل

 تحلیل ساختاری شعر جاهلی از دیدگاه کمال ابودیب

 (الرؤی المقنعه)نقد و ارزیابی کتاب      

  *هومن ناظمیان

 چكیده
رویکرد ساختارگرایی در مطالعات ادبی ازجمله رویکردهایی است که در طول یک قرن اخیر 

شدت مورد توجه صاحبنظران و ناقدان قرار گرفته و سعی شده است بسیاری از آثار ادبی بر این به
کی از ی الرؤی المقنعة؛ نحو منهج بنیوی فی دراسة الشعر الجاهلیاساس تحلیل و بررسی شود.  کتاب 

هام از الآثار ارزندۀ ناقد برجستۀ معاصر عرب، کمال ابودیب است. او تالش کرده در این کتاب، با 
ای جدید به تحلیل و رویکردهای مطرح نقد ادبی در غرب و با محوریت ساختارگرایی، با شیوه

ی ای دربارۀ شعر جاهلی، طرحهای سنتی و کلیشهبررسی شعر جاهلی بپردازد و با انتقاد از دیدگاه
ررسی این به نقد و ب تحلیلی و انتقادی ایم با رویکرد توصیفی ـنو دراندازد. در این مقاله تالش کرده

دهد که رویکرد حاکم بر این کتاب چندان هم ساختارگرایانه اثر بپردازیم. نتایج این پژوهش نشان می
شکافانه های موسنجیهای ارزنده و نکتهنیست و بیشتر پساساختارگرایانه است. علی رغم تحلیل

کردهای مختلف در تحلیل، حجم زیاد های نهفته در شعر جاهلی، استفاده از رویدربارۀ رمزها و پیام
ارگیری کها و نمودارهای پیچیده و بهصفحات کتاب، توضیحات مفصل نویسنده، استفاده از جدول

کننده و فهم مطالب آن عالئم اختصاری که برخی ابداعی خود اوست، کتاب را تا حد زیادی کسل
کاهد و باید آن را هشی کتاب نمیها از ارزش علمی و پژورا دشوار ساخته است. البته این نقص

های ارزنده در راستای تحلیل شعر کهن عربی بر مبنای رویکردهای نوین نقد ادبی جزو تالش
 دانست.   

 کمال ابودیب، شعر جاهلی، نقد ادبی، ساختارگرایی. ها:کلیدواژه
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 . مقدمه 0
فکر که در ای است از تنحلهساختارگرایی تنها یک نظریه یا رویکرد در نقد ادبی نیست، بلکه 

ناسی، شنیمۀ دوم قرن بیستم در مطالعات مربوط به علوم انسانی رواج یافت، مانند اسطوره
شناسی و ادبیات. البته تعریف واحد و متفق علیه از این اصطالح در دست شناسی، روانانسان

وجود  د مطالعاتیهای متعددی از این رویکرنیست، زیرا برحسب دیدگاه صاحبنظران، تعریف
 (. 622، 626، ص. 6110دارد. )فضل، 

ررسی منزلۀ نظامی داللتگر بای را بهطور کلی ساختارگرایی، رویکردی است که هر پدیدهبه
کند خواه آن پدیده متن ادبی باشد خواه مد و پوشاک یا منوی غذای رستوان و... )پاینده، می

 (.611، 611، ص. 6911
ساختارگرایی را روش علمی بررسی مناسبات درونی عناصر سازنده باید توجه داشت اگر 

 ای دربارۀ شکل یا ساختاریک شکل درنظر بگیریم، عمری بس کهن دارد، اما اگر آن را نظریه
بدانیم باید آن را به اواخر قرن نوزده بازگردانیم. درخصوص ساختارگرایی ادبی نیز اگر آن را 

خواهد  ارسطو نظریۀ ادبیترین سند کتاب دانیم، قدیمروش بررسی و تجزیۀ متون هنری ب
ن های روس در دومیهای فرمالیستای خاص در تالشمنزلۀ نظریهبود، ولی ساختارگرایی به

 در فرانسه ریشه دارد. 6118و سومین دهۀ قرن بیستم و مطالعات رومن یاکوبسن در دهۀ 
 میشل فوکو در فلسفه، ژاک الکان درشناسی، شناسی و مردمکلود لوی استراوس در انسان

کاوی و روالن بارت در ادبیات پیشگامان ساختارگرایی فرانسوی هستند. در این میان، روان
احتاً شناسان قرن بیستم یگانه کسی بود که صرترین انسانکلود لوی استراوس یکی از بزرگ

 (.609ـ608، صص. 6901نامید )احمدی، خود را ساختارگرا می
های پس از جنگ جهانی دوم، لوسین گلدمن تحت تأثیر جورج لوکاچ، تأثیر لدر سا

های اجتماعی را در تولید بینی و ذهنیت حاکم بر گروهساختارها و طبقات اجتماعی و جهان
، ص. 2889وجود آورد )راغب، اثر ادبی مورد توجه قرار داد، ساختارگرایی تکوینی را به

ود. رشمار مین مبانی پژوهشی کمال ابودیب در این کتاب بهتری( که یکی از مهم628، 661
کمال ابودیب، عبدالسالم المسدی، صالح فضل، ابراهیم زکریا، عبداهلل الغذامی، سعید بنکراد 

ترین ناقدان عرب در عرصۀ ساختارگرایی هستند. در ( ازجمله مهم61، ص. 6911)بازیار، 
حمد بنیس، یمنی العید، حمید لحمدانی، سعید حوزۀ ساختارگرایی تکوینی نیز باید به م

علوش، جمال شحید و ادریس بلملیح اشاره کرد )همان(. اهمیت کمال ابودیب در نقد ادبی 
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عالوه بر ذوق خاص و مدرنیسم ذاتی او که هم در شعر و هم در »به قول شفیعی کدکنی 
مطالعات اوست. در کشد ... حاصل تنوع اش گاهی به ماورای مدرنیسم میمطالعات ادبی

ویژه مطالعۀ وسیع در نقد شناسی مدرن و فلسفۀ معاصر و شعر مدرن غرب و بهمباحث زبان
 (. 961، ص. 6916)شفیعی کدکنی، « ادبی معاصر فرنگ

هدف این مقاله نقد و بررسی رویکرد ساختارگرایانۀ کمال ابودیب در تحلیل شعر جاهلی 
 است.  الرؤی المقنعهدر کتاب 

 ؤاالت پژوهش. س0ـ0
 ابودیب تا چه اندازه در تحلیل ساختاری شعر جاهلی موفق بوده است؟ .6
 او از چه رویکردهایی برای تحلیل ساختاری شعر جاهلی بهره گرفته است؟  .2

 کدام است؟ الرؤی المقنعهموارد ضعف و قوت کتاب  .9

 . پیشینۀ تحقیق2ـ0
جهان عرب و ایران نوشته شده که برحسب هایی در نامه و رسالهدربارۀ ابودیب و آثار او پایان

 وجوی نویسندۀ مقاله شامل این موارد است: جست
های موسیقی در شعر فارسی و عربی با نظریه»(، 6916انصاری، نرگس و طیبه سیفی )ـ 

. 1مارۀ ، شلسان مبین، «ای به آثار محمدرضا شفیعی کدکنی و کمال ابودیبنگاهی مقایسه
رویکرد شفیعی کدکنی و کمال ابودیب در بررسی موسیقی شعر فارسی  نویسندگان به مقایسۀ

ۀ اند که ابودیب از نوآوری و ابتکارات بیشتری در شیوو عربی پرداخته و به این نتیجه رسیده
 مطالعاتی خود بهره برده است. 

البنیوية فی النقد العربی الحديث، کمال ابوديب  ،(2862) ابورحیل، محمد حسین ابراهیمـ 
ت نامه دس)نویسندۀ مقاله فقط به یازده صفحۀ اول این پایان جامعة الیرموک :االردننموذجا. 

 یافت(.
النص الشعری القديم فی ضوء المنهج البنیوی، مذکره لنیل شهادة  ،(2861) شادیۀ، شبوکیـ 

این  در جامعة العربی بن مهیدی. :، الجمهورية الجزائريةالماسترفی میدان اللغة و االدب العربی
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ای، نویسنده به معرفی کلی روش ابودیب در این کتاب پرداخته و نامۀ شصت صفحهپایان
  انتقادات صاحبنظران عرب و غربی درخصوص این اثر را مطرح کرده است.

المنهج النقدی لکتاب الرؤی المقنعه لکمال ابوديب، مذکره لنیل شهادة  ،(2861) ةدلیلغربی، ـ 
سنده نوی .، جامعة العربی بن مهیدی، الجمهورية الجزائريةة و االدب العربیماستر فی میدان اللغ

بیشتر به توصیف محتوای کتاب و رویکردهای نقدی مورد استفاده اودیب پرداخته و بخش 
  پایانی را به نقدهایی که بر ضد این کتاب نوشته شده اختصاص داده است.

، انموذجا« الرؤی المقنعة»عند کمال ابوديب، تجربة النقد البنیوی ، (7102) خلوفی، کنزةـ 
 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة. ة:، جمهورية الجزائريمذکرة مقدمة لنیل شهادة ماستر أکاديمیی

نویسنده بخش اعظم پژوهش را به معرفی رویکردهای نقد ادبی و ازجمله ساختارگرایی 
الرؤی ب ابودیب در کتا اختصاص داده و در بیست صفحۀ پایانی به بررسی روش تطبیقی

ود و شپرداخت. نویسنده معتقد است ابودیب گاهی از مدار ساختارگرایی خارج می المقنعه

 در آثارش پیچیدگی وجود دارد. 
واکاوی رویکرد نقدی کمال ابودیب با تکیه بر نقد  (، رسالۀ دکتری6911بازیار، رسول )ـ 

، دانشگاه تهران. در این رساله، نویسنده ضمن معرفی زندگی و آثار کمال ساختارگرایی
الرؤی صفحه را نیز به کتاب  69ابودیب، به بررسی رویکردهای او در نقد ادبی پرداخته و 

 اختصاص داده است. المقنعه

 . مشخصات اثر3
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که در  ، کتابی است با قطع رقعیحو منهج بنیوی فی دراسة الشعر الجاهلیالرؤی المقنعة؛ نکتاب 

در مصر به چاپ رسیده است. این کتاب از یک مقدمه، یک  6101صفحه در سال  181
 خاتمه و پیوست تشکیل شده است. پیشگفتار، یازده فصل، یک شبه

خورد می به چشمطرح جلد نسبتاً ساده است؛ در گوشۀ باال سمت راست تصویر نوک قلم 
و در سه ردیف عبارت دراسات أدبیه تکرار شده است. البته نام مؤلف در روی جلد درج 

ای به ساختارهای مختلف متن ادبی اشاره« دراسات ادبیه»نشده است. شاید تکرار عبارت 
کنندۀ زندگی عرب رسد اگر در طراحی روی جلد از تصاویر تداعینظر میداشته باشد. به

 شد جذابیت بیشتری داشت. استفاده میجاهلی 
ای هکننده است، زیرا صفحات زیادی صرفاً با پاراگرافآرایی کامالً ساده و کسلصفحه

شود.  اندازه و نوع قلم هم مناسب آرایی دیده نمیاند و تنوعی در صفحهپشت سر هم پر شده
ای ولی فهرست جداگانه الی کتاب قرار دارد،است. تعداد زیادی جدول و نمودار در البه

 ها تدارک دیده نشده است. برای آن
ها و مقاالت چاپ کشورهای ای که در بسیاری از کتابارجاع به منابع و مآخذ طبق شیوه

ذ ای برای منابع و مآخشود در پایان کتاب صورت گرفته و فهرست جداگانهعربی دیده می
 درنظر گرفته نشده است. 

                                     نویسندة کتاب. 0
رود. او در سال شمار میترین ناقدان در جهان عرب بهکمال میخائیل ابودیب یکی از معروف

از دپارتمان زبان عربی دانشگاه  6110در شهر صافیتا در سوریه متولد شد. در سال  6102
نیتی آکسفورد و در از کالج تری 6110دمشق مدرک کارشناسی خود را دریافت کرد. در سال 

از کالج سنت جان آکسفورد فارغ التحصیل شد. مدرک دکتری خود را پس از  6118سال 
دفاع از رسالۀ خویش با موضوع صور خیال در نظریۀ جرجانی از دانشگاه آکسفورد دریافت 

 کرد. 
تاد ستوان به این موارد اشاره کرد: استاد افتخاری دانشگاه لندن، اهای او میجمله سمتاز

،  استاد دانشگاه آکسفورد، 2880تا  6111صاحب کرسی زبان عربی در دانشگاه لندن  از سال 
 (. 19ـ18، صص. 6911تدریس در دانشگاه کلمبیای امریکا )بازیار، 
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ای ههای انگلیسی و عربی است، ازجمله کتابها عنوان کتاب و مقاله به زباناو دارای ده
البیان، معجم انگلیسی ؛ 6111، نظریۀ صور خیال نزد جرجانیاند از: به زبان انگلیسی عبارتاو 

 (.10، ص. 6911)بازیار،   دفاع از قرآن؛ و 6118، مک میالن، لندن، عربی
ة للشعر فی االبنیة اإليقاعیهای متعددی تألیف کرده است، ازجمله: به زبان عربی، نیز کتاب

جدلیة  ؛0721، بیروت، فی علم اإليقاع المقارن العربی؛ نحو بديل جذری لعروض الخلیل و مقدمة
البنی المولده فی الشعر  ؛0792، بیروت، الرؤی المقنعة فی الشعرية ؛0727، بیروت، الخفاء و التجلی

 (.11)همان، ص.  7112 ، أکسفورد،األدب العجائبی و العالم الغرائبی ؛0799، بغداد، الجاهلی

، بکائیات من مراثی إرمیة؛ 0720، بیروت، بالنجوم سماءهمچنین آثاری در قالب شعر دارد: 
عذابات المتنبی فی صحبة کمال ابوديب و العکس  ؛0727، بیروت، معلقة األضداد ؛0727بیروت، 
 (.19)همان، ص. 0772 ، لندن، بیروت،بالعکس

ها، ترجمۀ آثار مختلفی به ها مقالۀ علمی در مجالت و همایشها دارای دهعالوه بر این
ا هو انگلیسی، نمایشنامه، ویراستاری کتاب و... است که در این مقاله مجال معرفی آن عربی

 (. 10ـ 10، صص. 6911نیست )همان، 
رسد او تالش کرده است با استفاده از رویکردهای نظر میبا مرور بر آثار متعدد ابودیب به

 ازد.در حوزۀ شعر بپرد نقد ادبی غربی به بازخوانی میراث ادبی عربی قدیم و معاصر عمدتاً
 داند. برخی ابودیب را در کنار ادوارد سعید قرار او خود را ناقدی ساختارگرا می

اند، ولی هویت خود دهند و معتقدند او و ادوارد سعید اگرچه در میان غربیان زندگی کردهمی
تالش زدگی و سلطۀ فرهنگی غرب همواره را از دست نداده و با پی بردن به خطر غرب

ها را از شرق و جهان عرب اصالح کنند. او را باید از پیشگامان اند تصورات غلط غربیکرده
 (. 98ـ 21، صص. 6916مدرنیسم در نقد ادبی در جهان عرب دانست )انصاری و سیفی، 

 . عنوان کتاب5
 منهجنحو و یک عنوان فرعی:  ةالرؤی المقنعکتاب دارای دو عنوان است: یک عنوان اصلی:  

وشد کشود این است که نویسنده میآنچه از عنوان برداشت می .بنیوی فی دراسة الشعر الجاهلی

های پنهان در شعر جاهلی بردارد. به همین نگریهانبا اتخاذ رویکرد ساختارگرایی پرده از ج
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 کند که به دنبال طراحی الگویی از نقددلیل با انتخاب عنوانی فرعی، به مخاطب اعالم می
 ساختارگرایی برای بررسی شعر جاهلی است. 

 شیوة تحلیل ابودیب. 6

شود که در آن نویسنده به تشریح هدف و روش ای آغاز میصفحه 68ای کتاب با مقدمه 
ول و کند که اصپردازد.  کمال ابودیب نخستین سطر کتاب را با این سخن شروع میخود می

( درخصوص شعر جاهلی انجام شده 6101)سال  مبانی این پژوهش از اساس با آنچه تاکنون
اوت کند که با تحقیقی متفمتفاوت است. به این ترتیب، این انتظار را در خواننده ایجاد می

های خواهد پژوهشی متفاوت از پژوهشدهد که میرو خواهد شد. در ادامه توضیح میروبه
دستاوردهای جدید نقد ادبی در شناختی، بالغی، و ذوقی با استفاده از رایج تاریخی، زبان

و  شناسی ادبیاتشناسی، جامعهشناسی، اسطورهشناسی، نشانهشناسی، زبانهای مردمحوزه
 شناسی انجام دهد.روایت

ه نباید کند ککنند انتقاد میهای سنتی استفاده میهمچنین از محققانی که همچنان از روش
های سوم و چهارم ناقدان و محققان قرنهای ما در قرن بیستم همانند ها و نگرشروش

 (.1، ص. 6101هجری باشد )ابودیب، 
ها بهره گرفته است، اشاره در صفحۀ دوم به پنج رویکرد برجسته که پژوهش او از آن

 کند: می

 ها ـ روش کلود لوی استراوس،تحلیل ساختاری اسطوره .6
 های پریان ـ روش والدیمیر پراپ،شناسی قصهریخت .2
ی شناسشناسی و نشانهجدید تحلیل ادبیات براساس مطالعات زبان رویکردهای .9

 ویژه مطالعات رومن یاکوبسن و ساختارگرایان فرانسوی، به
 ویژه دیدگاهای لوسین گلدمن،ساختارگرایی تکوینی به .0
 گیری شفاهی در شعر داستانی، رویکرد ملمان باردی و آلبرت لرد. . فرایند شکل1

ه کار گرفته شدهای بهدهد که این پژوهش قصد ندارد همۀ روشمی البته در ادامه توضیح
ها را مدنظر قرار دهد، بلکه در این فهرست را پیاده کند یا همۀ اصول و مبانی نظری آن

ها ای آنهشکلی آگاهانه و با درنظر گرفتن دستاوردها و کاستیکوشد از این رویکردها بهمی
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و  ناسیشرویکرد ساختارگرایی لویی استراوس و پراپ، نشانهاستفاده کند. البته بیشتر به 
 (. 1، 1، ص. 6101ساختارگرایی تکوینی گلدمن نظر دارد )همان، 
کند این است که رویکرد ساختارگرایی عمدتا نکتۀ مهم دیگری که ابودیب به آن اشاره می

ن مطالعۀ تریست و مهمطور جدی برای مطالعه شعر به کار نرفته ابر روی نثر پیاده شده و به
اثر  اهشعر گربهساختارگرایانه در شعر همان پژوهش مشترک استراوس و یاکوبسن دربارۀ 

 (. 68بودلر است )همان، ص. 

 های کتابنوآوری. 7
 توجه به روابط ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. 0ـ7

لغوی و  هایاکتفا به شرح نگرانه، سنتی و احساسی وابودیب ضمن انتقاد از مطالعات جزئی
کند که این طرح تحقیقاتی که همچنان ادامه دارد و تاریخی در مطالعۀ شعر جاهلی تأکید می

از نظر او هنوز به مرحلۀ تکامل خود نرسیده است. او معتقد است مطالعۀ شعر جاهلی بدون 
پذیر مکانا تحلیل علمی دقیق شامل بررسی روابط ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

 (. 66نیست )همان، ص. 
او در قسمتی کوتاه در اواخر کتاب به ارتباط میان شعر جاهلی و دیدگاه طبقاتی اشاره 

گیرد که ساختار چند الیه در جهت تثبیت ایدئولوژی رایج قبیله یا طبقۀ حاکم کند نتیجه میمی
هماهنگی کامل وجود دارد، های گروهی و فردی کند و در این ساختار بین ارزشحرکت می

الیه چنین نیست، زیرا تثبیت ایدئولوژی حاکم یکی از کارکردهای درحالی که در ساختار تک
 های نمادین هستند. اما ساختار متضاد مانند شعر صعالیک در جهت عکس حرکت نظام
 (.111ـ110های قبیله یا طبقۀ حاکم )همان، صص. کنند: مقابله با ارزشمی

 های دوگانهه به تقابلتوج .2ـ7
های دوگانه عالقۀ زیادی دارد: یکی از دهد که به تقابلابودیب از همان آغاز نشان می 

 توان براساس مفهوم تقابل دوجزئی تحلیلمفروضات ساختارگرایی این است که متون را می
، یستای از کلمات برای توصیف اشیا و رویدادها نکرد. از دیدگاه سوسور، زبان مجموعه

های ایدئولوژیک و فرهنگی، چند و چون بلکه حائلی بین انسان و جهان است که با افزونه
یکدیگر  ها باهای زبانی را براساس رابطۀ آنکند. سوسور نشانهادراک ما از واقعیت را تعیین می
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ی کلود لو گیرد،کرد و اعتقاد داشت که این رابطه همواره براساس تفاوت شکل میتبییین می
شناسی بسط داد و به این نتیجه رسید که معنا در استراوس این ایده را به حوزۀ مطالعات مردم

وردگی خگیرد، مثالً جوابی در تقابل با سالذهن انسان همیشه از راه تقابل مفهومی شکل می
بل دو امعنی دارد ، مرد در تقابل با زن، شادی در تقابل با غم ... ساختارگرایان این رابطه را تق

ها ندانند که هم در آییترین ساختارهای تفکر بشر مینامند و آن را یکی از بنیادیجرئی می
ها و هم در متون ادبی مصداق دارند. استراوس معتقد بود این و مناسک، هم در اسطوره

، 610، ص 6911بندی و ادراک است )پاینده، بندی، طبقهها ابزار انسان برای تقسیمتقابل
611.) 

ای های دوگانه در شعر جاهلی است. بردنبال شناسایی تقابلشکل گسترده بهابودیب به
ای ههای دو جزئی را در طول قصیدۀ لبید شناسایی کند: مثالً تقابل ماهکوشد تقابلمثال می

زا، باروری در مقابل مرگ و فنا، تجدد و گذار، حیوانات زندهحالل و حرام، حیوانات تخم
ار در مقابل سکون و جمود، مادر در مقابل فرزند، انسان در برابر طبیعت )ابودیب، استمر
 (.12ـ11، صص. 6101

 توجه به موتیف و مضمون . 3ـ7
ها و مضامین به دو جریان جای مانده از دوران جاهلیت را برحسب موتیفاو قصاید به 

اری ن تغییر و در قالب انفجبعدی، که از ذات شاعر در مسیری بدوکند: جریان تکتقسیم می
گیرد. و دوم، جریان چندبعدی که نقطۀ احساسی خارج از حدود زمان و مکان شکل می

 های مختلف است که با یکدیگر در تعامل هستند. اتصال جریان
بعدی، هجو، اشعار عاشقانه، بعضی قصاید در های جریان تکاز نظر  ابودیب مصداق

ند که یابوصفی هستند، ولی جریان دوم در اشعاری تجلی میوصف خمر، رثا و برخی اشعار 
 پردازد. های فکری انسان آن روزگار میتر به دغدغهصورت عمیقبه

 بعدیبه جریان تک« ت.و.ب»کند. های اختصاری اشاره میاو به این دو جریان با عالمت
ها دو ساختار وجود جریانبه جریان چندبعدی اشاره دارد. درون هر کدام از این « ت.م.ب»و 

و ساختار چندالیه با عالمت اختصاری « ب.و.ش»الیه با عالمت اختصاری دارد: ساختار تک
کارگیری چنین عالئم اختصاری که به احتمال (. ولی به01، 00، ص. 6101)همان، « ب.م.ش»
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دی دچار ا تا حزیاد از زبان انگلیسی الهام گرفته شده در زبان عربی، رایج نیست و خواننده ر
 کند. سردرگمی می

 ای چالش کشیدن باورهای کلیشهبه. 0ـ7
کند که آیا این تصور که قصاید دورۀ جاهلی از یک ابودیب این سؤال بنیادی را مطرح می

های اهای دارای دیدگکنند تصوری صحیح است یا اینکه هر قصیدهالگوی سنتی پیروی می
است مقدمۀ طللیه خالف ور یافته است. او معتقد جوهری خاص خود است که در آن تبل

های ارزش تصور غالب، صرفاً یک سنت شعری رایج در عصر جاهلی نبوده، بلکه دارای
ناسی شکوشد از منظر نشانهسمبلیک ناشی از تجربۀ شعرای یا محتوای قصیده است. او می

وانی کند. همچنین، در های موجود در آن را بازخنیز به تحلیل قصیده بپردازد و رمزگان
های او کشف مضمون کلیدی هر کدام از واحدهای ساختاری قصیده اهمیت بسزایی تحلیل

 (.11ـ10دارد )همان، صص.
گویی و دور از تأمل که آن را حاصل بداههرا )ابودیب تصور رایج و غالب از شعر جاهلی 

یرد، گشعر جاهلی را نادیده میداند و ابداع و ابتکار و سبک فردی در نگری میو عمق و جهان
جای مانده از آن دوران، یک نسخه است که سایر شعرای جاهلی از آن گویی همۀ قصاید به

راساس ها بمورد انتقاد قرار می دهد و معتقد است این دیدگاهی است که غربی( اندتقلید کرده
 (.921اند )همان، ص. شناخت خود از جوامع بدوی دیکته کرده

کند توصیفی که ابن قتیبه از ساختار قصاید جاهلی و شروع آن با وقوف بر ح میاو تصری
اطالل کرده صرفاً دربارۀ قصاید مدح بوده است، ولی سایر محققان سخن او را بر تمام اشعار 

ورات سازد که برخی تصاند. بدین ترتیب محققان را به این نکته متوجه میجاهلی تعمیم داده
ربارۀ شعر جاهلی، بر پایۀ مطالعات علمی دقیق قرار ندارد )همان، ص. و باورهای رایج د

(. همچنین، معتقد است خالف تصور رایج، ساختار قصیۀه جاهلی بر تقلید استوار نیست 011
 (.161هایی از ابتکار و ابداع هم دارد )همان، ص. و در موارد زیادی نمونه

صورت خطی مورد خوانش جاهلی را بهکند خالف تصور قدما، نباید شعر او تأکید می
قرار داد و گمان کرد که بیانگر تجربیات واقعی شاعر هستند، بلکه تجربۀ وقوف بر اطالل، 

ها ندلیل ظرفیت نمادینی که در آسفر و غیره در شعر جاهلی تجاربی خیالی است که شاعر به
رد عر جاهلی جنبۀ تخیلی داها استفاده کرده است. او معتقد است مکان در شنهفته است از آن
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 بندی به خوانشدلیل پایگیرد که بهو واقعی نیست. وی بر شارحان شعر جاهلی خرده می
 (.169-166ظاهری اشعار به دنبال ثبت اسامی مکان در اشعار بودند )همان، صص. 

 شناسی شعر   نشانه. 5ـ7
مثال گرگ در معلقۀ امری  شناسی هم می پردازد؛ برایالی بحث به نشانهابودیب در البه

(. 601کشد )همان، ص. دهندۀ درون شاعر است که قهرمانی ناکام را به تصویر میالقیس نشان
کند از رمزگان جنسی پنهان در معلقۀ امرؤالقیس پرده بردارد. برای مثال، همچنین تالش می

ند کمی معتقد است حرکت سیل در این معلقۀ هارمونی درهم پیوستگی جنسی را تداعی
 (.616)همان، ص. 

ۀ دهنداو معتقد است صخره و سیل دو عنصر اساسی در قصیده هستند. صخره نشان
ها دو قطب وجود شاعر هستند. دهندۀ سرزندگی است و هر دوی آنجاودانگی و سیل نشان

دهد و آن را خلق آور در شعر جاهلی خبر میهای حیرتهمچنین، از کشف یکی از ویژگی
نهد. از نظر او زن و اسب دو ساختار ثابت هستند که در بخشی از قصیده رمز م میثوابت نا

ها در قصیده، ایجاد توازن بین زمانی و کارکرد آنزندگی هستند و در بخشی دیگر، رمز بی
 (.619، 612ساختارهای دیگر است )همان، ص.

 توجه به ساختارهای مختلف. 6ـ7
صوص خفعال در معلقۀ امرؤالقیس به ساختار آوایی بهمؤلف پس از بررسی ساختار زمان و ا

های مهم آوایی در این قصیده است، هم پردازد. از دیدگاه او تشدید یکی از پدیدهتشدید می
واژۀ  600دهد، حدود در سطح قافیه و هم در سطح واژگان. طبق آماری که ابودیب نشان می

او تشدید هم کارکرد ساختاری دارد و هم  کار رفته است. به اعتقادمشدد در این معلقه به
های دو جزئی هم مرتبط است )همان، صص. شناختی و با دیدگاه ناشی از تقابلکارکرد نشانه

 (.606ـ611

دهد خالف بسیاری از های مهم تحلیل ابودیب این است که او نشان مییکی از جنبه
و قبیله در آن جایگاهی ندارد.  اش مشهود استاشعار جاهلی، تنهایی امری القیس در معلقه

ی. ابه همین دلیل هم در معلقۀ امری القیس فخر وجود ندارد، نه فخر شخصی و نه فخر قبیله
ای ناشی از پذیرفتن هنجارهای اجتماعی و فخر شخصی ناشی از عالقه به زیرا فخر قبیله
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ست مطرح نی پذیرفته شدن توسط قبیله است. در معلقۀ امری القیس بحث ادامۀ نسل هم
 (.611، 610)همان، ص.

هندۀ دگرا و معلقۀ امری القیس نشاندهندۀ دیدگاه جمعگیرد معلقۀ لبید نشاناو نتیجه می
دهند )همان، دیدگاه فردگراست و این دو معلقه تقابل دو دیدگاه شعرای خود را نشان می

 (.288ـ  611صص. 
سد که رپردازد و به این نتیجه میمیاو در فصل پنجم به تحلیل ساختاری معلقۀ عنتره 

ر دهندۀ سردرگمی شاعنگرانی و پریشانی در ساختار زمان و مکان قصیده وجود دارد که نشان
 حالی در ساختار افعال و نوسان بین افعال ماضیدر برابر محبوب خود، عبله است. این پریشان

ش شاهد نوسان بین استفهام و مضارع و حتی در ساختار زبانی نیز وجود دارد. در این بخ
 (.211ـ216حقیقی، انکاری، ندا، شرط و جملۀ خبری هستیم )همان، صص.

کند که ساختار اطالل در شعر جاهلی دارای دو او در فصل ششم به این نکته اشاره می
الیه است: الیۀ سطحی که همان ایستادن و گریستن است و الیۀ عمیق که بر عامل زمان و 

ن کند. همچنین، تضاد نهفته در ایو دگرگونی و تراژدی زندگی آدمی داللت میفرایند تغییر 
یژه وساختار، تضاد زندگی و مرگ، نابودی و تجدید حیات، همچنین مکان در شعر جاهلی به

شود، بلکه در شرایط منفصل از حضور اطالل در شرایط آباد و حضور انسان مطرح نمی
نی و جایگزین شدن حیوانات و گیاهان به جای انسان مطرح انسانی و تغییر از آبادی به ویرا

 (.920شود )همان، ص. می

 دستاوردهای کتاب. 7ـ7
توجهی در بازخوانی شعر جاهلی به دنبال داشته است که به رویکرد ابودیب نتایج مهم و قابل

 کنیم: ها به اختصار اشاره میترین آنمهم
پردازد تحلیل این مسئله است که چرا در قصاید رثا نکتۀ مهم دیگری که ابودیب به آن می

و هجو وقوف بر اطالل وجود ندارد؟ زیرا متن رثا بر حتمیت مرگ داللت دارد و در این 
 (.901، 900)همان، ص.  استمعنشرایط، امید به نجات و اشاره به نمادهای زندگی بی

قوف بر اطالل آغاز کند از نظر آماری هم درصد قصایدی که با واو خاطر نشان می
درصد قصاید جاهلی در دو مجموعۀ افضلیات و اصمعیات  69تر از شوند زیاد نیست و کممی

 (. 010، 019شود )همان، ص.را شامل می
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پرداخته  ایدر قسمت پایانی کتاب، پیوستی قرار دارد که ابودیب در آن به منابع اصلی
اشعار العرب، اصمعیات،  جمهرةها استفاده کرده، یعنی است که در تحلیل شعر جاهلی از آن

اشعار  جمهرةمتنی که در  01دهد از مفضلیات و دیوان شعرای جاهلی. او با آمار نشان می

درصد با وقوف بر اطالل آغاز  1/02مورد یعنی  26العرب مربوط به شعر جاهلی است، تنها 
 شود. می

دهد این تصور رسد که نشان میدرصد می 1/61حالی که این نسبت در مفضلیات به در
شده کامالً نادرست است. اگر اشعار جاهلی که اغلب اشعار جاهلی با مقدمۀ طللیه آغاز می

درصد این اشعار با مقدمۀ  0/62ذکرشده در اصمعیات و مفضلیات را با هم درنظر بگیریم 
اضافه کنیم و موارد تکراری  شوند. چنانچه قصاید جمهره را به این دو مجموعهطللی آغاز می

درصد )همان، 1/60شود، یعنی مورد با اطالل آغاز می 01قصیده تنها  209را حذف کنیم از 
دهد خالف تصور رایج، وقوف بر (. به این ترتیب با آمار و ارقام نشان می111ـ111صص. 

 اطالل پدیدۀ غالب در شعر جاهلی نیست. 
ی تواند منبع اساساخت ساختار حاکم بر شعر جاهلی میشود که شناو در پایان، یادآور می

فهم ساختار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باشد. در واقع، رویکرد ابودیب در این 
کتاب بیشتر از آنکه ساختارگرایی باشد، پساساختارگرایی است. خالف ساختارگرایی، 

ا ت زیادی قائل است و متن رپساساختارگرایی برای شرایط اجتماعی و موقعیت مؤلف اهمی
نامور داند )نه واحدی مستقل از مؤلف، بلکه جزئی از فرایند بزرگ اجتماعی و گفتمانی می

 (. 610، 611، ص. 6911مطلق، 
ابودیب معتقد است دو نوع نگرش در شعر جاهلی تجلی یافته: نگرش محوری که در 

مادی تجلی  در ساختار غیر آیینی و ساختار آیینی و سمبولیک تجلی یافته و نگرشی متضاد که
محور با حاشیه و دیدگاه عمومی با دیدگاه فردی  یافته و رابطۀ بین این دو ساختار، رابطۀ

 (.119 ص. ،6101است )ابودیب، 
و رایج  های سنتیطور کلی این کتاب با نگاهی تازه به شعر جاهلی، بسیاری از دیدگاهبه

کتاب  هایالبته آمیخته بودن رویکردهای مختلف در تحلیل کشد.چالش میدر این حوزه را به
های مورد بررسی با همۀ رویکردها کم سه اشکال اساسی دارد: اول اینکه همۀ نمونهدست

ویکرد اند، بعضی دیگر با راند. بعضی موارد با نگاه ساختارگرایی بررسی شدهبررسی نشده
ه. دوم اینکه این تنوع در رویکرد سبب شناسانشناختی، مواردی با رویکرد رواننشانه



 6088بهار و تابستان ، ومس، شمارۀ دوم سال، یعرب یاتزبان و ادب ۀنقدنام   222

های مختلف براساس رویکردهای شود و او را با انبوهی از تحلیلسردرگمی خواننده می
م ها چندان هکند. و سوم اینکه خالف عنوان کتاب، بسیاری از تحلیلرو میگوناگون روبه

هستیم که عمدتاً شامل ساختارگرایانه نیستند. درواقع، ما با طیفی از رویکردها مواجه 
اید شناسی است. درواقع، بشناسی و جامعهشناسی، روانشناسی، اسطورهساختارگرایی، نشانه

گفت رویکرد اصلی ابودیب، پساساختارگرایی است. در این رویکرد، مطالعۀ متن ادبی در 
 (.60، ص. 6911شود )نامور مطلق، پیوند با بافت اجتماعی و گفتمانی انجام می

 دیدگاه ناقدان دربارة ابودیب .8

های نقدی کمال ابودیب اظهار های متفاوتی دربارۀ تالشناقدان در جهان عرب، دیدگاه
ی در نقد اگوید: او انقالبی ریشهاند. عبدالعزیز مقالح، ناقد یمنی، دربارۀ کمال ابودیب میکرده

شود که کند و یادآور میمیهای شاعرانۀ او اشاره ادبی ایجاد کرد. همچنین، به توانمندی
الشعاع قرار داده است. او معتقد است شهرت او در نقد ادبی، شهرت شاعرانۀ او را تحت

شمولی ابودیب ازجمله ناقدانی است که درک کرده است زبان عربی بدون ترس از جهان
 (.21/80/2881،  الرأیروزنامة ریزی پروژۀ خود مبارزه کند )ها باید برای پیسایر زبان

ی که هایآلود و فهم جدولبشیر تاوریرت معتقد است فضای کلی این کتاب مبهم و مه
ار کخصوص عالئم اختصاری که او بهابودیب تدارک دیده برای خوانندگان دشوار است. به

(. محمد زغلول سالم هم 219، ص. 2881زند )تاوریریت، برد به این ابهامات دامن میمی
ها خوانندگان را خسته ها و نمودارها و فهمیدن آنکردن این عالئم و جدولمعتقد است دنبال 

 (. 691کند )سالم، د.ت، ص.  و بیشتر او را از متن شعر دور می
کار بست از دو جهت برای ناقدان و ای که را ابودیب در کتاب خود بهموسی ربابعه شیوه

های جدید دربارۀ شعر کردن دیدگاه داند: یکی مطرحخوانندگان دارای نوآوری و تازگی می
، 2866عه، انگیز )ربابجاهلی که تا پیش از او کسی بیان نکرده بود، دوم، بیان قاطع و شگفت

کند که برخی معتقدند که رویکردی حاضر و آماده را بر شعر (. همچنین تصریح می616ص. 
بیق رویکرد پراپ و لوی کنند که در تطای هم او را متهم میجاهلی تطبیق داده است، عده

 های دوجزئی در شعر جاهلیاستراوس بر شعر جاهلی ناموفق بوده و در مواردی در بیان تقابل
 (  611، 610، ص. 2866کند )ربابعه، تراشی میاغراق کرده و تقابل
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ند بریتا عوض و محمد ناصر العجیمی معتقدند او به رویکردهایی که انتخاب کرده پای
هایی وجود دارد. هرچند که منکر تأثیر و اهمیت هایش تناقضدر آراء و دیدگاهنبوده است و 

کنند که روش او، شیوۀ نوینی بود که روند مطالعات تکراری را تغییر کار او نیستند و اذعان می
عر جاهلی موفق نبوده است ها معتقدند او در تطبیق روش استراوس و پراپ بر شداد. آن
 (.   610ص.)همان، 

ا هدهد و معتقد است جدولشدت این کتاب را مورد انتقاد قرار میعبدالعزیز حموده به
و افزاید و او نمودارهایی که ابودیب مورد استفاده قرار داده است، بر سردرگمی مخاطب می

سازد و به جای اینکه او را به متن نزدیک کند، سبب را از نظر فکری خسته و پریشان می
ها شود. این نمودارها شبیه معماهایی است که مخاطب باید از آنمتن میدوری مخاطب از 

 (.08ـ90، صص. 6110رمز گشایی کند )حموده، 
ها و نمودارهای رغم اینکه جدولها به اعتقاد نویسندۀ این مقاله، علیبا وجود همۀ مخالفت

مختلف، مخاطب را با کند و استفاده از رویکردهای کتاب، خوانندگان را دچار سردرگمی می
نماید، ابودیب آور میکننده و ماللسازد که گاه خستهرو میها روبهحجم انبوهی از تحلیل

اری های جدید، بسیهای دوتایی و بازخوانی شعر جاهلی از دریچهتوانسته با شناخت تقابل
معایب و  ماندۀ شعر جاهلی را آشکار سازد. دستاورهای این تحقیق ازهای مغفولاز جنبه

 نواقص آن بیشتر است.  

 نقاط قوت کتاب. 9
وشد کهای سنتی تحلیل شعر میمحور است و ابودیب ضمن انتقاد از روشکتاب، مسئلهـ 

 خوانشی دقیق و علمی از شعر جاهلی ارائه کند. 
د ادبی های جدید نقهای ابودیب برای تحلیل مبتکرانۀ شعر جاهلی با الهام از شیوهتالشـ 
ا ای دربارۀ شعر جاهلی را بتحسین است، زیرا بسیاری از تصورات سنتی و کلیشه قابل

 کشد.  چالش میهای علمی بهتحلیل
ده زها در غرب تحصیل، زندگی و تدریس کرده، ولی غربرغم اینکه ابودیب سالعلیـ 

های نقد غربی، تحلیلی از نگاه شرقی ـ عربی گیری از روشکند با بهرهنیست. او تالش می
 از شعر جاهلی ارائه کند. 
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های شود. درخصوص هماهنگی با ارزشگیری غیرعلمی دیده نمیدر این کتاب، جهتـ 
 خورد. ایرانی ـ اسالمی هم نکتۀ منفی به چشم نمی

نی عهای کتاب در راستای مسئله و هدف اصلی کتاب طراحی شده، یطور کلی فصلبهـ 
های پنهان در شعر جاهلی. هرچند در مواردی مانند فصل پنجم، عنوان گنگ شناخت دیدگاه

 و مبهم است.

 نقاط ضعف کتاب. 01
 کننده است.حجم زیاد صفحات کتاب و توضیحات مفصل نویسنده، کسلـ 
ها، نمودارها و عالئم اختصاری که عمدتاً ابداعی نویسنده هستند، بیش از آنکه جدولـ 

 افزایند. مانند این نمونه: ها کمک کنند، بر پیچیدگی آن میفهم تحلیل به

 
 

ها فقط استفاده از رویکردهای مختلف سبب شده است خالف عنوان، تحلیل
ها مواجه است که گاه ساختارگرایانه نباشد. ضمن اینکه مخاطب با حجم انبوهی از تحلیل

 شود. سبب خستگی ذهنی خواننده می
 کننده است.آرایی بیش از حد ساده و کسلصفحهـ 
 کتاب فاقد فهرست منابع است.ـ 
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شود، ولی فهرست های مختلف کتاب دیده میها و نمودارهای بسیاری در قسمتجدولـ 
 ای ندارد.  جداگانه

آید، مانند اصرار بیش از اندازه بر ربط دادن تصاویر آمیز میها به نظر اغراقبرخی تحلیلـ 
 های معلقه امرؤالقیس با موضوعات جنسی.نو رمزگا

 آموزشی برای درس نقد ادبی درمنزلۀ منبع کمکتواند بهرسد این کتاب میبه نظر می   
 مقطع دکتری مورد توجه قرار گیرد.

 . پیشنهادها00

در طراحی جلد کتاب از تصاویری استفاده شود که حال و هوای دوران جاهلیت را ـ 
 تداعی سازد. 

 حجم کتاب کاهش یابد.ـ 
 ها بر یک رویکرد متمرکز باشد.تحلیلـ 
سی یا شناشناسی، اسطورهتواند بررسی شعر جاهلی از منظر نشانهنویسندۀ کتاب میـ 
 شناسی را در کتابی جداگانه مطرح کند.روان

 ای باز ترسیم شود که برای مخاطبان گویا باشد. ها و نمودارها به گونهجدولـ 

 نتایج. 02
ل یکی از آثار شاخص در زمینۀ تحلی الرؤی المقنعة؛ نحو منهج بنیوی فی الشعر الجاهلیکتاب 

و نقد متون ادبیات کهن با استفاده از رویکردهای نوین نقد ادبی است. اگرچه عنوان فرعی 
ار کسوی تحلیل ساختاری است، ولی روشی که ابودیب در عمل بهکتاب مدعی حرکت به

اختارگرای شناسی سشناسی ساختارگرای والدیمیر پراپ، اسطورهترکیبی است از روایتبرده، 
کلود لوی استراوس و تاحدی هم ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن. درواقع، رویکرد 
اصلی کتاب بیش از آنکه ساختارگرایانه باشد، پساساختارگرایی است. استفاده از رویکردهای 

شود. او تالش زند و سبب خستگی ذهنی خواننده میلطمه میمختلف به انسجام مطالب 
کرده تا خوانشی جدید از شعر جاهلی ارائه دهد و به جای تمرکز بر متون داستانی و حکایت 

 که غالباً مورد توجه ساختارگرایان است، شعر جاهلی را بررسی و تحلیل کند.
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 شناسی تصاویر شعرینشانههای دوجزئی، های ابودیب را تقابلمحورهای اصلی تحلیل
های لدهد. تحلینگری شاعر براساس روابط طبقاتی و اجتماعی شکل میو آشکار کردن جهان

تر از شعر جاهلی ارائه دهد و بسیاری از تر و عمیقموشکافانۀ او توانسته خوانشی دقیق
تاب حات کای در این حوزه را به چالش بکشد. اما حجم زیاد صفهای سنتی و کلیشهدیدگاه

ن، شود. همچنیو توضیحات مفصل او در بسیاری موارد سبب خستگی و مالل خواننده می
ها، نمودارها و عالئم اختصاری به جای وضوح، بر ابهام و غموض مطالب استفاده از جدول

ها صرف طوری که خواننده باید زمان زیادی را برای رمزگشایی و فهمیدن آنافزاید، بهمی
 کند. 

د ادبی های نقکارگیری شیوهای نسبتاً موفق از بهتوان نمونهها این کتاب را میمۀ اینبا ه
 شمار آورد. جدید در تحلیل متون کهن به

 منابع
 . تهران: نشر مرکز. ساختار و تأویل متن(. 6901احمدی، ب. )

به  اینگاهی مقایسههای موسیقی در شعر فارسی و عربی با (. نظریه6916انصاری، ن.، و سیفی، ط. )
 . 91ـ 20، 1، لسان مبینآثار محمدرضا شفیعی کدکنی و کمال ابودیب. 

تری. . رسالۀ دکواکاوی رویکرد نقدی کمال ابودیب با تکیه بر نقد ساختارگرایی(. 6911بازیار، ر. )
 دانشگاه تهران. 

 . تهران: سمت. نظریه و نقد ادبی(. 6911پاینده، ح. )
الهیئة المصرية العامة  .نحو منهج بنیوی فی دراسة الشعر الجاهلی، الرؤی المقنعه. (0792ک. )ابوديب، 

 للکتاب. 
 . الکويت: عالم المعرفة. المرايا المحدبة، من البنیوية إلی التفکیک(. 0779حموده، ع. )

الجزائر، ، ثراأل .رواج البنیويه فی کتابات النقاد العرب المعاصرين مفاهیم و اشکالیات(. 7112تاوريرت، ب. )
5 . 

 الشرکة المصرية العالمیة للنشر.  :القاهرة .موسوعة النظريات األدبیة (.7112ن. )راغب، 
 . دار جرير :عمان .تشکیل الخطاب الشعری؛ دراسة فی الشعر الجاهلی (.7100م. )ربابعة، 

 .http://alrai.com/article/164253.html. 21/80/2881، الرأیروزنامة 

 .رستاخیز کلمات؛ درس گفتارهایی دربارۀ نظریۀ ادبی صورتگرایان روس(. 6916شفیعی کدکنی، م.ر. )
 تهران: سخن. 
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