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Abstract 

Due to the time frame of the so-called contemporary period, the production of abundant 

poetry and the presence of poets in Arab countries and Arab poets in other countries of the 

world, it is very difficult to approach contemporary poetry in the form of a book and the 

template of the thoughts of a research author. Based on his views, contemporary scholar 

and critic Hassan Ebas has presented some of the approaches of contemporary poetry in the 

form of a book and has analyzed and criticized those approaches and tried to present most 

of his critical views in those analyzes. Mention some. In-depth reading of these approaches 

raises questions such as: Why did the author present these five approaches, and why did 

each of them have a uniform analysis, and the following sub-headings were not 

categorized? Undoubtedly, today, the design of contemporary Arabic poetry approaches, 

considering its breadth, requires a new effort with a new style so that contemporary poetry 

can be criticized from different dimensions. 
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  المعاصر ياتجاهات الشعر العرب نقد و تحليل كتاب
  )رويكردهاي شعر عربي معاصر(

  *اهللا ميرقادري سيدفضل

  چكيده
 ، وگويند، توليـدات شـعري فـراوان    مي معاصر ةدوربه آن  دراصطالحكه   اي زماني ةمحدود دليل به

سرا در ديگر كشورهاي جهان بسيار دشوار  عربيشاعران در كشورهاي عربي و شاعران  عدة بسيار
 ةنويسند  يكهاي  انديشهشعر معاصر را در قالب يك كتاب و در قالب هاي  است كه بتوان رويكرد

خويش بعضـي از  هاي  ديدگاه ةعباس برپاي احسانمحقق و منتقد معاصر  گر مشاهده كرد. پژوهش
رويكردهاي شعر معاصر را در قالب كتابي عرضه داشته است و بـه تحليـل و نقـد آن رويكردهـا     

ا عرضه و سپس نقدي خويش رهاي  ديدگاه تر ها بيش در آن تحليل تا پرداخته و سعي داشته است
 ،شـود  مـي  رو ههايي روب لبا بررسي اين رويكردها با سؤا نگر ژرف ةخوانند. كندهايي را ذكر  نمونه

چرا مؤلف محترم همين پنج رويكرد را مطرح ساخته و چرا در تحليل هريك دچار  كه اين ازجمله
 ةشـيو نوشـتار، بـا   در اين  است؟  نشده بندي دستهفرعي هاي  واني شده و مطالب زير عننواخت يك
كه اين كتاب  است  حاصل اين ةنتيجتحليلي به سؤاالت ذكرشده پاسخ داده شده است.  ـ  فييوصت

در  اي براي پژوهش آن زمينه ةوسيل به، ولي نداردرويكردهاي شعر عربي معاصر جامعيت  ةدر حيط
انشـجويان  د ةده، بـراي اسـتفاد  شـ هـاي ذكر  صورت رفع نارسـايي اين مسير فراهم شده است و در
  تحصيالت تكميلي مفيد است.

   .هارويكرد عباس، احسانشعر عربي معاصر،  :ها دواژهيكل
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 مقدمه. 1

ـ    و در پيشرفت و راه دارد بسيارينقد آثار ادبي فوايد  هـاي   سـوي هـدف   هيابي آثـار ادبـي ب
ـ  نمي عرصة ادبيات ويژه بهمتعالي تأثير فراواني دارد. بدون نقد در هر عرصه  راحتـي   هتوان ب

ــود و  ــال را پيم ــو،راه كم ــازنده    ازديگرس ــد س ــا نق ــدگاري آن ب ــي و مان ــار ادب ارزش آث
پيشين هاي  با دوره نگاشته شده است، دورة معاصري كه در ا انهدانق شود. اگر آثار مي  آشكار

 ،هـا  بنـاميم. صـورت   دورة نقدادبيات معاصر را  ةيابيم كه الزم است دور ميدر ،مقايسه شود
سـو در ايـن دوره    ازيـك كـه  اسـت   اي گونه به دورة معاصرنقدي در هاي  ويكردو ر ،اشكال

نقـدي متنـوع   هاي  و روشها  اسلوب ازديگرسو،و اند  منتقدان فراوان و متعددي ظهور كرده
نقـدي  هـاي   نيازهاي مختلف بشـري و شـرايط موجـود واكـاوي     براساسو  شدهو متطور 
مختلـف رواج  هـاي   اوان، بازار نقد در عرصـه علل و اسباب فر دليل بهو است  شدهگسترده 

 عرصة ادبيـات نبوده و  دور به  از آسيب گون گونهمتطور و هاي  هرچند اين نقد .خاصي دارد
يي انجـام  ها پژوهشنيز  حوزهنقد نيز نياز مبرم دارد. در اين  به نقد ،تنها نيازمند نقد است نه

  .خواهد شد انجام شده و
مختلـف  هاي  ادبي نقد آثار شعري است كه اين كار به گونه مهم نقدهاي  يكي از عرصه

  نقدي را به دو دسته تقسيم كرد:هاي  توان فعاليت مي طور كلي به پذيرد. مي انجام
 موردبررسـي اي از شاعري يا ديوان شاعري يا موضوعي در شعر شـاعري   قصيده )الف

  ؛نقدي قرار گيرد
  عر معاصر.ررسي نقدي رويكردي يا رويكردهايي در شب )ب

يعنـي  ؛ از نـوع دوم اسـت   اتجاهات الشعر العربي المعاصـر عباس در كتاب  احسانكار 
و بررسي نقدي موضوعات و رويكردهـايي از شـعر معاصـر     ،تحليل ،منتقد محترم به بحث

علت انتخاب اين رويكردها و محدودكردن آن به پـنج مـورد توضـيحاتي     دربارةپرداخته و 
  عرضه كرده است.

 ةبوتهاي نقدي مؤلف محترم كتاب در  بررسيو ها  اين است كه تحليل ن مقاله بربناي اي
دقيق اشـاره شـود كـه     طور بههاي آن  كاستيو ارزيابي شود و به محسنات و  درينقد قرار گ

دقيق  ةمطالعابتدا به  ،براي اين كار نهادهايي است. پيش ةعرضگيري و  نتيجهپايان بخش آن 
با نگاهي ژرف به ابعاد مختلف آن موردنقد قرار گرفت. اميد است  سپس، كتاب پرداخته شد

نقد  ةعرصسنگ اديبان و دانشوران  د و تذكري جهت كارهاي گرانواين نوشتار مفيد واقع ش
  ادبي قرار گيرد.
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و انـد   ارزيـابي قـرار داده   مـورد اي از شـعر شـاعران معاصـر را     گزيـده هايي كـه   كتاب
ولـي   ،فـراوان اسـت  انـد   پرداختهبه تحليل و نقد شعر معاصر مستقل  طور بههايي كه  كتاب
زيـاد   ،مسـتقل مطـرح كـرده باشـند     طـور  بههايي كه رويكردهايي از شعر معاصر را  كتاب

در ايـن   تـوان  مـي  ،اسـت  موردنقـد عباس كه در اين نوشـتار   احساننيستند. غير از كتاب 
  كتاب اشاره كرد: عرصه به دو

كه  اينمصطفي بدوي. اين كتاب با ةنوشت ر العربي الحديثمختارات من الشعكتاب  )الف
اسـت    كـرده  بندي هاي ادبي بررسي و دسته مكتب براساسشاعر عربي معاصر را  45تعداد 

 مـوردنظر است كه به بحث  معاصر شعر دربارةمفصلي  ةمقدمولي  ،)49- 15: 1369(بدوي 
اي  گونـه  بـه ي نويسـنده  ها دگاهدي براساسبندي شاعران در اين كتاب  دسته. شود ميمربوط 

  تواند تشخيص دهد. مي خوبي هواننده رويكردهاي مختلف را باست كه خ
سـلمي الخضـراء    ةنوشـت  االتجاهات والحركات في الشـعر العربـي الحـديث   كتاب  )ب

اتجاهـات  چهار سال بعد از كتاب  و بيستيعني  ،م 2001الجيوسي است. اين كتاب در سال 
تأليف شـده   ،ماست موردنقدكه در اين نوشتار  ،عباس احسان ةنوشت رالشعر العربي المعاص

اسـت.   رسانده چاپ بهدر بيروت  را اين كتاب الوحدة العربيةانتشارات مركز دراسات  است.
 وتـر   گسـترده كتاب الجيوسي  كه رود مي بين چاپ دو كتاب انتظار ةسال24 ةفاصل به باتوجه
شـعر   روان پـيش  درمـورد عبـاس   احسـان ن گفت كه اگر توا مي ،در نگاه كليتر باشد.  كامل

بر  تر بيشاست، سلمي الخضراء الجيوسي   داشته بر شاعران عراق تكيه تر بيشعربي معاصر 
تكيه دارد كه اين موضوع در فصل پنجم كتاب نمود  ،شاعران مسيحي ويژه به ،شاعران لبنان

تحليـل   وري اطالعـات گسـترده،  در اين كتاب گردآ .)501: 2001 ي دارد (الجيوسيتر بيش
اعتمادسازي گسترده از اهميـت   و ،تاريخي موضوعات، نگرش نقدي به موضوعات شعري

 را ايـن كتـاب   دكتر فرامـرز ميرزايـي و دكتـر حسـين ابويسـاني      سزايي برخوردار است. هب
  .)5تا:  بي ابويسانيو  (ميرزايي اند كردهاي تحليل و نقد انتقادي  عالمانه صورت به
  
 نماي ظاهري كتاب .2

م   1977 در سال )2003- 1920عباس ( احسان ةنوشت اتجاهات الشعر العربي المعاصركتاب 
 ةزمينـ  ،نخسـت  در فصـل  .داردهشـت فصـل   اين كتاب  صفحه تأليف شده است. 229در 

 ،در فصـل دوم  .)صـفحه  19( كنـد  مـي تاريخي وجود رويكردهـاي شـعر معاصـر را بيـان     
عبدالوهاب  المالئكه،  شاعران عراقي نوپرداز يعني نازك كه را، نو شعر ةاوليجديدترين آثار 
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در فصـل سـوم از عوامـل     ).صـفحه  18( كند ميذكر  اند، و بدرشاكر السياب سروده ،البياتي
در پنج فصل بعـدي بـه پـنج     .)صفحه  20گويد ( ميچهارچوب تحقيق سخن  ةمحدودكنند

 20عشق )، (صفحه 28(سنت  )،صفحه 20شهر ( صفحه)، 22رويكرد پرداخته است: زمان (
آثار شعري آن شـاعران را   ،صفحه است 56و در ملحقات كه  ،)صفحه 12(جامعه  ،)صفحه

از بـدر شـاكر السـياب دو قصـيده، از عبـد       ذكر كرده است. از نازك المالئكه يك قصـيده، 
و از  ،از سميح القاسم يك قصيده، از خليل الحاوي يـك قصـيده   الوهاب البياتي دو قصيده،

ترتيب  بههوامش در چهار صفحه تنظيم شده و  ادونيس دو قصيده ذكر شده است. درنهايت
هامش را از منابع و  است. مؤلف محترم  شده ايي با ذكر منابع و مĤخذ ذكره هامش ها، فصل

 كوتاهي از مؤلف نوشـته شـده اسـت.    ةنام زندگيآخر  ةصفحمĤخذ جدا نكرده است و در 
 در سـال  ايـن كتـاب   و اسـت  هكـرد بـه فارسـي روان ترجمـه     را آن باسيع اهللا دكتر حبيب

سودمندي نگاشـته  هاي  مترجم براي اين كتاب مقدمه و پاورقي است.ه شدش منتشر   1384
  .)15: 1384عباسي ( داند مي كوب زرين استادقرينة عباس را  احسان و است

  
  مايه و ساختار علمي كتاب درون. 3

گانـه  هشـت هاي  و هر فصل از فصل گفتار پيشدر  كه اشته استكتاب سعي بر آن د مؤلف 
و با يك روند اصولي و اساسي وارد اصل مطلـب   دنهدقيق بنيان  طور بهزيربناي موضوع را 

 دربـارة انديشـگاني خـويش را   هـاي   گيري جهت ،ي ديگرانشود و با اشاره به بعضي از آرا
 مـوردنظر رويكـرد   دربـارة ديگـران   عقايد آرا و ،در اين مباحث صلب موضوع عرضه كند.

 استو نقدهاي او اصل مطلب  ،ها تحليل ،ها گيري جهترنگ و در حاشيه است و  كمبسيار 
  دهد. مي بنيان بحث را تشكيل و
  

1.3  
و  ش و روش انتخاب رويكردها را بيانخوي ةانگيز) م  1977چاپ نخست ( ةمقدمدر مؤلف 
پـژوهش   او در ايـن  ةشـيو  كـه  تقـد اسـت  د و معكنـ  مـي  ثغور پژوهش را تعيـين  و حدود
روش خـويش در انتخـاب رويكردهـا      بهسپس  كردن شعر به فهم خوانندگان است. نزديك
هـر   ةانديشداند كه خواننده با ستون فقرات  مي را اين خود و از مزاياي روش كند مياشاره 

تكامل شعر را  داند كه فرايند تحول و مي را اين ششود و يكي از معايب روش مي شاعر آشنا
 .)48 :1977 عباس( دهد مي قرار تأثير   تحت
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 و  ود را به سي سال اخيـر منحصـر كـرده   مؤلف ايجاز است و بررسي و تحقيق خ ةشيو
 ايـن  رويكردهاي شعر معاصر انجام پذيرد، دربارةاگر بناست تحقيق جامعي  كه معتقد است

  .)7 همان:( آن است ةاولي ةهست
) ذكر شده كه شعر معاصر را از منظر داخلي بررسي كرده م  1991چاپ سوم ( ةمقدمدر 

 تر بيشنگرند.  مي وار از بيرون بدان شيفتهسان از منظر محققاني پرهيز كرده است كه  بدينو 
ناقدان مختلفـي آن را   دهد كه پس از انتشار اين اثر، مي حجم مقدمه را اين موضوع تشكيل

اي  دالنـه  رحمانـه و سـنگ   بـي مقـاالت و نقـدهاي    رگـذ  رهاز ايـن   واند  بررسي و نقد كرده
 گويـد:  مـي  متوجه روش مؤلف بوده است. در پاسخ به يكي از ناقـدان  تر بيشكه اند  نگاشته

آن  كنـد،  مداركي تبديل ميرويكرد سياسي يا قومي آن را به اسناد و  گذر رهبررسي شعر از «
درپايـان اظهـار    .)42 :1991 (عبـاس  »ترين سـند و مـدرك در ايـن زمينـه     اهميت كمهم به 

 كـرده باشـد،   تظارات خوانندگان خود را برآوردهكند كه اگر اين اثر اندكي از ان مي اميدواري
  مند است. آن سعادت ةنويسندترديد  بدون

  
2.3  

اين فصـل مطالـب مقـدماتي مفصـلي      تاريخي موضوع است. ةزمينفصل نخست نگاهي به 
مرحله   او سه رساند. ميد كه حركت شعر را به ثبات و بقا كن مي در آن به عواملي اشاره .دارد

مثال  رايب ،نشريه دوم ؛پيوستگي و مشاركت خاموش هم به ةمرحلنخست ؛ كند مي را متمايز
ابوشـادي در مصـر    زكـي  همـت احمـد   بهم   1932كه در سال كند  مي اشاره آپولو ةنشريبه 

  قبل پيوندي استوار دارد. ةمرحلا ب سوم نقش نشر كه اين مرحله ؛كار كرده است بهشروع 
  

3.3  
 دربـارة صفحه است كه مؤلـف  ) شانزده ها تجربه(نخستين » األولي البواكير داللة« فصل دوم

گويـد و منظـور از آن    مـي  ، سخناند هشعر معاصر عربي سرود روان پيشكه اي  قصايد اوليه
 صـورت  بـه و  است  هشكست هاي عروضي رسمي را آرام وزن آرام قصايد شعرهايي است كه

و سپس بـه شـعر    كند مي آغاز »الكوليرا«قصيدة ه و از نازك المالئك آزاد سروده شده است.
از هـايي   نمونـه  بعـدازآن  پردازد. مي )(آيا عشقي وجود دارد »هل كان حبا« السياب با عنوان

ر ايـن سـه شـاعر از منظـر     بـه تحليـل اشـعا    طـور كلـي   بـه كنـد و   مـي  اشعار بياتي را ذكر
  پردازد. مي  وآورين
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4.3  
» الشـعرية  االتجاهات تحدد التي العوامل« ) و عنوان آن65- 47ص هجده صفحه (فصل سوم 

 سر همؤلف ابتدا عصر حاضر را كه در آن ب و است رويكردهاي شعري) ة(عوامل محدودكنند
عصـر   ها، ها، دانش نظريهدادها، مشكالت، ابتكارها، مسائل و  برد، عصر انفجار انواع روي مي

سـپس   .شـود  مـي  امور مربوطهمة كه به داند  چه مي آن و دگرديسي در ،شتاب در پيشرفت
شمارد  برميتفصيل  رويكردهاي شعري معاصر مؤثرند به از مسائل و عواملي را كه در برخي

 جنـگ،  فلسطين، مسئلة از ندا آن عوامل عبارت آورد. مي و براي آن شاهدهايي از شعر شعرا
مسـائل   آمدن استعمار جديـد،  پديدو  ،انقراض استعمار قديم جنگ سرد، ،نژادپرستي صلح،
  و آزادي. ،ارتباطات دانشگاه، نقش نشريات، نفت،

  
5.3  

 استصفحه بيست زمان) است كه  دربرابر(موضع » الزمنالموقف من « فصل چهارمعنوان 
ان و ديـدگاه بعضـي از اديبـ    ،خارج از بحث شـعر و شـاعري   در اين فصل، .)87- 67(ص 

مؤلـف معتقـد اسـت نگـرش      عنصر زمان ذكر شده است. دربارةدانشمندان شرقي و غربي 
زمان نيز همان  درقبال ،اند ر جريان شعري گذاشتهدهريك از كساني كه تأثير ژرف و عميق 

سپس با شاهدآوردن بعضي از اشعار موضوع  .)67 :1977 (عباس است هتأثير ممتاز را داشت
  لف بررسي كرده است.زمان را از جهات مخت

  
6.3  

 .)108- 89 ص( اسـت  ) كه نوزده صـفحه المدينه من الموقف(شهر است  دربارةفصل پنجم 
 شـاعر معاصـرِ   آيـا «كنـد:   مي سؤالي را مطرح مؤلف در ابتداي اين فصل پس از يك مقدمه

  گويد: مي سپس درادامه، »؟داند مي الحضاري) الصدمةشهر را شوك تمدني ( عرب
وقتـي   بـزرگ نيسـت.   ةقريان معتقدند كه شهر در جهان عرب چيزي جز محقق تر بيش
و  ،اضطراب يابد و در آن احساس غربت، مي عرب خود را گرفتار تنگناهاي شهر شاعر
 سـخن اي  و تباهي ،اضطراب كند با محاكات محض از همان احساس غربت، مي تباهي

هـا   ن جديـد گرفتـار آن  ي تمـد ها زمين در تنگناي وابستگي مغربكه شاعران  گويد مي
  .)89 :1977 عباس( بارز آن است ةجلوشهر  كالنو اند   بوده
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7.3  
 اسـت.  »الموقف من التراث«عنوان آن سنت ) 135- 109 صصفحه است ( 26فصل ششم 
 تر است، چون در رويكرد شاعر به سنت حساسموضوعات ديگر  در مقايسه بااين موضوع 

ي از رويكـرد وي بـه زمـان و شـهر     تـر  بيشيي وضوح نوگرا چنين همانقالب و هاي  نشانه
ـ تر بيشمؤلف در اين فصل  شود. مي آشكار جـاي   هين شكيبايي را پيشه كرده كه هرچيز را ب

 كــامالًرنيتــه در ســخن از ســنت و مد باشــد و دور بــهتفــريط  و افــراطخــود بشناســد و از 
  شاهد است: ترين مهمباشد. اين سخن او  دار نخويشت

يابيم كـه آن   ميرا بخوانيم در ،ترين شاعر عليه زبان قبيله، يعني ادونيس بيانقالاگر شعر 
تـر اسـت،    نزديككه به واقعيت اجتماعي آن شعر اي  گاهي يكي از آن دو اسطوره شعر
مطلـق و  اسـطورة  كنـد و بـه    مـي  رگزيند يا بعضي از اوقات هردو را با هـم انكـا   برمي
   .)111 :1977 عباس( شود مي تاريخي متوسلغير

  
8.3  

صـفحه اسـت   هجـده  ايـن فصـل    شـود.  مي ترين مبحث لغزندهمؤلف وارد  در فصل هفتم،
مؤلف معتقد است اگر نزار قباني و تاحدي  عنوان آن عشق (الحب) است. .)155- 137  ص(

توان گفت كه عشق در شعر شاعران ديگر يك موضوع  مي صالح عبد الصبور را استثنا كنيم،
مؤلـف   .)138 :1977 عبـاس ( ن شـعري آنـان ذوب شـده اسـت    و در جريـا نيست مستقل 

الجيوسـي،   سلمي الخضـراء  فدوي توقان، موضوع عشق را با شواهدي از اشعار نزار قباني،
  .كرده است قرار داده و ابعاد مختلف آن را بيان موردبررسيمحمود درويش  و البياتي،

  
9.3  
 .) اسـت المجتمـع (ن جامعـه  است و عنوان آ )167- 157ص صفحه (ده تاب نهايي ك فصل

مؤلـف   بودن و نزديكي اجتماع به ذهن انسان است. ملموسبودن اين فصل  كوتاهشايد دليل 
مـاع را از ديـدگاه دانشـمندان    خارج از بحث شـعر و شـاعري، موضـوع اجت    ،در اين فصل

نويسـندگاني ماننـد    از ديـدگاه  فلسفه و و شناسي، حقوق، جامعه ازجملههاي مختلف  رشته
  اصلي بحث چنين است: هاي  پرسش قرار داده است. موردبررسيمحفوظ   بنجي

ايـن   اگر پاسخ مثبـت باشـد،   خاصي است؟ مسئلة گر بيانآيا گرايش شاعر به جامعه  ـ
  شود: مي سؤال مطرح  دو
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نام نـزاع طبقـاتي    بهچيزي  اصوالًآيا  آيا رواست كه فرد با جامعه در كشمكش باشد؟ ـ
ش مؤلف در اين فصل اين است كه به اين سـؤاالت  در يك جامعه وجود دارد؟ تال

 شاعر پيوند دهد. مسئوليتپاسخ دهد و موضوع را با 

  
  سازي اصطالحات تخصصي معادل. 4

پذيري قراوالن شعر عربي معاصر با تأثير پيش كه كتاب معتقد است ةنويسندكه  اين به باتوجه
در ايـن اثـر اصـطالحات تخصصـي     ترديد  يب اند، آوردهاز شعر انگليسي به نوپردازي روي 

ـ     ،كـار ببـرد   هوجود دارد، ولي مؤلف سعي بر آن داشته است كه معادل دقيـق عربـي آن را ب
 ثانيـاً  ،داشته باشد  ژگاني زبان عربي ايمانبه اصالت و گستردگي وا كه خواننده اوالً يطور به

اي دانشـمندان  بـه آر  كـه  ايـن بـه   توجـه با؛ برداشت نادرستي از آن اصطالحات نداشته باشد
  ذكر شده است.  بارت روالن يناقد فرانسو 111 ةصفحمثال  رايب، اشاره شدهخارجي زياد 

  
  هداف درستناسب محتواي كتاب با ا. 5

منظم نقد ادبـي را عرضـه كنـد و بـراي      طور بهاين اثر در قالب يك كتاب درسي نيست كه 
 ادبي نقد ةحوزتصنيفي در  يباًتقر تدريس نقد ادبي عرضه شده باشد، بلكه اثري پژوهشي و

اي است كه دانشجوي درس نقد ادبـي   ارزندهو  ،جذاب ،ازسويي حاوي مطالب مهم است.
اسـلوب   يگـر هـيچ  د ولي ازسـوي  ،شود ميهاي جذاب و مطلوبي  عرصهبا دانستن آن وارد 

قـد  اين اثر تنها جهت درس ن ،بنابراين گيرد. نمينقدي را در قالب روش يا مكتب نقدي فرا 
فصـول آن را   عنوان منبع فرعي مناسب است كـه دانشـجو   بهارشد  دورة كارشناسيادبي در 

 عهده گيـرد و  ههر فصل را يك دانشجو ب؛ يعني مطالب آن را به بحث بگذارد و مطالعه كند
ي مطالب اصلي و جوهري آن را در كالس به بحث نگر ژرفدقيق و تأمل و  ةمطالعپس از 
گوهـاي  و مباحـث و گفـت   ةحاشـي هايي كه استاد در  موشكافيو ها  لترديد تحلي بي گذارد.

 ديگري خواهد شد. ةارزندي ها پژوهشو منشأ  استبسيار مفيد  ،دكن  ميدانشجويان عرضه 
شـده را در شـعر شـاعران     مطـرح ند هريـك از رويكردهـاي   توان ميدانشجويان  ،مثال رايب

كه  يا اين ه يا رساله يا كتابي تأليف كنندو مقال هنددقرار  موردبررسيكتاب ديگري خارج از 
 اسـت،  مطـرح شـده  چـه   آن ند رويكردهاي ديگري را در شعر عربي معاصر غيـر از توان مي

پژوهش خويش را نگاشـته و عرضـه    ةنتيجو به بحث و بررسي آن بپردازند و  كنند معرفي
  ند.تحليل و نقد قرار ده موردهايشان را  نوشتهكنند و از ديگران بخواهند 
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  واي كتاب با عنوان و فهرست مطالبتناسب محت. 6
اولـين   بـا  ،كنـد  ميرا مشاهده  اتجاهات الشعر العربي المعاصرعنوان  كتاب ةخوانند كه وقتي

اين كلمه بـراي زمـان تـأليف كتـاب صـادق       .معاصر است ةكلم شود ميمشكلي كه مواجه 
در  كـه  وقتـي  يگر صادق نيسـت. د ،گذرد ميسال از آن زمان  37كه  ،ولي براي امروز ،است

 قيد نظرند كه در آن زمان درشاعراني مد حتماً ،گوييم ميمعاصر سخن  دوران زبان عربي از
بلكـه   ،و بـراي امـروز ديگـر معاصـر نيسـتند      نـد بودآنان بـراي آن روز معاصـر    ند.ا حيات

  شاعران جديدند.  دراصطالح
دهاي شعر عربـي معاصـر حـدس    چون رويكر و چندعنوان كتاب از  ةمشاهدخواننده با 

وارد  كـه  وقتي حدس بزند. ،ممكن است رويكردهايي را كه در ذهن خود دارد دقيقي ندارد.
اولـين سـؤالي كـه بـه      ،شـود  مـي  رو روبه گانه پنجبا رويكردهاي  و شود ميفهرست مطالب 

 چرا ديگر رويكردهـا باشند و  اين است كه چرا فقط اين پنج رويكرد كند ميذهنش خطور 
 ،خوانـد  ميگويي مؤلف را  رسد و داليل ايجاز و خالصه مينباشند؟ وقتي خواننده به مقدمه 

داليل ذكرشده الزم است فقـط  ين ا يد اگر باوگ ميشود و با خود  باز هم مشكل او حل نمي
زندگي و مـرگ،   ؟ چرا از انسان، طبيعت،آمده است چرا اين پنج مورد ،مورد ذكر شود  پنج

  ؟ نيامده استميان  بهو رويكرد تأمل سخن  ،شدن جهانيشهر، معماي هستي،  آرمان
كه نقش تمهيـدي و   ،نخست جز سه فصلِ هب ،نگرد وقتي خواننده به فهرست مطالب مي

مؤلف محتـرم  ها  گيري در اين موضع .شود مي رو روبهگيري  سازي دارند، با پنج موضع زمينه
پـردازد كـه    ميآنان  درقبال اي گيري ه نقد و موضعگويد و ب مياز شاعران و قصايدي سخن 

. انـد  ن و در قالـب ملحقـات آمـده   خواننده آن قصايد را نديده اسـت و آن قصـايد در پايـا   
هاي  عنوانفصول ديگر  ةيبق رنواخت است و جز فصل ششم د هر مبحث يك ،ديگر سوياز

بين عنـوان هـر فصـل و    ولي از نظر محتوا  ،كننده است خستهو بسيار  شود ميفرعي ديده ن
  محتواي آن تناسب نسبي وجود دارد.

  
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سرفصلمطابقت محتواي كتاب با . 7

 محتواي مطالـب كتـاب تناسـب انـدكي بـا آخـرين سرفصـل وزارتـي دارد كـه در تـاريخ          
رسيده به تصويب دانشگاه  9/4/1385شوراي گسترش و در تاريخ  به تصويب 29/2/1386
ادبـي را در سـطح    دورة نقـد مذكور كتابي بايد تدريس شود كه يك  سرفصلمطابق  ست.ا

عبـاس را   احسـان ي نقـدي اسـتاد   هـا  ديدگاهكه اين كتاب  درحالي كرده باشد.  عالي عرضه
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 كه در جاي خود بسيار مفيد است. كند ميرويكردهايي از شعر عربي معاصر مطرح  درمورد
انتظار نيست كـه   ،بنابراين ،خواهد شدمعرفي عنوان منبع فرعي  بهكه اين كتاب  ينا  به باتوجه
منطبق باشد. اميد است با تدبير استادان محترم در استفاده از اين كتاب  كامالًها  سرفصلبا آن 

دورة و ادبيــات عربــي در  زبــان ةرشــتانــدوزان در  دانــشموجبــات ارتقــاي تــوان نقــدي 
  فراهم آيد.ارشد  كارشناسي

  
  اطالعات و ارجاع به منابع معتبر آمديروز. 8

سـال پـيش، مؤلـف محتـرم كـه از       37يعنـي   ،م)  1977زمان تأليف ايـن كتـاب (   به باتوجه
 ،نخست انديشـه  كه سعي بر آن داشته است ،متخصصان ادبيات و از منتقدان برجسته است

ـ   كـه  بااينكه  دوم اين و نظريات نقدي خودش محور بحث باشد. ،تحليل ز رو هاطالعـاتش ب
معاصـر   اصر و رخـدادهاي ادبـي جهـان در عصـر    نوگرايي در شعر معهاي  است و بر موج

  است. اول روز و دست هكند ب مي ر آن تكيهتسلط و اشراف خوبي دارد، اطالعاتي كه ب
هـاي شـعري    نخسـت ديـوان   ةدسـت  :اند همؤلف در اين كتاب دو دست ةمورداستفادمنابع 

دوم  ةدسـت  شـعر جديـد.   روان پـيش  ازجملـه  ؛اند هموردبحث بود تر بيششاعراني است كه 
ازجملـه  ؛اسـت عنوان شاهدي براي مواضـع خـويش آورده    آن منابع را به منابعي كه مؤلف 

شـعري انـدك و   هـاي   از ديـوان  . منـابع غيـر  هنـازك المالئكـ   اثـر ، الشـعر المعاصـر   ياقضا
  مده است.آ هوامشدر پايان كتاب درخالل  مورداستفادهمنابع  شمار است. انگشت

  
  هاي اثر نوآوري. 9

وقتـي مؤلـف    وقتي به زمان نگارش كتاب بنگريم، مباحـث آن سرشـار از نـوآوري اسـت.    
درحقيقـت   آورد، مي ميان بهسخن از پنج مقوله  كند و مي رويكردهاي شعر معاصر را مطرح

و  ،يـل تحل ،موردبررسيآن موارد را  اي گونه بهكند و  مي گيري پنج رويكرد موضع درقبالاو 
يـابيم   درمي ،رويم مي كه به پيش چنان هماما ، دهد كه سخنش نو و جذاب است مي نقد قرار

هـاي   كه بسـياري از رشـته   يطور به شده،كه امروزه رويكردهاي شعر معاصر بسيار گسترده 
كتاب امـروزه   مباحث اين ،بنابراين تأثير قرار داده است. تحتبر گرفته و  دردانش بشري را 

  . داردنولي جامعيت  ،نده استنيز ارز
آوري مطالب ديگران و  جمعنوآوري مؤلف در اين اثر اين است كه از هاي  يكي از جنبه

 الي البهكه شخصيت او در  يطور به ،است داري كرده خودگذاشتن گفتارهاي ديگران  هم كنار
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شـوده اسـت،   كـه گ اي  عرصه براساس وتحليل تجزيهاو در  شود. مي آشكارا ديده طور بهاثر 
كيفيـت و   كار را به سامان رسـانيده اسـت.   موردنظرهاي  موفق بوده است و در زمينه كامالً

آرا و نظريـات   مؤلف سـعي كـرده تـا    او در سطح مطلوبي است.هاي  وتحليل تجزيهكميت 
 هـا  رد و به نقـد و تحليـل آن  بنَ بهره ها نممكن است مطرح نكند و از آ كه تاجايي را ديگران
  مثال بوده است. شاهد منظور به فقط ،مواردي كه به ذكر آراي ديگران پرداختهدر  ، امادنپرداز

  
  نظم منطقي و انسجام مطالب كتاب. 10

و هوامش است و كيفيت قرارگرفتن هر  ،يك ضميمه ،هشت فصل ،گفتار پيشكتاب داراي 
بـودن  ن دليـل  بـه ولـي   ،مطالب درون هر فصل منسجم است قسمت منسجم و منطقي است.

 ةبقي، دارد فرعي فصل ششم كه چند عنوانغير از  كننده است. خستهفرعي بسيار هاي  عنوان
فصل يـك عنـوان دارد و    حقيقت هر در است. بندي دستهفصول بدون عنوان فرعي و بدون 

فرعي و ريـز در يـك كتـاب    هاي  وجود عنوان كه بااين ؛دنبال آن عنوان آمده است بهمطالب 
  كند. مي ي در خواننده شوق ايجادگون گونهتنوع و  دليل هبفهم را آسان و 

كـه   گانـه  پـنج هـاي   داند كه چينش فصـل  نمي باوجود انسجام در هر مبحث خواننده
اجتماع  ةمقولزمان ابتدا و  ةمقولچرا  و مربوط به پنج رويكرد است، بر چه اساسي است

 »التراث«رفته و مبحث در فصل پيش از آخر قرار گ »الحب«در پايان است؟ چرا مبحث 
گفتن  سخنايجاز  بهكردن رويكردها و  محدودمؤلف محترم براي  كه بااينسوم؟  ةمرتبدر 

ن رويكردهـا هـيچ اسـتداللي    گـرفت  قـرار ترتيب  درموردولي  ،آورده استهايي  استدالل
  است. نياورده

  
  طرفي نگارنده در نقد و رعايت امانت رعايت بي. 11

و  ،هـا  وتحليـل  تجزيـه  ،ها گاهنخست ديد ةدست دو دسته است: طور كلي بهمطالب كتاب 
دوم اشعار شـاعران   ةدست شود. مي حجم كتاب را شامل تر بيشهاي مؤلف است كه نقد

 هــا شــاهد ذكــر كــرده و بــه نقــد آن هــا را آنو آرا و نظريــات آنــان اســت كــه مؤلــف 
  است. پرداخته

سعي  ،اوست محور خود كه بااين ،يشخوهاي  ديدگاه ةارائكتاب در اظهارنظر و  ةنگارند
 بـه خواننـدگان   ،است كه بدان معتقد را هرچه و باشد دور بهتفريط  و افراطاز  تا داشته است

ات ديگـران ابتـدا   يـ در بيـان آرا و نظر  ،ديگـر  ازسـوي  .بنشيندآنان نقد و در انتظار  كندارائه 
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و در تحليل و نقد آن سـخنان   شاهد به نظر ديگران متوسل شده عنوان  گر بوده و به گزارش
مطالـب ايـن كتـاب     ةمطالعـ خواننده با  نيز جانب انصاف و دادگري را رعايت كرده است.

دانـد و روش   مـي  رااي  استادي كه اخـالق حرفـه   ديد: گونه خواهد اينشخصيت مؤلف را 
گـز  راسـت و ه  دور بـه از اغراق و مبالغـه   است. دانشگاهي كامالًاش  پردازي نظريهتحليل و 

  پندارد.بكوچك  و كند نخواسته ديگران را تحقير
 گراسـت.  حقيقـت بـين و   واقـع و نقـد اشـعار شـاعران     وتحليـل  تجزيهمؤلف محترم در 

 پـيش شعري زمان خويش و هاي  اشراف او به جريان كند. مي موجود را عرضههاي  واقعيت
نـه حركـت و   بينـي خـويش هرگو   ذرهگـويي بـا ذهـن     ؛آن بسيار دقيق و ستودني اسـت   از 

شعري تشخيص داده و براي آن جايگاهي قائل اسـت و  هاي  را در فضاي فعاليتاي  جنبنده
  گويد. نمي در اين وادي از روي حدس و گمان سخن

  
  گاري محتواي اثر با فرهنگ اسالميساز. 12

هـاي   بـه توانـايي  اند تو مي اسالمي ندارد و هاي ارزشرويكرد اثر هيچ تعارضي با فرهنگ و 
شـده در   انتخـاب هـاي   مقولـه  كـه  بااين ادبيات بيفزايد.هاي  پژوهان در عرصه دانشان و اديب
اسـالمي نگذاشـته و در    هـاي  ارزشجايي را براي پرداختن به مباحـث دينـي و    فصل  پنج

مستقيم وارد مباحـث دينـي و اسـالمي     طور بهقتضاي اين نبوده است كه مؤلف ا گفتارهاي
هـاي   مقدس مثـل مسـجد يـا بعضـي از شخصـيت     هاي  كانولي گاهي در اشعار به م ،شود

پـيش رفتـه    بـه طبيعي  طور بهبحث ها  اسالمي مانند امام حسين (ع) اشاره شده كه در تحليل
بـه حـديث شـريفي از ابـوذر غفـاري       ،و در صدر شعر ادونيس )126: 1977 اس(عب است

  .)169 صحابي رسول خدا و امام علي (ع) اشاره شده است (همان:
 معاصـر  رويكردهـاي شـعر   ازجملـه مي اسال هاي ارزشديني و گرايش به هاي  ردرويك

ديگـر  هـاي   نبوده است و الزم است در كتاب موردنظرايجاز  دليل بهاست كه در اين كتاب 
  مفصل دنبال شود. طور به
  

  هاي برتر كتاب ويژگي. 13
 رتـوي آن، و مطالـب تود هـا   در فصـل  انديشـي  ژرفدقيق مباحث كتـاب و   ةمطالعپس از 
 ازكه است   هايي و در نوع خود داراي برتري دارديابيم كه اين اثر جوانب مثبت زيادي  درمي

  : است جملهآن 
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 و علمـي نگاشـته  متن كتاب را با زباني فخـيم   ،چون نگارنده استاد ادب عربي است .1
  ؛شود و خطاهاي چاپي نيز اندك است نمي است و در آن خطاهاي نگارشي ديده

گويي  خويش جانب ايجاز و خالصههاي  يريگ جهتآراي نقدي و  ةعرضدر  مؤلف .2
 ةعرصـ نقدي خويش را در هاي  حاصل آرا و انديشه تا را رعايت كرده و سعي داشته است

صـفحه مطالـب اصـلي و     167رويكردهاي شعر معاصر در كتابي با حجم متوسط در قالب 
ـ  باتوجـه  صفحه با ملحقات و هـوامش عرضـه كنـد.    229 حـدود  دركـه هـر فصـل     ايـن  هب

  ؛درس كه دانشجو بخواهد كنفرانس دهد مناسب است ةجلسبراي يك  است،صفحه   بيست
نقـدي  هـاي   آرا و انديشـه  ةعرضـ تفريط به  و افراطنگارنده با رعايت انصاف و بدون  .3

  ؛خويش پرداخته است
گرفتـه و  افكار و آراي نقدي خويش در قالب مكتب خاصي قرار ن ةعرضنگارنده در  .4
  ؛هاي نقدي غرب خودباخته نشده است روش ويژه بهموجود هاي  جريان دربرابر
و تمـدن ايرانـي هـيچ     ،فرهنـگ  ،دينـي  هـاي  ارزش ،مطالب كتاب با فرهنگ اسالمي .5

  تعارضي ندارد. 
  

  كتابنارسايي . 14
 ةهم(ع)، بدون لغزش نيست و غير از معصومان  انساني عموماًهاي  آثار و فراورده كه جا ازآن
شـوند و هـر    در كار خويش مواجه ميهايي  كاستي و كممراتبي كه دارند با  به باتوجهها  انسان

خواهـد ديـد، ايـن    هـايي   توقعات و انتظارات خويش در هر اثر نارسـايي  به باتوجهخواننده 
  شاعر:  ةگفت به نيست. اكتاب نيز از اين قاعده مستثن

ــ   يأحدا حو يو من المحال بأن نر ــذر كن ــو المتع ــال و ذا ه  ه الكم
 ينكـــرنقصـــهم ال  يعـــةفبنوالطب   كـامن  يعـة كنـه الطب  يو النقص ف

  )512: 1965 (غفراني

  عبارت است از: ،آيد مي نظر بهكه در اين كتاب هايي   نارسايي
 غيـر از  كـه  درحـالي رويكردهاي شعر عربي معاصر به پنج مورد منحصر شده است. . 1
توان به رويكرد انسان، طبيعـت، مـرگ و حيـات، معمـاي هسـتي،       مي كه گفته شده،چه  آن

) العولمةشدن ( جهانيرويكرد  ،شهر آرمان ،انديشي ژرف، تأمل و هطيبل يا حيات ئازندگي ايد
ـ رويكرد اسالمي توجه كرد.  ويژه بهو نيز رويكردهاي ديني  ،در شعر معاصر مقاومـت   ةمقول

  وااليي برخوردار است. ه از اهميتكردهاي امثال آن امروزدر شعر معاصر و روي
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يكي از رويكردهاي مهم شعر معاصر است كـه در ايـن    مثال رايشدن ب جهانيرويكرد 
: انـد  هرا پـنج مرحلـه دانسـت   حتي از نظر تـاريخي آن   ،است يي انجام شدهها پژوهشعرصه 
درگيـري جهـت    ةمرحلـ  حركـت و آزادشـدن،   ةمرحلـ پديـداري،   ةمرحلـ جنينـي،   ةمرحل
   .)36: 2007 (نصراهللا يقين ةمرحلو  ،شدن چيره

گسترده و ويژه يكي ديگر از رويكردهـاي شـعر    طور به انديشي ژرفگرايش به تأمل و 
و مسائل اجتماعي از نمودهاي اصلي  ،عربي معاصر است. تأمل در طبيعت، حيات، معنويات

ـ ديگـري اسـت، شـاعران معاصـر      ةگون به دورة معاصراين گرايش در « .تأمل است  طـور  هب
   .)85: 1384 (ميرقادري »اند هگيري به تأمل روي آورد چشم

مبارزات  كه درحالي ،شعر معاصر ناديده انگاشت توان رويكرد مقاومت را در مي ونهچگ
رو به گسـترش اسـت و شـعر در     چنان همدر جهان عليه ستم در جريان بوده و اي  گسترده

از خـوني  اي  مالحظه قابلسهم «ايي دارد. سز هبرافروختن مشعل فروزان اين مبارزات نقش ب
جـوان و   محصول شعرهاي يك عده شاعر كه در شريان نهضت فلسطين در حركت است،
 »دارنـد   سـرايي  دلـي و هـم   اين نهضـت هـم  انقالبي است كه در سراسر كشورهاي عربي با 

  .)249 :1380 (شفيعي كدكني
برد، مصـداق   مي كار هاصر را بمع ةكلمسال پيش  37عباس در  احسانگاه كه دكتر  آن. 2

  است.زيادي  ةفاصلامروز  معاصر آن روز تا معاصرِو آن تا به امروز متفاوت است 
روي ِ پـيش آن قصيده ذكر شـود و   كه جهت تحليل و نقد هر قصيده ابتدا الزم است .3

در قالـب بيـت يـا     ،تحليل قرار گيـرد  موردكه الزم است هايي  سپس قسمت ،خواننده باشد
مؤلــف محتــرم چــون خــودش  تحليــل و نقــد آورده شــود. بعــدازآناتي ذكــر شــود و ابيــ

ليـل و نقـد   را در ذهـن دارد، بـه تح   ... و ،بدر شـاكر السـياب   بياتي، نازك المالئكه،  قصايد
 ،پـردازد  مـي  و نكات تاريخي آن ،تاشارا ،پردازد و حتي به تلميحات مي هايي از آن قسمت

 رد و آن را در پايـان كتـاب مشـاهده   روي خود نداِ پيشدر  كه خواننده آن قصايد را حاليدر
كالم خويش اندكي از شعري را كه خواننده از آن هيچ  الي البهگاهي مؤلف در  كرد. خواهد

  .)45: 1977 (عباس كند مي خبري ندارد ذكر
ـ   مثال چـرا  رايب ؛ذكر نشده است گانه پنجهيچ دليلي براي ترتيب رويكردهاي  .4  ةمقول
  .است قرار گرفته اجتماع در پايان ةمقولابتدا و  درزمان 
 فرعـي اسـت.  هـاي   فرود و بدون عنـوان   و  فرازو بدون  نواخت يكمطالب هر فصل  .5

غيـر از فصـل ششـم كـه      نشـده اسـت.   بندي دستهخوبي  هدقيق و ب طور بهمطالب هر فصل 
  كننده است. خستهو  نواخت يكهفت فصل ديگر  ،عنوان فرعي دارد  چند
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شـعري از   مـثالً  منسجم و منظم نيست. ،شعري كه در ملحقات آمده استهاي  مونهن .6
دوم قرار گرفته و شـعر ديگـرش (حـدائق     ةشماردر  )در شاكر السياب (في السوق القديمب
كه با عالمت يا عددي با متن كتاب ارتباطي داشته باشـد.   بدون اين؛ هشت ةشمار) در يقةوف

و شـعر ديگـرش   اسـت  ر) در رديف هفـتم قـرار گرفتـه    شعري از ادونيس (تحوالت الصق
  ) در رديف نهم. الثامنة  (السماء

 تحليـل و نقـد نشـده    مـوردنظر  ةحيط منظم در طور بههيچ شعري از شاعران مذكور  .7
  ميان آمده است. بهگريخته از شعر هر شاعري سخن  جسته صورت بهبلكه  ،است 

لـي  و ،نـدارد اي  نگارنده تعصب منطقه كه ينباا ،دنياي شعر عربي در نظر گرفته نشده .8
معاصر بسيار گسـترده اسـت و    يشعر عرب ةرقع كه بااينتوجه شده است، اي  مناطق ويژه  به
توان گفت كه در شعر خارج  نمي شود و مي شامل كشورهاي عربي و حتي غيرعربي را ةهم
  مذكور نوآوري وجود ندارد. ةمنطقاز 

بحثـي   مـثالً  ؛شعر معاصـر خـارج اسـت   از موضوع ها  بعضي از مطالب و تحليل .9
اسـت   اجتمـاع مطـرح شـده    دربارةهايش  گيري نجيب محفوظ در داستان موضع دربارة
  .)157: 1977 (عباس
  و تمرين وجود ندارد. ،گيري، سؤال نتيجهمطالب،  ةخالص در پايان هر مبحث، .10
بلكه درخالل  ،م ذكر نشدهو منسج ،مجزا ،دقيق طور بهدر پايان كتاب فهرست منابع  .11

  ارجاعات و هوامش قرار گرفته است.
بـراي آينـدگان    بحث رويكردهاي شعر عربـي معاصـر   ةادام برايمؤلف محترم  .12

بينـي   پـيش را نگشـوده و هـيچ فضـايي را    اي  هيچ طرحي را ارائه نـداده و هـيچ پنجـره   
  است. نكرده

  
  گيري نتيجه. 15

آن  ةخالصنتايجي حاصل آمد كه  المعاصر يعر العرباتجاهات الشپس از نقدوبررسي كتاب 
  چنين است:

شـعر عربـي الزم اسـت بـه      ويـژه  بـه ادبيات  ةپهنجهت پيشرفت پايدار و بنيادين در  .1
ة ماد ي داده شود و در هرتر بيشعنوان منابع اصلي و منابع فرعي اهميت  بهدرسي هاي  كتاب

 عنوان منبع فرعي معرفي شود تا دانشـجويان  بهغير از منبع اصلي كتاب ديگري  حتماًدرسي 
  بحث و بررسي آن بپردازند. به
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عنـوان منبـع فرعـي     بـه ، دشو  برطرفاين كتاب  ةگفت پيشهاي  كه نارسايي درصورتي .2
عنوان منبعي  بهكارشناسي ارشد بسيار مفيد خواهد بود و  ةدورمناسب در درس نقد ادبي در 

  دكتري نيز مناسب و مفيد است.  ةدورن ي ديگر براي دانشجوياها پژوهشجهت 
 كـه  جـا  ازآنولـي   ندارد،رويكردهاي شعر عربي معاصر جامعيت  ةحيطاين كتاب در  .3

هـايي بدهـد تـا     تواند به دانشجويان سـرنخ  مي ،است نقدي اديبي بزرگهاي  حاصل انديشه
  ي ديگري در اين مسير انجام دهند.ها پژوهش

ي هـا  پـژوهش تواننـد در   مـي  كميلينشجويان تحصيالت تدا با استفاده از اين كتاب، .4
و  باشـند اسـالمي فعـال    هـاي  ارزشبـا تكيـه بـر موضـوعات دينـي و       ويـژه  بهحوزه   اين

  دست آورند. هگيري ب چشمهاي     موفقيت
 و روند بحث عرضـه  آناصالح  براي نهاد پيشدو دسته كتاب،  ارتقاي منظور به ،بنابراين

 ةادامـ دوم در ارتبـاط بـا    نهـاد  پيش اصالح كتاب است و درموردنخست  نهاد پيش شود: مي
  :بحث رويكردهاي شعر عربي معاصر

هـاي   عملي اين است كـه بسـياري از نارسـايي    نهاد پيشمباحث كتاب  ارتقايجهت . 1
د يو قصـا  د،نبنـدي شـو   دسـته  مطالـب  د،نشـو  رفع ،است صوري و ظاهري كه ،گفته پيش
 د؛نذكر شو خالل مباحث نيزدر

هاي مختلف آثاري  و بيانها  رويكردهاي شعر عربي معاصر با عنوان ةعرصهرچند در . 2
نظـران و متخصصـان شـعر     گروهي از صاحب كه شود مي نهاد پيشولي  ،عرضه شده است

 بپردازنـد،  گسـترده  طـور  بـه  هـا  بحـث رويكـرد  بـه   عربي جديد و نقد ادبـي در كشـورمان  
هريك از رويكردهاي موجود در جهان در قالب يك صورت منسجم و منظم  بهكه  اي گونه به

رويكردهاي شعر عربي فـراهم آيـد و بـه     درمورد هايي كتاب سلسلهتا جلد كتاب قرار گيرد 
  عرضه شود. حوزهمشتاقان اين 
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