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چکيده
احسان عبّاس و عبدالحسین زرّینکوب که با وسعت دامنههای علمی خویش ،دایرةالمعارفی در نوو خوود بوه
شمار میروند ،در زمینة نقد ادبی معاصر عربی و فارسی بسویار رورت ظ هواهر شودند وآثوار زیوادی بور وای
گذاشتند .آنها توانستند بین تاریخ ادبیّات و نقد ادبی رابطة بسیار نزدیکی برقرار کنند .فعّالیّوت نقودی ایون دو
ناقد بر سته ،در قالب کار نقد تطبیقی گنجانده میشود؛ بدین صورت که هر آنچه از گذشتة نقد ادبی شرق و
غرب فرا گرفته بودند ،با نقد ادبی معاصر تطبیق دادند و شکل دیدی از نقد به و ود آوردند .به همین هت
میتوان آنها را از مله ناقدان مخضرم به شمار آورد .آنها ضمن بررسی همه انبة نقد ادبی گذشتة خود و
آگاهی کامل از مکتبها و روظهای نقدی نوین ،نگاهی نوگرایانه به سنّت داشتهاند؛ از تأثیر متعادل و متقابل
فرهنگ و ادب غرب و شرق استقبال کردند و برخ ف کسانی که در این زمینه به افورا یوا تیوری گورایش
داشتند ،راه اعتدال را در ریش گرفتند .هرچند در مواقعی دیده میشود کوه میوزان گورایش آنهوا بوه سونّت و
تجدّد به یک اندازه نیست و برخ ف احسان عبّاس که ذاتاً مدرنیسو محسووب مویشوود و از شوعر نوو بسویار
استقبال میکند ،زرّینکوب گرایش بیشتری به سنّت دارد؛ امّا در عین حال هر دوی آنها به تجدّد و نوآوری
با رشتوانة ک سیسی اعتقاد دارند .همین گرایش همه انبه و تنوّ رویکردها ،آنها را از سایر منتقدان معاصور
متمایز میکند.
واژگان کليدی :زرّینکوب ،احسان عبّاس ،نقد ادبی ،سنّت و تجدّد ،شعر نو ،غرب و شرق
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پيشگفتار
به عقیدة اغلب صاحبنظران ،ادبیّات و نقد ادبوی فارسوی و عربوی از قورون گذشوته هموواره در کنوار
یکدیگر و متأثّر از ه بودهاند .فرهنگ نقد ادبی این دو ملّت ،چنان از وانب مختلف بوا هو آمیختوه
است که بررسی ادبی هریک از آنها با تو ّه به منابع مو ود ،دا از اندیشههای اصولی آن دو ،یعنوی
ادبیّات عربی  -اس می کار آسانی به نظر نمیرسود .نقود ادبوی در میوان هور دو ملّوت ،مراحول تواریخ
یکسانی را رشت سر گذاشته است و این امر چنان واضح و آشکار بوده که اکثر ناقودان معاصور موا ،از
مله احسان عبّاس و زرّینکوب به خووبی بوه آن روی بوورده بووودند .میوان اندیشوههوای ایون دو ناقود
شباهتهای بسیاری و ود دارد .یکی از این شباهتها ،تأثیررذیری آنها از نقد امروزین غرب اسوت.
ولی این به معنای انکار تأثیر نقد ایرانی و عربی بر نقدنویسوی غربوی نیسوت .توأثیر آراء ناقودانی چوون
احظ و عبدالقاهر ر انی (ایرانیاالصل) بر تکامل نظریههای غربی چوون نظریههای شکلگرایوان،
کام ً آشکار است( .در ادامه دربارة این تأثیر سخن خواهی گیت ).امروزه نقد ایرانی و عربوی شوکل
مستقلّی ندارد و ابدا کنندة مکتب خاصّی در این زمینه نیست و بوه نظور مویرسود بوه اسوتثنای آثوار و
تألییات نقدی شمار معدودی از ناقدان مثول احسوان عبّواس و زرّیونکووب ،هو چنوان در حصواری از
نقایص و کاستیها باقی مانده است و نیازمند مشخّص شدن گسوتره و حودود اسوت .احسوان عبّواس و
زرّینکوب ،زو ناقدان مخضرم به شمار میآیند .مرحلة اوّل فعّالیّت نقدی احسان عبّاس بوا شواگردی
احمد امین ،و زرّینکوب با شاگردی فروزانیرآغاز شد .مرحلة دوّم آن نیوز بوا او گیوری نوبش نقود
ادبی در اواس قرن بیست و به دنبال آن مرحلة نوگرایی در نقد که با نیووذ نظریوههوای نقود غورب بوه
حوزة نقد عربی و فارسی آغاز گشته ،همراه بوده است .این دو ناقود بر سوته ،علویرغو تیواوت آراءِ
انوودکی در زمینووة نقوود ادبووی نسووبت بووه ادوار مختلووف ،شووباهتهووای فراوانووی بووا ه و دارنوود و دارای
رویکردهای نقدی ،نوآوریهایی در زمینة نقد ادبی و شیوههای خاصّی در تعامل با نظریوههوای نقودی
غرب هستند .در زمانیکه بسیاری از منتقدان شرق به نقد غربی تو ّه مطلوق داشوتند .احسوان عبّواس و
کمی بیشتر زرّینکوب ،ه زمان با تو ّه به نقد غربی ،رابطة خود را با گذشوتة ادبوی خوویش حیوظ و
تقویت کردند و بودون شک ایون از ویژگیهای مثبت کارِ نقدی آن دو محسوب مویشوود .از ملوه
دالیل انتخاب این دو شخصیّت بر سته در این مقال ،ع وه بر برخی موارد ذکر شده این است که هر
دو از استادان صاحبنظر در حوزة نقد ادبی بودند؛ به گذشوتة ادبوی خوود اعتقواد داشوتند و هور دو از
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حوزههای نقد ادبی دید در غرب آگاهی کامل داشتند و از نزدیک با مکاتب نقد ادبی دیود آشونا
بودند .دربارة ریشینة این تحقیق باید گیت ،مقالهای تحت عنوان «زرّینکوب و احسوان عبّواس ،دو قلّوة
نقد ادبی» که حدوداً ده صیحه است ،نوشته شده که از منابع این روژوهش نیوز میباشود .نویسوندة ایون
مقاله ضمن اشاره به زندگی این دو ناقد بر سته ،به شیوة نقدی آنهوا اشوارهای مختصور داشوته اسوت؛
ولی وارد مبحث این مقال که حول محور سنّت و تجدّد ادبی است ،نشده است.

مفهوم نقد ادبی و ادبيّات تطبيقی
تعریف نقد ادبی در نزد ریشینیان ،با آنچه امروزه از آن استنبا میشود متیاوت است .مراد از نقد نوزد
قدما ،معموالً این بوده است که معایب اثری را بیان کنند و موث ً دربوارة اینکوه الیواآ آن چوه وضوعی
دارند یا معنی آن برگرفته از اثر دیگری است و به طور کلّی از فراز و فرود لیظ و معنی سخن گوینود.
این معنی از خود لغت نقد فهمیده میشود .امّا در دوران دید ،مراد از نقد ادبی نشان دادن معایب اثر
نیست  -هرچند ممکن است به این امر ه اشاراتی داشته باشد  -زیرا نقد ادبی به بررسوی آثوار در وه
یک و مه ّ ادبی میرردازد و در اینگونه آثار بیش از اینکه نقا ضعف مه باشد نقا قووّت مطور
است« .منتقد آثار ادبی کارظ عبارت از این است که بین نویسندة آثار ادبی با خوانندة عوادّی واسوطه
بشود و لطائف و دقایقی را که در آثار ادبی هست و عامّة مردم را اگر کسی تو ّه ندهد بسا کوه از آن
غافل و بینصیب بمانند ،معلوم کند و آنها را بدان لطائف و بدایع متو ّه نمایود و اگور هو معایوب و
نقایصی در آن آثار هست که عامّه اکثر ملتیت آنها نیستند و به همین هت را ع به آن آثوار بیهووده
در خوظبینی مبالغه میکنند ،آن معایب و نقایص را نیز آشکار بنماید و از ررده بیرون اندازد تا قیموت
حقیقی و بهای واقعی هر یک از آثار ادبی معلوم و معیّن باشد( ».زرّینکوب)12-11 :1338 ،
ادبیّات تطبیقی نیز شاخهای است از نقد ادبی که از روابو ادبوی ملول مختلوف بواه و از انعکواس
ادبیّات ملّتی در ادبیّات ملّت دیگر سخن میگوید؛ به عبارت دیگر« ،ادبیّات تطبیقی تصویر و انعکواس
ادبیّات و فرهنگ ملّتی است در ملّت یوا ملّوتهوای دیگور» .زرّیونکووب مویگویود« :ادبیّوات تطبیقوی
شاخهای است از نقد ادبی که از رواب ادبی ملل مختلف باه و از انعکواس ادبیّوات ملّتوی در ادبیّوات
ملّت دیگر سخن میگوید؛ یا در واقع عبارت است از تحقیق در بواب روابو و مناسوبات بوین ادبیّوات
ملل و اقوام مختلف هان و رژوهندهای که به تحقیق در این رشته اشتغال دارد ،مثول آن اسوت کوه در
سرحدّ قلمرو زبان قومی به کمین مینشیند توا تموام مبوادالت و معوام ت فکوری و ادبوی را کوه از آن
سرحد ،بین آن قوم و اقوام دیگر روی میدهد ،تحت نظارت و مراقبت خویش بگیرد و ریداسوت کوه
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حاصل تحقیق او با میزان دقّت و مراقبتی که در این تحقیق به کار بندد مناسوب خواهود بوود( ».هموان:
 )121احسان عبّاس و زرّینکووب ،خوود مصوداق واقعوی ایون تعریوف از نقود تطبیقوی هسوتند کوه بوا
مطالعات فراوان و با زیرکی تمام ،در کمین ادبیّات همة ادوار و ملل مختلف نشسوتند و آنچوه را بورای
نقد ادبی معاصر مناسب میدیدند ،به ارمغان آوردند و با تطبیق آن با فرهنوگ عربوی و فارسوی ،آن را
بومی کردند.
احسان عبّاس
احسان رشید عبدالقادر عبّاس ،معروف به احسان عبّواس ،سوال  1321در روسوتای عوین غوزال حییوای
فلسطین به دنیا آمد .تحصی ت اوّلیّه را در زادگاه خود و شهر صید به رایان برد و دورة دبیرستان را در
«کلیة العربییة » قدس  )1333-1341( intermediate palastineفراگرفت .مدّت شوش سوال در مودارس
فلسطین؛ به ویژه شهر صید به تدریس ررداخت .در سال 1346برای ادامه تحصیل بوه مصور رفوت و در
دانشگاه قاهره ،در رشتة ادبیّات عربی به تحصیل اشتغال یافت .رس از طیّ مدار تحصویلی لیسوانس و
فوق لیسانس ،در سال1314با دفا از رایاننامة خود« ،لعناقة الأدیة ا عة ارةباالمة اهلالی ةب » بوه راهنموایی
محمّد امین ،به اخذ در ة دکتری نائل آمد.
رس از اع م رسمی حکومت اشغالگر فلسطین در سال  1348که به واقعة نکبه معوروف اسوت ،بوه
همراه خانوادهاظ به کشورهای مختلف عربی سیر کرد و دیگر به فلسطین بازنگشت .از سال  1361توا
 1386استاد دانشگاه آمریکایی بیروت بود .مدّتی ریاست بخش عربی و مرکز تحقیقات خاورمیانوة آن
دانشگاه را بر عهده داشت و مدّت دو سال ه میهمان دانشگاه ررینستون آمریکا بود .از سال  1386توا
رایان عمر نیز با دانشگاه اردن همکاری داشت و سرانجام در  23ژوئن  2113درگذشت.
احسان عبّاس از سختکوظترین محقّقان و نویسندگان هان و بوه ویوژه دنیوای عورب اسوت کوه
بدون شک در نو خود ک نظیر مینماید .او در مدّت حیات رر بار خود ،عضو چنودین فرهنگسوتان و
انجمن علمی بوده؛ وایز و نشانهای علموی و فرهنگوی بسویاری را از آن خوود سواخته اسوت و آثوار
متعدّدی نیز از خود به یادگار گذاشته است .گستردگی حوزههای فعّالیّت او به حدّی است که از 111
اثر تجاوز میکند؛ آن ه آثاری که در نو خود بینظیرنود و از معتبرتورین منوابع و مذخوذ در حووزة

خود به شمار میروند( .از مه ترین آثار وی در زمینوة نقود سونّتی مویتووان از کتواب لعناقة الأدیة اننة ا

لعربب و در زمینة نقد معاصر ،از کتاب تا ا العّاربالملر صبالعربی نوام بورد ).از ایون رو مویتووان وی را
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قرینة زرّینکوب به شمار آورد .احسان عبّاس ،هشتاد و سه سال عمور گرانبهوای خوود را در دو زمینوة
آموزشی و تحقیقی هزینه کرد .به دلیل همین فعّالیّتهوای رژوهشوی و تحقیقوی متعودّد در حووزههوای
مختلف است که او را «س داالعة الث» (رردهدار میراث فرهنگی)« ،نلااة اهنضةی »( ،ع ّموة انق بوی)« ،رمةبا

لعسام ء» (ماه آسمان) و «ن ملاایسین » (دانشمند دایرةالمعارفی) خواندهاند .ه چنین به هت تبحّری کوه
در دو دنیای سنّت و مدرنیته داشته است ،او را «لست د خمضبم» نامیدهاند.
بررسی آثار انتقادی احسان عبّاس ،کار چندان آسانی به نظر نمیرسد؛ چراکه او بوه علّوت مهوارت
فوقالعاده در علوم مختلف ،هرگز خود را به زمینة علمی خاصّی رایبند نکرده است که بتوان به راحتی
شیوة کار او را در چارچوب آن عل سنجید؛ بلکه گستردگی حوزههای معرفتوی وی ،بور نقودظ بوی-
تووأثیر نبوووده و در گووزینش رویکردهووای انتقووادیش هویوودا گشووته اسووت .وی بوورای مطالعووة هوور مووتن،
رویکردی متناسب با آن برمیگزیند که با سیاق و هدف متن مورد مطالعه ه سو باشود .عودم رایبنودی
احسان عبّاس به رویکردی خاص ،دال بر این نیست کوه او در مطالعوات و روژوهشهوای انتقوادیش از
خاصوی را
ّ
روظ خاصّی برخوردار نباشد؛ بلکه هر یک از ناقدان که آثار وی را مطالعوه کردنود شویوة
با تو ّه به آن اثر برای وی برگزیدند و آن اثر را یک تجربة دید در کار نقدی وی برشومردند .ایون
نشاندهندة تنوّ کار نقدی و حاصل مطالعات فراوان او در زمینههای مختلف میباشد.
از آثار احسان عبّاس ریداست که او در فرهنگ معاصر بسیار تعمّق کرد؛ در حالیکه دیگر ناقودان
فرصت ریدا نکردند که حتّی بر سطح آن واقف شوند .بکر عبّاس میگوید« :احسوان عبّواس بوه عنووان
یک ناقد ،از همان ابتدای کار توانسته است با تکمیل نیازهای علمی و فرهنگی ضروری عصر حاضور،
بر مشک ت و سختیهای مو ود بر سر راه یک ناقد غلبه کند؛ چراکه ایگواه یوک ناقود معاصور در
عصر دید را درک کرده بود( ».بکار )22 :2111 ،همانطور که خود او میگوید« :هر کسی در ابتدا
در یک کار متخصّص نیست؛ بلکه باید اطّ عوات وسویعی از فرهنوگهوای مختلوف را فورا بگیورد؛ از
میراث گذشته گرفته تا معاصر ،به همراه رویکردهای علمی ،فنّی ،فلسیی و دینی( ».عبّاس)1 :1381 ،
یکووی از شاخصووههووای کووار نقوودی احسووان عبّوواس ،تو ّووه ویووژة او بووه میووراث ادبووی همووة ادوار و
فرهنگهای مختلف است .عبّاس عبدالحلی عبّاس نیز این تنوّ در کار نقدی وی را تأییود مویکنود و
میگوید« :خوانندة آثار نقدی وی متو ّه میشود که وی همواره در بررسی متنهای شعر تنوّ داشت
که همین امر نشان از تنوّ حقیقی و کامل در شخصیّت نقدی وی دارد .او کارظ را با فرهنوگ عربوی
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 اس می آغاز میکند (از زمانیکه در صید بوه عنووان معلّو در مدرسوه تودریس مویکورد ،در فکورنوشتن کتاب تاریخ نقد ادبی عرب بود) و در عین حال رابطة بسیار قوی با میراث ادبی غرب دارد کوه
این رابطه در اغلب آثار وی نمود ریدا کرده است( ».عبدالحلی عبّاس« )11 :2112 ،احسوان عبّواس بوه
فرهنگ عربی قدی و دید خویش عشق میورزید؛ امّا این امر مانع اههار ع قة او بوه شوعرای غربوی
رومانتیک مثل :کالریج و وردزورث و غیره نشود .او هو چنوین عاشوق نمایشونامههوای شکسوریر بوود».
(رروینی« )3 :1384 ،احسان عبّاس در نقد ه خود را به چارچوبی ملزم نمیکند؛ بلکه ا وازه میدهود
تا خودِ اثر ادبی روظ وی را تعیین کند( ».رض ة)3 :1384 ،
زرّینکوب
در ایون وا بووه مختصوری از زنوودگی رربوار زرّیوونکووب بوا قلو خوودظ اشوواره مویکنی « :شومّهای از
سرگذشت مرا خواسوتهانود .ا موالش آن اسوت کوه عموری را در مدرسوه صورف کوردهام و از آنچوه
بیشترینة مردم آن را بیهوده در کتاب و مدرسه می ویند نشانی ندیدم و بعد از هیتاد سوال هنووز آن را
همه ا می وی و هیچ ا نمییاب  .در اواخر اسیند سال  1311در برو رد در کوی صوفیان چشو بوه
هان گشودم .در رنج سالگی به مکتب رفت  .آن ا با سورههای کوتاه اواخر قرآن آشنا شدم؛ امّا خ
نیاموخت و سال بعد از آن در یک مدرسة غیر دولتی به نوام دبسوتان ،بوا خو ّ و حسواب آشونایی ریودا
کردم .دورة ابتدایی و قسمتی از دورة متوسّطه را در همان محلّة زادگاه خود طی کردم؛ امّا تحصی ت
متوسّطهام را در تهران به رایان رساندم( ».زرّینکوب)1 :1338 ،
نوشتن در باب شخصیّت ،آثار و تألییات زرّینکوب کار آسانی نیست .این معنوا از قلّوت مطلوب و
مدرک نیست؛ بلکه از وفور و کثرت آنهاست .فعّالیّت شبانهروزی ایون مورد بر سوته و کو نظیور در
راستای اهداف ژرف وی و دیگر یاران متقدّم و متأخّرظ ،شکلدهندة نهاییترین تصوویر و توصویف
عالمانه از فرهنگ ،تاریخ و ادبیّات ایرانزمین است .مجموعه کتابها و مقاالت طبقوهبنودی شودة وی
در زمینههای مختلف ،به بیش از رنجاه اثر میرسد .بخش اعظ و مهمّی از آثار وی در زمینة نقد ادبوی
است که از مه ترین آنها میتوان به کتاب نقود ادبوی و شوعر بویدروغ ،شوعر بوینقواب اشواره کورد.
زرینکوب در سالهای نو وانی انگلیسوی و فرانسووی را آموخوت .در دوران نوگ دوّم از صواحب
منصبان ایتالیایی و آلموانی حاضور در ایوران دو زبوان را نیوز فراگرفوت و بعودها در دوران تودریس در
دانشگاه کالییرنیا به یادگیری زبان اسرانیایی ررداخت .آشنایی با این زبانهوا بوه او امکوان مویداد توا از
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آخرین تحقیقات ارورائیان در ادبیّات ایران و مشرق زمین ،همچنین ادبیّات تطبیقی بهوره گیورد .عو وه
بر آن ،در بنیانهای فکری غربیان نیز به خووبی تیکّور و تودبّر نمایود .امعیّوت آثوار وی هو از هموین
سرچشمه میگرفت که او از نگاه امروز به گذشته مینگریست و از نگاه سنّت در ردیدههای اموروزین
نظر میافکند .غرب را به خوبی و بر مبنای چند دهه مطالعه و تدبّر در بنیادهای فکری غربیوان شوناخته
و آنگاه تلییقی نیک از روظها و سنجههای مغربزمین و مظروف فرهنگ و ادب ایران ارائوه نموود.
با این حال بهرهگیری وی از غربیان فق در برگرفتن آن دیدگاهها و سونجهها محودود نمیشود؛ بلکوه
در روظ کار نیز بسیار از آنان آموخته بود .ادبیّات قدی و دید هر دو مورد تو ّه زرّینکوب بود.
در مجمو میتوان گیت ،زرّینکوب در آثار منتقدانة خود به رویکردهوای گونواگون نقود ادبوی
تو ّه داشته است .بعضی مواضع او آگاهانه و با اشراف بر نظریههای دید اتّخاذ شده و برخی دیگور،
از خ ل نظریاتی به دست آمدند که حاصل غور و تأمّل در آثار شاعران و نویسوندگان موورد نظور یوا
ارزیابی آنها با معیارها و م کهای سنّتی نقد هستند .وی ضمن تصریح بر این نکته کوه بوا اتّکوال بور
یک روظ محدود و مشخّص نمیتوان به نقد راستین دست یافت ،دربارة رویکردهای مختلف نقد بوه
ارائة نظریه میرردازد و در واقع آنها را نقد میکند و برای نمونه در برابر نقد اخ قی بوه دفوا از نقود
زیباشناختی میرردازد.
علیرغ اینکه برخی از آثار زرّینکوب مانند مجموعه مقاالت وی ،تحت عنوان با کواروان حلّوه،
نمونة نقد عملی است؛ امّا در واقع او ریشگام و ط یهدار نظری نقد به شمار میرود که دالیول صوحّت

این ادّعا به درستی در دو کتاب نقد ادبی و شعر بیدروغ ،شعر بینقاب وی نمایوان اسوت .کتواب نقود
ادبی او نقطة عطیی بود در تاریخ نقد ادبی معاصر ایران؛ امّا باور بعضیها بر این است که این کتاب به
رغ همة اهمّیّتهایش ،به سبب تو ّه بیش از اندازه به تاریخ نقد ادبی و نه شویوههوا و روظهوای آن،
آنگونه که باید در سیر نقد ادبی روزگار ما تأثیر بر ای ننهاد .ایشان در این کتاب ع وه بر انعکواس
و طر مبوادی و اسواس نقود ادبوی از قودی تورین دوران  -عصور یونوان  -توا دورة متوأخّر ،اشوارات و
م حظات مهمّی نیز دربارة گذشتة نقد ادبی در فرهنگ اسو می داشوت .او ویژگویهوای کلّوی تیکّور
ادبی در تمدّن اس می را بوه نحوو درخشوانی در کتواب خوود مونعکس کورده و در کنوار آن بوه طور
ریشههای نه چندان محک نقد در ادبیّات ک سیک ایران ررداخت .زرّینکوب موفّق شود یوک طور
کلّی از تیاوت نگرظ ک سیک ایران به نقود و ادب ،بوا دورههوای دیودتر ارائوه دهود .وی هموواره
ت ظهای محقّقان سنّتگرا و برخی نظریههای خاصّ آنها در زمینة نقد و تصحیح متون را در فصولی
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تحت عنوان «ایران بین نو ویی و سنّتگرایوی» مونعکس کورد .انعکواس ایون مسوائل مو وب شود توا
ایدههای بسیاری برای طر مسائل دّی در اذهان مختلف وانه بزند و راه سونجیدهای در زمینوة نقود
ادبی در ایران گشوده شود .زرّینکوب به علّت وسعت اطّ عات و آشنایی با زبانهای دیگور ،نوه تنهوا
در ادب ایران؛ بلکه در ادبیّات هان نیز تحقیقاتی داشته است و همین امر واسطهای بوده هت درک
اصولی وی از تأثیر ادبیّات کشورها به یکدیگر و مبادالت ادبی میان اقوام مختلوف .او را بوه حوق بایود
یکی از رایهگذاران ادبیّات نورای تطبیقوی در ادبیّوات فارسوی دانسوت .بوه طوور خ صوه ،عبدالحسوین
زرّینکوب با تحقیق و تدبّر در دستاوردهای ادبی ایرانیان و غور و تأمّل در یافتوههوای دیود غربیوان،
معرفت ایرانی و ارورایی را دره آمیخت و به ترکیبی نوین دست یافت.
گذشتة ادبی ایران و عرب از نگاه نقّادانة زرّینکوب و احسان عبّاس
آنطور که محقّقان و صاحبنظران عقیده دارند ،متأسّیانه از ایران قبول از اسو م ،آثوار ادبوی بسویاری
باقی نمانده است تا از روی آنها بتوان قواعد و مبانی سخنسنجی و نقّادی قدی ایران و سیر و تحووّل
آن را در طی قرون گذشته ،استنبا کرد« .مع هذا ،همین مقدار ه که بازمانوده اسوت و بوه دسوت موا
رسیده است ،حکایت از ادبی غنی و رر مایه دارد .این آثار ،از کتیبههوای شواهان هخامنشوی گرفتوه توا
اندرزنامهها و کارنامههای رهلوی ،همه مشحون از دقائق و لطائف اسوت و اوسوتا و زنود و کتوابهوای
دینی رهلوی نیز در ای خود از آثار عظوی ذوقوی و روحوانی بشومارند( ».زرّیونکووب)333 :1334 ،
زرّینکوب در مورد این سؤال که آیا شعر نیز در ایران قبل از اس م و ود داشته است مویگویود« :در
این باره ای شکّی نیست و بعضی ا زاء اوستا موزون است و اهل تحقیق گیتهاند ،قدیمیترین نمونوة
سخن موزون در ایران قدی  ،گاثههوای زردشوت اسوت و شواید در کتیبوههوای هخامنشوی نیوز سوخنان
موزون و منظوم مندر باشد( ».همان)
بعضی از مؤلّیان عرب مانند احظ ،از قول شوعوبیه نقول کوردهانود کوه« :ایرانیوان در ادوار قبول از
اس م کتابها در باب ب غت داشتهاند و هر کس بخواهد رموز ب غت بیاموزد ،بایود بوه کتوب آنهوا
مانند کتاب کاروند ر و کند( ».همان )334 :امّا در مجمو چون آثار نقدی بر ای مانده از ادبیّات
گذشتة فارسی آنقدر امع نیست که بشود آنها را در یک چارچوب معویّن از دیودگاه زرّیونکووب
در دورههای مختلف مورد بررسی قرار داد و با تو ّه به اینکه امروزه ادّعا میشود نقد گذشوتة فارسوی
و عربی تقریباً یکی بوده است ،در این ا به بررسی مختصرِ آراء زرّینکووب و احسوان عبّواس دربوارة
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ادوار مختلف نقد در گذشته عربی  -اس می میرردازی ؛ هرچند که ه چنوان وای ایون سوؤال بواقی
است که چرا در کنار نقد عربی دورههای گذشته ،در زبان فارسی نقد ادبی مستقل و قابول م حظوهای
نداشتی !؟
دامنة تحقیقات زرّینکوب در زمینة نقد ادبی چنان گسترده بود که به سختی میتوان به مووردی از
مسائل نقد ادبی اشاره کرد که ایشان به آن نررداخته باشد ،مگر برخی آراء دید مثل نقد فرمالیستی و
شکلگرایان امروز و...که به گیتة دکتر رورنامداریان چندان رغبتی به آنها نشان نمیداد .از ملة این
مسائل ،کاوظ در نقد و ادبیّات قدی عربی  -اس می بوده است.
عهد جاهلی :زرّینکوب نظر منتقدانی را که دربارة شعر و ادب اهلی شک کردهانود رد نمویکنود؛
امّا معتقد است «مع ذلک از آنچه باقی است ،میتوان تصویری از حیات ذوقی و عواطف و افکار ایون
اعراب بادیه را طر نمود که از مطالعة کتب نقدی برمیآید نوعی نقد ذوقی و بدوی در بوین اعوراب
قبل اس م شایع بوده است( ».زرّینکوب )131 :1338 ،احسان عبّاس ه معتقد اسوت« :تووان و ووهر
هنری اعراب قدی در شعر و واژگان و تعابیر شعری بود و بدین ترتیب انتظار میرود که دیودگاههوا و
نظریات انتقادی از همان دورانِ روا شاعری در ادبیّات عرب سر بورآورده باشود .ایون قضواوتهوای
انتقادی گاه به شکل زئی و غالباً متّکی بر تور یح بیتوی بور بیوت دیگور و یوا اههارنظرهوای کلّوی در
مقایسة شاعران مطر شد( ».عبّاس )41 :1383 ،با و ود این ،شیوة نقدی دورة اهلی را که مبتنوی بور

آراء و اغراض شخصی است و هیچ مبنای علمی ندارد نمیرذیرد .نگاهی بوه مقدّموة کتواب تة يخ العناقة ا

لأدی انن العربب ،صحّت چنین ادّعایی را ثابت میکند؛ آن ا که عدّهای از شاعران ،شعر خود را رویش

يییر بن حذار اسدی بردند تا حک کند که کدام شاعرتر است و ایشان با آن شیوة شگیت شوعر آنهوا
را نقد کرد (نک :تاریخ النقد األدبی .)13 :احسان عبّاس در این بواره مویگویود« :شواید ایون نمونوه از
عالیترین و گویاترین مثالها از طبیعت نقد ادبی در دوران اهلی باشد؛ ریش از آنکه این نقد هوویتی
کامل بیابد .در واقع این نقد نمونهای است کوه بوین دو دیودگاه را موع مویکنود :دیودگاه تکواملی و
ترکیبی و شمولنگر و برداشت ذوقی و کلّوی بودون تکیوه بور اسوتدالل و دوّم تصوویر آنچوه در درون
انسان به صورتی نزدیک به شعر والن مییابد .اغلب داوریهایی کوه از دوران اهلیوت توا رویش از
اواخر قرن دوّم هجری شده است همین وضع را دارند .اگر ایوون نمونوه وزو بهتوورین داوریهاسوت،
اغلب نمونههای دیگر را ع به اموری است بیرون از قلمرو شعر یا ا زاء شعر .اموری مربو به عورف
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یا دانستنیهایی که در متن شعر است؛ یا لیظی خوشایند یا ناخوشایند؛ یا بیتی نغز و خوظ سواخت ...و
از این قبیل مطالب( ».همان)14-13 :
حقیقتِ نقد از نگاه احسان عبّاس چیوز دیگوری اسوت« .امّوا حقیقوت نقود ،بیوان موضووعی کلّوی و
تکامل یافته در نگاه به هنر به طور اع یا نگاه به شعر به طور اخص است که با ذوقورزی یعنوی تووان
تشخیص آغاز میشود و از آن مرحله به تجزیه و تحلیل و تعلیل و ارزیابی راه میبورد .گوامهوایی کوه
هیچ یک از دیگری بینیاز نمیکند و مراتب آن بر همین نظ و نسوق اسوت توا موضوع نقود ،نواهر بوه
روشی روشن باشد که بر مبنای قواعدی کلّی یا زئی اسوتوار اسوت( ».هموان )14 :امّوا در موورد دورة
اس می ،زرّینکوب معتقد اسوت کوه« :در نقود شوعر و ادب ،بوورحسب آنچوه از روایووات ایوون دوره
برمیآید ،موازین اخ قی و دینی اعتبوار تمووام داشوته اسوت( ».زرّیونکووب )138 :1338 ،بووه عقیودة
زرّینکوب ،در عهد بنیامیّه ،با تو ّه به سیاست متیاوتی که این حکومت در ریش گرفتوه بوود ،ادب و
شعر در مناطق مختلف یکسان نبود؛ مث ً در شام که مرکز خ فت بود ،به سبب سیاست خواصّ خلیواء
شعر و ادب رنگ درباری داشت و نقد و سخنسنجی ناچار بر همین لون بود و نقدی ه کوه صوورت
میگرفت در باب ارزظ مدائح شعراء و تمییز بین نیک و بد بود بوه عقیودة وی ،نقود ادبوی در حجواز
مقارن این دوره ،بر مبانی ذوقی مبتنی بود؛ از لطف ذوق و رقّت طبع صاحبذوقان حکایوت داشوت و
نمودار تربیت و تهذیب و رفاه و تمدّن بود؛ «امّا در عراق وضوع ذوق و ادب توا حودّی بوه ذوق و ادب
تعصوب
اهلی شباهت داشت .مضامین و معانی شاعران در عراق ،مثل شعر اهلی ،از ذوق میواخره و ّ
خالی نبود و اوضا محی و زمانه نیز با آن شیوه مناسبت داشت( ».هموان )141 :در مجموو مویتووان
گیت ،احسان عبّاس ع وه بر نقد دوران اهلی که اص ً به آن اعتقاد نداشت ،به نقد دورة اسو می و
اموی و نقد تا قرن دوّم هجری ه تو ّه نکرده است و مشاهده میشود که احسوان عبّواس تواریخ نقود
ادبی خود را از قرن دوّم مینویسد که البتّه در این مورد مخالیان و موافقانی داشوته اسوت .دکتور قاسو
المؤمنی میگوید« :احسان عبّاس برای نقد شعر در طول هیوت قورن تواریخ موینویسود و از چیزهوایی
چش روشی میکند که تأثیر آشکاری در بدنة نقد ادبی عرب ندارند( ».لعقضة ة )28 :1383 ،البتّه در این
مورد میتوان بر احسان عبّاس این نقد را وارد کرد که  -گذشته از نقد دورة واهلی کوه اصو ً بوه آن
اعتقاد نداشت  -چرا به نقد دورة اس می و اموی تا قبل از قرن دوّم تو ّهی نداشوت؟ در حوالیکوه موا
ع وه بر نمونههای بسیار زیبای نقدی از انب ریامبر اکرم (ص) و خلیا ،نمونههایی از سایرین ،اع از
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شعرا و دیگر ناقدان در این دورهها سراغ داری که الاقل ارزظ ررداختن به آن را داشت .نظور احسوان
عبّاس به استثنای دوران اهلی و اموی یا به عبارتی ،توا قبل از قورن دو ،بووا نظور زرّیونکووب یکسوان
است .زرّینکوب به مانند دیگر صاحبنظران ،دورة عبّاسی را دوران شکوفایی بیچون و چورای ادب
عربی میداند و عوامل بسیاری را در این شکوفایی مؤثّر میشمارد .به عقیدة وی ،یکی از ایون عوامول
که نقش بسزایی در نقد دورة عبّاسی داشت ،ریدایش عل ک م و ههور متکلّمین اسو می بوود؛ «زیورا
این متکلّمین نه فق با مجادالت و مناهرات خویش اذهان و عقول را تشحیذ و تقویوت نمودنود و قووّة
نقد و ب غت را ورزیدند؛ بلکه بحث در باب قرآن و علوّ اسالیب آن نیز که از مسائل عمدة مورد نظور
متکلّمین بود ،آنها را به تحقیق در مباحث را ع به ب غت و نقادی راهنموون گشوت( ».زرّیونکووب،
 )143 :1338زرّینکوب و احسان عبّاس معتقدند که در عصر عبّاسی ،معتزله بوا داور قورار دادن عقول
در برخورد با مسائل و نقد آثار ادبی و کنار گذاشوتن عقیودة انبوداری از شواعران قودی

واهلی ،بوه

نوعی باعث تغییراتی در شیوة نقد ادبی شدهاند که از میان این فرقه ،نقش احظ بر ستهتر موینمایود.
به عقیدة زرّینکوب «از مختصّات احظ در نقد ادبی ،خاصّه نقد شعر ،این است که بورخ ف علمواء
تعصوب بوه کوار نبورده
نقد و لغت ،انب شاعران قدی را تر یح نداده است و در ردّ اشوعار محودّثین ّ
است ...و بر علماء لغت طعن کرده است که از شعر ز بدانچوه آکنوده از غریوب و نوادر اسوت تو ّوه
ندارند و در روایت و نقل و ضب شعر محدّثین اهتمام زیاد نمیکننود( ».هموان )148-3 :زرّیونکووب
معتقد است «نقد احظ با و ود رراکندگی و احیاناً تناقضوی کوه در آن هسوت ،نقودی اسوت از روی
فکر و رؤیت .نیز از مختصات نقد احظ تو ّه اوست به ارزظ الیاآ و ...و خ صه :به عقیدة واحظ
معنی هر چقدر عظی و شگرف باشد توا آن را در لیظوی و عبوارتی لطیوف نیاورنود توأثیری در نیووس
ندارد و این قول احظ درخوور تأمّول و تووو ّه اسوت( ».هموان )143 :و ایوون یعنوی اینکوه واحظ از
نظریهرردازان بنام نقدی آن دوره به شمار میرفت و در کشمکش بین برتری لیظ و معنا ،انوب لیوظ
را گرفته بود.
احسان عبّاس ه ضمن اعتراف به نقش مؤثّر فرقة معتزلی؛ به خصوص احظ در ریشبرد نقد ادبوی
معتقد است« :موضع نقد احظ در قیاس با ریشینیان تازه بود .او در مناقشة خود با شوعوبیگری عربوی،
شعر را مادّة معرفت میدانست و در مواضع فرهنگی و مدنیمذبانة خوود مویکوشوید توا آن وا کوه در
توان دارد از زاویةدید عق نی ،به تیاوت بین شعر عرب بوا غیور عورب و هو چنوین شوعر بادیوه و شوهر
بنگرد .یعنی اثر قوم و محی را م حظه کند( ».عبّاس )16 :1383 ،البتّه در نظر به نقش واحظ در نقود
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ادبی ،عقیدة احسان عبّاس کمی با زرّینکوب متیاوت است و نقش آن را کمرنگ معرّفوی میکنود و
میگوید« :امّا نقد احظ به استثنای نظ القرآن او  -ز تکملهای بر فعّالیّوت ادبوی او نبووده اسوت .بوه
این معنا که بخش کوچکی در بنوایی بوزرو و رور گوشوه و کنوار بووده اسوت و از ایون حیوث اغلوب
م حظات او در نقد ،به صورت رارههایی آمده است که حقّ مطلب را ادا نمیکنند!( ».همان)

احسان عبّاس در کتاب ت يخ العناق الأدیة اننة العرةبب ،نقد ادبی را در قرنهای مختلوف  -از قورن سوه

تا هشت  -بررسی میکند و میگوید« :در قرن سوّم هجری ،ع وه بر اینکه نقد ادبی متّکی بور اصوول
نقد قرنهای ریشین بود ،به ویژگیهای تازهای نیز آراسته شد .آشنایی با فرهنگها و علوم مختلوف بوه
ویژه نقد یونان ،بر عل و هوظ اعراب افزود؛ همانطور که با ریدایش منطوق و ب غوت ،مسوائل نووینی
در نقد سر برآورد .ههور شخصیّتهای بر سته در نقد؛ از مله ابن قتیبه ،قدامة بن جعفر و احظ در
این قرن ،با ارائة نظریات و روظهای دیدِ نقد همراه گردید و مجموعة این عوامل ،نقدی غنی و رور
توسو معتزلوه شوکل
بار را سبب گشت .امّا بزروترین نیروی محرّکه در تطوّر نقد ادبی در قرن سوّم ّ
گرفت( ».همان)63 :
به عقیدة وی ،ادبیّات و به تبع آن نقد ادبی ،از قرن چهارم به بعود رو بوه افوول نهواد« .شوعر در قورن
رنج مسیر قهقرایی را طی کرد و ادبیّات تقریباً از ابتکار و آفرینش تهی ماند .در شعر به وای اهتموام
به معنا ،به موسیقی و گزینش موضوعات آسان تو ّه شد .در چنین فضایی ،نقد ه به ضوعف گراییود.

از منتقدان بنام این قرن میتوان از عبدالقاهر ر انی ،صاحب کتاب أسةبليالعالل ة او دالئة الإن ة انوام

برد که دستاوردهایش بیانگر ذوق واالی وی و ادراک نیرومندظ در اسوتنبا زیبواییشوناختی اسوت.
وی از عل ک م آگاهی داشت و در نقد به اصول ب غت و نحو تو ّه بیشتری کرد( ».همان )211 :امّوا
از قرن شش و هیت  ،ک ک نقد ادبی به تبع ادبیّات دچار رکودی چشمگیر شد .ایون موضووعی اسوت
که اغلب منتقدان عرب از مله احسان عبّاس به آن اعتقاد دارنود .در کنوار آن دسته از منتقدان عربوی
که معتقدند قرن هشت و مابعد آن دورة انحطا ادب و نقد ادبی عرب بووده ،زرّیونکووب نیوز نظوری
مشابه دارد و از ضعف ادب و نقد ادبی در قرنهای بعد از قرن هشت صحبت میکنود و معتقود اسوت:
«زبان عربی از قرن هشت به بعد و عصر انحطا تا دورة معاصر ،شاهد اثر مشهوری در نقد نبوده است.
نقد ادبی در سدههای اخیر چندان رونق و روا ی نداشت و به تکورارِ سوخنِ ریشوینیان روی آورد؛ امّوا
نقد ادبی عرب در روزگار ما به شدّت متأثّر از منتقدان اروروایی و مکتوبهوای نقود ادبوی غورب بووده
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است .آغاز تحوّل در نقد ادبی عرب رس از چند قرن رکود ،متعلّق به دوران روس از حملوة نوارلئون بوه
مصر است .عمدة این تحوّل به سبب تأثیر مطالعه در نقد ادبی مغوربزموین و ههوور مکاتوب دیود و
تحقیقات خاورشناسان در ادبیّات عرب بوده است( ».زرّینکوب 181 :1334 ،و )181
با تو ّه به شباهتهای فراوانی که در شیوة ررداختن این دو شخصیّت بر ستة نقود عربوی و ایرانوی
به فصول مربو به نقد گذشتة اس می  -عربی ،در کتابهای تاریخ نقد ادبیشان بوه چشو میخوورد،
گمان میرود منبع و مر ع اصلی هر دو در این زمینه ،کتاب لعنق الأدی احمد امین باشد.

سنّت و گذشتة ادبی
شاید نکتة اساسی که برای فرهنگ ما مه است این باشد که ناقدان معاصر ما تا چه انودازه از گنجینوة
نقد ادبی کهن خود بهره بردهاند و آنچه را امروز به عنوان نقد ادبی معاصر عرضه میکنند توا چوه رایوه
بر ایون میوراث متّکی است .نواقودان در ایون زمینووه سوه گروهنود :تقلیدکننودگانِ محو

 ،معتودالن و

نییکنندگان مطلق .البتّه باید تو ّه شود کدام قسمت از این میراث کهن مناسوب نقود اموروز و مطوابق
شیوههای نقدی نو میباشد به طوریکه انتظارات برآورده شود .باید خواستار ناقدی بود که آثار ادبوی
را با میزان قانونمند و بیشائبه بسنجد و همة وانب کار را در نظر بگیرد.
اگر محقّقی در ری آن باشد که به بررسوی آراء و نظورات احسوان عبّواس و زرّیونکووب در زمینوة
تاریخ ادبیّات و تاریخ نقد ادبی سنّتی ما برردازد ،کافی است که به دو کتاب تواریخ نقود ادبوی ایون دو
ناقد بر ستة عرب و فارسی نگاهی بییکند تا شاید به عظمت کار واقف شود و واب سوؤال احتموالی
خود را مبنی بر اینکه این دو ناقد بزرو فق توصیف نقد کردهاند ،دریافت کند و آن هو اینکوه هور
دوی آنها اهمّیّت به تاریخ را سرلوحة روظ نقدی خود قرار دادهانود توا بیشوتر خواننوده را در ریوان
اهداف نقدی خود درگیر کنند که هدفی فراتر از نوشتن تواریخ نقود ادبوی داشوتهانود .هرچنود نیواز بوه
ررداختن به تاریخ نقد ضروری مینماید و شاید میخواستهاند بگویند ما چه بودهای و چه شودهایو ! و
البتّه چه باید و شایسته بود که میشدهای ! «تاریخ ادبیّات تنهوا فایودهاظ ایون اسوت کوه نشوان دهود در
گذشته شعر چه راهی ریموده است؟ سبکشناسی و مطالعات را ع بوه متوون ادبوی و ب غوت منوازل و
احوال یک راه طی شده را نشان میدهد .امّا مسألهای که امروز منتقد باید راسوخ دهود ایون اسوت کوه
حاال چه راهی در ریش است؟ با این مسئله است که منتقد باید به کمک تئوریهای روز واب بدهد:
زیباشناسی ،امعهشناسی و روانشناسی( ».زرّینکوب)13 :1343 ،
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السویاب چنوین بیوان
احسان عبّاس ه اهمّیّوت روظ تواریخی را در رژوهشوی دربوارة بودر شواکر ّ
میکند« :بررسی شعر براساس حقایق تاریخی از ارزظهای هنری آن نمویکاهود( ».عبّواس)1 :1332 ،
وی در ایی دیگر به تبیین روظ استیاده از تاریخ در کار نقدی میرردازد و میگوید« :شواید روشوی
که من در ریش گرفتهام شبیه اسناد تاریخی باشد؛ ولی با حقیقت شعر ریوند دارد نه با حقیقوت تواریخ».
(همان)21 :

احسان عبّاس هدف خود را از تألیف و تحقیق کتواب تة يخ العناقة الأدیة اننة العرةبب از کسوی مخیوی

نمیکند و صراحتاً میگوید« :هدفش زنده نگه داشتن کیان نقد ادبی نزد عورب بووده اسوت و در ایون
راه و برای نکوداشت این نو نقد یعنی نقد سنّتی عرب ،یک شیوة قاطع برمیگزینود کوه اوّلوین اصول
این شیوه ،بررسی دقیق همة منابع و مصادر مو ود در این زمینه میباشد و خود او اقرار میکند که در
این رژوهش ،دامنة تحقیقات خود را به کسانی مانند آمدی و قاضی ر انی و ابون اثیور کوه کوار نقود
تطبیقی را انجام میدادند محدود نکردم؛ بلکه هر کسی را که یک فعّالیّت نظری نیز در زمینة نقد ایون
دوره داشت به مانند ابن سینا ،فارابی و ابن خلدون ،مورد رژوهش خود قرار دادم و در هر گامی ت ظ
کردم  -نزد ناقدان تطبیقی  -اصول نظری و فکری که آنها به نقد داشتند را بیواب کوه در کول اعتقواد
دارم رژوهش نقد ادبی در نزد عرب در این دوره ،در حدّ یک وصف سطحی یا خ صه ،شوتابزده و
ناقص باقی ماند( ».السعافین )68 :2113 ،بدون شک این مطلب خود نشانگر تو ّه دقیق احسوان عبّواس
به نقش وکارکرد سنّت در نقد امروز است.
سرچشمة نقد ادبی عربی و فارسی ،به معنایی که امروز بتوان آن را با روظهای قابل قبوول مقایسوه
کرد ،از یک منبع نشأت میگیرد و آن ه دوران عبّاسوی اسوت؛ در وایی کوه عبود القواهر ر وانی
ایرانی األصل ،آرایی ارائه داد که امروزه با آراء نقودی دیود قابول مقایسوه مویباشود - .البتّوه کموال
ابودیب نویسندة مشهور عرب به مقایسة این آراء ررداخوت  -و گرنوه هرچنود کوه عوربهوا در دوران
اهلیت و ایرانیها در دوران ساسانی شاهد و ود نوعی نقد ذوقی بودند؛ ولی چون نقدشوان از شوائبة
اغراض گوناگون عاری نبود ،چنودان موورد قبوول واقوع نمویشوود؛ چنوانکوه احسوان عبّواس هموواره
اعتقادی به روظ و حتّی شاید و ود نقد ادبی در دوران اهلی ندارد.
اما اخت ف ریرامون سنّت  -میهوم ،مؤلّیوههوا ،کارکردهوا و روزگوار آن  -در دو حووزة فکوری و
نقدی ،ردیدهای نوههور نیست؛ بلکه امری قدیمی است که در ری رویارویی بوا تمودّن غورب در قورن
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نوزده  ،از طریق کانالهای گوناگون از مله گروههای فرهنگی  -سیاسی اعزامی به غرب ،سیرها و
تر مة آثار غربیان رو به افزایش نهاد.
متعصوبِ سونّتی کوه زنودگی و رویکردهوای
ّ
این اخت ف در ابتدا میان دو گروه ردید آمد :گوروه
فکری غرب را به خاطر تها

نظوامی دیود اروروا کوه بوا تهوا

فکوری (فرهنگوی) هموراه بوود رد

میکردند؛ تها می که ادامة حملة صلیبی به شمار میآمد و هدف نابودی هویت سنّتی ملّی ( -عربوی
و فارسی) اس می در تمام نبهها و مؤلّیههای آن بوده است .امّا گروه دوّم ،مشتمل بر نورردازانی بوود
که به تمام دستاوردهای تمدّن غربوی چشو دوختوه بودنود و میول آن داشوتند توا ایون تمودّن را مبنوای
زندگی نوین عرب قرار دهند؛ این به معنای شورظ علیه سنّت عربی و استحالة آن به سنّت غربی بووده
است .به نظر میرسد همانطور که در آثار و آراء نقدی احسان عبّاس ریداست؛ وی در این مورد یک
راه میانه را در ریش گرفت و ضمن تو ّوه دادن بوه بررسوی عوامول ایون گورایشهوا ،و البتّوه مخالیوت
دّیتر با گروه دوّم ،میگوید« :طرفداری این ریان (گوروه دوّم) از دسوتاوردهای تمودن غربوی در
حالی است که خودشان میزان حضور عناصر فرهنگی گذشتة خود را در تمودّن دیود در قالوب آثوار
باستانی بر سته ،دستنوشتهها و موزهها به خوبی درک میکنند( ».عبّاس )133 :1383 ،وی ه چنوین
میگوید« :حضور سنّت و گذشته در ادبیّات امروز ما یک امر حتمی و غیر قابل انکار است بوه طووری
که هیچ انق ب ادبی قدرت نیی آن را ندارد؛ چراکه ریشة بسیار محکموی دارد و بهتورین دلیول بورای
اثبات این ادّعا زبان است و شاعر نوررداز هرگز نمیتواند زبان خود را انکار کند و در صورت انکوار،
او دیگر یک شاعر عربی نیست( ».همان )133 :با و ود این هنوز شاعرانی و ود دارنود کوه خواسوتار
تجدیدنظر در شیوة استیاده از سنّت هستند« .امّا ناقدان و نورردازان ،مواضع متضوادّی نسوبت بوه سونّت
شعری دارند .مث ً ص

عبدالصّبور از شاعرِ معاصر میخواهد که در سنّت شوعری عورب تجدیودنظر

نماید؛ چون چه در نوآوری و چه در نقد آن ،دچوار موود قابول م حظوهای گشوته اسوت( ».سویدی،
)23-4 :1383
احسان عبّاس در مجمو معتقد است که در کنار شعرِ نوو و اندیشوة نوو ،تو ّوه بوه سونّت ضوروری
مینماید .وی در اغلب آثار نقدی خود تو ّه ویژهای به سنّت و تأثیر آن داشته است؛ به طووریکوه از
همان ابتدا که آتش نقد و نقّادی در و ود وی شعلهور شد ،برآن شده بود که در ابتدای کارظ تاریخ
نقد ادبی عربی را بنویسد؛ هرچند که این اتّیاق ،بیست و رونج سوال بعود عملوی شود .وی هموة آثوار و
کتابهای بزرگان نقد ادبی عربی  -اس می را به دقّت مورد بررسی قورار داد و ضومن بهورهگیوری از

 /16کاوظنامة ادبیّات تطبیقی ،سال دوّم ،شمارة  ،8زمستان 1331

نظریات مطر شده در آثار ناقدان گذشته ،گاهی مشواهده میشوود کوه بوا نگواهی عالمانوه و نقّادانوه،
برخی از این آثار را بر دیگری تر یح میدهد .به عنوان نمونه ،احسان عبّاس معتقود اسوت کوه کتواب
موازنة آمدی هشی بزرو در تاریخ نقد ادبی بود وآن به خواطر ویژگویهوای خووب کتواب اسوت؛
هرچند که او کتاب الوساطه ر انی را برتر از کتاب آمدی میداند؛ ولی اعتراف میکند ریشدسوتی
از آنِ آمدی است .احسان عبّاس تحت تأثیر برخی آراء نقدی ر انی قرار گرفتوه کوه از ملوة ایون
آراء ،نظریة نظ

ر انی است .مسئلة لیوظ و معنوا و رابطوة آنهوا بووا هو در نقود ادبوی عورب بسویار

مشکلآفرین بود تا اینکه ر انی از راه رسید .تقریباً همة محققان بر این اتّیواقنظور دارنود کوه نظریوة
نظ

ر انی نگاهی متکامل به رابطة لیظ با معنا شمرده میشود .نظر ر وانی ایون اسوت کوه «ارزظ

سخن از آنِ نظ است نه از آنِ میردات .یعنی هر واژهای را در ایی کوه بایود باشود و در سویاقی کوه
مستلزم آن است باید بگذاری ؛ چون نظ تنها مخصوص لیظ یا معنوی نیسوت؛ بلکوه ترتیوب معوانی در
نظ سرس ترتیب لیظها در سخن ،طبق ترتیب آنها در نظ است؛ رس نظ مستلزم لیوظ و معناسوت».
(عبّاس )421 :1383 ،که به نظر میرسد تحت تأثیر همین نظریوه اسوت کوه احسوان عبّواس مویگویود:
«نمیتوان برای لیظ حک صادر کرد تا زمانیکه وارد سیاق سخن نشوده باشوی  .چوون وقتویکوه وارد
شدی  ،چارچوبی از سازگاری با لیظی و عدم سازگاری با لیظوی دیگور ایجواد مویشوود و ایون سویاق
است که سازگاری داللت را ایجاد میکند و معنی درآن هاهر میشود .کسی که بخواهد بر درست و
غل نظ قضاوت کند ،باید قضایای تقدی و تأخیر ،وصل و فصول ،اسوتیهام و نیوی را بررسوی کنود؛
چیزی که بعد از ر انی به نام عل معانی شناخته شد( ».همان)421 :
زرّینکوب ه تو ّهِ منتقد به سنّت و مکاتب سنّتی قدی را ضروری میداند و تو ّه ویژه به سونّت
در همة آثار وی نمایان است و معتقد است که بیتو ّهی به امر سنّت یک کار بسیار خطرناک اسوت؛
به طوریکه امروزه وی به عنوان یک منتقد سنّتی دوران معاصر شناخته شده است .در اثبات ایون ادّعوا
همین بس که زرّینکوب به اغلب شاعران گذشتة ما از رودکی و فردوسی موالنا و سوعدی و عطّوار و
حافظ و ...به طور میصّل نظر داشته و مقاالت و کتابهای فراوانی در مورد آنهوا بوه رشوتة تحریور در

آورده است .از ملة این آثار ارزشمند میتوان به مجموعه مقاالت ایشان که تحت عنوان بوا کواروان
حلّه منتشر شد ،اشاره کرد؛ در حالیکه در مقابل ،چنودان بوه شواعران معاصور نظور نداشوته اسوت .وی
ضمن ضروری دانستن استیاده از این مکتبها معتقد است« :استیادة معتدل از ایون مکتوبهوا منتقود را
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ه در فه شعر کمک میکند و ه در قضاوت را ع به آن( ».زرّینکوب )18 :1343 ،امّا بوه عقیودة
او منتقدی که دائ به سنّت میگریزد ،نقد و تیسیری که میکند نه آموزنده است و نه روشنگر.
تجدّد ادبی
«احسان عبّاس به ریشرفت ایمان آورده بود و بین ریدایش اشکال و موازین ادبی و ریشرفت آنها و بین
حرکت امعه و تاریخ و تمدّن ارتبا برقرار کرده بود .اگرچه احسان عبّاس بر خواندن متن از داخول
تأکید داشت؛ ولی هرگز از عناصر اساسوی در روژوهشهوای بنیوادی هو

ووار غافول نبوود و هموواره

رژوهشهای لغوی مثول اسلوبهوای آموواری و ا تموواعی و رشوتههووای تحلیلوی را مودّ نظور داشوت؛
همانطور که تحت تأثیر مدرسة تحلیل روانی کارل یونگ نیز قرار گرفته بود؛ چراکوه تحلیول روانوی،
قس مشترکی در رویکرد نقدیی بود که از همان ابتدای کار خود بدان ررداخته بود» (السعافین:2113 ،
 .)211احسان عبّاس ریدایش شوعر دیود عربوی را تحوت توأثیر شوعر غربوی مویدانود و معتقود اسوت:
السویاب و البیواتی ،بوا تأثیرروذیری از شوعر انگلیسوی،
«ریشاهنگان عراقی شعر نو یعنی :نازک الم ئکهّ ،
ریامبران این نهضت (شعر نو) بودند( ».عبّاس )13 :1383 ،یکی از بارزترین موضعهوای نقودی احسوان
عبّاس در مورد شعر دید بود که وی هرگز نمیرذیرفت این نو شعر به مثابة اسباببازیای باشد در
دست بعضی کسانیکه میخواستند آن را به معمّاها و چیسوتانهوا تبودیل کننود .احسوان عبّواس معتقود
است که با مرو سرشناسان مخالف شعر نو ،طرفداران این نو شعر فرصت بیشتری یافتند تا بتوانند به
کمک نشریات به ترویج هرچه بیشتر آن برردازند« .اکنون بسیاری از مخالیان سرسخت نبش شوعری
نوین ،مانند العقاد ،عزیز اباهه و صالح ودت  -خدایشان بیامرزد  -از میان ما رفتوهانود و طرفوداران و
یاران شعر نو ،فرصت و امکان بیشتری از آنچه انتظار میرفت بورای آن فوراه سواختند( ».هموان) وی
ع وه بر این ،به کشمکش بین طرفداران سنّت و شوعر نوو وارد مویشوود و معتقود اسوت کوه در کنوار
رویکرد شعر نو ،و ود مخالیان آن امری الزم و طبیعی است و علیرغ اینکه اغلب خوود وی نیوز بوه
شعر نو گرایش دارد امّا انتقادات و مخالیتهای بهة مخالف (سنّتگرایان) را بر شوعر نوو بویاسواس
نمیداند و به آنها احترام میگذارد و میگوید« :همة اعتراضها علیه شعر نو را اتّهام نمویدانو ؛ بلکوه
اصوالً منشأ ههور چنین اعتراضهایی با چارچوبی که اصحاب شعر نو به کار میبرند متیواوت اسوت و
گویی فاصلة بین این دو رویکرد اخت ف و ناسازگاری است کوه بوین ایون دو نوو فکور و اندیشوه بوه
و ود آمده است .رس اگر و ود شعر نو امری ا تنابنارذیر و ضروری است ،و ود نبش مخوالف
آن ه امری طبیعی و مسلّ خواهد بود( ».همان)21 :
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احسان عبّاس به دلیل تأثیر فراوانی که از ادب و فرهنگ غرب به خصووص شوعر نوو غربوی گرفتوه

بود ،از شعر نو به خوبی استقبال میکرد .انبداری وی از این نو شعر ،در کتوابش تحوت عنووان نالة ا

لعیاا بایی ت اولعّةربالعربلرة الدة خث هویداست .این در زمانی است که بسیاری از عناصور سونّتی فرهنوگ

عربی ،نوآوری در شعر دید یا همان شعر تیعیله -که خار از عمود شعر بوده است  -را ضدّ میراث
و اصالت فرهنگ و حتّی مباین با شعر و آفرینش ادبی میدانستند .امّوا علویرغو هموة ایونهوا ،وی بوا

تألیف کتابهایی چون فناالعّارب ،فناالعسا اية ،نال العیاا بایی ت ا اولعّاربالعربلرة الدة خث و ...سنّتشکنی کرد
و رویکرد دیدی در مطالعات ادبی در ریش گرفت .این در حالی است که درآن زموان رورداختن بوه
چنین موضوعی آن ه درسطح یک استاد دانشگاه ،ریسک بزرگی را میطلبید .امّا احسوان عبّواس بوه
کار خود اطمینان راسخ داشت و از فکر باز و نگاهِ ژرفِ هانی سوخن مویگیوت و بوا آغووظ بواز از
تعصوب را کنوار گذاشوت و از فرهنوگ قودی
فضای دید زمانه استقبال کرد .ولی در ایون روذیرظّ ،
عرب و دستاوردهای گرانبهای آن در حیطههای مختلف علمی و فرهنگی غافل نشد.
احسان عبّاس با دیدی باز از نقد قدی و دیود اطّو

حاصول کورد و هویچکودام را وحوی منوزل

نمیدانست .وی بوا نوشوتن کتواب تة يخ العناقة الأدیة اننة العرةبب ،ضومن شناسواندن نقود قودی عورب بوه
دیگران ،ثابت کرد که نباید موازین و روظهای سنّتی را وحی منزل تلقی کرد؛ بلکه بایود بوا نگرشوی
علمی و منتقدانه به آن ررداخت و در کنار آن از نقد دید در هان غافول نشود .در ایون زمینوه ،او بوا
تألیف و تر مة کتابهای فراوان از ریانهوا و مکتوبهوای مختلوف رویکردهوا ودسوتاوردهای نقود
نوینِ هان را به دنیای شرق معرّفی کرد؛ ولی در این نو نقد ه تعصّبی نشان نداد و رذیرظ بیچون
و چرای آن را نرذیرفت؛ بلکه با ذوق تیزبین خود آن را غربال کرده ،قسومتهوای تصوییه شودة آن را
تحویل امعة ادبی خود داد.
«نمیگوی که هر نوآوری را باید تحسین کرد .حتّی نوآوری را  -اگر فق نوآوری باشد و دیگور
هیچ  -در شعر و هنر کار مهمّی نمیدان  .به این سبب که این کاری است که شاید گهگواه دسوتاویزی
شود برای مدّعیان شیّاد( ».زرّینکوب )1 :1343 ،امّا یکوی از موواردی کوه زرّیونکووب نیوز در بحوث
تجدّد به طور عمیق بدان میرردازد ،ههور شعر نو در ایران به تأثیر از شعر غربی است« .در هر حوال از
تمام هدایایی که نیوذ ادب ارورایی به فرهنگ دید ما داده است ،هیچ چیز البتر از آن نیست کوه
امروز آن را شعر نو میخوانند :شعر عاری از اوزان عروضی که نیموا یوشویج را تقریبواً بایود مبتکور آن
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دانست( ».همان )226 :وی شعر نو را تنها محدود به اوزان نیمایی نمیداند؛ بلکه از نظر او شعری است
که انوا تینّنها و تجدّدها درآن راه یافته است .به عقیدة زرّینکوب ،انق ب مشروطه مو وب تحووّل
و زیر و زبر کردن فرهنگ و ادب ما شده است «همانطور که حیوظ سونّتهوای قودی در عقیوده ،در
اقتصاد ،در معاشرت و معیشت ممکن نبوده است ،حیظ آن در ادب و شعر ه نواممکن اسوت و سوعی
بیحاصل( ».همان)236 :
امّا با این اوصاف ه مشاهده میشود که زرّینکوب همواره رایبنودی خوویش بوه سونّت را حیوظ
کرده و هرگز آن را مطرود نمیداند .انبداری زرّینکوب از سنّت آن ا آشکار میشود کوه در آن،
نظر کسانی که قالب شعر سنّتی را مانعی بر سر راه شاعر برای ابراز احساسات او میدانند ،رد میکنود؛
هرچند با ورود قالبهای دید ه مخالیت نمیکند .به عقیدة وی «در همین قالوبهوای سونّتی بووده
است که شعر فارسوی بوا شواهنامه حماسوهای انسوانی میآفرینود؛ بوا خیّوام دردهوای فلسویی را ادراک
میکند؛ با نظامی غرق در رؤیاهای خیالانگیز افسانهها میشود؛ بوا سوعدی آالم و شوادیهوای واقعوی
انسانیّت را حس میکند و با مولوی به ماوراء حس راه مییابد و با حافظ نقواب خوود را فرومویدرد و
هنوز ه میشود با همین قالبها شاهکارها به و ود آورد( ».همان )282 :امّا با این حال ،به عقیدة وی
این قالبها نمیتوانند یگانه باشند و شاعر حق دارد بوا تو ّوه بوه اندیشوة خووود قووالب را تعیوین کنود.
زرّینکوب معتقد است که قطع نظر از دستور زبوان هویچچیوز نمیتوانود آزادی یوک شواعر واقعوی را
سلب کند« .شاعری که حق دارد دنیایی بیافریند برتر از این دنیا ،چرا نتواند برای آفرینشهوای توازه و
بیسابقه ه خلق کند ه ابدا ؟ تا شواعر در انتخواب قالوب آزاد نباشود ،شوعرظ نوه واقعوی اسوت نوه
ابتکاری( ».همان )283 :زرّینکوب برخ ف کسانیکوه در موورد شوعر اموروز راه افورا و تیوری را
ریش میگیرند ،به طوریکه عدّهای قالب و شکل قدیمی شعر را برای انشاد شعر ضروری مویداننود و
عدّهای میخواهند شاعر را به زور وادار به ترک اسلوب قودی کننود ،راهوی بسویار معتودل و میانوه در
ریش میگیرد و شاعر را کام ً در انتخاب قالب شعر مختار میداند و میگوید« :باید به او (شواعر)حق
داد که در آفرینشهای شاعرانه به کلّی آزاد باشد .قالب کهن را اگور دلوش میخواهود حیوظ کنود و
حتّی بررستد و اگر دلش نمیخواهد آن را کنار بگذارد و یا بشوکند( ».هموان) امّوا «آنچوه اموروز طبوع
بعضی را از شعر نو رمیده کرده است و منز ر ،نه قالبشکنی آن اسوت و نوه بویتوو ّهی بوه معوانی و
افکار عادّی و قومی .سبب عمدة این نیرت ،بیتیاوتی و بیتو ّهیای است که گهگاه در انشاء و بیوان
شواعوران نوورورداز هست( ».هموان )236 :زرّینکوب و ووود بعضوی تعقیدهووا در ترکیوب عبوارات و
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بیسلیقگیها در انتخاب الیاآ در شعر نو را که گهگواهی نووعی ضوعف توألیف بوه و وود مویآورد،
عاملی میداند که شعر را به هذیان نزدیک میکند؛ «سخنی بیسر و ته کوه درآن ،نوه میوردات معنوای
روشنی دارند و نه ترکیبات( ».همان) «در هر حال معنی و دید شاعرانه ،البتّه به اقتضوای تحووّل  -و بووا
افقهایی که هر روز برای شاعر کشف میشود  -تغییر میرذیرد؛ امّا زبان – دستکو دسوتور زبوان -
همیشه اعتبار خود را حیظ میکند و هر و مر در دستور هرگز نمیتواند اساس یک تجودّد واقعوی
باشد( ».همان)283 :
شکّی نیست که زرّینکوب ع وه بر نظریوههای علموی ،روظهوای علموی نقود را چوه از فرهنوگ
غرب و چه شرق فراگرفت ،به بهترین شکل ممکن درآثار ارزشمندظ بوه کوار بورد .ایون از امتیوازات
روظ نقدی وی محسوب میشود .زرّینکوب ه به مانند احسان عبّاس ،بوه نواندیشوی و نو وویی در
هر سنّتی که میخواهد باشد  -ولی با رشتوانة ک سیسیس  -تو ّه دارد؛ نه چون نوگرایان بیریشه کوه
از بد حادثه و از غ بیآلتی ،گذشتة فاخرِ ادبی و فرهنگی و شعریِ حوزة زبان فارسوی را دور زدهانود
و در اییکه هستند موضع گرفتند .منظور وی این نیست که نوگرایی و نواندیشی باید حتماً زیر نیوذ
ک سیسیس باشد؛ بلکه شاعر نوررداز باید با آگاهی از میراث گذشته و عبور از آن مسیر ،به مسیر تازه
دست یافته باشد .زرّینکوب را به عنوان یک نواندیش نوگرا نمیتوان ترسی کرد؛ امّا در شوییتگی او
به نواندیشی و نوآوری و «ح وتی دگر» این حرکت ،کمتر تردیدی نیست .ایون خصولت سوورانه از
استادی چون زرّینکوب که خمیرة فرهنگیاظ در میان کهنگرایان و کهنبارگان رخته شوده و قووام
آمده ،کار سادهای نیست.
در مجمو میتوان گیت هرچند که از رویکرد زرّینکوب ریداست و به گواهی برخی شواگردان
وی ،به شعر نو چندان روی خوظ نشان نمیداد و از بین شاعرانی که شوعر نوو یوا آزاد مویسورودند او
تنها اخوان ثالث را قبول داشته است؛ امّا این هرگز بدان معنا نیست که ایشان با کلّیّت شعر نوو مخوالف
باشد .خیر او از روند ا رای شعر نو در ایران راضی نبود .او تجدّد در شوعر را ناشوی از تحووّل در کولّ
امعه میداند؛ تحوّلی در طرز زندگی و در طرز فکر مردم .این در حالی است که به عقیدة او تجودّد،
هدیه و تحیهای از انب غرب است و این طبیعی اسوت کوه قبوول عوام نیابود و گرنوه نو وویی اموری
مطلوب مردم است؛ چراکه «امروز دیگر ذوق عامّه در شعر انوری و فرّخی نغمة حیاتی نمییابد و شعر
امروز را میرسندد که آگنده است از حیات و وظ و ترش آن( ».همان)1 :
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زرّینکوب خواستار تجدّدی بود که در راستای روند ادبیّات گذشته باشد و قطع ارتبا با گذشوته
را کار ابلهانهای میدانست؛ ولیکن تعصّب و بازگشت را ه کمتر از آن نمیدانست« :گذشوته و حوال
باید در دنبالة ه واقع شوند و حدّ و مرز یکدیگر را به رسمیّت بشناسند .شعر امروز بیآنکه به کلّی از
شعر دیروز دا شود ،ضرورت و ود خود را درک و اثبات کند و خود را بوه صوورتی درنیواورد کوه
ضرورتی برای و ودظ حس نتوان کرد( ».همان )264 :زرّینکوب با دادن الگوها و اصولی مهو  ،بوه
بیان ویژگیهای شعر ک سیک و شعر نو مویروردازد و در ایون مسویر نوه راه افورا مویریمایود نوه راه
تیری  .وی از مله افرادی نیست که به علّوت متمایول شودن بوه سومت و سووی یوک گوروه ،از بیوان
فضایل گروه دیگر واماند و نیز در ری آن نیست که عیوب را نبیند؛ بلکه همة موارد را در نظر میگیرد
و ویژگیهای اثر را مطر میکند.
احسان عبّاس ،تغییر در قالب شعر را دلیول نوو بوودن شوعر نمویدانود .او در بررسوی قصویدة سویاب
میگوید « :دید بودن شعر ،تضمینکنندة قودرت آن نیسوت .موا نمویتووانی بگوویی کوه قالوب شوعر
میتواند قصیده را بر کرسی موفّقیّت بنشاند و یا اینکه مضمون قصیده را از لحاآ فنّی در در ة بواالیی
قرار میدهد؛ بلکه فق استعداد شاعر است که به وی ا ازه میدهد با انتخاب قالوب مناسوب آن را بوه
موضو خوبی اختصاص دهد و نو بودن ،صورت شعری دید نمویآفرینود؛ هموانطوور کوه توازگیِ
مضمون از انجام آن ناتوان است( ».عبّاس )116 :1383 ،این دقیقاً همان چیزی اسوت کوه زرّیونکووب
ه درمورد شعر نو روی آن انگشت میگذارد و میگوید« :ناقود بایود متو ّوه اسوتعداد و نبووغ شواعر
باشد و فریب قالب را نخورد؛ چراکه مسامحات هاهری و لغوی و انشایی را میتووان بوه ابتکوار شواعر
بخشید و آنچه اهمّیّت دارد ،قدرت کشف نبوغ و استعداد شاعر است و آن ه درصورتی کشوف آن
امکانرذیر است که «(ناقد) از تمام تجهیزات و امکانات خویش کمک بگیورد و از تموام تئووریهوای
انتقادی ،تئوریهای زیباشناسی ،تئوریهوای امعهشناسوی ،فرمالیسو ادبوا و وز آنهوا اسوتیاه کنود».
(زرّینکوب)236 :1343 ،
با تو ّه به مقایسهای که طیّ این مقاله صورت گرفوت مویتووان گیوت :احسوان عبّواس نووگراتر و
نسبت به ادبیّات غرب مجذوبتر است .اگر بتوانی نظر شیاهی شییعیکدکنی را حجّت قرار دهی که
«احسان عبّاس ذاتاً یوک مدرنیسو اسوت» ،ایون نتیجوهگیوری ،منطقوی قوویتور موییابود .در مجموو ،
شباهتها و تیاوتها معلول گرایشها ،نگرظها ،محی  ،میدان رشد و فضای حاک بر اندیشههای دو
نویسنده است .به طور قطع گذشتة مشترک ادبی هر دو؛ بخصوص در حوزة نقود ،ایون دو نویسونده را
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بسیار به ه نزدیک کرده است .از سوی دیگر ،روحیة انتقادی از فرهنوگ غورب در نگواه بوه گذشوتة
ادبی ،یکی از عوامل بسیار مؤثّری است که در مقایسة ایون دو نمویتووان از نظور دور داشوت .وسوعت
حضور احسان عبّاس در محی غرب و غربگرا بیش از زرّینکوب است .بدون شک این حضوور در
راالیش اندیشههای وی و گرایش به غرب او بسیار مؤثّر بوده است.
نکتهای که در تحلیل تطبیقی این دو حائز اهمّیّت است ،محی دانشگاههای عربی و ایرانوی اسوت.
به نظر میرسد ه فکران زرّینکوب در این فضای ادبی ایوران ،کمتور از یواران فکوری احسوان عبّواس
هستند .این کاهشِ کمّی ،از یک سو بار مسئولیّت زرّینکوب را سنگینتور میکورد و از سووی دیگور
مو ب میشده که در مقارنة دستاوردهای نقدی محوی هوای علمویِ عربوی و ایرانوی ،کیّوه بوه طورف
محی های عربی بچربد .البتّه تنوّ و کثرت معیّتی این دو حوزه ه بیتأثیر نیسوت .هور دو نویسونده
در حوزة تاریخ و ادب قل فرسایی کردهاند؛ ولی دستاوردهای مکتوب احسان عبّاس امعیّت بیشوتری
دارد؛ بخصوص اینکه احسان عبّاس نسبت به شعر معاصر تو ّه بیشتری مبذول داشته اسوت .شواید ایون
امر معلول ههور گستردهتر شعر نو در محی عربی و مطالعات شخصی احسان عبّاس باشد.
بدون شک هر دو صاحبنظر در تعالی زمینههای ادبی عربی و فارسوی بسویار مؤثّرنود و بوا تو ّوه بوه
اینکه هر دو در دوران گذار ادبی و شرو شعر نو نشو و نما ریدا کردهاند ،نقوش آنهوا در تواریخ نقود
ادبی بر سته و درخشان است .ریشینة زرّینکوب و حضور ریوسوتة وی در وطون و کاسوتیهوای اوّلیّوة
شعر نو در ایران ،مو ب شد که نگاه زرّینکوب به گذشتة ادب فارسی و تکیه بور منوابع اصویل ادبوی،
نسبت به احسان عبّاس از قوام و غلظت بیشتری برخوردار باشد .این نگاه در معرّفی او بوه عنووان یوک
چهرة ملّی و اصیل بسیار مؤثّر است.
نتيجه
 .1زرّینکوب و احسان عبّاس با نگاه هوشمندانة نقدی خویش ثابت کردند کوه هور ملّتوی مویتوانود در کنوار
تبادل فرهنگی با سایر ملل ،استق ل ذاتی و هویوت فرهنگوی خوود را حیوظ کنود .خطور واقعوی زموانی حوس
میشود که ملّتی تقلید و تبعیّت کورکورانه از دیگران را برذیرد .رس بهرهبرداری فرهنگوی ایرانوی و عربوی از
فرهنگ یونانی و غربی ،نه به اندیشة ایرانی و عربی زیانی وارد میکند و نه با اصالت آن مغایرت دارد.
 .2از نوآوریهای احسان عبّاس در کار نقدیش ،بحثِ بیان و تحلیل و تبیوین تأثیرروذیری شواعران معاصور؛ از
مله عبدالوهّاب بیاتی و بدر شاکر السّیاب از شاعران غربی چون الیوت و ...است.
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 .3امروز احسان عبّاس به عنوان یک ناقد نظری و عملی شناخته میشود و یکی از تیواوتهوایی کوه بوین او و
زرّینکوب بارز است ،همین مسأله است که زرّینکوب به استثنای مقالههای باکاروان حلّه ،کمتر به کوار نقود
عملی ررداخته است.
 .4تیاوت دیگری که بین احسان عبّاس و زرّینکوب مشاهده میشود این است که زرّینکوب بیشتر از احسان
عبّاس به سنّت گرایش داشت و به استثنای مقالة از صبا تا نیموا ،چنودان رغبتوی بوه رورداختن بوه کوار شواعران
معاصر نداشت .ولی در مقابل ،احسان عبّاس بیشترِ وقت خود را صرف نقد و بررسی شعر معاصر عرب کرده و
آن را کام ً زیر نظر گرفته بود.
 .1زرّینکوب با و ود اینکه از همة مکاتب و همة گرایشهای نقدی دید معاصور آگواهی یافتوه و آنهوا را
زیر ذرّهبین خود قرار داده بود ،به حدّ توصیف این مکاتب بسنده کرد و اثری مستقل در این مورد ابودا و یوا
تر مه نکرد .حال آنکه در آن سو احسان عبّاس از هیچ ت شی در این راه فروگذار نکرد و کتابهای بسویار
نوشت و یا تر مه کرد .به نظر میرسد عامل این موفّقیّتِ احسان عبّاس ،و ود منتقدانی ه عصر چوون احمود
امین ،محمّد مندور ،محمّد نج و غیره در کنار اوست که باعث شد فرصت بیشتری برای ررداختن به مکاتوب
دید روز هان و غرب برایش فراه شود .حال آنکه زرّینکوب در ایرانِ آن دوره ،بار نقد ادب ایرانوی را
که متأسّیانه رشتوانه و قدمت زیادی نداشت ،به تنهایی بر دوظ میکشید.
 .6هر دو نویسنده ع وه بر نقد ادبی ،در حیطههای دیگر مثل تاریخ و اس میات قدم زدهاند و یکی از امتیازات
کار آنها ایجاد ارتبا بین تاریخ ادبیّات و نقد ادبی بوده است.
 .3هر دو در نگاه به تأثیر متقابل از فرهنگ و ادب غرب اعتدالگرا بودند و هرگز در حدّ متور

آثوار غربوی

باقی نماندند؛ با این تیاوت که احسان عبّاس بسیار بیشتر از زرّینکوب متأثّر از روظهای نقدی غرب بود.
 .8در نهایت به نظر میرسد ،وسعت دستاوردهای مکتوب احسان عبّاس برای بررسی نظرات نقدی وی ،مجال
بیشتری به خواننده میدهد.

کتابنامه
الف :کتابها

 .1حسنی بکار ،یوسف ()1001؛ س داالع لث،ا-الحس اانال سا– ،لبنان :املؤسسة العربیة للدراسات والنشر.
 .2زرّینکوب ،عبدالحسین ()1334؛ آشنایی با نقد ادبی ،چاپ سوّم ،تهران :انتشارات سخن.
)1343( ---------------- .3؛ با کاروان حلّه ،تهران :انتشارات آریا.
)1343( ---------------- .4؛ شعر بی دروغ ،شعر بی نقاب ،چاپ اوّل ،تهران :انتشارات اویدان.
)1338( ---------------- .1؛ نقد ادبی ،چاپ شش  ،تهران :امیر کبیر.
)1338( ---------------- .6؛ زرّینکوب به قلم زرّینکوب ،نشریة اط

رسانی و کتابداری.

 /24کاوظنامة ادبیّات تطبیقی ،سال دوّم ،شمارة  ،8زمستان 1331

 .7السعافنی ،ابراهیم (1001م)؛ لحس اانال سان ر ایلاضف ف ،عمان :دار الشروق.

 .8عباس ،احسان (1991م)؛ ی ياش کبالعسی ب ،الطبعة اخلامسه ،بریوت :دارالثقافة املؤسسة العربیة للدراسات والنشر.
1987( --------- .9م)؛ ت ا العّربالعربی الملر صب ،رقم  ،1الکویت :سلسلة عامل املعرفة.
1981( -------- .10م)؛ ت يخ العنق الالدی انن العربب ،الطبعة الرابعة ،بریوت :دارالثقافة.
1987( -------- .11م)؛ فناالعّارب ،الطبعة السادسة ،عمان ،دارالشروق.

1980( -------- .11م)؛ اةةنالعة ةذ اسةةبلالعنة ة ي،اخط ةبل ايالعناقة ة اولأدب ،بریریریوت :املؤسسریریة العربیریریة للدراسریریات
والنشر.
 .11عباس ،عبداحللیم عباس (1001م)؛ لحس اانال ساینیالع الثاوالعناق الأدی  ،عمان :وزارة الثقافه.
 .14عبّاسی ،حبیب اهلل ()1384؛ رویکردهای شعر معاصر عربی ،تهران :سخن.
 .11عرفات الضواوی،احمد ()1383؛ کارکرد سنت در شعر معاصر عـرب ،تر موة سوید حسوین سویدی ،مشوهد:
دانشگاه فردوسی.
 .16القضاة ،نورمحمّدعلی ()1383؛ رایاننامه ،ترجمه و تعليق اتّجاهات الشّعر العربی المعاصر ،قزوین.
کتاب ماه.

ب :مجلّهها

 .13پروینی ،خلیل ()1181؛ «احسان عباس شخصیة النقدیة املتمیزة» ،جمل احبیثالعرلیمالالنس نی .
 .18قضاة ،نور محمّد علی ()1384؛ «زرّینکووب و احسوان عبّواس دو قلّوة نقود ادبوی معاصور ایوران و عورب»،
فصلنامة کتاب ماه ادبيّات و فلسفه ،شمارة  38و  ،33صص .61-61

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

بررسی تطبیقی آراء نقدی احسان عبّاس و عبدالحسین زرینکوب در نگاه به سنت و تجدّد ادبی 21/

ا
ا
ديلس اتطالیقی اياآيلءا"لحس اانال ساونال لدسنیا يخنکیب"العنق خ ايانظبهتم ا ع العتقلی اولعت

ادالأديب1

أییلدسناأانیااق سي

2

استاذ مشارک يف جامعة طهران

دلوداشيولين

3

طالب ماجستری قسم اللغة اللعربیة وآداهبا ،جامعة طهران

لمللخاص ا

یعترب إحسان عبریاس وعبداحلسرینی زریرین کریو شخصریینت موسریوعینت يف األدبرینی العریر والفارسریي وإهنمریا مرین عبریاقرة النقرید األدبریی
حی ریث حصریریب ببریریهو جهریریود عمبقریریة لت ری لیف کتریریب قیمریریة علریریی ذروة النقریرید املعا ریریر .هریریها وقریرید اوسریریعا يف اجملریریاو النقریریدي و وطریریدا
عبقریریات و یقریریة ب رینی النقریرید واریریاریخ األد  ،حیریث ميکریرین ااریریدراس دراسریریاإما فریریی إطریریار األد املقریریارن .يف هریریها اجملریریاو بریریدق الناقریریدان
حبو هما النقدیة مبقاراة األسالیب النقدیة القدمية للشرق والغر بالنقد املعا ر ،فقدما ورة جدیدة للنقد األد  ،حیث ميکرین
قن اطلق علیهما النقریاد املخرریرمنی .ق ا وقهنمریا  -بالثقافریة والریوعی العلمریي ودراسریات اقدیریة قیمریة والتعریرع علریی املریدارس النقدیریة
اجلدیریدة  -عرضریریا طریقریریة حدا یریة يف دراسریریة األ ریریالة والکبسرییکیة .ومریرین قهریریم م ریریاهر النقریرید عنریرید ا هریي الن ریریرة الوسریریطیة ،وبینمریریا
اری بعض الباحثنی ینتهجون منهج اإلفراط والتفریط يف املقاراة بنی الشرق والغر  ،اّه الناقدان وحو ا اعتداو يف ههه املقاراة،
ولکرین خيتلریف مریدی آرااهمریریا إلریی األ ریالة والتجریدد ،فیینمریریا اریری إحسریان عبریریاس متجریددا يف آرااریه النقدیریة وقکثریریر مرییب إلریی الشریریعر
احلر ،اری زرین کو قکثر میب إلی األ الة والکبسیکیة .مع هها ،إهنما یعتقدان بالتجدد واحلدا ه معتمدا علی الکبسرییکیة
قو « ا جدیرید دون قریدمي» .وهریهه اررا وا اّاهریات الشریاملة وم امیریة األطریراع قریرید میریز هریهان الناقریدان يف هریها احلقریل عرین سریریاار
النقاد املعا رین.
لعكلم الع عیلی :ااحسان عباس ،زرین کو  ،النقد األد  ،الکبسیکیة واحلدا ة ،الشعر احلر ،الغر والشرق
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