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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.
Keywords: Criticism, French Poetry, French Literature, Mahvash Ghavimi, Shahnaz
Shahin.
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بررسی و نقد کتاب
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چكيده
کتاب انواع شعر فرانسه ،اثر شهناز شاهین و مهوش قویمی ،را سازمان مطالعهه و دهیوین
کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) در سال  ۹۷۳۱بهچها رسهانیه و در سهال ۹۷۳۷
موردبازبینی و ویرایش قرار گرفته است .این کتاب که با مخاطب دانشگاهی و بههمنظهور
دیریس در دورۀ کارشناسی و کارشناسهی ارشهی ادبیهار فرانسهه طرادهی شهیه اسهت،
باوجود برخورداری از نگارشی واضح و گویا ،کاستیهایی نیز دارد .ههی ایهن نوشهته
بررسی نگارش و نحوۀ ارائۀ مطالب این کتاب بوده است و در آن به برخی از کاستیهها
اشاره میشود که عمیداً به نوع دردیببنهیی مطالهب در درون فصه ههای کتهاب ،نظهام
ارجاعدهی به آثار استفادهشیه و مثالهای ارائهشیه از نقطهنظر ساختاری و محتوایی ،بهه
دأکیی بیش از انیازه بر صورر شعری فرانسه ،و عیم معرفی جامع شهعرای فرانسهوی و
آثار دأثیرگذار آنان مربوط میشود.
کليدواژههاا نقهی ،شهعر فرانسهه ،ادبیهار فرانسهه ،صهورر ،محتهوا ،مههوش قهویمی،
شهناز شاهین.
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 .۱مقدمه
نقی کتاب و آثار نویسنیگان با هی ایجهاد پویهایی در محافه علمهی ،ادبهی ،و دانشهگاهی
انجام میگیرد و درصورر بیطرفی و سازنیهبودن میدوانی به پیشهرفت ،انجهام گفهتوگهو
میان متخصصان ،و بهبود کارآیی منجر شود .در دوزۀ کتاب دانشگاهی ،این امر میدوانهی بهه
رفع کاستیها و نگارش آثار کام در نیز بینجامی .شعر فرانسه بخهش مهمهی از ادبیهار غنهی
فرانسوی است که شناخت آن نهدنهها بهرای دانشهجویان ادبیهار فرانسهه از اهمیهت بهاییی
برخودار است ،بلکه برای دیگر عالقهمنهیان بهه ادبیهار بههصهورر عهام و ادبیهار فرانسهه
بهصورر خاص نیز جذابیت باییی دارد و مطالعهۀ آن بهه در غنهای ایهن ادبیهار کمه
میکنی .ازسویی ،مطالعۀ آثار شعرای بزرگ و مشهور فرانسوی نظیر بوالهو ( ،)Boileauهوگهو
( ،)oguHو یمههاردین ( )er traM aLو شههعرای مههیرندههر ماننههی آراگههون ( ،)naruHaالههوار
( ،)drgraÉآردو ( ،)naMrgÉو پرهور ( )taevLaMزیبایی شعر فرانسه را آشکار مهیکنهی .دربهاب
اهمیت شعر در ادبیار فرانسه همین بس که اولین آثار ادبی به زبان فرانسه بههشهک شهعری
یافت میشونی .اثر درانۀ روین ( )Roland de Chansonکه بهه قهرن دوازدهه بهازمیگهردد از
مثالهای این آثار است که از آن بهعنوان یکی از طلیعههای ادبیار فرانسه یاد میشود.
کتاب ( Versification Française et Genres Poétiquesانواع شعر فرانسهه) ،نوشهتۀ شههناز
شاهین و مهوش قویمی ،چا انتشهارار سهمت در سهال  ۹۷۳۱کتهابی درسهی اسهت کهه
بهگفتۀ نویسنیگان با هی پاسخ به نیهاز دانشهجویان در دورۀ آموزشهی کارشناسهی زبهان و
ادبیار فرانسه برای درس «انواع شعر فرانسهه» و دانشهجویان دورۀ کارشناسهی ارشهی رشهتۀ
ادبیار فرانسه برای درس «شعر قرن  »۹۱و «شعر قرن  »02جهت دهیریس در دانشهگاهههای
کشور ارائه شیه است .بییندردیب ،این کتاب با دمرکز بهر بخهش مهمهی از ادبیهار فرانسهه
درراستای شناخت بهتر از شعر فرانسه در اختیهار مخاطهب قهرار مهیگیهرد .بهاوجود آثهار و
کتابهای درسی درخصوص داریخ ادبیار فرانسه که در آنها به شهعرای فرانسهوی و آثهار
آنها پرداخته میشود و بادوجهبه اهمیت بررسی ویژۀ این بخش از ادبیار چنهین کتهابی نیهز
پیشبینی شیه است که البته بایی گفت این کتاب پاسخی به نیهاز موجهود بههواسهطۀ وجهود
درس شعر فرانسه بهعنوان سرفص درسی در برنامۀ دانشگاهی رشتۀ زبان و ادبیهار فرانسهه
است ،همانطورکه کتاب دانشگاهی دئادر در فرانسهه ( )eararL La ereâMaLدرراسهتای وجهود
درس دئادر در فرانسه منتشر شی.
درخصوص نقی ی اثر نبایی فراموش کرد که هی ایجهاد پویهایی در محهی علمهی و
نشر است و نگارش ی نقی که منصهفانه و بههدور از مالدظهار شخصهی و جانهبدارانهه
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باشی ،قطعاً از سوی نویسنیگان آثار مورداستقبال قرار خواهی گرفت و میدوانهی آنهها را بهه
دالش برای پاسخ به نقی درقالب نوشته یا انتشار ویرایشی جییی از اثر و دتی نگارش اثهری
بهروزدر با مطالب جییی رهنمون کنی .رونق چنین رویکردی درزمینۀ کتابههای درسهی کهه
دائماً با روشهای نوین آموزشی در اردبهاطانهی نیهز مهیدوانهی بهه پویهایی عله در جامعهۀ
دانشگاهی ،دالش بهمنظور دقویت کارآمیی آثار ،و افزایش بازده آنهها نهزد دانشهجویان کهه
مخاطبان اصلی این آثارنی منجر شود .نبایی فراموش کرد کهه مؤلفهان ایهن کتهاب از اسهتادان
دانشگاهی ادبیار فرانسه در ایرانانی و در شخصیت علمی آنان دردییی نیست .اما بادوجهبهه
اهمیت مقولۀ نقی سازنیه درراستای افزایش کیفیت آثار علمی ،بهخصوص زمانیکهه درمهورد
متون درسیای که در اختیار دانشجویان دانشگاهها قرار میگیرنی باشی ،نگارنهیۀ ایهن سهطور
به بررسی این اثر روی آورده است .ازسویدیگر ،بادوجهبه اینکه این کتاب از دیود پهانزده
سال پیش مورددجییینظر و ویرایش قرار نگرفته اسهت ،امیهی اسهت نگهاهی انتقهادی بهه آن
بتوانی این مؤلفان یا دیگر استادان و پژوهشگران عرصۀ ادبیار فرانسه را بهسوی ارائۀ اثهری
نو در این زمینۀ پراهمیت از ادبیار فرانسه سوق دهی.
برای پیبردن به اهمیت دوزۀ شعر در فرانسه ،پیش از پرداختن به اثهر موردمطالعهه در ایهن
نوشته ،به نگاهی گذرا بر مکادب و چهرههای نامدار این عرصه از ادبیار فرانسه میپردازی .
جنبشهای ادبی در فرانسه رفتهرفته با دورۀ نوزایی ( )renaissanceآغاز میشونی .پهس از
دورۀ نوزایی در فرانسه ،گروه یپلئیاد ( ،)er tre rÉLدشکی شیه از هفت شاعر فرانسهوی ،در
قرن شانزده میالدی با الهامگرفتن از شعرای یدین قصی داشتنی برای ادبیار فرانسهه افتخهار
بیافریننی .آنها با دقلیی از آثار دوران باستان و ساختن کلمار جییی بهه زبهان فرانسهه درپهی
معرفی شعر فرانسه به جایگزینی ملی برای اشعار گذشتگان بودنی ( .)Viala 2013: 258نهوع
شعری این دوره غنایی بود که موضوع اشعار آنهان بها اشهاره بهه معشهوق ،گهذر زمهان و
دسرر آن ،و زیبایی طبیعت گره خورده بود .از مه درین این شعرا میدوان به پیر رونسار
( )dHasraÉ t LaaLو ژوآشههن دوبلههه ( )Joachim de Bellayاشههاره کههرد .در دوران ادبیههار
کالسی  ،بهلطف ملرب ( )Malherbeشعر فرانسه دارای چهارچوب شهی؛ بهیین دردیهب کهه
وی را نخسههتین نظریهههپههرداز هنههر کالسههی مههیداننههی ( .)dHgssLrHM 1996: 42در دوران
کالسیسیس  ،شعر از سهوی یفهونتن ( )er eHaMr aLبهه ابهزاری بهرای دکایهت افسهانه
( )erlrLs eLsدبیی شی و در آن این شاعر به پنی و درس اخالقی روی میآورد .مهولیر هه
در این عصر از نوع شعری در برخی از آثار کمیی خود استفاده کرد و در نظر برخی ،اشهعار
او بهترین نمونۀ شعری در آثار کمهیی اسهت ( .)Moore 1964: 249ادبیهار فرانسهه در قهرن
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هجیه بهجز ولتر ( )eHrMr aLنام بزرگ دیگری در عرصۀ شعر بر خهود نییهی ،امها در قهرن
نوزده با آغاز دورۀ رمانتیس شعر از ابزار اصلی ادیبان این مکتب شهی .چههرهههایی چهون
یماردین ( ،)er traM aLموسه ( ،)tgssLMوینیهی ( ،)Vignyنهروال ( ،)Nervalو البتهه ویکتهور
هوگو شعرایی بودنی که اوج شعر غنایی مکتب رمانتیسه را رقه زدنهی .شهعرای رمانتیسه
چنیان به نوع شعری و قواعی آن پایبنیی نیاشتنی و اص بیان ادساسهار را ههی اصهلی
شعری برگزییه بودنی و گاه ایجاد شعر غنایی در سهاختار مصهرع هجهایی ()surrrl lgL vLas
دییه میشود ( .)Vaillant 2008: 53درمقاب این نهوع سهرایش شهعری و در واکهنش بهه آن،
جنبش پارناس ( )traarssLشک گرفت .این جنبش ،کهه چههرۀ اصهلی آن لوکونهت دولیه
( )Leconte de Lisleو میراثدار انییشۀ دئوفی دو گودیه ( )Théophile de Gautierبهود ،خهود
را طر دار نظریۀ «هنر برای هنر» ( )tra’l ruo’ tra’lمعرفی کرد و شعرای آن با ههی دأکیهی
بر رعایت ساختار شعری و اولویت هنهر بهر محتهوای شهعری بهه سهرودن شهعر پرداختنهی
( .)dHgssLrHM1996: 82نیمۀ دوم قرن نوزده با شهعرایی هه چهون بهودلر ( )ergÉLrr aLکهه
رئالیس را در شعر وارد و جایگاهی برای شعر به نثهر ( )eaHsL La eHèoLدر ادبیهار فرانسهه
ایجههاد کههرد ازسههویی و ازسههویدیگههر شههعرای نفههرینشههیه ( )gÉ Msor eHèMLsماننههی ورلههن
( )Verlaineو رمبو ( )d olrgÉک ک راه را بهرای دحهویر شهعری پایهان قهرن نهوزده و
ابتیای قرن بیست آماده کرد و جنبش سمبولیس را در ادبیهار فرانسهه دحهتدهأثیر شهعرای
ذکرشیه و چهرههای دیگری نظیر مایرمه ( ،)Mallarméپه والهری ( ،)yatl’V laotو گیهوم
آپولینر ( )neHrr ar aL eg rrrgoLوارد کرد ( .)dHgssLrHM 1996: 99-101نیمۀ اول قهرن بیسهت
پذیرای جنبش ادبی دیگهری نیهز بهود کهه غوغهایی در ادبیهار و هنهر بههپها کهرد .شهعرای
سوررئالیس نظیر آنیره برودون ( ،)eaLMHa naÉaeپه الهوار ( ،)drgraÉ trgrو لهویی آراگهون
( )naruHa eHg sبا آزادسازی ناخودآگاه خهود بهه نوشهتار خودکهار ()rgMHorM lgL era MgaL
روی آوردنی ،هرچنی برای سرودن اشهعار متعههی در دوران اشهاال فرانسهه در بهازۀ جنه
جهههانی دوم گههاه از ایههن نههوع فاصههله گرفتنههی ( .)trr uHM-dLuargÉ 2007: 354پههس از
سوررئالیس  ،جنبش دیگری در دوزۀ شعر ادبیار فرانسه دییه نمیشود ،جز اشعار با شهک
آزاد ( )r laL vLasLکه از قرن نوزده ظاهر شیه بودنی .از مشهوردرین شعرای این دوره بایهی
به ژا پرهور ( )srrlgLs taevLaMاشاره کرد که اشعار با موضوعار روزمهرهاش گهاه دوسه
خواننیگانی بهصورر درانه اجرا و محبهوب شهیهانهی .از شهعرای معاصهر و نیمهۀ دوم قهرن
بیسههت مههیدههوانی بههه چهههرههههایی نظیههر کونههو ( ،)uoeneaoژاکودههه ( ،)srrrHMMLMبونفههوا
( ،)eHaaLnHuاوکار ( ،)oHrlgraMو گوفت ( )eHnnLMMLاشاره کرد.
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در این اشارۀ گذرا به داریخچۀ مکادب و جنبشهای شعر فرانسهه مشهاهیه شهی کهه نهام
چهرههای سرشناسی در دوزۀ شعرِ ادبیار فرانسه بهچش میخهورد و ایهن خهود بیهانگهر
اهمیت این نوع آفرینش ادبی در ادبیار فرانسه است .بییندردیب ،اختصاصدادن کتهابی بهه
آشنایی مفص با شعر فرانسه در برنامهههای دحصهیلی دانشهگاهی زبهان فرانسهه در گهرایش
ادبیار از لزومار این دوزه جلوه مینمایی؛ این امر فرصتی برای دانشجویان خواهی بهود دها
با دمرکز خاص بر این دوزه بتواننی آشنایی بیشدری با آن کسب کننی.

 .۲بررسی شكل کتاب
کتاب انواع شعر فرانسه در  0۷۲صفحه ،مشتم بر پیشگفتار ،مقیمه ،ده فص  ،متون اضهافی،
ضمیمه ،واژگان ،کتابنامه و نمایه ،در قطع وزیهری ،در انتشهارار سهمت بههچها رسهییه
است .روی جلی این کتاب ،بهسان کتابههای درسهی دیگهرِ انتشهارار سهمت ،نشهانِ ایهن
انتشارار و عنوان کتاب به فرانسوی با مخفف آن به درو یدین  Tnteدرج شیه اسهت.
ازآنجاییکه عنوان این انتشارار به زبان فرانسه هیچ سهنخیتی بها دهرو  Tnteنهیارد و
دتی درو اول دشکی دهنیۀ نام فارسی آن نیز منطبق بر این درو نیستنی ،این انتشهارار
میبایست در معرفی عنوان خود به زبان فرانسوی دجییینظر کنی .بهر روی جلهی ،عهالوهبهر
عنوان کتاب ،نام دو مؤلف کتاب نیز دییه میشود و بادوجهبه سیاست پیشین ی دستبهودن
جلی کتابهای منتشرشیۀ این سهازمان ،طهر خاصهی القاکننهیۀ اردبهاط ایهن اثهر بها زبهان
فرانسوی یا نوع ادبی شعر بر روی جلی نقش نبسته است .البته بهنظر میرسهی در سهالههای
اخیر به این امر اهمیت دازهای داده شیه است و در آخرین چا این کتاب ( )۹۷۱۷بهه ایهن
امر دوجه ویژهای شیه است و روی جلی جذابیت بیشدری از چا های پیش یافته است.
اولین نکتهای که نظر خواننیۀ این کتاب را جلب میکنی عیم مطابقهت عنهوان فرانسهوی
کتاب ( )Versification Française et Genres Poétiquesبا عنوان فارسی (انواع شهعر فرانسهه)
است .ازسویدیگر ،در شناسنامۀ کتاب عنوان فارسی بهصورر انواع شعر فرانسهه (از آغهاز
دا شکوفایی شعر نو) ذکر شیه است که اشاره به بخش داریخی عنوان در عبهارر فرانسهوی
بهچش نمیخورد .شایی عنوان فارسی اثر را بتوان «قواعی و انواع شهعر فرانسهوی» گذاشهت
دا درخصوص محتوای کتاب گویادر باشی .در یادداشهتی انتقهادی ۹کهه در گذشهته در گهروه
زبانشناسی و زبانها در شورای بررسی متهون و کتهب علهوم انسهانی در پژوهشهگاه علهوم
انسانی و مطالعار فرهنگی درخصوص این اثر نگاشته شیه است ،پژوهشگر منتقهی عنهوان

 44پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال بيستم ،شمارة هشتم ،آبان 9911

«صناعار شعری و انواع شعر در زبان فرانسه» را پهیشنههاد کهرده اسهت کهه در ایهن مهورد
میدوان گفت عنوان پیشنهادشیه از جابهجایی کلمار عنوان کتاب دیگری بهنام انهواع شهعر
و صناعار شعری در زبان فرانسه ،نوشتۀ ژاله کهنموییپهور و سییضهیاءالیین دهشهیری ،در
سال  ۹۷۳0بهدست آمیه است که به زبان فارسی منتشر شیه اسهت .بهییندردیهب ،منتقهی بها
عاریهگرفتن این عنوان بهنوعی عمالً درپی پیشنهاد بییعی برنیامیه است .هرچنی اگهر بهر آن
باشی که معادلیابی صحیحی از عنوان بهدست آوری  ،میدوان گزینۀ «شعرسراییفرانسهوی و
انواع شعری» را نیز مطر کنی .
کتابی که نگارنیۀ این سطور به آن مراجعه کرده اسهت ویهرایش دوم کتهاب موردمطالعهه
است ،اما به این نکته بر روی جلی کتاب اشاره نشیه است و دنهها ،بادوجههبهه دهاریخ چها
درجشیه در اولین صفحۀ پس از جلی که سال  ۹۷۳۷و با مراجعۀ «پیشگفتهار ویهرایش دوم»
در صفحۀ  ،)IX( ۱این امر مشخص میشود .در این قسمت ،به دصحیح برخهی اشهتباهار و
اضافهشین متون اضافی به کتاب اشاره شیه اسهت دها کهار بها ایهن کتهاب را بهرای اسهتادان
رادتدر کنی .مؤلفان بیان کردهانی که متهون اضهافیای کهه جهایی در چها اول اثهر نیافتهه
بودهانی ،با قرارگرفتن در دردیب زمانی اجازۀ آشنایی با دحول شعری را به خواننیه میدهنی.

9.1مشکلارجاعاتناهمگن
در مثالهای ارائهشیه در این اثر که متعیدنی ،نویسهنیگان از روش وادهیی در ارجهاعدههی
استفاده نکردهانی؛ بیین دردیب که گاه دنها به ذکر نام شاعر اکتفا کردهانی و به ذکهر نهام کتهاب
مرجع نیازی نیییهانی .گاه نام کتاب را ذکر کردهانی ،اما به نام خود شعر اشهارهای نکهردهانهی.
این امر خواننیگان عالقهمنی به مراجعه به ادامۀ متن اشعار را بها سهردرگمی مواجهه خواههی
ساخت و درصوردیکه امکان جستوجوی اینترنتی و یافتن منبع اصلی فراه نباشهی ،عمهالً
دسترسی به منبع اصلی و خوانین ادامۀ اشعار غیرممکن مینمایی .ایهن نهاهمگنی دتهی در
دل ی فص نیز دییه میشود.
ـ

برای مثال ،در فص دو با اشاره به شعر پ ورلن در صهفحۀ  00و آلفهرد دوموسهه در
صفحۀ هفیه نام آثار آنها در پایان مثالها ذکر میشود ،درصوردیکه در همهین فصه
پس از ارائۀ مثالهایی از هوگو ،یماردین ،الوار ،والریه ،و ...در صفحار  0۷و  0۲دنهها
اس این شعرا ذکر شیه است .ازسویدیگر ،در فص چهارم در صفحۀ  ۲۷بهه نهوعی
از ارجاع برمیخوری که بهصورر اشتباه استفاده شیه است .مؤلفان ،پس از ذکهر نهام
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هوگو برای ی مثال ،مثال دومی از وی ارائه مهیکننهی و ارجهاع آن را بههشهیوۀ
( )ibid.: Les Contemplationsذکر میکننی .اما بایی دوجه داشهت کهه اصهطال یدهین
 ibid.که در ارجاعار مورداستفاده قرار میگیرد ،بهمعنای «در همان محه » اسهت ،امها
مؤلفان آن را در معنای «همان نویسنیه» مورداستفاده قرار دادهانی؛ چراکه در این ارجاع
نام اثر به ایتالی ذکر شیه است و بهجای نام نویسنیه عبارر  ibid.بهچش میخورد.
ـ

در همین فص  ،در صفحۀ  ۲۷باز ه نوع دیگری از ارجاع را مییهابی  :پهس از ارائهۀ
مثالی از ژان کوال ( )Jean Quevalبا ارجاعی بههشهک ( )oulipo III, 2, p. 259روبههرو
میشوی که ،برخال بسیاری از مثالهای ارائههشهیه بها نهام اثهر ،بخهش ،و صهفحۀ
مربوط آشنا میشوی  .درخصوص همین مثال ،مؤلفان در پاورقی در ارجهاعی بهه اثهر
مورداستفادۀ خود ذکر میکننی کهه ایهن مثهال از کتهاب  L’atelier d’Écritureبرداشهته
شیه است ،اما در همین پاورقی ه ارجاع بهصورر صحیح ذکر نشهیه اسهت؛ بهیین
دردیب که نام نویسنیۀ این اثر و شهر مح انتشار در این نوع ارجهاعدههی بایهی ذکهر
شود که نویسنیگان این امر را رعایت نکردهانی.

ـ در صفحۀ  ۲۲نیز ارجاعی در پاورقی بهصورر Versification par Pierre Guiraud, p. 115

میبینی  .در این ارجاع ،نام نگارنیۀ اثر پس از کلمۀ  parذکر شهیه اسهت کهه بههدلیه
مستقی بودن ارجاع این نوع استفاده صحیح نیست.
بادوجهبه موارد ذکرشیه و ناهمگنبودن انواع ارجاعار ،اهمیت اصهال چنهین مهواردی
در ویرایش بعیی این اثر یا درصورر عیم انجام این امر بهصورر ضمیمهکردن غل نامههای
در چا های بعیی بسیار ادساس میشود؛ چراکه وجود چنین کاستیهایی در کتابی درسهی
که عالوهبر دورۀ کارشناسی برای دهیریس در دورۀ دحصهیالر دکمیلهی ،کارشناسهی ارشهی
ادبیار فرانسه ،نیز پیشنهاد شیه است برای دانشهجویانی کهه بایهی ایهن دوره را بها نگهارش
پایاننامهای با رعایت قوانین نگارشی و ارجاع بهادمهام برسهاننی ،مثهالی نامناسهب از رعایهت
قوانین نگارشی در پژوهش است.

زیرفصلهایهمگن

1.1عدموجود
یکی از مواردی که استفاده از این اثر را با کمی دشواری مواجه میکنی ،نبهود زیرفصه ههای
همگن است .بیین دردیب که در برخی از فص ها زیرفص ها بیون شمارهگذاری ،در برخهی
با درو بزرگ ،برخی با درو کوچ  ،و برخی با اعیاد مشخص شیهانی .بهییندردیهب،
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در فصول ابتیایی نظ خاصی در دردیبدهی به عنوانها بهچش نمیخهورد ،دردهالیکهه از
فص هشت دا ده شمارهگذاری منظمی مورداستفاده قرار گرفته است.
برای مثال ،در ابتیای فص هفت این کتاب در صفحۀ  ۳۲به سه مورد از دصویرهای ادبی
موجود در گفتار اشاره میشود که مختص به شعر نیستنی و بها ذکهر دهرو  C ،B ،Aبهیون
اینکه در عنوانها مجیداً ذکر شونی آورده میشونی .ازآنجاییکه ایهن فصه زیرعنهوانههای
زیادی دارد ،از درو یدین کوچ و اعیاد برای نشاندادن آنها اسهتفاده شهیه اسهت ،امها
بهدلی اینکه برای مثال بهصورر  ۹.rقرار نگرفتههانهی ،مخاطهب گهاه مجبهور مهیشهود بهه
صفحار قب رجوع کنی دا متوجه شود که اعیاد مربوط به کیام در کوچ انی.
بییندردیب ،مشاهیه میشود که درخصوص شک کتهاب جهای کهار بهرای اصهالدار
عیییهای در ویرایشهای ادتمالی کتاب بسیار وجود دارد .این بازبینی بهخصهوص درزمینهۀ
ارجاعدهی به آثار نویسنیگان مورداستفاده بایی دتماً لحاظ شود دا چنین کتاب درسیای کهه
اثر استادان دانشگاه است ،بتوانی نمونۀ صحیحی از ارجاعار را به دانشهجویان مخاطهب اثهر
ارائه کنی .مؤلفان ه چنین بایی درخصوص همگنسازی و منظ کردن زیرفص هها و عنهاوین
از شیوۀ وادیی استفاده کننی دا مخاطبان بتواننی بخشهای مختلف کتاب را بهخوبی دنبهال و
از مطالب آن استفاده کننی.

 .۳بررسی محتوای کتاب
در این بخش ،بررسی محتوای کتاب را درابتیا بهصورر هماهن با فص های کتهاب پهیش
میبری  .سپس به بیهان مالدظهادی کلهی خهواهی پرداخهت کهه در جهایجهای اثهر بهه آن
برخوردهای .
در ابتیای کتاب و قب از پیشگفتار در صفحۀ  )eVVV( ۳اثر دو نق قهول مهردب بها شهعر
ذکر شیهانی که بهصورر کلی به شهعر اشهاره کهرده و اشهارۀ خاصهی بهه ادبیهار یها شهعر
فرانسوی نکردهانی .این نق قولها که از نویسنیگان نهچنیان شناختهشیهای انتخاب شیهانهی،
بهسختی میدواننی بیانگر طلیعۀ ورود به دنیای شعر فرانسوی باشنی.
در پیشگفتار اثر ،هی مؤلفان «ارائۀ کتابی نسبتاً کام برای کم بهه دانشهجویان بهرای
اینکه نیازی به مراجعه به جزوار خارجی که بهسختی مییابنی و یا کامالً با نیهاز ،سهطح ،و
فرهن آنهها سهازگاری نیارنهی نیاشهته باشهنی» ذکهر شهیه اسهت و در آن بهه بیهان نهوع
چهارچوببنیی اثر پرداخته شیه است .مؤلفان اذعان میدارنی که این اثر نمیدوانهی وسهعت
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شعر غنی فرانسه را دربر بگیرد و بییندردیب استادان دانشهگاهی کهه ایهن درس را دهیریس
میکننی ،میدواننی بادوجهبه طبع و ادساس دانشجویان اشعاری را برای مثال ارائه کننی.

9.9مقدمۀاثر،آغازینافرجام
مقیمۀ اثر لات « »versificationرا بهعنوان قوانین و فراینیهایی معرفی میکنی که شهاعر بهرای
ساختن شعرهای منظ بهکار میگیرد و اشاره میکنهی کهه قهوانین شهعری فرانسهه را ملهرب
( )Malherbeو بوالو ( )eH rLrgدنظی و شعرای مکادب کالسی و رمانتیس آنهها را اعمهال
کردهانی .دیود نیمی از مقیمه (پانزده خ ) به نق قولی درزمینۀ نقش شهاعر اختصهاص داده
شیه است و نویسنیگان بیان میدارنی که مطالعۀ زبان شگفتانگیز و دارای اسهتعارۀ شهاعر و
نیز فراینیهای مورداستفادۀ وی هی مطالعۀ این اثر است .در پایان مقیمه ،اشارهای به دفاور
شعر فارسی و فرانسه میشود و مؤلفان بیان میدارنی که برخال شعر فارسی که برپایۀ طول
هجاها بنا شیه است ،شعر فرانسه برپایۀ دعیاد و مح هجاهای دکیهبهر اسهتوار شهیه اسهت.
مقیمه بسیار کوداه است (ی ونی صفحه) و نشاندهنیۀ غنای شعر فرانسه و اهمیت شناخت
آن نیست .بییندردیب ،درصوردیکه فردی آشنایی کاملی با ادبیهار فرانسهه نیاشهته باشهی و
بخواهی با مطالعۀ مقیمۀ این اثر خود را برای مطالعۀ شعر فرانسه آماده کنی ،با دشواری مواجه
خواهی شی و میبایست درابتیا با مراجعه به آثار دیگر شناختی در این زمینه پییا کنی .این امر
اثر را کامالً به کتابی درسی دبیی کرده است؛ درصوردیکه ممکن بود با افزودن مطالبی دیگر
به مقیمه آن را برای سایر عالقهمنیان به شعر فرانسهه در ایهران ،نظیهر افهرادی کهه در رشهتۀ
مترجمی فرانسه دحصی کردهانی یا افرادی که با مطالعار شخصی بهه ایهن زبهان عالقههمنهی
شیهانی ،نیز مورداستفادهدر قرار داد .لزوم این امر شایی در کتابهای درسی رشتههای فنهی و
علوم دیگر ادساس نشود ،اما کتهاب دارای اطالعهادی درخصهوص ادبیهار قطعهاً مخاطبهان
دیگری بهجز دانشجویان آن رشته خواهی داشت .بادوجهبه دج مطالب اصهلی کتهاب ،کهه
دیود  ۹۱2صفحه است ،ارائۀ مقیمهای دیاق بین پنج دا ده صهفحه ،کهه در آن از اهمیهت
شعر فرانسوی و مسائ شعری و چهرههای دأثیرگذار آن صحبت شود ،منطقیدر مینمود.

1.9فصولاثر
برخال آنچه در پیشگفتار درخصوص لزوم عالقهمنیساختن دانشجویان پهیش از هرچیهز
بیان شیه است (امری که میدوانست در مقیمهای طوینیدر با ارائۀ مثهالهها یها دهیاق نهام
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شعرا و عنوان اشعار معرو و نمادین آنها انجهام شهود) ،نویسهنیگان مطالهب کتهاب را در
فص اول با مبحث نسبتاً خش هجاشهماری ( )oèMaLآغهاز مهیکننهی .نکتههای کهه در ایهن
بخش بهچش میخورد عیم شمارهگذاری برای زیرفص هاسهت و ازسهویدیگهر زیرفصه
شمارش هجاههای قهانون « »Lبهیصهیا ( )surrrlLs ÉLs rHoeMLبهه دو بخهش  ۹و  0دقسهی
میشود (.)Shahin and Ghavimi 2000: 5, 6
فص دوم اثر به انواع بیت /مصرع ( )vLasدر شعر فرانسه میپردازد .طبقهبنیی ارائهشیه
برمبنای دعیاد هجاهای هر بیت /مصهرع ( )vLasپهیشنههاد شهیه اسهت .ایهن فصه از دو
زیرفص «نام مصرعها» و «دأثیرار ایجادشیه بهوسیلۀ طول مصرعها» دشکی شیه اسهت .در
زیرفص اول ،نویسنیگان از د هجایی دا دوازدههجایی به بررسی ،ارائۀ مثال ،و اشاره به نوع
موضوعی و عصر استفاده از این انواع مصرع پرداختهانی .یکی از ایرادادی که مهیدهوان بهه ایهن
فص وارد دانست اینکه عناوین بهگونهای ی نواخهت انتخهاب شهیهانهی کهه بهرای خواننهیه
جذابیتی ایجاد نمیکننی (مصرع دوهجایی یا دوهجایهه،)É ssurrrlL Hg surrrlLs xÉLg ÉL vLas /
سههجایی یا سههجایهه ( )Ma surrrlL Hg surrrlLs MaH s ÉL vLasLو دها پایهان دوازدههجهایی بهه
همین دردیب مورداشاره قرار گرفتهانی .این موارد میدوانستنی درقالب جیولی ارائهه شهونی و
به معرفی د د این نوع مصرعها نیازی نبود؛ چراکه بهجز دعهیاد هجاهها ویژگهی خهاص
دیگری موردبررسی قرار نگرفته است.
زیرفص «دأثیرار ایجادشیه بهوسیلۀ طول مصرعها» که میدوانسهت محتهوای جهذاب و
مثالهای گویایی داشته باشی ک در از ی صفحه مطلب دارد و فق سهه مثهال کودهاه دارد و
در آن اشارۀ بسیار گذرایی به این دأثیرار شیه است ،درصوردیکه نویسنیگان مهیدوانسهتنی
پس از بررسی انواع مختلف مصرعها مبحث جالبی را در این خصوص بها ارائهۀ مثهالههای
بارزدر از شعرای شهیر فرانسوی مطر کننی و بییندردیهب اهمیهت انتخهاب انهواع مختلهف
مصرع را بیشدر برای مخاطب مشخصدر کننی.
فص سوم اثر به «گروههای مختلف مصرعها» ( )sMaHerLsمیپردازد .نویسهنیگان درابتهیا
به دعریف «بنی» و سپس انواع مختلف آن یعنی منظ  ،نامنظ  ،و مخلوط میپردازنهی .سهپس،
بهانیازههای ه سان یا مختلف آنها ( )reMeaHoeMa L LM eMa LIsomپرداخته میشهود کهه در آن
ساختار هنیسی شعر (افقی و عمودی) موردبررسی قهرار مهیگیهرد .درادامهه ،نهام بنهیههای
مختلف برطبق دعیاد مصرعهایی که دارا هستنی ارائه میشود .در ایهن قسهمت ،ایهن نهامهها
معرفی میشونی که با درو یدین کوچ آورده شیهانی و یازده مورد را دربهر مهیگیرنهی.
فص بیون نتیجهگیری خاصی با مثالی از آخرین مورد بنی دوازدهمصرعی بهپایان مهیرسهی.
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دمرین اول ارائهشیه برای این فص برمبنای شعری چهارصفحهای از ویکتهور هوگهو اسهت
که دمرین سنگینی بهنظر میرسی و اشهتیاق چنهیانی در دانشهجویان بهرای انجهام آن ایجهاد
نمیکنی ،اما دمرین دوم بهصورر کوداهدر ارائه شیه است .شایی بهتر بود نویسنیگان ابتهیا بها
ارائۀ ی مثال بارز از شعر فرانسه استفادههای مختلف از ایهن ویژگهی شهعر فرانسهه دوسه
شعرای فرانسوی و دأثیرار معنایی آن را شر میدادنی.
فص چهارم به قافیه اختصاص دارد و پس از عنهوان قافیههههای مهذکر و مؤنهث بهیون
اشاره به طبقه بنیی خاصی به «الف .دناوب قافیهههها» ( )a oLs ÉLs rMLaararLr .rو «ب .عهیم
دناوب قافیهها» ( )a oLs ÉLs rrMLaararL-Haa .lپرداخته میشود .در میانۀ این فصه  ،اشهارهای
به «دایر خاص» میشود ،اما مشخص نمیشود چرا این عنهوان پهس از عنهوان «خلهوص
قافیهها» و «دنوع قافیهها» ارائه شیه اسهت .بههقهول نویسهنیگان دربهارۀ دنهوع ،دقسهی بنهیی
کنجکاوی دربارۀ استفادههای متفاور از قافیه دا به امهروز اسهت و قهانون
ارائهشیه فق برای 
یا مرجع خاصی برای آن معرفی نمیشود.
فص پنج به طنینها ( )sesHaHa Mاختصاص دارد که بهمنظور ایجهاد دهأثیری خهاص در
روی گوش یا ایجاد ادساسی خاص در خواننیه مورداستفاده قرار میگیرد .نویسنیگان پهس
از پرداختن به دو مورد دکرار مصور ( )rssHararLو دکرار صهامت ( )rrr MearM Haبهه ارزش
صامتها و مصورها در زبان فرانسه میپردازنی ،درصوردیکه شایی بهتر بود ابتیا با بررسهی
صامتها ،مصورها ،و دسل بر ارزشهای آنها به دو مورد ذکرشیه پرداخته میشی ،بهیین
دردیب که مخاطب رادتدر میدوانست در مثالهای ارائهشیه در این موارد کهه که شهمارنی
ذوق شعری شاعر را ببینی .درواقع ،در این فص نیز ماننی بسیاری از فصول مؤلفهان بهر روی
مثالهای ادتمالی اسادیی در زمان دیریس این کتاب دساب کردهانی و بر ارائۀ مثهال بهیشدهر
نیازی نیییهانی.
فص شش بهه آهنه ( )auMroLمربهوط مهیشهود کهه بها مبحهث آهنه دکیهههها
( )rrrLaMs ÉL auMroL rLشروع میشود .در این بخش دو عنوان ناهمگن ارائه شیهانی« :محه
دکیههای ثابت» و «دکیههای متحر » که این مورد به مح  ،دعیاد ،و قیرر دقسی شیه اسهت.
ازسویدیگر ،در قسمت «آهنه مکهثهها» بها سهه مهورد  ،aLnLM ،LanrolLoLaMو raLnLM-HaMaL
روبهرو هستی که ابتیا در ی عنوان کلی زیر این قسمت هر سه کلمه ذکر شیهانی و سهپس
هر کلمه به صورر جیاگانه دحت ی عنوان جیاگانهه موردبررسهی و معرفهی قهرار گرفتهه
است .ازسویدیگر ،پس از دوضیح دو مورد دیگر ،دوباره بهه  LanrolLoLaMو موقعیهتههای
دیگری که دارد بازگشت میشود و به شر آنها پرداخته میشهود .شهایی بهتهر بهود عنهوان
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کلی وجود نمیداشت و هرکیام از این سه مورد بهصورر جیاگانه و بها دوضهیحار کامه
زیر عنوان «آهن مکثها» بررسی میشینی .بییندردیب ،نوعی آشهفتگی و بهینظمهی را در
این فص شاهیی کهه بها کمهی دقهت و مهرور بهر مهوارد بیهانشهیه از سهوی نویسهنیگان
قاب جلوگیری بود.
فص هفت به «ذار شعری» ( )eHes L rr ÉL rcLssLarLاختصاص یافته است که به بالغهت
شعری و استفادههای زبانی ماننی استعارههای مختلف در زبان فرانسه میپردازد .مخاطهب بها
مواجهه با این فص دصور میکنی که پرداختن به شهک و فهرم شهعر در کتهاب پایهان یافتهه
است و وارد مبادث محتوایی میشوی  ،درصوردیکه با دیین فص بعی با عنهوان «اشهعار بها
شک ثابت» ( )rn xL nHaoL à eHèoLs Lsمشخص مهیشهود کهه ایهن امهر صهحیح نیسهت و
ه چنان در بخش شک شعری  .بییندردیب ،میدوان وجاهت جایگاه این فص را بهچهالش
کشیی .این مورد یکی از ایرادهای اساسی قاب وارد بر اثر است که روانی خوانش فصه ههای
کتاب را با مشک مواجه میکنی.
فص هشت به «اشهعار بها شهک ثابهت» ( )ln xL nHaoL à eHèoLs Lsمهیپهردازد و در آن
برخال فصول قب بهوسیلۀ شمارهبنیی دوضیحار ک وبهیش کهاملی مربهوط بهه ههر نهوع
شعری (از نظر ظاهری) را با مثالهای عمیداً طوینی شاهیی  .در دوضیحار مربهوط بهه ههر
نوع ،به قافیهبنیی ،دعیاد سیالب ،دعیاد بنیهای شعری ،و نیز شعرایی اشاره میشهود کهه بهه
این شک شعری آثاری محیود دارنی.
فص نه به «انواع شعری» ( )genres poétiquesمیپردازد که مؤلفهان آن را بهه دو گهروه
«انواع اصلی» و «انواع جانبی» دقسی میکننی .با رجوع به دیومی ( )Diomèdeسه نوع شهعری
غنایی ،دماسی ،و نمایشی سه نوع اصلی شعر فرانسه معرفهی مهیشهونی .ابتهیا ،نهوع شهعر
غنایی و زیرشاخههای آن موردبررسی قرار میگیرنی .در زیر شاخۀ قصییه ( )HÉLمؤلفهان بهه
ذکر دوضیحادی مربوط به «شعرای غنایی فرانسهه» مهیپردازنهی و پهسازآن مهورد دوم شهعر
غنایی یعنی سهرود ( )ruoaLمهیپردازنهی ،درصهوردیکهه عنهوان «شهعرای غنهایی فرانسهه»
میبایست پیش از آغاز دقسی بنیی و معرفی انواع شعر غنایی مهیآمهی .در بخهش دماسهی
( )eeHeeLمؤلفان دج بسیار زیاددری را در مقایسه با انواع دیگر به دوضیح و داریخچۀ ایهن
مورد پرداختهانی و انواع مختلف این شعر را بهیون عنهوان مجهزا بهرخال دو نهوع شهعری
اصلی دیگر بررسی کردهانی .نوع اصلی سوم که نوع نمایشی است ،دج بسهیار که دهری را
به خود اختصاص داده است .در این بخش ،دقسی بنهیی بهیون ذکهر دهراژدی و کمهیی در
دقسی بنیی به درام جیی ،رمانتی  ،و مخلوط انواع پرداخته است .ازسهویدیگهر ،اپهرا یه
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درام دراژی یا کمیی معرفی شیه است و پس از دوضهیحی انهی در ایهن مهورد بهه ههیچ
شاعر یا اثری از ادبیار فرانسه در این نوع شعری اشارهای نمیشود .درصوردیکه چنهانچهه
از شعر فرانسه سخن بهمیان میآمی و هی از ذکر انواع شهعری معرفهی اسهتفاده از آنهان در
شعر فرانسه بود ،میدوانستنی به مثالهایی از آن اشهاره کننهی و مخاطهب را بها آثهار شهعرای
نامداری آشنا کننی که از این نوع شعری استفاده کردهانی.
فص ده بهه «اشهعار بها مصهرع آزاد» ( )r laL vLas La eHèoLsاختصهاص دارد و در آن
مواردی نظیر نثر شعری ( ،)poétique proseسطح جمله ،سهطح هجها ،و سهطح صهیا اشهاره
است که مورد انتقادی خاصی در آن بهچش نمیخورد.

9.9مسئلۀتمرکزمحتواوهدفمؤلفان
نوع پردازش به موارد معرفیشیه دردیود دوسوم این اثر آن را بههنهوعی بهه اثهری بهرای
شناخت ساختار شعری فرانسه دبیی کرده است .بیین دردیب که دأکیی بسیار بهر سهاختار
شعری ،قواعی داک بر آن ،قافیهها ،هجاها ،و دیگر موارد بههگونههای اسهت کهه بهیشدهر
دانشجو را با الفبای شعر آشنا میسازد دااینکهه بخواههی وی را بهه دنیهای شهگفت شهعر
فرانسوی وارد کنی .این مه را نویسنیگان میدوانستنی بها مثهالههایی بهیش دهر و بررسهی
ساختار و استفادۀ استعارهها در چنی مثال کام از آثار شهعرای فرانسهوی بهه فهه شهعر و
ارزش ادبی آنها اشاره کننی .اشاره به جزءجهزء هریه از ایهن قواعهی در یه فصه و
اختصاص فق دو فص به انواع شعر فرانسه این اثر را به کتابی بهرای دانشهجویان دبهیی
میکنی که برای آمادهسازی خود با هی گذرانین آزمون این درس مجبورنی که صرفاً بهه
دفظکردن این قواعی بپردازنی .عالوهبراین ،دمرینارِ پایان هر فص نیز بهر ایهن جنبهۀ اثهر
دأکیی میکننی و درسی که میدوانی با ارائۀ متون و آثار شهعرای بهزرگ فرانسهوی شهوق و
بارقۀ ادبی را در دل مخاطبان روشن کنی ،عمالً به درسی ی نواخت دبیی میشود که بهه
بیان قوانین میپردازد .این نکته که مؤلفان به اسادیی دوصیه میکننی بهصورر شخصهی بهه
ارائۀ متون بپردازنی ،چنیان عملی نیست ،چراکهه بادوجههبهه دجه کتهاب ،اجبهاریبهودن
مطالعۀ آن برای گذرانین آزمون کارشناسی ارشهی ادبیهار فرانسهه و دعهیاد اغلهب بهایی
دانشجویان در کالسها ،اسادیی به دشواری زمان آن را خواهنی داشت دا عالوهبر دهیریس
کام مطالب کتاب به خوانین اشعاری خارج از مطالهب کتهاب در کهالس نیهز بپردازنهی.
ازطر دیگر ،بیان این مطلب که این کتاب منبع درسی برای مطالعۀ شهعر فرانسهه در قهرن
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نوزده و قرن بیست است ،با محتوای کتاب سازگار نیست .بیین دردیب که دنها در دو یها
سه فص از این کتاب به شعر فرانسه در این قهرون پرداختهه مهیشهود .هرچنهی شهناخت
قواعی شعری برای در زیباییها و ظرافتهای استفادهشهیه دوسه شهعرا بسهیار یزم و
ضروری است ،متناسبنبودن دج این موارد و همانطورکه پیشدر اشاره شی ارجاعدهی
ناقص به آثاری که قسمتهایی از آنها نق شیهانهی ،عمهالً فرصهت را از مخاطهب بهرای
آشنایی با این آثار سلب میکنی.

استفادهشده

3.9مراجع
نویسنیگان از مراجع متعیدی برای نگارش این اثر استفاده کهردهانهی .ایهن آثهار را انتشهارار
دانشگاهی و انشارار مطر فرانسوی چا کردهانی ،اما با بررسهی مراجهع درمهییهابی کهه
نگارنیگان این اثر مستقیماً به آثار شعرای فرانسوی رجوع نکردهانی و بییندردیب مثهالههای
ارائهشیه در این کتاب از منابع دستدوم برگرفته شیه کهه اکثهراً کتهابههای دهاریخ ادبیهار
فرانسه است یا مجموعههاشهعار چنهیین شهاعر اسهت کهه بههصهورر گزیهیه در یه اثهر
جمعآوری شیه است .چنین شیوۀ استفاده از مراجع میدوانی دستاولبودن نوع نگارش ایهن
اثر را کمی بهچالش بکشی .ازسویدیگر ،بادوجهبه اینکه مؤلفان در ایران دسهت بهه نگهارش
این کتاب زدهانی و دست رسی چنیانی به منابع مختلهف در دیطهۀ ایهن موضهوع خصوصهاً
کتاب آثار شعرای مختلف نیاشتهانی ،بهنظر میرسی این آثار دنها بضاعت منبهع علمهی آنهها
بوده است ،اما شایسته است دألیف چنین کتب درسی که برای چنهیین سهال مهواد آموزشهی
اصلی رشتههای دانشگاهی انی ،درقالب قراردادی با مؤلفان دانشگاهی انجام شهود و از سهوی
وزارر علوم و انتشارار سمت دمایت مالی برای دهیهۀ کتهب مرجهع بههروز و یزم انجهام
گیرد و دتی هزینۀ سفرهای پژوهشی برای منبهع شناسهی و دهیهۀ آنهها دقبه شهود .چنهین
هزینههایی قطعاً با خلق آثار جامع و بهروز درراستای مسائ روز عل و فرهنه در محافه
دانشگاهی دنیا به افزایش کارآیی دیریس استادان و یهادگیری دانشهجویان مهیانجامهی و بهه
بهترین نحو جبران میشود.

 .۴نقد رویكرد محتوایی
درمجموع ،درخصوص محتوای این اثر مهیدهوان گفهت کهه مؤلفهان ایهن کتهاب بها ادخهاذ
رویکردی بوطیقایی به شعر در دالش برای انتقال فنون شهعری بهه مخاطهب در چههارچوب
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دئوریهای شعری بودهانی .چنین رویکردی میدوانهی ازسهویی درخصهوص لهزوم شهناخت
چهارچوب شعر فرانسه مورددفاع باشی ،اما دأکیی بیش از انیازه بر این چهارچوب ها این اثهر
را به نوعی رسالۀ شعرشناسی دبیی کرده است .دالآنکه درخصهوص شهعر فرانسهه شهایی
بتوان با ادخاذ رویکردی زیباییشناسانه به شعر پرداخت .همهانطورکهه رنهه یبونتهه از قهول
«برخی شاعران» میگویی« :شعر دیریس نمیشود ،شعر شنییه مهیشهود ،خوانهیه مهیشهود،
دس میشود ،وارد رؤیا میشود ،زنیگی میشود ،شعر خودش را در اختیار مهیگهذارد کهه
کشف شود» ( .)éanunll 1980: 685ازسویدیگر ،برژرون و ریانت معتقینی که دیریس شهعر
بایی با خوانین متون نظ آغاز شود و با مخاطب در این راه بایی ه راه شهی .آنهها معتقینهی
بهترین نوع شعری که میدوان آن را برای در زیباییههای عهال شهعر ارائهه کهرد آنههایی
هستنی که با دصاویر ،صیاها ،و ادساسهها مخاطهب را شهگفتزده مهیکننهی و بنهابراین در
انتخاب این متون بایی دأم کرد ( .)etenle ana ne’ee’un 2007: 50درراستای چنهین نگهاهی
بوده اسهت کهه در هنهر منظهوم ( )tHeM lgL naMاثهر نیکهوی بوآلهو (،)nutteao stlutaN
نظریهپرداز شعر در قرن هفیه میالدی ،یا بخشهی بهه همهین نهام در اثهر در گذشهته و
پیشدر ( )saeog’e el saatNاز پ ورلن در قرن نوزده مهیبینهی کهه شهاعر چههارچوب و
قواعی شعری را بهزیبایی درقالب شعر به مخاطب معرفی میکنی ،اما همانطورکه اشاره شهی،
چنههین نگههاه زیبههاییشناسههانهای درعم ه در ایههن کتههاب نیسههت و مخاطههب بهها انبههوهی از
اصطالدار شعری روبهرو است که در بییاری ذوق و عالقه به شهعر موفهق نیسهتنی .شهایی
استییل شود که دانشجویان در کالسهای ادبیار قرون مختلف با شعرا و آثهار آنهها آشهنا
شیهانی ،اما اگر چنین دلیلی را قبول کنی  ،درخصوص درس دئادر در فرانسهه و کتهاب دئهادر
در فرانسه ه میدوان چنین استییلی را ارائه کرد .درصوردیکه برخهی ادیبهان فرانسهوی در
وجوه مختلفی از ادبیار به خلق اثر پرداختهانی و درعم  ،آشنایی با دمام انواع آثهار آنهها در
ساعار اختصاص دادهشیۀ درسی داریخ ادبیار دشوار است .ازسویدیگر ،زمانیکهه مهثالً از
آثار کورنی ( )eu’nettteیا راسین ( )ealtneصحبت میشود ،اغلب دمرکز بر درونمایهۀ آثهار
و شخصیتهای دراژدی این ادیبان و روانشناسی آثار آنهاست و زیباییشناسهی شهعر ایهن
دو ادیب و دیگر چهرههای مطر ادبیار فرانسه در برنامههای درسی چنهیان جهایی نهیارد.
ازطرفی زمان کافی برای پرداختن به این موارد نیز وجود نیارد .دالآنکهه اختصهاص درس
و کتابی به انواع شعر در فرانسه میدوانست فرصت بسیار مطلوبی بهرای بررسهی دقیهقدهر و
ویژهدر آثار منظوم ادبیار فرانسه باشی ،امری که با عیم ارائهۀ متهون کهافی متأسهفانه در ایهن
کتاب محقق نشیه است .ازسویدیگر ،نویسنیگان این کتاب میدوانسهتنی پهیش از پهرداختن
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به فنون شعر در فصلی مقیمادی نظریادی درخصوص شعر ،رابطۀ آن با زبهان ،و دحهول نگهاه
به شعر در ادبیار فرانسه را معرفی و بررسی کننی دا سیر دحول نگاه به شعر در ادبیار بهرای
مخاطب مشخص شود و ذهنش برای دریافت مطالب درخصوص انواع شهعری آمهاده شهود
که درطی این دحویر بهوجود آمیهانی.
مورد دیگری که درخصوص آن میدوان بر نویسنیگان خهرده گرفهت ،ریشهه در عنهوان
کتاب دارد .با سخن از انواع شعر فرانسه مؤلفان مخاطب را دشنۀ ورود به دنیای شعر فرانسهه
میکننی ،اما با آغاز فصول کتاب ،وی را دا چنیین فصه بهرای شهناخت انهواع شهعر منتظهر
میگذارنی .این معض شایی بهدلی دووجهیبودن معنی کلمۀ «نوع» بهوجود میآیی .درواقهع،
مخاطبی که خهود را بهرای آشهنایی بها قصهایی ،غزلیهار ،هجویهار ،و دهراژدی ،کمهیی ،و
افسانه های فرانسوی درقالهب شهعری آمهاده مهیکنهی ،خهود را برابهر جهزوهای بها رویکهرد
شعرشناسی فرانسه از نظر ساختاری مییابی .البته ،عنوان فرانسهوی کتهاب جهای شهبهه را از
میان میبرد ،اما این نکته که نام فارسی این کتاب با نهام وادهی دانشهگاهی در رشهتۀ زبهان و
ادبیار فرانسه پیونی خورده است ،اهمیت این مسئله را آشکار میسهازد کهه محتهوای کتهاب
ه خوانی چنیانی با انتظارار مخاطبان نهیارد .نویسهنیگان مهیدوانسهتنی بها اختصهاصدادن
فصه هههایی بههه «انههواع» شههعر نظیههر  ،Nunnel ،nattaae ،uaeو ...نسههبت بههه ارائهۀ دوضههیحار
درخصوص این انواع بپردازنی و با ارائۀ مثالهایی از مکادب ادبی و شعرای بههنهام فرانسهوی
به مخاطب اطالعادی درزمینۀ این بخش غنی ادبیار بیهنی .البته ،در یکی از فص های کتهاب
بهصورر گذرا به انواع مختلف شعر اشاره شیه است ،اما اگهر قهرار اسهت چنهین کتهابی در
رشتۀ ادبیار فرانسه در سطح دانشگاهی دیریس شود ،شایسهته اسهت دجه بهیشدهری بهه
مطالعۀ این بخش اختصاص یابی.
ازسویدیگر ،عیم سخن از شعرای نیمۀ دوم قرن بیست را ،آن ه دردالیکه این اثهر در
سال  0222میالدی منتشر شیهاست ،شایی بتوان نوعی که لطفهی نویسهنیگان ارزیهابی کهرد؛
چراکه مسلماً آنها با آثار این شعرا آشنایی و به آنها دسترسی داشتهانی و مهیدوانسهتنی بها
صر انیکی وقت بیشدر کتابی با مطالب بهروزدر در اختیار مخاطبان قهرار دهنهی .ایهن امهر
درخصوص کتابهای دانشگاهی در ایران بیش از پهیش نمهود دارد؛ چراکهه برخهی از ایهن
کتابها سالیان دراز در دانشگاهها دیریس میشونی ،بهیون ایهنکهه موردبهازبینی و ویهرایش
درجهت افزودن مطالب جییی یا برطبق رویکردههای آموزشهی جییهی قهرار گیرنهی .چنهین
کاستیهایی اسادیی را مجبور میکنی که بهجای دیریس این کتاب بهه کتهابههای انتشهارار
فرانسوی مراجعه کننی که در این زمینه متعیدنی.
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 .۵نتيجهگيری
کتهاب ( Versification Française et Genres Poétiquesانهواع شهعر فرانسهه) ،نوشهتۀ شههناز
شاهین و مهوش قویمی ،اثهری اسهت کهه بههعنهوان منبهع درس شهعر فرانسهه بهرای دورۀ
کارشناسی و آزمون ورودی کارشناسی ارشی زبان و ادبیار فرانسه معرفی شهیه اسهت .ایهن
اثر ،علیرغ برخی جنبههای مثبت ،ضعفهای شکلی و محتوایی دارد .عمهیهدهرین مسهئلۀ
شکلی این اثر در دردیببنیی و ناهمگنبودن مطالب در فصول مختلهف و ازسهویدیگهر در
نوع نظام ارجاعدهی آن مشاهیه میشود .این موارد دانشجویان را ،که به ی کتاب درسی بها
مطالب واضح و مشخص نیاز دارنی ،با نوعی سردرگمی مواجه میکنی .از نظر محتوایی ،ایهن
اثر میدوانست مطالب بیشدری بهرای آشهنایی بها غنهای آثهار شهعرای فرانسهوی در اختیهار
مخاطب بگذارد ،دردالیکه دأکیی بسیار بر شهک شهعر فرانسهوی ،نحهوۀ ارائهۀ دمهرینهها،
ک دج بودن محتوای مربوط به شعرا و اشعار فرانسوی این کتاب را صهرفاً بهه اثهری بهرای
آشنایی با ساختار شعر فرانسه دبیی کرده است .بییندردیب ،رویکرد بوطیقهایی نویسهنیگان
به شعر فرانسه از موارد پرچالش این اثر است که عالقۀ مخاطبان بهه دنیهای شهعر فرانسهه را
بییار نمیکنی .بییندردیب ،این کتاب که از ویرایش دوم آن پانزدهسال مهیگهذرد ،مهیدوانهی
جای خود را به ویرایشی جییی دهی که این کاستیها را رفع کنی و بها بههرهگیهری از منهابع
بهروزدر و ه چنین معرفی شعرای نیمۀ دوم قرن بیست و ابتیای قهرن بیسهتویکه معهر
دنیای شعر فرانسوی و پویایی آن باشی.
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