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ﭼﮑﯿﺪه
ﮐﺘﺎب أﺑﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي وﻣﻘﺎﯾﯿﺴﻪ اﻟﺒﻼﻏﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾـﺔ اﺛـﺮ ﺑـﺪوي ﻃﺒﺎﻧـﻪ ،از ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪﺗـﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻـﺮ زﺑـﺎن
ﻋﺮﺑﯽ ،اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ أﺑﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﻘـﺪی و ﺑﻼﻏـﯽ وی ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﺪوي ﻃﺒﺎﻧـﻪ
درﺑﺎرۀ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی أﺑﻮﻫﻼل ﺳﺨﻦ ﻋﻠﻮي در ﮐﺘﺎب اﻟﻄﺮاز را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»:أﺑﻮﻫﻼل در ﻋﻠﻢ ﺑﻼﻏـﺖ
ﺑﺮ ﻫﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﺗﻘـﺪم دارد و از اﯾـﻦ ﻋﻠـﻢ ﺑﻬـﺮۀ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﺑـﺮده اﺳـﺖ« .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ،ﻃﺒﺎﻧـﻪ اﺷـﺎره ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺮﻫﺎی أﺑﻮﻫﻼل را در دو ﮐﺘﺎب ﺧﻮد أﺳﺮاراﻟﺒﻼﻏﺔ و دﻻﺋﻞاﻹﻋﺠﺎز ذﮐـﺮ ﮐـﺮده اﺳـﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺛﺮ و ﺗﺪرﯾﺲ آن در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺮﻋﯽ درس ﻧﻘـﺪ
ادﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﯾﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺆاﻻت اﺳـﺖ :ﻧﻘـﺎط
ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ و ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را دارد؟ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛـﺮ از ﻧﻈـﺮ ﺷـﮑﻞ و ﻣﺤﺘـﻮا
ً
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﻧﺪارد .ﻧﻘﻄﮥ ﻗﻮت ﮐﺘﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐـﺎﻣﻼ ﺑـﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ أﺑﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي و ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﺑﻼﻏﯽ وی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﻄﻪﺿﻌﻒﻫـﺎی
اﯾﻦ اﺛﺮ اﯾﺮادﻫﺎی وﯾﺮاﯾﺸﯽ و ﭼﺎﭘﯽ و اﻣﻼﯾﯽ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺷﯿﻮهای واﺣﺪ در ارﺟﺎعﻫﺎ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ارﺟﺎعﻫﺎی دﻗﯿـﻖ ﺑـﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼح آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی:
أﺑﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي ،دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺑﻼﻏﯽ و ﻧﻘﺪی ،ﺑﺪوی ﻃﺒﺎﻧﻪ ،ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب.
* اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮان.
** داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮان.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
أﺑﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي ،داﻧﺸﻤﻨﺪ و ادﯾﺐ ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯽ ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎبﻫـﺎی
ﻧﻘﺪی و ﺑﻼﻏﯽ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ وی ﮐﺘـﺎﺑﯽ اﺳـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ و
آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻘﺪ و ﺑﻼﻏﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻔـﯽ در ﺗﺤـﻮل ﻧﻘـﺪ ﺑـﻪ
ﺑﻼﻏﺖ اﺳﺖ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻘﺪی و ﺑﻼﻏﯽ دارد.
ّ
ﺣﺴﻦﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺴﮑﺮي) ۳۹۵ -۳۱۰ﻫـ( ادﯾﺐ ،ﻟﻐﻮی ،ﺷـﺎﻋﺮ ،ﻋـﺎﻟﻢ و
ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺰرگ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﮔﺮد داﯾﯽاش أﺑﻮ اﺣﻤﺪ اﻟﻌﺴﮑﺮي ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی او:
اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ ،ﺟﻤﻬﺮة اﻻﻣﺜﺎل ،ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷدب ،ﮐﺘﺎب اﻷواﺋﻞ و ...اﺳﺖ )اﻟﻤﺮاﻏﯽ:۱۹۵۰ ،
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

 .(۹۳أﺑﻮﻫﻼل در ﺷﻬﺮ ﻋﺴﮑﺮ ﻣﮑﺮم –ﯾﮑﯽ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن -ﺑـﻪدﻧﯿـﺎ آﻣـﺪه اﺳـﺖ.
ﺑﻪﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮑﺮمﺑﻦ ﻣﻌﺰاء ﺣﺎرث ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﺳﭙﺎه ﺣﺠﺎجﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،ﺑﺮای ﻓـﺮوﻧﺸـﺎﻧﺪن
ﻓﺘﻨﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪه و در آﻧﺠﺎ ﺧﺮﮔﺎه زده ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺴﮑﺮ ﻣﮑﺮم ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
)اﺑــﻦ ﺧﻠﮑــﺎن  ،١٩٧٧ج  .(١٦٢ :٤ﮐﺘــﺎب اﻟﺼــﻨﺎﻋﺘﯿﻦ ،ﮐــﻪ ﻣﻬــﻢﺗــﺮﯾﻦ دﯾــﺪﮔﺎهﻫــﺎی
أﺑﻮﻫﻼل را درﺑﺎرۀ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻘﺪی و ﺑﻼﻏﯽ در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن دو ﺻـﻨﻌﺖ
ﺷﻌﺮ و ﻧﺜﺮ اﺳﺖ و ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﮐﺘـﺎبﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اواﺧـﺮ ﻗـﺮن
ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻘﺪ و ﻋﻠﻮم ﺑﻼﻏﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ،از ﻣﻌﻨـﺎ
ﺗﺎ ﺻﻮرت ،درﺑﺎرۀ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ» :اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ،از ﺣﯿـﺚ ﺷـﻤﻮل
ً
ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ و آراء ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن را در ﺑﺎب ﺷـﻌﺮ و ﻧﺜـﺮ
درﺑﺮدارد و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﺪ و ادب ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﻬﻢ و درﺧـﻮر را
از آن ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺳﺘﺮگ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻘـﺪ ادﺑـﯽ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺪ
ﺑﻼﻏﯽ ﺻـﺮف و دﯾﮕـﺮ ﺗﮑـﻮﯾﻦ ﻗﺎﻋـﺪهﻫـﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑـﺖ و ﺧﺸـﮏ در ﻣـﻮرد ادﺑﯿـﺎت و ﺧـﺮوج
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ از ﺑﻨﯿﺎد ذوﻗﯽ اﺳﺖ« )ﻣﺤﺒﺘﯽ ،۱۳۸۸ ،ج .(۳۸۵ :۱ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮراﻟـﺪﯾﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ﺑﻼﻏﺖ ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﺤﻮل ﻟﻐﺎت ﻓﺎرﺳـﯽ،
ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ اﻫﻤﯿﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ،ﺑـﺎ ﭘـﯽرﯾـﺰی ﭘﺎﯾـﻪﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ
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ﺑﻼﻏﺖ ،ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻔﯽ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺪی ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ذوﻗﯽ روﯾﮑﺮدی ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ ﺑﺨﺸـﯿﺪ ،ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪایﮐـﻪ اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻫـﻢ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻢ ﺑﻼﻏﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲﺷﻮد« )ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ .(۲۶ :۲۰۰۸ ،ﺷﻮﻗﯽ ﺿﯿﻒ
ً
در ﮐﺘﺎب اﻟﺒﻼﻏﺔ؛ ﺗﻄﻮر و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :أﺑﻮﻫﻼل ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﻤﮥ ﺻﻮر ﺑﻼﻏﯽ و ﺑﺪﯾﻌﯽ
ﭘﺮاﮐﻨﺪهای را ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺪان و ﺑﻼﻏﺖداﻧـﺎن ﺗـﺎ زﻣـﺎن او ﺛﺒـﺖ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ،در ﮐﺘـﺎب ﺧـﻮد
ﮔﺮدآوری ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ،ﺑﯽﺷﮏ ،ﺑﺮ ارزش ﮐﺎر وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .او در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ آوردن
ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻓﺮاوان و در ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻫﻤـﺖ ﮔﻤﺎﺷـﺖ؛
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺧـﻮﺑﯽ اﺣﺴـﺎس و درک ﻗـﻮی و ذوق ﺳـﻠﯿﻢ وی را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ«
ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻗـﺪﯾﻢ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را درﺑﺎرۀ أﺑﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي و ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ وی ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آراء
او در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻔﻆ و ﻣﻌﻨﺎ ،ﺳﺮﻗﺖ ﺷﻌﺮی ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺪﯾﻌﯽ و  ...اﺷـﺎره
ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺨﻨﺎن وی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از
اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ درﺑﺎرۀ أﺑﻮﻫﻼل و ﮐﺘﺎﺑﺶ اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ اﺷﺎره ﻣﯽﺷـﻮد :ﺑـﺪوي
ﻃﺒﺎﻧﻪ در ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،ﮐـﻪ در  ۱۹۵۸ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪ ،در ﺑﺤﺜـﯽ ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﺿـﻤﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎرۀ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﻟﻔﻈـﯽ در ﻗـﺮن ﭼﻬـﺎرم ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺘـﺎب اﻟﺼـﻨﺎﻋﺘﯿﻦ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻮﻗﻲ ﺿﯿﻒ در ﮐﺘﺎب اﻟﺒﻼﻏﺔ؛ ﺗﻄﻮر وﺗﺎرﯾﺦ در ﺑﺤﺜﯽ ﻣﺨﺘﺼـﺮ و ﻣﻔﯿـﺪ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑـﺎبﻫـﺎی
دهﮔﺎﻧﻪی ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ،ﮐﻪ أﺑﻮﻫﻼل از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ .اﻣﻞ
ﻣﺸﺎﯾﺦ در  ۱۹۹۶در داﻧﺸﮕﺎه اردن از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان أﺑﻮﻫـﻼل
ً
اﻟﻌﺴﮑﺮي ﻧﺎﻗﺪا دﻓﺎع ﮐﺮد .وی در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺒﺴﻮط ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻈﺮﻫـﺎی
ّ
ﻧﻘــﺪی أﺑــﻮﻫــﻼل اﻟﻌﺴــﮑﺮي در اﻟﺼــﻨﺎﻋﺘﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﻓــﺎﯾﺰ ﻣﺪاﻟﻠـﻪ اﻟــﺬﻧﯿﺒﺎت در
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ دﮐﺘﺮي ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻷﺳﻠﻮب واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺴﮑﺮي ﻓﻲ ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ ،ﮐﻪ در

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲
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 ۲۰۰۶در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺆﺗﻪ اردن دﻓﺎع ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آراء أﺑﻮﻫﻼل از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻼﻏﺖ ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب أﺑﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي وﻣﻘﺎﯾﯿﺴﻪ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﺒﻼﻏﯿﺔ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻧﻘـﺪی
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎرۀ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺑـﺪوي ﻃﺒﺎﻧـﻪ
در اﯾﺮان ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ -۱ :ارﺟﻤﻨﺪي ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ» ،(۱۳۷۱) ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﻘﺪ ادﺑـﯽ
در ﯾﻮﻧﺎن اﺛﺮ ﺑﺪوي أﺣﻤﺪ ﻃﺒﺎﻧﻪ« ،ﭘﺎﯾـﺎنﻧﺎﻣـﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽارﺷـﺪ ،داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻣﻌﻠـﻢ
ﺗﻬﺮان -۲ .ﭘﯿﺮزادی ،ﺻﺪﯾﻘﻪ )» ،(۱۳۹۳ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻧﻘـﺪ اﻷدب
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﺛﺮ ﺑﺪوي ﻃﺒﺎﻧﻪ« ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ -۳ .ﺧﺎﺻﻪ ،ﺳـﻤﺎﻧﻪ،
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

)» ،(۱۳۹۳درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖﻫﺎی ادﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب اﻟﺴﺮﻗﺎت اﻷدﺑﯿﺔ دراﺳﺔ
ﻓﻲ اﺑﺘﮑﺎر اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﯿﺔ وﺗﻘﻠﯿﺪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﺪوي ﻃﺒﺎﻧـﻪ ،ﭘﺎﯾـﺎنﻧﺎﻣـﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽارﺷـﺪ،
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن.
ﮐﺘﺎب أﺑﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي وﻣﻘﺎﯾﯿﺴﻪ اﻟﺒﻼﻏﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ آﺛـﺎر ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه و
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑـﺪوي ﻃﺒﺎﻧـﻪ ،اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن ﺑـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ أﺑـﻮ ﻫـﻼل
ﻋﺴﮑﺮي و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﺑﻼﻏﯽ وی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ اﺛـﺮ اﮔـﺮﭼـﻪ ﻣﺸﺨﺼـﺎت
ﮐﺘﺎب درﺳﻲ را ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ آن و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺘـﺎب ﮐﻤﮑـﯽ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ آن ﺿﺮوری ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻮرای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ ،در دو ﺳـﻄﺢ ﺷـﮑﻠﯽ و
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﺛﺮ و ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫـﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ اﺳﺖ :ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﻣﻌﺮﻓﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﺑﻼﻏـﯽ أﺑـﻮﻫـﻼل
اﻟﻌﺴﮑﺮي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﮐﺘﺎب
 .۱ﺑﺪوي أﺣﻤﺪ ﻃﺒﺎﻧﻪ
ﺑﺪوي ﻃﺒﺎﻧﻪ در  ۱۹۱۴در ﺷﻬﺮک ﺷﻬﺪاء از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن ﻣﻨﻮﻓﯿﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﻪدﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در
 ٢٠٠٠در ﻗﺎﻫﺮه وﻓﺎت ﯾﺎﻓـﺖ .او دوران آﻣـﻮزش ﻗﺒـﻞ از داﻧﺸـﮕﺎه ﺧـﻮد را در ﺷـﻬﺮﻫﺎی
ﺷﻬﺪاء و ﻗﺎﻫﺮه ﺳﭙﺮی ﮐﺮد و ،ﺳﭙﺲ ،ﺑـﻪ داﻧﺸـﮑﺪۀ دار اﻟﻌﻠـﻮم اﻟﻌﻠﯿـﺎ ﭘﯿﻮﺳـﺖ و ﻣـﺪرک
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در رﺷﺘﮥ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ در  ١٩٣٨از آﻧﺠﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐـﺮد .ﺑـﺪوي
ﻃﺒﺎﻧﻪ در  ١٩٥١ﺑﺎ دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان أﺑﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي وﻣﻘﺎﯾﯿﺴـﻪ اﻟﺒﻼﻏﯿـﺔ
واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ أﺧﺬ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ در ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻼﻏﺖ و ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ از داﻧﺸـﮕﺎه
دار اﻟﻌﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﻫﺮه ﺑﺎ دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﮥ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻗﺪاﻣـﺔﺑـﻦ ﺟﻌﻔـﺮ واﻟﻨﻘـﺪ اﻷدﺑـﻲ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺼﺐﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻠﻤﯽ او ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮑﺪۀ داراﻟﻌﻠﻮم و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻐﺪاد ،ﻃـﺮاﺑﻠﺲ و داﻧﺸـﮕﺎه اﺳـﻼﻣﯽاﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

 ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎﻫﺮه ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ -ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ادﺑﯽ ﻋﻘﺎد

 -درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰۀ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ در ﺣﻮزۀ ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ در ١٩٩٦

ﺑﺪوي ﻃﺒﺎﻧﻪ دارای ﺗﺄﻟﯿﻒﻫﺎی ﻓﺮاواﻧـﯽ در ﺑﻼﻏـﺖ و ﻧﻘـﺪ ادب ﻋﺮﺑـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از

ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد :اﻟﺘﯿـﺎرات اﻟﻤﻌﺎﺻـﺮة ﻓـﻲ اﻟﻨﻘـﺪ
اﻷدﺑﻲ ،ﻣﻌﺮوف اﻟﺮﺻﺎﻓﻲ وأدب اﻟﻤـﺮأة اﻟﻌﺮاﻗﯿـﺔ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎی او در ﺣـﻮزۀ
ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻧﻘﺪ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،ﻗﺪاﻣـﺔﺑـﻦ
ﺟﻌﻔﺮ واﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،أﺑﻮ ﻫـﻼل اﻟﻌﺴـﮑﺮي وﻣﻘﺎﯾﯿﺴـﻪ اﻟﺒﻼﻏﯿـﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾـﺔ ،ﻗﻀـﺎﯾﺎ اﻟﻨﻘـﺪ

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

ﻗﺎﻫﺮه ﺷﺪ .وی ﻣﺪرک دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را در  ١٩٥٣در ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻼﻏـﺖ ﻋﺮﺑـﯽ از داﻧﺸـﮑﺪۀ
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اﻷدﺑﻲ ،اﻟﺴﺮﻗﺎت اﻷدﺑﯿﺔ ،ﻣﻌﻠﻘﺎت اﻟﻌﺮب ،اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻋﻠﻢ اﻟﺒﯿﺎن و ﻣﻌﺠـﻢ اﻟﺒﻼﻏـﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﮐﻪ درﺑﺮدارﻧﺪۀ ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎی ﺑـﺪوي ﻃﺒﺎﻧـﻪ در زﻣﯿﻨـﮥ ادﺑﯿـﺎت ﻗـﺪﯾﻢ ﻋﺮﺑـﯽ اﺳـﺖ
).(www.almoajam.org

 .۲ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ،ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﺑﺪوي ﻃﺒﺎﻧﻪ ﺑـﻮده ،ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦﺑـﺎر اﻧﺘﺸـﺎرات
داراﻟﻤﻌﺎرف ﻣﺼﺮ در  ۱۹۵۲در  ۲۲۳ﺻﻔﺤﻪ آن را ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭼـﺎپ دوم اﯾـﻦ
ﮐﺘﺎب در  ۱۹۶۰از ﺳﻮی ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻻﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ در  ۲۳۸ﺻﻔﺤﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در  ۱۹۸۱در  ۲۳۹ﺻﻔﺤﻪ از ﺳﻮی اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺑـﻪ ﭼـﺎپ ﺳـﻮم
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮح روی ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺳﺎده و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و از ﻫﺮ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ،ﻃـﺮح و ﻧﺸـﺎﻧﻪای،
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻠﯽ اﺛﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ و ﺑﻼﻏﺖ و أﺑﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﺎﺷـﺪ،
ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
اﻟﻒ( ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﯾﮏ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر و ﺷﺶ ﻓﺼﻞ دارد ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﻣﺤﺘﻮای اﺻﻠﯽ
ﮐﺘﺎب اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ،ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﻄﺎﻟـﺐ و ﻓﻬﺮﺳـﺖ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪه و در دﺳﺖ ﭼﺎپ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ اﺛﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻋﻨﻮانﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣـﺚ
ﺷﺶ ﻓﺼﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻓﺼﻞ اول :زﻧﺪﮔﯽ أﺑﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي
ﻓﺼﻞ دوم :ﻧﻘﺪ و ﺑﻼﻏﺖ ﻗﺒﻞ از أﺑﻮﻫﻼل
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﺪ و ﺑﻼﻏﺖ او
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :روش أﺑﻮﻫﻼل
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﻘﺪی او
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﻼﻏﯽ أﺑﻮﻫﻼل و اﺛﺮ آن در ﺑﻼﻏﺖ و ﺑﻼﻏﺖﻧﻮﯾﺴﺎن
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ب( ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ ﭼﺎپ ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب در
ﭼﺎپﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ دارای ﻧﻮاﻗﺼـﯽ ﺑـﻮده ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﭼـﺎپ ﺑﺮﻃـﺮف ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺳـﭙﺲ،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ،ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﺪﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ،در
ﻫﻔﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﺑﻼﻏﺖ و ﻧﻘﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ اﺳـﺖ :ﺑﻼﻏـﺖ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻋﺮﺑـﯽ ،روش ﻋﻠﻤـﯽ در ﻧﻘـﺪ ادﺑﯿـﺎت،
اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺑﻼﻏﺖ ﻋﺮﺑﯽ و روش ﭘﮋوﻫﺶ .ﺑﺪوي ﻃﺒﺎﻧﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
اﻫﺪاف ﺧﻮد از ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب و ﺑﯿﺎن ﻓﻬﺮﺳﺖوار ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺷﺶﮔﺎﻧﮥ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺑﻼﻏﺖ و ﻧﻘﺪ ﻋﺮﺑﯽ را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ
وی ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ادﺑﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
ﺑﺮای ﺑﺨـﺶﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن آن ﻣﺮزﻫـﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺸـﺨﺺ ﮐـﺮده اﺳـﺖ« )ﻃﺒﺎﻧـﻪ،
.(۱۳ :۱۹۸۱
پ( ﻓﺼﻞ اول :أﺑﻮﻫﻼل
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان أﺑﻮﻫﻼل در  ۲۷ﺻـﻔﺤﻪ ﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ و در آن
ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺘــﻪ اﺳـﺖ :ﺷـﻬﺮ او )ﻋﺴـﮑﺮ ﻣﮑــﺮم( ،زﻧـﺪﮔﯽﻧﺎﻣـﮥ أﺑـﻮ أﺣﻤــﺪ
اﻟﻌﺴﮑﺮي ،داﯾﯽ أﺑﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺎم اﯾﻦ دو ،زﻧﺪﮔﻲ أﺑـﻮﻫـﻼل ،اﺳـﺘﺎدان
او ،ﻓﺮﻫﻨﮓ او ،آﺛﺎر أﺑﻮﻫـﻼل و ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑـﺎرۀ ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ آﻧﻬـﺎ ﮐـﻪ ﻋﺒـﺎرتاﻧـﺪ از:
اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ و دﯾﻮان اﻟﻤﻌﺎﻧﯽ و ﻟﻐﻮي اﻟﻤﻌﺠﻢ ﻓﻲ ﺑﻘﯿﺔ اﻷﺷـﯿﺎء ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ درﺑـﺎرۀ ﻧﺴـﺒﺖ
دادن رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﺑﯿﻦ ﺑﻼﻏﺖ ﻋﺮب وﻋﺠﻢ ﺑﻪ أﺑﻮﻫـﻼل ،ادﺑﯿـﺎت اﻧﺸـﺎﺋﯽ أﺑـﻮﻫـﻼل،
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺷﻌﺮ و ﻧﺜﺮ او.

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

ﻃﺒﺎﻧﻪ درﺑﺎرۀ اﻫﻤﯿﺖ أﺑﻮﻫﻼل و ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ وی ﻣـﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ»:او ﯾﮑـﯽ از ﮐﺴـﺎﻧﯽ
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ت( ﻓﺼﻞ دوم :ﻧﻘﺪ و ﺑﻼﻏﺖ ﻗﺒﻞ از أﺑﻮﻫﻼل
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در  ۲۹ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﻧﻘﺪ و ﺑﻼﻏﺖ ﻗﺒﻞ از أﺑﻮﻫﻼل اﺧﺘﺼﺎص
دارد .ﺳﭙﺲ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻈﺮﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﻣﻬـﻢ ﻧﻘـﺪ و
ﺑﻼﻏﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻓﺼـﻞ از آﻧﻬـﺎ ﺳـﺨﻦ رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ،
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﻓﺮﻫﻨﮓ ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻌﺮ در آن ،ﻧﻘﺪ و روشﻫﺎی آن در دوران
ﺟﺎﻫﻠﯽ و اﺳـﻼﻣﯽ ،اﺑـﻦ ﺳـﻼم و ﮐﺘـﺎﺑﺶ ﻃﺒﻘـﺎت اﻟﺸـﻌﺮاء ،ﺟـﺎﺣﻆ و ﮐﺘـﺎﺑﺶ اﻟﺒﯿـﺎن
واﻟﺘﺒﯿﯿﻦ ،اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ و ﺷﻮرش و اﻋﺘﺮاض او ﻋﻠﯿﻪ داوریﻫـﺎی ﮔﺬﺷـﺘﮕﺎن ،اﺑـﻦ ﻣﻌﺘـﺰ و
اﻟﺒﺪﯾﻊ ،اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ و روش آﻣﻮزﺷﯽ او در ﮐﺘﺎب ﻋﯿـﺎر اﻟﺸـﻌﺮ ،ﻗﺪاﻣـﺔﺑـﻦ ﺟﻌﻔـﺮ و روش
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

ﻋﻠﻤﯽ او در ﻧﻘﺪ ادﺑﯿﺎت ،ﭘﮋوا ک روش ﻋﻠﻤﯽ :آﻣﺪي و ﻗﺎﺿﻲ ﺟﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻧﻘﺪ و ﺑﻼﻏـﺖ و
وﺟﻮه اﺧﺘﻼف و ﺷﺒﺎﻫﺖ آﻧﻬﺎ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻧﻮاع ﻧﻘﺪ در دوران ﻗﺒـﻞ از
أﺑﻮﻫﻼل ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﻧﻘﺪﻫﺎی ذوﻗﯽ و ﺷﺨﺼﯽ در دورهﻫﺎی آﻏـﺎزﯾﻦ ﻧﻘـﺪ ﻋﺮﺑـﯽ ،ﻧﻘـﺪ
ﺑﻼﻏﯽ ﻧﺰد ﺟﺎﺣﻆ و اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ،ﻧﻘﺪ ذوﻗﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﺑـﻦ ﻣﻌﺘـﺰ ،ﻧﻘـﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ از ﻣﻨﻄـﻖ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺰد ﻗﺪاﻣﺔﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻧﻘﺪ ذوﻗﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﺰد آﻣﺪي و ﻗﺎﺿـﻲ ﺟﺮﺟـﺎﻧﻲ ﻧـﺎم ﺑـﺮده
اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ أﺑﻮﻫﻼل درﺑﺮدارﻧﺪۀ ﻫﻤﮥ ﻧﻘﺪﻫﺎ
و ﻧﻈﺮﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ.
ث( ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﺪ و ﺑﻼﻏﺖ او
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را در  ۱۶ﺻﻔﺤﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و آﺛﺎرﺟﺎﺣﻆ ،اﺑﻦ ﻣﻌﺘـﺰ ،ﻗﺪاﻣـﺔﺑـﻦ ﺟﻌﻔـﺮ و
اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ را از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ أﺑﻮﻫﻼل از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻬﺮه
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﺎﻧـﻪ در اﯾـﻦ ﻓﺼـﻞ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﺟﺰﺋـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ ﻣﻨـﺎﺑﻌﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﮐـﻪ
أﺑﻮﻫﻼل در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ،ﺑـﺪوي ﻃﺒﺎﻧـﻪ درﺑـﺎرۀ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺪاﻣﺔﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺮ أﺑﻮﻫﻼل ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :دﻟﯿﻞ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب اﻟﺼـﻨﺎﻋﺘﯿﻦ اﯾـﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻗﺪاﻣﺔﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺪ ﺷﻌﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و أﺑﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي ﮐﺎر وی را ﺑﺎ
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ﻧﻘﺪ ﺷﻌﺮ و ﻧﺜﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن .(۷۷ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد اﻣﺎﻧـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ
أﺑﻮﻫﻼل را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻧﻈﺮﻫﺎ و ﻣﺜﺎلﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯿﺸﯿﻦ
را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ .ﻃﺒﺎﻧﻪ در ﺻﻔﺤﮥ  ۸۳اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﻣـﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ ﮐـﻪ أﺑـﻮﻫـﻼل
اﻟﻌﺴﮑﺮي ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را درﺑﺎرۀ ﺑﯿﺘﯽ از أﺑﻮﺗﻤـﺎم ذﮐـﺮ ﮐـﺮده ﮐـﻪ ﻫﻤﮕـﯽ در ﮐﺘـﺎب اﻟﻤﻮازﻧـﺔ
آﻣﺪي وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ آﻣﺪي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ذﮐﺮ ﮐﺮده ،اﻣﺎ أﺑـﻮﻫـﻼل
اﻟﻌﺴﮑﺮي ﺑﺎ ﺟﺮأت ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن از اوﺳﺖ ،درﺣـﺎﻟﯽﮐـﻪ او ﻧﻘـﻞ ﮐﻨﻨـﺪۀ
ﻧﻘﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻖﻫﺎ و ﻣﺜﺎلﻫﺎی آن اﺳﺖ .ﻃﺒﺎﻧﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺼﻞ آورده ﮐﻪ»:اﯾﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ
أﺑﻮﻫﻼل وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺳﺨﻨﯽ را از داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ،درﺣـﺎﻟﯽﮐـﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ« )ﻫﻤﺎن.(۸۸ :
ج( ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :روش أﺑﻮﻫﻼل
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را در  ۳۳ﺻـﻔﺤﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗﺤﻘﯿـﻖ درﺑـﺎرۀ روش ﮐـﺎر أﺑـﻮﻫـﻼل
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .وی اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ روشﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻧﻘـﺪی و ﻣﺜـﺎلﻫـﺎی آن ﻧـﺰد
ﻧﺎﻗـﺪان ﺑــﺰرگ اﺷــﺎره ﮐــﺮده و ﺷـﺶ روش ﻧﻘــﺪی را ﺑــﺮﺷــﻤﺮده اﺳـﺖ :ﻧﻘــﺪ ذاﺗـﯽ ،ﻧﻘــﺪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﻧﻘﺪ ﻧﺤﻮی ،ﻧﻘﺪ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن و ﻓﻼﺳﻔﻪ ،ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻘـﺪ ﺗﻮﺿـﯿﺤﯽ .ﻃﺒﺎﻧـﻪ در
اداﻣﻪ ﺑﻪ دو ﻫﺪف دﯾﻨﯽ)اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن( و ادﺑـﯽ أﺑـﻮﻫـﻼل از ﻧﮕـﺎرش ﮐﺘـﺎب اﻟﺼـﻨﺎﻋﺘﯿﻦ
اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻏﺖ از ﻧﻈﺮ أﺑﻮﻫﻼل دارای اﯾﻦ ﻓﻮاﯾﺪ اﺳﺖ :ﻓﺎﯾـﺪۀ
ادرا ک اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن ،ﻓﺎﯾﺪۀ ﻧﻘﺪی ،ﮐﻪ در ﻧﻘﺪ و ﻣﻔﺎﺿﻠﻪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻼم ﻧﯿﮏ از ﺑـﺪ ﺑـﻪ
ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺎﯾﺪۀ اﻧﺸﺎﺋﯽ ،ﮐـﻪ ادﺑـﺎ را در ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﮐﻠﻤـﺎت ﻧﯿـﮏ و اﺳـﺘﻔﺎدۀ
درﺳﺖ از آﻧﻬﺎ در ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ و ﻧﮕﺎرش ﻧﺜﺮ ﯾﺎری ﻣﯽرﺳـﺎﻧﺪ .ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه در اداﻣـﻪ درﺑـﺎرۀ
روش ﮐﺎر أﺑﻮﻫﻼل در ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ أﺑـﻮﻫـﻼل در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از روش ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺗﺒﺮی ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻃﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲
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ﮐﻪ وی در اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از روش ﻗﺪاﻣﺔﺑـﻦ ﺟﻌﻔـﺮ روش ﻣﺘﮑﻠﻤـﺎن را در ﭘـﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ را از ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﮐـﺮده
ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎدۀ او از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن اﺳـﺖ )ﻫﻤـﺎن.(۱۰۸ -۱۰۶ :
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ أﺑﻮﻫﻼل از روش ﻧﻘﺪ ﻟﻐـﻮی ،ﻧﻘـﺪ ﻧﺤـﻮی ،روش
آﻣﻮزﺷﯽ و روش ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻼﻏﯽ در اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ.
چ( ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﻘﺪی او
ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ ﮐﺘﺎب را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده ،از  ۶۳ﺻـﻔﺤﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻃﺒﺎﻧﻪ درﺑﺎرۀ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻘﺪی أﺑﻮﻫﻼل اﺳـﺖ و ﺑﺨـﺶ
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻃﺒﺎﻧﻪ در اﯾـﻦ ﻓﺼـﻞ دﯾـﺪﮔﺎهﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ و اﺳﺎﺳـﯽ
أﺑﻮﻫﻼل را ،ﮐﻪ دارای ﺳﺨﻦ ﺟﺪﯾﺪی در ﻧﻘـﺪ و ﺑﻼﻏـﺖ اﺳـﺖ ،در ﭘـﻨﺞ ﻣﺒﺤـﺚ اﺻـﻠﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :اﻟﻔﺎظ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺷﻌﺮ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ادﺑﯿـﺎت از ﺣﯿـﺚ
ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺧﯿﺎل و ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺮﻗﺎت ﺷﻌﺮی .ﻣﺒﺤﺚ اﻟﻔﺎظ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﺳﺖ:
ﻟﻔﻆ ﻏﺮﯾﺐ ،ﻟﻔﻆ وﺣﺸﯽ ،اﻟﻔﺎظ ﻣﺸﺘﺮك ،اﻟﻔـﺎظ ﺳـﻬﻞ و ﺟـﺰل ،ﺣـﺮوف وﺻـﻞ و رﺑـﻂ،
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻟﻔﺎظ و ﮐﻤﯿﺖ در اﺳﻠﻮب .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﯿﺖ در اﺳﻠﻮب آورده ﮐـﻪ
أﺑﻮﻫﻼل ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ را درﺑﺎرۀ ﻣﻮازﻧﻪ اﯾﺠﺎز و اﻃﻨﺎب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻦﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻨﺎب و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎز دارﻧﺪ .ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﯾﮑـﯽ از
آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮی داد .ﻃﺒﺎﻧﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ :ﻏﻠﻮ،
وﺣﺪت ﺑﯿﺖ و درﺳﺘﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ .ﻃﺒﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ أﺑﻮﻫﻼل از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺎﻗﺪاﻧﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .او درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮥ أﺑﻮﻫﻼل ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﮔﺮوﻫﯽ از اﺻﺤﺎب ﺻﻨﺎﻋﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺪون اﯾﻨﮑـﻪ از ﮐﺴـﯽ ﭘﯿـﺮوی ﮐﻨﻨـﺪ ،ﻣﻌـﺎﻧﯽ
ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽآورﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻨﮕﺎم وﻗـﻮع ﺣـﻮادث دردﻧـﺎک و ﻓﺎﺟﻌـﻪﻫـﺎ ﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ ﺣـﺎدث
ﻣﯽﺷﻮد« ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :أﺑﻮﻫﻼل در اﯾﻨﺠـﺎ ﻣﺘﻮﺟـﻪ اﻧﮕﯿـﺰۀ ﺷﺨﺼـﯽ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ
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ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ در اﯾﺠـﺎد ﻣﻌـﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾـﺪ اﺷـﺎره ﻣـﯽﮐﻨـﺪ )ﻫﻤـﺎن.(۱۵۱ -۱۵۰ :
ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺷﻌﺮ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪح ،ﻫﺠﺎ ،وﺻـﻒ و ﺗﺸـﺒﯿﺐ اﺳـﺖ .ﻃﺒﺎﻧـﻪ در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ أﺑﻮﻫﻼل در اﯾﻦ ﺗﻘﺴـﯿﻢﺑﻨـﺪیﻫـﺎ درﺑـﺎرۀ
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺷﻌﺮی ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺪاﻣﺔﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن .(۱۵۹ :ﻣﺒﺤـﺚ ﭼﻬـﺎرم ﻧﯿـﺰ
درﺑﺎرۀ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی أﺑـﻮﻫـﻼل در ﺗﺸـﺒﯿﻪ ،اﺳـﺘﻌﺎره و ﮐﻨﺎﯾـﻪ اﺳـﺖ .ﻃﺒﺎﻧـﻪ درﺑـﺎرۀ
اﺳﺘﻌﺎرۀ درﺳﺖ از ﻧﻈﺮ أﺑﻮﻫـﻼل اﻟﻌﺴـﮑﺮي ﻣـﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ» :ﭼـﻪﺑﺴـﺎ ﻋﺒـﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺟﺮﺟـﺎﻧﻲ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺤﺚ را از وی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ آن را ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺎرۀ ﻣﻔﯿـﺪ و ﻏﯿـﺮﻣﻔﯿـﺪ ﺗﻘﺴـﯿﻢﺑﻨـﺪی
ﮐﺮده اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن .(۱۷۱ :در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺳـﺮﻗﺖ ﺷـﻌﺮی ،ﮐـﻪ از دو
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﻘـﺪ و ﺑﻼﻏـﺖ در ﻧﮕـﺎرش ﺑﺨـﺶ ﺳـﺮﻗﺎت ﺷـﻌﺮی ﺑﺴـﯿﺎر
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و روشﻫﺎی ﺳﺮﻗﺖ ﺷﻌﺮی و راهﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺳـﺮﻗﺖ ﺷـﻌﺮی از ﺳـﻮی
ادﯾﺒﺎن را ﺑﻪدﻗﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐـﻪ أﺑـﻮﻫـﻼل ﻓﻀـﻞ و
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ ﻗﺎﺿﻲ ﺟﺮﺟﺎﻧﻲ و آﻣﺪي را در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﻧﺎم آﻧﻬﺎ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ.
ح( ﻓﺼــﻞ ﺷﺸــﻢ :ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎی ﺑﻼﻏــﯽ أﺑــﻮ ﻫــﻼل و اﺛــﺮ آن در ﺑﻼﻏــﺖ و
ﺑﻼﻏﺖﻧﻮﯾﺴﺎن
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ۴۴ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑـﻪ دﯾـﺪﮔﺎهﻫـﺎی
ﺑﻼﻏﯽ أﺑﻮﻫﻼل و اﺛﺮی ﮐﻪ او ﺑﺮ ﺑﻼﻏـﺖ ﺑﻌـﺪ از ﺧـﻮد ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ،ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﺪوي
ﻃﺒﺎﻧﻪ در آﻏﺎز درﺑﺎرۀ اﻫﻤﯿﺖ أﺑﻮﻫﻼل ،ﺳﺨﻦ ﻋﻠﻮي در ﮐﺘﺎب اﻟﻄﺮاز را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :أﺑﻮﻫﻼل در ﻋﻠﻢ ﺑﻼﻏﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﺗﻘﺪم دارد و از اﯾﻦ ﻋﻠـﻢ
ﺑﻬﺮۀ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮده اﺳـﺖ« .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ،ﻃﺒﺎﻧـﻪ اﺷـﺎره ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻋﺒـﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺟﺮﺟـﺎﻧﻲ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺮﻫـﺎی او را در دو ﮐﺘـﺎب ﺧـﻮد ذﮐـﺮ ﮐـﺮده اﺳـﺖ )ﻫﻤـﺎن.(۱۸۸ -۱۸۷ :

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﺎﻧـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد دارد ﮐـﻪ أﺑـﻮﻫـﻼل
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دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺑﻼﻏﯽ أﺑﻮﻫﻼل ،ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻓﺼﻞ ﺷﺸـﻢ آﻧﻬـﺎ را ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺮده اﺳـﺖ،
ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ :ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ ،ﺗﺸﺒﯿﻪ ،اﺳﺘﻌﺎره ،ﮐﻨﺎﯾـﻪ و ﺗﻌـﺮﯾﺾ ،اﯾﺠـﺎز و
اﻃﻨﺎب و ﻣﺴﺎوات ،ﻓﺼﻞ و وﺻﻞ و ﻫﻔـﺖ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑـﺪﯾﻌﯽ ﮐـﻪ أﺑـﻮﻫـﻼل ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐـﺮده
اﺳﺖ :ﺗﺸﻄﯿﺮ ،ﻣﺠﺎوره ،ﺗﻄﺮﯾﺰ ،اﺳﺘﺸﻬﺎد و اﺣﺘﺠﺎج ،ﻣﻀﺎﻋﻔﻪ ،ﺗﻠﻄﻒ و ﻣﺸﺘﻖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه درﺑﺎرۀ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺑﻼﻏﯽ أﺑـﻮﻫـﻼل آورده ﮐـﻪ -۱ :ﺑﺤـﺚ درﺑـﺎرۀ
ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ ،ﮐﻪ دﯾﺮزﻣـﺎﻧﯽ داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﺑﻼﻏـﺖ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻣﺸـﻐﻮل ﮐـﺮده ﺑـﻮد،
ﻣﺪﯾﻮن ﺗﻼشﻫﺎی أﺑﻮﻫﻼل در ﻗﺴـﻤﺖ ﻧﺨﺴـﺖ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺘﯿﻦ اﺳـﺖ -۲ .أﺑـﻮﻫـﻼل ﺑـﻪ
ﺗﻔﺼــﯿﻞ و ﺑــﺎ دﻗــﺖ ﻣﻮﺿــﻮعﻫــﺎی اﯾﺠــﺎز و اﻃﻨــﺎب و ﻣﺴــﺎوات را ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐــﺮده اﺳــﺖ،
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

ﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻼﻏﺖ ﺑﻌﺪ از وی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﻧﻮاع اﻃﻨﺎب ﺑﻪ
آن ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ -۳ .أﺑﻮﻫﻼل ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔـﺎوت اﻃﻨـﺎب و ﺗﻄﻮﯾـﻞ اﺷـﺎره
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻘﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ
 .۱ﻧﻘﺪ ﺷﮑﻠﯽ اﺛﺮ
اﻟﻒ( اﺷﮑﺎلﻫﺎی ﻧﮕﺎرﺷﯽ ،وﯾﺮاﯾﺸﯽ و ﭼﺎﭘﯽ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺑـﺪوي ﻃﺒﺎﻧـﻪ ﻋﺮﺑـﯽ اﺳـﺖ و در ﻫﻤـﯿﻦ رﺷـﺘﻪ ﺗـﺎ ﻣـﺪرک
دﮐﺘﺮی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﮕﺎرش در اﯾﻦ اﺛﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دﻗﺖ در اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔـﺎظ
و اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ و ﺟﻤﻼت ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺤﻮی ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑـﺎ
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻼش ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ وﯾﺮاﯾﺸـﯽ و ﭼـﺎﭘﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻼﯾـﻢ
وﯾﺮاﯾﺸﯽ را در ﻣﺘﻦ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮاردی در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ
اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ در آﻧﻬﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ،ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻼح اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ اﺷﮑﺎلﻫﺎ
در ﭼﺎپﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ اﺛﺮ و ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار آن در دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از
اﺷﮑﺎﻻت وﯾﺮاﯾﺸﯽ و ﭼﺎﭘﯽ ﮐﺘﺎب اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
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ً
 ﻣﻮارد اﻧﺪﮐﯽ در ﮐﺘﺎب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ؛ ﻣـﺜﻼﺻﻔﺤﮥ  :۵۳ﺑﺎﻟﻤﻨﺰﻟﺔاﻟﺘﻲ ،ﺻﻔﺤﮥ  :۱۱۱اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻢﻟﻪ،ﮐﺎنﻣﺎﻟﻲ.

 -ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ اﺛﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ و ﺑﺎ ﻗﻠـﻢ دﯾﮕـﺮی ﺗﺎﯾـﭗ

ﺷﺪه اﺳـﺖ :ﺻـﻔﺤﮥ  :۹۵ﯾﺴـﺘﻄﯿﻌﻮا ،ﺻـﻔﺤﮥ  :۹۹ﺗﺨﻠـﯿﻂ ،ﺻـﻔﺤﮥ  :۱۶۳ﺗﻈﻨـﻪ،

ﺻﻔﺤﮥ  :۱۸۱اﻟﻨﻘﻞ و ﺻﻔﺤﮥ  :۱۹۷ﮐﺎن.
 دو ﻣﻮرد در اﯾﻦ اﺛـﺮ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﺷـﻤﺎرهﮔـﺬاری در ﻣـﺘﻦ ﮐﺘـﺎب ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﺻـﻮرتﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺻﻔﺤﮥ  ۲۰۵ﮐﺘﺎب ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﺳـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﮐﻨﺎﯾـﻪ و ﺗﻌـﺮﯾﺾ

اﺧﺘﺼــﺎص دارد ،در اوﻟــﯿﻦ ﺗﻔــﺎوت ﺑــﻪﺟــﺎی ذﮐــﺮ ) (۱از ) (۳اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
در ﮐﻨﺎر اﺳﻢ ﻣﻌﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺪد) (۲ذﮐﺮ ﺷﻮد ،از ) (۳اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎلﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺘﺎب رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑـﺮدن ﻋﻼﯾـﻢ ﻧﮕﺎرﺷـﯽ و ﺗـﺮﻗﯿﻢ اﺳـﺖ ﮐـﻪ

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از آن ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد :اﻟﻒ( ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد در ﻣﻮرد ﻧﻘـﻞﻗـﻮل
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﺧﻞ ﮔﯿﻮﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﻫﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣـﺜﻼ در ﺻـﻔﺤﮥ  ۳۲اﯾـﻦ
ﮐﺘﺎب ،در اﺑﺘﺪای ﺑﻨﺪ ،ﮔﯿﻮﻣﻪ ﺑﺮای ﻧﻘﻞﻗﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺎز ﺷـﺪه ،اﻣـﺎ در ﭘﺎﯾـﺎن ﺑﻨـﺪ از
ﮔﯿﻮﻣﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﻘﻞﻗﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺻﻔﺤﮥ  ۶۱ﻧﯿﺰ در اﺑﺘﺪا
و اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﻧﻘﻞﻗﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﯾﺮاد ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ .ب( اﺳـﺘﻔﺎدۀ
ﻧﺎدرﺳﺖ از ﮔﯿﻮﻣﻪ» :اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ« اﻟﮑﺘﺎﺑﺔ و اﻟﺸﻌﺮ« .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه در ﺻـﻔﺤﮥ

 ،١٠در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻨﺪ از ﻋﻼﻣﺖ ﮔﯿﻮﻣﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده اﺳـﺖ ،درﺣـﺎﻟﯽﮐـﻪ ﻫـﯿﭻﮔﻮﻧـﻪ
ً
ارﺟﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .پ( ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺑﺘﺪای ﺑﻨـﺪﻫﺎ -ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ از ﺑﻨـﺪ اول ﻫـﺮ
ﻣﺒﺤﺚ -ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺗﻤﺎم ﺑﻨﺪﻫﺎی اول
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ت( در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻋﻼﯾـﻢ ﻧﮕﺎرﺷـﯽ ﺑـﺎ
ً
ﻫﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ در ﺻـﻔﺤﮥ  ۳۴ ،۱۰ ،۵و ...ﺣـﺮف واو ﺑـﺪون ﻓﺎﺻـﻠﻪ از
وﯾﺮﮔــﻮل ﯾــﺎ ﮐﻠﻤـﮥ ﻗﺒﻠـﯽ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .ث( در ﺻــﻔﺤﮥ  ۶۱ ،۳۳و  ۱۶۴ﻗﺒــﻞ از

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺻﻔﺤﮥ  ۲۰۶ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻼﻏﺖ) ﺑﯿﺎن ،ﻣﻌﺎﻧﻲ و ﺑﺪﯾﻊ اﺳﺖ(.
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ﻧﻘﻞﻗﻮل ،ﺑﻪﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺖ دو ﻧﻘﻄﻪ ،از ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -ﺑﺮﺧﯽ اﺷﮑﺎلﻫﺎی ﺗﺎﯾﭙﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره

ﻣﯽﺷﻮد» :ﺛﻢ اﺧﺬت ﻫﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﻨﻤﻮ وﻧﺰدﻫﺮ« )ﻃﺒﺎﻧﻪ .(۱۵ :۱۹۸۱ ،در ﻣﻮرد اول
ﺑﻪﺟﺎی ﻓﻌﻞ ﺗﺰدﻫﺮ از ﻧﺰدﻫﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ »وﮐﺎن ﻓﻲ ﻃﻠﯿﻌـﺔ اوﻟﺌـﻚ اﻷﻋـﻼم
اﻟﺬﺑﻦ) «...ﻫﻤﺎن( .در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل اﻟﺬﺑﻦ ﺑﻪﺟﺎی اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ »ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺻﺨﺮ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﺸﺮﯾﺪ اﻟﺴﻠﻤﻲ اﺣﻮ اﻟﺨﻨﺴﺎء« )ﻫﻤـﺎن ،(۱۷ :ﺻـﺤﯿﺢ :اﺣـﻮ ﺑـﻪﺟـﺎی

ﮐﻠﻤﮥ اﺧﻮ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ »ان ﺳﻨﻪ اذ ذاك ﮐﺎﻧﺖ ﺧﻤﺴﺎ وﺗﻤـﺎﻧﯿﻦ ﺳـﻨﺔ« )ﻫﻤـﺎن:
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

 ،(۲۱ﺻﺤﯿﺢ :ﮐﻠﻤﮥ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻤﺎﻧﯿﻦ ﺑﻪﺟﺎی ﺛﻤﺎﻧﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ »وﯾﻌﻈﻢ ﻓـﯿﻬﻢ
َ ُ
ﯾﺬﻟﻬﻢ وﯾﺴﻮد« )ﻫﻤﺎن ،(۲۴ :ﺻﺤﯿﺢ :ﺑﻪﺟﺎی اﺳﻢ ﻧﺬﻟ ُﻬﻢ ،ﻓﻌﻞ ﯾﺬﻟﻬﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ؛
»ﺛﻢ اﺧﺬوا ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﺰﺋﯿﺎﻧـﻪ« )ﻫﻤـﺎن ،(۹۴ :ﺻـﺤﯿﺢ :ﮐﻠﻤـﮥ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗـﻪ ﺑـﻪﺻـﻮرت
ﺟﺰﺋﯿﺎﻧﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ »ﻓﻘﺪ ﮐﺎن ﻫﺪﻓﻪ أن ﯾﻮﺿﺢ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻼﻏﯿـﺔ« )ﻫﻤـﺎن،(۹۵ :
ﺻﺤﯿﺢ :ﮐﻠﻤﮥ اﻟﻼﻏﯿﻪ ﺑﻪﺟﺎی اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ »ﻗﺪ ﺗﺨﺒﻂ ﻓﺒﻪ« )ﻫﻤـﺎن:
 ،(۱۰۸ﺻﺤﯿﺢ :ﻓﯿﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺷﺘﺒﺎه ﻓﺒﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﺷـﺪه اﺳـﺖ؛ »وﻗـﺪ ﻣﺜـﻞ اﻟﻌﺴـﮑﺮي
ﻟﻠﻐﻠﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﯾﻘﻮل اﻟﻄﻤﺤﺎن ﻣﻮﻟﻲ اﺑﻦ اﺑﻲ اﻟﺴﻤﻂ« )ﻫﻤـﺎن ،(۱۵۱ :ﺻـﺤﯿﺢ:
ﻓﻌﻞ ﯾﻘـﻮل ﺑـﻪﺟـﺎی ﺑﻘـﻮل آﻣـﺪه اﺳـﺖ؛ »ﯾﺼـﻮﻏﻪ ﺿـﯿﺎﻏﺔ ﺟﯿـﺪة« )ﻫﻤـﺎن،(۱۷۳ :
ﺻﺤﯿﺢ :ﺿﯿﺎﻏﺔ ﺑﻪﺟـﺎی ﮐﻠﻤـﮥ ﺻـﯿﺎﻏﺔ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ؛ »ﯾﻨﺒـﻲء« )ﻫﻤـﺎن:
 ،(۲۱۴ﺻﺤﯿﺢ :ﻓﻌﻞ ﯾﻨﺒﺊ ﺑﻪﺻﻮرت اﺷﺘﺒﺎه ﯾﻨﺒﻲء ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ »وﺗﮑﺜﯿـﺮه ﻋﻨـﺪ
اﺳﺘﺜﻨﺎف ﮐﻞ ﻟﻔﻈﺔ« )ﻫﻤﺎن( ،ﺻﺤﯿﺢ :ﮐﻠﻤﮥ اﺳﺘﺜﻨﺎف ﺑﻪﺟﺎی اﺳـﺘﺌﻨﺎف ذﮐـﺮ ﺷـﺪه
اﺳﺖ؛ »وﻻﯾﺰال اﮐﺜﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ ﻏﻤﺪة اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﯿﻮم« )ﻫﻤﺎن ،(۲۱۶ :ﺻـﺤﯿﺢ:
ﻏﻤﺪة ﺑﻪﺻﻮرت اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪﺟﺎی ﻋﻤﺪة ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ »ﻫﻮ رﺟـﻞ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻟـﻮع
ﺑﻬﺎ وﯾﺘﺤﻠﯿـﺔ اﻻدب ﺑﻔﻨﻮﻧﻬﺎ« )ﻫﻤﺎن ،(۲۱۷ :ﺻﺤﯿﺢ :ﻓﻌﻞ ﯾﺘﺤﻠﯿﻪ ﺑﻪﺟـﺎی ﺑﺘﺤﻠﯿـﺔ
ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ب( ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺻﻮری اﺛﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب دارای ﻧﻈﻢ و اﻧﺴﺠﺎﻣﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ؛ ﭼـﺮاﮐـﻪ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ،ﻣﻘﺪﻣـﻪ،
ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺼﻞﻫﺎ ﺑﻪدﻗﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ ﮐﺎﺳـﺘﯽﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ در آن
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد:
 در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞﻫﺎ و ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﺟﻤـﻊﺑﻨـﺪی از ﻣﻄﺎﻟـﺐاﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 -اﯾﻦ اﺛﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و آزﻣﻮن و ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻋﻼم و اﻣﺎﮐﻦ اﺳﺖ.

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻼم و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ در ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﺘﻨـﺎع
ورزﯾﺪه اﺳﺖ؛ اﻋﻼم و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﻧﻮﺷـﺖ اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﺪهاﻧـﺪ،
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﻋﺴﮑﺮ ﻣﮑﺮم ،اﺑﻦ ﺳﻼم ﺟﻤﺤﻲ ،اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﺔ ،ﻗﺪاﻣﺔﺑﻦ ﺟﻌﻔـﺮ ،آﻣـﺪي،
ﻗﺎﺿﻲ ﺟﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﺑﺸﺮﺑﻦ ﻣﻌﺘﻤﺮ ،ﺣﻤﺰه ﻋﻠﻮي .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن
اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﺟﺎﺣﻆ ،اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ﻋﻠﻮي و اﺑﻦ اﺛﯿﺮ و  ...ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﻧﮑﺘـﮥ دﯾﮕـﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﻨﺞ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻤﻼت را ذﮐـﺮ ﻧﮑـﺮده

اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎه و در ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﻄﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺻﻔﺤﮥ
 ۱۳۰ﺑﺸﺮﺑﻦ ﻣﻌﺘﻤﺮ در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ،اﺑﺘﺪا دو ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ ﭼﺎپﻫﺎی اول و دوم ذﮐﺮﺷﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻔﺤﮥ ﻫﻔﺖ
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ ﭼﺎپ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب وﺟﻮد دارد.

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﯿﺎن ﻫﺪف اﺛﺮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در دﯾﺒﺎﭼﮥ ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ ﻫﺪف ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
أﺑﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي ،ﺗﻼشﻫﺎ و ﺟﺎﯾﮕـﺎه او در ﻧﻘـﺪ و ﺑﻼﻏـﺖ ،و ﺗـﺄﺛﯿﺮ او در داﻧﺸـﻤﻨﺪان

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

 -روش ﮐﺘﺎب در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻼم و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ در ﭘﺎﻧﻮﺷـﺖ ﯾﮑﺪﺳـﺖ ﻧﯿﺴـﺖ .ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه
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ﭘﺲ از وی ﺑﭙﺮدازد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪ اﺷـﺎره ﮐـﺮده ﮐـﻪ ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ او ﺑﺎزﻧﻤـﺎﯾﯽ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﺑﻼﻏﯽ أﺑﻮﻫﻼل در ﺑﻼﻏﺖ ﻋﺮﺑﯽ و ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ اﺳﺖ.
.۲ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻋﻼم ،ﺟﺪولﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ
اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﻓﺎﻗـﺪ ﻧﻤﺎﯾـﮥ اﻋـﻼم ،ﻧﻤﺎﯾـﮥ اﺻـﻄﻼﺣﺎت و ﻓﻬﺮﺳـﺖﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ اﺳـﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺟﺪول ،ﻧﻤﻮدار و ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی
ﻧﻤﺎﯾﻪﺳﺎزی ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﺳـﺮﻋﺖ و ﺳـﻬﻮﻟﺖ ﺑـﺮای ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان در دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎب و ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

 .۳ارﺟﺎعﻫﺎ
ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮب ،ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ،
اﻣﺎ ﻣﻮاردی در ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷـﯿﻮۀ ﺻـﺤﯿﺢ ارﺟـﺎعدﻫـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ در آن
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟـﻒ( ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎلﻫﺎ در ارﺟﺎعﻫﺎی اﯾﻦ اﺛﺮ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻧﺒﻮدن ﺷﯿﻮۀ ارﺟـﺎع ﺑـﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع آن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
 ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ارﺟﺎع داده ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﮐﺘـﺎبً
ﮐﺎﻣﻼ ذﮐﺮ ﺷﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﺎزده ﻣﻮرد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎب اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐـﺎر ﮐـﺮده و در
ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب و ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -ﻫﺮﮔﺎه در ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ارﺟﺎع داده ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪﺟـﺎی

ﮐﺘﺎب دوم اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﯾﺎ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب
ﻓﻘﻂ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -در ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب و ﺷﻤﺎرۀ ﺻﻔﺤﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ذﮐـﺮ

ﺷﻮد :اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ ،ص  ، ۱۰اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﮐﻞ ﮐﺘﺎب ﺑـﻪﺻـﻮرت ﯾﮑﺪﺳـﺖ رﻋﺎﯾـﺖ
ﻧﺸﺪه و ﺑﻪﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻧﻈﺮ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ  ،۱۰ﮐﺘﺎب اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ،۱۰
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اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ)ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺷﻤﺎرۀ ﺻﻔﺤﻪ( ،ص )۲۳ﺑﺪون ذﮐـﺮ ﻧـﺎم ﮐﺘـﺎب( ،راﺟـﻊ

دﻻﺋﻞ اﻻﻋﺠﺎز ص .۲۷۷
ب( ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ در ﭘﺎﻧﻮﺷـﺖ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﻧـﺎﻗﺺ ذﮐـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ :ﺻـﻔﺤﮥ ،۱۰۴
اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺻﺤﯿﺢ :اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﺛﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﯿﻬﺎ.
پ( در ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎﻧﻮﺷـﺖﻫـﺎ ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﺷﺨﺼـﯿﺖﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ و ادﺑـﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ :اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ دﯾﻨﻮري ﭘـﺎورﻗﯽ ص ،۵۶اﺑـﻦ
ﻣﻌﺘﺰ ﭘﺎورﻗﯽ ص  ،۵۸ﻗﺎﺿﻲ ﺟﺮﺟﺎﻧﻲ ﭘـﺎورﻗﯽ ص  ،۶۹ﺑﺸـﺮﺑـﻦ ﻣﻌﺘﻤـﺮ ﭘـﺎورﻗﯽ ص
 ،۱۳۰ﯾﺤﯿﯽﺑﻦ ﺣﻤﺰه ﻋﻠﻮي ﭘﺎورﻗﯽ ص .۱۹۳
ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن را ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ.
 .۴ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎب دارای اﯾﺮادﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردی اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
 -ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳـﺖ ،درﺣـﺎﻟﯽﮐـﻪ در اﯾـﻦ

ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﺛﺮ ذﮐﺮ ﺷﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد اﻗﺪام ﺑـﻪ ذﮐـﺮ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺒﻊ در ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ﮐﺘﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺎم ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺮوف اﻟﻔﺒـﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه

اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿـﺖ از ﺷـﯿﻮۀ راﯾـﺞ ﺟﻬـﺎﻧﯽ اﺑﺘـﺪا ﺑﺎﯾـﺪ
ﺷﻬﺮت و ،ﺳﭙﺲ ،ﻧﺎم ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ و ،ﺳﭙﺲ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت دﯾﮕﺮ اﺛﺮ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۱۳۴ ،۴۴و  ۱۳۵از ﮐﺘﺎب اﻟﻘـﺎﻣﻮس اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده ،اﻣـﺎ درﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎم آن ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 -ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺻﻔﺤﮥ  ۹ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻻﻧﺴـﻮن ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﻣـﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤـﺚ ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻷدب

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

ت( در ﺻﻔﺤﮥ  ،۹۲ﺷﻤﺎرۀ ارﺟﺎع ﺑـﻪ اﺷـﺘﺒﺎه  ۲درج ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،درﺣـﺎﻟﯽﮐـﻪ ﺳـﻮﻣﯿﻦ
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ارﺟﺎع داده ،اﻣﺎ ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷدب واﻟﻠﻐـﺔ ﺛﺒـﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ آداب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﺛﺮ ﺟﺮﺟﻲ زﯾﺪان ذﮐـﺮ ﺷـﺪه،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

 .۱ﻧﻘﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﺛﺮ
اﻟﻒ( ﻣﯿﺰان اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺘﻮای اﺛﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان و ﻓﻬﺮﺳﺖ آن
ﻣﺤﺘﻮای اﺛﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﻧﻄﺒﺎق دارد ،اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎﯾﯽ در ﮐﺘـﺎب
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

وﺟﻮد دارد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﻓﺼـﻞﻫـﺎ و ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻫـﻢﺧـﻮاﻧﯽ ﻧـﺪارد و اﯾـﻦ ﻣـﻮارد
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 -ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ذﮐﺮ ﺷـﺪه در ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺑـﺎ ﻋﻨﻮانﻫـﺎی ﻓﺮﻋـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در

ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد .أﺣﻤﺪ ﺷـﻠﺒﻲ درﺑـﺎرۀ اﻫﻤﯿـﺖ ﻋﻨﻮانﻫـﺎی ﻓﺮﻋـﯽ ﻣـﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ:

»اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻓﺮﻋـﯽ و ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻋﻨـﻮانﻫـﺎی داﺧﻠـﯽ در ﻫـﺮ اﺛـﺮ ﻋﻠﻤـﯽ ﯾﮑـﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺴـﻠﻂ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﺑـﺮ ﻋﻨﺎﺻـﺮ و اﻓﮑـﺎر اﺳﺎﺳـﯽ ﻣﻮﺿـﻮع
اﺳﺖ« )ﺷﻠﺒﻲ .(۳۳ :۱۹۷۴ ،در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻓﺼـﻞ اول ،ﭼﻬـﺎر ﻋﻨـﻮان ﻓﺮﻋـﯽ
ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺻﻔﺤﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻋﻨـﻮانﻫـﺎی
ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻘﻄﻪ از ﻫـﻢ ﺟـﺪا ﺷـﺪهاﻧـﺪ؛
ً
ﻣﺜﻼ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ دوم اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ :ﺣﯿـﺎة أﺑـﻲﻫـﻼل ،اﺳـﺎﺗﺬﺗﻪ،
ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﻌﻨﻲ اﻷدب( ،درﺣﺎﻟﯽﮐـﻪ در ﻓﺼـﻞ اول ﮐﺘـﺎب ﺷـﺶ ﻋﻨـﻮان ﻓﺮﻋـﯽ ﯾﺎﻓـﺖ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ در ﻓﺼﻞ دوم ﻧﯿﺰ وﺟـﻮد دارد .ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه در ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ده
ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺼﻞ آورده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﮐﺘـﺎب ﻓﻘـﻂ ﻫﺸـﺖ ﻋﻨـﻮان ﻓﺮﻋـﯽ
وﺟﻮد دارد .ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎب وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ،ﮐﻪ در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮانﻫـﺎی ﻓﺮﻋـﯽ ذﮐـﺮ ﺷـﺪه در ﮐﺘـﺎب در ﺟﺰﺋﯿـﺎت
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ﺗﻔﺎوت دارد .در ﻓﺼﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺼﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ ﻓﺼﻞﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪﺗـﺮ از ﻣـﺘﻦﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ اﺛﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪراﺣﺘـﯽ آﻧﻬـﺎ را از ﺳـﺎﯾﺮ اﺟـﺰای ﻣـﺘﻦ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
 -ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﺑﺘﺪای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ دو ﻣﻘﺪﻣﻪ را ،ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﭼـﺎپ اول و دوم اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ذﮐـﺮ ﮐـﺮده و آن دو را ﺑـﻪ ﺻـﻔﺤﻪﻫﺎی  ۳و  ۴ارﺟـﺎع داده اﺳـﺖ،

درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﮐﺘﺎب وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﭼﺎپ ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۵و  ۶وﺟﻮد دارد.
وی ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ روش ﻧﻘـﺪی و ﺑﻼﻏـﯽ

أﺑﻮﻫﻼل اﺳﺖ ،ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﻓﺼـﻞ و ﻋﻨﻮانﻫـﺎی
ً
ﻓﺮﻋ ـﯽ دارد؛ ﻣــﺜﻼ در ﺻــﻔﺤﮥ  ۱۱۲ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه ﺳ ـﺆاﻻﺗﯽ را درﺑــﺎرۀ ﻣﯿــﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ
أﺑﻮﻫﻼل در وﺿﻊ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﺑﻼﻏـﯽ ﻃـﺮح ﮐـﺮده و در ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﯿـﺰ ﮔﻔﺘـﻪ ﮐـﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداده اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ.
ب( ﻧﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﮐﻞ اﺛﺮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘـﺮم در ﻫـﺮ ﻓﺼـﻞ و ﻣﺒﺤـﺚﻫـﺎی آن ﻣﻘـﺪﻣﺎت را ﺑـﻪﺧـﻮﺑﯽ ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮده و
ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﺻﻮﻟﯽ وارد ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺼﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﮑﻤﻞ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ أﺑﻮﻫﻼل و اﺳﺘﺎدان وی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،ﺳـﭙﺲ،
ﻧﻘﺪ و ﺑﻼﻏﺖ ﻗﺒﻞ از أﺑﻮﻫﻼل ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه و در اداﻣـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺳﻮی وی و آﺑﺸـﺨﻮرﻫﺎی ﻓﮑـﺮی أﺑـﻮﻫـﻼل اﻟﻌﺴـﮑﺮي ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ﻓﺼـﻞ
ﭼﻬﺎرم ،روش ﭘﮋوﻫﺶ أﺑﻮﻫﻼل در ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در دو ﻓﺼـﻞ
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﺑﻼﻏﯽ أﺑﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘـﺎب

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

 -ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آراء و ﻧﻈﺮات ﺑﺪوي ﻃﺒﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪوﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﺳـﺖ.
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ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻫﻤــﺎنﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ در ﻗﺴــﻤﺖ ﻗﺒﻠـﯽ ذﮐـﺮ ﺷــﺪ ،ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬـﻢﺗــﺮﯾﻦ
اﺷﮑﺎلﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﻓﺮﻋـﯽ ﻓﺼـﻞﻫـﺎی ﺷـﺶﮔﺎﻧـﻪ در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ و اﻧﺴﺠﺎم ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ اﺷﮑﺎل اﺳﺎﺳﯽ روﺑـﺮو
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﻘﺪی أﺑﻮﻫﻼل و در ﻓﺼﻞ ﺷﺸـﻢ ﺑـﻪ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﻼﻏﯽ وی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ
از :ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﻘﺪی أﺑﻮﻫﻼل و اﺛﺮ آن در ﺑﻼﻏﺖ و ﺑﻼﻏﯿﻮن .ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑـﺮای
اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺘﺎب ﺗﺄﺛﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﺑﻼﻏﯽ أﺑﻮﻫﻼل ﺑﺮ ﺑﻼﻏﺖ و داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺑﻼﻏﺖ ﭘﺲ از وی در ﻓﺼﻠﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آورده ﺷﻮد.
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

پ( رﻋﺎﯾﺖ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ در ﻧﻘﺪ
ﺑﺪوي ﻃﺒﺎﻧﻪ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ،در ﺑﯿﺎن دﯾـﺪﮔﺎهﻫـﺎی ﺧـﻮد ،اﺻـﻞ ﺑـﯽﻃﺮﻓـﯽ را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﺳﺨﻨﺎن وی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾـﻦ اﺻـﻞ در آﻧﻬـﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ:
 -ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۹اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ أﺑﻮﻫﻼل ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ وی دارای

ذوﻗ ـﯽ ﭘﯿﭽﯿــﺪه و ﻏﯿــﺮ ﻃﺒﯿﻌ ـﯽ و ﻧﺎﭘﺴــﻨﺪ اﺳــﺖ .وی در ﺻــﻔﺤﮥ  ۱۲۶درﺑــﺎرۀ ذوق

أﺑﻮﻫﻼل ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :أﺑﻮﻫـﻼل دارای ﺑﻬـﺮۀ ﻓﺮاواﻧـﯽ از ذوق ﺑـﻮد و ﻣـﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ در
ﺑﯿﺶﺗﺮ اوﻗﺎت ﺣﮑﻢﻫﺎی ﺻﺤﯿﺤﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻨـﺪ« .اﯾـﻦ ﺗﻨـﺎﻗﺾ در ﺳـﺨﻨﺎن ﺑـﺪوي
ﻃﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺎن آﻏﺎزﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه درﺑـﺎرۀ داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﺑﻼﻏـﺖ وﺟـﻮد

دارد ،ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺮد .او در دﯾﺒﺎﭼﮥ ﮐﺘـﺎب در ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﻋﻠـﻢ
ﺑﻼﻏﺖ و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﺣـﻮزه ﻣـﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ ﮐـﻪ» :اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﻘـﺪ ﭘـﺲ از آﻧﮑـﻪ در آﻏـﺎز
ﺑﻪﺻﻮرت ذوﻗﻲ ﺑﻮد و ،ﺳﭙﺲ ،دارای روﺷﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻼﻏـﺖ ﻋﺮﺑـﯽ
ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ،ﺗﻘﺴـﯿﻢ و ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻣﺒﺎﺣـﺚ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ ،از ﺷـﺄن و ارزش ﻧﻘـﺪ ادﺑـﯽ
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ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻪﺑﺴﺎ اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮدم را ﺑـﺎ درﺳـﺘﯽ ﻧﻈـﺮ
ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ،ﺿﺮوری ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ« )ﻃﺒﺎﻧﻪ .(۹ :۱۹۸۱ ،ﺑﺪوي ﻃﺒﺎﻧـﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن
ﮐﺘﺎب اﯾﻦ روش ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ روش ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻼﻏـﺖ
ﻗﺪﯾﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻫﺠﻮم ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آﻧﻬـﺎ وارد ﺷـﺪه اﺳـﺖ .او در
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﺑﻼﻏﺖ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در ﺣﻖ ادﺑﯿﺎت ﻇﻠﻢ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ« )ﻫﻤﺎن.(۲۳۰ :
ت( رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ
ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
 -در ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎورﻗﯽﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ،

ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ :اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ دﯾﻨﻮری ﭘﺎورﻗﯽ ﺻـﻔﺤﮥ  ،۵۶اﺑـﻦ
ﻣﻌﺘﺰ ﭘﺎورﻗﯽ ﺻﻔﺤﮥ  ،۵۸ﻗﺎﺿﻲ ﺟﺮﺟﺎﻧﻲ ﭘﺎورﻗﯽ ﺻﻔﺤﮥ  ،۶۹ﺑﺸﺮﺑﻦ ﻣﻌﺘﻤـﺮ ﭘـﺎورﻗﯽ
ﺻﻔﺤﮥ  ،۱۳۰ﯾﺤﯿﯽﺑﻦ ﺣﻤﺰه ﻋﻠﻮي ﭘﺎورﻗﯽ ﺻﻔﺤﮥ .۱۹۳

 -ﻃﺒﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،ارﺟﺎع ﻧﺪاده اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ،۲۱۳ ،۲۱۴

 ۲۲۱ ،۲۲۰ ،۲۱۹ ،۲۱۷ ،۲۱۶و  ۲۲۴اﺷﺎره ﮐﺮد.
 ﻃﺒﺎﻧﻪ در ﺻﻔﺤﮥ  ۴۲اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻧﺜﺮ أﺑﻮﻫﻼل را در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮده ،اﻣـﺎﻣﻨﺒﻊ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

 -ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺪون ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آن در ﮐﺘﺎب

آورده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ ﺻـﻔﺤﻪﻫﺎی ۱۵۱و ،۱۵۶ ،۱۵۴ ،۱۵۳ ،۱۵۱
 ۱۶۸ ،۱۶۷ ،۱۶۶ ،۱۶۵ ،۱۶۴ ،۱۶۳ ،۱۶۲ ،۱۶۰ ،۱۵۸ ،۱۵۷و  ...اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤـﯽ را رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﮑـﺮده و ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺑـﺪون
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ث( ﻣﯿﺰان روزآﻣﺪی دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت از ﺟﻬﺖ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺪوي ﻃﺒﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از  ۴۵ﻣﻨﺒﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۳۶ﻣﻨﺒـﻊ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻋﺮﺑﯽ و  ۹ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دارای ﺗﻨﻮع ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ادﺑﯽ و ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻟﻐﻮی ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ،
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه دارای ارزش ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ و
ً
ً
ﺑﻪروز ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده؛ ﻣﺜﻼ وي ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از آﺛﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷدب واﻟﻠﻐﺔ ﮐﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

ﻻﻧﺴﻮن و ﻣﺎﯾﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺪور آن را
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ج( ﻧﻮآوری و ارزش ﻋﻠﻤﯽ اﺛﺮ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
أﺑــﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴــﮑﺮي و ﺑﺮرﺳــﯽ و ﻧﻘــﺪ دﯾــﺪﮔﺎهﻫــﺎی ﻧﻘــﺪی و ﺑﻼﻏـﯽ او ﭘﺮداﺧﺘــﻪ اﺳــﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ آن از ﻧﺎﻗﺪان ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎن ﻋﺮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣـﻞ
ﺑﺎ ﺣﻮزۀ ﻧﻘﺪ و ﺑﻼﻏﺖ آﺛﺎر ﻣﻬﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪی را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻫـﺮﭼﻨـﺪ
ً
اﯾﺮادﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ؛ ﻣـﺜﻼ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه در ﺻـﻔﺤﮥ  ۱۲۱ﺑـﻪ
اﺷﺘﺒﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﻼﻏﺖ از ﺳﻮی أﺑـﻮﻫـﻼل اﻟﻌﺴـﮑﺮي ﺑـﻪ اﺗﻤـﺎم رﺳـﯿﺪه
اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺟﺮﺟﺎﻧﻲ واﺿﻊ ﻋﻠﻢ ﺑﻼﻏﺖ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،وی در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۶۸ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ أﺑﻮﻫﻼل ﺳﻪ ﺑﺎب درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺗﺸﺒﯿﻪ ،اﺳﺘﻌﺎره و ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ أﺑﻮ ﻫﻼل ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻌﺎره و
ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻓﻘﻂ دو ﻓﺼﻞ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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چ( ﻣﯿﺰان ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻮﺿـﻮع اﯾـﻦ اﺛـﺮ ﺑـﺎ ﺳﺮﻓﺼـﻞﻫـﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ
ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮑـﯽ از ﻋﻨﻮانﻫـﺎی ﻓﺮﻋـﯽ ﺳﺮﻓﺼـﻞ درس ﻧﻘـﺪ ادﺑـﯽ دورۀ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و دﮐﺘﺮی زﺑـﺎن و ادﺑﯿـﺎت ﻋﺮﺑـﯽ ﺗﻨﺎﺳـﺐ دارد .ﺳﺮﻓﺼـﻞ اﯾـﻦ درس در دورۀ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻫﺪف از ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪۀ ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ)اﻟﻔﺎظ،
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﺳﯿﺎق( ،ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻧﻘـﺪ ﻧـﺰد ﻗـﺪﻣﺎ ،ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻧﻘـﺪ ﻧـﺰد ﻣﻌﺎﺻـﺮان،
روشﻫﺎی ﻧﻘﺪ و ﻣﺪارس ﻧﻘﺪی .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ،در ﺳﺮﻓﺼـﻞ درس ﻧﻘـﺪ ادﺑـﯽ دورۀ دﮐﺘـﺮی
آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آراء ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺎﻗﺪان ادب ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺪﯾﻢ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺜـﻞ ﺧﻄـﺎی
ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻧﻘﺪ و ﺑﻼﻏﺖ ﻧﺰد أﺑﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي ﻣﻲﭘﺮدازد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒﻌـﯽ
ﻓﺮﻋﯽ و ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد درک ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی درس ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ ﻧﺰد
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﻮد.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
 -ذﮐﺮ ﺧﻼﺻﻪای از زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺷﺮحﺣﺎل ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در آﻏﺎز ﮐﺘﺎب.

 اراﺋﮥ ﺧﻼﺻﮥ ﻓﺼﻞ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ و ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب. -ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎبﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ.

 -اﻓﺰودن ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻻزﻣﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ

اﻧﺪازۀ ﻗﻠﻢ اﯾﻦ ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﯾﺰ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻠﯽ ﻓﺼﻞﻫﺎ.
ً
 -ﻣﻌﺎدل ﻻﺗﯿﻦ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻬﻢ در ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد؛ ﻣﺜﻼ ،در ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی

 ٩٤ ،٩١ ،٩٠و  ،١٠٥اﺻــﻄﻼﺣﺎت ﻧﻘــﺪ ﻋﺮﺑــﯽ ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﻣﻌــﺎدل اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ آﻧﻬــﺎ در

ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﭘﺎﻧﻮﺷـﺖ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﻮد) :ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ،objective :
اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ،historical method :ذاﺗـﻲ ،subjective :اﻟﻨﻘـﺪ اﻟﺘﻮﺿـﯿﺤﻲ:

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺮﻗﺎت و  ...از اﻫﺪاف اﯾﻦ درس اﺳﺖ .ﻟﺬا ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ

132

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي و ﻣﻘﺎﯾﯿﺴﻪ اﻟﺒﻼﻏﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ

 ،explanatory criticismاﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ،retorikae :اﻟﺸﻌﺮ(poitikae :
 ذﮐﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺑﺎرۀ أﺑﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي و ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻧﻘﺪی وﺑﻼﻏﯽ او در ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب.

 اراﺋﮥ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﺳﻮی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﮐﻪً
ﻗﻄﻌﺎ راهﮔﺸﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ
 -۱ﮐﺘﺎب أﺑﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي وﻣﻘﺎﯾﯿﺴﻪ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﺒﻼﻏﯿﺔ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ اﺛـﺮی
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ أﺑﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي و ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻧﻘﺪی
و ﺑﻼﻏﯽ او ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ آن از ﻧﺎﻗﺪان ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﻣﻄـﺮح ﺟﻬـﺎن ﻋـﺮب
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺣﻮزۀ ﻧﻘﺪ و ﺑﻼﻏـﺖ آﺛـﺎر ﻣﻬـﻢ و ارزﺷـﻤﻨﺪی را در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺤﺘﻮای اﺛﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﻧﻄﺒﺎق دارد .ﻓﺼﻞﻫﺎی اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب
ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۳اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﯾﺮاﯾﺶ ﻓﻨﯽ اﺳﺖ :اﺻﻼح ﻏﻠﻂﻫﺎی اﻣﻼﯾﯽ ،اﺻﻼح ﯾﺎ اﻋﻤـﺎل
ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺘﻦ ،ﯾﮑﺪﺳﺖ ﮐﺮدن ارﺟﺎعﻫـﺎ در ﭘـﺎورﻗﯽ ،اﻋﺮابﮔـﺬاری اﺷـﻌﺎر،
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺣﺪود ﻧﻘﻞﻗﻮلﻫﺎ ،ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺪازه و ﻧﻮع ﻗﻠﻢ ﺣﺮوف.
 -۴از اﯾﺮدﻫﺎی اﯾـﻦ اﺛـﺮ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ اﺷـﺎره ﮐـﺮد :اﻟـﻒ -در ﭘﺎﯾـﺎن ﻓﺼـﻞﻫـﺎ و،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ب -ﻋﻨﻮانﻫـﺎی
ﻓﺮﻋﯽ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧـﺪارد ﮐـﻪ ﻧﻈـﻢ و
اﻧﺴﺠﺎم ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ اﺷﮑﺎل اﺳﺎﺳﯽ روﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ .ج-رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﯾﮏ ﺷـﯿﻮۀ واﺣـﺪ
در ارﺟﺎعﻫﺎ .د -ﻧﺪاﺷﺘﻦ ارﺟﺎعﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﮐﺘﺎب.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ
 اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن ،أﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،(۱۹۷۷) ،وﻓﯿﺎت اﻻﻋﯿﺎن واﻧﺒـﺎء اﺑﻨـﺎء اﻟﺰﻣـﺎن ،اﻟﻤﺼـﺤﺢ :إﺣﺴـﺎنﻋﺒﺎس ،ﺑﯿﺮوت :داراﻟﺼﺎدر.

 -ﺷﻠﺒﻲ ،أﺣﻤﺪ ،(۱۹۷۴) ،ﮐﯿﻒ ﺗﮑﺘﺐ ﺑﺤﺜﺎ أو رﺳﺎﻟﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ.

 -ﺿﯿﻒ ،ﺷﻮﻗﻲ ،(۱۳۸۳ ) ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻄﻮر ﻋﻠﻢ ﺑﻼﻏﺖ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺮﮐﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﺳﻤﺖ.

 -ﻃﺒﺎﻧﻪ ،ﺑﺪوي ،(۱۹۸۱) ،أﺑﻮﻫﻼل اﻟﻌﺴﮑﺮي وﻣﻘﺎﯾﯿﺴﻪ اﻟﺒﻼﻏﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ،ﺑﯿﺮوت :داراﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.

 ﻋﺒــﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ،ﻣﺤﻤــﺪ ﻧﻮراﻟــﺪﯾﻦ ،(۲۰۰۸) ،ﺑﻼﻏــﺖ ﻋﺮﺑــﻲ و ﺗــﺄﺛﯿﺮ آن در ﭘﯿــﺪاﯾﺶ و ﺗﺤــﻮل ﺑﻼﻏــﺖﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺘﺮﺟﻤـﺎن :أﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ رﺿـﺎﺋﯽ و أﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﺗﻘـﯽﭘـﻮر ،ﺗﻬـﺮان :اﻧﺘﺸـﺎرات داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﻬﯿﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ.
ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺑﯿﺮوت :اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ.

 -ﻣﺤﺒﺘﻲ ،ﻣﻬﺪي ،(۱۳۸۸) ،از ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺎ ﺻﻮرت ،ﺗﻬﺮان :ﺳﺨﻦ.

 اﻟﻤﺮاﻏــﻲ ،أﺣﻤــﺪ ﻣﺼــﻄﻔﯽ ،(۱۹۵۰) ،ﺗــﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻮم اﻟﺒﻼﻏــﺔ واﻟﺘﻌﺮﯾ ـﻒ ﺑﺮﺟﺎﻟﻬــﺎ ،اﻟﻘــﺎﻫﺮة :ﻧﺸــﺮةﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ وأوﻻده.

- www. almoajam.org.

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۰/۶) ۱۲

 -اﻟﻌﺴﮑﺮي ،أﺑﻮﻫـﻼل ،(۲۰۰۶) ،اﻟﺼـﻨﺎﻋﺘﯿﻦ اﻟﮑﺘﺎﺑـﺔ واﻟﺸـﻌﺮ ،اﻟﻤﺤﻘـﻖ :ﻋﻠـﻲ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﺒﺠـﺎوي،
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