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  چكيده
اختصـاص  به زمـان معاصـر    فقطآن در شعر عصر عباسي گامان  سخن از نوگرايي و پيش

هاي نزديك به آن عصر، كه نقد ادبي براثـر درآميخـتن فرهنـگ     بلكه از همان زمان ،ندارد
صـورت پراكنـده    گرفت، به هاي تمدني پا هاي فرهنگي و تازه ها و ميراث عربي با فرهنگ

قتيبـه و   و آمـدي و ابـن   جعفـر  بـن   قدامةاز جاحظ گرفته تا  ؛شود در آثار آنان مشاهده مي
ـــ   بـا روش تحليلـي  ، الشعراء المحدثوننويسندة كتاب  ،حسن درويش .ابوالفرج اصفهاني

هـاي مختلـف هنـر     موضوع را واكاوي كرده تا فراگيري نوگرايي را در جنبه ،توصيفي
 هتوان دريافت كـه نـوآوري نگارنـد    مي ،. با بررسي اثر حاضركندشاعري اينان آشكار 

اشاره به زواياي  ،سپس .در گردآوردن سرآمدان اين جريان در اين كتاب است نخست
هاي مختلف شعر آنان؛ از نوآوري در زبان شعري تا بنا  پنهان حركت نوآوري در جنبه
كـه حضـور نويسـنده تـا      هاي مختلف شعري. ديگـر آن  و تصوير و موسيقي و غرض

مختلـف يـا    يتر پس از نقل آرا بيشاي در اين اثر نمايان است، و  مالحظه حدود قابل
كند يـا در برخـي موضـوعات     مي ها را رد يا با برهاني مناسب آناست كرده  آنان را تأييد
 نمايد. مي ارائه خود نظري

شـعر عربـي،    ،شـاعران نـوآور   ،درويـش  حسن العربيادبيات عصر عباسي،  :ها كليدواژه
  .شعر نقد

  
  مقدمه .1

درمورد شاعران نوگراي عصر عباسي و تـأثير ژرف آنـان    اگر بخواهيم از تاريخچة پژوهش
توان سررشتة سخن را هم در  باب مي  اين ادبيات اين عصر پرده برداريم، بايد بگوييم درر د
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در گرچه  ؛وگريخته يافت هاي تاريخ ادبيات جسته جديد هم در كتاب هاي نقد قديم و كتاب
قل بـه  تنيز با عنواني مس ــ اصر نگاشته شدهكه در عصر مع ــ هاي تاريخ ادبيات و نقد كتاب

 ،معاني جديدي را ،صورت پراكنده به ،، جرجي زيدانالً. مثنشده است  اين موضوع پرداخته
وجود آمد،  معتز و ابوتمام به كه براثر گسترش خيال نزد شعرايي چون بشار و ابونواس و ابن

معـاني جديـدي، چـون     نيـز چـون نسـيب و غـزل، و     ،شمرد و برخي از معاني قديم برمي
آميختگـي فرهنـگ عربـي بـا ديگـر       سبب درهـم  كارگيري مفاهيم فلسفي و حكمي، كه به به

  .)45 - 42 ،2 ج :1996 به زيدان بنگريدد (شو ها پديدار شد، يادآور مي فرهنگ
توليـد و نتيجـة گونـة نخسـت      حنا الفـاخوري مقفع را  و ابن ،بشار، ابونواس، ابوالعتاهيه

معتـز و   رومي و ابن داند و ابوتمام و بحتري و ابن ثر آن در زندگي و فرهنگ) ميا(انقالب و 
در بررسي زندگي هـر   ،شمرد. سپس جاحظ را از گونة دوم (ادبيات حركت معكوس) برمي

 اسـت ده كـر ذكـر   ،فراخـور موضـوع   بـه صـورت محـدود و    شاعري مظاهر نوآوري را، بـه 
 ايـن  با ؛گام نوآوري بودند دو پيش ابونواس هر بشار و ،ازلحاظ او .)367 :1387 الفاخوري(
اما  ؛اش بود د بشار از جهش و حركتي ذاتي و نيز تصويري گسترده از زمانهيتفاوت كه تجد 

تصـوير   كلي به صورت آگاهانه بود كه در آن خويشتن و رفاه را به يتجديد ابونواس از مبدأي
داند كه فرهنگ و شـعر را بـا هـم     ني مياو ابوتمام را در طليعة كسا .)387 :كشيد (همان مي
هايي  طوركه نمونه همان ؛آوردند و تا حد درك و دريافت انديشمندان باال بردند جا گرد يك

  .)497 :از شعر را بر زبان همة مردم روان ساختند (همان
هاي ايـن شـاعران    طور پراكنده از نوآوري به تاريخ عصر عباسير كتاب د شوقي ضيف
 ؛289 - 268 ،237 - 201 :1999 ضـيف  بـه  بنگريـد ( رانـد  ني سـخن مـي  بدون هـيچ عنـوا  

، در تقسيمي مبتكرانه ةالفن و مذاهب تحليليــ  اما در كتاب نقدي .)347 - 270 :2001  ضيف
تصنع، كه بـراي   كند: صنعت و تصنيع و و خالق و ويژه، شعر را تحت سه عنوان تقسيم مي

ابوتمام و  تصنع، دراز اصحاب تعقيد ونواس را گيرد. بشار و اب ك تعقيدي نيز درنظر مييهر
رومي را از اصحاب تعقيد در صنعت  و بحتري و ابن ،معتز را در قسمت تعقيد در تصنيع ابن

او صنعت بشار را موازنة دقيق بين عناصر كالسيكي  .)بعد  به 148: 1978 ضيفشمرد ( برمي
) و 157 :داند (همان عاصرش ميشده از تمدن و فرهنگ م در شعر قديم و عناصر نوبرگرفته

هـاي   بـر چـارچوب   صنعت ابونواس را در اغراضي چون مدح و رثا و شبيه آن دو در تكيـه 
كه تصـوير   ضمن اين شود؛  ارچوب جدا ميهبيند كه در غزل و خمرياتش از اين چ قديم مي

 .)164 - 163 :دو نوع مشهود است (همان جذاب و بناي مستحكم و عاطفة دقيق در هر
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هـاي شـعري    صـورت پراكنـده در غـرض    نيز نوآوري اين شاعران را به طفي شكعهمص
كـارگيري   تجديد بشـار را ابتكـار در معنـا و بـه     ،طوركلي به ،ده است. مثالًكرايشان بررسي 

اي زرين در  ) و ابونواس را حلقه168 :1986شكعة داند ( فراوان فنون بديعي در صنعت مي
ريـزي افكـار در    اش را در قالـب  دانـد و نـوآوري   آن مـي شعر عربي و زنجيرة نـوآوري در  

عنـوان   او تحـت  .)316: داند (همـان  چارچوب مقطوعات كوتاه با لغتي آسان و متمدنانه مي
آوري ابوتمام را قيام و شورش عليه معاني شعر و ساختار  نو» شعر األفكار و مزيد من الصنعة«

و بحتـري را   )679: همـان ( كنـد  بديع استفاده مي راه از همة انواع و الوان  اين بيند كه در مي
  . )738 :همان(شمرد  شعري برمي ةمقدم در رو تاز مكتب اسلوب درخشان و پيش سوار يكه

هـاي   هرروي، با نگاهي سريع بر محتواي اين چند كتاب مهم و تصـفّح ديگـر كتـاب    به
ران نوگراي عصر عباسـي  به شاع فقطاثري كه تاكنون يابيم  مرتبط تاريخ ادبيات و نقد درمي

به شـاعراني بپـردازد كـه     فقطكتابي كه  است.تحرير درنيامده  ةرشت باشد به يافتهاختصاص 
د. ايـن بـود   كننظرگاه شعرشان را نقد و ارزيابي   اين آنان را سردمدار نوگرايي برشمارد و از

تحرير درآورد كه رشتة  را به الشعراء المحدثونبا علم به اين نقصان، كتاب  ،كه حسن درويش
قصد  هنقد و بررسي آن كتاب و شيوة تحليل نويسندة آن همان چيزي است كه در اين نوشت

براسـاس   ،شايد ذكر اين نكته خالي از فايده نباشد كـه  آن را داريم.از برداري  بررسي و پرده
درسـي   هاي كمك اين كتاب ازجمله كتاب ،ورياو فن ،تحقيقات ،هاي وزارت علوم سرفصل

ارشــد   هــاي متــون ادب عباســي در دو دورة دكتــري و كارشناســي يار مفيــد در درسبســ
  كند. هاي ادبي اين عصر آشنا مي آيد و تا حدود زيادي دانشجو را با نوآوري مي  شمار به

  
 آن ةو نويسنداثر  . معرفي كلي2

انشگاه استاد دانشكدة علوم تربيتي د ،العربي حسن درويش الشعراء المحدثوننويسندة كتاب 
انتشـار   ة المصرية العامة للكتـاب ئالهيانتشارات به همت  1989است. كتاب در  ،الشمس عين
 ،رومي بشار، ابونواس، ابوتمام، بحتري، ابن ــ آور عصر عباسي . او شش شاعر نامه استيافت

هم با توليـد هنـري     سازي ادبيات عصر عباسي آن را شاعران نوگرا در برجسته ــ معتز و ابن
اي از بـارزترين شـاعراني    دانـد و آنـان را برگزيـده    ود از همة شاعران آن دوره مؤثرتر ميخ
  سزايي داشتند. هداند كه در رواج پيشرفت و شكوفايي شعر اين عصر نقش ب مي

ها و نمادهـاي نـوگرايي ايـن شـاعران      نگارنده قصد نگاشتة خود را آشكاركردن نشانه
و خيال و تصوير و موسيقي و بنـاي قصـيده و نيـز در     رآوازه ازلحاظ زبان شعري و معناپ
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كه در سراسر اين تحقيـق آرا و نظريـات    براين داند. عالوه ساير موضوعات شعري بيان مي
براسـاس معيارهـاي عادالنـه و     ،. او ايـن كتـاب را  كند ناقدان قديم و جديد را نيز وارد مي

شـمارد.   ة جوانب نوگرايي برمـي گذاري بر هم منصفانه، تالشي براي برآوردكردن و ارزش
پـردازد و   هـا مـي   هـاي آن  به ظرافت كند و هاي نوگرايي را آشكار مي اين اثر حقيقت زاويه

كـه   ضـمن ايـن   ؛سـازد  هـا را برطـرف مـي    ها و اشـتباهات درمـورد آن   ها و ابهام پيچيدگي
ـ  گريدنبكند ( دقت و روشني ترسيم مي هاي ادبي را به هاي فنّي و ويژگي پديده  درويـش  هب
  .پشت جلد كتاب)، 1989
  

  نقد شكلي كتاب .3
بـا توجـه بـه برتـري و      ،زدكردن اين نكته ضروري اسـت كـه   پيش از ورود به بحث گوش

پردازيم و هرجا كاستي يا عيبي وجود  ها مي فراواني امتيازات، ما ابتدا بدون عنوان به ذكر آن
  اشاره خواهيم كرد.  آن  داشت درپي همان امتيازات به

بايد بگوييم عنواني كه حسـن درويـش    ،اگر بخواهيم بحث را از عنوان كتاب آغاز كنيم
و  ،انتخاب كرده عنواني علمـي، مختصـر، واضـح    الشعراء المحدثوننام   خود بهكتاب براي 

تـرين   بـا عنـوان آن منطبـق اسـت و كـم      اداكنندة مفاد و مطالب آن است. متن اين اثر كامالً
نـام يكـي از شـعراي نـوگرا       وجود ندارد. هر شش فصل كتاب به گريزي از موضوع اصلي

هـاي ريـز همـه در انسـجام و ارتبـاط       عنوانِ اصلي خورده است و زيرمجموعـة آن عنـوان  
از نويسـنده  فصـل اول).   همـان:  بـه  ، بنگريـد نمونهازباب تنگاتنگ با موضوع اصلي است (

 اسـت؛  رآمد محدثون بوده پرداختهكه او س به اين ،سپس ،مختصر شروع كرده اي هنام زندگي
هاي اصـلي   هاي نوآوري در لغت و معني و تصوير و موضوع سراغ نمودها و نشانه به ،گاه آن

هم با ريتمي   آن ؛ها نيز بر همين منوال عمل كرده است است. در بقية فصل  شعري بشار رفته
بنـدي   و جمـع  اي از مطالـب  منظم و بدون خروج از چارچوب. در پايان هر فصل خالصـه 

  گويا ارائه شده است.اي  خالصهوجود دارد. در پايان كتاب نيز تقريباً 
استاد ادبيات و نقد دانشكدة ادبيـات دانشـگاه    ،ابراهيم عبدالرحمن محمدرا كتاب حاضر 

تـأثير   شود كه با مطالعة كتاب تحـث  است. با تقديم وي معلوم ميده كرمعرفي  ،الشمس عين
را بــراي   اي از آن و برگزيــده  ب قــرار گرفتــه اســت و خالصــهنويســنده و موضــوع كتــا

 بنگريـد بـه  سازي موضوعِ مورد تحقيق در آغاز ذكـر كـرده اسـت (    كردن و برجسته روشن
است او نيز در مقدمة   چه نگارنده در مقدمة كوتاه نخست آورده اما تقريباً آن ؛)10 - 5  :همان

  است.  خود بر كتاب وارد كرده
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دهـد.   اش را در سه صفحه جـاي مـي   بدالرحمن محمد، نگارنده مقدمهاز مطالب ع پس
بايـد نتـايج    ،اي از موضوع مورد بحث و تحقيق است؛ خالصه مقدمة او درحقيقت خالصه

اي به نقطـة آغـاز    دست دهد و نيز اشاره ه، باند موضوع  ، كه مرتبط با اينرا تحقيقات گذشته
آن هـم درقالـب    ؛كه نگارنده از آن تبعيت كردهاي  خود باشد. در خالصه بايد طرح و نقشه

موضـوع   ةنهاد به ادامـ  چنين پيش ها دست يافته است و هم ها و نتايجي كه خود به آن فصل
) كه در كتاب حاضـر  198 - 197 :2007 شلبي( درصورت داشتن كشش وجود داشته باشد

 ازغايـت خـود را    زمينه را آورده است و قصد و  اين كلي تحقيقات موجود در صورت او به
امـا شـايد    ؛تر از اين هم باشد توانست طوالني است. مقدمه ميه كردنگارش اين كتاب بيان 

خالصـه   ،روي هـر  نويسنده درصدد اطالة كالم و درپيِ آن رنجش مخاطب نبوده اسـت. بـه  
مطالب موجود در كتاب حاضر است و شايد با مطالعة  همةدربردارندة نما و شمايل كلي از 

  مؤلف پي برد.نيت توان تا حدودي به شكل كار و آن ب
اي كتاب به موضوع و عنوان و هدف اشاره شـده اسـت. در هـدف     صفحه در مقدمة سه

باوجود كارهاي فراوان  ،كند كه بينيم كه او در شعر اين عصر اموري را مالحظه مي شاعر مي
و بايـد   انـد  كه مغفـول مانـده   بيند اي را مي زمينه و نتايج خوب آنان، جوانب پيچيده  اين در

 ،توان وارد كرد اين است كه اين اثـر  بحث بر نويسنده مي ةكه در مقدم ايرادي كشف شوند.
صـراحت   هـا بـه   يهها و فرض به شيوة كار و نوع آن و نيز سؤال ،ها چون بسياري از كتاب هم

  ست.ها نظر داشته ا صورت مفهومي به آن چه درخالل مقدمه بهگر ؛نپرداخته است
از مقدمه، نويسنده بدون هيچ درنگي به سـراغ موضـوع رفتـه و نـوآوري شـاعران       پس

هـا نيـز    ك از فصليده است. در هر كرتك بررسي و تحليل  موردنظر را در شش فصل تك
هـاي   بـه نشـانه   سـپس اي كوتاه از شاعران و  نامه سراغ زندگي  با چينشي مناسب نخست به

هـاي ايشـان    ها و نمودهاي نوآوري را در سروده مصداق نوآوري در شعر آنان رفته است و
چه درمـورد ايـن شـاعران     اي از آن و چكيده  دست داده است. در پايان كتاب نيز خالصه به

 ،ترجمـه  ،بندي قديم و جديد، تأليف منابع را با دسته ،پسساستنباط كرده ارائه نموده است. 
  مطالب است. ها و فصل فهرست بخش كتاب ها آورده است و پايان و مجله

 ةنامـ  گفتني است نگارنده در هر فصل با چينشي ويژه ابتدا به معرفي اجمـالي و زنـدگي  
اگـر ماننـد بشـار     ،سپس .(كه البته اين مطلب جاي نقد و بررسي دارد) شاعر پرداخته است

هـا   گـاه در همـة فصـل    )، به آن پرداخته و آنالمحدثين  رأس مذهب( ويژگي خاصي داشتند
اين نوانديشـي و   ،سپس .است هاي نوگرايي بحث كرده نواخت از نشانه ريباً با آهنگي يكتق

اي  نوگرايي را در زبان و تصويرگري و مفاهيم و برخي اغراض شعري، كه برجستگي ويـژه 



  1396سال هفدهم، شمارة اول، فروردين و ارديبهشت ، هاي علوم انساني امة انتقادي متون و برنامهن پژوهش   198

تر مشهود بوده، مـورد بحـث قـرار داده اسـت.      ها بيش هاي نوگرايي در آن اند يا نشانه داشته
با توجه به  ،مشهود است. نويسنده در پايان هر عنوان ها كامالً بخش نتيجه عناوين اثر نيز در

هـا تـا حـد فراوانـي      فصل همةدهد. نظم  دست مي اي به نتيجه ،مستندات و دريافت خويش
شود و اين موضوع يكـي   هنگ است و هيچ گسستي در كار مشاهده نميانواخت و هم يك

  از مزاياي اصلي كتاب حاضر است.
آن داشته تا نه  نويسنده را بر تسلسل منطقي مفاهيم و پرهيز از گسست و گريزْتوجه به 

 در كنار آن ؛نامة شاعران بپردازد با نهايت اختصار، به زندگي ،هم در متن، بلكه در پاورقي آن
  تر خواننده از زندگي شاعر معرفي كرده است. منابع بسيار خوبي براي اطالع بيش هم

كه ارتبـاط   ،موضوع تحليلي و نقدي بايد به نقاطي از زندگي اديب دركه  ديگر اين ايراد
كه اثر حاضر بسياري از زواياي مهم زنـدگي   درحالي ؛اشاره كرد ،تنگاتنگي با ادبيات او دارد

كه در اين زمينه بر وي وارد است  شكالياله، ئاين شعرا را فروگذاشته است. در پرتو اين مس
هاي كليدي و اساسي زواياي دخيـل در   امة شاعران به نكتهن اين است كه در نگارش زندگي

كه چندان بـه فهـم    كردهاست و مطالبي بيان   متون مورد استفادة آنان در تحليل اشاره نكرده
اي بـه   كند. اين نيز يادكردني اسـت كـه اگـر قصـد نويسـنده اشـاره       متن شعري كمك نمي

  محل اشكال نيست. ،نامة عمومي آنان است زندگي
براي جلوگيري از سردرگمي خواننـده، ارجاعـات درون مـتن را در پـاورقي      ،سندهنوي
هـاي   گرچه ارجاع ؛ها آورده است كه اين امر از تودرتويي مطلب و منبع كاسته است صفحه

كه بين نقل مستقيم و نقل  شايان ذكر اين 1.ها خود جاي بحث دارد تر صفحه فراوان در بيش
 ت.اس  غيرمستقيم فرق قائل شده
با ميزان مطالب آن متناسب است  است كه تقريباًه شدتنظيم فصل كتاب حاضر در شش 

رسـد   مـي  نظـر  چقـدر اسـت. بـه    تيطور قطع گفت كه در اين اثر اهميت كم توان به و نمي
دست نياورده يا قصد نداشته اسـت بـه موضـوعات و     تري به نگارنده يا موارد نوآوري بيش

شـود.   با همين حجم هم كمبـودي احسـاس نمـي    ،ر بپردازد. البتهمحتوايي فراتر از اين مقدا
هـا   يت بين آنمتوازن است و اختالف فراواني ازنظر كم ها ازلحاظ تعداد صفحه تقريباً فصل

 فقـط قبـول برخـوردار اسـت و     ها نيـز از نظمـي قابـل    شود. زيرمجموعة فصل مشاهده نمي
اساس اقتضـاي آن، عنـواني جديـد را    كه براي شاعري ويژگي خاص قائل بوده، بر درجايي

يا با همين عنوان براي بحتري هم » الحداثة في بنية القصيدة النواسية«مطرح كرده است، مانند 
موسـيقي  «كه در فصل چهارم از برجستگي و نـوگرايي بحتـري در    براين آورده است. عالوه
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طبيعـي   ري كـامالً است كه امـ   سخن گفته» طيف الخيال«و » عتاب و اعتذار«و غرض » شعر
  است و منافاتي با موضوعات و عناوين ندارد.

 يادشده هاي اين كتاب شاعران نويسنده در فصل كه ازنظر جامعيت فصول نيز بايد گفت
آوري نويسنده تـا   داران حركت نوآوري قلمداد كرده است. نمونه را نام برده و آنان را پرچم

گرچـه   ؛كند خوبي اداي مقصود مي داده به دست هاي به است و مثال پذيرفتنيحدود فراواني 
ها اندك است، چون احتماالً كتاب براي متخصصان و آگاهان بـه امـر نگاشـته شـده      تحليل

و بتوان از ديگر امتيازات  ه دانستاست، شايد بتوان كار او را در مختصرگوييِ با فايده موج
  هاي اين اثر نام برد. برجستگي و

ه هم قديمي و نزديك به عصر عباسي بوده است هم منابع نقـدي و  شد كارگرفته منابع به
آمـدي و   الموازنـة هم از منابع كهني چون  ،نمونه ازبابشود.  تاريخي جديد در آن ديده مي

انـيس   أمـراء الشـعر  از منابع جديـدي چـون   هم باقالني  عجاز القرآنا ثير وا ابن المثل السائر
محمـد   النقد المنهجي عنـد العـرب  عقاد و  الرومي بناشوقي ضيف و  ةالفن و مذاهبمقدسي و 

 خـوبي رعايـت كـرده    جايي كرده است. نويسنده ترتيب زماني منابع را بـه  همندور استفادة ب
سپس نظريات دانشـمندان جديـد را وارد    و قدما يها آرا كه در آغاز تحليل گونه يندب ؛است 

توانـد   اختن به يك بحث علمي مـي ساختن منابع قديم و جديد در پرد نشين كرده است. هم
قبولي دريافـت   قابل ةنظر نمر  اين امتياز اساسي يك نويسنده باشد كه البته حسن درويش از

ذكر است درپايان، مراجع در چهار قسمت مصادر قديم، مصادر جديد در دو  شايانكند.  مي
  صورت كامل ذكر شده است. ها به مجلهو شده،  بخش عربي و ترجمه

گـويي   تر به سراغ پيچيده پردازي بوده و كم دور از لفظ گارش متن بسيار روان و بهزبان ن
كـه   ـــ  شـيوة اسـلوب علمـي    هم به  گويا براي نويسنده فقط رساندن مطلب آن .رفته است

مطلـب كـامالً    ،روي همين است؛ به  موردنظر بوده ــ ترين ويژگي الزم آن است وضوح مهم
ه اصل رسايي متن سبب شـده تـا حسـن درويـش، بـرخالف      . توجه باسترسا و رساننده 

سراغ خلق تعابير و اصطالحات جديد نرود و ذهن خواننده را درگير   برخي نويسندگان، به
شود مربوط به ابونواس اسـت   آن مسائل ننمايد. تنها اصطالح جديدي كه در كتاب ديده مي

نده از آوردن اين تعبير جديد آن بـوده  )؛ قصد نويسالحداثة في بنية القصيدة النواسيةكه آمده (
هـاي قـديمي    ها توسط شاعر عليه شكل كه در آغاز قصيده اي و خيزشي  تا حركت نوآورانه

  .)86 :1989 درويش(د شوخوبي ترسيم  ايجاد شده براي مخاطب به
كـه   تاجايي ،داري ازسوي نويسنده بايد گفت درباب رعايت اخالق پژوهشي و امانت

در  ،در بقيـة كتـاب ايـرادي بـر او وارد نيسـت. نخسـت       ، جـز در دو مـورد  شدمقايسه 
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، العصر العباسـي األول،  األدب العربي تاريخ) كه مطلب را با كمي تصرف از 262 ،60 :همان(
 214 تـا  212صـفحة  شوقي ضيف،  في الشعر ةالفن و مذاهبرا از كتاب  دومي، و 167 فحةص

كـه  ؛ و درمورد دوم سه صفحه بعد ارجاع داده است اخذ كرده و در اولي ارجاع نداده است
 ،دهي هم چون از وضوح خالي است، در اداي امانت علمـي مشـكل دارد و   گونه ارجاع اين

در بقية كتـاب مـوارد خـارج از     .كند باوجود نادربودن، تا حدودي به امانت خدشه وارد مي
  به آن اشاره كرده است. استفاده كردهشود و هرجا از منبعي  رعايت امانت مشاهده نمي

 علـت  بـه  ،امـا  ؛آرايـي كتـاب نيـز از وضـعيت نسـبتاً مناسـبي برخـوردار اسـت         صفحه
خوردن به زيبايي  لطمهتا حدي شاهد  ،ها ها و پاورقي كردن شمارة برخي صفحه نويس دست

، 133، 114، 95، 94، 83 :1989درويـش  نمونـه، بنگريـد بـه    ازباب (ظاهري كتاب هستيم 
هـاي   امـا در صـفحه   ،چيني كتاب نيز مناسب و زيباست . حروف)صفحة ديگر و چند، 134

نسخة اصلي  نداشتن تطبيق علت  به ،ها و حتي در فهرست نيز فراواني از كتاب شمارة پاورقي
دقتـي   بر بـي داللت دارد وارد شده است، كه اين امر  نويس دستصورت  شده، به با اثر تايپ

نيز مناسب خط عربي است  )traditional arabic( شده انتخابنويسنده يا بخش نشر. نوع قلم 
شـواهد اشـعار هسـتيم.     تغيير قلمشاهد ، 65و  64در دو جاي كتاب، در دو صفحة فقط و 

هـاي   ها با عالمـت  فاصلة كلمه اند، كار رفته جا به ههاي نگارشي نيز گرچه درست و ب عالمت
ها فاصله  آن از  هم پس ها و ين عالمتا از  صورت كه هم پيش يندب ؛است نگارشي قديمي

  فاصلة پيشين بايد حذف شود.كه  وجود دارد
شـود كـه بـه     اي ديده مي مالحظه هاي قابل در كل اثر خطا ،رعايت اصول نگارشي ازنظر

  شود. طور انتخابي اشاره مي ها به برخي از صفحه
  خطاي تايپي عام

تـر اوقـات    طه باشد و نيست و بيشهاي آخر كه بايد زير نق»ياء«درست نانگارش  الف)
  ؛شود با الف مقصور التباس مي

(ا)، و  هاي وصـل، كـه بايـد مثـل الـف باشـد       نگارش درست همزه نكردن رعايت )ب
  إ).، (أ هاي قطع، كه بايد همزة كوچك زير يا روي كلمه وجود داشته باشد نگارش همزه

  
  خطاهاي ويرايشي و چاپي

  )؛8همان: ( ظوااهالحياة: نوشته است الحياة ظواهرجاي  به
  )؛21(همان:  ميمتينوشته است:  ميمييتيجاي  به
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  )؛24 (همان: بشعزهنوشته است:  بشعرهجاي  به
  )؛28(همان:  لتشيعنوشته است:  لتشييعجاي  به
  )؛30همان: ( كتر كلمه فاصله انداخته استابين دو كار تسومنيجاي  به
  )؛57همان: ( مـ ـانوشته است:  مماجاي  به
  )؛58همان: ( )قي ال( كتر فاصله گذاشته استابين دو كار القيجاي  به

فويـل علـي   گونه اسـت:   شاهد شعري بيت سوم را اشتباه آورده است كه صحيح آن اين
ي، أما في العاذلين لبيبذال ما يتركونني بغم؛58همان: ( الع(  

  )؛58همان: ( (با تنوين) ضمه گذاشته است مكبجاي  به
  )؛59همان: ( حميالًنوشته است:  جميالًجاي  به
  )؛124همان: ( ف لسيلنوشته است:  فالسيلجاي  به
  )؛158همان: ( مساةنوشته است  مساحةجاي  به
  )؛220همان: ( ابني وهبنوشته است:  بني وهبجاي  به
  )؛232همان: ( ننفنوشته است:  نفسهجاي  به
  )؛237همان: ( راحدنوشته است:  راحةجاي  به
  )؛239همان: ( تنوين گذاشته است أظاللزير  ،جاي كسره به
  )؛240همان: ( ضمه گذاشته است هلأروي  ،جاي فتحه به
 فحةها در ص كه شماره در اين صفحه است و ارجاع 78و  77 ةجايي پاورقي شمار هجاب

  )؛307همان: ( 308
  ).72 - 71همان: ( 71 ةاست و ارجاع در صفح 72 ةپاورقي در صفح ةشمار

  اما خطاي صرفي يا نحوي در آن مشاهده نشد.
بـراي  » دكتـر «ازنظرگاه شكلي، ايراد ديگري كه بر نويسنده وارد اسـت آوردن لقـب   

هاي روش تحقيـق بارهـا    برخي محققان است كه ازنگاه علمي مقبول نيست و در كتاب
ـ  ،)124: 2007 (شلبي له اشاره شده استئبه اين مس ه ايـن  اما گويا نويسنده حساسيتي ب

  امر نداشته است.
قبـول در   با استاندارد منطقـي قابـل   ،لحاظ جنبة علمي و پژوهشي به ،باري، اين كتاب

 ،در مقدمه ،ها پيدا نكرده است. وي اي از آن مالك هاي علمي منطبق است و زاويه تحقيق
هـاي   بـه اسـباب پيشـرفت    ،سـپس  اسـت.  هكـرد هدف خويش را بيان  ،اي كوتاه با اشاره

گاه بـر هـدف اصـلي خـود و كمبـودي كـه در ايـن         عصر عباسي پرداخته و آنفرهنگي 



  1396سال هفدهم، شمارة اول، فروردين و ارديبهشت ، هاي علوم انساني امة انتقادي متون و برنامهن پژوهش   202

كرده انگشت گذاشته است و درپي رفع آن برآمده است. درپايان نيز بـه   موضوع حس مي
ك از اين شش شاعر اشـاره  يهاي خود درمورد هر گيري ها و نتيجه اي از برداشت خالصه

نوآوري شـاعران ذكرشـده و پرهيـز از     بندي روي، ترتيب جديد و دسته هر كرده است. به
ت قـو   وار از نقاط بندي مناسب و منطقي و سلسله فصلو فايده،  فايده يا كم هاي بي مقدمه

  اين اثر است.
  

  . نقد محتوايي كتاب4
طلبيد كه از مظاهر نوآوري  هايي مي شاعران نوگرا، با توجه به شكل كار، مثال ةلئبررسي مس

هـايي سـعي كـرده جنبـة بـديع       نگارنده با آوردن مصـداق  ،جهت مينه به ؛آنان پرده بردارد
كـه داللـت بـر فرهنـگ جديـد عـرب دارد، اثبـات كنـد.          ،اغراض شعري اين شـاعران را 

 همةپردازي است نه صرفاً نقل شعر، بلكه صاحب آن  ديگربيان، اين كتاب نه صرفاً نظريه به
گذر به مخاطب اين فرصـت   ره  اين از و كردهنشين  هاي شعري را با نقد و تحليل هم نمونه

  تري داشته باشد. نظر بيش هاي شعري دقت را داده كه در نمونه
نظر است؛ او گرچه در نقد و تحليـل   هاي شعري صاحب تحليل نمونه ةنويسنده در ارائ

اي اسـت كـه كـامالً در     گونـه  پردازش و نقد وي بـه  ةنظران بهره برده، شيو صاحب آراياز 
تواند يكي  دادن درخصوص متن شعري شاعران، مي ست. اظهارنظركردن و رأينوشته هويدا

 ،166 ،34 ،28 ،23 ، بنگريد به همان:نمونه ازباب(هاي مهم كار اين نويسنده باشد  از مزيت
   :گويد ميابونواس  ةدربار ،مثالً ).299 ،298 ،281 ،210 ،195 ،168

گونـه تـا پـيش از او     مذكر، كـه ايـن  غزل درمورد  ؛كرد سرايي مي ابونواس دوگونه غزل
هم زني كـه خويشـتن را در     آن ؛حد و اندازه شايع نبوده است، و غزل دربارة زن بدين

گونه خود زن بود كه  اين منصة ظهور رسانده است، و امر جديد در زندگي اين عصر به
  .)107 همان:بازي معرفي كرد ( دم و ساقي و هم عنوان هم شاعر او را به

بحتري اين است كه بحتري انديشة خود را دربـاب ارجحيـت لفـظ و     ةرش درباريا باو
 ،اعتقـاد وي  بـه  ،كه گونه اين به ؛معنا، كه در آن زمان رايج و شايع بود، آشكارا بيان كرده است
ديده است، نـه در مفـاهيم و    زيبايي شعر را چون جاحظ و گروهي از ناقدان در تصوير مي

دهد. معناي اين رأي اين نيست كه بحتري جانب معنـا را   اي ميهايي كه در خود ج انديشه
نمـود   كرد، بلكه زيبايي معنا نزد او زيبايي لفظ را اقتضا مـي  گذاشت يا آن را انكار مي فرومي

  .)166 :همان(
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 بـر آن بيند؛ چون  برشيوة گذشتگان نمي ،منقول ناقدان طبق معمول و ،نگارنده بحتري را
ها را مـدنظر   هايي كه ابوتمام آن يعني آرايه ،جنبه از هنر شعري او به يك فقطآنان كه است 

كـه صـنعت   را هـايي   اند، و بقية جنبـه  و نيز اغراق در آوردن استعاره پرداخته ،قرار داده بود
پـي  كسـاني اسـت كـه در    هاو از جملـ  ،گمان اند. بي ست ناديده گرفتهها هنري سرشار از آن

الخطـاب قـرار داده و    رأي عبـدالقادر قـط را فصـل    ،تزيباسازي شعر بوده اسـت. درنهايـ  
هاي هنري  دانيم؛ چون او همة پيشرفت گويد: ما بحتري را از جملة نوآوران اين عصر مي مي

نماياند. و اختالف ميان او و ابوتمام تنهـا   كشد و مي مي  تصوير را تا آن زمان در شعر خود به
توانست از طبيعت  ن بحتري با اين مرتبه نميت بود نه در كيفيت. و شاعر بزرگي چودر منزل

  .)169 - 168 :همانتافتة جدابافته باشد ( دور و عصر خويش كامالً به
    را امـري جديـد ازسـوي بحتـري       آن درمورد قضية ذكر طيف خيـال نيـز گرچـه نقـاد

دانـد كـه از مفهـوم     دانند، نگارنده اين اصرار بر ذكر طيف را شـيوة مخصـوص او مـي    نمي
ذكر اين طيف جبران آن چيزي است كـه   ،اي برخوردار است. درحقيقت ناختي ويژهش روان

شوريدگي و محروميتي است كـه   را از دست داده است و نيز تعبيري از دل  در عالم واقع آن
  .)210 :همانشاعر از آن در رنج است (

و صـدور   جا خالي از فايده نيست آن است كه نويسنده در ابـراز رأي  اي كه در اين نكته
 دهنـدة   كـه هـيچ مـوردي كـه نشـان       ييجـا  تا ،طرفي علمي را رعايت كرده حكم جانب بي

مشـاهده نيسـت، و    و متعصبانه باشد در ايـن اثـر قابـل   داري غيرعلمي  گيري و جانب سمت
توان  مي ــ ها اشاره شد آن  تر به كه پيش ــ نقدي نويسنده و اظهارنظرهاي وي يبه آرا توجه با

  م دست يافت.به اين مه
 ةنظربودن نويسنده صرفاً به اظهارنظر دربار بررسي كتاب حكايت از اين دارد كه صاحب

را نقـض كـرده و بـا      پذيرد، آشكارا آن شعر شاعران محدود نشده، بلكه اگر نظري را نمي
ورزي و بـا اهتمـام و احتـرام بـه ادب و هنـر و       از غـرض  دور  رعايت جانب عدالت و به

 ،نمونه ازباباست.  چالش كشيده  مقبول طبع او نبوده رد كرده و بهرا هرچه  ت منصفانهئجر
 صنعةصحاب االطبع و   صحاباشاعران را به  ،براساس آن ،اشتباهي را كه ،13 و 12در صفحة 
 (زيباسـازي  كه تفاوتي ميان طبع و صـنعت  ،زد كرده و باور خويش را اند گوش تقسيم كرده

  است.  دهكرهنري) نيست، ابراز 
غيرمنصف دانسته و طه حسـين   ،كه به همة نوگرايان تاخته سبب اين به ،يا موصلي را

اش حكم رانـده   پسنديده و بر هنر او ازطريق زندگي صراحت شعر بشار را نمي كه به ،را
اسـت    داند، ستم بر او قلمداد كرده كه مبناي صدق فني را صدق اخالقي مي است و اين
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كشـيده   چالش به ــ داند كه بشار را سردمدار نوگرايان نميــ  ازني رانيز م .)30 -28 :همان(
كنـد و ديگـران    گذاري مي گونه است كه يكي امري را پايه است كه طبيعت هنر اين بر آنو 
يـا   .)32 - 31 :همـان را نيز آبـادتر كننـد (    بسا بناي ظاهر آن بخشند و چه را استحكام مي  آن

جاكه شعر بحتري  آن ؛بيند دار مي دار و جهت وتمام و بحتري زاويهرا در موازنة بين اب اآلمدي
و شاعران  نكه تنها مقبول طبع نويسندگا اي گونه به ؛پندارد را از كيفيت هنري مقبول خالي مي

  .)168همان: ( است سرشتي و علماي بالغت
از هـاي گذشـته را    ديگران، نويسـنده گـاه نيـز تحقيـق     آرايكشيدن  چالش درراستاي به

شود كه برخي از اين  له ميئبيند و متذكر اين مس هاي هنري نو در آن عصر غافل مي پيشرفت
اند كه اين شاعران عناصر فعال جامعة خود بودند كه يـا در   ها به اين امر دقت نكرده تحقيق

ر د »بديع«خطايي كه برخي از اينان در بيان اصطالح  آن اثرگذار بودند يا از آن اثرپذير. و نيز
 شـده اند؛ كه معناي بالغـي محـدود آن بررسـي     اشتباه بررسي محدود كرده كار اين شعرا به

  .)10 :همان( ريف و نو آنظاست، نه معناي عام 
پـرداز   نظـر و نظريـه   ذكر است كه گرچه حسن درويش در كتاب حاضر صاحب شايان

راي اثبات ادعاهـا  كشيده، ب چالش منتقدان ديگر را به يديده شده و حتي در گام بعدي آرا
بـرده اسـت. توضـيح      خوبي بهره زمينه به  اين نظران در صاحب يخود از آرا هاي ديدگاهو 
نظر، كه بلندنظر بوده و هرجاكه به اين نتيجـه رسـيده كـه     كه او در تحليل متن نه تنگ اين

صواب اسـت، در تحليـل از نظـر وي بهـره جسـته اسـت و        ةديگري در آن مجال بر جاد
ريق بر غناي متن خويش افزوده است. اين است كه خواننده در اين كتاب بـا آرا و  ط ازاين
گيـري و   مختلـف بـراي نتيجـه    آرايكـردن   جمـع  شود. هاي منتقدان زيادي مواجه مي ايده

كيــد أاســتدالل بهتــر امــري اســت كــامالً معقــول و منطقــي و البتــه مــورد خواســت و ت 
 دادن برخي از نقـاد تقريبـاً   ه در انديشة برتريسنجان. اين نيز گفتني است كه نويسند سخن
 نظـر  بـه . )198 ،193: 1978ضـيف  بـه   بنگريـد سو با شوقي ضيف عمل كرده اسـت. (  هم
 الفـنّ ويژه در كتاب  رسد انديشة پيشرفته و پخته و مبتكرانة شوقي ضيف در تاريخ و به مي

هاي فـراوان از او خـود    قلتأثير قرار داده و ن شدت تحت نويسنده را به في الشعر ةو مذاهب
  گواه روشني بر اين اثرپذيري است.

لي است يا شايد رأي او بر اين نكات قرار نگرفته خا در موارد نادري نيز از دقت نقدي اما
هاي  كه شاهد تشبيه تمثيلي در كتابــ  بيت مشهور بشار را 47در صفحة  ،نمونه ازباب .است

اما نقدهايي را كه بر اين بيت  ؛ر تصويرها آورده استبالغي است، ذيل عنوان نوآوري بشار د
  .)59 - 58 ،2: ج 1986 به الحمصي بنگريدشده است وارد نكرده است (
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  گيري نتيجه .5
توان به اين نتيجه رسيد كه آهنگ پردازش موضوع در سرتاسر كتاب  مي ،چه گفته شد از آن

 از كنـد و او را  واننده دوچندان مينواخت است و همين امر اثرگذاري آن را بر خ تقريباً يك
داللت  ،ديگر ازطرف ،كه اين امر دارد. ضمن اين خواني و گسست مطالب دور نگه مي پراكنده

خروج ناهنجار او از غايت  گسست و  عدم هاي نويسنده و بر تسلسل منطقي انديشهكند  مي
گارشـي،  تـوان خطاهـاي چـاپي و ن    اصلي. از نقـاط ضـعف ايـن اثـر از ناحيـة شـكل مـي       

همـزة   مثلنگارش برخي حروف  نكردن ها، رعايت كردن برخي اعداد و پاورقي نويس دست
براي برخي نويسـندگان لحـاظ   » دكتر«و آوردن لقب  ،ها هاي آخر كلمه»ياء«وصل و قطع و 

  سازد. را حتمي مي  كرد، كه نياز به ويرايش آن
كه موضوع در آثار  ساند كه با آنر نقد و بررسي محتوايي كتاب نيز ما را به اين نتيجه مي

سـازي آن در كنـار    صـورت پراكنـده آمـده اسـت، برجسـته      ديگر منتقدان ادب عباسـي بـه  
بـا   ،كـه  مالحظه است. ديگر آن سازي اين شاعران امري است كه در اين كتاب قابل مجموعه
 ،كـه وي توان بـه ايـن دريافـت رسـيد      مي ،استفادة نويسنده از منابع قديم و جديد  توجه به
ورد معاصـران خـويش را كـه در ايـن موضـوع      ادست ،بر آشنايي و تسلط به اين منابع عالوه
هاي مربوط به ايـن   كه در كتاب اند ناديده نگرفته است. برجستگي ديگر آن فرسايي كرده قلم

ها بيرون  الي نمونه هزحمت از الب موضوع، با توجه به پراكندگي، بايد مصاديق نوگرايي را به
 ها اشاره كرده اسـت.  تر آن به بيش كه كتاب حاضر در يك ترتيب ويژه تقريباً حال آن ؛دكشي
هاي فراوان است. ايرادي  گيري نويسنده در نقدها و نقل موقع و موضع سن ديگر حضور بهح

هـاي فـراوان از شـوقي     كه شايد بتوان در اين مجال بر نويسنده وارد كرد اين است كه نقل
 ،مـثالً  .اي داشـته باشـد   كننـده  است كه ممكن است توجيه خاص و قـانع ضيف انجام داده 

تر بوده و با نگاهي تيزبين و ناقدانه بـه سـراغ    دقيق تر و كاوش و احاطة او از ديگران فراوان
  است.  موضوع رفته

سبب سـادگي و   كه متن كتاب به ذكر دو نكته خالي از فايده نيست: نخست آن ،پايان در
گويي و ريتم پيوسته و منطقي در مخاطب ايجاد  علمي و نيز پرهيز از زياده پيروي از اسلوب

كه اين اثر براي درس متون  دوم آن ؛گرداند راه مي كند و او را تا پايان با نويسنده هم شوق مي
رويكرد نقدي و تحليلي  علت هم به آن ؛شود نهاد مي پيشعباسي در دورة تحصيالت تكميلي 

كـه در حيطـة    ـــ  به يك موضوع از شعر شاعران پرداخته است و بقيـه را جاكه  اما ازآن ؛آن
بر درس موردنظر باشد.   منطبق تواند كامالً فروگذاشته، نمي ــ اند گرفته تحقيق وي جاي نمي
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(نعـيم   الرائـد هاي مفيـد ديگـري چـون     توان از اين كتاب در كنار كتاب مي ،جهت  همين  به
دراسات في النص و  ،(شوقي ضيف) في الشعر ةالفن و مذاهب ي) و(نعيم الجند الرائدالحمصي) و 

ها بـراي بخـش شـعر اسـت و      ي) استفاده كرد. ناگفته نماند كه اين كتاب(عبده بدو الشعري
عنوان منبع اصلي  يا بايد به ،براي نثر نيز بايد منابع مرتبط و مناسب خودش را يافت. بنابراين

عنوان منبع فرعي و كمكي در كنار منبـع   ار گرفته شود يا بهك هاي مفيد به در كنار ساير كتاب
  تر باشد. عنوان مصدر فرعي مناسب شايد معرفي اين اثر به ،اصلي. درنهايت

بخشيدن  توان برتري و امتياز كتاب حاضر را نوآوري نگارنده در جامعيت روي، مي هر به
نوآوري هركدام از شـاعران   صورت كه  اين  به ؛به حركت نوگرايي شعر در آن زمان دانست

هـاي   ذكرشده را در زبان شعري و مفهوم و اساس و تصوير و موسيقي و برخي از موضـوع 
  نمايد. شعري بررسي مي
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عيـب. امـا درمـورد ايـن      ،ديگر ازطرفي ،شود و سن محسوب ميح ،طرف ازيك ،هاي فراوان ارجاع .1
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