Book Review Journal of Arabic Language and Literatuare, The Iranian Council for Reviewing Books
and Text on Human Sciences
Biannual Journal, Vol. 1, No. 2, Autumn and Winter 2020-2021, 45-73

Evaluation and critique The Process of Arabic poetry from the
Pre-Islamic Period to the Fall of Baghdad
Abolhasan Amin moqaddasi *, Mahdyeh Gheysari **

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
Keywords: The Divan of Arabic Poetry; Adonis, Arabic Poetry; Formal and Content
Evaluation.
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چكیده
در میان منابع شعر عربی با جُنگها و مجموعههای متعددی روبهرو هستیم که هر کدام با اسلوب
خاص خود از قرنهای اولیۀ اسالم تا دوران معاصر سعی در گردآوری اشعار داشتهاند .این
گنجینههای ادبی تعیینکنندۀ هویت فرهنگی و تمدنی ملتها هستند و در اهمیت آنها همین بس
که بنای تمدن کنونی جز با احیای این میراث در قالب جمعآوری ،بازخوانی و ارزیابی ممکن نخواهد

بود .کتاب سیری در شعر عربی تألیف و تدوین حبیباهلل عباسی در صدد است تا منتخبی از دیوان
الشعر العربی ادونیس را تدوین کند و تصویری دقیق و جامع از اشعار دورۀ جاهلی تا سقوط بغداد
بهدست دهد و سیر تحول آن را برای مخاطبان فارسیزبان ترسیم کند .ویژگی منحصربهفرد این
منتخب ،ارزیابی متفاوت از اشعار عربی است ،بهگونهای که تنها معیار گزینش اشعار ،بُعد ابداعی و
هنری آنهاست و به دیگر عواملی چون محتوای سیاسی یا ایدئولوژیک توجه نشده است .گفتار
پیشرو در نظر دارد با خوانشی تحلیلی ـ انتقادی ضمن معرفی کتاب به ارزیابی شکلی و محتوایی
این کتاب بپردازد و موارد قوت و ضعف آن را بیان کند .نتایج نشان میدهد مهمترین موارد ضعف
کتاب در بخش شکلی شامل عدم چینش صحیح ابیات ،عدم رعایت رسمالخط عربی و در برخی
موارد عدم معادلسازی صحیح است؛ همچنان که ضعف در مسئلهمندی کتاب ،عدم جامعیت در
بررسی عوامل مؤثر در تحول شعر عربی ،عدم استناد کافی به منابع و مستندات مربوط در این زمینه،
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نداشتن جمعبندی و نتیجهگیری ،عدم ارتباط طولی و انسجام برخی از فصلهای کتاب و نداشتن
رویکرد تحلیلی از مهمترین موارد ضعف محتوایی آن بهشمار میرود.
کلیدواژهها :دیوان الشعر العربی ،أدونیس ،سیر شعر عربی ،ارزیابی شکلی و محتوایی.

 .1مقدمه
بررسی و احیای میراث ادبی نهتنها از نظر دست یافتن به هویت هر ملت خاص ،بلکه برای
آگاهی از روند شکلگیری تمدن بشری و چگونگی رسیدن آن به این جایگاه اهمیت دارد که
در این میان نمیتوان از نقش ادبیات عرب در دوران شکوفایی تمدن اسالمی و همزمان با
قرون وسطی غافل ماند (الورقی ،7333 ،ص.)93 .
مجموعهها و جنگهای شعری بسیاری در حوزۀ شعر عربی گرد آوری شده است و در
این میان راویان و دانشمندان لغت بدان بسیار اهتمام ورزیدهاند .این امر بدان سبب است که
شعر قابلیت آن را دارد که بارها بازخوانی و هر بار از زاویهای مختلف ارزیابی شود .منتخبات
شعری را از منظر اسلوب و رویکرد میتوان در دو دستهبندی قرار داد :دستۀ اول ،آثاری
هستند که اشعار را بر مبنای زیبایی و کیفیت انتخاب کردهاند ،و دستۀ دوم ،مجموعههایی
هستند که بر اساس موضوعات مختلف به جمعآوری اشعار پرداختهاند (اسماعیل ،بیتا ،ص.
 .)86ازجمله آثار دستۀ اول میتوان به منتخباتی چون «معلقات»« ،مفضلیات»« ،أصمعیات» و
«جمهرة أشعار العرب» اشاره کرد .مجموعههای شعری چون «دیوان الحماسۀ» أبیتمام و
«الحماسۀ» بحتری نیز در دستهبندی دوم قرار میگیرند .ویژگی این مجموعههای شعری آن
است که در انتخاب اشعار چون دیگر جُنگهای شعری عمل نکردهاند ،بلکه دستهبندی
موضوعیای انجام داده و برای فنون شعری مختلف چون حماسه ،رثاء ،أدب ،نسیب ،هجاء،
مدح و غیره ابیاتی را ذکر کردهاند (تقیالدین ، 9111 ،ص .)03.به جز دیوان «حماسۀ» أبیتمام
میتوان گفت دیگر جُنگها بر مبنای روشها و اسلوبهای تکراری و تقلیدی به نگارش در
آمدهاند که البته از بُعد تاریخی و مرجعیت اهمیت فراوانی دارند .اما شعر ،خوانش جدیدی
میطلبد و بالتبع نیازمند مجموعههای جدیدتری است که از زاویهای نو به آن نگریسته شود
تا هر لحظه جوشش جدیدی از سر بگیرد و نباید فراموش کرد «کمرنگ شدن شعر عربی
درواقع زوال زبان عربی است یا به عبارت دیگر پایان جوشش خالقی است که در طول 73
قرن با آن زیستهایم (أدونیس ،7393 ،ص.)90 .
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کتاب سیری در شعر عربی از روزگار جاهلی تا سقوط بغداد تألیف و تدوین حبیباهلل
عباسی است .وی که تاکنون ترجمۀ چندین نسخه از آثار ادونیس را در کارنامۀ خود دارد در
این کتاب کوشیده است تا گزیدهای از کتاب دیوان الشعر العربی اثر ادونیس را برای مخاطبان
فارسیزبان فراهم آورد و معتقد است آنچه او را به این کار واداشته ،تفاوت نگاه ادونیس در
گزینش اشعار با دیگر نویسندگان این عرصه است؛ بهگونهای که در انتخاب اشعار به شیوۀ
سنتی و معمول عرب که عمدتاً شعرهای مشهور را برمیگزیدهاند رفتار نکرده است ،بلکه
تنها با تکیه بر بُعد هنری و ابداعی شعر که فراتر از زمان و مکان و ارزشهای تاریخی و
اجتماعی است دست به انتخاب اشعار زده است .عالوه بر نمونۀ اشعار که بخش عمدۀ مطالب
کتاب را به خود اختصاص میدهد ،نویسنده به اختصار اندیشههای ادونیس دربارۀ اصول
تجدد و نوآوری و ایستایی و جمود در فکر و فرهنگ عربی و تأثیر آن در زیباییشناسی شعر
عربی را بیان میکند و بدین ترتیب در صدد است سیر تحول و تجدد شعر عربی و عوامل
آن را برای خواننده روشن سازد .بنابراین ،کتاب با دو بخش اصلی نظری و نمونه اشعار و
بهمنزلۀ مجموعهای منتخب از اشعار عربی در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.
بررسی نقادانۀ تألیفات در حوزۀ علوم انسانی ضمن معرفی آرا و اندیشههای نویسنده ،بر
بهبود ساختار شکلی و محتوایی اثر میافزاید و زمینۀ استفادۀ بهتر و بیشتر خوانندگان را فراهم
میآورد .عالوه بر این ،میتوان گفت نقادی آثاری که رویکرد جدیدی در برخی مباحث نقد
ادبی دارند ضمن معرفی آن به خوانندگان ،ذهن آنها را با نوعی تفکر انتقادی و استداللی و
جدیدترین آرا و نظریات نقد ادبی آشنا میسازد .از این رو ،میتواند تأثیر بسزایی در پیشبرد
اهداف آموزشی و پژوهشی داشته باشد.
مسلماً شیوۀ نقد هر کتاب بسیار متأثر از محتوای آن است .بر این اساس جستار پیشرو

در صدد است با روشی توصیفی ـ تحلیلی به ارزیابی ساختار ظاهری و محتوایی کتاب سیری
در شعر عربی از حبیباهلل عباسی بپردازد و زمینۀ استفادۀ بیشتر دانشجویان و خوانندگان را
فراهم آورد .بدین منظور مقالۀ حاضر بر آن است تا به این سؤاالت پاسخ دهد:
 .9کیفیت کتاب سیری در شعر عربی به لحاظ رعایت اصول شکلی و ساختار ظاهری
اثری علمی چگونه است؟
 .7آیا نویسنده توانسته است رویکرد تحلیلی مناسبی نسبتبه سیر تحول شعر عربی و
اندیشههای ادونیس در این راستا داشته باشد؟

 05نقدنامۀ زبان و ادبیات عربی ،سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان 9011

میتوان گفت کتاب موردنظر در رعایت موازین شکلی و محتوایی یک اثر علمی و در
اتخاذ رویکرد تحلیلی نسبتبه موضوع بحث و آرای ادونیس ضعفهای قابلمالحظهای دارد.

 .2پیشینۀ تحقیق
کتاب سیری در شعر عربی گزینشی از اشعار دیوان الشعرالعربی ادونیس همراه با ذکر مواضع
نقدی آن است .این اثر از ادونیس همچون دیگر آثار وی همیشه با واکنش ناقدان و

پژوهشگران در عرصۀ نقد ادبی روبهرو بوده است ،لذا در ادامه به مهمترین مواردی که دیوان
الشعر العربی ادونیس را ارزیابی کردهاند ،میپردازیم:
محمدمهدی الجواهری در مقدمۀ کتاب خود با عنوان الجمهرة مختارات من الشعر العربی
( )9161به ارزیابی اجمالی از دیوان پرداخته و معیار ادونیس در گزینش اشعار را مطلوب
ارزیابی کرده است .هر چند با تعریف ادونیس از ماهیت شعر چندان موافق نیست و معتقد
است این تعریف چیزی جز ابهام و آشفتگی بر جای نمیگذارد.
حسین مروة در کتاب دراسات نقدیة فی ضوء المنهج الواقعی ( ،)9166فصلی (حدوداً 97
صفحه) به دیوان الشعر العربی ادونیس اختصاص داده است .وی در این صفحات معیار
ادونیس در گزینش اشعار را ستوده و آن را الزمۀ احیای سنت و شعر قدیم عرب میداند و
به تبیین روش او در انتخاب اشعار میپردازد.
حاتم الصکر در کتاب کتابة الذات دراسات فی وقائعیة الشعر ( )9111صفحاتی را به تبیین
موضع ادونیس و تعریف او از سنت (تراث) اختصاص میدهد و رویکرد او را در گزینش
اشعار به چالش میکشد.
مقالۀ «منهج االختیار فی «دیوان الشعر العربی» ألدونیس» از محمدحسن عبدالمحسن و
کمال الرفدی با محوریت نقد رویکرد ادونیس در شمارۀ  00مجلۀ بحوث جامعة حلب ()7399
به چاپ رسیده است .این مقاله رویکرد ادونیس در اختیار و گزینش اشعار را مورد انتقاد و
ارزیابی قرار میدهد.
مقالۀ «از دیوان الشعر العربی تا دیوان النثر العربی» از حبیباهلل عباسی که در شمارۀ 911
از مجلۀ آیینۀ پژوهش ()9011منتشر شده است ،بهطور بسیار مختصر به بیان آرای ادونیس و
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هدف او از تدوین «دیوان الشعر العربی» میپردازد و بیان میدارد ادونیس در صدد است تا با
این کتاب چالش میان سنت و مدرنیته را برطرف کند.
لذا با توجه به اهمیت این موضوع بر آن شدیم تا کتاب سیری در شعر عربی تدوین
حبیباهلل عباسی را ــ که منتخبی از دیوان الشعر العربی ادونیس است ــ ارزیابی کنیم و
رویکرد نویسنده در نقد مطالب و تبیین آنها و میزان پایبندی او به ساختارهای ظاهری و
محتوایی یک اثر علمی را مورد بررسی قرار دهیم .از آنجایی که ممکن است این کتاب
بهعنوان منبع درسی یا پژوهشی معرفی شود ،لذا ارزیابی آن ضرورت بیشتری مییابد.

 .9معرفی کلی اثر
کتاب سیری در شعر عربی :از روزگار جاهلی تا سقوط بغداد با منتخبی از دیوان الشعر
العربی( )9-1تألیف و تدوین حبیباهلل عباسی است .این کتاب را نشر سخن در سال 9011
در تهران به چاپ رسانده است .مطالب کتاب در  706صفحه تنظیم شده است.
نویسندۀ کتاب با احاطۀ علمی بر آرای نقدی و اشعار ادونیس و با پیشینهای که در ترجمۀ
آثار وی دارد ،کوشیده است ضمن بازنشانی آرای ادونیس در عرصۀ شعر و زیباشناسی آن،
مخاطب را با افکار مهم و اندیشۀ ادونیس در حوزۀ شعر و نقد ادبی آگاه سازد .این کتاب
شامل یک پیشگفتار  8صفحهای است که مطالعۀ آن برای ورود به بحث و آشنایی با رویکرد
کتاب الزامی است .مطالب کتاب در دو دفتر تدوین شده است .دفتر نخست با عنوان «سنت
و نوآوری در شعر کهن عربی» دارای عنوانهای فرعی چون «شعر عربی و سنت دینی،
جنبشهای ادبی و نوآوری در شعر :ابونواس و أبوتمام» است که صفحات  91تا  09از کتاب
یعنی  13صفحه ،و دفتر دوم با عنوان «از پذیرش تا پرسش (ادوار شعر عربی)» عمدۀ مطالب
کتاب را به خود اختصاص داده است .این دفتر به سه بخش اصلی تقسیم شده است که
عبارتاند از« :مختارات الشعر الجاهلی»« ،مختارات الشعر اإلسالمی» و «مختارات الشعر
العباسی» که در هر بخش نمونه اشعاری از مهمترین شاعران آورده شده است .کتاب مذکور
با دو فصل به پایان میرسد .فصلی با عنوان «مؤخره دروۀ انحطاط یا کاریکاتورها» که بهطور
اجمالی به رواج صنعت و صنعتگری در ادبیات این دوره پرداخته شده و فصل پایانی کتاب
با عنوان «عروض شعر عربی» که در آن متداولترین بحرها و وزنهای شعر عرب همراه با
ذکر نمونههای شعری آورده شده است .هر بخش از کتاب با پینوشتهایی به پایان میرسد
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که ضمن بیان برخی ارجاعات ،توضیحاتی دربارۀ مطالب کتاب آورده میشود .این کتاب با
فهرستی از منابع مورد استفاده نویسنده در دو صفحه به پایان میرسد.

 .7نقد کتاب
7ـ .9ارزیابی ظاهری (شكلی)
هر اثری دارای نظامی است که همۀ اجزای و اعضای آن در پیوند با یکدیگر و در کاربردی
هماهنگ کلیت اثر را میسازند .این کارکرد هدف مشخصی دارد که بدون تعامل و هماهنگی
اجرا امکانپذیر نیست (رضایی و محمودی ،9061 ،ص .)10 .کتاب سیری در شعر عربی به
لحاظ شکلی با کیفیت مطلوبی به چاپ رسیده است .سطربندی و پاراگرافبندیها به خوبی
رعایت شده است .متن کتاب روان و سلیس است و خواننده بهخوبی میتواند با متن ارتباط
برقرار سازد و درک بهتری از مطالب داشته باشد و این از ویژگیهای کتابی است که مخاطبان
آن را دانشجویان تشکیل میدهند« .رسایی متن دانشگاهی به معنای آن است که محتوای
کتاب در عین مفهوم بودن با انشایی پاکیزه و فراخور مباحث علمی و آراسته به اصطالحات
و تعبیرهای خاص زمینۀ مربوط تهیه و تدوین شود» (کاردان ،9067 ،ص .)91 .از دیگر
نکتههای در خور توجه حجم نهچندان زیاد کتاب است .با توجه به اینکه میدان مطالعاتی
نویسنده گسترۀ اشعار عربی از جاهلی تا سقوط بغداد و بررسی عوامل مؤثر در تحول شعر
عربی در این بازۀ زمانی است ،اما نویسنده توانسته است عمدۀ مطالب مدنظر خود را در 708
صفحه تنظیم کند.
7ـ9ـ .9حروفنگاری و صفحهآرایی
حروفنگاری سهم مهمی در جذب مخاطب به خواندن کتاب دارد و از خستگی او در حین
مطالعه نیز جلوگیری میکند .سایز حروف متن در کتاب حاضر مشخص نیست ،اما مناسب
است و اندازۀ آن چشم را نمیآزارد .نویسنده نقلقول مستقیمی در کتاب نیاورده است تا
استاندارد الزم با حروف نقلقول بررسی شود .حروف پانوشت بهطور واضح از حروف متن
کوچکتر است .انتخاب حروف عنوان هم نیز با حروف سیاه و بزرگتر انتخاب شده است.
در کتاب حاضر عنوانهای اصلی در وسط چیده شده و عنوانهای فرعی راستچین شدهاند
که شیوۀ متداولی برای عنوانهای فرعی است.
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سرصفحهها عامل مناسبی برای تزیین صفحه هستند و نوع قلم و اندازه و محل قرارگیری
آنها اهمیت بسیاری دارد .محل قرارگیری سرصفحهها طرف برش کتاب ،یعنی مخالف عطف
است (مهاجر افشار ،9011 ،ص .)71 .حروف سرصفحه معموالً بهصورت محسوس
کوچکتر از حروف متن انتخاب میشوند و در صفحهای که فصل تازه آغاز میشود ،حذف
میگردد (همان ،ص .)71.در کتاب حاضر تنظیم سرصفحهها بر اساس نام کتاب و نام فصل
در صفحۀ زوج و فرد بهدرستی رعایت شده است ،اما حروف سرصفحه دقیقاً در رنگ و
اندازۀ حروف متن است و هیچ تمایزی با آن ندارد .گفتنی است در کتاب حاضر ،محل استقرار
تیترها ،تیترهای فرعی و چگونگی شروع مطلب در آغاز فصلها همگون و یکدست هستند.
7ـ9ـ .2صفحهآرایی
حاشیههای کتاب حاضر و فاصلههای آن نیز بهدرستی رعایت شده و فاصلۀ سطح حاصل از
قرارگیری سطرها در کنار هم نیز کمترین فاصله را از عطف نسبتبه باال یا پایین دارد و از
جهت حسی هم نمای بصری مناسبی بهوجود میآورد ،زیرا بین این دو نیمهنما حداقل فاصلۀ
ضروری وجود دارد.
استانداردهای الزم دربارۀ شمارۀ صفحات عنوان ،حقوق یا شناسنامه ،اهدا یا تقدیم نامه
به درستی رعایت شده است .نویسنده در صفحۀ پنجم کتاب را به یکی از مترجمان اشعار
ادونیس تقدیم میکند که این امر تناسب بیشتری میان تقدیم و محتوای کتاب برقرار میسازد.
در صفحۀ هفتم کتاب الزم است که پیشگفتار ناشر یا مترجم و مؤلف آورده شود .این در
حالی است که کتاب حاضر فاقد پیشگفتار ناشر هست و پیشگفتار مؤلف هم بعد از فهرست
مطالب و در صفحۀ یازدهم آورده شده که الزم است این مورد از سوی انتشارات اصالح
شود.
بر اساس شیوهنامههای نگارشی و ویراستاری در صفحات قبل از متن ،شمارۀ صفحه درج
نمیشود یا شمارۀ صفحهای چاپ میشود که با شماره صفحات متن متفاوت باشد؛ مثال
شمارۀ صفحۀ حروفی یا شمارهای که با اعداد رومی نوشته میشوند (همان ،ص .)98 .در
حالی که شمارۀ صفحات کتاب حاضر از صفحۀ فهرست مطالب در باالی صفحه درج شده
و شمارۀ صفحات متن هم در ادامۀ همین شمارهها آورده شده که الزم است اصالح شود.
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گفتنی است پیوستها در کتاب حاضر در پایان هر فصل بهصورت پانوشت آمده است
که شاید دسترسی راحتتری نسبتبه منابع و توضیحات کتاب برای خواننده فراهم سازد.
عالوه بر آن ،صفحۀ عنوان التین هم در پایان کتاب وجود ندارد که در کتابهای علمی بهتر
است آورده شود.
قطع کتاب را با توجه به عملکرد و ماهیت کتاب و مخاطبان اصلی کتاب و سایر جنبههای
کاربردی تعیین میکنند .قطع کتاب سیری در شعر عربی وزیری یا دانشگاهی است .این قطع
کتاب بسیار برای حمل و مطالعه مناسب است.
پانوشتهای مربوط به اشعار یا توضیح زندگینامۀ شاعران با قلمی به اندازهای کوچکتر
از متن در پاورقی آورده شده است .طبق استانداردهای نگارشی در صورتی که در پایین
صفحه برای تمام پانوشتها جا نباشد ادامۀ مطلب در پاورقی صفحۀ بعد آورده میشود .در
این صورت باید از نشانۀ پیکان ظریف و کوچکی در پایین صفحه در منتهیالیه سمت چپ
و نیز در شروع پانوشت صفحۀ بعد در باالی منتهیالیه سمت راست استفاده کرد (مهاجر
افشار ،9011 ،ص .)19 .این در حالی است که کتاب حاضر در برخی پانوشتها مثالً
پانوشتهای صفحههای  918و  910این موضوع را رعایت نکرده است .این امر خواننده را
در دنبال کردن مطلب با مشکل مواجه میسازد و ممکن است درنیابد که پانوشت صفحۀ بعد
ادامه پانوشت قبل است.
7ـ9ـ .9طرح جلد
جلد کتاب شومیز است .طراح کتاب با توجه به محتوای کتاب که بررسی اشعار عربی است
تالش کرده تا فونت و قلم مناسبی برای عنوان کتاب انتخاب کند .رنگ فونت سفید است که
بر روی جلد قهوهای رنگ خواندن عنوان را برای خواننده راحتتر میکند .طراح گرافیک
کتاب با توجه به موضوع کتاب که شعر و ادبیات است از طرح گلبتههای اسلیمی در طراحی
جلد استفاده کرده و بدین وسیله از ارتباط هنر و ادب بهره جسته و تناسبی میان طرح جلد با
محتوای کتاب برقرار ساخته است .پشت جلد ،معرفی مختصری از کتاب و افکار ادونیس
آورده شده است که بسیار اهمیت دارد و این امکان را به خواننده میدهد تا در کوتاهترین
زمان بتواند با محتوای کتاب و ویژگی منحصربهفرد آن آشنا شود.
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7ـ9ـ .7رعایت قواعد ویرایشی ـ نگارشی
مسلماً رعایت اصول نگارشی و ویرایشی در نوشتار کمک بسیاری به درک مخاطب
میکند و فهم مطلب را برای او آسانتر میسازد .بهطور کلی میتوان گفت جز در مواردی
نادر عالئم سجاوندی مثل ویرگول ،نقطهویرگول و  ...رسمالخط عربی بهدرستی رعایت
شده است .غلطهای چاپی و امالیی در کتاب بهندرت به چشم میخورد .در اینجا به یک
مورد اشاره میشود« :دلها بهدلیل نوآوریاش به آن انس میگیرد اما در همان زمان به
قید تقلید در نمیآید و اگر شاعری بخواهد که همانند آن را بیان کند بهدلیل قرابتش این
کار بر او دشوار و ناممکن مینماید» (عباسی ،9011 ،ص .)60 .با توجه به سیاق متن
بهنظر میرسد منظور نویسنده در اینجا دشواری و نامأنوس بودن است که مسلماً معادل
آن «غرابت» است که الزم است اصالح شود .از غلطهای چاپی و امالیی گاهی در برخی
اشعار هم دیده میشود؛ برای نمونه« :و الخطرت منک الهمون ببال!» و در مصراعی دیگر
از همین شعر« :تعالی أقاسمک الهمون تعالی» (همان ،ص .)918 .واژۀ «الهمون» در این دو
مصراع به اشتباه به جای واژۀ «الهموم» (بهمعنای غمها) آورده شده است .در برخی موارد،
نیمفاصله میان برخی کلمات رعایت نشده است؛ برای مثال کلمۀ «همعنان» (عباسی،
 ،9011ص .)87 .عدم رعایت فاصلهگذاری در برخی اشعار هم دیده میشود برای نمونه:
«أبیت الهلّاک ضیفا ألهلها و أهلی قریب موسعون ذوفضل» رعایت فاصلهگذاری بین کلمات
در چنین مواردی کمک میکند تا مخاطب آن را یک کلمه نپندارد .البته با توجه به اینکه
نمونۀ اشعار و شاهد مثالهایی که نویسنده ذکر میکند عربی است ،الزم است رسمالخط
عربی در تمامی این ابیات رعایت شود که البته با بررسی کتاب در برخی موارد اشکاالتی
از این قبیل دیده میشود .میتوان گفت رسمالخط حرف «کاف» و «یاء» اصالً رعایت
نشده است؛ برای مثال« :فألقیت األمانة لم تخنها  /کذلک کان نوح ال یخون» (همان ،ص.
 .)70در این مورد الزم است کاف به صورت «كذلك» نوشته شود .نمونهای دیگر« :مضی
لی زمان لو أخیّر بینه /و بین حیاتی خالدا آخر الدهر» در چنین مواردی هم الزم است که

کلمات را با رعایت رسمالخط بهصورت «يل» و «حیايت» بنویسد .در برخی موارد نویسنده

در رسمالخط همزه هم باید توجه بیشتری داشته دارد؛ برای مثال« :یمین أو أو نفارٌ أو
جالءٌ /و ان الحق مقطعه ثالث» (همان ،ص« .)77 .اال انعم صباحا ایها الطلل البالی» (همان،
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ص .)19.همزه در تمامی موارد مشخص شده قطع است که در نگارش آن باید لحاظ
شود .نمونهای دیگر «و کساء ابیعه برغیف  /قد رقعنا خروقه بأدیم» .در این دو مورد نیز
الزم است رسمالخط همزه در «إن» و «ابیعه» رعایت شود .گفتنی است همزه در صیغۀ
متکلم وحده مثل «أبیع» همزۀ قطع است.
اعرابگذاری ابیات نقش بسزایی در تحلیل واژگان و فهم معنای آنها و دستیابی به
ترجمۀ مطلوب دارد .ازجمله نقاط قوت کتاب این است که نویسنده تالش کرده است تا
ابیات را با اعرابگذاری بیاورد؛ برای مثال« :الحَمدُهللِ مَمْسانا وَ مَصْبَحَنا /بِالخَیْرِ صَبححنا رَبّی
و مَسّانا» (همان ،ص .)79 .اما ضعفی که در این میان میتوان مشاهده کرد آن است که
این شیوه در تمامی ابیات کتاب رعایت نشده است و مواردی مشاهده میشود که فاقد
هر گونه اعراب هستند؛ برای مثال« :للمنون دائرات یدرن صرفها /هن ینتقیننا واحدا فواحدا»
(همان ،ص .)00 .مسلماً چنین ابیاتی بدون اعرابگذاری نهتنها به راحتی خوانده
نمیشوند ،بلکه شناخت واژگان و ترجمۀ اشعار را نیز برای خواننده دشوار میسازند.
عالوه بر چنین مواردی گاهی اشتباهاتی در برخی اعرابگذاریها دیده میشود؛ برای
مثال فعل «أبیتِ» در «و لقد أبیتِ علی الطَّوَی و أظلُّه /حتی أنالَ به کریمَ المأکَلِ» (همان،
ص .)79 .در ترجمۀ این بیت آمده است« :شب و روز گرسنگی را تحمل میکنم تا به
خوردنی ارزندهای دست یابم» (همان ،ص .)01 .با توجه به ترجمه ،آوردن فعل «أبیتِ»

در صیغۀ خطاب اشتباه است و الزم است در صیغۀ متکلم وحده ذکر شود« :أبیتُ».

در بررسی نکتههای ویرایشی کتاب ضعفی که بیشتر از موارد گفتهشده قابل مشاهده
است چینش اشتباه ابیات و اشعار است؛ بدین صورت که مصراع دوم اول آورده شده و
این مشکل حدوداً در نود درصد ابیات و اشعار کتاب مالحظه میشود .برای نمونه:
منکِ أو یقربَ النوالُ البعیدُ
بین

جفنیه

الجلمودُ

غرّه وَعدُکِ السرابُ وعادَی

دِ قربٌ و فی الوصال صدودُ

خلطت هجرة بوصلٍ ففی اإلبعا

تُ إلیها عینا علیها تجود

وانثنت وجهة الفراق فأرسل

التسهیدُ

نظرةٌ خَلفَها الدموعُ عِجالی

تَتَمادی

و

قلبُکِ

أحرامٌ

أن

ینجَزَ

الموعودُ

دونَها

(همان ،ص)910 .
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الزم است این مشکل که مسلماً به مشکالت انتشار و حروفچینی باز میگردد ،برطرف
شود.
7ـ9ـ .5رعایت اصول علمی ارجاعدهی در درون متن و کتابنامه
از شاخصههای قابل توجه در هر نوشتار علمی ارجاعات مناسب و بهرهگیری از منابع
معتبر است« .یکی از مهمترین عناصر هر نگارش علمی ارجاعاتی است که در آن به آثار
دیگران صورت میگیرد .این ارجاعات نشان میدهد که نویسنده اثر خود را بر چه آثار
دیگری استوار کرده است» (اسالمی ،9017 ،ص .)1 .بر این اساس نحوۀ ارجاعدهی
میتواند میزان و معیاری برای سنجش قوت و ضعف یک اثر علمی بهشمار رود.
کتاب سیری در شعر عربی عمدتاً از روش پینوشت در ارجاعات خود بهره گرفته است؛
بدین گونه که در پایان هر فصل لیستی از ارجاعات و توضیحات و ترجمۀ اشعار ذکر میشود.
توجه به این نکته ضروری است از آنجا که مطالب کتاب برداشت و برگرفته از آثار ادونیس
بهخصوص اثر معروف وی الثابت و المتحول است نویسنده نیز همان روش ادونیس را در
ارجاع و پینوشت مطالب پی میگیرد .شیوۀ کار بدین شکل است که نویسنده در ابتدای هر
فصل ،یک ارجاع در پاورقی ذکر میکند؛ برای مثال نویسنده در ابتدای فصل سوم از دفتر
نخست میآورد« :ر.ک :سنت و تجدد ،کتاب دوم ،بخش دوم ،پایهگذاری اصل ابداع یا
نوآوری ،صص( »101-191 .عباسی ،9017 ،ص .)09 .شیوۀ ارجاعدهی نویسنده در دفتر
دوم تغییر میکند؛ بدین صورت که خواننده شیوۀ ارجاع سابق را مشاهده نمیکند .نه توضیحی
دربارۀ منبع مطالب به صورت پاورقی در ابتدای فصلها ذکر میشود و نه هیچ پینوشتی در
پایان هر فصل میآید .تنها یک ارجاع به کتاب مقدمة للشعر العربی در پاورقی ذکر میشود،
بدین صورت« :ر.ک مقدمة للشعر العربی ،صص 80-00 .و ترجمۀ آن ،صص( »10-00 .همان،
ص .)980 .و برای خواننده مشخص نیست این ارجاع تمام مطالب دفتر دوم را شامل میشود
یا برخی از آن را پوشش میدهد ،در صورتی که مطالب کتاب دانشگاهی باید مستند باشد و
نویسنده خواه در متن یا در حواشی و یا پایان هر فصل دقیقاً منابع و مآخذی را که استفاده
کرده است بیان کند (کاردان ،9067 ،ص .)96 .بر این اساس الزم است نویسنده در صورت
نیاز مطالب کتاب را به منبع مربوطه و معتبر ارجاع دهد؛ برای مثال برای این جمله« :همواره
دستخوش این احساس بود که  -به تعبیر ابو نواس -در «روزگار بوزینگان» به سر می برد»
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(عباسی ،9011 ،ص .)916 .مسلماً باید منبع این مطلب ذکر شود .در جایی دیگر نویسنده
برای تبیین بیشتر مطلب ،شعری از ابوفراس در پاورقی میآورد (همان ،ص )918 .که ذکر
ارجاع آن ضروری است .عالوه بر این ،توضیحاتی که نویسنده در پاورقی اشعار جهت معرفی
شاعران میآورد باید به منابع موثقی ارجاع داده شوند .ترتیب منابع پایانی کتاب نیز الزم است
بازنگری و اصالح شود .در این لیست که منابع بر اساس نام نویسندگان و ترتیب الفبایی
مرتب شدهاند به اشتباه نام محمدرضا شفیعی کدکنی بعد از عمر فروخ ذکر شده است (همان،
ص .)706 .در هر صورت نویسنده موظف است شیوۀ واحدی را در ارجاع مطالب اختیار
کند.
7ـ  .2ارزیابی محتوا
7ـ2ـ .9مسئلهمندی
هر حوزۀ مطالعاتی الزم است هدفمند باشد؛ به این معنا که هر کتاب دانشگاهی باید هدفی
صریح و روشن را دنبال کند (منصوریان ،9017 ،ص .)1 .در اینجا الزم است میان مسئله و
مشکل تفاوت قائل شد .مشکل مانعی سطحی ،کلی و مبهم و مرکب است که قابل رؤیت
توسط عموم است ،اما مسئله مانعی ژرف و مشخص است که توسط متخصصان مرتبط با آن
مسئله قابل رصد کردن است (فرامرز قراملکی ،9060 ،ص .)938 .از ویژگیهای کلی هر اثر
مسئلهمحور میتوان به مواردی چون «دارای انتظام و ترتیب ،عدم پرداختن به حاشیهها و
پراکندهکاری ،افزایش اثربخشی» اشاره کرد (فرامرز قراملکی ،9061 ،ص.)909 .
نویسنده مسئلۀ اصلی کتاب را بهصورت صریح و واضح ذکر نمیکند ،اما با مطالعۀ
پیشگفتار کتاب میتوان دریافت غرض مؤلف که مسئلۀ اصلی کتاب را شکل میدهد ارائۀ
تصویر جامع و دقیقی از شعر عربی و سیر تحول آن برای مخاطبان فارسیزبان است .وی
برای تحقق بخشیدن به غرض کتاب ،مطالب دفتر نخست را بر پایۀ پاسخ به این سؤاالت
جمعآوری میکند:
سنت دینی با شعر که دیوان عرب بوده چه سلوکی داشته است و مهمترین جنبشهای
شعری عرب در دو دورۀ پذیرش و پرسش بهویژه در دورۀ زایای فرهنگ اسالمی تجربه
کردهاند کداماند و دیگر اینکه تجربۀ نوگرایی و نوآوری شعر عربی در دورۀ نوزایی
اسالمی نیز کدام است (عباسی ،9011 ،ص.)91 .
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مؤلف در دفتر دوم ضمن آوردن منتخبات شعری در دو بخش پذیرش و پرسش در صدد
پاسخ به این سؤال بر آمده است که چرا این دو دوره را پذیرش و پرسش نامیدهاند.
مسلماً اصل این سؤاالت و پرسشها متعلق به ادونیس است .وی متناسب با بحث
مدرنیسم و مباحث مربوط به آن و سؤاالتی دربارۀ تعریف شعر و ماهیت آن به نقد ادبیات
قدیم میپردازد و آن را از این منظر بررسی میکند که البته این پرسش قابل مالحظهای است
و باب رویکرد جدیدی در نقد ادبیات قدیم میگشاید و نوعی نگاه نقادانه و جدید به بحث
شعر و اصول و زیباشناسی آن در پیش میگیرد که چالش میان سنت و نوگرایی را پاسخگو
خواهد بود .همین امر یکی از ویژگیهای بارز پژوهشهای مسئلهمحور را تشکیل میدهد؛
یعنی پر کردن خأل خاصی در یک حوزۀ مطالعاتی (رضی ،9019 ،ص .)91 .اما نکتۀ قابل
توجه در این میان آنجاست که ما در کتاب منظور با مسئلۀ جدیدی روبهرو نیستیم و اینها
مسائلی هستند که ادونیس در مقدمۀ چاپ اول کتاب دیوان الشعر العربی یعنی در سال 9181
آن را مطرح کرده و به مناقشۀ این موضوع پرداخته است .البته ناگفته نماند شعر بهطور عام
و شعر عربی بهطور خاص قابلیت آن را دارد که بارها و بارها و از زاویههای مختلف مورد
بازخوانی قرار گیرد؛ لذا ضروری است مؤلف مسئلۀ تازهای به کتاب اضافه کند یا از زاویۀ
جدیدتری اصول زیباشناسی شعر قدیم عرب را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد .همچنانکه
میتوانست آرای ادونیس را در این میان به چالش بکشد .نمونه اشعار هم بدون آنکه مورد
شرح یا تحلیلی زیباشناسی قرار بگیرند آورده شدهاند .در هر صورت مخاطب در این کتاب
نه در بخش نظری و نه در تحلیل اشعار با مسئلۀ جدیدی روبهرو نخواهد شد.
7ـ2ـ .2تناسب عنوان کتاب با محتوا
عنوان کتاب باید مشخص ،محدود و به گونهای باشد که محتوای کتاب و رویکرد مؤلف را
نشان دهد نه اینکه طوری طراحی شود که امکان برداشتهای مختلف از آن را به مخاطب
بدهد (مشکینفام ،9019 ،ص .)79 .انتخاب برخی از عنوانهای کلی مشخص نمیسازد که
نویسنده کدام رویکرد یا شاخه از آن موضوع را مد نظر دارد .باید توجه داشت تعیین حوزه،
محدودیت زمانی و مکانی در محدود ساختن موضوع بسیار مؤثر است (میرزائی ،9013 ،ص.
 .)89از این رو ،میتوان گفت انتخاب عنوان برای آثار علمی از دشوارترین بخشهای کار
بهشمار میرود که الزم است مؤلفان کتب بسیار به آن توجه داشته باشند.
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مؤلف هدف از نگارش کتاب را در پیشگفتار چنین میآورد« :مخاطب فارسیزبان
تصویری جامع از شعر عربی و سیر تحول آن بهدست آورد» (عباسی ،9011 ،ص .)99 .بهنظر

میرسد این موضوع که بنا بر اذعان مؤلف ،هدف اصلی کتاب است از عنوان کتاب سیری
در شعر عربی حاصل نمیشود ،زیرا بسیار کلی بوده و رویکرد مؤلف را در بررسی اشعار
عربی نشان نمیدهد؛ به عبارت دیگر مشخص نمیکند این کتاب به تحلیل زیباشناختی اشعار
پرداخته یا مباحث مربوط به تاریخ ادبیات یا نقد ادبی را بیان کرده است .در هر صورت این
عنوان بسیاری از حوزههای مرتبط با شعر عربی را متصور میشود.
نکتۀ دیگری که در انتخاب عنوان باید به آن توجه داشت تناسب و همخوانی آن با
محتوای کتاب است .در این راستا بارزترین مورد ضعف کتاب غلبۀ بُعد ترجمه بر تحقیق
است .نویسنده عالوه بر بخش نمونۀ اشعار که برگرفته از دیوان الشعر العربی ادونیس است
در بخش نظری هم تنها به ترجمۀ بخشهایی از کتاب الثابت و المتحول بسنده میکند ،بهگونه
ای که الزم است عنوان کتاب به ترجمه و تلخیص تغییر یابد؛ این در حالی است که انتخاب
عنوان «سیری در شعر عربی» خبر از محتوایی تحلیلی میدهد که در کتاب موردبحث ،نه از
بُعد کمی و نه از منظر کیفی چندان به آن پرداخته نشده است و شاید همان عنوان «گزیدهای
از دیوان الشعر العربی» بهتنهایی مناسبتر باشد .در راستای تناسب عنوان با محتوای کتاب
ایراد دیگری متوجه کتاب منظور خواهد بود؛ بدین صورت که در عنوان روی جلد آمده است
«منتخبی از دیوان الشعر العربی ( »)1-9در حالی که این کتاب از مجلد چهارم «دیوان الشعر
العربی» که به «الشعر الحدیث» اختصاص یافته بهرهای نبرده است .لذا ضروری است مؤلف
در ثبت شمارگان مجلدها دقت بیشتری داشته دارد و آن را به «منتخبی از دیوان الشعر العربی
( »)0-9تغییر دهد.
7ـ2ـ .9فصلبندی و انسجام درونی
در نگارش هر متن علمی انسجام و یکدستی اهمیت بسیاری دارد .منظور از انسجام پیوند
منطقی میان اجزای خرد و کالن متن است ،به نحوی که خواننده بتواند سیر طبیعی و پیوستۀ
کالم نویسنده را در آن ببیند و موضوع را دنبال کند (منصوریان ،9017 ،ص .)97 .یکی از
مواردی که در نظم بخشیدن منطقی به کتاب بسیار اهمیت دارد چینش آنها در راستای اهداف
کتاب و در تناسب با آنهاست .از مهمترین معیارهای دستیابی به بهترین سازماندهی محتوا
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میتوان به موارد زیر اشاره کرد.9 :توالی .7 ،استمرار .0 ،تعادل .1 ،وسعت .1 ،وحدت .توالی
و استمرار مربوط به شیوههای سازماندهی عمودی محتوا و وسعت مربوط به سازماندهی
افقی است (ملکی ،9008 ،ص.)96 .
هدف نویسنده تبیین سیر تحول شاخصههای زیباشناسی در نقد ادبی عرب و شعر عربی
است .در این راستا نویسنده مطالب کتاب را به دو بخش تئوری و بخش نمونۀ اشعار تنظیم
میکند .در بخش نخست مباحث تحول شعر عربی بهصورت نظری و تئوری بیان شده است
و در بخش دوم نمونه اشعار شاعران از جاهلی تا دوران سقوط بهمنزلۀ مصداقهایی از این
تحول گرد آمده است .بهنظر میرسد عنوانهای فرعی بخش اول به خوبی انتخاب شده است.
در بخش اول یا همان دفتر نخست مؤلف با انتخاب عنوانی چون «سنت و نوآوری در شعر
کهن عربی» تالش میکند تا سیر تحول شعر عربی را از ثبوت و ایستایی تا نوآوری و تجدد
نشان دهد .به این منظور بخش اول را به سه فصل با عنوانهایی چون «شعر عربی و سنت
دینی»« ،جنبشهای ادبی» و «نوآوری در شعر :ابونواس و ابوتمام» تقسیم میکند .در فصل
اول مباحث (دینی ،اجتماعی ،و فرهنگی) مربوط به تحول شعر عربی و اصول نقد و ارزیابی
آن را در چارچوب نظری و تئوری بیان میکند .در فصل دوم با عنوان «جنبشهای ادبی» به
بررسی بارقههای نوآوری و ریشههای جنبشهای ادبی در دورۀ اموی میپردازد .دفتر نخست
را با مباحث مربوط به نوآوری در شعر عربی دوران عباسی و با عنوان «نوآوری در شعر:
ابونواس و ابوتمام» به پایان میرسد .از موارد ضعف این دو فصل آن است که جمعبندی
ندارد با توجه به اینکه در این دو فصل وجوه مختلف تجدد زبانی و محتوایی در شعر شاعرانی
چون امرئ القیس ،حطیئة ،عمر بن ابی ربیعة و جمیل بثینة و ابونواس و ابوتمام و ...آورده
میشود ،ضرورت دارد جمعبندیای در پایان هر فصل ذکر شود تا مخاطب با مهمترین
جلوههای تجدد در این دوره آشنا شود.
بخش دوم کتاب با عنوان «از پذیرش تا پرسش» شروع میشود که خود مشتمل بر دو
بخش پذیرش و پرسش و همراه با نمونههای شعری از شاعران برجستۀ دورههای جاهلی،
اموی و اسالمی است .در بدو امر ،میتوان گفت انتخاب عنوانهایی چون «پذیرش» و
«پرسش» به خوبی میتواند معیار نوگرایی و ابداع و خلق را در شعر آن روزگار نشان دهد.
نویسنده با انتخاب یک کلمه مثل پذیرش به مخاطب میرساند که پایه و اساس اسارت در
قالبهای قدیم ،پذیرفتن و تسلیم است و راز خلق و ابداع و راه بردن به جهانهای نامعلوم

 55نقدنامۀ زبان و ادبیات عربی ،سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان 9011

و کشف آنها ،جسارت بر شکستن و زیر پا گذاشتن هنجارهاست .پرسش درواقع رفتن از
مجهولی به مجهول دیگر است .بنابراین ،نویسنده با انتخاب این کلمات در فصلبندی کتاب
توانسته است تا حدی غرض مطلب را به خواننده برساند و او را در دریافت سیر تحول شعر
یاری رساند .شاید ضعفی که در انسجام مطالب این بخش به چشم میخورد این است که
نویسنده در ابتدای فصل «پذیرش» بیان میکند که این دوره ،عصر جاهلی و اسالمی را در
برمیگیرد و شاعران در عصر جاهلی مقهور طبیعت و در عصر اسالمیتسلیم دین جدید
بودند (عباسی ،9011 ،ص .)10 .اما در این فصل تنها به تحلیل شعر جاهلی میپردازد و اینکه
شرایط طبیعی و زیستی چگونه او را به تسلیم و پذیرش سوق میدهد و از تحلیل شعر دورۀ
اسالمی و نحوۀ پذیرش و تسلیم شاعران سخنی به میان نمیآورد .با توجه به این نکته میتوان
گفت این فصل نتوانسته است جامعیت الزم را در ارائۀ مطالب درخصوص شعر جاهلی و
اسالمی ارائه دهد .از طرف دیگر ،مطالب این فصل از صفحۀ  933تا  991بدون هیچ عنوان
فرعی یا شمارهگذاری آمده است و این امر خستگی مخاطب را در اثنای مطالعه این صفحات
درپی دارد و سبب میشود گاهی رشتۀ مطالب و پیوستگی آنها از دست او خارج شود.
دورۀ پذیرش با مختارات شعر اسالمی به پایان میرسد .نویسنده با افزودن بیوگرافی از
نویسندگان و بیان وزن عروضی شعر در صدد است اطالعات کاملتری در اختیار خواننده
قرار دهد .بیوگرافی شاعران در پاورقی به زبان عربی ذکر شده است؛ برای نمونه:
عمرو بن مالک االزدی من قحطان شاعر جاهلی یمانی من فحول الطبقة الثانیة و کان من
فتاک العرب و عدائیهم و هو أحد الخلعاء الذین تبرأت منهم عشائرهم قتله بنو سلمان و قیست
قفزاته لیلة مقتله فکان الواحدة منها قریبا من عشرین خطوة و فی األمثال (أعدی من الشنفری)
و هو صاحب المیة العرب شرحها الزمخشری فی أعجب العجب المطبوع مع شرح آخر
منسوب إلی المبرد و یظن أنه ألحد تالمیذ ثعلب .و للمستشرق االنکلیزی ردهوس المتوفی
سنة 2981م رسالة باالنکلیزیة ترجم فیها قصیدة الشنفری و علق علیها شرحا وجیزا (همان،
ص.)991 .

با توجه به اینکه متن کتاب به زبان فارسی است و بسیاری از خوانندگان این کتاب را نیز
دانشحویان ادبیات فارسی تشکیل میدهند به نظر میرسد بهتر بود نویسنده این توضیحات
را نیز به زبان فارسی ذکر میکرد .عالوه بر این ،ذکر ارجاع منبع نیز در آخر توضیحات
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ضروری است .با توجه به اینکه صفحات بسیاری از کتاب به ذکر اشعار عربی اختصاص
یافته ،شرح واژگان دشوار این اشعار در پاورقی ضروری است .معموالً کتابهایی که متون
شعر را دربر میگیرند این توضیحات را نیز دارند.
مطالب دورۀ پرسش ،با کلیتی دربارۀ شعر دورۀ عباسی شروع میشود و پس از آن ،بدون
هیچ مقدمهای دو دستهبندی از شعر مطرح میشود :شعر سنت و شعر حکومت (همان ،ص.
 .)910در این میان خواننده با هیچ معیاری از جانب نویسنده در دستهبندی شعر مواجه
نمیشود .الزم است قبل از وارد شدن به این دستهبندی ،معیار و میزانی برای آن ذکر شود و
بدین وسیله ذهن خواننده نیز برای درک این تقسیمبندی آمادهتر شود .در این بخش نویسنده
به بیان وجوه تجدد و نوآوری در شعر شاعران برجستۀ عصر عباسی چون ابوتمام ،ابونواس،
بشار بن برد ،متنبی ،ابوالعتاهیه و ابوالعالء معری میپردازد و بیان میدارد که چگونه هر کدام
شعر را از صورتهای ازپیشساخته رهانیدند و بدین واسطه شعرشان را جاودانه ساختند.
این فصل نیز بدون هیچ جمعبندی به پایان میرسد و این میتواند ضعفی برای این فصل
تلقی شود .آوردن جمعبندی در پایان فصل میتواند ذهن خواننده را با مهمترین نکتههای آن
فصل آشنا کند و او را در بهخاطر سپردن مطالب یاری سازد.
بهنظر میرسد دو فصل آخر کتاب به نامهای «مؤخره :دورۀ انحطاط یا کاریکاتورها» و
«عروض شعر عربی» در انسجام با رویکرد مؤلف در بررسی مطالب و همراستا با هدف و
غرض کتاب آورده نشدهاند .فصل «مؤخره» حدوداً  1صفحه دارد که در این صفحات به شعر
دورۀ انحطاط میپردازد .ناگفته نماند این فصل به لحاظ محتوای مطالب میتواند در راستای
هدف کتاب قرار گیرد ،اما در چینش صحیحی نسبتبه سایر فصلها قرار نگرفته است؛ به
گونهای که نه جایگاه دورۀ انحطاط در کتاب مشخص است و نه رویکرد مؤلف در بررسی
این دوره .مؤلف کتاب نمونهها و گزیدههای شعری را ذیل دو عنوان اصلی پذیرش و پرسش
مطرح میکند و نشان میدهد هر شاعری با توجه به ویژگیهای شعریاش مربوط به عصر
پذیرش است یا مرتبط با دورهای که پرسش و تساؤل بر شعر سایه افکنده است .این در حالی
است که دورۀ انحطاط را در ارتباط با این تقسیمبندی که اسلوب حاکم بر بررسی منتخبات
شعری است درنظر نمیگیرد ،بلکه این فصل بدون هماهنگی و انسجام با رویکرد مؤلف در
بدنۀ اصلی کتاب و با عنوان «مؤخره» تنها چند صفحه از صفحات پایانی کتاب آورده میشود.
از طرف دیگر اسلوب مؤلف در نگارش کتاب بدین صورت است که ابتدا عصر موردنظر را
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بررسی میکند و سپس گزیدههایی از اشعار شاعران برجستۀ آن دوره را برای نمونه میآورد،
اما از این روش برای تبیین عصر انحطاط استفاده نمیکند و تنها به همان مطالب نظری بسنده
میکند که این مسئله نمیتواند ارزیابی جامعی باشد.
فصل پایانی کتاب با عنوان «عروض شعر عربی» نیز همراستا با غرض و هدف کتاب
نیامده است .همانطور که پیشتر گفته شد هدف کتاب نشان دادن سیر تحول شعر عربی است
که قرار گرفتن فصلی با عنوان «عروض شعر عربی» در پایان کتاب نه انسجامی با دیگر مطالب
برقرار میکند و نه در راستای مسئلۀ اصلی کتاب میگنجد .مؤلف در ابتدای این فصل به
ضرورت آن چنین اشاره میکند:
امروز برای التذاذ بیشتر از این میراث که هم مایۀ شهرت عرب است و هم مایۀ الهام
بسیاری از شاعران فارسیزبان شده است و هم در برخی موارد سخت با فرهنگ و ادب
ما درآمیخته است فراگیری اوزان این شعر بایسته و ضروری می نماید (عباسی،9011 ،
ص.)781 .

مسلماً فراگیری اوزان شعر عربی برای عالقهمندان و پژوهشگران این عرصه ضروری
است اما این مطلب نمیتواند سبب شود تا هر آنچه فراگیری آن در حوزۀ شعر و ادب عربی
ضروری است در قالب فصلهایی به کتاب افزوده شود .مسلماً در نگارش اثر علمی ،تنظیم
فصلها و عنوانهای داخلی آن باید در راستای مسئله و عنوان اصلی کتاب صورت بگیرد و
در غیر اینصورت نمیتوان آن را در زمرۀ یک کتاب علمی و چهبسا دانشگاهی مطرح کرد.
7ـ2ـ .7کیفیت تحلیل دادهها
مسلماً آثار علمی تنها به هدف آموزش برخی مفاهیم مربوط به یک حوزۀ تخصصی نگاشته
نمیشوند ،بلکه باید زمینههایی برای اندیشیدن ،تحلیل کردن ،ارزیابی کردن و استنتاج کردن
نیز فراهم شود .این مهارتها در سنجش منطقی و نقادانه موضوعات گوناگون همچون شواهد
و مدارک ،مفهومسازی ،روشها معیارها و زمینهها بهکار میرود (قاضی مرادی ،9019 ،ص.
.)69
بر این اساس شاید بتوان گفت مهمترین ویژگی این کتاب رویکرد تفکر نقادانۀ آن است.
درواقع میتوان گفت اساس و بنیان کتاب بر این پایه شکل گرفته است .سیری که مؤلف در
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تبیین و ارائۀ مطالب انتخاب میکند توانایی اندیشیدن نقادانه را به خواننده القا میکند .این
رویکرد درواقع به خوانندگان میفهماند که چگونه از طریق تفکر و دیگر فعالیتهای ذهنی
اطالعات را فراگیرند و درنتیجه به فهم دقیقی از موضوعات دست پیدا کنند .البته گفتنی است

این ویژگی درواقع متوجه آثار و اندیشههای ادونیس است که بهخصوص در کتاب الثابت و
المتحول او گرد آمده است ،ولی در هر صورت نویسندۀ کتاب هم تالش کرده است تا سبک
اندیشۀ ادونیس را منتقل سازد .چینش مطالب ،انتخاب برخی از عنوانهای متن و فصلها ،و
استداللهای نویسنده بهگونهای است که تا حدودی خواننده را به پذیرش این مبانی فکری
سوق میدهد .در این کتاب بسیاری از موازین و اصولی که دانشجو پیشتر در درسهایی
چون تاریخ ادبیات و متون با آن آشنا میشود به چالش کشیده میشود و درهم میشکند و
نویسنده سعی میکند دانشجو را با اصول جدید زیباشناسی شعر آشنا سازد .همین امر تأثیر
بسیاری در اتخاذ رویکرد انتقادی در ذهن دانشجو دارد که شاید بتوان آن را مهمترین نقطۀ
قوت کتاب دانست.
با وجود برخی نقاط قوتی که در موضوع برانگیختن تفکر انتقادی به آن اشاره شد میتوان
گفت روش پرداختن و تحلیل مطالب با ضعف زیادی روبهروست که بیشتر به مسئلۀ کتاب،
شیوۀ مواجهۀ علمی مؤلف با موضوع و میزان بهکارگیری منابع معتبر و نحوۀ ارائۀ مطالب و
در برخی موارد عدم تناسب میان حجم اطالعات اصلی و جنبی باز میگردد که در ادامه به
آن پرداخته خواهد شد.
نخستین ضعف در تحلیل مطالب کتاب به آنجا بر میگردد که مؤلف درپی تحلیل و
کنکاش موضوع برنیامده است و تحول شعر عربی را از زوایای مختلف بررسی نکرده است.
علیرغم اینکه این موضوع قابلیت آن را دارد که از ابعاد مختلف اجتماعی ،فکری ،فرهنگی
و ادبی ارزیابی شود ،اما اثری از قلم مؤلف در تحلیل محتوا وجود ندارد و میتوان گفت وی
در مباحث نظری تنها به ترجمۀ بخشهایی پراکنده از کتاب الثابت و المتحول بسنده کرده
است .در حالی که مؤلف میتوانست با اتخاذ رویکردی تبیینی و تحلیلی آرا و اندیشههای
ادونیس را در سیر تحول شعر عربی مورد ارزیابی قرار دهد؛ برای مثال جای این سؤال مطرح
است که آیا میتوان گفت شعر عربی از جاهلی تا سقوط ،سیری از پذیرش به پرسش داشته
است یا اینکه یا اینکه هر دوره ادبی هم شاعرانی با رویکرد پذیرش محور و هم شاعرانی با
رویکرد پرسش محور دارد؟ چنانچه نویسنده معتقد است گذر زمان تحول اساسی در روح
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شعر عربی بهوجود آورده است و او را از حصار تقلید و سنتها رهانیده است و الزم است
عوامل این تغییر و تحول همراه با ذکر نمونه به خوبی بررسی و تحلیل شوند یا اینکه میپندارد
این موضوع ربطی به گذر زمان ندارد و هر دوره میتواند عوامل خاص خود را داشته باشد؛
همچنانکه در دوران جاهلی شاعران بسیاری بودند چون صعالیک که از پذیرش بسیاری از
هنجارها سرباز زدند و این امر در زبان شعری آنها نیز رسوخ کرد .بر این اساس ضروری
است عوامل مؤثر در تغییر اصول زیباشناسی شعر در هر دوره جداگانه بررسی شوند؛ برای
مثال چهبسا طبیعت ،صحرا و زندگی قبیلهای ،نوع نگاه به عشق و زن در آن دوران و دیگر
موارد اجتماعی و فرهنگی بر نوع نگاه به شعر و تجربۀ شعری شاعر اثرگذار باشد؛ همانطور
که ادونیس می آورد «هذا الوصف من الطبیعة یمکن وصفه بأنه «الحدیث» إذ یراها شیئا أو موضوعا
علی النقیض من القدماء» (أدونیس ،7393 ،ج /9 .ص .)00 .عالوه بر این ،چنانچه نویسنده در
صدد است مخاطب را با این سیر آشنا کند ،الزم است مبانی این تغییر و تحول بهدرستی تبیین
شوند .مسلماً بسیاری از این مبانی در شرایط فکری ،فرهنگی وتمدنی ریشه دارد که ادونیس

نیز به آن اشاره کرده است« :مل عد حکة للعدک لحقیقی وسط للکةام للکثیک لملوروث مکعب بالسیاس و
لألخالق و للدادلت للدام للعائد ق ر لرعباطها حبکة للتطور لحضاری» (همان ،ص.)10 .

اشکال دیگری که به کتاب وارد است و درواقع می توان آن را متوجه دیوان الشعر العربی
ساخت ،این است که تقسیمبندی شاعران به دورههای پذیرش و پرسش به خوبی صورت
نگرفته است .در این کتاب مؤلف شاعر عصر جاهلی و اسالمی را عصر پذیرش معرفی
میکند ،حال آنکه شاعران بسیاری بودند که در این دوره تسلیم سنت دینی نشدند و یا حتی
اسالم هم نیاوردند؛ جدا از اینکه این سؤال مطرح میشود که آیا میتوان این عنوان را برای
تمام شاعران یک دوره مثل جاهلی یا اسالمی اطالق کرد؟ مگر نه اینکه ادونیس از همین
دورۀ جاهلی و اسالمی نمونههایی از ابداع و خالقیت شعری میآورد .همین مطلب درمورد
دورۀ پرسش هم مطرح است .میتوان گفت روحیۀ کشف و سیر و در اعماق وجود و هستی
چیزی نیست که بتوان آن را منحصر به دورۀ خاصی مثل دوران عباسی دانست و همۀ شاعران
آن روزگار را به ابداع و خالقیت متصف دانست.
ادونیس در گزینش اشعار به شهرت نویسنده ،محبوبیت او یا بسیاری از معیارها و
مالکهای همیشگی و مألوف پایبند نیست؛ چهبسا به ذکر اشعار شاعرانی میپردازد که نامی
از آنها در تراجم الشعراء و غیره یافت نشود .کتاب سیری در شعر عربی با وجود اینکه در
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پیشگفتار ذکر میکند که به اصل ادونیس در گزینش اشعار وفادار است ،اما در این کتاب تنها
اشعار شاعران شناختهشده و مشهور را از دیوان میآورد که با رویکرد ادونیس متفاوت است.
از طرف دیگر او میتوانست این اسلوب در جمعآوری ابیات را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد
و به این سؤال پاسخ دهد که آیا اسلوب ادونیس در انتخاب اشعار که آن را ذوقی و شخصی
معرفی میکند میتواند مبنا و معیاری برای نقد اشعار قرار بگیرد .ازجمله انتقاداتی که به این
اسلوب وارد این است که چگونه میتوان تجربۀ شخصی و درونی شاعر را خارج از ابعاد
زمان و مکان درنظر گرفت و چنین کاری جز دور کردن ناقد از فضا و شرایطی که قدرت
خالقیت و ابداع را در شاعر زنده کرده است نتیجۀ دیگری ندارد؛ چهبسا که ادونیس نیز در
برخی موارد به هنگام توضیح و تبیین اشعار جاهلی از روش خود کناره گرفته و برخی از
ویژگیهای شعری جاهلی را به شرایط صحرا و طبیعت و  ...ارجاع میدهد (مروة،9166 ،
صص709-703 .؛ الصکر ،9111 ،ص.)911 .
از طرف دیگر الزم است نمونه اشعار مطابق با مطالب نظری و تئوری کتاب باشد تا
خواننده را بهتر با روند تحول شعر عربی آشنا سازد؛ بدین صورت که نمونههای شعری جامد
و ایستا از دورۀ پذیرش همراه با ابیاتی سرشار از خالقیت و ابداع از دورۀ پرسش در کنار هم
ذکر شود .شیوۀ گزینش اشعار به گونهای است که گاهی دو بیت آورده شده است و گاهی
قصایدی طوالنی .در اینجا این سؤال مطرح میشود آیا با این شیوه میتوان به مجموعۀ جامعی
از اشعار قدیم عرب دست یافت ،آیا جزئی از شعر میتواند نمایندۀ کل آن باشد آن هم در
روزگاری که اساس شعر را وحدت بیت تشکیل میدهد یا به قول برخی از ناقدان معاصر،
ادونیس با این شیوۀ گزینش تنها خوانش خود از شعر عربی را جمع کرده است (الصکر،
 ،9111ص. )989 .
در کنار ضرورت تحلیل بیشتر مطالب نظری الزم است اشعار منتخب نیز همراه با شرح
و ترجمه یا توضیح لغات دشوار باشد یا اینکه این ابیات که از نظر ادونیس به لحاظ بُعد
ابداعی و هنری متمایز از اشعار سایر شاعران است ،مورد تحلیل زیباییشناسی و تبیین ابعاد
خالقیت هنری قرار گیرند تا تمایز هنری آنها برای خواننده نیز مکشوف شود .در غیر
اینصورت صرف گزینش اشعار از کتابی به کتاب دیگر چه فایدهای میتواند داشته باشد.

عالوه بر این ،آنچه شالودۀ کار ادونیس در جمعآوری منتخب شعری دیوان الشعر العربی
را تشکیل میدهد چالش میان نوگرایی و سنت (حداثه و تراث) است .از این رو ،به دنبال
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این است تا نشان دهد «شعر بما هو الشعر» زمان ندارد و نمیتوان برای آن گذشته و حال
درنظر گرفت .او معتقد است تجربۀ نوآوری و زبان مدرن و ابداعی عربی باید از خوانش
جدید سنت آغاز شود تا مشروعیت پیدا کند .لذا بر آن است تا تجربههایی از تغییر و تحول
و گذشتن از هنجارها و اشکال ازپیش تعیینشده را در شعر قدیم نیز نشان دهد و مشخص
کند نوگرایی /الحداثة در شعر جدید دور از ذهن است و در سنت شعری هم ریشه دارد .این
دغدغۀ اصلی که شالودۀ نگارش دیوان الشعر العربی ادونیس را شکل میدهد در کتاب منظور
منعکس نشده است و به عبارت دیگر مؤلف نتوانسته است آن را به نمایش بگذارد،
بهخصوص که از اشعار مجلد چهارم دیوان یعنی «الشعر الحدیث» هم در کتاب منظور استفاده
نشده است.
استفاده از منابع معتبر و موثق و داشتن ارجاعات مناسب از ویژگیهای بارز نوشتههای
علمی است تا جایی که هر نوشتۀ علمی هر چند اصیل و خالقانه بر اساس اعتبار میزان و
حجم ارجاعات داوری و سنجیده میشود (اسالمی ،9017 ،ص .)1 .بر این اساس است که
میتوان میزان اصالت و ابتکار هر اثر را دریافت .لذا در آثار علمی انتظار میرود تا با استناد
به آرای دیگران و برقراری داد و ستد فکری به بحث و مناقشه دربارۀ موضوعی پرداخته شود.
کتاب سیری در شعر عربی از این منظر دارای ضعف جدی است .درواقع ،میتوان گفت
نویسنده به تحلیل مطالب نمیپردازد و فقط به ترجمۀ بخشهایی از آثار ادونیس بسنده میکند
و در ابتدای هر فصل بهصورت پاورقی ذکر میکند که فصل مربوط از چه منبعی گرفته شده
است؛ برای مثال در پاورقی فصل «جنبش های ادبی» چنین میآورد« :ر.ک :سنت و تجدد،
کتاب اول ،بخش دوم ،اصول نوآوری ،صص ( »710-790عباسی ،9011 ،ص .)01 .البته این
ضعف زمانی زمانی بیشتر مطرح میشود که کتاب مذکور با عنوان تألیف چاپ شده است،
لذا تحلیل و بررسی مطالب و استفاده از منابع معتبر و مهم در این راستا را میطلبد .شاید اگر
این کتاب با عنوان «ترجمه و تلخیص دیوان الشعر العربی» چاپ میشد به گونهای دیگر مورد
ارزیابی قرار میگرفت.
در هر اثر علمی باید میان حجم اطالعات اصلی و اطالعات جنبی تناسبی منطقی
برقرار شود تا خواننده از درک پیام اصلی نویسنده باز نماند و از طرفی هم به گونهای
باشد که او را به تأمل وادارد (رضی ،9066 ،ص .)70 .گاهی مؤلف صفحات بسیاری از
کتاب را به موضوعی اختصاص میدهد که چندان در راستای عنوان اصلی آن فصل نبوده
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یا اینکه بیش از اندازه مورد توجه قرار گرفته است؛ برای نمونه وی حدوداً  90صفحه به
سخن گفتن از عشق جمیل اختصاص و توضیح میدهد که نماد زن در اشعار او به
نمادهای صوفیانه نزدیک میشود (عباسی ،9011 ،صص .)11-10 .با توجه به اینکه
بخش دوم ،بارقههای نوآوری در فرم و محتوا و آغازین جنبشهای ادبی را بیان میکند
و تنها  77صفحه مطلب دارد میتوان گفت سخن از جمیل بثینة و عشق او به درازا کشیده
و تناسب منطقی میان حجم این فصل و مطالب آن با حجم این موضوع برقرار نشده
است .حال آنکه یکی از ویژگیهای هر محتوای مناسب ،رعایت تعادل در ارائۀ مطالب
است (ملکی ،9008 ،ص .)96 .خواننده با مطالعۀ این صفحات احساس میکند هیچ
مبنایی برای بسط و اطالۀ موضوع عشق جمیل بثینة در این صفحات وجود ندارد و فقط
بنا بر سلیقه و خواست مؤلف بحث به درازا کشیده شده است.
7ـ2ـ .5دقت در کاربرد اصطالحات تخصصی و معادلسازی
از آنجایی که کتاب سیری در شعر عربی ارجاعات بسیاری به آثار نقدی ادونیس دارد ،مقتضی
است مؤلف در برگردان مطلب و انتخاب جمالت شیوا دقت بسیاری داشته باشد .البته ناگفته
نماند متن کتاب از این منظر بسیار شیوا و روان است ،اما در برخی موارد ابهاماتی در متن
وجود دارد که توجه بیشتر نویسنده در این امر را میطلبد؛ از جملۀ این نمونهها میتوان به
کلماتی چون «سابق بودن» در جملۀ «شعر را با توجه به سابق بودن و فردیتش ارزیابی میکند»

(عباسی ،9011 ،ص)71 .؛ «امرؤالقیس سرآمد همۀ شاعران است در جودت و از همه پیش-
روتر» (همان ،ص)13 .؛ «در روایاتی آمده که جمیل متنکّروار در کسوت درویشی مکاتب نزد
بثینة حاضر میشد» (همان ،ص)10 .؛ «از این وضع وجودی احساسی جوشید که میتوان آن
را «روزگار حسّی» نامید» (همان ،ص .)993.اشاره کرد .تعبیر «روزگار حسی» برای خواننده
چندان مأنوس و آشنا نیست .در چنین مواردی بهتر است در انتخاب معادل فارسی بازنگری
شود یا اینکه نویسنده معادل عربی این اصطالح را در پاورقی یا پینوشت ذکر کند .نمونهای
دیگر« :احساس تآلف با هستی» (همان ،ص .)01 .در این مورد نیز الزم است معادل مناسب
فارسی انتخاب شود.
از موارد قوت کتاب آوردن ترجمۀ ابیاتی است که برای نمونه و شاهد مثال در اثنای متن
آورده شدهاند و بهطور کلی میتوان گفت نویسنده توانسته است ترجمۀ صحیحی از اشعار
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در اختیار خوانندگان قرار دهد و زمینۀ فهم بهتر مطالب را فراهم سازد ،اما در این میان الزم
است ترجمۀ برخی ابیات بازنگری شود .برای مثال :در ترجمۀ بیت «حلفت فلم أترک لنفسک
ریبةً /و لیس وراء اهلل للمرء مذهبُ» (همان ،ص )70 .آمده است« :سوگند خوردم که برای تو
هیچ شک و تردیدی باقی نگذارم و مرد را ورای خدا هیچ مذهبی نیست» (همان ،ص.)01 .
این ترجمه ضعفهایی دارد؛ اوالً ،جملۀ « فلم أترک لنفسک ریبةً» نباید اینگونه ترجمه شود،
بلکه نقش نتیجه را بازی کند بدین صورت که «من به واسطۀ قسمیکه خوردم برای تو جای
هیچ شک و شبههای باقی نگذاشتم» .ثانیاً ،ترجمۀ «المرء» به «مرد» نیز ضعیف است و در اینجا
منظور جنسیت نیست ،بلکه شاعر میخواهد بگوید برای هیچ انسانی شایسته نیست تا مسلکی
غیر خدا داشته باشد .از آنجایی که بعضی مخاطبان این کتاب را دانشجویان رشتۀ ادبیات
فارسی خواهند بود بهتر است در کنار ذکر ارجاع ترجمۀ اشعار یا توضیح لغات دشوار آن نیز
در پاورقی یا پینوشت ذکر شود .این امر بر جامعیت کتاب و افزایش بُعد آموزشی آن
میافزاید.
7ـ2ـ .6روزآمدی و جامعیت
یکی از ویژگیهای مهم هر اثر علمی روزآمدی آن است .روزآمدی در هر حوزۀ مطالعاتی
تعریف خاص خود را دارد .از این رو ،شاید نتوان معیارها و ضوابط خاصی برای آن
تعریف کرد (منصوریان ،9017 ،ص .)1 .همانطور که پیشتر گفته شد کتاب حاضر در
صدد است منتخبی از اشعار دیوان الشعر العربی ادونیس را که در سال  9181برای اولینبار
به چاپ رسیده است برای خوانندگان فارسیزبان ارائه دهد .باید به این نکته توجه داشت
که نقد و بهچالش کشیدن برخی اصول کهن و متعارف ،خود سبب نوآوری و نگرشی
نوین و جدید به میراث کهن و ارزشمند ادبیات خواهد شد .از این رو ،هر چند محتوای
کتاب مربوط به اشعار قدیم است و چاپ اول آن حدوداً به نیم قرن پیش برمیگردد ،اما
از آنجا که کتاب مذکور با نگاهی جدید اصول و معیارهای زیباییشناسی شعر عربی قدیم
را پردازش میکند تا بهواسطۀ آن چالش سنت و نوگرایی را حل کند ،میتوان گفت این
زاویۀ نگاه در بررسی اشعار قدیم عرب در نوع خود کمنظیر است و باب تازهای را به
روی عالقهمندان به ادبیات میگشاید.
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سخن در جامعیت کتاب و تعیین اثری جامع امری بس دشوار است ،زیرا الزم است
بسیاری از حوزههای مرتبط با خود را پوشش دهد ،اما میتوان نسبت به مسئلۀ کتاب و
هدفی که دنبال میکند جامعیت آن را نیز بررسی کند (رضی ،9066 ،ص .)77 .میتوان
کتاب سیری در شعر عربی با توجه به مسئلۀ اصلی آن یعنی نشان دادن سیر تحول شعر
عربی که در پیشگفتار کتاب به آن اشاره شده است ،جامعیت الزم از منظر کمی و کیفی
را ندارد .هر چند تالش کرده است تا عمدۀ مطالب را در دو بخش تئوری و نمونه اشعار
ذکر کند و بدین وسیله مجموعۀ نسبتاً جامعی گرد آورد ،اما همچنان ضعفهای بسیاری
در هر دو زمینۀ مباحث نظری و نمونه اشعار دارد که پیشتر به آن پرداخته شد .ازجمله
اشکالهای بارز کتاب در این زمینه میتوان به نپرداختن به ادبیات اندلس و بارزترین
نمونههای تجدد و نوآوری در آن چون «زجل»« ،موشحات»« ،کان و کان» و «قوما» و ..
اشاره کرد .این در حالی است که بسیاری از ناقدان معاصر ریشۀ نوگرایی و تجدد شعر
عربی را به نوآوریهای سابق در زبان شعر ازجمله موشحات نسبت میدهند .همچنانکه
ضعف در تحلیل عوامل و اسباب تغییر و تحول شعر عربی ،عدم بررسی زیباشناختی
اشعار و تبیین ابعاد ابداعی و هنری آنها ،نپرداختن به شرح و ترجمۀ واژگان دشوار ابیات
همگی از مواردی است که مانع از آن میشود تا کتاب سیری در شعر عربی را اثری جامع
در بررسی تحول شعر عربی از آغاز تا دوران سقوط دانست.
 .5نتیجه
با ارزیابی شکلی و ظاهری کتاب سیری در شعر عربی موارد قوت زیر قابل مالحظه است:
ـ اعرابگذاری ،ذکر اوزان عروضی هر کدام از اشعار ،ذکر مطلع اشعار و معرفی شاعران
در پاورقی ازجمله موارد قوت کتاب بوده که زمینۀ فراگیری بهتر آن را برای دانشجویان فراهم
ساخته است .همچنانکه متن کتاب روان و سلیس است و انتخاب معادلها و اصطالحات
غالباً بهدرستی صورت گرفته است .از دیگر موارد قوت کتاب آوردن ترجمۀ ابیاتی است که
برای نمونه و شاهد مثال آورده شدهاند.
ازنظر شکلی و ظاهری موارد ضعف کتاب بدین شرحاند:
ـ ضعف بسیار جدی در چینش صحیح اشعار عربی که الزم است مورد بازبینی قرار گیرد.
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ـ عدم بهکارگیری رسمالخط عربی در نگارش اشعار ،عدم بهکارگیری معادلهای فارسی
مستعمل و مأنوس که زیرمجموعۀ رعایت نکتههای ویرایشی ـ نگارشی که الزم است در
چاپهای بعدی اصالح شوند.
ازنظر محتوایی کتاب مذکور ضعفها و کاستیهایی دارد ،ازجمله:
ـ عدم دقت در انتخاب عنوان متناسب با محتوا.
ـ عدم فصلبندی دقیق متناسب با هدف کتاب؛ به گونهای که دو فصل آخر کتاب یعنی
فصل «مؤخره» و «عروض شعر عربی» در چارچوب تحلیلی تعریفشده برای مطالب
کتاب نمیگنجند .فصل آخر کتاب با عنوان «عروض شعر عربی» را میتوان به راحتی
حذف کرد بدون آنکه هیچ خللی و ضعفی در ارائۀ مقصود و غرض کتاب حاصل شود.
ـ کتاب مسئلۀ جدیدی ندارد .پرداختن به شعر قدیم عربی کاری است که ادونیس با چاپ
دیوان الشعر العربی در حدود نیمقرن پیش آن را به انجام رسانیده است و میتوان گفت
مخاطب در این کتاب نه در بخش نظری و نه در تحلیل اشعار با مسئلۀ جدیدی روبهرو
نخواهد شد.
ـ روش پرداختن و تحلیل مطالب ضعفهای زیادی دارد که بیشتر به مسئلۀ کتاب ،شیوۀ
مواجهۀ علمی مؤلف با موضوع و میزان بهکارگیری منابع معتبر و نحوۀ ارائۀ مطالب و در
برخی موارد عدم تناسب میان حجم اطالعات اصلی و جنبی باز میگردد.
ـ عدم پرداختن به شرح واژگان دشوار ابیات یا ترجمۀ آنها و عدم جامعیت مطالب کتاب
از دیگر موارد ضعف آن در ارزیابی محتوایی است.
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