
 
 
 
 
 

ّشعرّۀهّدربارنظری ّ
ّغالمحسینّیوسفی

 

که بر حسب تصادف به آنجـا  ـ در دفتر کتابخانۀ دانشگاه برکلی )کالیفرنیا(

هنگامی که به کتابهای تازه چاپ و نورسیده می نگریستم چشمم بـه  ـ رفته بودم

ث، الشعر عند الشعرا النقّاد فی االدب العربی الحـدی کتابی افتاد تحت عنوان:

تألیف دکتر منیف موسی، استاد ادبیات عربی معاصر در دانشـگاه لننـانم موعـو  

شد به آراء و نظریّاتی که شاعران معاصـر و سـخس سـنر عـرب میکتاب مربوط 

-1872دربارۀ شعر و جننه های گوناگون آن اظهار داشته انـد از للیـم ماـران )

یاب  ـ که آغاز گر تجدّد در شعر عربی معاصرست ـ مم(1949 بـا بدرشـاکر السـّ

 (، یعنی در نیمۀ اوّل قرن بیستمم1926-1964)

نظری به فهرست ماالب کتاب و منابع و مراجع مربوط، مرا به لود جلب 

کرد، بخصوص که دیدم صفحۀ اوّل آن به سخس معروف ابس قتینـه دربـارۀ شـعر 

ه قـدیم مزیّس است که در کتاب الشعر و الشعراء گفته است مس به آنچه متعلّق بـ

واسـاۀ هب راست به سنب تقدّم آن، به چشم بزرگی نگاه نکـردم و بـه آرـار متـألّ

تألّر آنها به استخفاف نظر نیفکندم، بلکـه بـه هـر یـ  از دو گـروه بـا عـدالت 

                                                           

   یادنامۀ یغما، )تهران 1374(، صص 55 تا 62م
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نگریستم و حق هر ی  را ادا کردمم بی التیار به یاد دوست ادیب و سخس شناس 

در مجلۀ گـران قـدر یغمـا، بـه آرـار  لود شادروان استاد حنیب یغمایی افتادم که

نگریسـت میارجمند ادبی از شعر و نثر و قدیم و جدید، با نظر انصاف و اعتدال 

و به نشر آرار لوب از هرگونـه و از جملـه بـه آرـار معاصـران تـوجّهی لـاص 

نمود و به آنچه مربوط به شعر بود عالقه ای بارز داشتم کتـاب را بـه امانـت می

آوردمم وقتی ماالعۀ آن را به پایان رسـاندم بـه لـا رم گ شـت  گرفتم و به لانه

شاید بی مناسنت نناشد معرّفی ایـس ارـر را بـه صـورت مقالـه ای بـرای در  در 

یادنامۀ استاد یغمایی تقدیم کنم تا ی  بار دیگر نیز به یاد آن دانشی مرد قلـم زده 

 باشمم

*** 

مـیالدی  1984 صفحه است و به سـال 596الشعر حاوی نظرّیةکتاب 

جزء انتشارات دارالفکر اللننانی در بیروت به  نع رسیده استم فهرسـت منـابع و 

ری نـمرجـع غ 87ارر شرقی )عربی(،  643( که بالغ بر 591- 529)ص  نمراجع آ

مجلّـۀ عربـی اسـت  41)بیشتر به زبان فرانسوی و تعدادی به زبـان انگلیسـی( و 

استم در ایس فهرست نام هیچ ارری بـه  فلّنمودار وسعت دامنۀ تتنّع و ماالعۀ مؤ

شود )بدیهی است در زمینۀ کلّیات موعو ، منظورست و الّـا در میفارسی دیده ن

شـود مراجـع عربـی معتنرسـت(م تأمّـم در میآنچه به شعر عربی معاصر مربوط 

فهرست منابع و مراجع کتاب برای لوانندۀ فارسی زبـان دو فایـدۀ عمـده توانـد 

ال  از آنچه در باب نقد ادبی و ادبیات معاصر عرب به زبان عربی داشت: یکی ا 

نوشته شده و نیز وقوف بر آرار شاعران معاصر عرب، دیگر آن که بر ارر آگاهی و 

کوشش ادبای عربی زبان، اکثر آرار لواندنی و ارجمند ادبیات جهـان از قـدیم و 
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ر عالقـه منـدان اسـت شود و در التیامیجدید دائم به زبان عربی ترجمه شده و 

تاسـت  76چنان که در همیس کتاب تعداد اینگونه آرار که مورد توجّه مؤلف بوده 

(م شاید ایس نکته هشداری تواند بود برای ما که در ایس زمینه بیش 628-553)ش 

 از پیش همّت بخر  دهیمم

* 

کتاب شامم ی  مقدمه و چهار فصم و ی  لاتمه اسـتم مؤلـف در هـر 

آن  دهد از ماالنی که درمیبه دست « تمهید»ینه ای تحت عنوان فصم، نخست زم

فصم مارح لواهد شد، در پایان فصم نیز لالصـۀ مناحـث مربـوط را بـه قلـم 

دانـد بـه چـه میآوردم به ایس ترتیـب لواننـده پـیش از شـرو  هـر قسـمت، می

موعوعی روبرو لواهد شد و در لالصۀ فصـم نیـز نتیجـۀ دریافـت و اسـتنتا  

اب نیـز را از آراء و عقاید گوناگون قدیم و جدید پیش نظر داردم لاتمۀ کتمؤلف 

ت همیس فایده را نسنت به تمام کتاب حائزست یعنی، چنان که عنـوان آن حکایـ

کند، شامم نتایر و دست آوردهای همـۀ منـاحثی اسـت کـه از تـألیف کتـاب می

 حاصم شده  استم 

کند زمینۀ تاریخی میسعی مؤلف هنگام  رح هر بحث و پدیده های ادبی 

و اجتماعی و عوامم مؤرر داللی و لارجی مربوط را بـه التصـار نشـان دهـد و 

چون کتاب دربارۀ شعر معاصر عربی است ناگزیر آرار ادینـان و شـاعران معاصـر 

عرب و تحقیقات گوناگون در ایس زمینه و آراء و آرار شاعران و منتقدان غربی تـا 

شودم امّـا چنـان نیسـت کـه آرـار پیشـینیان و میند مارح آن حد که تأریر داشته ا

بنیانهای قدیم ادب عربی مورد غفلت قرار گیرد، و چون مؤلف معتقد اسـت کـه 

بسیاری از تحوّالت شعر معاصر عربی پدیده ای بی ریشه  و اساس نیسـت و بـر 
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راء بنیاد شعر و ادب قدیم قرار دارد، از ایـس رو در ایـس کتـاب در کنـار آرـار و آ

شود از مؤلفان میو ادبا و شعرای مغرب زمیس، نقم قولهای فراوان دیده  نمعاصرا

کتب ادبی قدیم عرب و مقایسۀ عقاید آنان با معاصران؛ از ایس قنیم است مراجعی 

نظیر: المثم السائر فی ادب الکاتب و الشـاعر )ابـس اریـر(، جـواهر االلفـاد، نقـد 

محاسـس العشـر و آدابـه و نقـده )ابـس فی  ةالعمدبس جعفر(، الشعر)قدا

)ابس سنان الخفاجی(، عیار الشعر )ابس  نا نا العلوی(، العقد  رشیق(، سرّ الفصا

ام(، )ابوتمّـالفرید )ابس عند ربّه(، الندیع فی نقد الشعر )بس منق (، دیوان الحمـا

ری(، و الشـعر )ابـوهالل عسـک کتاب الصناعتیس، محاسس النثر و النظم او الکتـا

ــواز ــوافی)الفش(، الم ــاب الق ــدی(،  کت ــری ممم )آم ــامممم و النحت ــی تم ــیس اب ب

اعجازالقرآن)باقالنی(، کتاب القوافی )تنولی(م النیـان و التنیـیس )جـاح (، اسـرار 

،  دالئم االعجاز )جرجانی(،  نقات الشعراء )محمد بس سـلّام الجمعـی(، غةالنال

ی(، الشــعر و الشــعراء )ابــس قتینــۀ زهـر ادداب و رمــر االلنــاب )حصــری قیروانــ

قر اجنی(، معجم الشعراء  مدینوری(، منها  النلغاء و سرا  االدباء )ابوالحسس حاز

 محمد مرزبانی( و دیوان شاعران پیشیس و بسیاری کتب ارجمند دیگرم )ابوعنیداهلل

آن که کتاب هر چند یکسره مربوط به شعر معاصر عربی است، به  هلالص

 و سنّتهای مربوط به آن نیز توجّه داردمادب قدیم عرب 

( مؤلـف از اشـتغال لـود بـه شـعر و بحـث و 13-7در مقدمۀ کتاب )ص

کند و شعر را، مانند ادبـای میتدریس و عالقۀ لویش به شعر قدیم و جدید یاد 

دانـدم بـدیهی میقدیم)جاح ، ابوهالل عسکری و دیگران(، فضیلت قـوم عـرب 

یشتر متوجّه شعر معاصر عربی استم وی دگرگـونی و است اهتمام او در ایس ارر ب

تجدّد را از مشخصات ایس روزگـار )نیمـۀ اول قـرن بیسـتم( و حاصـم برلـورد 
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 (م9-7داند و ایس که باید ایس پدیدۀ تازه را شنالت)صمیناگزیر با تمدّن جدید 

به همیس سنب کتاب به بحث دربارۀ ی  شاعر التصاص نیافته است زیرا 

ه کی از شعر و محیای لاص است و حال آن یهاهر شاعر نمودار جننهبه نظر او 

ب شعر عربی نمودار فرهنگ مجمتع عربی است نه فردم شاعرانی که در ایـس کتـا

اـران، مشود از ایس قرارنـد: للیـم میبیشتر مورد نظرند و آراء و آرارشان مارح 

مـازنی، امـیس عندالرحمس شـکری، عنـاس محمـود العقـاد، ابـراهیم عنـدالقادر ال

اس ، احمد زکی ابوشـادی، الیـنعیمةالریحانی ، جنران للیم جنران، میخائیم 

 انی، سعید عقم، بشر فارس، جمیـم صـدقی الزهـاوی، نـاز ، تزار قنّشبکةابو

ربی ع، بدرشاکر السیّابم زیرا مؤلف آنان را مظاهر بارز شعر جدید المالئکة

گانه و تاب را بر اساس فصلهای چهارداندم سپس لزوم تنویت کمیو پایه گ ار آن 

 کند و توجه لاص لود را به پیوستگی شعر قـدیم و جدیـد ومیلاتمه، توجیه 

شودم وی معتقدسـت مینیز به ارتناط شعر جدید عربی با دریافته از غرب یادآور 

 مناحثی نظیر فصلهای کتاب حاعر، تا حدّی که ا ـال  دارد، صـورت نگرفتـه و

ا فقط در قسـمتی از نوشـتۀ شـاعر سـودانی تـا  السرحسـس شنیه برلی از آن ر

 1توان دیدممی

( بعــد از  ــرح زمینــۀ موعــو ، چنــد 42-15در فصــم اول کتــاب )ص 

د توجّه مؤلف تعریف و تفسـیر شـده اسـت، نظیـر : نهضـت ادبـی راصاالح مو

(م 31-20(، بیانیــۀ شــعری )مانیفســت( )ص20-18(، نقــد )ص18)ص 

ر، آراری است که در  ی آنها، ادبا، منتقدان، شاعران یح الاصاالمنظور مؤلف از 

و یا بنیان گ اران و پیروان مکتب ادبی آراء لود را دربارۀ شعر اظهار داشته انـدم 

نویسد ایس گونه بیانیه های شعری در ادب عربی قدیم سـابقه نـدارد و میمؤلف 
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ز جمله بیانیـه هـای شـعری، گرددم امیآغاز آن به تأرر از شاعران مغرب زمیس بر 

آورد که شاعران بر دیوانهای لود نوشـته و یـا در عـمس میمقدمه هایی را مثال 

مقاالت و سخنرانیهاشان سن  مورد پسند و عقیـدۀ لـود را دربـارۀ جننـه هـای 

گوناگون شعر  رح کرده اندم نمونۀ آنها مقدمۀ والت ویتمس شاعر آمریکایی است 

و نظایر آنم امـا آنچـه از ایـس گونـه  نام :  بر مجموعۀ اشعار لود به

بیانیه های شاعران معاصر عرب، مورد نظر مؤلـف اسـت  و در کتـاب حاعـر از 

شود مقدمه های ایس شـاعران اسـت بـر مجموعـه مینظرگاه های مختلف مارح 

 های اشعار و دیوانهای لود و دیگر آرارشان، از ایـس قنیـم: للیـم ماـران، بیـان

؛ عنـاس محمـود العقـاد، فـی 1910؛ امیس الریحانی، الشعر المنثـور، 1908موجز، 

؛ ابـراهیم 1916؛ عندالرحمس شکری، فی الشـعر و م اهنـه، 1913الشعر و مزایاه، 

؛ جنران للیم جنران ، لکم لغـتکم ولـی 1917، المقدمةعندالقادر المازنی، 

؛ 1917لشـعر و الشـعراء، ، انعیمةةلغتی، اوائم دهۀ دوم قرن بیستم؛ میخائیم 

؛ احمد زکی ابوشادی ، الشـعر و 1924جمیم صدقی الزهاوی، نزعتی فی الشعر ، 

؛ 1937؛ سـعید عقـم، کیـف افهـم الشـعر، 1927-1926الشاعر، بحث فلساینی، 

؛ نـزار 1938، فـی حـدیث الشـعر، کةبش؛ الیاس ابو1938، توطئةشرقاوی، 

یاب، 1949ظایا و رماد ، ، ش؛ ناز  1947قنانی، فی الشعر،  ؛ بـدر شـاکر السـّ

شود و از آنها نقم قـول میم ایس آرار بارها مورد رجو  مؤلف واقع 1950اسا یر، 

 کندم می

( مفهوم شعر در بیانیه های شعری عربـی 240-43موعو  فصم دوم )ص 

معاصرستم مقدمۀ فصم شامم آراء قدماست که به شـعر بیشـتر از لحـاد وزن و 

گریسته اند و به عناصر هنری آن کمتر توجه داشته اندم آراء کسانی نظیر نمیقافیه 
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بس جعفـر، ابـس رشـیق، ابـس منظـور، ابـس سـالم  قدامةآمدی، ابس للدون، 

بـیس المتننـی و  لوساطةهمقم مؤلف  366-290جمحی، ابوالحسس جرجانی )

مناسـنت ه لصومه(، ابوالعالء معرّی، ارساو، ابس سینا، حازم قر اجنی، مرزوقی ب

( و 60-54(م بعد تعریف شعر در نظر یونانیان استه )ص 53-46شود )ص مییاد 

کندم سپس تعریـف میآراء یونانیان را با نظیر آنها در سخنان ادبای عرب مقایسه 

شـود  و تـأریر او از می( ماـرح 61-60شعر در روم قـدیم و نظـر هـوراس )ص

-62پـردازد)صمیر آراء اروپاییـان ارساو و ادب یونانیم آنگاه به مفهوم شـعر د

( و عقیدۀ بوالو دربارۀ وزن و قافیه، و ایس که قافیه به منزلۀ کنیزی است و جز 65

(م و چگونگی برلورد ناقدان عـرب 62فرماننرداری از شعر وظیفه ای ندارد )ص 

(م از مفهوم شعر در بیس برلی از فالسفۀ 64با عقیدۀ ارساو در باب محاکات )ص

( 73-72(، ابس رشد )ص72-71( ، ابس سینا )ص65م نظیر فارابی )صجهان اسال

رود و بیان ایس نکته که نقد عربی قدیم بیشتر تابع آراء اهم بالغـت مینیز سخس 

و لغویان بوده است نه فالسفه، و به ایس مناسنت آراء آمدی، ابـوهالل عسـکری، 

( و 84-74د )ص گـردمیعندالقاهر جرجانی، حازم قر اجنی مورد توجـه واقـع 

رسد که شعر عربی تا آغـاز قـرن بیسـتم بیشـتر حالـت میسرانجام به ایس نتیجه 

تقلیدی و تکرار اشکال و افکار پیشیس بود تا ایس که شـاعران عصـر نهضـت بـه 

 نیعت پیرامون لویش نگریستندم بدیهی است همۀ ایس مناحث شامم نکته هـای 

 آنها موجب ا ناب لواهد بودم  ظریف و در لور توجّه و تأمّم است که نقم

شـمارد و پـس از او میمؤلف آغازگر تجدد در شعر عربی را للیم ماران 

)عنـدالرحمس  2در شعر عربی معاصر تقسیمات زیر را قائم است: اصـحاب دیـوان

شکری، ابراهیم عندالقادر المازنی، عناس محمود العقاد(، گـروه مهـاجران )امـیس 
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جنـران للیـم جنـران(، گـروه رمانتیکهـا )الیـاس ، نعیمةالریحانی، میخائیم 

نی(، گروه سمنولیستها )سعید عقـم، ا، احمد زکی ابوشادی، نزار قنّابوشبکة

بشر فـارس(، و گـروه متجـدّدان )شـعر آزاد( )جمیـم صـدقی الزهـاوی، نـاز  

، بدر شاکر السیّاب(م از آن جا کـه وی ایـس اشـخاص را پیشـروان المالئکة

کند ، به ایس صورت که میداند آراء آنان را  رح میعربی  نهضتها در شعر معاصر

در هر فصم پس از شرح موعو  و توعیحاتی پیرامون آن، به ترتیب بـه نقـم از 

پردازد میتفسیر یکای  مکتنها و آراء صاحب نظران م کور، بترتینی که گ شت ، 

 کندممیو ایس نظم و شیوه را در همۀ فصلهای کتاب رعایت 

آید و میکتب للیم ماران کانون نهضت جدید شعر عربی بشمار در ایس م

مم( 1794-1762شعر او با مکتـب نووکالسـی  در فرانسـه و رآی آنـدره شـنیه )

صـول ا(م ماران به 89شود یعنی بیان افکار جدید در اشعار قدیم )ص میمقایسه 

و نیـز  پرهیـزدمیاستوار زبان عربی وفادارست؛ در عیس حال از افـراط و تفـریط 

ر (م وی شـع91گوید شعر باید تصویر زمان لود باشد )صمیشعر  مدربارۀ مفهو

 داند و فخـرمیتقلید آمیز و آنچه را نمودار احوال گوینده و عصر او نناشد شعر ن

بی کند که شعرا و نمودار عصر جدید و نخستیس لشت بنای تجدّد در شعر عرمی

شـدم از لکه با دیگران هم باید صـادق بااستم به عقیدۀ او شاعر نه فقط با لود ب

 (م94)ص« ه ا شعری و فیه کمّ شعوری»ایس رو گفته است: 

زیسـته می( در دورۀ سلاۀ انگلیسیها بر مصر 133-97اصحاب دیوان )ص 

ای اوعا  اجتماعی عصـر، بـا مسـائم آن زمـان از جملـه برلـورد بـا ضاو به اقت

روحی انقالبی بر عدّ مظـاهر زنـدگی  فرهنگ اروپا روبرو بوده اندم ایس  گروه با

قدیم برلاسته اند از آن جمله نسم پیشیس و آراء شعری آنان را مورد  عـس قـرار 
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گفتند شعر شان وحدت موعو  ندارد و فقط دارای وحدت وزن و میدادند و می

لواستند که شعر تصویرگر عصر و روح شاعر جدیـد باشـد میقافیه استم اینان 

دادند، حتـی میء و حمالت لود بر تقلیدگران شدّت به لر  ( و در آرا100)ص

(م از ادب غربی بخصـوص 101نهادند )صمیبر آرار امیر الشعراء شوقی انگشت 

انگلیسی متأرر بودند و در عیس برلورداری از دریافت و ذهس شرقی، جهان را بـه 

نـری، کردندم شکری ، مازنی و عقّـاد بـه لـزوم صـداقت همیسن  غربیها تمثیم 

ن اوصف  نیعت، تعنیر عوا ف، نفوذ در ماوراء محسوسات، توجّه بـه مغـز و رو

هر چیز، وحدت عضوی )ارگانی ( در شعر، آزادی از قیود، صـداقت و اصـالت 

در تجربۀ شعری اعتقاد داشتندم مفهوم شعر در نظر اینان در ایس بیت عنـدالرحمس 

( کـه در صـفحۀ اول در دیـوان سـوم او« الجّنةعصـفور »شکری )از قصیدۀ 

 دیوان عوء الفجر آمده، لالصه شده است:مقدمۀ 

ــــائر الفــــردو  آال یــــا  
 

ــــدان  ــــعر وج  س انّ الش
 

 (105)ص   

یعنی تعنیر عمیق از درون روح شاعر، از دریافتها و عوا ف و احساسـات 

اوم پس شعر در نظر ایس گروه تعنیر از نفس انسانی استم مقدمـه هـای شـکری، 

، «فی الشـعر و م اهنـه»دیوان پنجم او )الخارات(، تحت عنوان بخصوص مقدمۀ 

لواندنی استم شعر در نظر او عرورت است و از لوازم حیات، مثم نور و آب و 

نویسد شکری در بیان ایس می(م مؤلف 106هوا، و اساس زندگی شاعر است )ص

که شعر تعنیر نفـس اسـت از للیـم ماـران و در توجـه بـه  نیعـت از شـعرای 

(م در ایـس 108-107رمانتی  انگلیسی مثـم وردزور  و کـالریر متأررسـت )ص

قسمت از مفهوم شعر در نظر شکری، از جهان گوناگون ، و نیز عقیـدۀ مـازنی و 
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)بخصوص وردز ور ، کیتس، هزلیـت(  عقاد در ایس باب و نفوذ ناقدان انگلیسی

شود و هـم از تـأریر میدر ایس گروه، و بسیاری موعوعات دیگر به تفصیم بحث 

آنان کـه راه را بـر شـاعران رمانتیـ  عـرب، در فاصـلۀ بـیس دو جنـگ جهـانی 

 (م133-109گشودندم)ص

قسمتی دیگر از ایس فصم بـه بیـان مفهـوم شـعر در نظـر گـروه مهـاجران 

ز مهـاجران گروهـی از ادبـا و شـاعران ا(م منظـور 159-135صالتصاص دارد )

عرب هستند که از کشور لود به آمریکای شـمالی و جنـوبی مهـاجرات و در آن 

ر ه نـاگزیجا سکونت کرده اند و به فعالیتهای ادبی اشتغال داشته اندم ایس مکتب ک

 یس میـانادر از ادب غربی متأرر بود در ادبیات عربی معاصر تأریر فراوان داشته و 

قۀ بارزستم سـلی نعیمةاهمیت جنران للیم جنران، امیس الریحانی و میخائیم 

ا بـ –نظیر رمانتیسم غربی که مخالف کالسی سیسم بـود  –ایس شارعان رمانتی  

ر تقلید از ادب قدیم عربی مخالفت داشت و پیشروان ایس گروه بـه هـدفهای زیـ

شـعر عربـی و آزاد شـدن از اصـول  م  به پدید آمدن ابدا  درک-1نایم آمدند: 

 نعیمةةشودن نوپردازی در شـعر کـه در ایـس زمینـه میخائیـم گ-2تقلیدی، 

 تندروتریس شعرای ایس مکتب در حمایت از نوپردازی بودم 

-143(، جنران للیم جنـران )ص142-140آنگاه نظر امیس الریحانی )ص 

ر جداگانـه و ( دربارۀ مفهوم شعر باو159-150)ص  نعیمة( و میخائیم 149

شود، از آن جمله است مقالۀ مهم جنران للیـم جنـران تحـت میبتفصیم عرعه 

( و نزدیکی برلی 144-143و حدود تأریر آن )ص« لی لغتی لکم لغتکم و»عنوان 

شاعر انگلیسی و ایس که شـعر  از آراء او دربارۀ شعر با عقیدۀ ویلیام بلی  

انـا »نه است و به همیس جهت گفته اسـت: در نظر جنران شنیه حالت وجد صوفیا
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، ایس حالت ابدا  هنری است و نزدی  به حال شوریدگی و «غریب فی ه ا العالم

 بی لویشتنیم

تصویر شعر را در مکتب مهاجران روشس تر از ریحانی نعیمةمیخائیم 

قـرن  دهد و کتاب الغربال وی از اهم کتب نقد در اوائم ایـسمیدست ه وجنران ب

 نیز دیگر مقاالت اوم وی مخالف ایس است که گفته شود ایس شعرسـت واست و 

وای آشعر غلنۀ نور بر ظلمت است، حق بر با م اسـت مممم »آن نیست؛ به نظر او 

«م جوینار و غرش رعد، تنسّم کود  و اش  مادر فرزند مرده همۀ اینها شعرسـت

نگـرد مینظر مادّی ن معتقدست که شعر زبان اتّحاد با عالم هستی است؛ به امور با

ه داند که جز آنچمیبلکه نظرگاهش روحی و معنوی استم کسی را شاعر حقیقی 

کنـد، توصـیف میکند یا با روح لـویش لمـس میرا با حواس ظاهر لود در  

شـمارد و از مینماید و او را نظیر مممم فیلسوف و نقاش و موسیقیدان و کاهس مین

 هالشاعر شاعراً النّمیانما س»ست که نوشته است: ایس نظر یادآور قول ابس رشیق ا

ائیم (مممم  رح شناهت بیس عقاید میخ1/166العمدة)« یشعر بما الیشعر به غیره

و گفته های جاح  و هومر و هوراس و رمانتیکهای غربی مثـم آلفـرد  نعیمة

 آوردممیدوموسه و نکاتی دیگر ایس منحث را به پایان 

(م از 187-161وم شـعر در نظـر رمانتیکهـا )صرسد به مفهـمیبعد مؤلف 

( و اوعا  اجتمـاعی روزگـار 171-161گوید )صمیمد زکی ابوشادی سخس حا

او و موعوعات متنوّ  زیر: پدید آمدن جمعیّت و مجلۀ آپولـو بـا هـدف اعـتالی 

شعر عربی و امکان عضویّت همۀ شاعران در آن، دعوت ابوشادی از همۀ شاعران 

ای لاص التصاص ندادن، سن  رمانتیسم که بر مجلّه غالـب تهو مجلّه را به دس

بود، رهنری ابوشادی در جمعیّت آپولـو و روح تسـاما او، اعتقـاد بـه پیوسـتگی 
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شرق و غرب و لزوم تجدّد و ابتکار، مقدمۀ وی بر دیوانش به نام : الشفق الناکی، 

نتیکهـا از دریافت او از شعر )همدلی بیس انسان و  نیعـت( کـه شـنیه سـخس رما

جمله جان کیتس شاعر انگلیسی است، و اهمیت عنصر موسیقی در شـعر، لـزوم 

آن که زبان و اندیشۀ شاعر را مردم در  کنند و شاعر برای ابناء نو  لود سـخس 

 گوید نه فقط برای لویشتس، شرط اصالت و صداقت در شعر و ابتکار و ابدا  مممم

رمانتیسـم در مصرسـت  ( مظهر مکتب171-161دی )صااحمد زکی ابوش

قت مو  رمانتیسم در (م در حقی180-172در لننان )صابوشبکةنظیر الیاس 

ود بـه وجـ 1938به سـال  ابوشبکةلننان با انتشار افاعی الفردوس ارر الیاس 

عر که لود بیانیۀ شعری اوستم وی نیـز شـ« الشعراء ثفی حدی»آمد و مقدمۀ آن 

 وشـود و بـه قیـاس میعت و حیات جمع داند که در او  نیمیرا موجودی زنده 

عنـی یآیدم به عنارت دیگر شعر در نظر او زبان روح و وجدان است، میوزن در ن

 گوید:میدل، و زبان عا فه، زبان 

 إجرح القلب واسـق  شـعر  منـه
 

ـــب،   ـــدم القل ـــالم ف  االق
 

 نهد که گفته است:میمؤلف ایس نظر را با سخس آلفرد دو موسه برابر 

ن ست  و لود به آا سه متأررودر بیان مفهوم شعر از مابوشبکةالیاس 

ا کشـته رکندم قول والری را که اگر شاعر بـه الهـام ایمـان آورد ابـدا  میاعتراف 

ایـۀ عشمارد و  اصـالت ننـور را میکندم اصالت را شرط اول الهام میاست، رد  

اعر شـکند و معتقدست کـه میداندم اهمیت عنصر فکر را در شعر انکار نمیلهی ا

نـیس چباشد تا بتواند با مردم صادق باشد،  ههنرش صداقت داشتباید با لودش و 

 گوید:میصداقتی در دل مکنون است، یعنی در اعماق نفس بشری و 

 مصدر الصدق فی الشعور هو القلـب
 

ـــام  ـــنط االله ـــب مه ـــی القل  و ف
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گوید شـعر می( 187-181مؤلف در بیان مفهوم شعر در نظر نزارقنانی )ص

لحظـۀ »در نظر وی به منزلۀ آذرلش زینـایی اسـت کـه کـم دوام اسـت و آن را 

ارد، جوشد سلاه و التیاری نـدمینامد که شاعر بر آنچه در درون او می« شعری

ای نولیسـتنتیکها و سمنظیر حالت الهام که یادآور قول ابس رشیق و ابس قتینه و رما

 فرانسوی است و ایس سخس حاف :

 اندرون مس لسته دل ندانم کیست  در 

 که مس لموشم و او در فغان و در غوغاست

 

( بـا مقدمـه ای دربـارۀ 206-189مفهوم شـعر در نظـر سمنولیسـتها )ص 

شود و معرفی سعید عقم میفریفتگی جوانان لننانی به سمنولیسم در فرانسه، آغاز 

( که پیشرو ایس مکتب در لننان اسـت و نیـز بیـان ایـس نکتـه کـه 198-189)ص 

سمنولیسم لننانی  تحت تأریر مکتب فرانسوی بوجود آمده است نه بر ارـر عقیـده 

ای فلسفی در ادب و فکر و  هنرم آنگاه از اعجاب و شیفتگی دکتـر ادیـب مظهـر 

 مس مم( در برابـر مجموعـه ای از اشـعار آلنـر سـا1928-1898شاعر)

شود و دو شعر ادیـب مظهـر میمم( شاعر سمنولیست فرانسوی یاد 1858-1900)

«م نشـید الخلـود»، « نشـید السـکون»که تحت تأریر اوست و با ایس عناویس است: 

سعید عقم عالوه بـر شـاعری، در نقـد نیـز اهمیـت دارد و در مقدمـۀ لـود بـر 

گوید شعر حالتی می ـ لیسم در لننان استکه به منزلۀ بیانیۀ شعر سمنو ـ المجدلیه

است در بی لویشتنی و ناگزیری، برتری از حدّ توصیف، و جـوهر آن موسـیقی 

است، یعنی شعر به منزلۀ الحان است و حالتی است نظیر شـاحیات صـوفیهم در 

عقم نظیر والری و دیگر رمانتیکها قائم به الهام در شعرست، ماننـد   عیایس امر س
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سعید عقم  بـر اهمیـت کلمـات و  م3م که به شیاان شعر معتقد بودندعربهای قدی

ورزدم هـدف شـعر را فقـط ابـالر فکـر مـیایقا  و تداعیهای پدید آمـده تأکیـد 

شـمارد و چنـیس میداند، آگاهی ، فکر، تصویر، عا فه را از التصاصات نثـر مین

بنـابرایس جـز کنـدم میاندیشد که عا فه نیز وقتی فراوان شد شـعر را فاسـد  می

(م مادۀ شعر موسیقی است )نظیر 196-194ماند )ص میموسیقی چیزی در شعر ن

عقیدۀ ماالرمه(، شعر حالت نفس در بی لویشتنی است یعنی شعر ایس حالت  را 

 (م197کند )ص میصادقانه تعنیر 

رسدم از ایس  می( به ظهور 206-199سمنولیسم در مصر با بشر فارس )ص

ی گویـد: شـعر بیـان نکتـه هـامیرودم وی میدر نظر او سخس  رو از مفهوم شعر

س، پوشیده است و استنناط محسوسات ماوراء حس یعنی ابراز آنچه در اعماق نف

ا رآید نـه بـرای آن کـه لواننـده آن میمکنون استم شعر سمنولیست به نظم در 

 عر برایشابفهمد بلکه برای آن که لواننده بدون فهم آن، از شعر متأرر شود یعنی 

هـس  کوشـد و صـاحنان ذمیانتقال حالت شعری لود به لواننده از راه تـأریر آن 

یابنــدم مفهــوم شــعر در نظــر او، مفهــومی تجریــدی، شــنه میهوشــیار آن را در 

 استم « هنر برای هنر»متافیزیکی و نزدی  به نظریۀ 

پـردازد می( 240-207سرانجام مؤلف به مفهوم شعر در نظر متجددان )ص

ر در و بعد از مقدماتی در چگونگی برلوردها بیس آراء قدیم و جدید دربارۀ شـع

-210کشورهای عربی و موجنات آن، نخسـت از جمیـم صـدقی الزهـاوی )ص

ر برابـر کندم زهاوی از دعوتگران تجدد در شعر و  غیان دمی( و آراء او یاد 217

 گفت:میتقلید از سنکهای قدیم بود و 

 ه فـی حیـاتیسمثت کمّ قـدیم عرفتـ
 

 إن کان عند  شیء مس الجدید فهات 
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* 

 انا للعشـر فـی العـراق ادیـب مجـدّد

 

 عنــدلیب یغــرّد انــا فــی جنــب  

 

 در نظر او شعر از رمرات عا فه و قائم بر شعور و قریحه است:

 مــا الشــعر الّــا شــعور المــرء یعرعــه

 

ــر  ــر ذی عک ــ  غی ــام بلف ــی اان  عل

 

کنـد میدمای عرب فرق دارد ولی بر وزن تکیه تعریف او از شعر با آراء ق

قیّـد شمارد منتهی لود را به اوزان للیم بـس احمـد ممیو آن را عنصر مهم شعر 

سازدم معتقدست شاعر آزادست به هر وزنی بخواهـد شـعر بگویـدم در شـعر مین

پسندد میبرای قافیه عرورت قائم نیستم تقلید شاعر عرب را از شاعران غربی ن

لیـد ای هر قومی شعور و در  لاصّی قائم است )مانند موسیقی(م فقط تقبلکه بر

 شمارد:میاز  نیعت را جایز 

 و الشعر مـرآۀ بهـا
 

 الطبیعةصور  

 تظهـــــــــــــــر
 

ن، دعوت زهاوی به تجدّد در مصر نظیر دعوت للیم ماران است در لننا

 گوید:میاما ماران بر او مقدّم بوده استم زهاوی 

 لشعر  ـائراًو مازلت فی جوّ مس ا
 

 و مس عادتی آن ال آ یر مع السـرب 
 

رن قـبه همیس سنب مؤلف ، زهاوی را از پیشروان تجدّد ادبی در نیمۀ اول 

 شماردم میبیستم 

( از نسـم جدیـدی اسـت کـه شـعر نوـو 226-218بدر شاکر السیّاب )ص

 کالسی  معاصر عربی را تغییر دادند و دگرگونیهای اصولی در آن پدیـد آوردنـدم
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سیّاب در برابر گـروه ادبـای محافظـه کـار، از شـاعران متجددسـتم وی از ادب 

انگلیسی  متأررست و شعرش بیشتر رنگ غربی داردم سپس از دیوانهای مختلـف 

والدت محتـوای جدیـد »رود و ایس که  در شـعر او میاو و چگونگی آنها سخس 

د و رؤیای جدیدی است؛ کنمیشودم شعر او بُعد تازه ای پیدا میدیده « وتعنیر نو

امّا گویندۀ آن با عدم فهم سخس لـود روبروسـتم وی تعریـف دقیقـی از شـعر 

نمایـدم بـه عقیـدۀ او میدهد و مفهوم شعر در نظر او منهم و مشوش میبدست ن

شعر انعکاس حیات است: حیات لاص شاعر و حیات اجتماعیم سـیّاب نظـری 

ر بـروز شـعر جدیـد رمانتتی  دارد و در عیس حال شیفتۀ ابوتمّ ام استم وی منشـّ

 بودم 

لـود را در مقدمـۀ دیـوانش  ( کـه آراء235-227)ص ئکةةناز  المال

ن زیـر گوید که شعر آزاد به سوی ارکامیمم( بدست داده  1949« )شظایا و رماد»

ه پاسـ  گفـتس بـ –کنـد : الـف میرانده شده است و ایس اصول پنجگانه را بیان 

رد به واقع و حقیقت و هدف روی آوردن ف -ه؛ بحاجات روحی و فکری جامع

دیـد بـه رغنت شـاعر ج -ادبیات راتعنیر قرار دادن نه زینایی لفظی و عوا ف؛  

معاصر از افکـار کلیشـه ای و هـم  بیزاری شاعر -آزاد شدن از تقلید گ شتگان؛ د

 ترجیا مضمون بر صورتم - آهنگی او با روح عصر؛ ه

آورد: مـیانش سـخس برنـارد شـاو را در مقدمـۀ دیـو المالئکةناز 

زیرا شعر پدیـدۀ زنـدگی « هبّیةالذ ةالقاعدهی  ،ةالالقاعد»

شـود )نظیـر میاست و زندگی قاعدۀ معیّنی نداردم وی قواعد و احکـام را منکـر 

کنـد کـه شـعر میور ( و تصریا  مم و سخس وردز1938در  سخس الیاس 

از اشعار لود او به اقتضـای اسـلوب  آزاد عربی از ادب غرب متأررست و بعضی
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ادگار آلس پوستم قواعد شعر قدیم و مفهوم عربی و قـدیم شـعر را مـورد انتقـاد 

کنـد امّـا موسـیقی در نظـر او عنصـر مهـم دهدم عروض للیـم را رد میمیقرار 

داند و بر اساس الهام، زیرا نفـس میلویشتنی شعرستم شعر را قائم بر حالت بی

چیده است و شعر متعلـق بـه حالـت نالودآگـاه اسـت و شـاعر بشری عموماً پی

ورزد کـه مـیکنـدم در عـمس احتیـاط میهنرمندی است که ایس حالت را تعنیـر 

 رفداران ناشایستۀ شعر آزاد آن را تناه نکنندم معتقدست شعر به هر شـکم باشـد 

 باید سرشار از صداقت باشد پس اصالت مارح استم شعر آزاد را شکلی دیگر از

شمارد که لار  از اصول شعر قدیم نیست و قافیه رکس مهـم در میشعر معاصر 

 موسیقی آن استم 

موعــو  فصــم ســوم کتــاب، زبــان شــعر در بیانیــه هــای شــعری عربــی 

ث شامم کالم )لف  و معنی(، سالتمان شعر و (م ایس بح458-241جدیدست)ص

(، مفهوم 250-243موسیقی شعرستم در ایس فصم پس از تعریف زبان شعر )ص

،  آن در آغاز تجدّد شعر عربی )للیم ماـران( و نیـز در اصـحاب دیـوان )عقّـاد

ران، عندالرحمس شکری، مازنی(، گروه مهاجران )امیس الریحانی، جنران للیم جنـ

 ، نـزار ابوشبکة(، رمانتیکها )احمد زکی ابوشادی، الیاس نعیمةمیخائیم 

متجــدّدان )زهــاوی، نــاز   قنــینی(، سمنولیســتها )ســعید عقــم، بشــر فــارس(،

 شودم می، بدرشاکر السیّاب( بیان المالئکة

رود میبه همیس ترتیب از سالتمان شعر در نظر گروه های مختلف سخس 

-381ام از موسیقی شعر و انوا  شعر عربی معاصر )ص( و سرانج380-337)ص

 (م454

 فصم چهارم نیز شامم بحث دربارۀ هدف و غایت شعرست در بیانیه هـای
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( باز به همان ترتیب م کور در فوق و در آراء 517-459شعری عربی معاصر )ص

( حاوی نتایر و دریافتهایی 527-5919های متعدّدم لاتمۀ کتاب )ص و آرار گروه

ای اسـت از حاصـم است که از ایس بحث و ماالعه عاید شـده اسـت و لالصـه

 مناحث و فصلهای پیشیسم

ت توان یافتم بـدیهی اسـمینظریۀ شعر ایس بود مجملی از آنچه در کتاب 

ی تفصیم ایس نکات در لور توجّه و بحث انگیز را باید در کتاب جسـتم بـر رو

ا هم کتاب مزبور ارری است لواندنی و سودمند و شاید اگـر یکـی از جوانـان بـ

 ذوق و فاعم به ترجمۀ آن به فارسی بپردازد کاری شایسته باشدم

م اشتناهات چاپی متعدّدی است کـه در نقـنکته ای که باید یادآوری شود 

ست جمله ها و اشعار فرانسوی و انگلیسی و اسامی لارجی در کتاب روی داده ا

و موجب تأسف است، بخصوص که برلی از آنها سنب التالل در معنی اسـتم 

ه ایس بلوانندگان، لاصه اگر کسانی بخواهند از آن چیزی نقم و یا ترجمه کنند، 

 ه لواهند کردم موعو  النته توجّ
 1364سانفرانسیسکو، آبان 

 
ّپیّنوشتّها
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