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  كيدهچ

با فرهنگ و ادبيات غرب تعامل در عرصه كه  هستند اياز جمله پژوهشگران برجسته كوب زرينو عبدالحسين   عباساحسان        
آنها . نداهبا استفاده از روش آزمون و خطا به تحقيق و بررسي در اين حوزه پرداخت ،نينقد ادبي معاصر عربي و ايرا ةبه مانند عرص

ت دو ادب شرق و غرب صور بين ،از يونان قديم تا به امروز، كه در طول تاريخ و در طي ادوار مختلف را رهاييهمه تأثير و تأّث
همواره بين اين دو ادب وجود داشته و  ،ند كه اين داد و ستد فرهنگياهمورد بررسي و نقد قرار داد و به اين نتيجه رسيد ،گرفته
پذير رهنگ ديگري همواره امكانها بر ادب و ف اصول يكي از اين فرهنگ ةدل به اين معنا نيست كه تطبيق هماين تبا اما. دارد
موضع كامالً آگاهانه ، اند شده يو فارس يعرب ادبياتباز تا به امروز وارد ريكه از د ينقد غرب هايهيرابر نظردر بهمچنين  انآن. باشد
  .اندنبودهد محض و ضمن بررسي و پذيرش آنها تسليم و مقّل نداهديبرگز

ه تعامل دوجانبه و ضمن اشاره ب ،تحليلي –روش توصيفي تكيه بر شده است كه با ، تالش در اين پژوهش ،بر اين اساس
تعامالت در گذشته و اين  و ميزان آرا و نظرات اين دو ناقد معاصر را در زمينه چگونگي، و فرهنگ شرق و غرب ادبياتهميشگي 

بررسي و ، و فرهنگ معاصر غرب ادبياتبه و فرهنگ گذشته خود و همچنين  ادبياتبه  هر يكي از آنها حال و ميزان گرايش
  . مقايسه كنيم
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  پيشگفتار. 1

 ينقش مهم زيبلكه طرز فكر و احساس ن، كنندينم ريتأث گريكدي در مواد نظر از تنها هاملت ادبيات
ور دو كش و شاعران سندگانينو نيمشترك ب ايافكار و احساسات مشابه  نيا. دارد ريثأت نيدر ا

. كند يحد مرا مّت فرهنگ آنها، و به تبع آن ها ملت ادبياتو  آورديبوجود م يناگسستن يارابطه
 نيهم ؛سازديم شاونديخو گريد يكشور سندگانيكشور را با نو كي سندگانياز نو يكه برخ يعامل

 نيمارسل يا، حافظ و گوته :به عنوان نمونه. و طرز تفكر آنان است نشيب نيو شباهت ب يتوافق فكر
 جودو يافوق العاده يتجانس روح يسياز شاعران انگل يو برخ اميخ نيو ب يو سعد 1دبر والمور

عربي و فارسي نيز در طول تاريخ از اين تعامالت و تأثير و تأثرات نسبت به هم  ادبياتزيان و . دارد
ساير  ادبياتل با يكديگر و با در حال تعامل و تبادو همواره  بهره نبودند ها بيو نسبت به ديگر زبان

اد ـا پيوستگي ايجـبين آنه ،انديشه ةيكي بودن صبغ ،تا اينكه پس از ورود اسالم به ايران. ملل بودند
  . هاي مختلف تقريباً يكسان باشدهاي آنان در زمينهكرد و طبيعي است كه تغيير و تحول

 ،مشترك قرار دارد ادبياتو رهنگ كه در چارچوب اين ف، نقد ادبي معاصر ايراني و عربي هم
و در بررسي و مطالعه مسائل مختلف ادبي و فرهنگي گذشته و  اشتراكات و تشابهات زيادي داراست
اين از  برخي سعي خواهيم كرد به عنوان نمونه ،در اين پژوهش .معاصر تقريباً مشابه عمل كرده است

ان عربي و فارسي را مبني بر تعامل و تقابل با موجود دو تن از ناقد اشتراكات و يا بعضاً افتراقات
الً چگونه و چرا علم و او: پاسخ دهيم كه هاپرسش م و به اينو فرهنگ غربي بررسي كني ادبيات

ثانياً در شرق ؟ چقدر بوده است يآن بر فلسفه اسالم ريتأث زانيفلسفه يونان به شرق منتقل شد و م
 بانياد ديد ديبا نيو همچن ؟علوم يوناني صورت گرفتباب  در يهايتفسير و هااسالمي چه برداشت

 هايشرق و غرب در طول دوره نيب يو ادب يتعامالت فرهنگ نيبه ا گونهو ناقدان معاصر ما چ
مختلف چگونه  هاينهيدر زم، ندهيارتباطات را در آ نينگاه كردند و ادامه ا خصوصاً معاصر، مختلف

  ؟ چيزي بيشتر از ما دارد، عي استآن چنان كه مد، رب به راستيو اينكه آيا غ؟ كننديم يابيارز
 ؛داراي فرهنگ و تربيت فكري يكساني نيستند ،ناقدان اين دوره البته ذكر اين نكته الزم است كه

معاصر و تحوالت آن را با همين  ادبياتر از فرهنگ خالص ايراني و عربي هستند و حتي متأّثبرخي 

                                                      
1 . Marceline Desbordes-Valmore 
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اند و در اين ميان نوين مغرب زمين ادبياتر مكاتب و گروهي تحت تأثي نگرند وزاويه ديد مي
غربي را با اصول و اركان فرهنگ  ادبياتگروهي در صدد آن بر آمدند كه موارد مستحسن نقد و 

دار گروه سوم در پرچم كوب زرينو   عباسن شك احسان كه بدو، ايراني و عربي در هم آميزند
همه  ادبياتو  آنها توانستند با تحقيق و مطالعه در تاريخ نقد. اند ي و ايرانيميان ناقدان معاصر عرب

گمي و تشتت آراء و يا افراط و د ادبي عربي و ايراني را از سردرنق، ها از گذشته تا به امروزملت
تفريط نجات دهند و راه اعتدال را در زمينه تعامل با غرب برگزينند هر چند كه در مواردي ديده 

ها در و ادب همه ملتكه عالوه بر آشنايي و تسلط بر فرهنگ  كوب زرينشود كه بر خالف مي
و نقد  ادبياتگرايش بيشتري به سمت   عباست خود پايبند است؛ احسان همواره به سّن، تمامي ادوار

اتل و تحقيق و بررسي بيشتر در غربي دارد كه چه بسا اين تمايل حاصل غور و تأماستغرب  ادبي .
به تجزيه و ، غرب از يونان قديم تا مكاتب نوين امروزي ادبياتهر دوي آنها ضمن مطالعه دقيق 

ذيري آن از ـپاري و تأثيرذـگپرداخته و در برابر ميزان تأثير تطبيقي ادبياتتحليل آنها در قالب 
ن دادند و از هر به روش كامالً علمي و منطقي نشا طرفانه خود راو فرهنگ شرق موضع بي اتـادبي

اتب يا شيفتگي مطلق نسبت به گونه تعصغرب خودداري كردند ادبي .  
   روش تحقيق . 1-1

في تطبيقي و معرّ ادبياتتعريفي مختصر از نقد ادبي و ارائه ضمن ، تحليلي -توصيفيدر اين پژوهش 
بت به چگونگي رويكرد آنها را به ترتيب نس، ت برجسته نقدي معاصر ايران و عرباين دو شخصي
از ادب  - اسالمي است ادبياتكه در قالب -يو نقد ادبي گذشته عربي و ايران ادبياتتأثير پذيري 

كه تا قرن گذشته  -و سپس ارزش و ضعف كتاب فن شعر ارسطو و تئوري محاكات، يونان قديم
غرب را بيان  صرمعا و فرهنگ ادبياتو در آخر شيوه برخورد با  - مچنان سرلوحه كار نقد ادبي بوده

  .شده است
   تحقيقاهميت و ضرورت . 1-2

رات دوجانبه و يكسان آنها در و تأثير و تأّث فرهنگ و زبان عربي و فارسيبا توجه به اشتراكات دو 
 يو تأثرها ريدو منتقد برجسته معاصر و تأث نيا يروش نقد ليتحل، و فرهنگ غرب ادبياتتقابل با 
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 اريبس ادبياتو فهم دو فرهنگ  يراقات و اشتراكات آنان در ارتقاافت يبرخ يو بررس روش نقدي
  . ر استمؤّث
  تحقيقپيشينة . 1-3

هاي ادبي هر يك از اين دو ناقد برجسته به صورت جداگانه فعاليت مختلفي در بررسي هايپژوهش
. وجود ندارد ،كه مستقيماً به بررسي و تطبيق آرا نقدي آنان پرداخته باشد؛ اما تحقيقي صورت گرفته

اي نقد ادبي معاصر فارسي و عربي با تكيه بر آراء بررسي مقايسه«  اي تحت عنواننامه پايان: مثالً
تأليف شده است كه بيشتر در مورد تأثير و تأثر متقابل دو ادب فارسي و عربي بحث  »برخي ناقدان

  عباساحسان  ينقد يها اهدگيد يبررس«همچنين اينكه . نشده است گفتارو وارد موضوع اين كرده 
آثار  يو در مورد بررس. اي ارائه شده است نامهدر قالب پايان »بر شعر معاصر عرب يبر نقد و هيبا تك
دكتر  زريننقد افشار و كتاب  رجياز ا يو نقد ادب كوب زرينبه كتاب  توان يهم م كوب زرين ينقد

   .اشاره كرد ينرجس افشار
   موضوع يپردازش تحليل. 2

 تطبيقي  ادبياتمفهوم نقد ادبي و . 2-1

تعريف جامع و دقيقي از نقد ادبي كه مورد پسند همه اديبان باشد وجود  ،از آنجايي كه تا به امروز
 و  عباسما نيز از آوردن تعريف آن شانه خالي كرده و اين مهم را به خود احسان ، ندارد
 آن را، داردبا توجه به رويكردي كه از نقد  )2(عباساحسان . كنيمواگذار مي)1(كوب زرين

اثر و شاهكاري است ، منظورم از آن«: گويدو در توضيح آن مي. نامدمي» ايشاهكاري ميان انديشه«
و  ادبياتيعني آن حلقه وصلي بين  ؛گيردر قرار مير يا محدوده دو طرز تفّككه هميشه ميان دو كا

: 1981،  عباس( ».گرداندماده ادبي را روشن و قابل فهم مي، ونمردم است و با استفاده از علوم گوناگ
ارتباطي است بين توده مردم و هدف آن چيزي جز  راه ،نقد،  عباسبدين ترتيب از منظر احسان  )12

ي با عشق و كاري كه خود و. تواند باشدبه مردم چيزي نمي ،ادبياتهفته در انتقال غايت و زيبايي ن
شود و حتي در ي هنري محدود نميها   ه نقد به متناحساس وي ب به طوري كه. كردعالقه دنبال مي

، نگارميوه و اسلوب مورد پسندم تاريخ ميوقتي كه با ش«: سر بر آورده بود نيز تأليفات تاريخي او
: گويدهم در تعريف نقد ادبي مي كوب زرين )101: 1997، دراج( ».نويسمكنم نقد مياحساس مي

ست از ارزش و بهاي آثار ادبي و شرح و تفسير آن به نحوي كه معلوم شود نيك ا دبي عبارتنقد ا«



    5/ .......كوب و عبدالحسين زرين  رويكرد نقدي احسان عباس

 

وي همچنين معتقد است كه واجب است نقد ادبي تا  ».و بد آن آثار چيست و منشأ آنها كدام است
و از اين راه تا حدي هم به «جائي كه ممكن است از امور جزئي به احكام كلي نيز توجه كند؛ 

در اين امور تازه كه مبدع و موجد آثار ادبي هستند مدد و فايده برساند و الاقل كساني را كه كساني 
ع از آثار اند در بيان مقاصد كمك و راهنمايي كند و آن كساني كه جز التذاذ و تمّتكار و كم تجربه

از هر اثري ت برد و توان لذّادبي هدف و غرض ديگري ندارند توجه دهد كه از اين آثار چگونه مي
توان گفت در مجموع مي. )21- 22: 1378، كوب زرين( ».توان توقع داشتچه لطائف و فوايدي مي

بين نويسنده و خواننده  ةادبي واسطو ناقد معتقد است نقد   عباسن هم به مانند احسا كوب زرين
 . است

ختلف با هم و از انعكاس اي است از نقد ادبي كه از روابط ادبي ملل متطبيقي نيز شاخه ادبيات
تطبيقي تصوير و انعكاس  ادبيات«گويد؛ به عبارت ديگر ملت ديگر سخن مي ادبياتملتي در  ادبيات
 ادبياتمروزه رشته شكي نيست كه ا«. »ي ديگرها و فرهنگ ملتي است در ملت يا ملت ادبيات

طن دو ادب يك كردن ظاهر و بارود كه براي نزدشمار ميه هاي ادبي بترين رشتهتطبيقي از سخت
 .وجود ندارد ايسهتر از همه اينكه تعريف دقيقي براي مفهوم مقو مهم طلبدمختلف تالش فراواني مي

رود و امروزه هيچ بسيار سخن به ميان مي ،ادبي ةرشتهاي اين دشواريمين خاطر امروزه از اين ه به
 ».كند روبه رو نيستجه نرم ميآن دست و پن با ادبيات تطبيقينظريه و روش ادبي با مشكالتي كه 

مطمئن و دقيق  هر چند كه نتائج يك پژوهش تطبيقي هميشه نمي تواند كامالً )71: 1979، الخطيب(
ولي  ؛ارتباطي پيدا كند ،هاي دو زبان مختلف اي هم بتواند بين آثار و پژوهشباشد و اگر پژوهنده

ب و اغراق و غلو در كار اينكه با تعصمگر  ،ها را ثابت كندر بين آنّثأثير و تأهاي ت تواند راهنمي
   .خويش بخواهد دالئل خود را به اثبات برساند

  از نگاه دو ناقد بميراث ادبي شرق و غر تحليل تعامل. 2-2  

به ارتباط آن قوم با  يقوم بستگ كياست و اصالت روح  يكيها در انسان يآبشخور افكار متعال
ملت را  كيآنچه اعماق روح . دارد گريد همه اقوام زيشته و حال قوم خود و نگذ يهاروح انسان

به  ازياجتماع ن وحقوق فرد  نيمأبه صلح و ت دنيرس ياصوال انسان برا. اوست ادبيات اندينمايم
 نيبرمال كردن ا ريخط فهيوظ يقيتطب ادبيات ديها دارد و شاانسان گريبا د يدرك وحدت روح
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در اين ميان پژوهشگران ) 4: 1379، حامدي( .رديبر عهده بگ يروز ايه داشته باشد وحدت را برعهد
همواره و به شكل متقابل ميان مردم شرق و غرب از  ،و ناقدان معاصر معتقدند كه اين ارتباط روحي

مام و توجه ويژه تحقيقات و فراواني از اهت بخشاين موضوع  و برقرار بود ادبياتارتباطي  طريق پل
به خود اختصاص تطبيقي  ادبياتهاي در زمينه كوب زريننيز به مانند را   عباسهاي احسان ژوهشپ

شامل هر آنچه از ادب  ؛ن غربياست؛ براي تبيين اين ادعا بايد اشاره شود كه منظور از تمد داده
ه كرده تلف خود به آنها اشاركه وي در آثار مخ، شودمي، يونان قديم تا ادب امروز غرب است

ي األدبتاريخ النقد : ضمن( التأثير اليوناني في النقد العربي القديم -1: تواناز جمله آنها مي كهاست 
هر چند وي از تأثير شعر عربي . اشاره كرد )1997( العربي األدبفي  نيةمالمح يونا - 2 )عند العرب

پرده  )1959( األدبتاريخ و دراسة في الالعرب في صقلية  كتابايي در قالب ـقديم بر شعر ايتالي

في  األدب«رساله كارشناسي ارشد وي در دانشگاه قاهره تحت عنوان  ،اين كتاب در اصل. داردبرمي

: 2002،  عباسعبدالحليم ( ».آن را به چاپ رساند )1952(مي باشد كه در سال » صقلية االسالمية
هاي ادب يوناني نشانهحضور  ةشان دهندكه ن كوب زرينستقلي از كتاب م ،البته در اين زمينه )104

، هاي نقدي خود به اين موضوع سراغ نداريم هر چند وي ضمن كتاب، در ادب ايراني اسالمي است
  . خوبي پرداخته استه ب ولي ،هر چند به صورت پراكنده

و ، اثر علمي تمدن اسالمي در اروپا از حدود قرن دوازدهم ميالدي با شدت عجيبي شروع شد
همچنين از راه  .است كه در سيسيل و جنوب ايتاليا پيدا شده بود هايي بودهها امارتاين ارتباط وسيله
از  ادبياتن اسالمي در زمينه علوم و اساسي تمد هايباتمام كتتقريباً  ،اين نهضت در نتيجة. اسپانيا

   .زبان عربي به زبان التين ترجمه و نقل شد
معتقد است كه شعر عربي قديم بر شعر اروپاي قرون وسطا و تا نيز در همين راس  عباساحسان 

اي متأثر از شعر هاي شعر اروپائي تا اندازهداشته و برخي از شاخه يهمچنين شعر معاصر غرب تأثيرات
در . نيستفراگير شود و شامل و محدود به برخي موضوعات مي ،اما اين تأثير. قديم عرب بوده است

اگر چه شعر عربي قديم بر شعر «: گويديي سخن به ميان مي آورد و ميعر ايتاليار شاين ميان از تأّث
اما آن تأثير در حد موضوعات دنيوي كه شاعران در موضوعات عشق و غنا و  ؛ايتاليايي تأثير گذاشته

را  )3(ي مذهبي و ديني كه اساس شعر جديد خاصه شعر شعراي مدرسه جولياردها تمسخر گروه



    7/ .......كوب و عبدالحسين زرين  رويكرد نقدي احسان عباس

 

به مانند يكي از شعراي ايتاليايي كه در قطعه . باقي ماند و چندان از آن عدول نكرد، دهندتشكيل مي
پس آن هنگام كه روحم قصد  .آرزوي من گذراندن اوقاتم در ميان موسيقي است«: سرايدشعري مي

هر  ،كه اين نوع تفكر دنيوي در شعر عربي بسيار شائع است» پرواز دارد باده را به من نزديك كن
: شبيه اين نوع شعر را از قول ابن الخياط الصقلي مي شنويم )سيسيل امروزي( كه در شعر صقليهچند 

كاشتم تا اين كه زمين يك ن بود همه آن را درخت تاكستان مياگر كه مالكيت زمين در دست م«
 :2002،  عباسعبدالحليم ( ».اي از شراب شود و بلبالن از شدت زالل بودن آن چهچهه زنندچشمه

 ي)فون شاك( از روش بارون  عباسدر سياق بررسي تطبيقي بين شعر عربي و يوناني احسان  )105
ت از روش فون تاك در اين تبعي. برقراركرده است رنهامق عربيكند كه بين شعر صقلي و مي تقليد

د نوساننو افكار در  تنگي از آراء ةكند كه آنها در دايرعرب را متهم مي ،فون تاك«ست كه ا يحال
هاي و حتي آنها اسطوره. الب شده استـغست كه بر آنها ا اي و اين بخاطر روح محافظه كارانه

 )106: همان( ».را نمي شناختند هاي سند باد و از اين قبيلطورههاي قبل از خود به استثناي اسملت
ربي و ايتاليايي در قالب ر بين فرهنگ عهمچنان به تأثير و تأّث  عباساحسان  ،ولي با همه اين تفاسير

ترين تحقيقاتش را در حوزه مقارنه به همچنان كه فصلي از مهم. كيد داردأت )سيسيل( ادب صقليه
در  ها و در آن به ارتباط تمدن مسلمانان با ساير امت. اختصاص داد »ثرصقلية بين تأثير و تأّ« عنوان
كار  ةبيشتر شيو  عباساحسان  :توان گفتيدر مجموع م. كيد داردأايتاليا تو جنوب  )سيسيل( صقليه

 ةها را در سرلوحملت ادبياتبين  يسةاص داده و مقاتطبيقي اختص ادبياتنقدي خود را به موضوع 
  . كار خود قرار داده است

رنگ ديني و شرقي بخود گرفته بود مواجه  فلسفه يوناني كه ديگرتي با وق ،ن اسالميرامتفّك
ي فلسفي يونان و ها بيشتر كتاب، ت بسيار كمآن استقبال نمودند و در مد با آغوش باز از. شدند

 ،به نظر محققين. تحقيق و كنكاش در مسائل فلسفي پرداختندبه و خود نيز ، نداسكندريه ترجمه كرد
مكتب اسالم نه ، نخست آنكه. ده بوده استمتوسط مسلمانان مرهون چند عامل ع ،اخذ فلسفه يوناني

 سو مسلمانان را به بلكه از يك ،ليه نبودوضوعات عقلي و فكري به ويژه در چند قرن اوتنها مخالف م
براي اثبات اعتقادات خود در زمينه توحيد و  ،از سوي ديگر. كردبر در كائنات تشويق مير و تدتفّك

لسفه به نظر استاد مطهري يكي از علل پذيرش ف. شمردائل ديگر برهان و حجت را الزم ميمعاد و مس
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ن در ميان مسلمانان نيز همين سازگاري روح اسالمي با تعقالت فلسفي بود كه اديان ديگر از چني
  )624: 1359( .اي برخوردار نبودند روحيه

كند و معتقد پررنگ معرفي مي )قديم( تأثير ادب يونان قديم را در ادب شرقينيز  ،كوب زرين
بر ادب  گذار بودندها تأثيرر كه بر ادب همه ملتقديم همانطو ي نقدي و ادبي يونانها است كتاب

اسالمي در  ادبياتو اسالمي هم تأثير گذاشتند اما به عقيده وي اين تأثير به منزله تقليد محض نبود 
پاي ادب هر چند ممكن است رد ،عمل كرده استمستقل ، اسالمي ةفلسف: از جمله برخي موضوعات

ست كه ا ط مشهوريـغل«: ويدـگوي در اين مورد مي. دآن پيدا شو يوناني در برخي گرايشات
ست كه آنچه ا حقيقت آن. جز نقل فلسفه يوناني به عربي ،اسالمي چيزي نيست ةفلسف: اندگفته

از لحاظ غايت . جنبه ابتكار و اصالت نيز دارد، التقاطي محض نيست ،شودفلسفه اسالمي خوانده مي
طريق تحقيقات فلسفي كه به هر حال هرگز در جايي  و فكر حاكي از يك مرحله اساسي است در

هم بايد نوعي  كالم اسالمي را.ي خواهد بودمتوقف نمي شود و فردا هم مثل امروز در حركت و ترّق
محققان از ، معتزله را خاصه در برخي مسائل فلسفي ةطريق. حكمت اسكوالستيك اسالم تلقي كرد

وضيحي در اين باره شايد ت. اند خالي نيافته )4(نتعاليم اريج وثير يوناني مĤبي يا مسيحيت خاصه آراء أت
سطين و شام بين پيروان اريجن در فل ،قبل از ظهور معتزله ها مدت: اندگفته، فايده نباشداينجا بي

اي از آراء خويش را از آنها اخذ ين رو احتمال هست كه معتزله پارهاز ا، اندنصاري وجود داشته
آشنايي  آراء معتزله با تعليم اريجن البته قابل مالحظه است اما دليل بين بعضي از كرده باشند شباهت

  )43: 1392، كوب ينزر( ».معتزله با افكار اريجن نيست

اما  ؛است ر از يونان بودهمعتقد است كه فرهنگ اسالمي متأّث ،همچون برخي منتقدان كوب ينزر
يي شكل ها ابداع و نوآوري، دانش و فرهنگ اسالميهايي از بلكه در زمينه، تماماً يوناني نيست

. داند هاي فلسفه اسالمي مينقد صوفيانه را از نوآوري مثالً ،كه مخصوص خود آنهاست گرفته است
. كلي حاصل و نتيجه اين تأثير شمرده ب تقريباً -مثل فلسفه اسالمي -نقد مسلمين را اما البته نبايد «

در نقد و علوم بالغت نيز  - بعد از آشنايي مسلمين با حكمت يونانهر چند  -نفوذ طرز فكر يوناني
بر حكمت و فكر يونان به چشم بدگماني  كه مخصوصاً-اما سنت اسالمي و عربي نقد هم. ظاهر شد

، چنانكه امثال جاحظ. و راويان شعر، كاتبان، ها خود را ادامه داد خاصه نزد لغوي راه - نگريستمي
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ابن رشيق و ابن اثير رهنمايان عمده بودند براي نقد سنتي نقد لغوي و ، يقاضي جرجان، ابن قتيبه
سي هست هم البته در اين نقد غير از مالحظات لغوي و تطبيقي گهگاه هم رنگ روانشنا. ذوقي ادبا

  )220: 1347، كوب ينزر( ».ي از زيباشناسياسايه

در واقع فلسفه . د كالسيك شدنوعي نق -تا حدي تحت تأثير تعليم حكما - ميميراث نقد اسال«
به هر چه داشت رنگ ارسطو داد  تقريباً، اسالمي اگر هم گهگاه از حكمت ارسطويي فاصله گرفت

نقد صوفيه كه ذوقي بود و مبنايش از  إال. اي بوجود نياوردنقد تازه، و هرگز بر بنياد يك فكر ديگر
همگام است با تأثير ريطوريقا و  يباًغلبه حكمت ارسطو بر فلسفه اسالمي تقر. نوع كشف و اشراق

  )231: همان( ».نقد مسلمينبوطيقاي او بر بالغت و 

ايراني و  ادبياتبومي كه شامل  ادبياتهمواره جانبداري وي از  ،كوب زرينآثار بيشتر در 
دارد كه هميشه اين تأثير و ن است و ايشان به صراحت اعالم مينمايا، شوداسالمي مي - عربي

 ةگرفت در طول تاريخ يك تعامل دو طرفه بود و نكتغرب و شرق شكل مي ادبياتكه بين  هاييتأثر
كرده است  غني شرق افتخار مي ادبياته وجود كه هميشه ب كوب زرينجالب اين است كه برخالف 

سو يك اظهار نظر از جانب  در آن، دانستشرق مي ادبياتهم معرفتي خويش را و يكي از منابع م
هاي يكي از خمير مايه، خود ايشان قان و شايد هم به اعترافكه به عقيده اغلب محّق  عباسسان اح

، اسالمي بود- فرهنگي وي در حوزه معرفتش به دنياي نقد قديم و معاصر شرق و غرب ميراث عربي
آنجا كه فيصل دراج از قول وي . ابهامي را در ذهن برخي خوانندگان آثار وي ايجاد كرده است

كه ميراث گذشته عرب براي كار نقدي وي چيزي : گويد به صراحت مي  عباساحسان «: نويسدمي
 ».نقدي نزد عرب نبوده استرويكرد   عباسن به ارث نگذاشته است و اين يعني اينكه از نظر احسا

ها ي رشتهكه در تمام  عباسمثل احسان اي بته ذكر اين نكته از ناقد برجستهكه ال )101: 1997، دراج(
توان ادعا كرد كه احسان اما مي ؛قابل تأمل است، و فنون نقد ادبي قديم و جديد قلم رانده است

رود اين گفته بلكه گمان مي، بر اين عقيده نبود در همه دوران كار تحقيقات خود در نقد ادبي  عباس
تحت تأثير نقد نوين غربي ق به اواخر دوران كارهاي تحقيقاتي وي باشدكه بسيار وي متعّل ةو عقيد

با ساير  ادبياتو تعامل اين  در باب نقد گذشته عربي و تقابل  عباسقرار گرفته بود و گرنه احسان 
ت خاصي در ـميه همگي از اهـرير در آورده است كـتح ةها و مقاالت زيادي به رشتها كتابامت
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گفته وي را در تعارض با كارهاي  اين  عباسعبدالحليم   عباس. روندخود به شمار مي ةحوز
بررسي آثار اما «: گويدداند و مياسالمي مي -عربي تحقيقاتي وي در حوزه نقد و ميراث ادبي قديم

نظرة «او تحت عنوان  ةكند كما اينكه مقالاش عكس اين ادعا را اثبات ميهاي معرفتيوي و حوزه

اما گذشته از  )15: 2002( ».به اين نقد دارد  اسعبنشان از شيفتگي احسان  »جديدة في النقد القديم
 النقد العربي القديم من خالل النقد الحديثو همچنين  ي عند العرباألدبتاريخ النقد  اينها وي كتاب

رورتي است كه اين ميراث گذشته ض«: گويدرا نيز به رشته تحرير در آورد كه البته در اين مورد مي
خاصه فرهنگي كه ، اما فرهنگ وسيع احسان )227: 1996،  عباس( ».كرد ها اشارهبه ناچار بايد بدان

 ،فرهنگي است كه برادرش ،چه در شعر و نثر و چه در نقدش ،برگرفته از ميراث غربي است
اش و انگليسي رهنگ يوناني و التينياحسان بر ف«: گويدسازد و ميما را بدان رهنمون مي  ،عباسبكر

ناقدي شمول نگر به بار   عباسو اين فرهنگي است كه از احسان  )16: 1981( ».كندبسيار تكيه مي
پذيري ناقدان ناقدي كه تأثير، هاي جديد غربي ط و آشنا به اصول و نظريهقدي مسّلنا. آورده است

ارتباط احسان با «. عرب و تقليد آنها از نظريه نقدي ارسطو را كاملتر و بهتر از همه فهميده بود قديم
يعني از زماني كه در  –اشعر ارسطو از همان اوايل كار نقديخاصه كتاب فن ش، قديم يونانينقد 

كتاب  ها و قبل از اينكه وارد دانشگاه قاهره شود آغاز شد و در همين سال -صفد مشغول تدريس بود
 كه باعث شد پس از نوشتن كتاب ايترجمه )130: 1996،  عباس( ».فن شعر ارسطو را ترجمه كرد

را بررسي كند كه اين  و نقد قديم عربي بين نقد يوناني ةرابط ةمسأل ي عند العرباألدبتاريخ النقد 
البته ارتباط احسان با نقد يوناني تنها به «. گيردتطبيقي جاي مي ادبياتخود در حوزه  ،نوع پژوهش

اين قبيل را مورد يي از ها و كتاب فن شعر هوراسبلكه او كتاب  ،كتاب فن شعر ارسطو محدود نشد
زياد  فن الشعر در كتاب خود تحت عنوان فن شعر هوراسوي به كتاب . مطالعه و پژوهش قرار داد

حتي بعضي از قصايد آن را . او همچنين شعر كاتلس را خواند و از آن متأثر شد. استناد كرده است
 2ورثزورد، 1كولريج:نيز ترجمه كرده است و شعر شكسپير و شعر بسياري از شعراي رومانتيك مثل

ر اما د )17: 2002،  عباسعبدالحليم ( ».او را بسيار دوست داشت -شعر آتش مخصوصاً -3و رومان

                                                      
1 - Samuel Taylor Coleridge 
2 - William Wordsworth 
3 - Roman 
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بالد و معتقد و ايراني خود مي ه فرهنگ مليبسيار ب كوب زرين، ادامه اين مطلب بايد اشاره كرد
البته چيزهايي هم تأثير اقوام  - فرهنگ ايراني –شوددر تمام آنچه ميراث ايراني خوانده مي«: است

در . زنداي نمين به عنوان يك ميراث ايراني لطمهاما اين نكته به وحدت و تماميت آ ؛ديگر است
كه اصالت فرهنگ ايران را خواه در دوره پيش از -  ن دنيا به ايران مديون استحقيقت آن چه تمد

وراي هرگونه  -م وي نيز محسوب استاسالم و خواه در دوره اسالمي كه ادامه دوره پيش از اسال
مخصوصاً كه تاريخ و انسانيت از لحاظ ادب و هنر همچنين از لحاظ دين و اخالق . ترديد قرار دارد

به ادب ايراني ، نه فقط قصه و از اين قبيل، از جمله در ادب. به فرهنگ ايراني بسيار مديون است
- كمتر نويسنده نام آور در مكتب، يسم تا پارناسيسمبلكه از گوته تا آندره ژيد از رمانت، مرهون است

ايران در هنر . يا درام چيزي مديون ايران نباشد، قصه، هاي گوناگون اروپايي است كه در شعر
و در  موسيقي از راه موسيقي عربي به طور غير مستقيم در موسيقي قرون وسطاي اروپا تأثير گذاشت

رؤياهاي شرق و غرب حتي از دوران قبل از اسالم محسوس هنر معماري تأثير آن در به هم آميختن 
المللي  ستد معنوي بين و ازه بود كه در دادگذاري ايران در بازار فرهنگ جهان آن اند سرمايه. بود

در هر حال درست است كه آنچه ايراني در مجموع ميراث . براي وي اعتبار كم نظير تأمين كند
اندك نيست و ، اما آنچه وي نيز به دنيا داده است، ظه استخويش به دنيا مديون است قابل مالح

 )18: 1378، دهباشي( ».در بسياري چيزها هست كه كار دنيا لنگ مي ماند، اگر آن را از دنيا بازستاند

 آن دوآثار و آرا ارسطو از ديدگاه  نقد و تحليل. 2-3

دهد و از ذكر ي ارائه ميرائي كّلآ  ،عباسي احسان ارسطو در نقد عرب فن شعردر مورد تأثير كتاب 
ت احسان معتقد اس. كندگذشته عربي از ارسطو خودداري مي جزئيات تأثيرپذيري هر كدام از ناقدان

د محض كامالً مقّل ،ته بودندثيري كه از منطق ارسطويي پذيرفأكه ناقدان گذشته عرب علي رغم ت
گراي عرب به رغم تأثيرش از منطق  د عقلاين ناق قدامه بن جعفر به طوري كه .ها نبودنديوناني

 نقدالبته وي نظر ناشر كتاب . ارسطويي به مفهوم يوناني شعر چندان تكيه نكرد و بدان اعتقاد نداشت
كند و رد مي، قدامه از ارسطو را انكار مي كند را كه هرگونه ارتباط و تأثير پذيري الشعر قدامه

ولي اين تأثير در حد تقليد صرف باقي  ؛متأثر بود طوفن شعر ارساز كتاب  همعتقد است كه قدام
كند و هاي خود در اين زمينه خالف اين موضوع را ثابت مي اما احسان با تحقيقات و پژوهش«. نماند
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شناس  نشان از سوء برداشت اين شرق - سطويعني عدم تأثير قدامه از ار –گويد اين گونه برداشتمي
و ميزان تأثيرش از ادب يوناني از  در مورد قدامه( )116، همان( ».در فهم عرب از كتاب ارسطو دارد

در ادامه بررسي و چگونگي ارتباط  )بيشتر سخن خواهيم گفت  عباسو احسان  كوب زريننگاه 
خوريم كه روشي متفاوت با گذشتگان خود را با يوناني به فيلسوف ناقدي بر ميناقدان گذشته عربي 

به اين حقيقت  »حازم«خود در مورد   عباسكه البته احسان . ر پيش گرفتدر تعامل با اين كتاب د
تالش كرد رويكردي فلسفي كه مبتني بر « »حازم«دهد حقيقتي كه نشان مي. رسي پيدا كرددست

-راي ناقد ادبي در طول زمان رخ ميست را تغيير دهد و بيشتر به مشكالت مهمي كه با كتاب ارسطو

: كه بر سه پايه استوار است نگر است كه متكي بر منطقي خاص و شمول رديپاسخ دهد رويك ،دهد
نيز براي اينكه ميزان و چگونگي و   عباساحسان  )539: 1983،  عباس( .شعر و كاركرد شعر، شاعر

حازم قرطاجني را كه با ادب  ،كيفيت تأثير نقد گذشته يوناني را در نقد گذشته عربي بهتر ترسيم كند
بهانه قرار داد و از نگاه وي خواسته به اين موضوع بپردازد و معتقد  ،ي كامل داشتيوناني آشناي

و فردي آشنا و  شعر و نقد هر دو به پستي گراييده بود ،كرداست در عصري كه حازم زندگي مي
آيد كه تنها منتقدي از عهده اين كار بر مي. پايبند به آن دو الزم بود تا آنها را از انحطاط برهاند

حازم از اين ديدگاه به ترسيم روشي پرداخت «. يوناني و عربي را با هم در آميزدبتواند دو فرهنگ 
اگر چه احساس ، او با هدف اصالح و بازسازي دست به كار شد. كه به درستي آن اطمينان داشت

آوازي خوش را در «گري چنان است كه  دانسته كه فداكاري وي براي اصالحكنيم او خود ميمي
وي كار خود را در حالي آغاز كرد كه ميراث بزرگي از نقد به شيوه  ».سرزميني ناآشنا بخواني

او از . كالسيك عرب پيش رو داشت و خالصة ابن سينا از فن شعر ارسطو نيز در دسترس او بود
و چراغي براي ادبا بر افروزد و ، اي براي سخنوران ترسيم كندشيوه ،تركيب اين دو ميراث كوشيد

- دريافت كه قواعد يوناني به تنهايي نمي، نگريست فن شعر ارسطوسينا از كتاب ابن ةچون در خالص

به «حازم تلخيص فن شعر ارسطو را با اين سخن به پايان برده است . تواند با شعر عربي منطبق شود
و زودي تالش خواهم كرد تا در دانش مطلق شعر و دانش شعر بر حسب رسم زمان سخني پر بار 

به ما  كوب زرينهم در اين نگاه نقدي به مانند   عباساحسان  )541-2ص: همان( ».مفصل ابداع نمايم
اي  هـار ادبي جامعـآث، گي و ادبي ديگرها و اصول فرهن با روش ،شودنماياند كه هرگز نميمي
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ما نيز دنبال بايد  »شاعر فرزند محيط خويش است«: شودكه گفته مي ان طورـد و همـديگري را سنجي
ناقدي باشيم كه فرزند محيط خود باشد و به همه شرايط اهل زمانه خود آگاهي تام داشته باشد تا 

توان گفت مقارنه بين ادب عربي و در مجموع مي. بتواند آثار ادبي دوره خويش را ارزيابي كند
مدن يوناني در ادب تثير بدان پرداخته باشد و در آن از تأ  عباسيوناني به شكل وسيع آن كه احسان 

جمع آوري شده  العربي األدبمالمح يونانية في  مآورده در كتاب او به اس عربي سخن به ميان
 -1«: بودپرسش به اين دو  پاسخهدف احسان از تأليف اين كتاب  ،شودبه طوري كه گفته مي. است

طريق آنها فرهنگ يوناني يي كه از ها راه - 2؟ عرب چه چيزي را از ادب يوناني ترجمه كرده است
  )9: 1977،  عباس( »؟كدامند - چه ادبي و چه فلسفي، چه علمي –توانسته ادب عربي را تسخير كند

اين ، را به فارسي ترجمه كرد فن شعر ارسطوكه كتاب  كوب زريننيز به مانند   عباساحسان 
هاي ديگر  ن كتاب و يا در كتابو هر دو ناقد در ابتداي اي. كتاب را به زبان عربي ترجمه كرده است

موضوع اصلي اين  كه - تقليد –و تئوري محاكات نقدي خويش مالحظاتي در مورد اين كتاب
اين كتاب و مسائل نقدي موجود آنها ضمن برشمردن ديدگاههاي مؤلف در . اند داشته، كتاب است

گذشته تا به امروز آن را  ترين منبع در تاريخ نقد شعر از به عنوان يكي از بهترين و قديمي، درآن
هاي مختلف  ون شعري در فرهنگـنواع و فـه انـاسخ گوي همـو آن را پ. اند عاري از عيب نيافته

است و به رغم  الشعرتئوري محاكات اساس و مبناي كتاب «: معتقد است  عباساحسان . دانندنمي
تأثيري در قاعده و اساس شعر  هيچ ،اينكه اين كتاب به دفعات به زبان عربي ترجمه و تلخيص شده

بلكه از آن  ،اندلت كه اعراب از درك آن عاجز بودهعرب بر جاي نگذاشته است؛ نه فقط به اين ع
شايد اين تئوري بتواند سايه خويش را تا . پذيرداين تئوري بر شعر عرب تطبيق نمي رو كه اساساً

دي الهي و ـانواع شعر و مصاديق آن مثل كمتواند ديگر اما نمي ؛قلمرو اشعار حماسي و درام بگسترد
 .گيرددر بر ،نجندگه در اين راستا ميـراني را كـاعـر شر ديگـار متنبي و شعـر وردزورث و اشعـشع

  )16: 1959،  عباس(
ايفا كرده  ،در تبيين تئوري عام شعري نقش اساسيدر غرب اين نظرگاه   ،عباسبه عقيده احسان 

 تعريفي كامل و شامل از هنر ،خواستهرگاه منتقدي مير در غرب و اروپا هاي دوو از زمان. است
در متون نقدي قرن هيجدهم اين اصطالح حتي در . انداخت به دست دهد به اين تئوري چنگ مي
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. خوردفراوان به چشم مي ،بازكرده بودندآثار كساني كه براي نبوغ فردي و تأثير آن در شعر حساب 
و  گان ديگرتقليد از طبيعت و تقليد از نويسند: بر دو نوع است - محاكات - دتقلي: گويديونگ مي«

زدهم تئوري محاكات حتي تا قرن نو. دانيمكساني هستند كه ما آنها را صاحبان اصالت مي  اول ةدست
در خود حفظ  اند وانعي را كه بر سر راهش قرار گرفتهـها و عبور از م نيز توانايي پاسخ به اعتراض

 ،اما ديگر در اين زمان اين اصطالح به آن وضوح و دقتي كه وضع كننده آن اراده كرده بود ؛دكنمي
 )17-18ص: همان( ».شوددرك و فهم نمي

ناتواني اين تئوري از در برگرفتن  ،بزرگترين ايراد وارده بر تئوري محاكات ، عباساز نظر احسان 
چرا كه « در برابر نيروي خالقيت شاعر است؛ سكوت اين تئوري ،ايراد ديگر. همه انواع شعر است

يعني گاه . افزايدكند چيزهايي از خود بر طبيعت مي اين نيروي خالق به جاي آنكه طبيعت را تقليد
خود را  - از اين رو ناقدان بعد از مؤسس اين تئوري. طبيعت ناقص است و شاعر ناگزير از تكميل آن

هنري تأثير  د كه شخصيت و ذات شاعر يا هنرمند الجرم در كاربيننناگزير از اعتراف به اين نكته مي
ه بعضاً به طبيعت ثبات و زيرا طبيعت همواره كامل يا ثابت نيست و اين هنر است ك، گذار است

  )18: همان( ».بخشدكمال مي

ها بود كه ز نقص و كاستي نبود و همين كاستيابه دور تئوري محاكات   ،عباساحسان  ةبه عقيد
 ،مخالفت با اين تئوري دامن زد و روند آن را شدت بخشيد و بزرگترين كاستي در اين عرصه به

ه اي به معناي توجرو ظهور هر نظريه تازه از اين. غافل ماندن ارسطو از حال شاعر و خالقيت اوست
توان ميبه اين لحاظ «. خص شعر غنايي بود كه ارسطو آن را از قلم انداخته بودبه حال شاعر و باأل

را متوجه زيرا محاكات تمام هم خود  ؛رمانتيسيسم را انقالبي به سود شعر غنايي به شمار آورد
كرد و اين دو عنصر از عناصري هستند كه به ندرت در شعر غنايي يافت شخصيت و گره داستاني مي

ا ادا كند و ه اين است كه نخستين كسي كه تالش كرد تا حق شعر غنايي رنكته جالب توج. شوندمي
اذهان را متوجرت اين نوع شعر بنمايد شخصي است به اسم ه ارزش و اهمياتكه 1ويليام جونز سادبي 

وي شعر غنايي و به خصوص شعر خود جوش شرقي را تمجيد و . عربي را مورد مطالعه قرار داده بود
  عباساحسان  ةاين گفت از )24: همان( .را رد كرد –مبتني بودن شعر بر محاكات  –ديدگاه ارسطو 

                                                      
1 -William Jones 
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آيد كه وي معتقد است كنار گذاشتن تئوري محاكات و ورود مكاتب جديد نقدي در چنين برمي
كلي شعر غنايي ناميده ه اروپا توسط كساني صورت گرفته كه شعر شرقي خاصه شعر عربي را كه ب

شرق و خاصه  ادبيات تأثير از ينكه ظهور اين مكاتب چندان هم بييعني ا ؛مطالعه كردند ،شودمي
   .ه در اين نكته جاي تأمل استشعر غنايي نبودكه البت

نيز معتقد است در اهميت اين كتاب ارسطو جاي حرف نيست؛ لكن البته مبالغه و  كوب ينزر
ز كه همانطور كه تفريط بعضي از محققان ني، اند نارواستراطي هم كه بعدها در باب آن كردهاف

حقيقت «. ناپسند و دور از انصاف است ،انداند و آن را نكوهيدهر كردهارزش آن كتاب را انكا
هايي از ادب يونان در نمونهاما يكسره بر  ؛آنست كه آراء و عقايد ارسطو هر چند بسيار دقيق است

جز  ،ن رساله مشغول بوده استيعني هنگامي كه حكيم يوناني به تحرير اي ؛عصر ارسطو مبتني است
هاي  و از حماسه نيز هرچند نمونه. استهايي چند از تراژدي و كومدي در پيش چشم نداشته نمونه
عيب عمده  .ها نيز جز نوع خاصي از حماسه نبوده استدر دست داشته است ليكن آن نمونه خوبي

قواعد كلي  ،هاي معدود و محدود عصر خود خواسته استست كه از روي نمونها ارسطو اين ةرينظ
ر خالي نيست و در واقع مشتركي براي شعر استنباط كند و اين كار البته از گستاخي و تهو و مبادي

و  دهـدر عقي ،اگر ارسطو تراژدي عصر ما را ديده بود«: شاعر انگليسي گفته است درايدنوقتي بعدها 
نكته درستي را در نقص عمده كتاب ارسطو بيان كرده » دادويش در اين باب تغيير ميـرأي خ

ضمن بر شمردن  فن شعر ارسطووي نيز در مقدمه ترجمه كتاب  )297: 1378، كوب ينزر( ».است
ين و معتبرترين آثار در زمينه نقد ادبي و آئين سخن تر اين كتاب ارزشمند به عنوان يكي از پرمايه

: داند و معتقد استفنون شعري قديم و جديد نمي ةآن را پاسخگوي هم، جهان ادبياتسنجي در 
ي منظوم عاشقانه و يا ها اگر كساني توقع داشته باشند كه راي و نظر ارسطو را در باب داستان«

اما . ي عرفاني و يا مدايح و هجويات شاعران ما بدانند البته در اين كتاب نقصي خواهند يافتها غزل
 )6: 1337، كوب ينزر( ».رشته خويش گم كردن است ز اين كتاب سرپيداست كه چنين اميدي ا

مورد اين در  كوب ينزرو   عباسالبته شايان ذكر است كه اين اظهار نظرهاي جسورانه از احسان 
ست كه اين كتاب تا آن زمان ا جهان در حالي ادبياتگذار در طي تاريخ كتاب بسيار مهم و تأثير

طوري كه خود  به. اساس نقد و نقادي اروپائيان بود و از اهميت بسيار زيادي بين آنان برخوردار بود
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 و از قول اند معترف است كه نقادان و محققان غالباً آن را بسيار ستوده در كتاب نقد ادبي كوب ينزر

مانند اصول هندسه اقليدس از خطا  فن شعر ارسطو ةرسال«: گويدمنتقد معروف آلماني مي 1،لسينگ
امروز هم مسائل فن نقد «: دنويسمنتقد بزرگ فرانسوي مي 2برون تير و همچنين از قول ».خالي است

 ؛اندرگونه شدهنزد ما همان است كه نزد ارسطو بوده است و هر چند كه اصطالحات و تعبيرات ديگ
هايي كه ارسطو به اين مسائل شده است و نه حتي قسمتي از جواب اما نه كنه مطالب و مسائل عوض

اين اظهار نظرهاي قوي و محكم بدون شك  )290: 1378، كوب ينزر( ».داده است تغيير كرده است
ت وسيع علمي عااطّالنشان از اعتماد مطلق آنان به : الًاز جانب اين دو ناقد برجسته عربي و فارسي او

هاي شناخت نگاه نقادانه آنها به موضوع نقد آثار ادبي يك تواند مبين يكي از راهمي: ثانياً، خود دارد
  . ها و اصول دوره ديگر باشدروشا نقد آثار يك دوره با ديگر يهاي نقدي فرهنگي فرهنگ با شيوه

  غرب معاصر ادبياتتوازن و تعامل با فرهنگ و . 2-4

پذيريم كه در مي، »غرب چيزي جز يك سلسله بي بند و باري نيست«: ساده لوحانه است كه بگوييم
ا از بحث درباره غرب اما اينها كه فقط در غرب نيست و اين ما ر ؛توان اين چيزها را ديدغرب مي

چندان راغب نيستند  - ظاهراً- ها همهايي هم هست كه صاحبان آندر غرب ارزش«. كندنياز نميبي
با بررسي و مطالعه . )46: 1385، دادبه( »خبري استكه سودشان در اين بي، ديگران از آنها خبر يايند

 ،ها بودند و نگذاشتند دنبال همين ارزش يابيم كه آنها هم دقيقاًدرمي كوب ينزرو   عباسآثار احسان 
مجموع مي توانيم  در. پيشي بگيرد و آنها را فكر پيشرفت جامعه آنها باز دارد لبشان از تعّقتعص

يك نگاه ، به تعامل فرهنگيِ متقابل از غرب  اسعبو احسان  كوب ينزرنگاه : چنين ادعا كنيم
د با فرهنگ و ادب غرب هر كسي ساز خودش را بازاري كه در برخور درآن آشفته. معتدالنه است

دانست و ديگري تقليد محض را نشانه پيشرفت كرد و يكي تأثير از غرب را خط قرمز ميكوك مي
كساني بودند كه همواره راه ميانه را در پيش گرفتند و ضمن نهايت استفاده از فرهنگ ، و تمدن

منطقي به  و نگاهي هوشمندانه و كامالً دندبه ادب و فرهنگ خود ثابت كر پايبندي خود را ،غرب
در «كند ثير و تأثر تعبير ميأچه زيبا از اين ت كوب زرين. از همديگر دارند ها ثر تمدنأثير و تأپديده ت

اين . رنگ غربي- هرحال تحول اجتماعي نيم قرن اخير ما يك رنگ تازه به شعر و ادب داده است

                                                      
1.lessing  
2 .Brown Teer 
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نگراني است و نه  ةنه ماي -و نه غرب زدگي –فرهنگي باشدرنگ تازه تا وقتي حكايت تسخير تمدن 
آن چيزي زيان آور يا خالف انتظار  كه در هنگي با دنياست و نشانه پيشرفتاهم. نااميدي ةماي

يي كه در تمدن اها از يك سو و جاذبهدلبستگي اكثر طبقات به برخي سنت )264: 1347( ».نيست
تدريجاً و در ، يگربا فرهنگ اروپايي وجود داشت از سوي دغربي براي تعداد معدودي از آشنايان 

همان، ( ».گريزي گرايي و سنت سنت: قطب مخالف تقسيم كرد ايراني را بين دو ةطي زمان جامع
ذكر چند تن از محققان و  »ت گراييايران بين نوجويي و سّن«در فصل  كوب ينزر )625: 1378

از جمله اين  ؛داندو نقادي در ايران معاصر را ضروري ميانديشوران اين دوره در بررسي احوال نقد 
اما در اين . و بديع الزمان فروزانفر، ملك الشعراي بهار، احمد كسروي، علي فروغي دمحم: ناقدان

 ةنوع نگرش وي به نقد نشان از روحييد از تن او به شيوه نقادي فروغي و تمجپرداخ ميان
، ذوق معتدل و تحقيق متين«: گويدبه طوري كه مي. ي استگرايي وي در نگاه به نقد غرب اعتدال
در باب تقليد و اقتباس از ادب اروپائيان مثل .  ...هاي فروغي را مزيتي خاص بخشيده استنقادي

داند و شيوه كساني را كه در اين امر به به افراط و رعايت اعتدال را واجب مي، فروغي، ساير امور
تقليد و اقتباس به طور مطلق عيب نيست و «: گويدوي از قول فروغي مي .نمي پسندد اغراق گراييدند

مايه افتضاح و  ،ليكن نبايد فراموش كرد همين اقتباس و تقليد هم شرايط دارد كه اگر رعايت نشود
البته ايشان همواره از اين مسئله غافل نيست كه مبادا با اين كار ما  )651: همان( ».خسران است

داند و هرچند كه وي اين تبادل را دو طرفه مي. و شخصيت خود را از دست دهيمبخواهيم هويت 
ست كه اين ا نكته اين«دهد دارد به ما وام پس مي )تأثيرش( غرب با اين كار ادبياتمعتقد است كه 

تنها با اين شرط كه  .امر تا وقتي با حيات ما و با احساس و بينش ما مغايرت ندارد ستودني است
بله ، اي نباشد از شعر فرنگيما محفوظ بماند و شعر امروز ما تنها ترجمه رنگ و رو باخته تشخصي

گمان دارم صورت بدهكاري ؟به عالوه مگر اروپا خود به ادب شرق مديون نيست. تنها به اين شرط
  )265: 1347، كوب ينزر( ».رفته خيلي بيش از بستانكاريش خواهد بودغرب به شرق روي هم

واسطه يا با واسطه به شرق و فرهنگ و ادب آن فهرست آنچه اروپا بي«: معتقد است وبك ينزر 
به  ،شودمل مياـرا نيز شهاينه و نيچه ، ماثيو آرنولد، تولستوي، پوشكينست طوالني است و ا مديون

مه و نشر و تحقيق شناسان در ترج كه شرق عالوه جاي آن هست كه تأثير شرق شناسي و مجاهداتي
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يي است كه او اين همه رشته، اگانه بررسي شوداند نيز در ادب و شعر اروپايي جدشرقي كرده متون
ها يجه گرفت كه داد و ستد بين فرهنگتوان نتاين اندازه مي ها از تمام اين حرفاما  ؛سر دراز دارد

  )268: همان( ».حيات آنها ةست طبيعي و الزما امري
است به قلمرو ها و بدانچه مربوط ترجمه، نفوذ مستقيمعالوه بر  ،ارهدر اين ب كوب ينرز
ي صليبي ها در جريان جنگ به نفوذ غير مستقيم شرق در شعر غربي كه مخصوصاً، شناسي شرق

. هاي نقدي نبودها در اعمال روشه مترجم زبان غربيوي هيچ گا. كندصورت گرفت اشاره مي
فلسفي و فرهنگي ، فكري ةط كاملي بر پيشينسّلت ،فراوان خودكه با مطالعات جامع و  كوب زرين

موضعي آگاهانه و منتقدانه اتخاذ كرد و ، هاي غربيدر برابر سبك، و هنري يافته بود ميراث ادبي
از پيش شرق و غرب با معياري  ادبياتهمان طور كه در عمل ثابت كرده است هرگز نخواسته ميان 

كه ، يك اشتباه بزرگ كه گاه در نقد اديبان ما هست«. اي انجام دهدوازنهـده تطبيق و مـتعيين ش
تمدن و فرهنگ اروپايي است آثار قديم شرق را  ةخواهند با معيارها و انگارهايي كه آوردمي

  )20: همان( ».شك گمراه كننده است و حتي خطرناك اين كار بي. ارزيابي كنند

اين گفته  اند كهن نقد را وارد كردهبر ايشان اي كوب زرينظريف نگران در آثار  برخيالبته 
بارها و بدون  كوب زرينمذكور با نظر ايشان در جايي ديگر در تعارض است و آن هم جايي كه 

وم جديد غربي در كار نقدي گيرد كه چرا آنان به علاي بر منتقدان ايراني خرده مياندك مالحظه
كه از سير حكمت در اروپا داشت راجع به  يعاطّالبا وجود علي فروغي  دمحمنه « :اندهتوج خود بي

با وجود توجهي كه به تاريخ و فلسفه رشيد ياسمي فردوسي و خيام از آن معلومات استفاده كرد نه 
كه غير از - همقاسم غني چنانكه . ي علمي سنجيدها سلمان ساوجي و ابن يمين را با ميزان، داشت

آنچه راجع به حافظ و عصر او نوشت هيچ نشاني از  در -طب و ادب با روانشناسي نيز آشنايي داشت
در حقيقت بين اين دو  )256: همان( ».اين گونه معلومات خويش براي استفاده در نقد ظاهر نكرد

مسلماً نظر ايشان استفاده از دستاوردهاي غربي براي نقد و تحليل متون . عبارت تعارضي وجود ندارد
شرقي  ةگذشت ةـر سينـبي دست رد برـزار غـه با ابـي را كبا اين تفاوت كه وي كسان. شرقي است

 و در واقع ايشان در كشاكش بين اين دو عقيده. داندزدگي ميد را مبتال به بحران غربـزننمي
  . اعتدال خارج نشده است ةحد وسط را رعايت كرده و از داير، )افراط و تفريط(



    19/ .......كوب و عبدالحسين زرين  رويكرد نقدي احسان عباس

 

   انساني، نه غربي ،نه شرقي. 2-5

هاي مختلف و بر زبان مشترك بشري در جريان ها و فرهنگنواره بر تعامل تمدهم ،كوب ينزر 
كوشند شرق و غرب را در به كساني كه حتي در اين زمينه نيز همواره مي. حوادث عالم تاكيد داشت
و ، دانستشرق و غرب را دو ذات مستقل تغيير ناپذير مي نقد وارد كرد و ،مقابل يكديگر قرار دهند

و از  ال شرقياَ و ال غربياَماندـ قرآن هم به مفهوم شرقي و غربي خالص محدود نمي«: گويدمي
و تازه اگر شرق و غربي هم به همين  ،رب المشارق و المغاربگويد ـ ها سخن ميها و مغربمشرق

ه بين آنها آن انداز ،وجود داشته باشد ،معناي عاميانه كه در مسأله بر خورد با غرب مطرح شده است
وجود ندارد و كدام مورخ غربي است كه تصديق نكند، كندلين نظر جلوه ميجدايي كه در او، 

هميشه بيشتر از آن چيزي است كه با هم اختالف  آنچه شرق و غرب در آن شركت و وحدت دارند
  )27- 8: 1353، كوب ينزر( ».دارند

چرا كه اين خود يك  ؛گري نيست گرايي يا غربي اشكال در غرب: معتقد است كوب ينزر 
توان  شود و از آن نميداري در فرهنگ هر قوم وارد مي تاريخي است كه با اقتصاد سرمايه ضرورت

گونه آداب و ظواهر  اشكال در غرب زدگي است كه عبارت باشد در أخذ و تقليد آن. بركنار ماند
هاي  يي تفننا هاتفاقي پاربورژوازي بلكه در واقع مولود  غربي كه نه دنباله ضروري فرهنگ نوگراي

آنها به شخصيت و هويت ملي ما لطمه گرفتن  غير منطقي بعضي از قشرهاي اجتماعي غرب است و
هاي يون در زمينه تعامل با فرهنگ ملتدر ادامه انتقاد از برخي افراط كوب زريناز ديدگاه . زندمي

ت گذشته ادبي و ن به سّندل خوش كرد ،توان چنين برداشت كرد كه وي معتقد استديگر مي
-تواند به انديشهسند نيست و جوان امروزي ديگر نميامروز در بين جامعه چندان مورد پ، فرهنگي

بلكه دنبال نوجويي و نوآوري است و از اينكه تفكر همنوعان  ،هاي انديشمندان گذشته بسنده كند
البته . پروايي ندارد ،رار دهدخود در گوشه و كنار اين كره خاكي را در معرض آزمايش و تجربه ق

ت ادبي اي كه به سّنت عالقههنه پرست بودن آنها به عّلدر مقابل نيز متهم كردن برخي را به بهانه ك
ها ستايش بعضي«: گويدبا همان ذوق متعادل نقدي خويش ميشمارد و خود دارند را نيز مردود مي

ار قرون وسطايي و دفاع از عربي است شايد دفاع از ميراث گذشته را به اين عنوان كه آميخته با افك
، اين پندار به هيچ وجه درست نيست و اگر در گذشته. از كهنه پرستي بخوانند و از فرهنگ كهن



   1394بهار  ،17شماره  ،پنجمنامه ادبيات تطبيقي، سال كاوش/ 20

ستايش آثار آنها هرگز  ،را پرورش داده است بيروني و شيخ اشراق، رازي، ابن سينافرهنگ ما امثال 
هاي بايسته مربوط به ين فرهنگ قناعت كرد و از دانشبدين معني نيست كه امروز هم بايد به هم

 امروزچنان كه . هنگ نو بركنار ماندناشي از مقتضيات فر ةبيني و فلسفه تازنو و حتي جهانتمدن 
ست كه بايد همواره در هم هرگز معنيش اين ني سعدي و حافظ و خيام و فردوسيارج نهادن به شعر 

ي ماند و قافيه و معاني و بديع را نوعي حريم تجاوز ناپذير هاي گذشته همچنان باقتتنگناي سّن
يي است ايات و انديشه واقعي قوم يا جامعهدر هر زمان و در هر زبان انعكاس ح ادبياتاگر . شمرد

هاي تواند خود را در چارچوب سنتگي امروز ما ديگر به هيچ وجه نميزندكه ست ا كه موجد آن
- كاله خيام را نميـباي فردوسي و شبروز ديگر قـه امـاي كويسندهو شاعر و ن محبوس كند گذشته

هاي ته مربوط به سّنـهم به كلي با آنچ عجب هم نيست كه احساس و بيانش، تحمل كند ،تواند
تواند هم اصيل بماند و هم در عين حال تا جايي  گرايي مياما آيا اين نو ؛است متفاوت باشدكهن 

ني امروز و يك شاعر اهل مجارستان يا برزيل جز در زبان هيچ تفاوت برود كه بين يك شاعر ايرا
شود و تسليم گشتن به جاذبه آن ي در قلمرو شعر و ادب هم وارد مياينجاست كه غرب زدگ؟ نباشد

  )34- 5: همان( ».در حكم نفي اصالت فرهنگ قومي خواهد بود

صافي زمان گذشته است و از  ازي فكري ايراني كه طي تاريخ ها ويژگي، كوب زرينبه عقيده 
 آنچه اين ،دهدهاي گوناگون دارد كه نشان ميصورت ،هاي دور تا به زمان ما رسيده استگذشته

نه ؟ ي استادبياتچگونه  ،دهددارد و پرورش ميهاي دراز نگه ميها را در طي قرنگونه انديشه
  .انساني، ينه غرب، شرقي

ملي و يا حتي مربوط به ، محلي، ظر از آنچه به كلي قوميشكي نيست كه فرهنگ ايراني صرف ن
 ادبيات ةبزمي و حماسي خويش به وسيل ادبيات ةن و زمان معين در آن است به وسيلطبقات معي

درآن  رسد وجهاني ميبعد عرفاني خويش به  ادبيات ةو مخصوصاً به وسيل، عاشقانه و ديني خويش
ه در سير ـدر اين صورت فرهنگ ايراني ك. و نه غربي نه شرقي - هاي خويش تنها انساني استجنبه

برخورد با غرب كه در  از ،رسداني ميانس بعدات به ـاري جهـويش از بسيـگون خدراز آهنگ گونه
كه دائم به اين مسأله چه وحشتي بايد داشته باشد  اي از مسير حيات امروزي اوستواقع مرحله

  )38: همان( »؟زاحم ناراحت كننده بينديشدحضور يك مانع و م ةهمچون مسأل
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هاي ديگر نيز نگحتي فكر كردن در مورد تأثير منفي تبادل و تعامل با فره كوب زريناز نظر 
 ،شود اين است كه برخورد با غربآنچه از اين بحث نتيجه مي«. است اشتباه و نوعي اتالف وقت

اي فرهنگ بر، نام ديگر كه بر آن بتوان گذاشتر برخورد با مدرنيسم يا ه، برخورد با تمدن بورژوا
حتي تأمل در اين مسائل براي يك فرهنگ آفريننده اتالف وقت  ،اي نيستايران به هيچ وجه مسأله

 )39: همان( ».و موجب بازماندن از نقش آفرينندگي اوست

و دانش و  عربي ـ اسالمي از ميراث علميِ  اطّالعبين  كوب ينزرنيز به مانند   عباساحسان  
هرگز ميراث ، ضمن گرايش به فرهنگ غرب«وي . فرهنگ غربي تعادل و تعامل بر قرار كرده است

بسيار ، در تأثير پذيري از غرب، فرهنگي امت خود را قرباني فرهنگ غربي ننمود؛ بلكه بر عكس
 ».اش بوديت گرفت كه متناسب فرهنگ و زمانهحساب شده عمل كرد و چيزهايي از آنجا به عار

علي رغم تأثير پذيري فراوان از فرهنگ ، شك همين توجه به فرهنگ سنتيبي )92: 1993، ماجده(
با وجود تاثير بسزايي   عباساحسان . باشدو ادب غربي از عوامل جاودانگي وي در بين امت خود مي
طرف بي نگشته و در مقابل موضعي كامالًكه از تمدن غربي پذيرفته است هرگز دچار تقليد محض 

و همين  گيردست كه دانش وي از منابع گوناگوني سرچشمه ميا را در پيش نگرفت و اين بدليل آن
ي ها قپي گشودن اف امر سبب شده است تا از ديدگاه جديدي برخوردار گردد كه همواره در

 پردازددسته از منتقدان عرب مي وي در عين حال به نكوهش آن«. جديدي در برابر خواننده است
،  اسعب( ».كننداند و يا به صرف آگاهي اندكي بسنده مي اطّالع بيبت به آراء نقدي ديگران كه نس
هاي نوين نقدي غرب را وارد نقد جديد عربي ي بسياري از شيوهاحسان با نقد شعر بيات )253: 1996

 قرار داد درچه مضموني مورد بررسي ، وي با دقت خاصي شعر بياتي را چه از نظر لغوي. كرده است
- ه بر اينها وي متن شعر را با متناضاف. حالي كه بر شكل و ساختار و كاركرد آن توجه ويژه داشت

هاي روز نقد آشنايي و شناخت كامل وي بر نظريههاي جديد جهاني تطبيق داد كه همه اينها نشان از 
ثر از شيوه بياتي بسيار متأدر تحليل شعر   عباساحسان « )52: 2002،  اسعبعبدالحليم ( .ادبي دارد

  )51: همان( ».گرفتاس بررسي تطبيقي و تحليل صورت مياي كه بر اسنقدي اليوت بود؛ شيوه
جدا كردن  چنان استادانه به تعامل و گاه تقابل با اصول نقد غربي برخاست كه  اسعباحسان    

از ، آثار و شيوه كار سايرينچرا كه وي در تعامل با . كار آساني نيست موضع ايشان در اين رابطه
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براي بررسي اين  رواينزواياي گوناگوني وارد شده كه ممكن است در ظاهر متناقض به نظر آيد از 
اي از روش او نمونه فن شعراب ـكت. طور فراگير به زواياي كار ايشان نگريسته شوده مورد بايد ب

  عباستوان چنين نتيجه گرفت؛ احسان در مجموع مي. تعامل و گاه تقابل با اصول نقدي غربي است
به ، با درك مفاهيم نقد غربي و نزديك كردن آن با ذهن خواننده عربي خود كوب زرينهم به مانند 

او در برابر آراء و اصول نقدي جديد غرب . رويكردي نوين و جاويدان در نقد معاصر دست يافت
و آنها را با انديشه خود سنجيده و رويكردي منفعل نشد و همواره آنها را مورد آزمون قرار داد 

از محدود كساني بود كه به شكل عميق و   عباساحسان . جديد فرا روي ناقد عرب قرار داده است
همچنين كمتر كسي چون وي توانست به ميراث جهاني . ميراث عربي ـ اسالمي را فرا گرفت، فراگير

صوصيت سبب شد مباني نقد غرب را در ارزيابي متن چه بسا اين خ«و . توجه نمايد و آن را بياموزد
وي به نقش زمان و مكان در پيدايش متن و نقد . آنكه آن را بر متن تحميل كند بي، عربي به كار بندد

، بدون توجه به موقعيت جغرافيايي و تاريخ و نظريه، قي آن ايمان داشت و در ارزيابي اثر ادبيو تّل
و  )29: 2003، السعافين( ».هاي وارداتي را به كار نگرفتگر و يا ايدهگرفته از تمدني ديهاي برروش

شناخت او از ميراث : توان گفتبه فكر و ادب معاصر مي  عباسحسان ا ةويژ ،فرهنگة در حوز
اش ياري كرد نقدي ةكه او را در پيشرفت انديش عربي و غربي زير بناي اصيل و محكمي بود تةگذش

ادبي و علوم انساني جديد غربي و عربي افزون كرد و باعث شد كه كار  و معرفتش را به مذاهب
كند را آغاز كند و آنها را در مطالعه و تأليف و ترجمه هر آنچه كه به پيشرفت شناختش كمك مي

ها اشاره داشته است كه خود بار  عباساحسان . يش قرار دهدهاي ادبي و نقدي خوخدمت فعاليت
  عباس احسان« )19: 1981،  عباس( ».ها داشته باشدوسيعي از همه فرهنگ اتاّطالع«اقد بايد يك ن

، اسيـم از روانشنـاع، هاي مختلفهـاش رشتهاي علمي و معرفتيبراي تكميل و افزايش داشته
پرداخت و از آنها » روايت و نقد، قصه« ادبياتشناسي تاريخ و تمدن و و اسطوره شناسيجامعه

تي ترين آنها كتاب  ترجمه كرد كه مهم، اش موثر بود ه در پيشرفت انديشه نقديمختلفي ككارهاي 
اما  )19: 2002،  عباسعبدالحليم ( ».بود 2ماتيسن اي در ماهيت شعر از و مقاله شاعر و ناقد 1اس اليوت

در پيشبرد  يوسف نجم محمدبا همكاري  استانلي هايمنترجمه كتاب نقد ادبي و مدارس جديد 
                                                      
1 -Thomas Stearns Eliot 
2 -Peter Matthiessen 
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تنها به ارائه  ،ه خود هايمنست كا اين در حالي. اش از نقد جديد بسيار مؤثر بودمعرفتيشناخت 
بلكه بسيار بر ايجاد ارتباط بين تاريخ نظريه نقدي از زمان يونان قديم تا  ،هاي جديد اكتفا نكردنظريه

بلكه  ،ها اكتفا نكردطبيعي است كه احسان هم به اين كتاب. به امروز تأكيد و اصرار داشت
هاي گوناگون در مورد بالغت جديد و شعر و متن شناسي را و نظريه ي فراواني از مذاهبها ابكت

هايي كه ناقدان قبل از او زحمت ترجمه و تحقيق  گونه كتابمطالعه و از منابع و مصادر و ترجمه اين
د مؤثر اين نسل حاصل كرد و ضمن اعتراف به وجو  اطّالعو بررسي آنها را بر عهده گرفته بودند 

. ايم نهضت نقد ادبي نرسيده ةز به مرحلهنو، با وجود تمام اقدامات صورت گرفته«: پويا معتقد است
، شكنيساختار، گراييپساساختار، هايي كه پيرامون مباحثي چون ساختارگرايي كتاب آثار و

، 1الكان، ك دريداژا، بارتهاي درخشاني چون آيا نام؟ كجا هستند، مدرنيسم باشد مدرنيسم و پست
ديده  باختين و تودوروفدر كجاي نقد ما اثري از ؟ در بين ما هستند، ادوارد سعيد و ايهاب حسين

از  عياطّالشود و ما  كه به سرعت دچار تغيير و تحول مينقد ادبي عرصه وسيعي است ؟ شودمي
ها و يدتر و نامچند كه ما از مكاتب جدهر . هاي بعد خود نداريمتحوالت دوران خود و نسل

. ايم آن را عملي كنيم نتوانسته، ايمها آشنا شدهنيستيم؛ اما چون دير با آن  اطّالع دستاوردهايش بي
ي براي شناخت اين مكاتب است كه ما هيچ گونه تالشي در تر مناسبة رمان زمين، عالوه بر آن

پست ، مدرنيسم، شكنيتارساخ«هايي چون به استثناي مكتب .....ايمام ندادهجهت نقد آن انج

كه اينها فقط صرف عناويني برگرفته از نقد غربي هستند كه در واقعيت عربيِ ما نشانه  »...و مدرنيسم
مگر در آثار كساني كه بسيار تمايل دارند تا در اين مكاتب مثل و مقلد . عملي از آنان وجود ندارد

  )23: 1996،  عباس( »!ناقدان غربي باشند و خودشان را مثل آنها نشان دهند

وجود اين منتقدان و آثار : توان گفتصورت گرفت مي پژوهشاي كه طي اين با توجه به مقارنه
ن نقد ادبي معاصر نقطه عطف بسيار مهمي در جريا ،نقد ادبي آفريدند ةادبي ارزشمندي كه در زمين

قد ادبي نقش مهمي را ايفا ناين منتقدان در حل دو مشكل بزرگ و اساسي . ها بودعربايرانيان و 
 ،به ويژه نقد ادبي كه علت اصلي آن نبود، و تشتت در تحقيقات ادبي پراكندگي: الف، اندنموده

توان مي آنچه: ب. نقد در هر دو زبان عربي و فارسي است ةتحقيقات كامل و دايرة المعارفي در زمين

                                                      
1 - Roland Barthes, Jacques Derrida, Jacques Lacan. 
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و علت اصلي ، و عربي ياد كرد سياز آن به عنوان آشفتگي و چالش اصطالحات در نقد ادبي فار
تأثير نقد غربي و تمايل ناقدين اسالمي به ترجمه لفظ به لفظ اصطالحات نقد غربي و كوركورانه 

ها از مقايسه و بررسي علمي به دور بسياري از اين ترجمه كه. ستا نقد خوديپياده كردن آن بر 
 ت به آثار اين دو ناقد برجسته يكي ازولي بازگش، خودي همخواني ندارد ادبياتاست و با نقد و 

وان گفت ـتاما در مجموع مي. آشفتگي و سردرگمي است، يهاي برون رفت ما از پراكندگ راه
بيشتر  كوب ينزرهاي نقد ادبي نوين غربي به نسبت بر شيوه  اسعبت وآگاهي احسان ااّطالعوسعت 

دوم زندگي علمي خود را در خدمت  دوره  عباساست و آن هم شايد به اين علت باشد كه احسان 
هاي ديگر به مانند  عالوه بر نقد ادبي در رشته كوب ينزردر حالي كه ، نقد ادبي معاصر قرار داد

هاي عربي و و همچنين اينكه محيط دانشگاه. نيز مشغول بوده است. . . و تاريخ و فلسفه و عرفان
اما هر دوي آنها به لزوم تعامل سازنده با . ستتأثير نبوده ا گيري اين رويكردها بي اني در شكلاير

ه و فرهنگ غرب تأكيد داشتند و مواجهه فرهنگ ايراني و عربي با غرب را به منزله تجرب ادبيات
تاريخي اين ارتباط متقابل تأكيد  ةسابق دانستند و برها نمينخست همكاري و تعامل اين فرهنگ

  . داشتند
  نتيجه. 3

و با ، نقد غربي جديد، نقد ادبي عربي و ايراني كهن: بي و فارسي بر پايه سه ركن اصلينقد ادبي كنوني عر .1
   .شكل گرفته است، تسامحي بيشتر نقد يوناني

غرب و شرق از جمله كتاب فن  ادبياتبا تحقيقات و تأمل خود برآثار نقدي  كوب زرينو   عباساحسان . 2
-دريافتند كه اصول اين كتاب علي، ادبي در طي تاريخ بوده استهاي ارسطو كه مبناي بسياري از نظريه شعر

به خاطر تباين  گذارين عدم تأثيراي. ه استچندان بر نقد عربي و فارسي تأثير نگذاشت شا اهميترغم 
 . باشدهاي مختلف ميفرهنگ

 ؛است اشتهكالسيكي د ةصبغ ،شعر عربي و فارسي در طول تاريخ :معتقدند كوب زرينو   عباساحسان . 3
 . كه هرگز نتوانسته خود را از قيد تشبيهات و استعارات برهاند چرا

 حالي و اين در، بيشتر به تعامل فرهنگي با غرب معتقد است تا تقليد از آن كوب زرين ،رسدنظر ميه ب. 4
غربي را نقد و فرهنگ ، غرب ادبياتبا توجه به مطالعات بيشتر در مورد فرهنگ و   عباسست كه احسان ا

 . گيردداند و بسيار تحت تأثير آن قرار ميغالب مي
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ن نشا كوب زرينهاي ولي تحقيقات و بررسي ؛نداني نداردچ ةپيشين ،نقد ادبي در ايرانچند كه  هر. 5
  . فارسي مديون است ادبياتادب جهاني در طول تاريخ به فرهنگ و  ،دهد يم

  ها نوشتپي. 4
تحصيالت ابتدايي و متوسطه . هجري شمسي در بروجرد چشم به جهان گشود1301اخر اسفند كوب در او عبدالحسين زرين )1(

 1327در سال . هاي بروجرد پرداخت پس از پايان تحصيالت متوسطه به دبيري در دبيرستان. را در بروجرد به پايان رسانيد
ره دكتري ادبيات شد و سرانجام در سال سپس وارد دو. ليسانس خود را از دانشكده ادبيات دانشگاه تهران دريافت كرد

به بعد در فواصل تدريس در دانشگاه  1341كوب از سال  زرين«. موفق به أخذ درجه دكتري از دانشگاه تهران گرديد 1334
در  )1: 1384محمدخاني، (» .به تدريس پرداخت... هاي هند، پاكستان، آكسفورد، سوربن، پرينستون و تهران در دانشگاه

ها، به علم ملل و نحل و مباحث مربوطه به كالم، نقد ادبي و تاريخ عالقه يافت و آثار ارزشمندي در اين اين فعاليتضمن 
هاي اخير بيشتر اوقات خود را به مطالعه و تحقيق و تدريس مباحثي در عرفان، اديان و كوب در سال زرين. زمينه تأليف كرد

است بين تاريخ ادبيات و نقد ادبي ارتباط نزديكي ايجاد كند و نقد ادبي بيمارگونه  كوب توانسته زرين. تاريخ گذرانده است
ها كتاب و صدها مقاله حاصل تحقيقات ارزشمند او در طي پنجاه سال  ده. ادبيات فارسي را تا حدودي جان دوباره ببخشد

-نقد ادبي وي مي  ها انداخت، كتاببر سر زباناما آنچه شهرت وي را به عنوان يك ناقد . باشداي وي ميبهپاياني عمر گران

با عالوه بر اين كتاب ارزشمند، ايشان در زمينه نقد ادبي كتاب . نمايدباشد كه تا به امروز هم، در نوع خود كم نظير مي
كوب هم از  ينزر. را تأليف كرد انساني–نه شرقي، نه غربي هايي از كتاب  فصل: هايي از اين قبيل، مثل و كتاب هكاروان حّل

هاي فلسفي در نقد و اهميت تأثير و تأثر بين ادبيات در قالب ادبيات تطبيقي غافل نشد و نقش آن را در كنار تأثير مكتب
. هاي تطبيقي   يك ويژگي ديگر در نقد امروز گرايش آنست به شيوه«. ادبيات امروز بسيار مهم و حياتي ارزيابي كرده است

العاده ترجمه و نشر جرايد و وسايل تبليغي بيقي بر نقد عصر ما ناشي از توسعه روابط ادبي و رواج فوقدر واقع غلبه روح تط
هاي گذشته در ادب    هاي فلسفي و اجتماعي است كه نفوذ آنها خيلي بيش از قرنويژگي ديگر تأثير خود آگاه مكتب. است

   )565: 1378كوب،  زرين(» ها باشديانمحسوس و مشهود است وقتي شعر و ادب تحت تأثير اينگونه جر

ليه را در شهر صفد به پايان رساند و در روستاي عين غزال فلسطين به دنيا آمد، تحصيالت او 1820در سال   احسان عباس )2(
هاي فلسطين براي ادامه    بعد از مدت شش سال تدريس در مدرسه و. قدس فرا گرفت »كلية العربية«دوره دبيرستان را در 

النقد «با دفاع از پايان نامه خود،  1961 تحصيل به مصر رفت و پس از طي مدارج تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس، در سال
 . به أخذ درجه دكتري نايل آمد احمد امينبه راهنمايي استاد  »األدبي إلي القرن ألخامس الهجري

 1968تا  1960از سال . ديگر به فلسطين برنگشت اش به كشورهاي مختلف عربي،و مهاجرت خانواده 1948پس از واقعه 
رياست بخش زبان عربي و مركز تحقيقات خاورميانه  1982تا  1980هاي  در فاصله سال. استاد دانشگاه آمريكايي بيروت شد

با تا پايان عمرش  1986وي از سال . دار و مدت دو سال هم ميهمان دانشگاه پرينستون آمريكا بود آن دانشگاه را عهده
دانشگاه اردن همكاري داشت و سرانجام پس از هشتاد و سه سال عمر ارزنده و گرانبها، و پس از تأليف بيش از دويست 

هاي مختلفي كه پيداست، وي از ميان گرايش  آن طور كه از آثار احسان عباس. درگذشت 2003ژوئن  29كتاب و مقاله، در 
. در اين زمينه نيز پايه رويكرد خود را بر اساس ادبيات تطبيقي بنا نهاده استداشت بيشتر به نقد ادبي روي آورده است كه 

هاي يك ناقد تطبيقي در بهترين شكل آن اگر قرار باشد در يك شخص جلوه كند آن شخص شكي نيست كه ويژگي



   1394بهار  ،17شماره  ،پنجمنامه ادبيات تطبيقي، سال كاوش/ 26

عربي قدس و  ةكداست و بدون شك كسي كه بر ميزان و عمق شناخت و عالقه احسان در زماني كه در دانش  احسان عباس
سپس در قاهره حضور داشت آگاهي داشته باشد؛ در خواهد يافت كه وي به چه ميزان به ارتباط بين ميراث عربي و غربي 

البته در اين راه « هاي تأثير و تأثر آن را كشف كرده است كهآگاهي داشته و براي انجام اين كار تالش نموده است و زمينه
هايي در ميراث غربي و تمدن آن  وسيع او بر ميراث غربي و تمدن آن و پژوهش  رد اضافه بر اّطالعكآنچه احسان را ياري مي

مفهوم درس « )همان(» .هاي تحقيقاتي وي در بعدي وسيع در شناخت دقيق ميراث ادبي ماست پژوهش–و تاريخ فكري آنها 
 )121: 2002،  عبدالحليم عباس(» .بر خوردار است به نسبت ديگران از شموليت و گسترش بيشتري  مقارنه نزد احسان عباس

الشعر العربي المعاصر، فن الشعر، عبدالوهاب البياتي و الشعر اتجاهات كتاب  توانن زمينه ميـار وي در ايـترين آثاز مهم
  . را به عنوان نمونه نام بردالعراقي الحديث 

سطوح  يبرا كايرقص، و تئاتر در آمر، يقيموس يعالمدارس  مشهورتريناز  )School Juilliard( ارديمدرسه جول )3(
  .وكالج است يدانشگاه شيكودكان، نوجوانان، پ

 شناسان اتياز دانشوران و اله) يالديم 111- 111 رامونيپ )وسيآدامانت جنياور اي( ριγένης: يونانيبه ( جنياور )4(
  .بود يحيمس يسايكل هيلو جزو پدران بزرگ او يحيمس نيآغاز

 

  كتابنامه

  ها كتاب: لفا
  . بنگاه ترجمه و نشر: تهران، عبدالحسين، كوب زرين ترجمة، فن شعر ؛)1337( ارسطو. 1
هاي دفتر پژوهش :، تهران)كوب نيزر نيدر سوگ دكتر عبدالحس( نيكارنامه زر؛ )1378( يعل ،يدهباش. 2

 .فرهنگي

  .جاويدان : ، تهران ول، چاپ انقاب دروغ، شعر بي شعر بي؛ )1347( عبدالحسينكوب،  ينزر. ٣
 .خانه سپهرچاپ: تهران،  اولچاپ ، نه شرقي، نه غربي، انساني؛ )1353( ________________. ٤

  .سخن : تهران، چاپ سوم، آشنايي با نقد ادبي ؛)1374( ________________. 5
 .امير كبير : تهران، چاپ ششم، نقد ادبي؛ )1378( ________________. 6

 .اميركبير : تهران، چاپ هيجدهم، كارنامه اسالم؛ )1392( ________________. 7

  .دارالشروق: عمان، بال ضفاف ناقد  احسان عباس ؛)2002(السعافين، ابراهيم . 8
سرق  يمن الذ«، ضمن»المجتمع ايو خدمته لقضا يللفكر العرب يالنقد األدب هيتوج«؛ )1981(، احسان  اسبع.  9

 .»النار

 .دارالشروق: الطبعة السادسه، عمان، فن الشعر ؛)١٩٥٧( ______ .10

 .ةياملؤسسة العرب: وتري، بة فی األدب العربیيونانيمالمح ؛ )١٩٧٧( ـــــ .11
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ه للدراسات ياملوسسة العرب: وتريخطرات فی النقد و األدب، ب، من الذي سرق النار؛ )١٩٨٠(_______ . 12

 .والنشر
  .ةدارالثقاف: وتريب، ، الطبعه الرابعهد األدبي عند العربتاريخ النق ؛)١٩٨٣(________ . ١٣

   .دارالشروق: ه، عمانيه الذاتري، سغربة الراعی؛ )١٩٩٦(________ . ١٤ 

 .ةيکياجلامعة اإلمر: وتري، بو بحث عن البطل  احسان عباس ؛)١٩٨١(، بکر  باسع .١٦
 .وزارة الثقافه: ، عمانلتراث و النقد األدبيبين ا  احسان عباس ؛)٢٠٠٢(  م عباسي، عبداحلل عباس. ١٧

: هرانت ،)كوب نامه استاد دكتر عبدالحسين زرين جشن( عرفتمدرخت  ؛)1384( علي اصغر، خانيمحمد .١٨
 .سخن

 .صدرا: قم، خدمات متقابل اسالم و ايران ؛)1359( مرتضي، مطهري. ١٩

 هامجّله. ب

 ،هنر و مردم، »ملل ريسا ادبيات يبر رو يفارس ادبياتان و زب ريتأث« ؛)1349( حسن، يجواد ديحاج س. 20
 .2-9صص ، 98ش

، بهار و تابستان، معاصر جهان ادبياتپژوهش ، »شرق و غرب ادبياتتوارد در «؛ )1379( گلنار، يحامد. 21
  .104-107صص ،8ش
  .81-95ص، رمجله االفكا: ، عمان» احسان عباس يلد يالنقد األدب«؛ )1993(حمود، ماجده . 22
، جملة املعرفة :وتريب ،»یاإلنسان ضاحيو اإل یالتزمت املنهج نياألدب املقارن ب«؛ )١٩٧٩(حسام  ب،ياخلط. 23

 .٥٧-٧١صص

- 51صص، 99-100شماره ، ياقتصاد-ياسيت سااّطالع، »يغرب شناس تيحكا«؛ )1385( اصغر، دادبه .24
45. 

   .جملة الکرمل فلسطني،،»الراعینا ذلک أ:  عباساحسان «د؛ يمر؛ )١٨٨١( صليف، دراج. ٢٥
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   کوب ني زرنيوعبداحلس  حسان عباسالنظرة النقدية إل

  ١يف التفاعل مع الثقافة واألدب الغريب

  

أبواحلسن أمني مقدسی                                                                                     
٢  

  غة العربية و آداا، جبامعة طهران، ايرانفی قسم الل استاذ مشارک
  ٣داود شريواين                                                                              

  طالب الدکتوراه فی فرع اللغة العربية و آداا، جبامعة الشهيد شتی، ايران

صامللخ  

الذَينِ قد تألّقا يف جمال التفاعل مع األدب و  ني املمتازنين کوب من الباحثي زرنياس و عبداحلساحسان عب
 هذايف  البحث و إلی التحقيق تطرقا قد و الثقافة الغربية، کما يف جمال النقد األديب املعاصر للعربية و الفارسية؛

 من التاريخ، من فترات خالل وقعت قد اليت التأثريات مجيع درسا واخلطأ، وقد التجربة منهج بإستخدام اال،
 کان الثقايف التفاعل هذا بأن النتيجة علی هذه حصال قد و .والغرب الشرق أديب بني اليوم حتی القدمي اليونان
 من الثقافات، هذه إحدی مبادئ تنفيذ أن يعين ال التفاعل هذا ولكن واليزال کذلک؛ األدبني هذين بني دائماً

 الغربية النقدية النظريات إزاء حامساً واعيًآ موقفاً اختارا إما .ائماًد أمة أخری ثقافة و أدب علی تطبيقها املمکن
اليوم، و مع استعراض هذه النظريات و  حتی السابقه أالزمان الفارسي منذ و العربی النقد يف دخلت قد اليت

   . قبوهلا، مل يبقا مستسلماً و مقلداً هلا دون الوعی ابداً
، أن نشري إلی التفاعل -التحليلی -معتمدين علی املنهج الوصفی-هذه الدراسة،  بناءاً علی هذا، حاولنا يف     

الثنائی و املعتاد بني األدب و الثفافة الشرقية و الغربية؛ وأيضاً نقارن بني آراء و تعليقات هذين الناقدين املعاصرين 
اضی و احلاضر، و مستوی اجتاههما کمحققي االدب املقارن، يف جمال الکيفية و املستوی هلذه التفاعالت، يف امل

  .بنسبة تراثهما و أيضاً بنسبة األدب و الثقافة الغربية املعاصرة
  

 .إحسان عباس، زرين کوب، النقد األديب، األدب اليونانية، الشرق و الغرب :الکلمات الدليلية

                                                      
 ٢٧/٣/١٣٩٤ :خ القبوليتار                                  ٢٠/١٢/١٣٩٣:    خ الوصوليتار -١

2
 abamin@ut.ac.ir :العنوان اإللکتروين للکاتب املسئول - 

  davoudshirvani@yahoo.com: العنوان اإللکتروين - 3


