
Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, 

Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Monthly Journal, Vol. 20, No. 8, Autumn 2020, 41-60 

Doi: 10.30465/crtls.2020.27130.1608 

A Critical Study of 

 French Versification and Poetic Genres 

Hadi Dolatabadi
*
 

Abstract 

Criticism of books and authors’ works is aimed at creating dynamics in the academic, 

literary, and academic circles and can, if neutral and constructive, lead to progress, dialogue 

between experts, and improved efficiency. In the field of academic books, this can also lead 

to deficiencies and complete writing of works. The Book of French Poetry by the 

Honorable Shahnaz Shahin and Mahvash Ghavimi, published by the University Academic 

Press, has been published in 2000 and has been reviewed and edited in 2004. Designed 

with an academic audience to teach undergraduate and postgraduate courses in French 

literature, the book has some drawbacks, despite its clear writing. The purpose of this paper 

is to examine the writing and presentation of this book’s material and to address some of 

the shortcomings, mainly in the form of the arrangement of contents within the book’s 

chapters, the citation system, and the examples presented from a formal point of view. The 

content commentary refers to the overemphasis on French poetic form and the lack of a 

comprehensive introduction of French poets and their influential works. 
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 بررسی و نقد کتاب

Versification Française et Genres Poétiques 

 (فرانسه شعر انواع)

*آبادیهادیدولت

 چكيده

را سازمان مطالعهه و دهیوین    اثر شهناز شاهین و مهوش قویمی،، انواع شعر فرانسهکتاب 
 ۹۷۳۷و در سهال   انیهرسه چها    به ۹۷۳۱در سال  )سمت( ها کتب علوم انسانی دانشگاه

منظهور   این کتاب که با مخاطب دانشگاهی و بهه . موردبازبینی و ویرایش قرار گرفته است
 ،اسهت   کارشناسی و کارشناسهی ارشهی ادبیهار فرانسهه طرادهی شهیه       ۀدیریس در دور

ههی  ایهن نوشهته    . هایی نیز دارد کاستی ،برخورداری از نگارشی واضح و گویا باوجود
 هها   مطالب این کتاب بوده است و در آن به برخی از کاستی ۀارائ  ۀبررسی نگارش و نحو

ههای کتهاب، نظهام     در درون فصه   بنهیی مطالهب   که عمیداً به نوع دردیب شود اشاره می
بهه   ،نظر ساختاری و محتوایی شیه از نقطه های ارائه  شیه و مثال دهی به آثار استفاده ارجاع

و عیم معرفی جامع شهعرای فرانسهوی و    ،دأکیی بیش از انیازه بر صورر شعری فرانسه
 .شود آثار دأثیرگذار آنان مربوط می

یهار فرانسهه، صهورر، محتهوا، مههوش قهویمی،       شهعر فرانسهه، ادب   نقهی،   هاا   کليدواژه
 .شاهین شهناز

 
 

                                                                                              

 hadi.dolatabadi@ut.ac.irت علمی دانشگاه دهران، دهران، ایران، ئاستادیار مطالعار فرانسه، عضو هی *

 0۹/20/۹۷۱۱، داریخ پذیرش: 20/20/۹۷۱۱داریخ دریافت: 

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access 

article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which 

permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose 



 9911سال بيستم، شمارة هشتم، آبان  ،یعلوم انسان یها امهمتون و برن یانتقاد ۀنام پژوهش   44

 . مقدمه۱

 دانشهگاهی  و ،ادبهی  علمهی،  محافه   در پویهایی  ایجهاد  هی  با نویسنیگان آثار و  کتاب نقی
 وگهو  گفهت  انجهام  ،پیشهرفت  به دوانی می بودن سازنیه و طرفی بی درصورر و گیرد می انجام
 بهه  دوانهی  می امر این ،دانشگاهی کتاب ۀدوز در .شود منجر ییآکار بهبود و ،نامتخصص میان
 غنهی  ادبیهار  از مهمهی  بخهش  فرانسه شعر .بینجامی نیز در کام  آثار نگارش و ها کاستی رفع

 بهاییی  اهمیهت  از فرانسهه  ادبیهار  دانشهجویان  بهرای  دنهها  نه آن شناخت که است فرانسوی
عهام و ادبیهار فرانسهه    صهورر   بهه منهیان بهه ادبیهار     بلکه برای دیگر عالقه ،است برخودار

آن بهه در  غنهای ایهن ادبیهار کمه        ۀباییی دارد و مطالعه   خاص نیز جذابیتصورر  به
 (، هوگهو Boileau) آثار شعرای بزرگ و مشهور فرانسوی نظیر بوالهو  ۀمطالع ،ازسویی. کنی می
(oguH)، ( و یمههاردینer traM aLو شههعرای مههیرن )  دههر ماننههی آراگههون (naruHaالههو ،) ار
(drgraÉآردو ،) (naMrgÉ،) پره و ( ورtaevLaM زیبایی شعر فرانسه را آشکار مهی )  دربهاب  . کنهی

شهک  شهعری    اهمیت شعر در ادبیار فرانسه همین بس که اولین آثار ادبی به زبان فرانسه بهه 
گهردد از   بهازمی  دوازدهه  که بهه قهرن   ( Chanson de Roland) روین نۀدرااثر . شونی یافت می

 .  شود های ادبیار فرانسه یاد می  یکی از طلیعهعنوان  بههای این آثار است که از آن  مثال
 شههناز  ۀنوشهت  ،(فرانسهه  شعر انواع)Versification Française et Genres Poétiques  کتاب
 کهه  اسهت  درسهی  کتهابی  ۹۷۳۱ سهال  در سهمت  انتشهارار  چا  قویمی، مهوش و شاهین

 و زبهان  کارشناسهی  آموزشهی  ۀدور در دانشهجویان  نیهاز  به خپاس هی  با نویسنیگان ۀگفت به
 ۀرشهت  ارشهی  یکارشناسه  ۀدور انیدانشهجو  و «فرانسهه  شعر انواع» درس برای فرانسه ادبیار

 ههای  دانشهگاه  در دهیریس  جهت «02 قرن شعر» و «۹۱ قرن شعر» درس یبرا فرانسه اریادب
 فرانسهه  ادبیهار  از مهمهی  بخهش  ربه  دمرکز با کتاب این ،دردیب بیین .است شیه ارائه کشور

 و آثهار  وجودبها  .گیهرد  مهی  قهرار  مخاطهب  اختیهار  در فرانسه شعر از بهتر شناخت درراستای
 آثهار  و فرانسهوی  شهعرای  به ها آن در که فرانسه ادبیار داریخ درخصوص درسی های کتاب
 نیهز  کتهابی  چنهین  ادبیار از بخش این ۀویژ بررسی اهمیت به بادوجه و شود می پرداخته ها آن

 وجهود  ۀواسهط  بهه  موجهود  نیهاز  به پاسخی کتاب این گفت بایی البته که است  شیه بینی پیش
 فرانسهه  ادبیهار  و زبان ۀرشت دانشگاهی ۀبرنام در درسی سرفص  عنوان به فرانسه شعر درس
 وجهود  درراسهتای  (ereâMaL La eararL) فرانسهه  در دئادر دانشگاهی کتاب طورکه همان است،
 شی. منتشر فرانسه در دردئا درس

 و علمهی  محهی   در پویهایی  ایجهاد  هی  که کرد فراموش نبایی اثر ی  نقی درخصوص
 دارانهه  جانهب  و شخصهی  مالدظهار  از دور بهه  و منصهفانه  که نقی ی  نگارش و است نشر
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 بهه  را هها  آن دوانهی  می و گرفت خواهی قرار مورداستقبال آثار نویسنیگان سوی از قطعاً ،باشی
 اثهری  نگارش دتی و اثر از جییی ویرایشی انتشار یا نوشته درقالب نقی به پاسخ برای دالش

 کهه  درسهی  ههای  کتاب ۀدرزمین رویکردی چنین رونق .کنی  نمون ره جییی مطالب با روزدر به
 ۀجامعه  در عله   پویهایی  بهه  دوانهی  مهی  نیهز  نهی ا اردبهاط  در آموزشی نوین های روش با دائماً

 کهه  دانشهجویان  نهزد  هها  آن بازده افزایش و ،آثار کارآمیی دقویت نظورم به دالش ،دانشگاهی
 داناتاسه  از کتهاب  ایهن  مؤلفهان  کهه  کرد فراموش نبایی .شود منجر آثارنی این اصلی مخاطبان
 بهه  بادوجه اما .نیست دردییی آنان علمی شخصیت در و نیا ایران در فرانسه ادبیار دانشگاهی
 درمهورد  کهه  زمانی خصوص به علمی، آثار کیفیت افزایش تایدرراس سازنیه نقی ۀمقول اهمیت
 سهطور  ایهن  ۀنگارنهی  ،باشی گیرنی می قرار ها دانشگاه دانشجویان اختیار در که ای درسی متون
 پهانزده  دیود از کتاب این که این  به بادوجه ،دیگر ازسوی .است آورده روی اثر این بررسی به

 آن بهه  انتقهادی  نگهاهی  اسهت  امیهی   اسهت،  نگرفته قرار ویرایش و مورددجییینظر پیش سال
 اثهری  ۀارائ سوی به را فرانسه ادبیار ۀعرص انگر پژوهش و استادان دیگر یا مؤلفان این بتوانی
 .دهی سوق فرانسه ادبیار از پراهمیت ۀزمین این در نو

 ایهن  رد موردمطالعهه  اثهر  به پرداختن از پیش فرانسه، در شعر ۀدوز اهمیت به بردن پی برای
 .پردازی  می فرانسه ادبیار از عرصه این دار نام های چهره و مکادب بر گذرا نگاهی به نوشته،

 از پهس  .ینشو می آغاز (renaissance) نوزایی ۀدور با رفته رفته فرانسه در ادبی های جنبش
 در ،فرانسهوی  شاعر هفت از شیه دشکی  (،tre rÉL er) یپلئیاد گروه ،فرانسه در نوزایی ۀدور
 افتخهار  فرانسهه  ادبیار برای داشتنی قصی یدین شعرای از گرفتن الهام با میالدی شانزده  قرن

 درپهی  فرانسهه  زبهان  بهه  جییی کلمار ساختن و باستان دوران آثار از دقلیی با ها آن .بیافریننی
 وعنه  (.Viala :2013 258) بودنی گذشتگان اشعار برای ملی نیگزی جای به فرانسه شعر معرفی
 و زمهان  گهذر  معشهوق،  بهه  اشهاره  بها  آنهان  اشعار موضوع که بود غنایی دوره این شعری
 رونسار پیر به دوان می شعرا این یندر مه  از .بود خورده گره طبیعت زیبایی و ،آن دسرر

(t LaaL dHasraÉ)  دوبلههه ژوآشههنو (Bellay de Joachim) ادبیههار دوران در .کههرد اشههاره 
 کهه   دردیهب   بهیین  ؛شهی  ارچوبهچ دارای فرانسه شعر (Malherbe) ملرب لطف به کالسی ،

 دوران در (.dHgssLrHM :1996 42) داننههی مههی کالسههی  هنههر پههرداز نظریههه نخسههتین را وی
  افسهانه  دکایهت  بهرای  ابهزاری  بهه  (eHaMr aL er) یفهونتن  سهوی  از شعر ،کالسیسیس 

(eLs erlrLs)  هه   مهولیر  .آورد می روی اخالقی سدر و پنی به شاعر این آن در و شی دبیی 
 اشهعار  ،برخی نظر در و کرد استفاده خود کمیی آثار از برخی در شعری نوع از عصر این در
 قهرن  در فرانسهه  ادبیهار  (.Moore :1964 249) اسهت  کمهیی  آثار در شعری ۀنمون بهترین او
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 قهرن  در امها  ی،نییه  خهود  بر شعر ۀعرص در دیگری بزرگ  نام (eHrMr aL) ولتر جز به هجیه 
 چهون  ههایی  چههره  .شهی  مکتب این ادیبان اصلی ابزار از شعر  یسرمانت ۀدور آغاز با نوزده 
 ویکتهور  البتهه  و (،Nerval) نهروال  ،(Vigny) وینیهی  ،(tgssLM) موسه (،traM aL er) یماردین
 رمانتیسه   شهعرای  .زدنهی  رقه   را رمانتیسه   مکتب غنایی شعر اوج که بودنی شعرایی هوگو
 اصهلی  ههی   را ادساسهار  بیان اص  و نیاشتنی بنیی پای آن قواعی و شعری نوع به چنیان
 (vLas surrrl lgL) هجهایی  مصهرع  سهاختار  در غنایی شعر ایجاد گاه و بودنی برگزییه شعری
 آن، بهه  واکهنش  در و شهعری  سهرایش  نهوع  این درمقاب  (.Vaillant :2008 53) شود می دییه

 دولیه   لوکونهت  آن اصهلی  ۀچههر  کهه  ،جنبش این .گرفت شک  (traarssL) پارناس جنبش
(Lisle de Leconte) گودیه دو دئوفی  ۀانییش دار میراث و (Gautier de ophileéTh)  خهود  ،بهود 
 دأکیهی  ههی   با آن شعرای و کرد معرفی (tra’l ruo’ tra’l) «هنر یبرا هنر» ۀینظر دار طر  را
 پرداختنهی  شهعر  سهرودن  بهه  شهعری  محتهوای  بهر  هنهر  اولویت و شعری ساختار رعایت بر
(82 1996:dHgssLrHM.) بهودلر  چهون  هه   شهعرایی  با نوزده  قرن دوم ۀنیم (ergÉLrr aL)  کهه 

 فرانسهه  ادبیهار  در (eHèoL La eaHsL) نثهر  به شعر برای جایگاهی و وارد شعر در را رئالیس 
 ورلههن ماننههی (eHèMLs orgÉ Ms) شههیه نفههرین شههعرای دیگههر ازسههوی و ازسههویی کههرد ایجههاد

(Verlaine) رمبو و (d olrgÉ)  و نهوزده   قهرن  پایهان  شهعری  دحهویر  بهرای  را راه ک   ک 
 شهعرای  دهأثیر  دحهت  فرانسهه  ادبیهار  در را سمبولیس  جنبش و کرد آماده بیست  قرن ابتیای
 گیهوم  و ،(laot yatl’V) والهری  په   ،(éMallarm) مایرمه نظیر دیگری های چهره و شیه ذکر

 بیسهت   قهرن  اول ۀنیم (.dHgssLrHM :1996 99-101) کرد وارد (eg rrrgoL neHrr ar aL) آپولینر
 شهعرای  .کهرد  پها  بهه  هنهر  و ادبیهار  در غوغهایی  کهه  بهود  نیهز  دیگهری  ادبی جنبش پذیرای

 آراگهون  لهویی  و (،trgr drgraÉ) الهوار  په   (،naÉae eaLMHa) برودون آنیره نظیر سوررئالیس 
(eHg s naruHa) خودکهار  نوشهتار  بهه  خهود  ناخودآگاه آزادسازی با (era MgaL rgMHorM lgL) 

 جنه   ۀبهاز  در فرانسهه  اشهاال  دوران در متعههی  اشهعار  سرودن برای هرچنی آوردنی، روی
 از پههس (.dLuargÉ-trr uHM :2007 354) گرفتنههی فاصههله نههوع ایههن از گههاه دوم جهههانی

 شهک   با اشعار جز ،شود نمی دییه فرانسه ارادبی شعر ۀدوز در دیگری جنبش ،رئالیس  سور
 بایهی  دوره این شعرای مشهوردرین از .بودنی شیه ظاهر نوزده  قرن از که (vLasL r laL) آزاد
 دوسه   گهاه  اش روزمهره  موضوعار با اشعار که کرد اشاره (taevLaM srrlgLs) ور پره ژا  به

 قهرن  دوم ۀنیمه  و معاصهر  شهعرای  از .انهی  شهیه  محبهوب  و اجرا درانه صورر به خواننیگانی
 بونفههوا ،(srrrHMMLM) ژاکودههه ،(uoeneao) کونههو نظیههر هههایی چهههره بههه دههوانی  مههی بیسههت 

(eHaaLnHu)، اوکار (oHrlgraM)، گوفت و (eHnnLMML) کرد اشاره. 
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 نهام  کهه  شهی  مشهاهیه  فرانسهه  شعر های جنبش و مکادب ۀداریخچ به گذرا ۀاشار این در
 گهر  بیهان  خهود  ایهن  و خهورد  می چش  به فرانسه ادبیار شعرِ  ۀدوز در سرشناسی های چهره
 بهه  کتهابی  دادن اختصاص دردیب، بیین .است فرانسه ادبیار در ادبی آفرینش نوع این اهمیت
 گهرایش  در فرانسهه  زبهان  دانشهگاهی  دحصهیلی  ههای  برنامه در فرانسه شعر با مفص  آشنایی
 دها  بهود  خواهی دانشجویان برای فرصتی امر این ؛نمایی می جلوه دوزه این لزومار از ادبیار

 .کننی کسب آن با یدر بیش آشنایی بتواننی دوزه این بر خاص دمرکز با

 

 کتاب شكل بررسی .۲

 اضهافی،  متون فص ، ده مقیمه، ،گفتار پیش بر مشتم  صفحه، 0۷۲ در فرانسه شعر انواع کتاب
 رسهییه  چها   بهه  سهمت  انتشهارار  در وزیهری،  قطع در نمایه، و نامه کتاب واژگان، ضمیمه،
 ایهن  نشهانِ  ،سهمت  انتشهارار  دیگهرِ  درسهی  ههای  کتاب سان به ،کتاب این جلی روی .است

 .اسهت  شیه درج Tnte یدین درو  به آن مخفف با فرانسوی  به کتاب عنوان و انتشارار
 و ردنهیا   Tnte دهرو   بها  سهنخیتی  هیچ فرانسه زبان به انتشارار این عنوان که یجای ازآن
 انتشهارار  این ،نیستنی درو  این بر منطبق نیز آن فارسی نام ۀدهنی دشکی  اول درو  دتی
 بهر  عهالوه  ،جلهی  روی بهر  .کنی دجییینظر فرانسوی زبان به خود عنوان معرفی در بایست می

 بهودن  دست ی  پیشین سیاست به بادوجه و شود می دییه نیز کتاب مؤلف دو نام ،کتاب عنوان
 زبهان  بها  اثهر  ایهن  اردبهاط  ۀالقاکننهی  خاصهی  طهر   سهازمان،  این شیۀمنتشر ایه کتاب جلی

 ههای  سهال  در رسهی  می نظر به البته .است نبسته نقش جلی روی بر شعر ادبی نوع یا فرانسوی
 ایهن  بهه  (۹۷۱۷) کتاب این چا  آخرین در و است شیه داده ای دازه اهمیت امر این به اخیر
 .است یافته پیش های چا  از یدر بیش جذابیت جلی ویر و است شیه ای ویژه دوجه امر

 فرانسهوی  عنهوان  مطابقهت  عیم کنی می جلب را کتاب این ۀخواننی نظر که ای نکته اولین
 (فرانسهه  شهعر  انواع) فارسی عنوان با (Versification Française et Genres Poétiques) کتاب
 آغهاز  )از فرانسهه  شعر انواع صورر به فارسی عنوان کتاب ۀنام شناس در ،دیگر ازسوی .است

 فرانسهوی  عبهارر  در عنوان داریخی بخش به اشاره که است شیه ذکر نو( شعر ییشکوفا دا
 ذاشهت گ «فرانسهوی  شهعر  انواع و قواعی» بتوان را اثر فارسی عنوان شایی .خورد نمی چش  به
 گهروه  در ذشهته گ در کهه  ۹انتقهادی  ییادداشهت  در .باشی گویادر کتاب محتوای درخصوص دا

 علهوم  پژوهشهگاه  در انسهانی  علهوم  کتهب  و متهون  بررسی شورای در ها زبان و شناسی زبان
 عنهوان  منتقهی  گر پژوهش ،است شیه نگاشته اثر این درخصوص فرهنگی مطالعار و انسانی
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 مهورد  ایهن  در کهه  اسهت  کهرده  نههاد  پهیش  را «فرانسه زبان در شعر انواع و شعری صناعار»
 شهعر  انهواع  نام به دیگری کتاب عنوان کلمار ییجا جابه از شیهنهاد پیش وانعن گفت دوان می
 در ،دهشهیری  الیینءسییضهیا  و پهور  کهنمویی ژاله ۀنوشت ،فرانسه زبان در شعری صناعار و

 بها  منتقهی  ،دردیهب  بهیین  .اسهت  شیه منتشر فارسی زبان به که است آمیه دست به ۹۷۳0 سال
 آن بهر  اگهر  هرچنی .است برنیامیه بییعی نهاد پیش درپی عمالً نوعی به عنوان این گرفتن عاریه
 و فرانسهوی  سرایی شعر» ۀگزین دوان می ،آوری  دست به عنوان از یصحیح یابی معادل که باشی 
 .کنی  مطر  نیز را «شعری انواع

 موردمطالعهه  کتهاب  دوم ویهرایش  اسهت  کرده مراجعه آن به سطور این ۀنگارنی که کتابی
 چها   دهاریخ  بهه  بادوجهه  ،دنهها  و است نشیه اشاره کتاب جلی روی بر نکته این به اما است،
 «دوم ویهرایش  گفتهار  پیش» ۀمراجع با و ۹۷۳۷ سال که جلی از پس ۀصفح اولین در شیه درج
 و اشهتباهار  برخهی  دصحیح به ،قسمت این در .شود می مشخص امر این (،IX) ۱ ۀصفح در

 اسهتادان  بهرای  را کتهاب  ایهن  بها  کهار  دها  اسهت  شیه هاشار کتاب به اضافی متون شین اضافه
 نیافتهه  اثهر  اول چها   در جهایی  کهه  ای اضهافی  متهون  که انی کرده بیان مؤلفان .کنی در رادت
 .دهنی می خواننیه به را شعری دحول با آشنایی ۀاجاز زمانی دردیب در قرارگرفتن با ،انی بوده
 

ناهمگنارجاعاتمشکل9.1
 دههی  ارجهاع  در وادهیی  روش از نویسهنیگان  ،متعیدنی که اثر این در شیه ارائه های مثال در

 کتهاب  نهام  ذکهر  به و انی کرده اکتفا شاعر نام ذکر به دنها گاه که  دردیب  بیین انی؛ نکرده استفاده
 .انهی  نکهرده  ای اشهاره  شعر خود نام به اما ،انی کرده ذکر را کتاب نام گاه .انی نیییه نیازی مرجع
 خواههی  مواجهه  سهردرگمی  بها  را اشعار متن ۀادام به مراجعه به منی عالقه واننیگانخ امر این

 عمهالً  نباشهی،  فراه  اصلی منبع یافتن و اینترنتی یوجو جست امکان که درصوردی و ساخت
 در دتهی  نهاهمگنی  ایهن  .نمایی می غیرممکن اشعار ۀادام خوانین و اصلی منبع به یرس دست
 .دشو می دییه نیز فص  ی  دل

و آلفهرد دوموسهه در    00 ۀبا اشاره به شعر پ  ورلن در صهفح   در فص  دو ،مثال رایب ـ
که در همهین فصه     شود، درصوردی ها ذکر می ها در پایان مثال نام آثار آن هفیه ۀصفح

دنهها   0۲و  0۷در صفحار ... و ه،هایی از هوگو، یماردین، الوار، والری مثال ۀپس از ارائ
نهوعی    بهه  ۲۷ ۀدر فص  چهارم در صفح ،دیگر ازسوی. یه استاس  این شعرا ذکر ش

پس از ذکهر نهام    ،مؤلفان. اشتباه استفاده شیه استصورر  بهخوری  که  از ارجاع برمی
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 ۀشهیو  کننهی و ارجهاع آن را بهه    هوگو برای ی  مثال، مثال دومی از وی ارائه مهی 
(ibid.: Les Contemplations )داشهت کهه اصهطال  یدهین    اما بایی دوجه . کننی ذکر می 

ibid. اسهت، امها   « در همان محه  »معنای  به ،گیرد که در ارجاعار مورداستفاده قرار می
چراکه در این ارجاع  ؛انی مورداستفاده قرار داده« همان نویسنیه»آن را در معنای  مؤلفان
 . خورد میچش   به .ibidجای نام نویسنیه عبارر  ذکر شیه است و به به ایتالی  نام اثر

ۀ پهس از ارائه   :یهابی   می را باز ه  نوع دیگری از ارجاع ۲۷ ۀصفحدر  ،در همین فص  ـ
رو  هروبه  (oulipo III, 2, p. 259)شهک    با ارجاعی بهه ( Jean Queval)مثالی از ژان کوال 

 ۀو صهفح  ،شهیه بها نهام اثهر، بخهش      های ارائهه  برخال  بسیاری از مثال ،شوی  که می
در پاورقی در ارجهاعی بهه اثهر     مؤلفان ،رخصوص همین مثالد. شوی  مربوط آشنا می

برداشهته   L’atelier d’Écritureکننی کهه ایهن مثهال از کتهاب      خود ذکر می ۀمورداستفاد
  بهیین  ؛صحیح ذکر نشهیه اسهت  صورر  بهاما در همین پاورقی ه  ارجاع  ،است  شیه

دههی بایهی ذکهر     ارجهاع  این اثر و شهر مح  انتشار در این نوع ۀکه نام نویسنی  دردیب
 .  انی هکردنرعایت  را این امر نویسنیگان شود که

 Versification par Pierre Guiraud, p. 115صورر  بهنیز ارجاعی در پاورقی  ۲۲ ۀدر صفح ـ
دلیه    اسهت کهه بهه    ذکر شهیه   par ۀکلماثر پس از  ۀنام نگارنی ،در این ارجاع. بینی  می

 .یستناده صحیح بودن ارجاع این نوع استف مستقی 

 مهواردی  چنهین  اصهال   اهمیت ،ارجاعار انواع بودن ناهمگن و ذکرشیه موارد به بادوجه
 ای نامهه  غل  کردن ضمیمه صورر به امر این انجام عیم درصورر یا اثر این بعیی ویرایش در
 درسهی  کتابی در هایی کاستی چنین وجود چراکه د؛شو می ادساس بسیار بعیی های چا  در
 ارشهی  کارشناسهی  دکمیلهی،  دحصهیالر  ۀدور در دهیریس  برای کارشناسی ۀدور بر وهعال که

 نگهارش  بها  را دوره ایهن  بایهی  کهه  دانشهجویانی  برای است شیه نهاد پیش نیز فرانسه، ادبیار
 رعایهت  از نامناسهب  مثهالی  ،برسهاننی  ادمهام  به ارجاع و نگارشی قوانین رعایت با ای نامه پایان
 .است هشپژو در نگارشی قوانین
 

همگنهایزیرفصلوجودعدم1.1
 ههای  زیرفصه   نبهود  کنی،   می مواجه دشواری کمی با را اثر این از استفاده که مواردی از یکی

 برخهی  در گذاری، شماره بیون ها زیرفص  ها فص  از برخی در که  دردیب  بیین .است همگن
 ،دردیهب  بهیین  .انی شیه مشخص اعیاد با برخی و ،کوچ  درو  با برخی بزرگ، درو  با
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 از کهه  دردهالی  خهورد،  نمی چش  به ها عنوان به دهی دردیب در خاصی نظ  ابتیایی فصول در
 .است  گرفته قرار مورداستفاده منظمی گذاری شماره ده دا هشت فص 
 ادبی دصویرهای از مورد سه به ۳۲ ۀصفح در کتاب این هفت  فص  ابتیای در ،مثال رایب

 بهیون  A، B، C دهرو   ذکهر  بها  و نیستنی شعر به مختص که شود می اشاره گفتار در موجود
 ههای  زیرعنهوان  فصه   ایهن  که جایی ازآن .ینشو می آورده شونی ذکر مجیداً ها عنوان در که این

 امها  اسهت،  شهیه  اسهتفاده  ها آن دادن نشان برای اعیاد و کوچ  یدین درو  از ،دارد زیادی
 بهه  شهود  مهی  مجبهور  گهاه  مخاطهب  ،انهی  نگرفتهه  قرار r.۹ صورر به مثال رایب که این  دلی  به

   .نیا   کوچ  در  کیام به مربوط اعیاد که شود متوجه دا کنی رجوع قب  صفحار
 اصهالدار  بهرای  کهار  جهای  کتهاب  شک  درخصوص که شود می مشاهیه ،دردیب بیین
 ۀدرزمینه  خصهوص  هب بازبینی این .دارد وجود بسیار کتاب ادتمالی های ویرایش در ای عیییه
 کهه  ای درسی کتاب چنین دا شود لحاظ دتماً بایی مورداستفاده نویسنیگان آثار به دهی ارجاع

 اثهر  مخاطهب  دانشهجویان  به را ارجاعار از صحیحی ۀنمون بتوانی ،است دانشگاه داناتاس اثر
 ینعنهاو  و هها  زیرفص  کردن منظ  و سازی همگن درخصوص بایی چنین ه  نالفؤم .کنی ارائه
 و دنبهال  خوبی به را کتاب مختلف های بخش بتواننی مخاطبان دا کننی استفاده وادیی ۀشیو از
 .کننی استفاده آن مطالب از

 

 کتاب محتوای بررسی .۳

 پهیش  کتهاب  های فص  با هماهن  صورر به ابتیادر را کتاب محتوای بررسی ،بخش این در
 آن بهه  اثهر  جهای  جهای  در کهه  خهت پردا خهواهی   کلهی  مالدظهادی  بیهان  به سپس .بری  می

 .ای  برخورده
 شهعر  بها  مهردب   قهول  نق  دو اثر (eVVV) ۳ ۀصفح در گفتار پیش از قب  و کتاب ابتیای در
 شهعر  یها  ادبیهار  بهه  خاصهی  ۀاشهار  و کهرده  اشهاره  شهعر  به کلی صورر به که انی شیه ذکر

 ،انهی  شیه انتخاب ای شیه ختهشنا چنیان نه نویسنیگان از که ها قول نق  این .انی نکرده فرانسوی
 .باشنی فرانسوی شعر دنیای به ورود ۀطلیع گر بیان دواننی می سختی به

 بهرای  دانشهجویان  بهه  کم  برای کام  نسبتاً کتابی ۀارائ» مؤلفان هی  ،اثر گفتار پیش در
 و ،سهطح  نیهاز،  با کامالً یا و یابنی می سختی به که خارجی جزوار به مراجعه به نیازی که این

 نهوع  بیهان  بهه  آن در و اسهت  شهیه  ذکهر  «باشهنی  نیاشهته  نیارنهی  سهازگاری  هها  آن فرهن 
 وسهعت  دوانهی  نمی اثر این که دارنی می اذعان مؤلفان .است شیه پرداخته اثر بنیی ارچوبهچ
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 دهیریس  را درس ایهن  کهه  یدانشهگاه  داناتاس دردیب بیین و بگیرد  دربر را فرانسه غنی شعر
 .کننی ارائه مثال رایب را اشعاری دانشجویان ادساس و طبع به بادوجه دواننی می ،کننی می

 

نافرجامآغازیاثر،ۀمقدم9.9
 بهرای  شهاعر  که کنی می معرفی هاییفراینی و قوانین عنوان به را «versification» لات اثر ۀمقیم

 ملهرب  را فرانسهه  شهعری  قهوانین  کهه  کنهی  می اشاره و گیرد می کار به منظ  شعرهای ساختن
(Malherbe) بوالو و (eH rLrg)  اعمهال  را هها  آن رمانتیس  و کالسی  مکادب شعرای و دنظی 

 داده اختصهاص  شهاعر  نقش ۀدرزمین قولی نق  به (خ  پانزده) مقیمه از نیمی دیود .انی کرده
 و شهاعر  ۀاسهتعار  دارای و انگیز شگفت زبان ۀمطالع که دارنی می بیان نویسنیگان و است شیه
 دفاور به ای اشاره ،مقیمه پایان در .است اثر این ۀمطالع هی  وی ۀمورداستفاد هایفراینی نیز
 طول ۀبرپای که فارسی شعر برخال  که دارنی می بیان مؤلفان و شود می فرانسه و فارسی شعر
 .اسهت  شهیه  اسهتوار  بهر  دکیه هجاهای مح  و دعیاد ۀبرپای فرانسه شعر ،است شیه بنا ها هجا
 شناخت اهمیت و فرانسه شعر غنای ۀدهنی نشان و صفحه( ونی  )ی  است کوداه یاربس مقیمه
 و باشهی  نیاشهته  فرانسهه  ادبیهار  با کاملی آشنایی فردی که درصوردی دردیب، بیین .نیست آن

 مواجه دشواری با ،کنی آماده فرانسه شعر ۀمطالع برای را خود اثر این ۀمقیم ۀمطالع با بخواهی
 امر این .کنی پییا زمینه این در شناختی دیگر آثار به مراجعه با ابتیادر ایستب می و شی خواهی

 دیگر مطالبی افزودن با بود ممکن که درصوردی است؛ کرده دبیی  درسی کتابی به کامالً را اثر
 ۀرشهت  در کهه  افهرادی  نظیهر  ایهران،  در فرانسهه  شعر به منیان عالقه سایر برای را آن مقیمه به

 منهی  عالقهه  زبهان  ایهن  بهه  شخصی مطالعار با که افرادی یا انی کرده دحصی  هفرانس مترجمی
 و فنهی  های رشته درسی های کتاب در شایی امر این لزوم .داد قرار در مورداستفاده نیز انی، شیه
 مخاطبهان  قطعهاً  ادبیهار  درخصهوص  اطالعهادی  دارای کتهاب  اما نشود، ادساس دیگر علوم

 کهه  ،کتهاب  اصهلی  مطالب دج  به بادوجه .داشت خواهی شتهر آن دانشجویان جز به دیگری
 اهمیهت  از آن در کهه  ،صهفحه  ده دا پنج بین دیاق  ای مقیمه ۀارائ ،است صفحه ۹۱2 دیود
 .نمود می در منطقی ،شود صحبت آن دأثیرگذار های چهره و شعری مسائ  و فرانسوی شعر
 

اثرفصول1.9
 هرچیهز  از  پهیش  دانشجویان منیساختن عالقه لزوم درخصوص گفتار پیش در چه آن برخال 

 نهام  دهیاق   یها  هها  مثهال  ۀارائ با در طوینی ای مقیمه در دوانست می که مری)ا است شیه بیان
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 در را کتهاب  مطالهب  نویسهنیگان  (،شهود  انجهام  ها آن نمادین و معرو  اشعار عنوان و شعرا
 ایهن  در کهه  ای نکتهه  .ننهی ک مهی  آغهاز  (oèMaL) هجاشهماری  خش  نسبتاً مبحث با اول فص 
 زیرفصه   دیگهر  ازسهوی  و هاسهت  زیرفص  برای گذاری شماره عیم خورد می چش  به بخش

 دقسهی   0 و ۹ بخهش  دو بهه  (rHoeML ÉLs surrrlLs) صهیا  بهی  «L» قهانون  هجاههای  شمارش
 .(Shahin and Ghavimi 2000: 5, 6) شود می

 شیه ارائه بنیی طبقه .پردازد می فرانسه شعر در (vLas) مصرع /بیت انواع به اثر دوم فص 
 دو از فصه   ایهن  .اسهت  شهیه  نههاد  پهیش  (vLas) مصهرع  /بیت هر هجاهای دعیاد برمبنای
 در .اسهت  شیه دشکی  «ها مصرع طول ۀوسیل به ایجادشیه دأثیرار» و «ها مصرع نام» زیرفص 
 نوع به اشاره و ،مثال ۀارائ ی،بررس به هجایی دوازده دا هجایی د  از نویسنیگان ،اول زیرفص 
 ایهن  بهه  دهوان  مهی  که ایرادادی از یکی .انی پرداخته مصرع انواع این از استفاده عصر و موضوعی

 خواننهیه  بهرای  کهه  انهی  شهیه  انتخهاب  نواخهت  ی  ای گونه به عناوین که این دانست وارد فص 
 (،vLas ÉL ÉLgx surrrlLs Hg É ssurrrlL /دوهجایهه  یا دوهجایی مصرع) کننی نمی ایجاد جذابیتی

 بهه  هجهایی  دوازده پایهان  دها  و (vLasL ÉL MaH s surrrlLs Hg Ma surrrlL) هجایهه  سه یا هجایی سه
 و شهونی  ارائهه  جیولی درقالب دوانستنی می موارد این .انی گرفته قرار مورداشاره دردیب همین

 خهاص  ویژگهی  هجاهها  عهیاد د جز به چراکه ؛نبود نیازی ها مصرع نوع این د  د  معرفی به
 .است  نگرفته قرار موردبررسی دیگری
 و جهذاب  یمحتهوا  دوانسهت  یم که «ها مصرع طول ۀلیوس به جادشیهیا راریدأث» رفص یز
 و دارد کودهاه  مثهال  سهه  فق  و دارد مطلب صفحه  ی از در ک  باشی داشته ییایگو یها مثال
 دوانسهتنی  یمه  سنیگانینو که یصورددر ،تاس شیه راریدأث نیا به ییگذرا اریبس ۀاشار آن در
 یهها  مثهال  ۀارائه  بها  خصوص  نیا در را یجالب مبحث ها مصرع مختلف انواع یبررس از پس

 مختلهف  انهواع  انتخهاب  تیه اهم بیه درد نیبی و کننی مطر  یفرانسو ریشه یشعرا از بارزدر
 .کننی در مشخص مخاطب یبرا در شیب را مصرع

 درابتهیا  نویسهنیگان  .پردازد می (sMaHerLs) «ها مصرع ختلفم یها گروه» به اثر سوم فص 
 ،سهپس  .پردازنهی  می مخلوط و ،نامنظ  منظ ، یعنی آن مختلف انواع سپس و «بنی» فیدعر به
 آن در کهه  شهود  می پرداخته (IsomeMa L LM reMeaHoeMa L) ها آن مختلف یا سان ه  های انیازه به

 ههای  بنهی  نهام  ،ادامهه در .گیهرد  مهی  قهرار  ردبررسیمو (عمودی و افقی) شعر هنیسی ساختار
 هها  نهام  ایهن  قسهمت،  ایهن  در .شود می ارائه هستنی دارا که هایی مصرع دعیاد طبقبر مختلف
 .ینه گیر مهی   دربهر  را مورد یازده و انی شیه آورده کوچ  یدین درو  با که شونی می معرفی
 .رسهی  یمه  انیپا به یمصرع زدهدوا بنی مورد آخرین از مثالی با خاصی گیری نتیجه بیون فص 
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 اسهت  هوگهو  ویکتهور  از ای  صفحه چهار یشعر یمبنابر فص  این برای شیه ارائه اول دمرین
 ایجهاد  آن انجهام  بهرای  دانشهجویان  در چنهیانی  اشهتیاق  و رسی می نظر به سنگینی دمرین که
 بها  ابتهیا  سنیگانینو دبو بهتر ییشا .است شیه ارائه در کوداه صورر به دوم دمرین اما ،کنی نمی
 دوسه   فرانسهه  شهعر  ویژگهی  ایهن  از مختلف ایه هاستفاد فرانسه شعر از بارز مثال ی  ۀارائ

 .دادنی می شر  را نآ معنایی دأثیرار و فرانسوی شعرای
 بهیون  مؤنهث  و مهذکر  ههای  قافیهه  عنهوان  از پس و دارد اختصاص قافیه به چهارم فص 

 عهیم  .ب» و (r. rrMLaararL ÉLs a oLs) «هها  هیه قاف دناوب .الف» به یخاص بنیی طبقه به اشاره
 ای اشهاره  ،فصه   این ۀمیان در .شود می پرداخته (l. aHa-rrMLaararL ÉLs a oLs) «ها هیقاف دناوب

 خلهوص » عنهوان  از پهس  عنهوان  نیا چرا شود ینم مشخص اما شود، یم «خاص دایر» به
 یبنهی   یدقسه  ،دنهوع  بهارۀ در سهنیگان ینو قهول  بهه  .اسهت  شیه ارائه «ها هیقاف دنوع» و «ها هیقاف
 قهانون  و اسهت  امهروز  به دا هیقاف از متفاور یها استفاده بارۀدر یکاوکنج یبرا فق  شیه ارائه
 .شود ینم یمعرف آن یبرا یخاص مرجع ای

 رد خهاص  دهأثیری  ایجهاد  منظور به که دارد اختصاص (sHaHa Mes) ها طنین به پنج  فص 
 پهس  نویسنیگان .ردیگ یم قرار استفادهمورد خواننیه در خاص ادساسی دایجا یا گوش روی
 ارزش بهه  (rrr MearM Ha) صهامت  دکرار و (rssHararL) مصور دکرار مورد دو به پرداختن از

 بررسهی  با ابتیا بود بهتر شایی که درصوردی پردازنی، می فرانسه زبان در ها مصور و ها صامت
  بهیین  شی، می پرداخته ذکرشیه مورد دو به ها آن های ارزش بر دسل  و ،ها مصور ،ها صامت
 شهمارنی  که   کهه  موارد این در شیه ارائه های مثال در دوانست می در رادت مخاطب که  دردیب
 روی بهر  مؤلفهان  فصول از بسیاری ماننی نیز فص  این در ،درواقع .ببینی را شاعر شعری ذوق
 دهر  بهیش  مثهال  ۀارائ بر و انی کرده دساب کتاب این دیریس زمان در اسادیی ادتمالی های مثال
 .انی نیییه نیازی

  هها  دکیهه  آهنه   مبحهث  بها  کهه  شهود  مهی  مربهوط  (auMroL) آهنه   بهه  شش  فص 
(rL auMroL ÉL rrrLaMs) محه  » :انی شیه ارائه ناهمگن عنوان دو بخش این در .شود می شروع 

 .اسهت  شیه دقسی  قیرر و ،دعیاد مح ، به مورد این که «متحر  های دکیه» و «ثابت های دکیه
 HaMaL-aLnLMr و ،anrolLoLaML ، aLnLM مهورد  سهه  بها  «هها  مکهث  آهنه  » قسمت در ،دیگر ازسوی

 سهپس  و انی شیه ذکر کلمه سه هر قسمت نیا ریز یکل عنوان  ی در ابتیا که  یهست رو  روبه
 گرفتهه  قهرار  یمعرفه  و یموردبررسه  جیاگانهه  عنوان  ی دحت جیاگانه صورر به کلمه هر

 ههای  موقعیهت  و LanrolLoLaM بهه  دوباره دیگر، مورد دو دوضیح از پس ،دیگر ازسوی .است 
 عنهوان  بهود   بهتهر  شهایی  .شهود  می پرداخته ها آن شر  به و شود می بازگشت دارد که دیگری
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 کامه   حاریدوضه  بها  و جیاگانه صورر به مورد سه این از هرکیام و داشت نمی وجود کلی
 در را نظمهی  بهی  و آشهفتگی  نوعی ،دردیب بیین .شینی می بررسی «ها مکث آهن » عنوان ریز

 نویسهنیگان  سهوی  از شهیه  بیهان  مهوارد  بهر  مهرور  و دقهت  کمهی  بها  کهه  شاهیی  فص  این
 .بود جلوگیری قاب 

 بالغهت  به که است یافته اختصاص (rcLssLarL ÉL rr eHes L) «شعری ذار» به هفت  فص 
 بها  مخاطهب  .پردازد می فرانسه زبان در مختلف های استعاره ماننی زبانی های استفاده و شعری
 یافتهه  پایهان  کتهاب  در شهعر  فهرم  و شهک   به پرداختن که کنی می دصور فص  این با مواجهه
 بها  اشهعار » عنهوان  با بعی فص  دیین با که درصوردی شوی ، می محتوایی مبادث وارد و است
 و نیسهت  صهحیح  امهر  ایهن  کهه  شهود  مهی  مشخص (Ls eHèoLs à nHaoL n xLr) «ثابت شک 
 چهالش  به را فص  این جایگاه وجاهت دوان می ،دردیب بیین .شعری  شک  بخش در چنان ه 

 ههای  فصه   خوانش روانی که است اثر بر وارد قاب  اساسی ایرادهای از یکی مورد این .کشیی
 .کنی می مواجه مشک  با را کتاب

 آن در و پهردازد  مهی  (Ls eHèoLs à nHaoL n xLl) «ثابهت   شهک  بها  اشهعار » به هشت  فص 
 نهوع  ههر  بهه  مربهوط  یکهامل  شیبه و ک  دوضیحار بنیی شماره وسیلۀ هب قب  فصول برخال 

 ههر  بهه  مربهوط  دوضیحار در .ی شاهی طوینی عمیداً های مثال با را (ظاهری نظر از) یشعر
 بهه  کهه  شهود  یم اشاره شعرایی نیز و ،شعری بنیهای دعیاد سیالب، دعیاد بنیی، قافیه به نوع،
 .نیدار محیود آثاری شعری شک  این

 گهروه  دو بهه  را آن مؤلفهان  که پردازد یم (poétiques genres) «شعری انواع» به نه  فص 
 شهعری  نوع سه (iomèdeD) دیومی به رجوع با .کننی می دقسی  «جانبی انواع» و «اصلی انواع»

 شهعر  نهوع  ،ابتهیا  .شهونی  مهی  معرفهی  فرانسه شعر اصلی وعن سه نمایشی و ،دماسی غنایی،
 بهه  مؤلفهان  (HÉL) قصییه ۀشاخ زیر در .گیرنی می قرار موردبررسی آن های زیرشاخه و غنایی
 شهعر  دوم مهورد  ازآن پهس  و پردازنهی  مهی  «فرانسهه  غنایی شعرای» به مربوط دوضیحادی ذکر

 «فرانسهه  غنهایی  شهعرای » نهوان ع کهه  درصهوردی  پردازنهی،  مهی  (ruoaL) سهرود  یعنی غنایی
 دماسهی  بخهش  در .آمهی  مهی  غنایی شعر انواع معرفی و بنیی دقسی  آغاز از پیش بایست می
(eeHeeL) ایهن  ۀداریخچ و دوضیح به دیگر انواع با مقایسه در را زیاددری بسیار دج  مؤلفان 

 یشهعر  وعنه  دو خال بهر  مجهزا  عنهوان  بهیون  را شعر این مختلف انواع و انی پرداخته مورد
 را دهری  که   بسهیار  دج  ،است نمایشی نوع که سوم اصلی نوع .انی کرده یبررس گرید یاصل
 در کمهیی  و دهراژدی  ذکهر  بهیون  بنهیی  دقسی  ،بخش این در .است داده اختصاص خود به

  یه  اپهرا  ،دیگهر  ازسهوی  .است پرداخته انواع مخلوط و ،رمانتی  جیی، درام به بنیی دقسی 
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 ههیچ  بهه  مهورد  ایهن  در انهی   دوضهیحی  از پس و است  شیه یمعرف ییکم ای  یدراژ درام
 چهه  چنهان  که درصوردی .شود نمی ای اشاره یشعر نوع نیا در فرانسه اریادب از یاثر ای شاعر
 در آنهان  از اسهتفاده  معرفهی  شهعری  انواع ذکر از هی  و میآ می میان به سخن فرانسه شعر از

 شهعرای  آثهار  بها  را مخاطهب  و کننهی  اشهاره  آن از هایی لمثا به دوانستنی می بود، فرانسه شعر
 .انی کرده استفاده شعری نوع این از که کننی آشنا داری نام

 آن در و دارد اختصهاص  (eHèoLs La vLas r laL) «آزاد مصهرع  بها  اشهعار » بهه  ده  فص 
 اشهاره  صهیا  سهطح  و ،هجها  سهطح  جمله، سطح ،(prose tiqueépo) شعری نثر نظیر مواردی

 .خورد نمی چش  به آن در خاصی انتقادی مورد که تاس
 

مؤلفانهدفومحتواتمرکزۀمسئل9.9
 یبهرا  یاثهر  بهه  ینهوع  بهه  را آن اثر نیا دوسوم دردیود شیه یمعرف موارد به پردازش نوع

 سهاختار  بهر  اریبس ییدأک که بیدرد  نیبی .است کرده  یدبی فرانسه یشعر ساختار شناخت
 دهر  شیبه  کهه  اسهت  یا گونهه  بهه  موارد گرید و ،ها هجا ها، هیقاف آن، رب داک  قواعی ،یشعر

 شهعر  شهگفت  یایه دن بهه  را یو بخواههی  کهه  نیداا سازد یم آشنا شعر یالفبا با را دانشجو
 یبررسه  و دهر  شیبه  ییهها  مثهال  بها  دوانستنی یم سنیگانینو را مه  نیا .کنی وارد یفرانسو
 و شهعر  فهه   بهه  یفرانسهو  یشهعرا  آثار از کام  لمثا چنی در ها استعاره ۀاستفاد و ساختار
 و فصه    یه  در قواعهی  نیه ا از هریه   جهزء  جزء به اشاره .کننی اشاره ها آن یادب ارزش

  یدبهی  انیدانشهجو  یبهرا  یکتاب به را اثر نیا فرانسه شعر انواع به فص  دو فق  اختصاص
 بهه  صرفاً که جبورنیم درس نیا آزمون گذرانین هی  با خود یساز آماده یبرا که کنی یم

 اثهر  ۀجنبه  نیه ا بهر  زین فص  هر انیپا نارِیدمر ،نیبرا عالوه .بپردازنی قواعی نیا کردن دفظ
 و شهوق  یفرانسهو  بهزرگ  یشهعرا  آثار و متون ۀارائ با دوانی یم که یدرس و کننی یم ییدأک
 بهه  که شود یم  یدبی نواخت  ی یدرس به عمالً ،کنی روشن مخاطبان دل در را یادب ۀبارق
 بهه  شخصهی  صورر به کننی می دوصیه اسادیی به مؤلفان که نکته این .پردازد یم نیقوان انیب

 بهودن  اجبهاری  کتهاب،  دجه   بهه  بادوجهه  چراکهه  نیست، عملی چنیان ،بپردازنی متون ارائۀ
 بهایی  اغلهب  دعهیاد  و فرانسهه  ادبیهار  ارشهی  کارشناسی آزمون گذرانین برای آن مطالعۀ

 دهیریس  بر عالوه دا داشت خواهنی را آن زمان دشواری به اسادیی ها، سکال در دانشجویان
 .بپردازنهی  نیهز  کهالس  در کتهاب  مطالهب  از خارج اشعاری خوانین به کتاب مطالب کام 

 قهرن  در فرانسهه  شهعر  مطالعۀ برای درسی منبع کتاب این که مطلب این بیان ،دیگر ازطر 
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 یها  دو در دنها که دردیب بیین .نیست ازگارس کتاب محتوای با ،است بیست  قرن و نوزده 
 شهناخت  هرچنهی  .شهود  مهی  پرداختهه  قهرون  این در فرانسه شعر به کتاب این از فص  سه

 و یزم بسهیار  شهعرا  دوسه   شهیه  استفاده های ظرافت و ها زیبایی در  برای شعری قواعی
 دهی ارجاع یش اشاره در پیش که طور همان و موارد این دج  بودنن متناسب است، ضروری
 بهرای  مخاطهب  از را فرصهت  عمهالً  انهی،  شیه نق  ها آن از هایی قسمت که آثاری به ناقص
 .کنی می سلب آثار این با آشنایی

 

شدهاستفادهمراجع3.9
 انتشهارار  را آثهار  ایهن  .انهی  کهرده  استفاده اثر این نگارش برای متعیدی مراجع از نویسنیگان
 کهه  یهابی   درمهی  مراجهع  بررسهی  با اما ،انی کرده چا  ویفرانس مطر  انشارار و دانشگاهی
 یهها  مثهال  بیدرد نیبی و انی نکرده رجوع یفرانسو یشعرا آثار به ماًیمستق اثر نیا نگارنیگان

 اریه ادب خیدهار  یهها  کتهاب  اکثهراً  کهه   شیه برگرفته دوم دست منابع از کتاب نیا در شیه ارائه
 اثهر   یه  در یهیه گز صهورر  بهه  کهه  اسهت  رشهاع  نیچنهی  اشهعار  همجموعه  ای است فرانسه
 نیه ا نگارش نوع بودن اول دست دوانی یم مراجع از استفاده ۀویش نیچن است. شیه یآور جمع
 نگهارش  بهه  دسهت  رانیا در مؤلفان که نیا به دوجهبا ،گرید یازسو .بکشی چالش به یکم را اثر
 خصوصهاً  موضهوع  نیه ا ۀطه ید در مختلهف  منابع به یچنیان یرس دست و انی زده کتاب نیا

 هها  آن  یعلمه  منبهع  بضاعت دنها آثار نیا رسی یم نظر به انی، نیاشته مختلف یشعرا آثار کتاب
 یآموزشه  مهواد  سهال  نیچنهی  یبرا که یدرس کتب نیچن دألیف است ستهیشا اما ،است  بوده
 یسهو  از و شهود  انجام یدانشگاه مؤلفان با یقرارداد درقالب ،نیا یدانشگاه یها رشته یاصل

 انجهام  یزم و روز بهه  مرجهع  کتهب  ۀیه ده یبرا یمال تیدما سمت انتشارار و علوم وزارر
 نیچنه  .شهود  دقبه   هها   آن ۀیه ده و یشناسه  منبهع  یبرا یپژوهش یسفرها هزینۀ یدت و گیرد
 محافه   در فرهنه   و عل  روز مسائ  یدرراستا روز به و جامع آثار خلق با قطعاً ییها نهیهز

 بهه  و انجامهی  یمه  انیدانشهجو  یریادگیه  و استادان سیدیر ییآکار شیزااف به ایدن یدانشگاه
 .شود یم جبران نحو  بهترین

 

 محتوایی رویكرد نقد .۴

 ادخهاذ  بها  کتهاب  نیه ا مؤلفهان  کهه  گفهت  دهوان  یمه  اثر نیا یمحتوا خصوصدر ،درمجموع
 ارچوبهه چ در مخاطهب  بهه  یشهعر  فنون انتقال یبرا دالش در شعر به ییقایبوط یکردیرو
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 شهناخت  لهزوم  درخصهوص  ییازسهو  دوانهی  یم یکردیرو نیچن .نیا بوده یشعر یها یئورد
 اثهر  نیا ها ارچوبهچ نیا بر انیازه از شیب ییدأک اما باشی، مورددفاع فرانسه شعر ارچوبهچ
 ییشها  فرانسهه  شهعر  درخصهوص  که آن دال .است کرده  یدبی یشعرشناس ۀرسال ینوع به را

 قهول  از یبونتهه  رنهه  طورکهه  همهان  .پرداخت شعر به شناسانه ییابیز یکردیرو ادخاذ با بتوان
  شهود،  یمه  خوانهیه  شهود،  یمه  یهیشن شعر شود، ینم سیدیر شعر» :ییگو یم «شاعران یبرخ»

 کهه  گهذارد  یمه  اریاخت در را خودش شعر شود، یم یزنیگ  شود، یم ایرؤ وارد شود، یم دس
 شهعر  دیریس که معتقینی ریانت و ژرونبر ،دیگر ازسوی (.éanunll :1980 685) «شود کشف
 معتقینهی  هها  آن .شهی  راه ه  بایی راه این در مخاطب با و شود آغاز نظ  متون خوانین با بایی

 ههایی  آن کهرد  ارائهه  شهعر  عهال   ههای  زیبایی در  برای را آن دوان می که شعری نوع بهترین
 در بنهابراین  و کننهی  یمه  زده شهگفت  را مخاطهب  هها  ادساس و ،صیاها دصاویر، با که هستنی
 نگهاهی  چنهین  درراستای .(ne’ee’un ana etenle :2007 50) کرد دأم  بایی متون این انتخاب
 ،(stlutaN nutteao) بوآلهو  نیکهوی  اثهر  (naM tHeM lgL) منظهوم  هنهر  در کهه  اسهت  بوده
 و گذشهته  در اثهر  در نهام  همهین  بهه  بخشهی  یا میالدی، هفیه  قرن در شعر پرداز نظریه

 و ارچوبهه چ شهاعر  کهه  بینهی   مهی  نوزده  قرن در ورلن پ  از (saatN el saeog’e) در شپی
 ،شهی  اشاره طورکه همان اما ،کنی می معرفی مخاطب به شعر درقالب بایییز به را شعری قواعی
 از انبههوهی بهها مخاطههب و نیسههت کتههاب ایههن در درعمهه  ای شناسههانه زیبههایی نگههاه چنههین

 شهایی  .نیسهتنی  موفهق  شهعر  به عالقه و ذوق بییاری در که تاس رو  روبه شعری اصطالدار
 آشهنا  هها  آن آثهار  و شعرا با مختلف قرون ادبیار های کالس در دانشجویان که شود استییل

 دئهادر  کتهاب  و فرانسهه  در دئادر درس درخصوص ،کنی  قبول را دلیلی چنین اگر اما انی، شیه
 در فرانسهوی  ادیبهان  برخهی  که درصوردی .کرد ئهارا را استییلی چنین دوان می ه  فرانسه در

 در هها  آن آثهار  انواع دمام با آشنایی درعم ، و انی پرداخته اثر خلق به ادبیار از مختلفی وجوه
 از مهثالً  کهه  زمانی ،دیگر ازسوی .است دشوار ادبیار داریخ درسی ۀشی داده اختصاص ساعار

 آثهار  ۀمایه  درون بر دمرکز اغلب ،شود می تصحب (ealtne) راسین یا (eu’nettte) کورنی آثار
 ایهن  شهعر  شناسهی  زیبایی و هاست آن آثار شناسی روان و ادیبان این دراژدی های شخصیت و
 .نهیارد  جهایی  چنهیان  درسی های برنامه در فرانسه ادبیار مطر  های چهره دیگر و ادیب دو

 درس اختصهاص  کهه  آن دال .نیارد وجود نیز موارد این به پرداختن برای کافی زمان ازطرفی
 و دهر  دقیهق  بررسهی  بهرای  مطلوبی بسیار فرصت دوانست می فرانسه در شعر انواع به کتابی و

 ایهن  در سهفانه أمت کهافی  متهون  ۀارائه  عیم با که امری باشی، فرانسه ادبیار منظوم آثار در ویژه
 پهرداختن  زا پهیش  دوانسهتنی  می کتاب این نویسنیگان ،دیگر ازسوی .است نشیه محقق کتاب
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 نگهاه  دحهول  و ،زبهان  با آن ۀرابط ،شعر درخصوص نظریادی مقیمادی فصلی در شعر فنون به
 بهرای  ادبیار در شعر به نگاه دحول سیر دا نیکن بررسی و معرفی را فرانسه ادبیار در شعر به

 شهود  آمهاده  شهعری  انواع درخصوص مطالب دریافت برای ذهنش و شود مشخص مخاطب
 .نیا آمیه وجود به یردحو این درطی که

 عنهوان  در ریشهه  ،گرفهت  خهرده  نویسنیگان بر دوان می آن درخصوص که دیگری مورد
 فرانسهه  شعر دنیای به ورود ۀدشن را مخاطب مؤلفان فرانسه شعر انواع از سخن با .دارد کتاب
 منتظهر  شهعر  انهواع  شهناخت  بهرای  فصه   چنیین دا را وی ،کتاب فصول آغاز با اما کننی، می
 ،درواقهع  .آیی می وجود به «نوع» ۀکلم معنی بودن وجهی دو دلی  به شایی معض  این .گذارنی می

 و ،یکمهی  ،یدهراژد  و ،اریه هجو ار،یه غزل ی،یقصها  بها  ییآشهنا  یبهرا  را خهود  که یمخاطب
 کهرد یرو بها  یا جهزوه  برابهر  را خهود  ،کنهی  یمه  آمهاده  یشهعر  درقالهب  یفرانسو یها افسانه

 از را شهبهه  یجها  کتهاب  یفرانسهو  عنوان ،البته .ابیی یم یساختار نظر از فرانسه یشعرشناس
 و زبهان  ۀرشهت  در یدانشهگاه  وادهی  نهام  با کتاب نیا یفارس نام که نکته نیا اما برد، یم انیم
 کتهاب  یمحتهوا  کهه  سهازد  یم آشکار را مسئله نیا تیاهم ،است خورده ونییپ فرانسه اریادب
 دادن اختصهاص  بها  دوانسهتنی  یمه  سهنیگان ینو .نهیارد  مخاطبان انتظارار با یچنیان یخوان ه 

 دوضههیحار ۀارائهه بههه نسههبت ...و ،uae، nattaae، Nunnel نظیههر شههعر «انههواع» بههه هههایی فصهه 
 فرانسهوی  نهام  بهه  شعرای و ادبی مکادب از هایی مثال ۀارائ با و بپردازنی انواع این درخصوص

 کتهاب  های فص  از یکی در ،البته .نیبیه ادبیار غنی  بخش این ۀدرزمین اطالعادی مخاطب به
 در کتهابی  چنهین  اسهت  قهرار  اگهر  اما ،است  شیه اشاره شعر مختلف انواع به گذرا صورر به

 بهه  یدهر  بهیش  دجه   اسهت  شایسهته  ،شود دیریس دانشگاهی سطح در فرانسه ادبیار ۀرشت
 .یابی اختصاص بخش این ۀمطالع

 در اثهر  این که  دردالی ه  آن ،را  یستب قرن دوم ۀنیم شعرای از سخن عیم ،دیگر ازسوی
 ؛کهرد  ارزیهابی  نویسهنیگان  لطفهی  که   نوعی بتوان شایی ،است شیه منتشر میالدی 0222 سال

 بها  دوانسهتنی  مهی  و انی داشته یرس دست ها آن به و آشنایی شعرا این آثار با ها آن  مسلماً چراکه
 امهر  ایهن  .دهنهی  قهرار  مخاطبان یاراخت در روزدر به مطالب با کتابی در بیش وقت انیکی صر 

 ایهن  از برخهی  چراکهه  ؛دارد نمهود  پهیش  از  بیش ایران در دانشگاهی های کتاب درخصوص
 ویهرایش  و موردبهازبینی  کهه  ایهن  بهیون  ،شونی می دیریس ها دانشگاه در دراز سالیان ها کتاب

 نهین چ .گیرنهی  قهرار  جییهی  آموزشهی  رویکردههای  برطبق یا جییی مطالب افزودن درجهت
 انتشهارار  ههای  کتهاب  بهه  کتاب این دیریس جای به که کنی می مجبور را اسادیی هایی کاستی

 .متعیدنی زمینه این در که کننی مراجعه فرانسوی
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 گيری نتيجه .۵

 شههناز  ۀنوشهت  ،(فرانسهه  شهعر  انهواع )Versification Française et Genres Poétiques  کتهاب 
 ۀدور یبهرا  فرانسهه  شهعر  درس منبهع  عنهوان  بهه  کهه  اسهت  یاثهر  ،یمیقو مهوش و نیشاه

 نیه ا .اسهت   شهیه  یمعرف فرانسه اریادب و زبان ارشی یکارشناس یورود آزمون و یکارشناس
 ۀمسهئل  نیدهر  عمهیه  .دارد ییمحتوا و یشکل یها ضعف مثبت، یها جنبه یبرخ رغ  یعل ،اثر

 در گهر ید یازسهو  و مختلهف  فصول در مطالب بودن همگننا و یبنی بیدرد در اثر نیا یشکل
 بها  درسی کتاب ی  به که ،را انیدانشجو موارد نیا .شود یم مشاهیه آن یده ارجاع نظام نوع

 ایهن  محتوایی، نظر  از .یکن  می مواجه سردرگمی نوعی با ،دارنی ازین مشخص و واضح مطالب
 راختیها  در فرانسهوی  شهعرای  آثهار  غنهای  بها  آشهنایی  بهرای  یدر بیش مطالب دوانست می اثر

 ،هها  دمهرین  ۀارائه  ۀنحهو  ،فرانسهوی  شهعر  شهک   بر بسیار دأکیی که دردالی بگذارد، مخاطب
 بهرای  اثهری  بهه  صهرفاً  را کتاب این فرانسوی اشعار و شعرا به مربوط محتوای بودن دج  ک 

 نویسهنیگان  بوطیقهایی  رویکرد ،دردیب بیین .است  هکرد دبیی  فرانسه شعر ساختار با آشنایی
 را فرانسهه  شهعر  دنیهای  بهه  مخاطبان ۀعالق که است اثر این پرچالش موارد از فرانسه شعر به

 دوانهی  مهی  ،گهذرد  مهی  سال پانزده آن دوم ویرایش از که کتاب این دردیب، بیین .کنی نمی بییار
 منهابع  از گیهری  بههره  بها  و کنی رفع را ها کاستی این که دهی جییی ویرایشی به را خود جای
 معهر   ویکه   بیسهت  قهرن  ابتیای و  بیست قرن دوم ۀنیم شعرای رفیمع چنین ه  و روزدر به

 .باشی آن پویایی و فرانسوی شعر دنیای
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