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Abstract 

From ancient times, various selections and divans of poetry have been collected with the focus 

on Arabic poetry, which has collected poems with a special style This literary heritage 

determines the cultural and civilizational identity of nations and is so important that the building 

of the current civilization will be possible only by reviving this heritage in the form of 

collection, re-reading and evaluation. The book "The Process of Arabic poetry" written and 

edited by Habibullah Abbasi intends to compile a selection of "The Divan of Arabic Poetry" by 

Adonis and Show the evolution of Arabic poetry of that time for Persian readers. The unique 

feature of this selection is the different evaluation of Arabic poems, so that the only criterion 

for selecting poems is their artistic and creative points, and other factors such as political or 

ideological content have not been considered. The article intends to evaluate the form and 

content of the book with an analytical-critical reading while introducing the book and to express 

its strengths and weaknesses. The results show that the most important weaknesses of the book 

in the formal part include the lack of correct arrangement of verses, non-observance of Arabic 

calligraphy and in some cases the lack of correct equation; And the most important weaknesses 

of the content are the following: lack of specific issues, lack of comprehensiveness in examining 

the factors affecting the evolution of Arabic poetry, lack of reference to sources and documents, 

lack of conclusions, lack of comprehensiveness, incoherence of some Book chapters and lack 

of proper analytical approach 
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 ، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانینقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 49- 74، 9911 پاییز و زمستان، دومنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال اول، شمارة دوفصل

 عربی شعر در سیرینقد و ارزیابی کتاب 
 بغداد سقوط تا جاهلی روزگار از 

  *مقدسی أمین ابوالحسن

  **قیصری مهدیه

 چكیده
 اسلوب با کدام هر که هستیم روروبه متعددی هایمجموعه و هاجُنگ با عربی شعر منابع میان در

 این. اندداشته اشعار گردآوری در سعی معاصر دوران تا اسالم اولیۀ هایقرن از خود خاص
 بس همین هاآن اهمیت در و هستند هاملت تمدنی و فرهنگی هویت کنندۀتعیین ادبی هایگنجینه

 خواهدن ممکن ارزیابی و بازخوانی آوری،جمع قالب در میراث این احیای با جز کنونی تمدن بنای که
 دیوان از خبیمنت تا است صدد در عباسی اهللحبیب تدوین و تألیف عربی شعر در سیری کتاب. بود

 غدادب سقوط تا جاهلی دورۀ اشعار از جامع و دقیق تصویری و کند تدوین را ادونیس العربی الشعر
 این ردفمنحصربه ویژگی. کند ترسیم زبانفارسی مخاطبان برای را آن تحول سیر دست دهد وبه

 و ابداعی بُعد اشعار، گزینش معیار تنها که ایگونهبه است، عربی اشعار از متفاوت ارزیابی منتخب،
 تارگف. است نشده توجه ایدئولوژیک یا سیاسی محتوای چون عواملی دیگر به و هاستآن هنری
 محتوایی و شکلی ارزیابی به کتاب معرفی ضمن انتقادی ـ تحلیلی خوانشی با دارد نظر در روپیش
 ضعف موارد ترینمهم دهدمی نشان نتایج. کند بیان را آن ضعف و قوت موارد و بپردازد کتاب این

 خیبر در و عربی الخطرسم رعایت عدم ابیات، صحیح چینش عدم شامل شکلی بخش در کتاب
 در جامعیت عدم کتاب، مندیمسئله در ضعف همچنان که است؛ صحیح سازیمعادل عدم موارد

 زمینه، این در مربوط مستندات و منابع به کافی استناد عدم عربی، شعر تحول در مؤثر عوامل بررسی
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 داشتنن و کتاب هایفصل از برخی انسجام و طولی ارتباط عدم گیری،نتیجه و بندیجمع نداشتن
 .رودمی شماربه آن محتوایی ضعف موارد ترینمهم از تحلیلی رویکرد

 محتوایی. و شکلی ارزیابی عربی، شعر سیر أدونیس، ،العربی الشعر دیوان: هاواژهکلید

 . مقدمه1
 برای هبلک خاص، ملت هر هویت به یافتن دست نظر از تنهانه ادبی میراث احیای و بررسی
 که رددا اهمیت جایگاه این به آن رسیدن چگونگی و بشری تمدن گیریشکل روند از آگاهی

 اب زمانهم و اسالمی تمدن شکوفایی دوران در عرب ادبیات نقش از تواننمی میان این در
 (.  93 ، ص.7333الورقی، )ماند  غافل وسطی قرون

 در و است شده آوری گرد عربی شعر حوزۀ در بسیاری شعری هایجنگ و هامجموعه
 که است سبب بدان امر این. اندورزیده اهتمام بدان بسیار لغت دانشمندان و راویان میان این

 منتخبات. شود ارزیابی مختلف ایزاویه از بار هر و بازخوانی بارها که دارد را آن قابلیت شعر
 آثاری اول، دستۀ: داد قرار بندیدسته دو در توانمی رویکرد و اسلوب منظر از را شعری
 هاییهمجموع دوم، دستۀ و اند،کرده انتخاب کیفیت و زیبایی مبنای بر را اشعار که هستند
 ا، ص.تبی اسماعیل،) اندپرداخته اشعار آوریجمع به مختلف موضوعات اساس بر که هستند

 و «أصمعیات» ،«مفضلیات» ،«معلقات» چون منتخباتی به توانمی اول دستۀ آثار ازجمله(. 86

 و تمامأبی «حماسۀدیوان ال» چون شعری هایمجموعه. کرد اشاره «العرب أشعار جمهرة»
 آن شعری هایمجموعه این ویژگی. گیرندمی قرار دوم بندیدسته در نیز بحتری «حماسۀال»

 بندیدسته بلکه اند،نکرده عمل شعری هایجُنگ دیگر چون اشعار انتخاب در که است
 هجاء، نسیب، أدب، رثاء، حماسه، چون مختلف شعری فنون برای و داده انجام ایموضوعی

 تمامأبی «حماسۀ» دیوان جز به(. 03، ص. 9111 الدین،تقی)اند کرده ذکر را ابیاتی غیره و مدح
 در شنگار به تقلیدی و تکراری هایاسلوب و هاروش مبنای بر هاجُنگ دیگر گفت توانمی

 جدیدی خوانش شعر، اما. دارند فراوانی اهمیت مرجعیت و تاریخی بُعد از البته که اندآمده
 شود هنگریست آن به نو ایزاویه از که است جدیدتری هایمجموعه نیازمند بالتبع و طلبدمی
 یعرب شعر شدن رنگکم» کرد فراموش نباید و بگیرد سر از جدیدی جوشش لحظه هر تا

 73 طول در که است خالقی جوشش پایان دیگر عبارت به یا است عربی زبان زوال درواقع
 (.90 ، ص.7393 أدونیس،)ایم زیسته آن با قرن
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 اهللیبحب تدوین و تألیف بغداد سقوط تا جاهلی روزگار از عربی شعر در سیری کتاب
 رد دارد خود کارنامۀ در را ادونیس آثار از نسخه چندین ترجمۀ تاکنون که وی است. عباسی

 مخاطبان ایبر را ادونیس اثر العربی الشعر دیوان کتاب از ایگزیده تا است کوشیده کتاب این
 در سادونی نگاه تفاوت واداشته، کار این به را او آنچه است معتقد و آورد فراهم زبانفارسی
 شیوۀ به اشعار انتخاب در که ایگونهبه است؛ عرصه این نویسندگان دیگر با اشعار گزینش

 کهبل است، نکرده رفتار اندگزیدهبرمی را مشهور شعرهای عمدتاً که عرب معمول و سنتی
 و تاریخی هایارزش و مکان و زمان از فراتر که شعر ابداعی و هنری بُعد بر تکیه با تنها

 البمط عمدۀ بخش که اشعار نمونۀ بر عالوه. است زده اشعار انتخاب به دست است اجتماعی
 ولاص دربارۀ ادونیس هایاندیشه اختصار به نویسنده دهد،می اختصاص خود به را کتاب
 شعر اسیشنزیبایی در آن تأثیر و عربی فرهنگ و فکر در جمود و ایستایی و نوآوری و تجدد
 عوامل و عربی شعر تجدد و تحول سیر است صدد در ترتیب بدین و کندمی بیان را عربی

 و اراشع نمونه و نظری اصلی بخش دو با کتاب بنابراین،. سازد روشن خواننده برای را آن
 .گیردمی قرار مخاطبان اختیار در عربی اشعار از منتخب ایمجموعه منزلۀبه

 بر نویسنده، هایاندیشه و آرا معرفی ضمن انسانی علوم حوزۀ در تألیفات نقادانۀ بررسی
 فراهم را وانندگانخ بیشتر و بهتر استفادۀ زمینۀ و افزایدمی اثر محتوایی و شکلی ساختار بهبود

 قدن مباحث برخی در جدیدی رویکرد که آثاری نقادی گفت تواناین، می بر عالوه آورد.می
 و یاستدالل و انتقادی تفکر نوعی با را هاآن ذهن خوانندگان، به آن معرفی ضمن دارند ادبی

 پیشبرد رد بسزایی تأثیر تواندمی رو، این از. سازدمی آشنا ادبی نقد نظریات و آرا جدیدترین
 .داشته باشد پژوهشی و آموزشی اهداف

 روپیش جستار اساس این بر است. آن محتوای از متأثر بسیار کتاب هر نقد شیوۀ مسلماً
 سیری  تابک محتوایی و ظاهری ساختار ارزیابی به تحلیلیـ  توصیفی روشی با است صدد در
 را خوانندگان و دانشجویان بیشتر استفادۀ زمینۀ و بپردازد عباسی اهللحبیب از عربی شعر در

 : دهد پاسخ سؤاالت این به تا است آن بر حاضر مقالۀ منظور بدین. آورد فراهم
 اهریظ ساختار و شکلی اصول رعایت لحاظ به عربی شعر در سیری کتاب کیفیت. 9
 است؟ چگونه علمی اثری
 و عربی عرش تحول سیر بهنسبت مناسبی تحلیلی رویکرد است توانسته یسندهنو آیا. 7

 باشد؟ داشته راستا این در ادونیس هایاندیشه
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 در و علمی اثر یک محتوایی و شکلی موازین رعایت در موردنظر کتاب گفت توانمی
 . دارد ایمالحظهقابل هایضعف ادونیس آرای و بحث موضوع بهنسبت تحلیلی رویکرد اتخاذ

 تحقیق . پیشینۀ2
 مواضع رذک با همراه ادونیس الشعرالعربی دیوان اشعار از گزینشی عربی شعر در سیری کتاب
 و ناقدان واکنش با همیشه وی آثار دیگر همچون ادونیس از اثر این. است آن نقدی

 واندی که مواردی ترینمهم به ادامه در لذا است، بوده روروبه ادبی نقد عرصۀ در پژوهشگران
 :پردازیممی اند،کرده ارزیابی را ادونیس العربی الشعر

 العربی الشعر من مختارات الجمهرة عنوان با خود کتاب مقدمۀ در الجواهری محمدمهدی
 مطلوب را اشعار گزینش در ادونیس معیار و پرداخته دیوان از اجمالی ارزیابی ( به9161)

 تقدمع و نیست موافق چندان شعر ماهیت از ادونیس تعریف با چند هر کرده است. ارزیابی
 . گذاردنمی جای بر آشفتگی و ابهام جز چیزی تعریف این است

 97 حدوداً) (، فصلی9166) یضوء المنهج الواقع یف یةدراسات نقد کتاب در مروة حسین
 ارمعی صفحات این در وی است. داده اختصاص ادونیس العربی الشعر دیوان به( صفحه

 و داندمی عرب قدیم شعر و سنت احیای الزمۀ را آن و ستوده را اشعار گزینش در ادونیس
 . پردازدمی اشعار انتخاب در او روش تبیین به

 تبیین به را ( صفحاتی9111) الشعر یةوقائع یکتابة الذات دراسات ف کتاب در الصکر حاتم
 گزینش در را او رویکرد و دهدمی اختصاص( تراث) سنت از او تعریف و ادونیس موضع
 .کشدمی چالش به اشعار

 و عبدالمحسن محمدحسن از« یسألدون «یالشعر العرب یواند» یف یارمنهج االخت» مقالۀ

( 7399) حلب جامعة بحوث مجلۀ 00 شمارۀ در ادونیس رویکرد نقد محوریت با الرفدی کمال
 و ادانتق مورد را اشعار گزینش و اختیار در ادونیس رویکرد مقاله این. است رسیده چاپ به

 .دهدمی قرار ارزیابی
 911 شمارۀ در که عباسی اهللحبیب از «العربی النثر دیوان تا العربی الشعر دیوان از» مقالۀ

 و یسادون آرای بیان به مختصر بسیار طوربه است، شده (منتشر9011) پژوهش آیینۀ مجلۀ از
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 با ات است صدد در ادونیس داردمی بیان و پردازدمی «العربی الشعر دیوان» تدوین از او هدف
 . کند برطرف را مدرنیته و سنت میان چالش کتاب این

 وینتد عربی شعر در سیری کتاب تا شدیم آن بر موضوع این اهمیت به توجه با لذا
 و نیمک ارزیابی است ــ ادونیس العربی الشعر دیوان از منتخبی را ــ که عباسی اهللحبیب

 و ریظاه ساختارهای به او بندیپای میزان و هاآن تبیین و مطالب نقد در نویسنده رویکرد
 کتاب این است ممکن که آنجایی از. دهیم قرار بررسی مورد را علمی اثر یک محتوایی

 .ابدیمی بیشتری ضرورت آن ارزیابی لذا شود، معرفی پژوهشی یا درسی منبع عنوانبه

 اثر کلی معرفی. 9
 عرالش دیوان از منتخبی با بغداد سقوط تا جاهلی روزگار از: عربی شعر در سیری کتاب
 9011 سال در سخن را نشر کتاب این. است عباسی اهللحبیب تدوین و تألیف( 9-1)العربی

 . است شده تنظیم صفحه 706 در کتاب مطالب. رسانده است چاپ به تهران در
 ترجمۀ در که ایپیشینه با و ادونیس اشعار و نقدی آرای بر علمی احاطۀ با کتاب نویسندۀ

 ن،آ زیباشناسی و شعر عرصۀ در ادونیس آرای بازنشانی ضمن است کوشیده دارد، وی آثار
 این کتاب. سازد آگاه ادبی نقد و شعر حوزۀ در ادونیس اندیشۀ و افکار مهم با را مخاطب

 ردرویک با آشنایی و بحث به ورود برای آن مطالعۀ که است ایصفحه 8 گفتارپیش یک شامل
 سنت» انعنو با نخست دفتر. است شده تدوین دفتر دو در کتاب مطالب. است الزامی کتاب

 دینی، سنت و عربی شعر» چون فرعی هایعنوان دارای «عربی کهن شعر در نوآوری و
 کتاب از 09تا  91صفحات  که است «أبوتمام و ابونواس: شعر در نوآوری و ادبی هایجنبش

 البمط عمدۀ(« عربی شعر ادوار) پرسش تا پذیرش از»عنوان  با دوم دفتر صفحه، و 13 یعنی
 که شده است تقسیم اصلی بخش سه به دفتر این. داده است اختصاص خود به را کتاب

 الشعر مختارات» و «اإلسالمی الشعر مختارات» ،«الجاهلی الشعر مختارات»: از اندعبارت
 مذکور کتاب. شده است آورده شاعران ترینمهم از اشعاری نمونه بخش هر در که «العباسی

 طوربه هک «کاریکاتورها یا انحطاط دروۀ مؤخره» عنوان با فصلی. رسدمی پایان به فصل دو با
 کتاب پایانی فصل و شده پرداخته دوره این ادبیات در گریصنعت و صنعت رواج به اجمالی

 با همراه عرب شعر هایوزن و بحرها ترینمتداول آن در که «عربی شعر عروض» عنوان با
 رسدمی پایان به هایینوشتپی با کتاب از بخش هر. شده است آورده شعری هاینمونه ذکر
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 با ابکت این. شودمی آورده کتاب مطالب دربارۀ توضیحاتی ارجاعات، برخی بیان ضمن که
 . رسدمی پایان به صفحه دو در نویسنده استفاده مورد منابع از فهرستی

 کتاب نقد. 7
 (شكلی)ظاهری  ارزیابی .9ـ7

 کاربردی در و یکدیگر با پیوند در آن اعضای و اجزای همۀ که است نظامی دارای اثری هر
 هماهنگی و تعامل بدون که دارد مشخصی هدف کارکرد این سازند.می را اثر کلیت هماهنگ

 به عربی شعر در سیری کتاب(.  10 ، ص.9061 محمودی، رضایی و)نیست  پذیرامکان اجرا
 خوبی به هابندیپاراگراف و سطربندی. است رسیده چاپ به مطلوبی کیفیت با شکلی لحاظ

 ارتباط متن با تواندمی خوبیبه خواننده و است سلیس و روان کتاب متن. است شده رعایت
 مخاطبان هک است کتابی هایویژگی از این و باشد داشته مطالب از بهتری درک و برقرار سازد

 محتوای که است آن معنای به دانشگاهی متن رسایی» دهند.می تشکیل دانشجویان را آن
 طالحاتاص به آراسته و علمی مباحث فراخور و پاکیزه انشایی با بودن مفهوم عین در کتاب

 دیگر از(. 91، ص. 9067 کاردان،) «شود تدوین و تهیه مربوط زمینۀ خاص تعبیرهای و
 مطالعاتی میدان اینکه به توجه با. است کتاب زیاد چنداننه حجم توجه خور در هاینکته

 شعر تحول در مؤثر عوامل بررسی و بغداد سقوط تا جاهلی از عربی اشعار گسترۀ نویسنده
 708 در را خود مدنظر مطالب عمدۀ است توانسته نویسنده اما است، زمانی بازۀ این در عربی

 . کند تنظیم صفحه

 آراییصفحه و نگاری. حروف9ـ9ـ7

 حین در او خستگی از دارد و کتاب خواندن به مخاطب جذب در مهمی سهم نگاریحروف
 اسبمن اما نیست، مشخص حاضر کتاب در متن حروف سایز. کندمی جلوگیری نیز مطالعه
 ات است نیاورده کتاب در مستقیمی قولنقل نویسنده. آزاردنمی را چشم آن اندازۀ و است

 تنم حروف از واضح طوربه پانوشت حروف. شود بررسی قولنقل حروف با الزم استاندارد
. تاس شده انتخاب تربزرگ و سیاه حروف با نیز هم عنوان حروف انتخاب. است ترکوچک

 اندشده چینراست فرعی هایعنوان و شده چیده وسط در اصلی هایعنوان حاضر کتاب در
 .است فرعی هایعنوان برای متداولی شیوۀ که
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 رارگیریق محل و اندازه و قلم نوع و هستند صفحه تزیین برای مناسبی عامل هاسرصفحه
 طفع مخالف یعنی کتاب، برش طرف هاسرصفحه قرارگیری محل. دارد بسیاری اهمیت هاآن

 محسوس صورتبه معموالً سرصفحه حروف(. 71 ، ص.9011 افشار، مهاجر) است
 حذف شود،می آغاز تازه فصل که ایصفحه در و شوندمی انتخاب متن حروف از ترکوچک

 صلف نام و کتاب نام اساس بر هاسرصفحه تنظیم حاضر کتاب در(. 71همان، ص.)گردد می
 و رنگ در دقیقاً سرصفحه حروف اما است، شده رعایت درستیبه فرد و زوج صفحۀ در

 ستقرارا محل حاضر، کتاب در است گفتنی. ندارد آن با تمایزی هیچ و است متن حروف اندازۀ
 . هستند یکدست و همگون هافصل آغاز در مطلب شروع چگونگی و فرعی تیترهای تیترها،

 
 آرایی. صفحه2ـ9ـ7

 از لحاص سطح فاصلۀ و شده رعایت درستیبه نیز آن هایفاصله و حاضر کتاب هایحاشیه
 از و اردد پایین یا باال بهنسبت عطف از را فاصله ترینکم نیز هم کنار در سطرها قرارگیری

 فاصلۀ حداقل نمانیمه دو این بین زیرا آورد،می وجودبه مناسبی بصری نمای هم حسی جهت
 .دارد وجود ضروری

 امهن تقدیم یا اهدا شناسنامه، یا حقوق عنوان، صفحات شمارۀ دربارۀ الزم استانداردهای
 شعارا مترجمان از یکی به را کتاب پنجم صفحۀ در نویسنده است. شده رعایت درستی به

. سازدمی رقرارب کتاب محتوای و تقدیم میان بیشتری تناسب امر این که کندمی تقدیم ادونیس
 در این .شود آورده مؤلف و مترجم یا ناشر گفتارپیش که است الزم کتاب هفتم صفحۀ در

 فهرست از عدب هم مؤلف گفتارپیش و هست ناشر گفتارپیش فاقد حاضر کتاب که است حالی
 اصالح انتشارات سوی از مورد این است الزم که شده آورده یازدهم صفحۀ در و مطالب

 . شود
 درج حهصف شمارۀ متن، از قبل صفحات در ویراستاری و نگارشی هاینامهشیوه اساس بر

 المث باشد؛ متفاوت متن صفحات شماره با که شودمی چاپ ایصفحه شمارۀ یا شودنمی
 در(. 98 همان، ص.)شوند می نوشتهرومی  اعداد با که ایشماره یا حروفی صفحۀ شمارۀ
 دهش درج صفحه باالی در مطالب فهرست صفحۀ از حاضر کتاب صفحات شمارۀ که حالی

   .شود اصالح است الزم که شده آورده هاشماره همین ادامۀ در هم متن صفحات شمارۀ و
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 است مدهآ پانوشت صورتبه فصل هر پایان در حاضر کتاب در هاپیوست است گفتنی
. سازد راهمف خواننده برای کتاب توضیحات و منابع بهنسبت تریراحت دسترسی شاید که

 بهتر علمی هایکتاب در که ندارد وجود کتاب پایان در هم التین عنوان صفحۀ آن، بر عالوه
 .شود آورده است

 هاینبهج سایر و کتاب اصلی مخاطبان و کتاب ماهیت و عملکرد به توجه با را کتاب قطع
 قطع این. است دانشگاهی یا وزیری عربی شعر در سیری کتاب قطع. کنندمی تعیین کاربردی

 . است مناسب مطالعه و حمل برای بسیار کتاب
 ترکوچک ایاندازه به قلمی با شاعران نامۀزندگی توضیح یا اشعار به مربوط هایپانوشت

 نپایی در که صورتی در نگارشی استانداردهای طبق. است شده آورده پاورقی در متن از
 در. دشومی آورده بعد صفحۀ پاورقی در مطلب ادامۀ نباشد جا هاپانوشت تمام برای صفحه

 چپ متس الیهمنتهی در صفحه پایین در کوچکی و ظریف پیکان نشانۀ از باید صورت این
 مهاجر)کرد  استفاده راست سمت الیهمنتهی باالی در بعد صفحۀ پانوشت شروع در نیز و

 مثالً هاپانوشت برخی در حاضر کتاب که است حالی در این(. 19 ، ص.9011 افشار،
 را خواننده امر این. است نکرده رعایت را موضوع این 910 و 918 هایصفحه هایپانوشت

 بعد ۀصفح پانوشت که درنیابد است ممکن و سازدمی مواجه مشکل با مطلب کردن دنبال در
 .است قبل پانوشت ادامه

 جلد طرح .9ـ9ـ7
 است ربیع اشعار بررسی که کتاب محتوای به توجه با کتاب طراح. است شومیز کتاب جلد

 که است فیدس فونت رنگ کند. انتخاب کتاب عنوان برای مناسبی قلم و فونت تا کرده تالش
 گرافیک طراح. کندمی ترراحت خواننده برای را عنوان خواندن رنگ ایقهوه جلد روی بر

 طراحی در اسلیمی هایبتهگل طرح از است ادبیات و شعر که کتاب موضوع به توجه با کتاب
 با جلد رحط میان تناسبی و جسته بهره ادب و هنر ارتباط از وسیله بدین و کرده استفاده جلد

 دونیسا افکار و کتاب از مختصری معرفی جلد، پشت. ساخته است برقرار کتاب محتوای
 ترینکوتاه در تا دهدمی خواننده به را امکان این و دارد اهمیت بسیار که شده است آورده
 . شود آشنا آن فردمنحصربه ویژگی و کتاب محتوای با بتواند زمان
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 ینگارش ـ یشیرایو قواعد تیرعا .7ـ9ـ7

به درک مخاطب  بسیاریدر نوشتار کمک  یشیرایو و یاصول نگارش تیرعا مسلماً
 یگفت جز در موارد توانیم یطور کل. بهسازدیتر ماو آسان یو فهم مطلب را برا کندیم

 تیعار یدرستبه یالخط عربو ...  رسم رگولیونقطه ،رگولیمثل و ینادر عالئم سجاوند
 کی به نجایا در .خوردیم چشم به ندرتبه کتاب در ییمالو ا یچاپ یهااست. غلط شده
 به زمان همان در اما ردیگیم انس آن به شاینوآور لیدلبه هادل»: شودیم اشاره مورد

 نیاتش قراب لیدلبه کند انیب را آن همانند که بخواهد یشاعر اگر و دیآینم در دیتقل دیق
متن  اقی(. با توجه به س60 ، ص.9011 ،ی)عباس «دینمایکار بر او دشوار و ناممکن م

ادل مع و نامأنوس بودن است که مسلماً یدشوار نجایدر ا سندهیمنظور نو رسدینظر مبه
 یدر برخ یگاه ییو امال یچاپ یهااست که الزم است اصالح شود. از غلط« غرابت»آن 

 گرید یعامصر در و «ببال! الهمونو الخطرت منک »نمونه:  برای ؛شودیم دهیاشعار هم د

دو  نیدر ا« الهمون» ۀ(. واژ918 ص. )همان، «یأقاسمک الهمون تعال یتعال»: شعر نیهم از
د، موار یآورده شده است.  در برخ (هاغم یمعنابه)« الهموم» ۀواژ یاشتباه به جاع به امصر

 ،ی)عباس «همعنان» ۀکلممثال  براینشده است؛  تیکلمات رعا یبرخ انیفاصله ممین
: نمونه یبرا شودیم دهید هم اشعار یبرخ در یگذارفاصله تیرعا عدم(. 87 ، ص.9011

کلمات  نیب یگذارفاصله تیرعا «موسعون ذوفضل بیقر یألهلها و أهل فایالهلّاک ض تیأب»
 نکهیکلمه نپندارد. البته با توجه به ا کیتا مخاطب آن را  کندیکمک م یموارد نیدر چن

خط الرسم استالزم  ،است یعرب کندیذکر م سندهیکه نو ییهااشعار و شاهد مثال ۀنمون
 یاشکاالت موارد یبرخ در کتاب یبررس با البته که شود تیرعا اتیاب نیا یمدر تما یعرب
 تیرعا اصالً «اءی» و «کاف» حرف الخطرسم گفت توانیم. شودیم دهید قبیل نیا از

 .ص )همان، «خونیکان نوح ال  / کذلکاألمانة لم تخنها  تیفألق»: مثالبرای  ؛است نشده

 یمض»: گرید یانوشته شود. نمونه «كذلك»مورد الزم است کاف به صورت  نی(. در ا70
هم الزم است که  یموارد نیدر چن «خالدا آخر الدهر یاتیح نی/ و بنهیب ریّزمان لو أخ یل

 سندهیموارد نو ی. در برخسدیبنو «ايتیح»و  «يل»صورت الخط بهرسم تیکلمات را با رعا
 وأ نفارٌ أو أو نیمی»مثال: برای دارد؛  داشته یشتریتوجه ب دیالخط همزه هم بادر رسم

 )همان، «یالطلل البال هایاصباحا  انعم اال»(. 77 ص. )همان، «ثالث مقطعه الحق ان و/ جالءٌ
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لحاظ  دیموارد مشخص شده قطع است که در نگارش آن با ی(. همزه در تمام19ص.
 زیدو مورد ن نیدر ا .«می/ قد رقعنا خروقه بأد فیبرغ عهیابو کساء » گرید یاشود. نمونه

 ۀغیاست همزه در ص گفتنیشود.  تیرعا «عهیاب»و « إن»الخط همزه در الزم است رسم
 قطع است.  ۀهمز «عیأب»متکلم وحده مثل 

به  یابیها و دستآن یواژگان و فهم معنا لیدر تحل یینقش بسزا اتیاب یگذاراعراب
ا تالش کرده است ت سندهیاست که نو نیجمله نقاط قوت کتاب امطلوب دارد. از ۀترجم

 یبححنا رَبّرِ صَیْبَحَنا/ بِالخَسانا وَ مَصْالحَمدُهللِ مَمْ»مثال:  ؛ برایاوردیب یگذاررا با اعراب اتیاب
 که است آن کرد مشاهده توانیم انیم نیا در که یضعف اما(. 79 ص. )همان، «و مَسّانا

که فاقد  شودیمشاهده م ینشده است و موارد تیکتاب رعا اتیاب یتمام در وهیش نیا
 «واحداف واحدا نناینتقی هن/ صرفها درنیللمنون دائرات »مثال:  برایهر گونه اعراب هستند؛ 

خوانده  یتنها به راحتنه یگذاربدون اعراب یاتیاب نیچن (. مسلما00ً ص. )همان،
 .سازندیخواننده دشوار م یبرا زیاشعار را ن ۀبلکه شناخت واژگان و ترجم ،شوندینم

 برای ؛شودیم دهیها دیگذاراعراب یدر برخ یاشتباهات یگاه یموارد نیعالوه بر چن
 ان،)هم «المأکَلِ مَیأنالَ به کر یو أظلُّه/ حت یالطَّوَ یعل تِیو لقد أب»در  «تِیأب»مثال فعل 

 هب تا کنمیم تحمل را یگرسنگ روز و شب»: است آمده تیب نیا ۀترجم در(. 79 ص.
 «تِیأب»آوردن فعل  ترجمه، به توجه با(. 01 ص. )همان، «ابمی دست یاارزنده یخوردن
 .«تُیأب»متکلم وحده ذکر شود:  ۀغیخطاب اشتباه است و الزم است در ص ۀغیدر ص

ابل مشاهده شده قاز موارد گفته شتریکه ب یکتاب ضعف یشیرایو هاینکته یبررس در
ع دوم اول آورده شده و اصورت که مصر نیبد ؛و اشعار است اتیاشتباه اب نشیاست چ

 : نمونه ی. براشودیو اشعار کتاب مالحظه م اتیدر نود درصد اب حدوداً مشکل نیا
 دُیالبع النوالُ قربَیمنکِ أو 

 

 الموعودُ نجَزَیأحرامٌ أن  
 

 الجلمودُ قلبُکِ هیجفن نیب
 

 یغرّه وَعدُکِ السرابُ وعادَ 
 

 الوصال صدودُ یدِ قربٌ و ف
 

 اإلبعا یخلطت هجرة بوصلٍ فف 
 

 تجود هایعل نایع هایتُ إل
 

 وانثنت وجهة الفراق فأرسل 
 

 دُیو دونَها التسه یتَتَماد
 

 ی نظرةٌ خَلفَها الدموعُ عِجال 
 

 (910 ص. )همان،
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 طرفبر ،گرددیم باز ینیچحروف و انتشار مشکالت به مسلماً که مشکل نیا است الزم
 .شود

 نامهدر درون متن و کتاب یدهارجاع یعلم اصول تیرعا. 5ـ9ـ7

 منابع از گیریبهره و مناسب ارجاعات علمی نوشتار هر در توجه قابل هایشاخصه از
 ثارآ به آن در که است ارجاعاتی علمی نگارش هر عناصر ترینمهم از یکی. »است معتبر

 آثار چه بر را خود اثر نویسنده که دهدمی نشان ارجاعات این. گیردمی صورت دیگران
 دهیارجاع ۀنحو اساس این بر(. 1 ، ص.9017 اسالمی،) «است کرده استوار دیگری

 . رود شماربه علمی اثر یک ضعف و قوت سنجش برای معیاری و میزان تواندمی
 ؛ستا گرفته بهره خود ارجاعات در نوشتپی روش از عمدتاً عربی شعر در سیری کتاب

. شودمی رذک اشعار ۀترجم و توضیحات و ارجاعات از لیستی فصل هر پایان در که گونه بدین
 ادونیس ارآث از برگرفته و برداشت کتاب مطالب که آنجا از است ضروری نکته این به توجه

 رد را ادونیس روش همان نیز نویسنده است المتحول و الثابت وی معروف اثر خصوصبه
 هر تدایاب در نویسنده که است شکل بدین کار ۀشیو. گیردمی پی مطالب نوشتپی و ارجاع
 دفتر زا سوم فصل ابتدای در نویسنده مثال برای کند؛می ذکر پاورقی در ارجاع یک فصل،

 یا ابداع اصل گذاریپایه دوم، بخش دوم، کتاب تجدد، و سنت: ک.ر: »آوردمی نخست
 دفتر در نویسنده دهیارجاع ۀشیو(.  09 ، ص.9017 عباسی،« )101-191 .صص نوآوری،

 وضیحیت نه. کندنمی مشاهده را سابق ارجاع ۀشیو خواننده که صورت بدین ؛کندمی تغییر دوم
 در نوشتیپی هیچ نه و شودمی ذکر هافصل ابتدای در پاورقی صورت به مطالب منبع دربارۀ
 ،شودیم ذکر پاورقی در العربی للشعر مقدمة کتاب به ارجاع یک تنها. آیدمی فصل هر پایان

 همان،« )10-00 .صص آن، ۀترجم و 80-00 .صص ،العربی للشعر مقدمة ک.ر»: صورت بدین
 ودشمی شامل را دوم دفتر مطالب تمام ارجاع این نیست مشخص خواننده برای و(. 980 ص.

 و اشدب مستند باید دانشگاهی کتاب مطالب که صورتی در ،دهدمی پوشش را آن از برخی یا
 فادهاست که را مآخذی و منابع دقیقاً فصل هر پایان یا و حواشی در یا متن در خواه نویسنده

 صورت در نویسنده است الزم اساس این بر(. 96 ، ص.9067، کاردان) کند بیان است کرده
 همواره: »جمله این برای مثال برای دهد؛ ارجاع معتبر و مربوطه منبع به را کتاب مطالب نیاز

 «برد می سر به «بوزینگان روزگار» در -نواس ابو تعبیر به - که بود احساس این دستخوش
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 نویسنده دیگر جایی در. شود ذکر مطلب این منبع باید مسلماً(. 916 ، ص.9011 عباسی،)
 ذکر که( 918 ص. همان،) آوردمی پاورقی در ابوفراس از شعری مطلب، بیشتر تبیین برای

 عرفیم جهت اشعار پاورقی در نویسنده که توضیحاتی این، بر عالوه. است ضروری آن ارجاع
 است الزم یزن کتاب پایانی منابع ترتیب. شوند داده ارجاع موثقی منابع به باید آوردمی شاعران

 لفباییا ترتیب و نویسندگان نام اساس بر منابع که لیست این در .شود اصالح و بازنگری
 همان،) تاس شده ذکر فروخ عمر از بعد کدکنی شفیعی محمدرضا نام اشتباه به اندشده مرتب
 اختیار مطالب ارجاع در را واحدی ۀشیو است ظفوم نویسنده صورت هر در(. 706 ص.
 .کند

 محتوا ارزیابی. 2 ـ7
 مندیمسئله. 9ـ2ـ7

 فیهد باید دانشگاهی کتاب هر که معنا این به ؛باشد هدفمند است الزم مطالعاتی ۀحوز هر
 و لهئمس میان است الزم اینجا در(. 1 ، ص.9017 منصوریان،) کند دنبال را روشن و صریح
 یترؤ قابل که است مرکب و مبهم و کلی سطحی، مانعی مشکل. شد قائل تفاوت مشکل
 آن با مرتبط متخصصان توسط که است مشخص و ژرف مانعی لهئمس اما ،است عموم توسط

 اثر هر کلی هایویژگی از(.  938 ، ص.9060 قراملکی، فرامرز) است کردن رصد قابل لهئمس
 و اهحاشیه به پرداختن عدم ترتیب، و انتظام دارای» چون مواردی به توانمی محورلهئمس

 (. 909 ، ص.9061 قراملکی، فرامرز) کرد اشاره «اثربخشی افزایش کاری،پراکنده
 ۀالعمط با اما ،کندنمی ذکر واضح و صریح صورتبه را کتاب اصلی ۀلئمس نویسنده

 ۀارائ دهدیم شکل را کتاب اصلی ۀلئمس که لفؤم غرض دریافت توانمی کتاب گفتارپیش
 وی. است زبانفارسی مخاطبان برای آن تحول سیر و عربی شعر از دقیقی و جامع تصویر

 االتؤس ینا به پاسخ ۀپای بر را نخست دفتر مطالب کتاب، غرض به بخشیدن تحقق برای
 : کندمی آوریجمع

 هایجنبش ترینمهم و است داشته سلوکی چه بوده عرب دیوان که شعر با دینی سنت
 هتجرب اسالمی فرهنگ زایای دورۀ در ویژهبه پرسش و پذیرش دورۀ دو در عرب شعری

 نوزایی دورۀ در عربی شعر نوآوری و نوگرایی تجربۀ اینکه دیگر و اندکدام اندکرده
 (. 91 ، ص.9011 عباسی،)است  کدام نیز اسالمی
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 ددص در پرسش و پذیرش بخش دو در شعری منتخبات آوردن ضمن دوم دفتر در مؤلف
 . اندنامیده پرسش و پذیرش را دوره دو این چرا که است آمده بر الؤس این به پاسخ

 بحث با متناسب وی. است ادونیس به متعلق هاپرسش و االتؤس این اصل مسلماً
 بیاتاد نقد به آن ماهیت و شعر تعریف دربارۀ االتیؤس و آن به مربوط مباحث و مدرنیسم

 است ایمالحظه قابل پرسش این البته که کندمی بررسی منظر این از را آن و پردازدمی قدیم
 حثب به جدید و نقادانه نگاه نوعی و گشایدمی قدیم ادبیات نقد در جدیدی رویکرد باب و

 گواسخپ را نوگرایی و سنت میان چالش که گیردمی پیش در آن زیباشناسی و اصول و شعر
 ؛دهدمی تشکیل را محورلهئمس هایپژوهش بارز هایویژگی از یکی امر همین. بود خواهد

 قابل ۀنکت اما(. 91 ، ص.9019 رضی،) مطالعاتی ۀحوز یک در خاصی خأل کردن پر یعنی
 هااین و نیستیم روهروب جدیدی ۀلئمس با منظور کتاب در ما که آنجاست میان این در توجه

 9181 الس در یعنی العربی الشعر دیوان کتاب اول چاپ ۀمقدم در ادونیس که هستند مسائلی
 عام طورهب شعر نماند ناگفته البته. است پرداخته  موضوع این ۀمناقش به و کرده مطرح را آن
 مورد مختلف هایزاویه از و بارها و بارها که دارد را آن قابلیت خاص طوربه عربی شعر و

 ۀزاوی زا یا کند اضافه کتاب به ایتازه ۀلئمس لفؤم است ضروری لذا گیرد؛ قرار بازخوانی
 کههمچنان .دهد قرار ارزیابی و تحلیل مورد را عرب قدیم شعر زیباشناسی اصول جدیدتری

 دمور آنکه بدون هم اشعار نمونه. بکشد چالش به میان این در را ادونیس یآرا توانستمی
 تابک این در مخاطب صورت هر در. اندشده آورده بگیرند قرار زیباشناسی تحلیلی یا شرح

 .شد نخواهد روهروب جدیدی ۀلئمس با اشعار تحلیل در نه و نظری بخش در نه

 محتوا با کتاب عنوان تناسب .2ـ2ـ7
 را فلؤم رویکرد و کتاب محتوای که باشد ایگونه به و محدود مشخص، باید کتاب عنوان
 مخاطب به را آن از مختلف هایبرداشت امکان که شود طراحی طوری اینکه نه دهد نشان
 که سازدنمی مشخص کلی هایعنوان از برخی انتخاب(. 79 ، ص.9019 فام،مشکین) بدهد

 وزه،ح تعیین داشت توجه باید. دارد نظر مد را موضوع آن از شاخه یا رویکرد کدام نویسنده
 ، ص.9013 میرزائی،) است ثرؤم بسیار موضوع ساختن محدود در مکانی و زمانی محدودیت

 ارک هایبخش دشوارترین از علمی آثار برای عنوان انتخاب گفت توانمی ،رو این از(. 89
 .باشند داشته توجه آن به بسیار کتب لفانؤم است الزم که رودمی شماربه
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 زبانفارسی مخاطب»: آوردمی چنین گفتارپیش در را کتاب نگارش از هدف لفؤم
 نظربه(. 99 ، ص.9011 عباسی،) «آورد دستهب آن تحول سیر و عربی شعر از جامع تصویری

 ریسی کتاب عنوان از است کتاب اصلی هدف لف،ؤم اذعان بر بنا که موضوع این رسدمی
 عاراش بررسی در را لفؤم رویکرد و بوده کلی بسیار زیرا ،شودنمی حاصل عربی شعر در

 شعارا زیباشناختی تحلیل به کتاب این کندنمی مشخص دیگر عبارت به ؛دهدنمی نشان عربی
 این ورتص هر در .است کرده بیان را ادبی نقد یا ادبیات تاریخ به مربوط مباحث یا پرداخته

 . شودمی متصور را عربی شعر با مرتبط هایحوزه از بسیاری عنوان
 اب آن همخوانی و تناسب داشت توجه آن به باید عنوان انتخاب در که دیگری ۀنکت
 تحقیق بر ترجمه بُعد ۀغلب کتاب ضعف مورد بارزترین راستا این در. است کتاب محتوای

 است یسادون العربی الشعر دیوان از برگرفته که اشعار ۀنمون بخش بر عالوه نویسنده. است
گونهبه ،کندمی بسنده المتحول و الثابت کتاب از هاییبخش ۀترجم به تنها هم نظری بخش در
 انتخاب هک است حالی در این یابد؛ تغییر تلخیص و ترجمه به کتاب عنوان است الزم که ای

 از هنموردبحث،  کتاب در که دهدمی تحلیلی یمحتوای از خبر «عربی شعر در سیری» عنوان
 ایدهگزی» عنوان همان شاید و است نشده پرداخته آن به چندان کیفی منظر از نه و کمی بُعد
 کتاب محتوای با عنوان تناسب راستای در. باشد ترمناسب تنهاییبه «العربی الشعر دیوان از

 تاس آمده جلد روی عنوان در که صورت بدین بود؛ خواهد منظور کتاب متوجه دیگری ایراد
 الشعر دیوان» چهارم مجلد از کتاب این که حالی در(« 1-9) العربی الشعر دیوان از منتخبی»

 لفؤم تاس ضروری لذا .است نبرده ایبهره یافته اختصاص «الحدیث الشعر» به که «العربی
 العربی عرالش دیوان از منتخبی» به را آن و دارد داشته بیشتری دقت هامجلد شمارگان ثبت در
 .دهد تغییر «(9-0)

  درونی انسجام و بندیفصل. 9ـ2ـ7

 ندپیو انسجام از منظور. بسیاری دارد اهمیت دستییک و انسجام علمی متن هر نگارش در
 ۀپیوست و طبیعی سیر بتواند خواننده که نحوی به ،است متن کالن و خرد اجزای میان منطقی

 از یکی(. 97 ، ص.9017 منصوریان،) کند دنبال را موضوع و ببیند آن در را نویسنده کالم
 اهداف راستای در هاآن چینش دارد اهمیت بسیار کتاب به منطقی بخشیدن نظم در که مواردی

 وامحت سازماندهی بهترین به یابیدست معیارهای ترینمهم از. هاستآن با تناسب در و کتاب
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 توالی. وحدت. 1 وسعت،. 1 تعادل،. 0 استمرار،. 7 توالی،.9: کرد اشاره زیر موارد به توانمی
 سازماندهی به مربوط وسعت و محتوا عمودی دهیسازمان هایشیوه به مربوط استمرار و

 (.96 ، ص.9008 ملکی،) است افقی
 عربی عرش و عرب ادبی نقد در زیباشناسی هایشاخصه تحول سیر تبیین نویسنده هدف

 تنظیم اشعار ۀنمون بخش و تئوری بخش دو به را کتاب مطالب نویسنده راستا این در. است
 است دهش بیان تئوری و نظری صورتبه عربی شعر تحول مباحث نخست بخش در. کندمی
 این از هاییمصداق منزلۀبه سقوط دوران تا جاهلی از شاعران اشعار نمونه دوم بخش در و

. ستا شده انتخاب خوبی به اول بخش فرعی هایعنوان رسدمی نظربه. است آمده گرد تحول
 رشع در نوآوری و سنت» چون عنوانی انتخاب با لفؤم نخست دفتر همان یا اول بخش در

 تجدد و رینوآو تا ایستایی و ثبوت از را عربی شعر تحول سیر تا کندمی تالش «عربی کهن
 تسن و عربی شعر» چون هاییعنوان با فصل سه به را اول بخش منظور این به .دهد نشان
 فصل در. دکنمی تقسیم« ابوتمام و ابونواس: شعر در نوآوری» و« ادبی هایجنبش» ،«دینی
 زیابیار و نقد اصول و عربی شعر تحول به مربوط( فرهنگیو  اجتماعی، دینی،) مباحث اول
 به «ادبی هایجنبش» عنوان با دوم فصل درکند. می بیان تئوری و نظری چارچوب در را آن

 نخست دفتر. پردازدمی اموی ۀدور در ادبی هایجنبش هایریشه و نوآوری هایبارقه بررسی
 :شعر در نوآوری» عنوان با و عباسی دوران عربی شعر در نوآوری به مربوط مباحث با را

 بندیجمع که است آن فصل دو این ضعف موارد از. رسدمی پایان به «ابوتمام و ابونواس
 شاعرانی رشع در محتوایی و زبانی تجدد مختلف وجوه فصل دو این در اینکه به توجه با ندارد
 آورده.. .و ابوتمام و ابونواس و بثینة جمیل و ربیعة ابی بن عمر ،حطیئة القیس، امرئ چون

 ترینمهم با مخاطب تا شود ذکر فصل هر پایان در ایبندیجمع دارد ضرورت ،شودمی
 .شود آشنا دوره این در تجدد هایجلوه

 دو رب مشتمل خود که شودمی شروع «پرسش تا پذیرش از» عنوان با کتاب دوم بخش
 جاهلی، هایدوره ۀبرجست شاعران از شعری هاینمونه با همراه و پرسش و پذیرش بخش
 و «پذیرش» چون هاییعنوان انتخاب گفت توانمی ،امر بدو در. است اسالمی و اموی

. هدد نشان روزگار آن شعر در را خلق و ابداع و نوگرایی معیار تواندمی خوبی به «پرسش»
 در رتاسا اساس و پایه که رساندمی مخاطب به پذیرش مثل کلمه یک انتخاب با نویسنده

 نامعلوم هایجهان به بردن راه و ابداع و خلق راز و است تسلیم و پذیرفتن قدیم، هایقالب
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 از نرفت درواقع پرسش. هنجارهاست گذاشتن پا زیر و شکستن بر جسارت ها،آن کشف و
 کتاب بندیفصل در کلمات این انتخاب با نویسنده ،بنابراین. است دیگر مجهول به مجهولی
 شعر لتحو سیر دریافت در را او و برساند خواننده به را مطلب غرض حدی تا است توانسته

 هک است این خوردمی چشم به بخش این مطالب انسجام در که ضعفی شاید. رساند یاری
 در را اسالمی و جاهلی عصر دوره، این که کندمی بیان «پذیرش» فصل ابتدای در نویسنده

 دجدی دین تسلیماسالمی عصر در و طبیعت مقهور جاهلی عصر در شاعران و گیردبرمی
 اینکه و پردازدمی جاهلی شعر تحلیل به تنها فصل این در اما(. 10 ، ص.9011 عباسی،) بودند

 ۀدور عرش تحلیل از و دهدمی سوق پذیرش و تسلیم به را او چگونه زیستی و طبیعی شرایط
 توانمی تهنک این به توجه با. آوردنمی میان به سخنی شاعران تسلیم و پذیرش ۀنحو و اسالمی

 و جاهلی شعر درخصوص مطالب ۀارائ در را الزم جامعیت است نتوانسته فصل این گفت
 عنوان هیچ بدون 991 تا 933 ۀصفح از فصل این مطالب ،دیگر طرف از. دهد ارائه اسالمی

 تصفحا این مطالعه اثنای در را مخاطب خستگی امر این و آمده است گذاریشماره یا فرعی
  .شود خارج او دست از هاآن پیوستگی و مطالب ۀرشت گاهی شودمی سبب و دارد درپی

 از بیوگرافی افزودن با نویسنده. رسدمی پایان به اسالمی شعر مختارات با پذیرش ۀدور
 دهخوانن اختیار در تریکامل اطالعات است صدد در شعر عروضی وزن بیان و نویسندگان

 : نمونه برای است؛ شده ذکر عربی زبان به پاورقی در شاعران بیوگرافی. دهد قرار
 

و کان من   یةمن فحول الطبقة الثان یمانی یمن قحطان شاعر جاهل یعمرو بن مالک االزد
 ستیتبرأت منهم عشائرهم قتله بنو سلمان و ق ینو هو أحد الخلعاء الذ یهمالعرب و عدائ کفتا

( یشنفرمن ال یاألمثال )أعد یخطوة و ف ینمن عشر یبامقتله فکان الواحدة منها قر یلةقفزاته ل
أعجب العجب المطبوع مع شرح آخر  یف یالعرب شرحها الزمخشر یةحب الماو هو ص

 یوفردهوس المت یزیثعلب. و للمستشرق االنکل یذأنه ألحد تالم یظن المبرد و یمنسوب إل
همان، ) ایزشرحا وج یهاو علق عل یالشنفر یدةقص یهاترجم ف یزیةم رسالة باالنکل2981سنة 
   (.991ص. 

 

 نیز را کتاب این خوانندگان از بسیاری و است فارسی زبان به کتاب متن اینکه به توجه با
 توضیحات این نویسنده بود بهتر رسدمی نظر به دهندمی تشکیل فارسی ادبیات دانشحویان

 توضیحات آخر در نیز منبع ارجاع ذکر ،این بر عالوه. کردمی ذکر فارسی زبان به نیز را
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 تصاصاخ عربی اشعار ذکر به کتاب از بسیاری صفحات اینکه به توجه با. است ضروری
 متون که هاییکتاب معموالً. است ضروری پاورقی در اشعار این دشوار واژگان شرح ،یافته
 . دارند نیز را توضیحات این گیرندمی دربر را شعر

 بدون ،آن از پس و شودمی شروع عباسی ۀدور شعر دربارۀ کلیتی با پرسش، ۀدور مطالب
 ص. همان،) حکومت شعر و سنت شعر: شودمی مطرح شعر از بندیدسته دو ایمقدمه هیچ
 مواجه شعر بندیدسته در نویسنده جانب از معیاری هیچ با خواننده میان این در(. 910
 و ودش ذکر آن برای میزانی و معیار بندی،دسته این به شدن وارد از قبل است الزم. شودنمی
 نویسنده بخش این در. شود ترآماده بندیتقسیم این درک برای نیز خواننده ذهن وسیله بدین

 ونواس،اب ابوتمام، چون عباسی عصر ۀبرجست شاعران شعر در نوآوری و تجدد وجوه بیان به
 کدام هر چگونه که داردمی بیان و پردازدمی معری ابوالعالء و هابوالعتاهی متنبی، برد، بن بشار
 .ساختند جاودانه را شعرشان واسطه بدین و رهانیدند ساختهازپیش هایصورت از را شعر
 فصل نای برای ضعفی تواندمی این و رسدمی پایان هب بندیجمع هیچ بدون نیز فصل این

 آن هاینکته ترینمهم با را خواننده ذهن تواندمی فصل پایان در بندیجمع آوردن. شود تلقی
  .سازد یاری مطالب سپردن خاطربه در را او وکند  آشنا فصل
 و «کاریکاتورها یا انحطاط ۀدور: مؤخره» هاینام به کتاب آخر فصل دو رسدمی نظربه

 و هدف با راستاهم و مطالب بررسی در لفؤم رویکرد با انسجام در «عربی شعر عروض»
 شعر به صفحات این در که دارد صفحه 1 حدوداً «مؤخره» فصل. اندنشده آورده کتاب غرض

 استایر در تواندمی مطالب محتوای لحاظ به فصل این نماند ناگفته. پردازدمی انحطاط ۀدور
 به ؛ستا نگرفته قرار هالفص سایر بهنسبت صحیحی چینش در اما ،گیرد قرار کتاب هدف
 بررسی در لفؤم رویکرد نه و است مشخص کتاب در انحطاط ۀدور جایگاه نه که ایگونه
 پرسش و پذیرش اصلی عنوان دو ذیل را شعری هایگزیده و هانمونه کتاب لفؤم. دوره این

 عصر به مربوط اششعری هایویژگی به توجه با شاعری هر دهدمی نشان و کندمی مطرح
 حالی در این .است افکنده سایه شعر بر تساؤل و پرسش که ایدوره با مرتبط یا است پذیرش

 نتخباتم بررسی بر حاکم اسلوب که بندیتقسیم این با ارتباط در را انحطاط ۀدور که است
 رد لفؤم رویکرد با انسجام و هماهنگی بدون فصل این بلکه ،گیردنمی درنظر است شعری

. شودمی هآورد کتاب پایانی صفحات از صفحه چند تنها «مؤخره» عنوان با و کتاب اصلی ۀبدن
 را رموردنظ عصر ابتدا که است صورت بدین کتاب نگارش در لفؤم اسلوب دیگر طرف از
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 ،آوردمی نمونه برای را دوره آن ۀبرجست شاعران اشعار از هاییگزیده سپس و کندمی بررسی
 بسنده ینظر مطالب همان به تنها و کندنمی استفاده انحطاط عصر تبیین برای روش این از اما
 . باشد جامعی ارزیابی تواندنمی که این مسئله کندمی

 ابکت هدف و غرض با راستاهم نیز «عربی شعر عروض» عنوان با کتاب پایانی فصل
 است ربیع شعر تحول سیر دادن نشان کتاب هدف شد گفته ترپیش که همانطور. است نیامده

 مطالب دیگر با انسجامی نه کتاب پایان در «عربی شعر عروض» عنوان با فصلی گرفتن قرار که
 به صلف این ابتدای در لفؤم. گنجدمی کتاب اصلی ۀلئمس راستای در نه و کندمی برقرار

 : کندمی اشاره چنین آن ضرورت
 

 الهام ۀمای هم و است عرب شهرت ۀمای هم که میراث این از بیشتر التذاذ برای امروز
 ادب و فرهنگ با سخت موارد برخی در هم و است شده زبانفارسی شاعران از بسیاری

، 9011 عباسی،) نماید می ضروری و بایسته شعر این اوزان فراگیری است درآمیخته ما
 (. 781 ص.

 

 ضروری عرصه این پژوهشگران و مندانهعالق برای عربی شعر اوزان فراگیری مسلماً
 عربی ادب و شعرۀ حوز در آن فراگیری آنچه هر تا شود سبب تواندنمی مطلب این اما است

 نظیمت علمی، اثر نگارش در مسلماً. شود افزوده کتاب به هاییفصل قالب در است ضروری
 و دبگیر صورت کتاب اصلی عنوان و لهئمس راستای در باید آن داخلی هایعنوان و هافصل

 .کرد مطرح دانشگاهی بساچه و علمی کتاب یک ۀزمر در را آن تواننمی صورتاین غیر در
 
 هاداده تحلیل کیفیت .7ـ2ـ7

اشته نگ تخصصی ۀحوز یکمربوط به  مفاهیم برخی آموزشبه هدف  تنها علمی آثار مسلماً
 ردنک استنتاج وکردن  ارزیابی کردن، تحلیل اندیشیدن، برای هاییزمینه باید بلکه شوند،نمی
 شواهد چونهم گوناگون موضوعات نقادانه و منطقی سنجش در هامهارت این. شود فراهمنیز 

 ، ص.9019 مرادی، قاضی) رودمی کاربه هازمینه و معیارها هاروش سازی،مفهوم مدارک، و
69 .) 

. تاس آن ۀنقادان تفکر رویکرد کتاب این ویژگی ترینمهم گفت بتوان شاید اساس این بر
 در لفؤم هک سیری. است گرفته شکل پایه این بر کتاب بنیان و اساس گفت توانمی درواقع
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 این .کندیم القا خواننده به را نقادانه اندیشیدن توانایی کندمی انتخاب مطالب ۀارائ و تبیین
  ذهنی هایفعالیت دیگر و تفکر طریق از چگونه که فهماندمی خوانندگان به درواقع رویکرد

 است فتنیگ البته. کنند پیدا دست موضوعات از دقیقی فهم به درنتیجه و فراگیرند را اطالعات
 و ابتالث کتاب در خصوصبه که است ادونیس هایاندیشه و آثار متوجه درواقع ویژگی این

 بکس تا است کرده تالش هم کتاب ۀنویسند صورت هر در ولی ،است آمده گرد او المتحول
 و ،هافصل و متن هایعنوان از برخی انتخاب ،مطالب چینش. سازد منتقل را ادونیس ۀاندیش

 فکری مبانی این پذیرش به را خواننده حدودی تا که است ایگونهبه نویسنده هایاستدالل
 هاییدرس در ترپیش دانشجو که اصولی و موازین از بسیاری کتاب این در. دهدمی سوق
 و دشکنمی درهم و شودمی کشیده چالش به شودمی آشنا آن با متون و ادبیات تاریخ چون

 ثیرأت مرا همین. سازد آشنا شعر زیباشناسی جدید اصول با را دانشجو کندمی سعی نویسنده
 ۀنقط ترینمهم را آن بتوان شاید که دارد دانشجو ذهن در انتقادی رویکرد اتخاذ در بسیاری

 .دانست کتاب قوت

 توانمی شد هاشار آن به انتقادی تفکر برانگیختن موضوع در که قوتی نقاط برخی وجود با
 کتاب، ۀلئسم به بیشتر که روستهروب زیادی ضعف با مطالب تحلیل و پرداختن روش گفت
 و البمط ۀارائ ۀنحو و معتبر منابع کارگیریهب میزان و موضوع با لفؤم علمی ۀمواجه ۀشیو
 هب ادامه در که گرددمی باز جنبی و اصلی اطالعات حجم میان تناسب عدم موارد برخی در
 .شد خواهد پرداخته آن

 و لیلتح درپی لفؤم که گرددمی بر آنجا به کتاب مطالب تحلیل در ضعف نخستین
 .است نکرده بررسی مختلف زوایای از را عربی شعر تحول و است برنیامده موضوع کنکاش

 نگیفره فکری، اجتماعی، مختلف ابعاد از که دارد را آن قابلیت موضوع این اینکه رغمعلی
 وی گفت توانمی و ندارد وجود محتوا تحلیل در لفؤم قلم از اثری اما ،شود ارزیابی ادبی و

 کرده دهبسن المتحول و الثابت کتاب از پراکنده هاییبخشۀ ترجم به تنها نظری مباحث در
 هاییشهاند و آرا تحلیلی و تبیینی رویکردی اتخاذ با توانستمی مؤلف که حالی در. است

 طرحم الؤس این جای مثال برای دهد؛ قرار ارزیابی مورد عربی شعر تحول سیر در را ادونیس
 داشته پرسش به پذیرش از سیری ،سقوط تا جاهلی از عربی شعر گفت توانمی آیا که است
یا اینکه هر دوره ادبی هم شاعرانی با رویکرد پذیرش محور و هم شاعرانی با  اینکه یا است

 حرو در اساسی تحول زمان گذر است معتقد نویسنده چنانچه رویکرد پرسش محور دارد؟
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 است الزم و است رهانیده هاسنت و تقلید حصار از را او و است آورده وجودبه عربی شعر
 پنداردمی نکهای یا شوند تحلیل و بررسی خوبی به نمونه ذکر با همراه تحول و تغییر این عوامل

 باشد؛ داشته را خود خاص عوامل تواندمی دوره هر و ندارد زمان گذر به ربطی موضوع این
 زا بسیاری پذیرش از که صعالیک چون بودند بسیاری شاعران جاهلی دوران در کههمچنان
 ضروری اساس این بر. کرد رسوخ نیز هاآن شعری زبان در امر این و زدند سرباز هنجارها

 رایب شوند؛ بررسی جداگانه دوره هر در شعر زیباشناسی اصول تغییر در ثرؤم عوامل است
 یگرد و دوران آن در زن و عشق به نگاه نوع ای،قبیله زندگی و صحرا طبیعت، بساچه مثال

 مانطوره باشد؛ گذاراثر شاعر شعری ۀتجرب و شعر به نگاه نوع بر فرهنگی و اجتماعی موارد
 موضوعا أو شیئا یراها إذ «یثالحد»وصفه بأنه  یمکن یعةهذا الوصف من الطب» آورد می ادونیس که

 در نویسنده چنانچه ،این بر عالوه .(00ص.  /9 ، ج.7393 أدونیس،) «القدماء من النقیض علی
 تبیین رستیدبه تحول و تغییر این مبانی است الزم ،کند آشنا سیر این با را مخاطب است صدد
 ادونیس هک دارد ریشه وتمدنی فرهنگی فکری، شرایط در مبانی این از بسیاری مسلماً. شوند

و  یاس ب  بالسلملوروث مکع یکوسط للکةام للکث یقی  عد  حکة  للعدک لحقمل» :است کرده اشاره آن به نیز
 (. 10 همان، ص.) «یلحضارلألخالق و للدادلت للدام  للعائد  ق ر لرعباطها حبکة  للتطور 

 عربیال الشعر دیوان متوجه را آن توان می درواقع و است وارد کتاب به که دیگری اشکال
 ورتص خوبی به پرسش و پذیرش هایدوره به شاعران بندیتقسیم که است این ساخت،
 معرفی پذیرش عصر را اسالمی و جاهلی عصر شاعردر این کتاب مؤلف . است نگرفته

 حتی یا و نشدند دینی سنت تسلیم دوره این در که بودند بسیاری شاعران آنکه حال کند،می
 برای را عنوان این توانمی آیا که شودمی مطرح الؤس این اینکه از جدا ؛نیاوردند هم اسالم
 همین از ادونیس اینکه نه مگر کرد؟ اطالق اسالمی یا جاهلی مثل دوره یک شاعران تمام
 درمورد مطلب همین. آوردمی شعری خالقیت و ابداع از هایینمونه اسالمی و جاهلی ۀدور
 هستی و وجود اعماق در و سیر و کشف ۀروحی گفت توانمی. است مطرح هم پرسش ۀدور

 اعرانش ۀهم و دانست عباسی دوران مثل خاصی ۀدور به منحصر را آن بتوان که نیست چیزی
 .دانست متصف خالقیت و ابداع به را روزگار آن

 و معیارها از بسیاری یا  او محبوبیت ،نویسنده شهرت به اشعار گزینش در ادونیس
 نامی هک پردازدمی شاعرانی اشعار ذکر به بساچه ؛نیست بندپای لوفأم و همیشگی هایمالک

 در هاینک وجود با عربی شعر در سیری کتاب. نشود یافت غیره و الشعراء تراجم در هاآن از
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 تنها کتاب این در اما ،است وفادار اشعار گزینش در ادونیس اصل به که کندمی ذکر گفتارپیش
. ستا متفاوت ادونیس رویکرد با که آوردمی دیوان از را مشهور و شدهشناخته شاعران اشعار

 هدد قرار ارزیابی و نقد مورد را ابیات آوریجمع در اسلوب این توانستمی او دیگر طرف از
 یشخص و ذوقی را آن که اشعار انتخاب در ادونیس اسلوب آیا که دهد پاسخ الؤس این به و

 این به هک انتقاداتی ازجمله. بگیرد قرار اشعار نقد برای معیاری و مبنا تواندمی کندمی معرفی
 ابعاد از خارج را شاعر درونی و شخصی ۀتجرب توانمی چگونه که است این وارد اسلوب

 قدرت که شرایطی و فضا از ناقد کردن دور جز کاری چنین و گرفت درنظر مکان و زمان
 در زنی ادونیس که بساچه ؛ندارد دیگری ۀنتیج است کرده زنده شاعر در را ابداع و خالقیت

 از خیبر و گرفته کناره خود روش از جاهلی اشعار تبیین و توضیح هنگام به موارد برخی
، 9166 ،مروة) دهدمی ارجاع...  و طبیعت و صحرا شرایط به را جاهلی شعری هایویژگی
 (.911 ، ص.9111 الصکر،؛ 709-703 صص.
 ات باشد کتاب تئوری و نظری مطالب با مطابق اشعار نمونه است الزم دیگر طرف از

 جامد شعری هاینمونه که صورت بدین ؛سازد آشنا عربی شعر تحول روند با بهتر را خواننده
 هم نارک در پرسش ۀدور از ابداع و خالقیتاز  سرشار ابیاتی با همراه پذیرش ۀدور از ایستا و

 اهیگ واست  شده آورده بیت دو گاهی که است ایگونه به اشعار گزینش ۀشیو. شود ذکر
 جامعی ۀمجموع به توانمی شیوه این با آیا شودمی مطرح الؤس این اینجا در .طوالنی دیقصای

 رد هم آن باشد آن کل ۀنمایند تواندمی شعر از جزئی آیا ،یافت دست عرب قدیم اشعار از
 ر،معاص ناقدان از برخی قول به یا دهدمی تشکیل بیت وحدت را شعر اساس که روزگاری

 ر،صکال) است کرده جمع را عربی شعر از خود خوانش تنها گزینش ۀشیو این با ادونیس
 ( .989 ، ص.9111
 شرح اب همراه نیز منتخب اشعار است الزم نظری مطالب بیشتر تحلیل ضرورت کنار در

 عدبُ اظلح به ادونیس نظر از که ابیات این اینکه یا باشد دشوار لغات توضیح یا ترجمه و
 ابعاد یینتب و شناسیزیبایی تحلیل مورد ،است شاعران سایر اشعار از متمایز هنری و ابداعی

  غیر در. شود مکشوف نیز خواننده برای هاآن هنری تمایز تا گیرند قرار هنری خالقیت
 . باشد هداشت تواندمی ایفایده چه دیگر کتاب به کتابی از اشعار گزینش صرف صورتاین

 العربی الشعر دیوان شعری منتخب آوریجمع در ادونیس کار ۀشالود آنچه ،این بر عالوه
 الدنب به ،رو این از .است( تراث و حداثه) سنت و نوگرایی میان چالش دهدمی تشکیلرا 
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 حال و گذشته آن برای تواننمی و ندارد زمان «الشعر هو بما شعر» دهد نشان تا استاین 
 خوانش از باید عربی ابداعی و مدرن زبان و نوآوری ۀتجرب است معتقد او .گرفت درنظر
 تحول و تغییر از هاییتجربه تا است آن بر لذا .کند پیدا مشروعیت تا شود آغاز سنت جدید

 مشخص و دهد نشان نیز قدیم شعر در را شدهتعیین ازپیش اشکال و هنجارها از گذشتن و
 این. دارد ریشه هم شعری سنت در و است ذهن از دور جدید شعر در الحداثة /نوگرایی کند

 نظورم کتاب در دهدمی شکل را ادونیس العربی الشعر دیوان نگارش ۀشالود که اصلی ۀدغدغ
  ،بگذارد نمایش به را آن است نتوانسته لفؤم دیگر عبارت به و است نشده منعکس

 فادهاست منظور کتاب در هم «الحدیث الشعر» یعنی دیوان چهارم مجلد اشعار از که خصوصبه
 . است نشده

 هاینوشته بارز هایویژگی از مناسب ارجاعات داشتن و موثق و معتبر منابع از استفاده
 و میزان اعتبار اساس بر خالقانه و اصیل چند هر علمی ۀنوشت هر که جایی تا است علمی
 که است اساس این بر .(1 ، ص.9017 اسالمی،) شودمی سنجیده و داوری ارجاعات حجم

 استناد اب تا رودمی انتظار علمی آثار در لذا. دریافت را اثر هر ابتکار و اصالت میزان توانمی
. شود تهپرداخ یموضوع دربارۀ مناقشه و بحث به فکری ستد و داد برقراری و دیگران یآرا به

 گفت توانمی ،درواقع. است جدی ضعف دارای منظر این از عربی شعر در سیری کتاب
 کندمی بسنده ادونیس آثار از هاییبخش ۀترجم به فقط و پردازدنمی مطالب تحلیل به نویسنده

 هشد گرفته منبعی چه از مربوط فصل که کندمی ذکر پاورقی صورتبه فصل هر ابتدای در و
 ،تجدد و سنت: ک.ر: »آوردمی چنین «ادبی های جنبش» فصل پاورقی در مثال برای است؛
 این البته(. 01 ، ص.9011 عباسی،« )710-790 صص نوآوری، اصول دوم، بخش اول، کتاب

 ،است شده چاپ تألیف عنوان با مذکور کتاب که شودمی مطرح بیشتر زمانی زمانی ضعف
 اگر شاید .طلبدمی را راستا این در مهم و معتبر منابع از استفاده و مطالب بررسی و تحلیل لذا
 مورد دیگر ایگونه به شدمی چاپ «العربی الشعر دیوان تلخیص و ترجمه» عنوان با کتاب این

  .گرفتمی قرار ارزیابی
 یمنطق یتناسب یجنب اطالعات و یاصل اطالعات حجم انیم دیبا یعلم اثر هر در
 یانهگو به هم یطرف از و نماند باز سندهینو یاصل امیپ درک از خواننده تا شود برقرار

از  یاریلف صفحات بسؤم یگاه .(70 ، ص.9066، ی)رض باشد که او را به تأمل وادارد
وده آن فصل نب یعنوان اصل یدهد که چندان در راستایاختصاص م یکتاب را به موضوع
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صفحه به  90 حدوداً ینمونه و برایاز اندازه مورد توجه قرار گرفته است؛  شیب نکهیا ای
که نماد زن در اشعار او به  دهدیم حیاختصاص و توض لیسخن گفتن از عشق جم

 نکهی(. با توجه به ا11-10 ، صص.9011 ،ی)عباس  شودیم کینزد انهیصوف ینمادها
 دکنیم انیرا ب یادب یهاجنبش نیدر فرم و محتوا و آغاز ینوآور یهابخش دوم، بارقه

 دهیو عشق او به درازا کش نةیبث لیتوان گفت سخن از جمیصفحه مطلب دارد م 77و تنها 
موضوع برقرار نشده  نیفصل و مطالب آن با حجم ا نیحجم ا انیم یو تناسب منطق

مطالب  ۀارائتعادل در  تیمناسب، رعا یمحتوا هر یهایژگیاز و یکیاست. حال آنکه 
 چیه کندیصفحات احساس م نیا ۀخواننده با مطالع(. 96 ، ص.9008 ،یاست )ملک

 قطفصفحات وجود ندارد و  نیدر ا نةیبث لیموضوع عشق جم ۀبسط و اطال یبرا ییمبنا
 شده است.  دهیلف بحث به درازا کشؤو خواست م قهیبنا بر سل

  یسازو معادل یدقت در کاربرد اصطالحات تخصص .5ـ2ـ7

 مقتضی ،دارد ادونیس نقدی آثار به بسیاری ارجاعات عربی شعر در سیری کتاب که آنجایی از
 ناگفته تهالب. باشد داشته بسیاری دقت شیوا جمالت انتخاب و مطلب برگردان درمؤلف  است
 تنم در ابهاماتی موارد برخی در اما ،است روان و شیوا بسیار منظر این از کتاب متن نماند
 هب توانمی هانمونه این ۀجمل از طلبد؛می را امر این در نویسنده بیشتر توجه که دارد وجود

 «کندمی ابیارزی فردیتش و بودن سابق به توجه با را شعر» ۀجمل در «بودن ابقس» چون کلماتی
-پیش همه از و جودت در است شاعران ۀهم سرآمد امرؤالقیس» ؛(71 ، ص.9011 عباسی،)

 زدن مکاتب درویشی کسوت در متنکّروار جمیل که آمده روایاتی در» ؛(13 ص. همان،) «روتر
 آن توانمی که جوشید احساسی وجودی وضع این از» ؛(10 ، ص.همان) «شدمی حاضر بثینة

 خواننده برای «حسی روزگار» تعبیر. کرد اشاره(.  993ص. همان،) «دنامی «حسّی روزگار» را
 ریبازنگ فارسی معادل انتخاب در است بهتر مواردی چنین در .نیست آشنا و مأنوس چندان

 اینمونه .کند ذکر نوشتپی یا پاورقی در را اصطالح این عربی معادل نویسنده اینکه یا شود
 مناسب معادل است الزم نیز مورد این در(. 01 ص. همان،) «هستی با تآلف احساس: »دیگر

 . شود انتخاب فارسی
 تنم ثنایا در مثال شاهد و نمونه برای که است ابیاتی ۀترجم آوردن کتاب قوت موارد از
 اشعار زا صحیحی ۀترجم است توانسته نویسنده گفت توانمی کلی طوربه و اندشده آورده
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 مالز میان این در اما ،سازد فراهم را مطالب بهتر فهم ۀزمین و دهد قرار خوانندگان اختیار در
 لنفسک کأتر فلم حلفت» بیت ۀترجم در: مثال برای .شود بازنگری ابیات برخی ۀترجم است
 تو برای که خوردم سوگند: »است آمده( 70 ص. همان،) «مذهبُ للمرء اهلل وراء لیس و/ ریبةً
(. 01 ص. همان،) «نیست مذهبی هیچ خدا ورای را مرد و نگذارم باقی تردیدی و شک هیچ
 ،شود ترجمه گونهاین نباید «ریبةً لنفسک أترک فلم»  ۀجمل ،اوالً ؛دارد هاییضعف ترجمه این

 جای تو برای خوردم کهقسمی ۀواسط به من» که صورت بدین کند بازی را نتیجه نقش بلکه
 اینجا در و است ضعیف نیز «مرد» به «المرء» ۀترجم ،ثانیاً. «نگذاشتم باقی ایشبهه و شک هیچ

 مسلکی تا ستنی شایسته انسانی هیچ برای بگوید خواهدمی شاعر بلکه ،نیست جنسیت منظور
 دبیاتا ۀرشت دانشجویان را کتاب این نمخاطبا بعضی که آنجایی از. باشد داشته خدا غیر

 نیز آن دشوار لغات توضیح یا اشعار ۀترجم ارجاع ذکر کنار در است بهتر بود خواهند فارسی
 نآ آموزشی عدبُ افزایش و کتاب جامعیت بر امر این. شود ذکر نوشتپی یا پاورقی در
 . فزایدامی

  تیو جامع یروزآمد .6ـ2ـ7

 یمطالعات ۀدر هر حوز یآن است. روزآمد یروزآمد یاثر علم هرمهم  یهایژگیاز و یکی
آن  یبرا یو ضوابط خاص ارهاینتوان مع دیشا ،رو نیخاص خود را دارد. از ا فیتعر
کتاب حاضر در  گفته شد ترشی(. همانطور که پ1 ، ص.9017 ان،ی)منصور کرد فیتعر

بار نیاول یبرا 9181را که در سال  سیادون یالشعر العرب وانیداز اشعار  یصدد است منتخب
داشت  نکته توجه نیبه ا دیبا. دهدزبان ارائه یخوانندگان فارس یاست برا دهیبه چاپ رس
 یو نگرش یاصول کهن و متعارف، خود سبب نوآور یبرخ دنیچالش کشکه نقد و به

 یهر چند محتوا ،رو نیاز ا .خواهد شد اتیکهن و ارزشمند ادب راثیبه م دیو جد نینو
اما  ،گرددیمبر شیقرن پ میبه ن است و چاپ اول آن حدوداً میکتاب مربوط به اشعار قد

 میقد یشعر عرب یشناسییبایز یارهایاصول و مع دیجد یاز آنجا که کتاب مذکور با نگاه
 نیگفت ا توانیم ،را حل کند ییآن چالش سنت و نوگرا ۀواسطکند تا بهیرا پردازش م

 را به یااست و باب تازه رینظعرب در نوع خود کم میاشعار قد ینگاه در بررس ۀیزاو
 . دیگشایم اتیبه ادبمندان هعالق یرو
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 تاس الزم رایز ،است دشوار بس یامر جامع یاثر نییتع و کتاب تیجامع در سخن
 و تابک ۀلئمس به نسبت توانیم اما ،دهد پوشش را خود با مرتبط یهاحوزه از یاریبس

 توانیم(. 77 ، ص.9066 ،ی)رض کند یبررس زین را آن تیجامع کندیم دنبال که یهدف
 شعر حولت ریس دادن نشان یعنی آن یاصل ۀلئمس به توجه با یعرب شعر در یریس کتاب

 یفیک و یکم منظر از الزم تیجامع ،است شده اشاره آن به کتاب گفتارشیپ در که یعرب
 اشعار نمونه و یتئور بخش دو در را مطالب ۀعمد تا است کرده تالش چند هر. را ندارد

 یاریبس هایضعف همچنان اما ،آورد گرد یجامع نسبتاً ۀمجموع لهیوس نیبد و کند ذکر
 لهازجم. شد پرداخته آن به ترشیپ که دارد اشعار نمونه و ینظر مباحث ۀنیزم دو هر در

 نیبارزتراندلس و  اتیبه نپرداختن به ادب توانیم نهیزم نیا در کتاب بارز هایاشکال
و .. « قوما»و « کان و کان»، «موشحات»، «زجل»در آن چون  ینوآور و تجدد یهانمونه

ر و تجدد شع یینوگراۀ شیاز ناقدان معاصر ر یاریاست که بس یدر حال نیاشاره کرد. ا
ه کهمچناندهند. یجمله موشحات نسبت مسابق در زبان شعر از یهایرا به نوآور یعرب

 یاختباشنیز یعدم بررس ،یو تحول شعر عرب رییعوامل و اسباب تغ لیضعف در تحل
 اتیواژگان دشوار اب ۀ، نپرداختن به شرح و ترجمهاآن یو هنر یابعاد ابداع نییاشعار و تب

امع ج یرا اثر یدر شعر عرب یریسشود تا کتاب یماست که مانع از آن  یاز موارد یهمگ
 از آغاز تا دوران سقوط دانست.  یتحول شعر عرب یدر بررس

 نتیجه. 5
 :ستا مالحظه قابل زیر قوت موارد عربی شعر در سیری کتاب ظاهری و شکلی ارزیابی با

 شاعران معرفی و اشعار مطلع ذکر اشعار، از کدام هر عروضی اوزان ذکر گذاری،اعرابـ 
 فراهم اندانشجوی برای را آن بهتر فراگیری ۀزمین که بوده کتاب قوت موارد ازجمله پاورقی در

 اصطالحات و هامعادل انتخاب و است سلیس و روان کتاب متن کههمچنان. است ساخته
 که است ابیاتی ۀترجم آوردن کتاب قوت موارد دیگر از. است گرفته صورت درستیبه غالباً
 .اندشده آورده مثال شاهد و نمونه برای

 :اندشرحبدین  کتاب ضعف موارد ظاهری و شکلی ازنظر
 .گیرد رارق بازبینی مورد است الزم که عربی اشعار صحیح چینش در جدی بسیار ضعفـ 
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 یفارس هایمعادل کارگیریهب عدم اشعار، نگارش در عربی الخطرسم کارگیریهب عدمـ 
 در است الزم که نگارشیـ  ویرایشی هاینکته رعایت ۀزیرمجموع که مأنوس و مستعمل

 .شوند اصالح بعدی هایچاپ

 : دارد، ازجمله یهایکاستی و هاضعف مذکور کتاب محتوایی ازنظر
 .محتوا با متناسب عنوان انتخاب در دقت عدمـ 

 یعنی کتاب آخر فصل دو که ایگونه به کتاب؛ هدف با متناسب دقیق بندیفصل عدمـ 
 مطالب برای شدهتعریف تحلیلی چارچوب در «عربی شعر عروض» و «خرهؤم» فصل
 تیراح به توانمی را «عربی شعر عروض» عنوان با کتاب آخر فصل. گنجندنمی کتاب
 .دشو حاصل کتاب غرض و مقصود ۀارائ در ضعفی و خللی هیچ آنکه بدون کرد حذف

 چاپ اب ادونیس که است کاری عربی قدیم شعر به پرداختن. ندارد جدیدی ۀلئمس کتابـ 
 فتگ توانمی و است رسانیده انجام به را آن پیش قرننیم حدود در العربی الشعر دیوان

 روهروب جدیدی ۀلئمس با اشعار تحلیل در نه و نظری بخش در نه کتاب این در مخاطب
 .شد نخواهد

 ۀشیو ب،کتا ۀلئمس به بیشتر که های زیادی داردضعف مطالب تحلیل و پرداختن روشـ 
 در و مطالب ۀارائ ۀنحو و معتبر منابع کارگیریهب میزان و موضوع با لفؤم علمی ۀمواجه
 .گرددمی باز جنبی و اصلی اطالعات حجم میان تناسب عدم موارد برخی

 ابکت مطالب جامعیت عدم و هاآن ترجمۀ یا ابیات دشوار واژگان شرح به پرداختن عدمـ 
 .است محتوایی ارزیابی آن در ضعف موارد دیگر از

 منابع
  بیروت: دارالساقی. .العربی الشعر دیوان .(7393)أدونیس 
 .والنشر طباعةلل العربیة دارالنهضةبیروت:  .العربی التراث فی اللغویة و األدبیة المصادر .(تابی)ع.  اسماعیل،
 .91-1، 9، پژوهش آینۀدهیم؟.  ارجاع چگونه وچرا . (9017)س.ح.  اسالمی،

 . ایران درسی هایکتاب نشر و چاپ تهران: شرکت .آراییصفحه اصول و پایه .(9011)ک.  مهاجر، افشار
 .والنشر للطبع مصر القاهرة: دارنهضة .مناهجه و األدبی البحث أصول .(9111)س.  الدین،تقی

 بن حسان ازاسالمی  و جاهلی قصیدۀ دو ساختاری تطور بررسی .(9061)ا.  محمودی، و غ.ع.، رضایی،
 .86-11 ،9 ،عربی ادب نقد نامۀپژوهشساختارگرایی.  مکتب نظریۀ با ثابت

 .78-90 ،9 ،ادبی فنون ادبی. مطالعات در محورمسئله هایپژوهش .(9019) ا. رضی،



 55   بغداد سقوط تا جاهلی روزگار از عربی شعر در سیرینقد و ارزیابی کتاب 

 . 03-79 ،79 ،سمت سخن دانشگاهی. هایکتاب نقد و ارزیابی هایشاخص .(9066)ا.  رضی،
 .األردن: دارالشروق .الشعر وقائعیۀ فی دراسات الذات کتابۀ .(9111)ح.  الصکر،
 .. تهران: سخنبغداد سقوط تا جاهلی روزگار از عربی شعر در سیری .(9011)ح.ا.  عباسی،
 .قم علمیۀ حوزۀ قم: .پژوهیدین گسترۀ در پژوهش فنون و اصول .(9060) ا. قراملکی، فرامرز
 .رضویاسالمی  علوم دانشگاه مشهد: .دینی مطالعات شناسیروش .(9061) ا. قراملکی، فرامرز

 73-90،صص93، سمت سخن آن. هایویژگی و دانشگاهی کتاب نقش .(9067)ع.م.  کاردان،
  .المعارف بیروت: مکتبة .الواقعی المنهج ضوء فی نقدیة دراسات .(9166)ح.  ،مروة

 .اندیشه تهران: .عمل راهنمای درسی، ریزیبرنامه .(9008)ح.  ملکی،
  تهران: سمت. .مصادره و مناهجه األدبی البحث .(9019)ب.  فام،مشکین

 کتب نگارش و پژوهش بخش. اثر و کارآمد دانشگاهی هایکتاب ویژکی صد .(9017) ی. منصوریان،
 . 90-9 ،71 ،دانشگاهی

 .الجامعیة اإلسکندریة: دارالمعرفة .العربی التراث مصادر فی .(7333)س.  الورقی،



 


