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در نگاه  کوبزرّینالحسين و عبد عبّاسآراء نقدی احسان بررسی تطبيقی 

 1ادبی جدّدت ت وبه سنّ 
 2ابوالحسن امین مقدسی

 دانشگاه تهرانزبان و ادبّیات عربی، دانشیار 
 داود شیروانی3

 دانشگاه تهران ،یعرب ادبیّاتارشد زبان و دانشجوی کارشناسی

 چکيده

ه المعارفی در نوو  خوود بوةدایر ویش،های علمی خدامنهکه با وسعت  کوبزرّینعبدالحسین  و عبّاساحسان 
وآثوار زیوادی بور  وای نقد ادبی معاصر عربی و فارسی بسویار رورت ظ هواهر شودند  ةدر زمین، روندشمار می
نقودی ایون دو  فعّالیّوت. قرار کنندیکی بربسیار نزد ةادبیّات و نقد ادبی رابطتوانستند بین تاریخ  هاآن گذاشتند.

دبی شرق و نقد ا هر آنچه از گذشتةبدین صورت که  شود؛قالب کار نقد تطبیقی گنجانده می در ،ناقد بر سته
به همین  هت  و شکل  دیدی از نقد به و ود آوردند. با نقد ادبی معاصر تطبیق دادند غرب فرا گرفته بودند،

 خود و ضمن بررسی همه  انبة نقد ادبی گذشتة هاآن د.آور راشمناقدان مخضرم به از  مله را  هاآنتوان می
متقابل  و متعادل تأثیراز  اند؛ت داشتهسنّنگاهی نوگرایانه به  ،های نقدی نوینها و روظاز مکتبآگاهی کامل 

گورایش افورا  یوا تیوری  زمینه به در این و برخ ف کسانی که  شرق استقبال کردند وغرب ادب  وفرهنگ 
 و تسونّبوه  هواآنمیوزان گورایش کوه  شودمی دیدهچند در مواقعی هر راه اعتدال را در ریش گرفتند. ،داشتند
از شوعر نوو بسویار شوود و مدرنیسو  محسووب موی ذاتاً که عبّاسخ ف احسان بر ت وبه یک اندازه نیس تجدّد

آوری و نو تجدّدبه  هاآندوی  ا در عین حال هرامّ ؛ت داردرایش بیشتری به سنّگ کوبزرّین ،کندمیاستقبال 
از سایر منتقدان معاصور را  هاآن رویکردها، تنوّ و همین گرایش همه  انبه  ک سیسی  اعتقاد دارند. با رشتوانة
 کند.متمایز می

  شرق غرب و ،شعر نو ،تجدّد ت وسنّ نقد ادبی،، عبّاس، احسان کوبزرّین :واژگان کليدی

                                                      
 23/6/1331 تاریخ رذیرظ:   6/3/1331 تاریخ دریافت:. 1
   abamin@ut.ac.ir: نویسندة مسئول رایانامه. 2
 davoudshirvani@yahoo.com رایانامه:. 3



 1331 زمستان، 8وّم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقی، سال دکاوظ /2
 

 پيشگفتار

از قورون گذشوته هموواره در کنوار  نقد ادبوی فارسوی و عربوی و ادبیّاتنظران، ة اغلب صاحببه عقید

بوا هو  آمیختوه از  وانب مختلف چنان  ،تاین دو ملّ نقد ادبی . فرهنگنداهاز ه  بود رمتأثّدیگر و یک

یعنوی ، دوهای اصولی آن  دا از اندیشه ،به منابع مو ود تو ّهبا  هاآنهریک از ادبی  بررسیکه است 

یخ توارمراحول  ،ملّوتدو  قود ادبوی در میوان هورن .رسودنظر نمیه آسانی بکار اس می  - عربی ادبیّات

از  ،این امر چنان واضح و آشکار بوده که اکثر ناقودان معاصور موا و استیکسانی را رشت سر گذاشته 

ناقود ایون دو  هوایاندیشوه میوان ودند.ورده بووبه خووبی بوه آن روی بو کوبزرّینو  عبّاس مله احسان 

 اسوت.غرب وزین از نقد امر هاآنرذیری تأثیر ،هایکی از این شباهت .های بسیاری و ود داردشباهت

آراء ناقودانی چوون  توأثیر نویسوی غربوی نیسوت.عربی بر نقد نقد ایرانی و تأثیرولی این به معنای انکار 

 ،گرایوانشکلهای های غربی چوون نظریهبر تکامل نظریه االصل()ایرانی القاهر  ر انیعبد  احظ و

عربوی شوکل  ونقد ایرانی  هامروز (.سخن خواهی  گیت تأثیراین  ادامه دربارةدر ). آشکار است کام ً

 اسوتثنای آثوار ورسود بوه بوه نظور موی و نیستی در این زمینه مکتب خاصّ ةنندکابدا  وندارد  یمستقلّ

در حصواری از  چنوانهو  ،کووبزرّیونو  عبّواسمعدودی از ناقدان مثول احسوان  لییات نقدی شمارتأ

و  عبّواساحسوان  .حودود اسوت و گسوتره دنشص مشخّ مندنیاز و ه استها باقی ماندکاستی نقایص و

بوا شواگردی  عبّاساحسان نقدی  فعّالیّت لاوّ مرحلة آیند.ضرم به شمار میناقدان مخ  زو ،کوبزرّین

گیوری  نوبش نقود بوا او نیوز م آن دوّ مرحلة د.با شاگردی فروزانیرآغاز ش کوبزرّینو  ،احمد امین

هوای نقود غورب بوه در نقد که با نیووذ نظریوهنوگرایی  حلةس  قرن بیست  و به دنبال آن مرادبی در اوا

 تیواوت آراءِرغو  ، علویبر سوته این دو ناقودهمراه بوده است.  ،نقد عربی و فارسی آغاز گشته حوزة

دارای  و هووای فراوانووی بووا هوو  دارنوودشووباهت ،ادبووی نسووبت بووه ادوار مختلووف نقوود در زمینووة انوودکی

هوای نقودی ل با نظریوهدر تعامی خاصّ هاینقد ادبی و شیوه ینةهایی در زمنوآوری ،رویکردهای نقدی

 و عبّواساحسوان  .مطلوق داشوتند تو ّهنقد غربی  بهکه بسیاری از منتقدان شرق در زمانی .هستندغرب 

 حیوظ وخوویش ادبوی  گذشوتةخود را با  رابطة ،تو ّه به نقد غربیزمان با ه  ،کوبزرّینتر کمی بیش

از  ملوه  .شوودموینقدی آن دو محسوب  مثبت کارِهای ن از ویژگیوشک ایدون وب تقویت کردند و

است که هر  ع وه بر برخی موارد ذکر شده این ،بر سته در این مقال شخصیّتدالیل انتخاب این دو 

د اعتقواد داشوتند و هور دو از ادبوی خوو به گذشوتة ؛دبی بودندنقد ا نظر در حوزةصاحب انادتدو از اس
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ا مکاتب نقد ادبی  دیود آشونا از نزدیک ب و ندادبی  دید در غرب آگاهی کامل داشت های نقدحوزه

 ةدو قلّو ،عبّواسو احسوان  کوبزرّین»ای تحت عنوان مقاله ،یتگریشینة این تحقیق باید  دربارة ند.بود

ن ایو نویسوندة .باشودنوشته شده که از منابع این روژوهش نیوز می، استکه حدوداً ده صیحه  «نقد ادبی

 ؛ای مختصور داشوته اسوتاشواره هواآنبه شیوة نقدی  ،زندگی این دو ناقد بر ستهضمن اشاره به  مقاله

 .نشده است ،استادبی  تجدّدت و ولی وارد مبحث این مقال که حول محور سنّ

 تطبيقی ادبيّاتمفهوم نقد ادبی و 

نوزد شود متیاوت است. مراد از نقد با آنچه امروزه از آن استنبا  می ،یشینیانرتعریف نقد ادبی در نزد 

کوه الیواآ آن چوه وضوعی این ةبوارثری را بیان کنند و موث ً درمعموالً این بوده است که معایب ا ،قدما

ی از فراز و فرود لیظ و معنی سخن گوینود. طور کلّه د یا معنی آن برگرفته از اثر دیگری است و بندار

ادبی نشان دادن معایب اثر  مراد از نقد ،ا در دوران  دیدامّ .شوداین معنی از خود لغت نقد فهمیده می

زیرا نقد ادبی به بررسوی آثوار در وه  - ه این امر ه  اشاراتی داشته باشدچند ممکن است بهر -نیست 

ت مطور  گونه آثار بیش از اینکه نقا  ضعف مه  باشد نقا  قووّرردازد و در اینادبی می یک و مه ّ

ی واسوطه عوادّ آثار ادبی با خوانندة ةعبارت از این است که بین نویسند بی کارظآثار اد منتقد» است.

ندهد بسا کوه از آن  تو ّهمردم را اگر کسی  ةهست و عامّو لطائف و دقایقی را که در آثار ادبی بشود 

و  معایوبنمایود و اگور هو   تو ّهرا بدان لطائف و بدایع م هاآن، معلوم کند و نصیب بمانندغافل و بی

را ع به آن آثوار بیهووده نیستند و به همین  هت  هاآنه اکثر ملتیت نقایصی در آن آثار هست که عامّ

تا قیموت  کنند، آن معایب و نقایص را نیز آشکار بنماید و از ررده بیرون اندازدبینی مبالغه میدر خوظ

 (12-11 :1338، کوبزرّین) «.ن باشدو معیّهر یک از آثار ادبی معلوم حقیقی و بهای واقعی 

ه  و از انعکواس ی که از روابو  ادبوی ملول مختلوف بواای است از نقد ادبشاخهنیز تطبیقی  ادبیّات 

تطبیقی تصویر و انعکواس  ادبیّات» ،به عبارت دیگر گوید؛دیگر سخن می ملّت ادبیّاتدر ی ملّت ادبیّات

تطبیقوی  ادبیّوات» گویود:موی کووبیونزرّ«. هوای دیگورملّوتیوا  ملّتی است در ملّتو فرهنگ  ادبیّات

 ادبیّواتدر ی ملّتو ادبیّواته  و از انعکواس ی که از رواب  ادبی ملل مختلف باای است از نقد ادبشاخه

 ادبیّواتمناسوبات بوین  ست از تحقیق در بواب روابو  وا در واقع عبارت یا گوید؛دیگر سخن می ملّت

سوت کوه در ا مثول آن تحقیق در این رشته اشتغال دارد،ای که به هرژوهند واقوام مختلف  هان  ملل و

آن  ادبوی را کوه از معوام ت فکوری و نشیند توا تموام مبوادالت ومیقلمرو زبان قومی به کمین  سرحدّ

ریداسوت کوه  مراقبت خویش بگیرد و تحت نظارت و ،دهداقوام دیگر روی می بین آن قوم و ،سرحد
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 )هموان: «.تی که در این تحقیق به کار بندد مناسوب خواهود بوودمراقب ت وحاصل تحقیق او با میزان دقّ

هسوتند کوه بوا  از نقود تطبیقویخوود مصوداق واقعوی ایون تعریوف  ،کووبزرّین و عبّاسحسان ا (121

ی ادوار و ملل مختلف نشسوتند و آنچوه را بورا همة ادبیّاتدر کمین  ،و با زیرکی تماممطالعات فراوان 

را  آن ،سویفرهنوگ عربوی و فاربه ارمغان آوردند و با تطبیق آن با  ،دنددیمینقد ادبی معاصر مناسب 

 .کردندبومی 

 عبّاساحسان 

در روسوتای عوین غوزال حییوای  1321سوال  ،عبّواسمعروف به احسان  ،عبّاسالقادر احسان رشید عبد

 دبیرستان را در ود و شهر صید به رایان برد و دورةه را در زادگاه خلیّتحصی ت اوّ فلسطین به دنیا آمد.

ت شوش سوال در مودارس مدّ گرفت.فرا palastine intermediate (1341-1333)قدس  «کلیة العربییة »

در  و برای ادامه تحصیل بوه مصور رفوت 1346در سال ویژه شهر صید به تدریس ررداخت.ه ب ؛فلسطین

  تحصویلی لیسوانس و مدار رس از طیّ. عربی به تحصیل اشتغال یافت ادبیّات در رشتة ،دانشگاه قاهره

 بوه راهنموایی «عة ارةباالمة اهلالی ةب دیة ا قة الألعن ا» ،خود نامةبا دفا  از رایان1314الدر س فوق لیسانس،

 آمد. نائل دکتری به اخذ در ة ،محمّد امین

بوه  ،نکبه معوروف اسوت به واقعة که 1348 فلسطین در سالاع م رسمی حکومت اشغالگر رس از  

 توا 1361از سال  نگشت.دیگر به فلسطین باز سیر کرد و به کشورهای مختلف عربیاظ خانوادههمراه 

رمیانوة آن تی ریاست بخش عربی و مرکز تحقیقات خاومدّ استاد دانشگاه آمریکایی بیروت بود. 1386

توا  1386از سال . ت دو سال ه  میهمان دانشگاه ررینستون آمریکا بودمدّ و بر عهده داشتدانشگاه را 

 درگذشت. 2113ژوئن  23در سرانجام  و کاری داشتهمبا دانشگاه اردن  نیز عمر رایان

ویوژه دنیوای عورب اسوت کوه ه قان و نویسندگان  هان و بوترین محقّکوظاز سخت عبّاساحسان  

عضو چنودین فرهنگسوتان و  ،ت حیات رر بار خوددر مدّ او نماید.مینظیر بدون شک در نو  خود ک 

آثوار  های علموی و فرهنگوی بسویاری را از آن خوود سواخته اسوت و وایز و نشان ؛انجمن علمی بوده

 111ی است که از او به حدّ فعّالیّتهای گستردگی حوزه .نیز از خود به یادگار گذاشته استی متعدّد

 حووزة در تورین منوابع و مذخوذاز معتبر نظیرنود وآثاری که در نو  خود بی ه  آن ؛کنداثر تجاوز می

دیة اننة اقة الألعن اکتواب تووان از مویتی نقود سونّ ترین آثار وی در زمینوةاز مه ) روند.ه شمار میب خود
ّ ات ا کتاب  ، ازمعاصرنقد  در زمینة و لعربب تووان وی را ایون رو مویاز  (.نوام بورد ربالملر صبالعربی  ا  الع
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 زمینوة در دو نبهوای خوود رااد و سه سال عمور گراهشت ،عبّاساحسان  به شمار آورد. کوبزرّین قرینة

هوای در حووزه متعودّدرژوهشوی و تحقیقوی هوای فعّالیّتبه دلیل همین  و تحقیقی هزینه کرد.آموزشی 

رمةبا» انق بوی(، موة)ع ّ، «هنضةی ا اةنل ا» میراث فرهنگی(،دار )ررده «لثس داالعة  ا»را  مختلف است که او
ری کوه به  هت تبحّ چنینه  اند.خوانده المعارفی(ةدایر )دانشمند «ن ملاایسین » و )ماه آسمان( «م ءلعس ا

 .اندنامیده «خمضبم لست د»و را ات و مدرنیته داشته است، و دنیای سنّدر د

ت مهوارت ه علّووباو که چرا ؛رسدر نمیآسانی به نظچندان کار  ،عبّاسبررسی آثار انتقادی احسان  

ه راحتی ی رایبند نکرده است که بتوان بعلمی خاصّ نةهرگز خود را به زمی ،علوم مختلف در هالعادفوق

-نقودظ بوی بور های معرفتوی وی،بلکه گستردگی حوزه ؛ر او را در چارچوب آن عل  سنجیدکا شیوة

 ،هوور مووتن بوورای مطالعووة وی .ش هویوودا گشووته اسووتدر گووزینش رویکردهووای انتقووادی نبوووده و تووأثیر

عودم رایبنودی  سو باشود.هدف متن مورد مطالعه ه  وگزیند که با سیاق میآن بر رویکردی متناسب با

ش از هوای انتقوادیروژوهش دال بر این نیست کوه او در مطالعوات و ،به رویکردی خاص عبّاساحسان 

ی را خاصوّ  آثار وی را مطالعوه کردنود شویوة هر یک از ناقدان کهبلکه  ؛ی برخوردار نباشدروظ خاصّ

ایون  .شومردند دید در کار نقدی وی بر یک تجربةآن اثر را  به آن اثر برای وی برگزیدند و تو ّهبا 

 باشد.مختلف میهای و در زمینهاحاصل مطالعات فراوان کار نقدی و  تنوّ  ةدهندنشان

دیگر ناقودان  کهبسیار تعمّق کرد؛ در حالیدر فرهنگ معاصر  اوریداست که  عبّاساحسان  از آثار 

بوه عنووان  عبّواساحسوان » گوید:می عبّاسبکر  واقف شوند. ی بر سطح آنفرصت ریدا نکردند که حتّ

 ،ای علمی و فرهنگی ضروری عصر حاضوراز همان ابتدای کار توانسته است با تکمیل نیازه ،یک ناقد

که  ایگواه یوک ناقود معاصور در چرا ؛بر سر راه یک ناقد غلبه کند های مو ودسختی بر مشک ت و

کسی در ابتدا  هر» گوید:طور که خود او میهمان (22 :2111 ر،)بکا «. دید را درک کرده بود عصر

از بگیورد؛  هوای مختلوف را فورااز فرهنوگ عوات وسویعی بلکه باید اطّ ؛ص نیستدر یک کار متخصّ

 (1: 1381، عبّاس) «.دینی فلسیی و ی،فنّ ،ه همراه رویکردهای علمیب میراث گذشته گرفته تا معاصر،

ادوار و  ادبووی همووةاو بووه میووراث  ویووژة تو ّووه ،عبّوواسقوودی احسووان هووای کووار نیکووی از شاخصووه 

 کنود ودر کار نقدی وی را تأییود موی تنوّ نیز این  عبّاسالحلی  عبد عبّاس. استهای مختلف فرهنگ

داشت  تنوّ های شعر در بررسی متن همواره وی شود کهمی تو ّهآثار نقدی وی م خوانندة» گوید:می

 با فرهنوگ عربویکارظ را او  .دارد وی نقدی شخصیّتکامل در  حقیقی و تنوّ  نشان ازامر همین که 
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در فکور  ،کورد  در مدرسوه تودریس مویکه در صید بوه عنووان معلّو)از زمانی کنداس می آغاز می -

ادبی غرب دارد کوه بسیار قوی با میراث  رابطةو در عین حال  (نوشتن کتاب تاریخ نقد ادبی عرب بود

بوه  عبّواساحسوان » (11 :2112، عبّاسالحلی  عبد) «.اغلب آثار وی نمود ریدا کرده استر این رابطه د

او بوه شوعرای غربوی  ا این امر مانع اههار ع قةامّ ؛ورزیدفرهنگ عربی قدی  و  دید خویش عشق می

 «.هوای شکسوریر بوودعاشوق نمایشونامه چنوینهو و ا نشود.غیره  و ورثدزورو  کالریج مثل:رومانتیک 

دهود بلکه ا وازه می ؛کندخود را به چارچوبی ملزم نمیدر نقد ه   عبّاساحسان » (3 :1384 رروینی،)

 (3 :1384، رض ة) «.نداثر ادبی روظ وی را تعیین ک تا خودِ

 کوبزرّین

ای از هشوومّ» :کنی اشوواره موی خوودظبوا قلوو   کووبزرّیوونبووه مختصوری از زنوودگی رربوار   واایوندر 

از آنچوه  ام وسوت کوه عموری را در مدرسوه صورف کوردها موالش آن ا .انودهگذشت مرا خواسوتسر

را  آنبعد از هیتاد سوال هنووز   ویند نشانی ندیدم ومدرسه می مردم آن را بیهوده در کتاب و بیشترینة

در برو رد در کوی صوفیان چشو  بوه  1311در اواخر اسیند سال  یاب . ا نمی وی  و هیچ ا میهمه

ا خ  امّ ؛های کوتاه اواخر قرآن آشنا شدمبا سوره  اآن .در رنج سالگی به مکتب رفت  شودم. هان گ

حسواب آشونایی ریودا  و بوا خو ّ ،به نوام دبسوتان غیر دولتی ةنیاموخت  و سال بعد از آن در یک مدرس

صی ت ا تحامّ ؛طی کردم زادگاه خود ةطه را در همان محلّمتوسّ قسمتی از دورة ابتدایی و دورة کردم.

 (1 :1338 ،کوبزرّین) «.ام را در تهران به رایان رساندمطهمتوسّ

 ت مطلوب واین معنوا از قلّو کار آسانی نیست. کوبزرّینتألییات  آثار و ،شخصیّتباب نوشتن در  

در  نظیورروزی ایون مورد بر سوته و کو شبانه فعّالیّت .ستهاآنکثرت  از وفور و ؛ بلکهستمدرک نی

توصویف  ترین تصوویر ویة نهایدهندشکل ،ظمتأخّرم و یاران متقدّدیگر  ژرف وی وراستای اهداف 

ی و شودة بنودیطبقوهها و مقاالت مجموعه کتاب زمین است.ایران ادبیّات تاریخ و فرهنگ، نه ازعالما

ی نقد ادبو از آثار وی در زمینةی بخش اعظ  و مهمّ رسد.نجاه اثر میر به بیش از ،های مختلفدر زمینه

 اشواره کورد. نقوابشوعر بوی ،دروغشوعر بویو  نقود ادبویتوان به کتاب می هاآنترین که از مه  است

 های نو وانی انگلیسوی و فرانسووی را آموخوت. در دوران  نوگ دوّم از صواحبکوب در سالزرین

یس در منصبان ایتالیایی و آلموانی حاضور در ایوران دو زبوان را نیوز فراگرفوت و بعودها در دوران تودر

داد توا از یهوا بوه او امکوان موی ررداخت. آشنایی با این زبانییادگیری زبان اسرانیا ییرنیا بهدانشگاه کال
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عو وه  .بهوره گیورد تطبیقی ادبیّاتزمین، همچنین  ایران و مشرق ادبیّاتیان در ئآخرین تحقیقات ارورا

از هموین  هو بّر نمایود.  امعیّوت آثوار وی خووبی تیکّور و توده بنیز  های فکری غربیاندر بنیان ،بر آن

اموروزین  هاینگریست و از نگاه سنّت در ردیدهگذشته می گرفت که او از نگاه امروز بهسرچشمه می

شوناخته  چند دهه مطالعه و تدبّر در بنیادهای فکری غربیوان خوبی و بر مبنایه افکند. غرب را بنظر می

نموود.  زمین و مظروف فرهنگ و ادب ایران ارائوهمغرب هایو سنجهها تلییقی نیک از روظ گاهآنو 

بلکوه  ؛شودها محودود نمیها و سونجهگرفتن آن دیدگاهبر گیری وی از غربیان فق  دربهرهبا این حال 

 .بود کوبزرّین تو ّه دید هر دو مورد  قدی  و ادبیّات د.در روظ کار نیز بسیار از آنان آموخته بو

خود به رویکردهوای گونواگون نقود ادبوی  ةآثار منتقدان در کوبزرّین ،توان گیتمیدر مجمو   

 ،برخی دیگور وخاذ شده های  دید اتّبر نظریه اشراف با بعضی مواضع او آگاهانه و داشته است. تو ّه

نویسوندگان موورد نظور یوا  ل در آثار شاعران وتأمّ از خ ل نظریاتی به دست آمدند که حاصل غور و

کوال بور تّاین نکته کوه بوا ا ضمن تصریح بروی  .هستندتی نقد سنّ هایو م ک معیارهابا  هاآنزیابی ار

های مختلف نقد بوه رویکرد بارةدر ،توان به نقد راستین دست یافتص نمییک روظ محدود و مشخّ

ی بوه دفوا  از نقود  قبرای نمونه در برابر نقد اخ کند ورا نقد می هاآنرردازد و در واقع نظریه می ارائة

  .رردازدشناختی میزیبا

 ،هبا کواروان حلّوتحت عنوان  ،قاالت ویم مانند مجموعه کوبزرّینرغ  اینکه برخی از آثار علی 
ت صوحّدالیول رود که دار نظری نقد به شمار میط یه ریشگام و اوا در واقع امّ است؛نقد عملی  نمونة

نقود کتواب  وی نمایوان اسوت.نقاب دروغ، شعر بیشعر بیو  د ادبینقکتاب  دو عا به درستی دراین ادّ
ر این است که این کتاب به ها با باور بعضیامّ ؛عطیی بود در تاریخ نقد ادبی معاصر ایران او نقطة ادبی

 ،هوای آنروظ هوا ونه شویوه بیش از اندازه به تاریخ نقد ادبی و تو ّهبه سبب  ،هایشاهمّیّت رغ  همة

در این کتاب ع وه بر انعکواس  ایشان بر  ای ننهاد. تأثیرسیر نقد ادبی روزگار ما  که باید در گونهآن

 اشوارات و ،متوأخّر دورة توا - عصور یونوان -تورین دوران اسواس نقود ادبوی از قودی  طر  مبوادی و و

ر یکّوی تهوای کلّونقد ادبی در فرهنگ اسو می داشوت. او ویژگوی ی نیز دربارة گذشتةمّم حظات مه

در کنوار آن بوه طور   ن اس می را بوه نحوو درخشوانی در کتواب خوود مونعکس کورده وادبی در تمدّ

ق شود یوک طور  موفّ کوبزرّین ک سیک ایران ررداخت. ادبیّاتهای نه چندان محک  نقد در ریشه

ه وی همووار هوای  دیودتر ارائوه دهود.بوا دوره ،ادب ی از تیاوت نگرظ ک سیک ایران به نقود وکلّ

را در فصولی  تصحیح متون نقد و در زمینة هاآن خاصّهای برخی نظریه گرا وتقان سنّهای محقّت ظ
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نعکواس ایون مسوائل مو وب شود توا ا .مونعکس کورد «گرایویسنّت بین نو ویی وایران »تحت عنوان 

نقود  ةمینوای در زراه سونجیده ی در اذهان مختلف  وانه بزند وهای بسیاری برای طر  مسائل  دّایده

نوه تنهوا  ،های دیگورزبان آشنایی با  عات وت وسعت اطّبه علّ کوبزرّین .ادبی در ایران گشوده شود

ای بوده  هت درک همین امر واسطه  هان نیز تحقیقاتی داشته است و ادبیّاتبلکه در  ؛در ادب ایران

را بوه حوق بایود  او قوام مختلوف.مبادالت ادبی میان ا به یکدیگر و کشورها ادبیّات تأثیراصولی وی از 

الحسوین عبد بوه طوور خ صوه، فارسوی دانسوت. ادبیّواتای تطبیقوی در نور ادبیّاتگذاران یکی از رایه

 ،هوای  دیود غربیوانیافتوه ل درمّو تأ غور های ادبی ایرانیان ور در دستاوردتدبّ با تحقیق و کوبزرّین

 یافت. رکیبی نوین دستبه ت ه  آمیخت وارورایی را در معرفت ایرانی و

 عبّاساحسان  و کوبزرّین ادانةعرب از نگاه نقّ ادبی ایران و گذشتة

 یآثوار ادبوی بسویار ،یانه از ایران قبول از اسو مسّمتأ ،نظران عقیده دارندحبقان و صامحقّطور که آن

ل ران و سیر و تحووّادی قدی  ایسنجی و نقّبتوان قواعد و مبانی سخن هاآنباقی نمانده است تا از روی 

مانوده اسوت و بوه دسوت موا همین مقدار ه  که باز مع هذا،» د.استنبا  کر ،آن را در طی قرون گذشته

اهان هخامنشوی گرفتوه توا هوای شواز کتیبه این آثار، حکایت از ادبی غنی و رر مایه دارد. ،رسیده است

هوای اوسوتا و زنود و کتوابف اسوت و ه مشحون از دقائق و لطائهم ،های رهلویها و کارنامهاندرزنامه

 (333 :1334، کووبزرّیون) «.دینی رهلوی نیز در  ای خود از آثار عظوی  ذوقوی و روحوانی بشومارند

در » گویود:مویآیا شعر نیز در ایران قبل از اس م و ود داشته است ال که ؤدر مورد این س کوبزرّین

 ن نمونوةتریمیقدی ،اندست و اهل تحقیق گیتها اوستا موزون ی نیست و بعضی ا زاء ای شکّ این باره

سوخنان  هوای هخامنشوی نیوزو شواید در کتیبوه هوای زردشوت اسوتگاثه ،سخن موزون در ایران قدی 

 ()همان «.موزون و منظوم مندر  باشد

ایرانیوان در ادوار قبول از » :انود کوهاز قول شوعوبیه نقول کورده مانند  احظ، یان عربلّؤبعضی از م 

 هواآنبایود بوه کتوب  ،کس بخواهد رموز ب غت بیاموزد اند و هرها در باب ب غت داشتهکتاباس م 

 ادبیّات ای مانده از چون آثار نقدی بر ا در مجمو  امّ (334 :)همان «.مانند کتاب کاروند ر و  کند

 کووبنزرّیودیودگاه  ازن در یک چارچوب معویّرا  هاآنیست که بشود  امع ن قدرآنفارسی  گذشتة

ارسوی ف نقد گذشوتة شودعا میبه اینکه امروزه ادّ تو ّهبا های مختلف مورد بررسی قرار داد و در دوره

 دربوارة عبّواسو احسوان  کووبزرّینآراء  مختصرِبه بررسی   اایندر  ،یکی بوده است و عربی تقریباً
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 ال بواقی وای ایون سوؤ انچنوه هرچند که  ؛رردازی میاس می  - ادوار مختلف نقد در گذشته عربی

ای در زبان فارسی نقد ادبی مستقل و قابول م حظوه ،شتهذهای گست که چرا در کنار نقد عربی دورها

 ؟!نداشتی 

 مووردی از به تواننقد ادبی چنان گسترده بود که به سختی می در زمینة کوبزرّینتحقیقات  دامنة 

 مگر برخی آراء  دید مثل نقد فرمالیستی و ،خته باشدبه آن نرردا نقد ادبی اشاره کرد که ایشان ائلمس

این  از  ملة .دادنشان نمی هاآنغبتی به دکتر رورنامداریان چندان ر گرایان امروز و...که به گیتةشکل

   .بوده استاس می  - قدی  عربی ادبیّات ظ در نقد وکاو ،مسائل

 ؛کنودانود رد نمویادب  اهلی شک کرده وشعر  نظر منتقدانی را که دربارة کوبزرّین: عهد جاهلی

ایون  افکار عواطف و توان تصویری از حیات ذوقی ومی ،آنچه باقی است مع ذلک از»ا معتقد است امّ

بوین اعوراب  بدوی در آید نوعی نقد ذوقی ونقدی برمیکتب  مطالعة اعراب بادیه را طر  نمود که از

 ووهر  تووان و» :معتقد اسوته   عبّاساحسان  (131: 1338 ،کوبزرّین) «.قبل اس م شایع بوده است

هوا و گاهرود که دیودبدین ترتیب انتظار میتعابیر شعری بود و  هنری اعراب قدی  در شعر و واژگان و

هوای ایون قضواوت عرب سر بورآورده باشود. ادبیّاتروا  شاعری در  نظریات انتقادی از همان دورانِ

ی در ای کلّوهونظربیتوی بور بیوت دیگور و یوا اههارکی بر تور یح متّ انتقادی گاه به شکل  زئی و غالباً

 اهلی را که مبتنوی بور  شیوة نقدی دورةاین، با و ود  (41 :1383، عبّاس) «.مقایسة شاعران مطر  شد

قة العن ااتة يخ کتواب  موةنگاهی بوه مقدّ رذیرد.نمیآراء و اغراض شخصی است و هیچ مبنای علمی ندارد 
، شعر خود را رویش ای از شاعرانهکه عدّ  اآن ؛کندعایی را ثابت میت چنین ادّصحّ ،دی انن العرببلأ

 هواآنشگیت شوعر  ا آن شیوةب د تا حک  کند که کدام شاعرتر است و ایشاناسدی بردن بن حذار يییر 

نوه از شواید ایون نمو» گویود:موی بوارهدر این  عبّاساحسان  .(13 :دبیالنقد األ تاریخنک: ) ردرا نقد ک

ز آنکه این نقد هوویتی ریش ا ؛باشداز طبیعت نقد ادبی در دوران  اهلی  هاثالگویاترین م ترین وعالی

دیودگاه تکواملی و  :کنودع موی مورا گاه ست کوه بوین دو دیودا اینه. در واقع این نقد نموکامل بیابد

در درون  تصوویر آنچوهم دوّو  ی بودون تکیوه بور اسوتداللذوقی و کلّو نگر و برداشتترکیبی و شمول

هایی کوه از دوران  اهلیوت توا رویش از اغلب داورییابد. می والن انسان به صورتی نزدیک به شعر 

 ،هاسوترین داوریوهتوبن نمونوه  وزو واگر ایو م هجری شده است همین وضع را دارند.اواخر قرن دوّ

اموری مربو  به عورف . شعراء ا زاز قلمرو شعر یا ای دیگر را ع به اموری است بیرون هاغلب نمونه
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 و خوظ سواخت... یا بیتی نغز و ؛یا لیظی خوشایند یا ناخوشایند ؛ستهایی که در متن شعر ایا دانستنی

 (14-13: همان) «.از این قبیل مطالب

 ی وبیوان موضووعی کلّو ،ا حقیقوت نقودامّو» .چیوز دیگوری اسوت عبّاساحسان نقد از نگاه  حقیقتِ 

ورزی یعنوی تووان به شعر به طور اخص است که با ذوقبه هنر به طور اع  یا نگاه  تکامل یافته در نگاه

هوایی کوه گوامبورد. ارزیابی راه می تحلیل و تعلیل و آن مرحله به تجزیه و از شود وتشخیص آغاز می

نواهر بوه  ،اسوت توا موضوع نقودنسوق  نظ  و همین مراتب آن بر کند ونیاز نمیهیچ یک از دیگری بی

 ةدورا در موورد امّو (14 :)هموان «.ی یا  زئی اسوتوار اسوتقواعدی کلّروشن باشد که بر مبنای روشی 

ن دوره بوورحسب آنچوه از روایووات ایوو ،ادب در نقود شوعر و» کوه: معتقد اسوت کوبزرّین ،اس می

 ه عقیودةوبو (138: 1338، کووبزرّیون) «.ام داشوته اسوتودینی اعتبوار تمو موازین اخ قی و ،آیدمیبر

 ادب و ،به سیاست متیاوتی که این حکومت در ریش گرفتوه بوود تو ّه با ،هامیّدر عهد بنی ،کوبزرّین

خلیواء  به سبب سیاست خواصّ ،در شام که مرکز خ فت بود مث ً ؛شعر در مناطق مختلف یکسان نبود

ه صوورت نقدی ه  کو همین لون بود و سنجی ناچار برسخن نقد و ادب رنگ درباری داشت و شعر و

نقود ادبوی در حجواز  ،وی بوه عقیودة بود تمییز بین نیک و بد در باب ارزظ مدائح شعراء وگرفت می

 ذوقان حکایوت داشوت وطبع صاحبت از لطف ذوق و رقّ ؛بر مبانی ذوقی مبتنی بود ،مقارن این دوره

ی بوه ذوق و ادب حودّادب توا  وضوع ذوق و ا در عراقامّ» ن بود؛تمدّ رفاه و تهذیب و نمودار تربیت و

ب تعصوّ  از ذوق میواخره و ،مثل شعر  اهلی معانی شاعران در عراق، مضامین و  اهلی شباهت داشت.

تووان در مجموو  موی (141: )هموان «.آن شیوه مناسبت داشت زمانه نیز با اوضا  محی  و خالی نبود و

اسو می و  ةبه نقد دور ،د نداشتبه آن اعتقا اهلی که اص ًع وه بر نقد دوران   عبّاساحسان  ،گیت

خ نقود تواری عبّواسکه احسوان  شودو مشاهده می نکرده است تو ّهه  م هجری نقد تا قرن دوّ اموی و

تور قاسو  دک .در این مورد مخالیان و موافقانی داشوته اسوت البتّهنویسد که م میادبی خود را از قرن دوّ

از چیزهوایی  نویسود وطول هیوت قورن تواریخ موی دربرای نقد شعر  عبّاساحسان » گوید:منی میالمؤ

در این  البتّه (28 :1383 ،لعقضة ة) «.نقد ادبی عرب ندارند آشکاری در بدنة تأثیرکند که روشی میچش 

بوه آن  کوه اصو ً  واهلی گذشته از نقد دورة - رد کهرا وارد کاین نقد  عبّاساحسان  توان برمورد می

کوه موا در حوالی ی نداشوت؟تو ّهم ی تا قبل از قرن دوّاس می و امو دورةچرا به نقد  - اعتقاد نداشت

 هایی از سایرین، اع  ازنمونه ،از  انب ریامبر اکرم )ص( و خلیاهای بسیار زیبای نقدی ع وه بر نمونه



 11/ تجدّد ادبی کوب در نگاه به سنت وو عبدالحسین زرین عبّاسبررسی تطبیقی آراء نقدی احسان 
 

 

نظور احسوان  داری  که الاقل ارزظ ررداختن به آن را داشت.ها سراغ این دوره و دیگر ناقدان در شعرا

یکسوان  کووبزرّیونا نظور وبو ،رن دووا قبل از قوت یا به عبارتی، به استثنای دوران  اهلی و اموی بّاسع

چورای ادب  چون ورا دوران شکوفایی بیی عبّاس دورة ،نظرانبه مانند دیگر صاحب کوبزرّین .است

یکی از ایون عوامول  ،وی به عقیدة. شماردر میثّاین شکوفایی مؤ ا درعوامل بسیاری ر داند وعربی می

زیورا »اسو می بوود؛  متکلّمینههور  عل  ک م و ریدایش ی داشت،عبّاس ةنقش بسزایی در نقد دور که

 قووّة تقویوت نمودنود و عقول را تشحیذ و مناهرات خویش اذهان و نه فق  با مجادالت و متکلّمیناین 

مورد نظور  که از مسائل عمدةن نیز اسالیب آ علوّ باب قرآن و بلکه بحث در ؛ب غت را ورزیدند نقد و

، کووبزرّیون) «نقادی راهنموون گشوت. را به تحقیق در مباحث را ع به ب غت و هاآن بود، متکلّمین

عقول بوا داور قورار دادن  معتزله ی،عبّاسدر عصر  معتقدند که عبّاسو احسان  کوبزرّین (143: 1338

بوه  ، انبوداری از شواعران قودی   واهلی ةشوتن عقیودنقد آثار ادبی و کنار گذا مسائل و در برخورد با

 نمایود.تر موینقش  احظ بر سته ،میان این فرقه که ازاند نقد ادبی شده اتی در شیوةنوعی باعث تغییر

این است که بورخ ف علمواء  ه نقد شعر،خاصّ ات  احظ در نقد ادبی،از مختصّ» کوبزرّینة به عقید

ب بوه کوار نبورده ثین تعصوّ ر محودّااشوع در ردّ تر یح نداده است و  انب شاعران قدی  را ،نقد و لغت

 تو ّوهبر علماء لغت طعن کرده است که از شعر  ز بدانچوه آکنوده از غریوب و نوادر اسوت  و ...است

 کووبزرّیون (148-3: هموان) «.کننودثین اهتمام زیاد نمیضب  شعر محدّ ندارند و در روایت و نقل و

سوت از روی ا نقودی ،سوته آن درتناقضوی کوه  احیاناً و ود رراکندگی و نقد  احظ با»معتقد است 

 واحظ  ةعقیده ب: خ صه و ...و اوست به ارزظ الیاآ تو ّهنیز از مختصات نقد  احظ یت. رؤ فکر و

 ی در نیووستوأثیرارتی لطیوف نیاورنود عبو شگرف باشد توا آن را در لیظوی و معنی هر چقدر عظی  و

از ن یعنوی اینکوه  واحظ وو ایو (143: )هموان «اسوت. هو ّوتو ل ومّورخوور تأاین قول  احظ د ندارد و

 انوب لیوظ  ،و در کشمکش بین برتری لیظ و معنارفت نقدی آن دوره به شمار می بنام رردازاننظریه

 را گرفته بود.

بوی ریشبرد نقد اددر  به خصوص  احظ ؛معتزلی ةفرق مؤثّرضمن اعتراف به نقش ه   عبّاساحسان  

 ،گری عربویخود با شوعوبی او در مناقشة در قیاس با ریشینیان تازه بود. نقد  احظموضع » :استمعتقد 

ر کوه د  واآنکوشوید توا خوود موی مذبانةفرهنگی و مدنی دانست و در مواضعمعرفت می ةشعر را مادّ

و شوهر بادیوه شوعر  چنوینهو به تیاوت بین شعر عرب بوا غیور عورب و  ،دید عق نیتوان دارد از زاویة

در نقود به نقش  واحظ  نظردر  البتّه (16 :1383 ،عبّاس) «.یعنی اثر قوم و محی  را م حظه کند .بنگرد
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کنود و فوی میاست و نقش آن را کمرنگ معرّ متیاوت کوبزرّینکمی با  عبّاساحسان  عقیدة ،ادبی

بوه  .سوتادبوی او نبووده ا لیّوتفعّاای بر  ز تکمله - به استثنای نظ  القرآن اوا نقد  احظ امّ» گوید:می

و از ایون حیوث اغلوب  گوشوه و کنوار بووده اسوت این معنا که بخش کوچکی در بنوایی بوزرو و رور

 ()همان «.د!نکنمطلب را ادا نمی ی آمده است که حقّهایبه صورت راره م حظات او در نقد،

از قورن سوه  - های مختلوفدر قرننقد ادبی را  ،دیة اننة العرةببق الأ العن ات يخدر کتاب  عبّاساحسان  

کی بور اصوول ه نقد ادبی متّکع وه بر این ،م هجریدر قرن سوّ»گوید: کند و میبررسی می -تا هشت 

بوه  ها و علوم مختلوفآشنایی با فرهنگ ای نیز آراسته شد.های تازهبه ویژگی های ریشین بود،نقد قرن

ل نووینی مسوائ طور که با ریدایش منطوق و ب غوت،مانه ، بر عل  و هوظ اعراب افزود؛ویژه نقد یونان

ر و  احظ د بن جعفر قدامة ،قتیبه از  مله ابن ؛های بر سته در نقدشخصیّتههور  در نقد سر برآورد.

نقدی غنی و رور  این عوامل، نقد همراه گردید و مجموعة های  دیدِنظریات و روظ با ارائة ،این قرن

  معتزلوه شوکل م توسوّ ر نقد ادبی در قرن سوّکه در تطوّنیروی محرّ ترینبزروا امّ بار را سبب گشت.

 (63 :همان) «گرفت.

شوعر در قورن ». رو بوه افوول نهواد به بعود قرن چهارم از ،و به تبع آن نقد ادبی ادبیّات ،وی به عقیدة 

ر به  وای اهتموام در شع از ابتکار و آفرینش تهی ماند. تقریباً ادبیّاترنج  مسیر قهقرایی را طی کرد و 

 نقد ه  به ضوعف گراییود. در چنین فضایی، شد. تو ّهبه موسیقی و گزینش موضوعات آسان  به معنا،

نوام ان ة  دالئة الإو  اسةبليالعالل ةأ صاحب کتاب ،القاهر  ر انیتوان از عبدبنام این قرن میاز منتقدان 

 شوناختی اسوت.در اسوتنبا  زیبواییدراک نیرومندظ برد که دستاوردهایش بیانگر ذوق واالی وی و ا

ا امّو (211 :)همان «.دبیشتری کر تو ّهوی از عل  ک م آگاهی داشت و در نقد به اصول ب غت و نحو 

ایون موضووعی اسوت  .چشمگیر شد یدچار رکود ادبیّاتتبع ک  نقد ادبی به ک  ،از قرن شش  و هیت 

 ار آن دسته از منتقدان عربویودر کن د.وقاد دارنبه آن اعت عبّاسکه اغلب منتقدان عرب از  مله احسان 

نظوری  نیوز کووبزرّیونوده، انحطا  ادب و نقد ادبی عرب بو معتقدند قرن هشت  و مابعد آن دورةکه 

 :کنود و معتقود اسوتقرن هشت  صحبت میز های بعد او از ضعف ادب و نقد ادبی در قرن مشابه دارد

 شاهد اثر مشهوری در نقد نبوده است. ،معاصر نحطا  تا دورةهشت  به بعد و عصر ازبان عربی از قرن »

ا امّو ریشوینیان روی آورد؛ سوخنِ به تکورارِ های اخیر چندان رونق و روا ی نداشت ونقد ادبی در سده

هوای نقود ادبوی غورب بووده مکتوب ر از منتقدان اروروایی وت متأثّنقد ادبی عرب در روزگار ما به شدّ
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نوارلئون بوه  ق به دوران روس از حملوةمتعلّ د ادبی عرب رس از چند قرن رکود،ل در نقآغاز تحوّ است.

ههوور مکاتوب  دیود و  زموین وادبی مغورب مطالعه در نقد تأثیرل به سبب این تحوّ ةعمد مصر است.

 (181 و 181: 1334، کوبزرّین) «عرب بوده است. ادبیّاتتحقیقات خاورشناسان در 

ایرانوی  وعربوی نقود  بر ستة شخصیّتررداختن این دو  انی که در شیوةهای فراوبه شباهت تو ّهبا  

 خوورد،بوه چشو  میشان های تاریخ نقد ادبیدر کتاب ،عربی - اس می نقد گذشتةفصول مربو  به به 

 احمد امین باشد. دی لع نق الأکتاب  ،اصلی هر دو در این زمینه مر ع منبع ورود میگمان 

 ادبی  و گذشتةت سنّ

 جینوةمعاصر ما تا چه انودازه از گن اساسی که برای فرهنگ ما مه  است این باشد که ناقدان د نکتةشای

ه رایوه کنند توا چوبه عنوان نقد ادبی معاصر عرضه میآنچه را امروز  اند ونقد ادبی کهن خود بهره برده

و  معتودالن ،محو  کننودگانِتقلید ه سوه گروهنود:ون زمینوودان در ایواقون .کی استراث متّون میوبر ای

هن مناسوب نقود اموروز و مطوابق کدام قسمت از این میراث کشود  تو ّهباید  البتّه مطلق. کنندگاننیی

ادبوی  باید خواستار ناقدی بود که آثار که انتظارات برآورده شود.ه طوریباشد بهای نقدی نو میشیوه

 نب کار را در نظر بگیرد. وا همة به بسنجد وشائرا با میزان قانونمند و بی

 در زمینوة کووبزرّیونو  عبّواسنظورات احسوان  قی در ری آن باشد که به بررسوی آراء واگر محقّ 

بوی ایون دو ست که به دو کتاب تواریخ نقود ادا کافی ،تی ما برردازدو تاریخ نقد ادبی سنّ ادبیّاتتاریخ 

ال احتموالی  واب سوؤ ار واقف شود ونگاهی بییکند تا شاید به عظمت کفارسی  عرب و ناقد بر ستة

آن هو  اینکوه هور  دریافت کند و ،اندتوصیف نقد کردهفق  خود را مبنی بر اینکه این دو ناقد بزرو 

انود توا بیشوتر خواننوده را در  ریوان روظ نقدی خود قرار داده ةا سرلوحبه تاریخ ر اهمّیّت هاآن یدو

نیواز بوه  هرچنود .انودنوشتن تواریخ نقود ادبوی داشوته زاهداف نقدی خود درگیر کنند که هدفی فراتر ا

 و! ایو چه شوده ای  واند بگویند ما چه بودهخواستهشاید می نماید وررداختن به تاریخ نقد ضروری می

سوت کوه نشوان دهود در ا اظ ایونتنهوا فایوده ادبیّاتتاریخ »! ای شدهشایسته بود که می باید و چه البتّه

 ب غوت منوازل و مطالعات را ع بوه متوون ادبوی و شناسی وسبک ؟ریموده استذشته شعر چه راهی گ

اسوت کوه  دهود ایون راسوخمنتقد باید  ای که امروزلها مسأامّ .دهداحوال یک راه طی شده را نشان می

 :دهدهای روز  واب باست که منتقد باید به کمک تئوری با این مسئله ؟حاال چه راهی در ریش است

 (13 :1343 ،کوبزرّین) «.شناسیو روان شناسیامعه  شناسی،زیبا
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یاب چنوین بیوان بودر شواکر السوّ  رةروظ تواریخی را در رژوهشوی دربوا اهمّیّوته   عبّاساحسان 

 (1 :1332 ،عبّواس) «.کاهودهای هنری آن نمویق تاریخی از ارزظاساس حقایبررسی شعر بر» کند:می

شواید روشوی » :گویدمی رردازد ونقدی می تاریخ در کاردر  ایی دیگر به تبیین روظ استیاده از  وی

 «.نه با حقیقوت تواریخ ؛ ولی با حقیقت شعر ریوند داردام شبیه اسناد تاریخی باشدکه من در ریش گرفته

 (21: )همان

از کسوی مخیوی  دیة اننة العرةببقة الأ العن اتة يختحقیق کتواب  لیف وهدف خود را از تأ عبّاساحسان  

در ایون  نزد عورب بووده اسوت و نقد ادبی هدفش زنده نگه داشتن کیان» گوید:می حتاًصرا کند ونمی

لوین اصول گزینود کوه اوّمیقاطع بر یک شیوة ،تی عربداشت این نو  نقد یعنی نقد سنّبرای نکو راه و

ر کند که دخود او اقرار می باشد ومیمصادر مو ود در این زمینه  منابع و ، بررسی دقیق همةاین شیوه

ابون اثیور کوه کوار نقود  و قاضی  ر انی به کسانی مانند آمدی و تحقیقات خود را دامنة ،این رژوهش

ایون نقد  نظری نیز در زمینة فعّالیّتکسی را که یک  بلکه هر ؛دادند محدود نکردمقی را انجام میتطبی

گامی ت ظ  در هر و ممورد رژوهش خود قرار داد ،ابن خلدون فارابی و ،دوره داشت به مانند ابن سینا

به نقد داشتند را بیواب  کوه در کول اعتقواد  هاآنفکری که  اصول نظری و - ناقدان تطبیقی نزد - کردم

 زده وشوتاب ،یک وصف سطحی یا خ صه در حدّ ،دارم رژوهش نقد ادبی در نزد عرب در این دوره

 عبّواساحسوان دقیق  تو ّهشانگر این مطلب خود نبدون شک  (68 :2113السعافین، ) «.ناقص باقی ماند

 ت در نقد امروز است.سنّ وکارکرد به نقش

های قابل قبوول مقایسوه را با روظ نایی که امروز بتوان آنبه مع ،فارسی ادبی عربی و نقد سرچشمة 

کوه عبود القواهر  ر وانی  در  وایی ؛ی اسوتعبّاسوآن ه  دوران  و گیرداز یک منبع نشأت می ،کرد

کموال  البتّوه - باشود.ی ارائه داد که امروزه با آراء نقودی  دیود قابول مقایسوه مویرایآ ،صلایرانی األ

هوا در دوران عوربگرنوه هرچنود کوه  و - این آراء ررداخوت ابودیب نویسندة مشهور عرب به مقایسة

 ولی چون نقدشوان از شوائبة ؛قی بودندها در دوران ساسانی شاهد و ود نوعی نقد ذو اهلیت و ایرانی

هموواره  عبّواساحسوان  کوهچنوان ؛شوودچنودان موورد قبوول واقوع نموی ،اض گوناگون عاری نبوداغر

 ندارد. ید و ود نقد ادبی در دوران  اهلیی شاحتّ اعتقادی به روظ و

فکوری و  در دو حووزة -آن گوار کارکردهوا و روز هوا،یوهلّمؤ میهوم، - تف ریرامون سنّاخت اما  

ن غورب در قورن بلکه امری قدیمی است که در ری رویارویی بوا تمودّ ؛ای نوههور نیستردیده نقدی،
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سیرها و  سیاسی اعزامی به غرب، - های فرهنگیگوناگون از  مله گروه هایاز طریق کانال ،نوزده 

 آثار غربیان رو به افزایش نهاد. تر مة

و رویکردهوای تی کوه زنودگی سونّ بِگوروه متعصوّ  :دید آمدروه رگ این اخت ف در ابتدا میان دو 

هموراه بوود رد  )فرهنگوی( ا   فکوریامی  دیود اروروا کوه بوا تهوفکری غرب را به خاطر تها   نظو

)عربوی  - یتی ملّآمد و هدف نابودی هویت سنّصلیبی به شمار می تها می که ادامة حملة کردند؛می

رردازانی بوود مشتمل بر نو ،ما گروه دوّامّ های آن بوده است.یهلّها و مؤدر تمام  نبه س میاو فارسی( 

ن را مبنوای میول آن داشوتند توا ایون تمودّ و ن غربوی چشو  دوختوه بودنودکه به تمام دستاوردهای تمدّ

ت غربی بووده آن به سنّ ت عربی و استحالةاین به معنای شورظ علیه سنّ زندگی نوین عرب قرار دهند؛

یک  در این مورد وی ؛ریداست عبّاسان احس طور که در آثار و آراء نقدیهمانرسد به نظر می .است

مخالیوت  البتّوهو  ،هواعوامول ایون گورایشدادن بوه بررسوی  تو ّوه ش گرفت و ضمنراه میانه را در ری

در  از دسوتاوردهای تمودن غربوی م(روه دوّ)گو این  ریانطرفداری » گوید:می م،تر با گروه دوّ دّی

در قالوب آثوار ن  دیود خود را در تمودّ ةشتمیزان حضور عناصر فرهنگی گذ خودشان ست کها حالی

 چنوینه وی  (133: 1383، عبّاس) «.کنندخوبی درک میه ب هاها و موزهنوشتهدست باستانی بر سته،

طووری ه مر حتمی و غیر قابل انکار است بوامروز ما یک ا ادبیّاتو گذشته در  تحضور سنّ» :گویدمی

بسیار محکموی دارد و بهتورین دلیول بورای  چراکه ریشة ؛دکه هیچ انق ب ادبی قدرت نیی آن را ندار

 ،ود را انکار کند و در صورت انکوارتواند زبان خگز نمیررداز هرعا زبان است و شاعر نودّاثبات این ا

کوه خواسوتار و ود دارنود هنوز شاعرانی این با و ود  (133 :)همان .«یک شاعر عربی نیستدیگر او 

ت ی نسوبت بوه سونّمواضع متضوادّ ،نورردازان ناقدان و اامّ» .ت هستنداز سنّاستیاده  ةظر در شیونتجدید

نظر ت شوعری عورب تجدیودخواهد که در سنّمی معاصر بور از شاعرِالصّص   عبد مث ً شعری دارند.

 ،سویدی) «ای گشوته اسوت.دچوار  موود قابول م حظوه چون چه در نوآوری و چه در نقد آن، ؛نماید

1383: 4-23)  

ت ضوروری بوه سونّ تو ّوه ،نوو نوو و اندیشوة ت که در کنار شعرِدر مجمو  معتقد اس عبّاسن احسا 

کوه از به طووری ؛آن داشته است تأثیر ت وای به سنّویژه تو ّهدر اغلب آثار نقدی خود وی  .نمایدمی

تاریخ  برآن شده بود که در ابتدای کارظ ،ور شد ود وی شعلهو ادی درنقّ همان ابتدا که آتش نقد و

آثوار و  وی هموة رونج سوال بعود عملوی شود. بیست و ،یاقهرچند که این اتّ ؛نقد ادبی عربی را بنویسد

گیوری از مورد بررسی قورار داد و ضومن بهوره تاس می را به دقّ -های بزرگان نقد ادبی عربی کتاب
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 ،ادانوهنقّ مانوه وکوه بوا نگواهی عالشوود شواهده میگاهی م نظریات مطر  شده در آثار ناقدان گذشته،

معتقود اسوت کوه کتواب  عبّاساحسان  ،به عنوان نمونه دهد.دیگری تر یح می برخی از این آثار را بر

 ؛هوای خووب کتواب اسوتوآن به خواطر ویژگوی  هشی بزرو در تاریخ نقد ادبی بودآمدی  ةموازن

دسوتی کند ریشراف میولی اعت ؛داند ر انی را برتر از کتاب آمدی می هرچند که او کتاب الوساطه

ایون  قدی  ر انی قرار گرفتوه کوه از  ملوةبرخی آراء ن تأثیرتحت  عبّاساحسان  آمدی است. آنِ از

هو  در نقود ادبوی عورب بسویار  اوبو هواآن رابطوة معنوا و لیوظ و مسئلة .نظ   ر انی است ، نظریةآراء

 نظور دارنود کوه نظریوةن بر این اتّیواقهمة محققا تقریباً .بود تا اینکه  ر انی از راه رسیدآفرین مشکل

ارزظ »نظر  ر وانی ایون اسوت کوه  شود.میلیظ با معنا شمرده ظ   ر انی نگاهی متکامل به رابطة ن

در سویاقی کوه  ای را در  ایی کوه بایود باشود ویعنی هر واژه میردات. آنِ نظ  است نه از سخن از آنِ

بلکوه ترتیوب معوانی در  ؛صوص لیظ یا معنوی نیسوتچون نظ  تنها مخ ؛ست باید بگذاری ا مستلزم آن

 «.معناسوت رس نظ  مستلزم لیوظ و ؛نظ  است در هاآنطبق ترتیب  ،سخن ها درنظ  سرس ترتیب لیظ

 گویود:موی عبّواسهمین نظریوه اسوت کوه احسوان  تأثیرتحت رسد به نظر میکه  (421 :1383 ،عبّاس)

کوه وارد چوون وقتوی .وارد سیاق سخن نشوده باشوی  کهک  صادر کرد تا زمانیتوان برای لیظ حنمی»

ایون سویاق  شوود وعدم سازگاری با لیظوی دیگور ایجواد موی چارچوبی از سازگاری با لیظی و ،شدی 

 کسی که بخواهد بر درست و شود.معنی درآن هاهر می کند وست که سازگاری داللت را ایجاد میا

 ؛نیوی را بررسوی کنود اسوتیهام و وصل و فصول، ،یرختأ باید قضایای تقدی  و ،غل  نظ  قضاوت کند

  (421 همان:) «.چیزی که بعد از  ر انی به نام عل  معانی شناخته شد

ت ویژه به سونّ تو ّهو  داندرا ضروری میقدی   تیت و مکاتب سنّنتقد به سنّم تو ّهِه   کوبزرّین 

 ؛اسوت ناکت یک کار بسیار خطرسنّ ی به امرتو ّهکه بیمعتقد است و آثار وی نمایان است  در همة

عوا اثبات ایون ادّدر  شناخته شده است.معاصر دوران تی یک منتقد سنّبه عنوان  ویکه امروزه به طوری

 و ارموالنا و سوعدی و عطّوفردوسی  از رودکی و ما اغلب شاعران گذشتة به کوبزرّینهمین بس که 

تحریور در  بوه رشوتة هواآنهای فراوانی در مورد ابنظر داشته و مقاالت و کت لبه طور میصّ .حافظ و..

بوا کواروان تحت عنوان  مجموعه مقاالت ایشان کهتوان به میآثار ارزشمند  این از  ملة .آورده است
وی  چنودان بوه شواعران معاصور نظور نداشوته اسوت. ،در مقابل کهدر حالی ؛اشاره کرد ،منتشر شد هحلّ

هوا منتقود را معتدل از ایون مکتوب استیادة» :ها معتقد استمکتباستیاده از این ضمن ضروری دانستن 
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 ا بوه عقیودةامّ (18 :1343 ،کوبزرّین) «ه  در قضاوت را ع به آن. کند وه  در فه  شعر کمک می

 نه روشنگر. کند نه آموزنده است ویتیسیری که م نقد و ،گریزدت میاو منتقدی که دائ  به سنّ

 ادبی تجدّد

بین  و هاآنریشرفت  موازین ادبی و به ریشرفت ایمان آورده بود و بین ریدایش اشکال و عبّاس احسان»

بر خواندن متن از داخول  عبّاسان چه احساگر .بودن ارتبا  برقرار کرده تمدّ تاریخ و حرکت  امعه و

هموواره   ووار غافول نبوود وهوای بنیوادی هو ولی هرگز از عناصر اساسوی در روژوهش ؛کید داشتتأ

 ؛نظور داشوت ای تحلیلوی را مودّوهورشوته اعی ووا تمو اری ووهوای آمول اسلوبوهای لغوی مثژوهشر

 ،حلیول روانویکوه تچرا ؛ارل یونگ نیز قرار گرفته بودتحلیل روانی ک مدرسة تأثیرطور که تحت همان

 :2113 ،)السعافین «ی کار خود بدان ررداخته بودتدانقدیی بود که از همان اب قس  مشترکی در رویکرد

 دانود و معتقود اسوت:شوعر غربوی موی توأثیرشوعر  دیود عربوی را تحوت  ریدایش عبّاساحسان  .(211

 ،روذیری از شوعر انگلیسویتأثیربوا  البیواتی، یاب والسوّ  نازک الم ئکه،: یعنی ریشاهنگان عراقی شعر نو»

هوای نقودی احسوان عارزترین موضیکی از ب (13 :1383 ،عبّاس) «.بودند این نهضت )شعر نو( ریامبران

ای باشد در بازیشعر به مثابة اسبابنو  این  رذیرفتوی هرگز نمی در مورد شعر  دید بود که عبّاس

معتقود  عبّواساحسوان . هوا تبودیل کننوده معمّاها و چیسوتانخواستند آن را بکه میدست بعضی کسانی

وانند به بتتا  یافتندرصت بیشتری این نو  شعر ف طرفداران ،که با مرو سرشناسان مخالف شعر نواست 

اکنون بسیاری از مخالیان سرسخت  نبش شوعری » چه بیشتر آن برردازند.کمک نشریات به ترویج هر

 وانود و طرفوداران میان ما رفتوه از - رزدخدایشان بیام - عزیز اباهه و صالح  ودت مانند العقاد، نوین،

وی  ()هموان «رفت بورای آن فوراه  سواختند.ر مینتظافرصت و امکان بیشتری از آنچه ا یاران شعر نو،

شوود و معتقود اسوت کوه در کنوار ت و شوعر نوو وارد مویسنّ به کشمکش بین طرفداران ،ع وه بر این

رغ  اینکه اغلب خوود وی نیوز بوه یعی است و علیو ود مخالیان آن امری الزم و طب ،رویکرد شعر نو

اسواس رایان( را بر شوعر نوو بویگ)سنّت مخالف های  بهةتلیا انتقادات و مخاشعر نو گرایش دارد امّ

بلکوه  ؛دانو هام نمویها علیه شعر نو را اتّراضاعت همة» گوید:یگذارد و ماحترام می هاآنداند و به نمی

و  برند متیواوت اسوتعر نو به کار میرچوبی که اصحاب شهایی با چاههور چنین اعتراض منشأ اصوالً

بوه دو نوو  فکور و اندیشوه  است کوه بوین ایون این دو رویکرد اخت ف و ناسازگاری بین فاصلة گویی

، و ود  نبش مخوالف نارذیر و ضروری استاب. رس اگر و ود شعر نو امری ا تنو ود آمده است

 (21 همان:) .«خواهد بود  آن ه  امری طبیعی و مسلّ



 1331 زمستان، 8ّوم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقی، سال دکاوظ /18
 

خصووص شوعر نوو غربوی گرفتوه ه رب بفرهنگ غ فراوانی که از ادب و تأثیربه دلیل  عبّاساحسان  

نالة ادر کتوابش تحوت عنووان  ، انبداری وی از این نو  شعر کرد.از شعر نو به خوبی استقبال می ،بود
ّ ةلعیا ا تی فرهنوگ ری از عناصور سونّاین در زمانی است که بسیا هویداست. ثربالعربلرة الدة خ بایی ت اولع

میراث  را ضدّ - که خار  از عمود شعر بوده است- آوری در شعر  دید یا همان شعر تیعیلهنو ،عربی

بوا  وی ،هواایون رغو  هموةا علویامّو دانستند.آفرینش ادبی می ی مباین با شعر وحتّ اصالت فرهنگ و و

ّ اافن اهایی چون لیف کتابتأ ّ ا بایی ت اوانال العیا ا، ةيالعس اافن ا ،ربلع شکنی کرد تسنّ .و.. ثربالعربلرة الدة خلع

ست که درآن زموان رورداختن بوه ا این در حالی .در مطالعات ادبی در ریش گرفت یدیرویکرد  د و

بوه  عبّواساحسوان ا امّ .طلبیدریسک بزرگی را می ،استاد دانشگاه موضوعی آن ه  درسطح یک چنین

ظ بواز از بوا آغوو گیوت وسوخن موی  هانی ژرفِ نگاهِ از فکر باز و کار خود اطمینان راسخ داشت و

از فرهنوگ قودی   ب را کنوار گذاشوت وتعصوّ  ،روذیرظ ولی در ایون .ه استقبال کرد دید زمانفضای 

 فرهنگی غافل نشد. های مختلف علمی ودستاوردهای گرانبهای آن در حیطه عرب و

کودام را وحوی منوزل چهوی د و   حاصول کور دیود اطّو با دیدی باز از نقد قدی  و عبّاساحسان  

ضومن شناسواندن نقود قودی  عورب بوه  ،دیة اننة العرةببقة الألعن اا تة يخبوا نوشوتن کتواب  . ویدانستنمی

بلکه بایود بوا نگرشوی  ؛تی را وحی منزل تلقی کردهای سنّروظ ثابت کرد که نباید موازین و ،دیگران

بوا  ، اودر ایون زمینوه شود.نمنتقدانه به آن ررداخت و در کنار آن از نقد  دید در  هان غافول  علمی و

هوای مختلوف رویکردهوا ودسوتاوردهای نقود مکتوب هوا وهای فراوان از  ریانکتاب تر مة لیف وتأ

چون رذیرظ بی بی نشان نداد وولی در این نو  نقد ه  تعصّ ؛فی کرد هان را به دنیای شرق معرّ نوینِ

هوای تصوییه شودة آن را قسومت ،کردهلکه با ذوق تیزبین خود آن را غربال ب ؛چرای آن را نرذیرفت و

 . خود داد ادبی ةتحویل  امع

اگر فق  نوآوری باشد و دیگور  - ی نوآوری راحتّ باید تحسین کرد. آوری راگوی  که هر نونمی» 

گواه دسوتاویزی ست که شاید گها این کاری که به این سبب دان .ی نمیهنر کار مهمّ ر ودر شع - هیچ

در بحوث نیوز  کووبزرّیوندی کوه یکوی از مووارا امّ (1 :1343 ،کوبزرّین) «اد.عیان شیّشود برای مدّ

در هر حوال از »از شعر غربی است.  تأثیرههور شعر نو در ایران به  ،رردازدمیبدان به طور عمیق  تجدّد

کوه آن نیست  تر ازهیچ چیز  الب ،گ  دید ما داده استتمام هدایایی که نیوذ ادب ارورایی به فرهن

بایود مبتکور آن  زان عروضی که نیموا یوشویج را تقریبواًشعر عاری از او خوانند:امروز آن را شعر نو می
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ست ا شعری بلکه از نظر او ؛داندتنها محدود به اوزان نیمایی نمی وی شعر نو را (226 ان:هم) «دانست.

ل انق ب مشروطه مو وب تحووّ ،کوبزرّین به عقیدة ها درآن راه یافته است.تجدّد ها ونکه انوا  تینّ

در  ،هوای قودی  در عقیودهتطور که حیوظ سونّهمان»شده است  ادب ما نگ وزبر کردن فره و زیر و

سوعی  شعر ه  نواممکن اسوت و حیظ آن در ادب و ،معیشت ممکن نبوده است و در معاشرت اقتصاد،

 (236 :)همان «.حاصلبی

ت را حیوظ همواره رایبنودی خوویش بوه سونّ کوبزرّینشود که مشاهده میه  ا با این اوصاف امّ 

 شود کوه در آن،آشکار می  اآنت سنّ از کوبزرّین انبداری  داند.میطرود نو هرگز آن را م کرده

 ؛کنودرد می، دانندسر راه شاعر برای ابراز احساسات او می تی را مانعی برنظر کسانی که قالب شعر سنّ

تی بووده ی سونّهوادر همین قالوب»وی  به عقیدة کند.های  دید ه  مخالیت نمیبا ورود قالب هرچند

ام دردهوای فلسویی را ادراک بوا خیّو ؛آفرینودانسوانی می ایحماسوه شواهنامهکه شعر فارسوی بوا است 

هوای واقعوی شوادی بوا سوعدی آالم و ؛شودها میانگیز افسانهبا نظامی غرق در رؤیاهای خیال ؛ندکمی

 درد وظ نقواب خوود را فرومویبا حاف یابد وبا مولوی به ماوراء حس راه می کند وت را حس میانسانیّ

وی  به عقیدة ،با این حالا امّ (282 :)همان «.و ود آورده ها شاهکارها بشود با همین قالبهنوز ه  می

 الب را تعیوین کنود.وود قووخو بوه اندیشوة تو ّوهشاعر حق دارد بوا  توانند یگانه باشند وها نمیاین قالب

توانود آزادی یوک شواعر واقعوی را نمی چیوزان هویچست که قطع نظر از دستور زبومعتقد ا کوبزرّین

 هوای توازه وچرا نتواند برای آفرینش ،این دنیاشاعری که حق دارد دنیایی بیافریند برتر از » سلب کند.

شوعرظ نوه واقعوی اسوت نوه  ،تا شواعر در انتخواب قالوب آزاد نباشود سابقه ه  خلق کند ه  ابدا ؟بی

تیوری  را  کوه در موورد شوعر اموروز راه افورا  وبرخ ف کسانی کوبزرّین (283 :)همان «ابتکاری.

 داننود ورا برای انشاد شعر ضروری موی شکل قدیمی شعر ای قالب وهکه عدّه طوریب ،گیرندریش می

میانوه در  بسویار معتودل و یراهو خواهند شاعر را به زور وادار به ترک اسلوب قودی  کننود،ای میهعدّ

)شواعر(حق  باید به او» گوید:می داند ودر انتخاب قالب شعر مختار می ا کام ًشاعر ر گیرد وریش می

 خواهود حیوظ کنود وقالب کهن را اگور دلوش می ی آزاد باشد.کلّه های شاعرانه بآفرینش داد که در

آنچوه اموروز طبوع » اامّو )هموان( «یا بشوکند. کنار بگذارد و خواهد آن رااگر دلش نمی ی بررستد وحتّ

 و ی بوه معوانیتوو ّهنوه بوی شکنی آن اسوت ومنز ر، نه قالب را از شعر نو رمیده کرده است و بعضی

بیوان  انشاء وگاه در ای است که گهیتو ّهبی تیاوتی وبی ،این نیرت سبب عمدة قومی. ی وافکار عادّ

عبوارات و هووا در ترکیوب ی تعقیدود بعضووو و کوبزرّین (236: انو)هم «.رداز هستووروران نواعوش



 1331 زمستان، 8ّوم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقی، سال دکاوظ /21
 

آورد، و وود مویه بو گواهی نووعی ضوعف توألیفها در انتخاب الیاآ در شعر نو را که گهسلیقگیبی

نوه میوردات معنوای  ،ته کوه درآن سر وسخنی بی» کند؛که شعر را به هذیان نزدیک میداند عاملی می

بووا  و -ل ه اقتضوای تحووّب البتّه ،دید شاعرانه در هر حال معنی و» ()همان «.نه ترکیبات د ونروشنی دار

- کو  دسوتور زبواندست –ا زبان امّ ؛رذیردتغییر می - شودکشف می هایی که هر روز برای شاعرافق

واقعوی  تجودّدتواند اساس یک مر  در دستور هرگز نمی و و هر  کندهمیشه اعتبار خود را حیظ می

                 (283 :)همان «.باشد

هوای علموی نقود را چوه از فرهنوگ روظ ،های علمویع وه بر نظریوه بکوزرّین ی نیست کهشکّ 

از امتیوازات ایون  .کوار بورده بو ظدرآثار ارزشمندبه بهترین شکل ممکن  ،گرفتچه شرق فرا و غرب

ویی در نو و اندیشوی وبوه نو ،عبّاساحسان ه  به مانند  کوبزرّین شود.میروظ نقدی وی محسوب 

ریشه کوه نوگرایان بیچون نه  دارد؛ تو ّه -ولی با رشتوانة ک سیسیس   - خواهد باشدمیتی که هر سنّ

انود زبان فارسوی را دور زده شعریِ حوزة فرهنگی و ادبی و فاخرِ ، گذشتةآلتیاز بد حادثه و از غ  بی

زیر نیوذ  اندیشی باید حتماًنو این نیست که نوگرایی ومنظور وی  .ه هستند موضع گرفتندکدر  ایی و

سیر تازه به م ،آن مسیر عبور از بلکه شاعر نوررداز باید با آگاهی از میراث گذشته و ؛سیسیس  باشدک 

ا در شوییتگی او امّ ؛رسی  کردتوان تاندیش نوگرا نمیبه عنوان یک نو را کوبزرّین دست یافته باشد.

ورانه از ت  سوایون خصولکمتر تردیدی نیست.  این حرکت، «ح وتی دگر» آوری وبه نواندیشی و نو

بارگان رخته شوده و قووام هنگرایان و کاظ در میان کهنکه خمیرة فرهنگی کوبزرّیناستادی چون 

 ای نیست.کار ساده ،آمده

گواهی برخی شواگردان به  ریداست و کوبزرّینکرد یهرچند که از روتوان گیت در مجمو  می 

او سورودند که شوعر نوو یوا آزاد مویشاعرانی  بین داد و ازنو چندان روی خوظ نشان نمی به شعر ،وی

ت شعر نوو مخوالف یّا این هرگز بدان معنا نیست که ایشان با کلّامّ ؛تنها اخوان ثالث را قبول داشته است

 ل در کولّرا ناشوی از تحووّ در شوعر تجدّداو  از روند ا رای شعر نو در ایران راضی نبود. . خیر اوباشد

 ،تجودّداو  ست که به عقیدةا در حالی این .فکر مردم در طرز و رز زندگیط لی درتحوّ ؛داند امعه می

نو وویی اموری  گرنوه این طبیعی اسوت کوه قبوول عوام نیابود و ای از  انب غرب است وتحیه هدیه و

شعر  یابد وحیاتی نمی خی نغمةفرّ ه در شعر انوری وامروز دیگر ذوق عامّ» کهچرا ؛مطلوب مردم است

 (1 :همان) «.ترش آن  وظ و دد که آگنده است از حیات ورسنامروز را می
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ارتبا  با گذشوته قطع  گذشته باشد و ادبیّاتی بود که در راستای روند تجدّدخواستار  کوبزرّین 

حوال  گذشوته و» :دانستآن نمی بازگشت را ه  کمتر از ب وولیکن تعصّ ؛دانستای میرا کار ابلهانه

ی از آنکه به کلّشعر امروز بی ت بشناسند.مرز یکدیگر را به رسمیّ و حدّ د وه  واقع شون باید در دنبالة

نیواورد کوه خود را بوه صوورتی در اثبات کند و ضرورت و ود خود را درک و ،شعر دیروز  دا شود

بوه  ،مهو  یاصول دادن الگوها و با کوبزرّین (264: )همان «.ضرورتی برای و ودظ حس نتوان کرد

ریمایود نوه راه نوه راه افورا  موی مسویردر ایون  روردازد وشعر نو موی شعر ک سیک وهای بیان ویژگی

از بیوان  ،سووی یوک گوروه ت متمایول شودن بوه سومت واز  مله افرادی نیست که به علّووی تیری . 

گیرد نظر می موارد را در بلکه همة ؛ا نبیندنیز در ری آن نیست که عیوب ر فضایل گروه دیگر واماند و

 کند. مطر  می های اثر رایویژگ و

سویاب  قصویدةدر بررسوی  او .دانودتغییر در قالب شعر را دلیول نوو بوودن شوعر نموی ،عبّاسحسان ا 

تووانی  بگوویی  کوه قالوب شوعر موا نموی .قودرت آن نیسوت کنندةتضمین  دید بودن شعر،» گوید:می

بواالیی  ی در در ةلحاآ فنّصیده را از قیا اینکه مضمون  ت بنشاند وقیّموفّ کرسی بر تواند قصیده رامی

دهد با انتخاب قالوب مناسوب آن را بوه عداد شاعر است که به وی ا ازه میبلکه فق  است ؛دهدقرار می

 طوور کوه توازگیِهموان ؛آفرینودشعری  دید نمویصورت  ،نو بودن خوبی اختصاص دهد و موضو 

 کووبزرّیونهمان چیزی اسوت کوه  این دقیقاً (116 :1383، عبّاس) «.مضمون از انجام آن ناتوان است

ر نبووغ شواع اسوتعداد و تو ّوهناقود بایود م»گوید: می گذارد و  درمورد شعر نو روی آن انگشت میه

تووان بوه ابتکوار شواعر ی را میانشای لغوی و که مسامحات هاهری وچرا ؛باشد و فریب قالب را نخورد

آن ه  درصورتی کشوف آن  استعداد شاعر است و و قدرت کشف نبوغ ،دارد اهمّیّتآنچه  بخشید و

هوای از تموام تئووری امکانات خویش کمک بگیورد و تمام تجهیزات و از ناقد(») رذیر است کهامکان

 «ه کنود.اسوتیا هواآن  وز فرمالیسو  ادبوا و ،شناسویعههوای  امتئوری ،های زیباشناسیتئوری ،دیانتقا

 (236 :1343، کوبزرّین)

نووگراتر و  عبّواساحسوان  :تووان گیوتاین مقاله صورت گرفوت موی ای که طیّمقایسه به تو ّهبا  

ت قرار دهی  که کدکنی را حجّشییعی ر بتوانی  نظر شیاهیتر است. اگغرب مجذوب ادبیّاتنسبت به 

 ،در مجموو  یابود.تور مویویمنطقوی قو ،گیوریایون نتیجوه ،«یوک مدرنیسو  اسوت ذاتاً عبّاساحسان »

های دو و فضای حاک  بر اندیشه ها، محی ، میدان رشدها، نگرظها معلول گرایشتیاوت ها وشباهت

نویسونده را ایون دو  ،نقود خصوص در حوزةب ؛مشترک ادبی هر دو گذشتة به طور قطع نویسنده است.
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 نگواه بوه گذشوتةانتقادی از فرهنوگ غورب در  روحیة ،زدیک کرده است. از سوی دیگربسیار به ه  ن

ر دور داشوت. وسوعت نظوتووان از مویایون دو ن ةی است که در مقایسمؤثّریکی از عوامل بسیار  ادبی،

ون شک این حضوور در بد است. کوبزرّینگرا بیش از و غربدر محی  غرب  عبّاسحضور احسان 

 بوده است. مؤثّرهای وی و گرایش به غرب او بسیار راالیش اندیشه

 های عربی و ایرانوی اسوت.است، محی  دانشگاه اهمّیّتو حائز ای که در تحلیل تطبیقی این دتهنک 

 عبّواسکمتور از یواران فکوری احسوان  ،در این فضای ادبی ایوران کوبزرّینفکران رسد ه به نظر می

کورد و از سووی دیگور تور میرا سنگین کوبزرّینت از یک سو بار مسئولیّ ،یکمّ این کاهشِ .هستند

ه بوه طورف عربوی و ایرانوی، کیّو هوای علمویِوردهای نقدی محوی دستا که در مقارنةشده میمو ب 

هور دو نویسونده  نیسوت. تأثیره  بیتی این دو حوزه کثرت  معیّو  تنوّ  البتّه های عربی بچربد.محی 

ت بیشوتری  امعیّ عبّاسهای مکتوب احسان ولی دستاورد ؛اندفرسایی کردهتاریخ و ادب قل  حوزةدر 

شواید ایون  بیشتری مبذول داشته اسوت. تو ّهنسبت به شعر معاصر  عبّاساحسان نکه بخصوص ای ؛دارد

 .باشد عبّاستر شعر نو در محی  عربی و مطالعات شخصی احسان امر معلول ههور گسترده

بوه  تو ّوه و بوا نودمؤثّرهای ادبی عربی و فارسوی بسویار در تعالی زمینهصاحبنظر هر دو شک بدون  

یخ نقود در توار هواآن، نقوش اندشعر نو نشو و نما ریدا کرده ران گذار ادبی و شرو در دواینکه هر دو 

 ةلیّوهوای اوّکاسوتیوی در وطون و  و حضور ریوسوتة کوبزرّین ریشینة. ادبی بر سته و درخشان است

 ،و تکیه بور منوابع اصویل ادبویادب فارسی  به گذشتة کوبزرّینمو ب شد که نگاه  ،شعر نو در ایران

بوه عنووان یوک  اوفی این نگاه در معرّ خوردار باشد.از قوام و غلظت بیشتری بر عبّاس به احسان نسبت

 است. مؤثّرو اصیل بسیار ی ملّ چهرة

 نتيجه
توانود در کنوار ی مویملّتوهور  ت کردند کوهابثنقدی خویش  ةبا نگاه هوشمندان عبّاساحسان  و کوبزرّین .1

خطور واقعوی زموانی حوس  ذاتی و هویوت فرهنگوی خوود را حیوظ کنود.استق ل  ،تبادل فرهنگی با سایر ملل

برداری فرهنگوی ایرانوی و عربوی از رس بهره برذیرد.را از دیگران  کورانهت کوربعیّت ی تقلید وملّتشود که می

  اصالت آن مغایرت دارد. نه با کند وایرانی و عربی زیانی وارد می یشةنه به اند ،فرهنگ یونانی و غربی

از  ؛شواعران معاصورروذیری تأثیرو تبیوین  تحلیل بیان و بحثِ ش،در کار نقدی عبّاسی احسان هاز نوآوریا. 2

 است. الیوت و...از شاعران غربی چون یاب بدر شاکر السّ اب بیاتی و مله عبدالوهّ
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بوین او و ی کوه یهواکی از تیواوتی وشود شناخته میعملی  نظری و عنوان یک ناقده ب عبّاسامروز احسان . 3

کمتر به کوار نقود  ،هباکاروان حلّهای به استثنای مقاله کوبزرّین له است کههمین مسأ ،ستابارز  کوبزرّین

  .ررداخته است عملی

احسان بیشتر از  کوبزرّینکه ست ا این شودمشاهده می کوبزرّین و عبّاسبین احسان  کهتیاوت دیگری . 4

داختن بوه کوار شواعران ، چنودان رغبتوی بوه روراز صبا تا نیموا مقالة  تثنایبه اس وت گرایش داشت به سنّ عبّاس

 صرف نقد و بررسی شعر معاصر عرب کرده ووقت خود را  بیشترِ عبّاساحسان  ،در مقابللی و معاصر نداشت.

 .ر گرفته بودزیر نظ آن را کام ً

را  هواآن ود معاصور آگواهی یافتوه ای نقدی  دیهگرایش همة مکاتب و و ود اینکه از همة با کوبزرّین. 1

یوا  اثری مستقل در این مورد ابودا  و توصیف این مکاتب بسنده کرد و حدّ به ،بین خود قرار داده بودزیر ذرّه

ی بسویار هانکرد و کتاب ارفروگذدر این راه از هیچ ت شی  عبّاساحسان سو  آن در کهآنحال . تر مه نکرد

احمود چوون عصر و ود منتقدانی ه  ،عبّاساحسان  تِقیّعامل این موفّرسد می به نظر .یا تر مه کرد و نوشت

فرصت بیشتری برای ررداختن به مکاتوب که باعث شد غیره در کنار اوست  نج  و محمّد ،مندور محمّد ،امین

 را نویبار نقد ادب ایرا ،آن دوره در ایرانِ کوبزرّینکه حال آن برایش فراه  شود. غرب  دید روز  هان و

  .کشیدمی بر دوظ ، به تنهاییقدمت زیادی نداشت یانه رشتوانه وسّکه متأ

یکی از امتیازات  و انداس میات قدم زدههای دیگر مثل تاریخ و در حیطه ،ع وه بر نقد ادبینویسنده هر دو . 6

 .و نقد ادبی بوده است ادبیّاتایجاد ارتبا  بین تاریخ  هاآنکار 

متور   آثوار غربوی  هرگز در حدّ گرا بودند ومتقابل از فرهنگ و ادب غرب اعتدال تأثیربه  هر دو در نگاه. 3

 های نقدی غرب بود. روظ ر ازمتأثّ کوبزرّینبسیار بیشتر از  عبّاسبا این تیاوت که احسان  ؛باقی نماندند

مجال  ،ظرات نقدی ویبرای بررسی ن عبّاسوسعت دستاوردهای مکتوب احسان  ،رسددر نهایت به نظر می. 8

 .دهدمیبیشتری به خواننده 
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ا
ا

 1دالأديبع العتقلی اولعت   ا يانظبهتم ا"العنق خ اکیب ي خنونال لدسنیاانال  سديلس اتطالیقی اياآيلءا"لحس اا

 أییلدسناأانیااق سي2
 استاذ مشارک يف جامعة طهران
 دلوداشيولين3
 طالب ماجستری قسم اللغة اللعربیة وآداهبا، جامعة طهران

اصلمللخ ا
وإهنمریا مرین عبریاقرة النقرید األدبریی  يوالفارسری  العریر نیاألدبری نت يفینت موسریوعین کریو  شخصرییری زر نیوعبداحلسری عب ریاسعترب إحسان ی
و وط ریریریدا  ياجملریریاو النقریرید هریریها وقریریرید اوس ریریعا يف مریریة علریریریی ذروة النقریرید املعا ریریر.ی  ف کتریریب قیتریری للث حصریریب ببریریهو جهریریود عمبقریریریة یریریح

هریریها اجملریریاو بریریدق الناقریریدان  کریرین ااریریدراس دراسریریاإما فریریی إطریریار األد  املقریریارن. يفميث یریریخ األد ، حی النقریرید واریریار نیقریریة بریرییعبقریریات و 
ماف ،للشرق والغر  بالنقد املعا ر ةميالقد یةب النقدیسالاألمبقاراة  یةما النقدحبو ه کرین ميث ی، حدة للنقد األد ی ورة جد قد 

ة یریمریة والتعریر ع علریی املریدارس النقدیة قیریودراسریات اقد مریي  بالثقافریة والریوعی العل -. ق ا وقهنمریا نیهما النق ریاد املخرریرمیقن اطلق عل
نمریریا یة، وبیالن ریریرة الو س ریریط ية. ومریرین قهریریم م ریریاهر النقریرید عنریرید ا هریرییکیدراسریریة األ ریریالة والکبسریری ة يفیریریحدا قریریة یضریریا طر ر  ع   -دة یریریاجلد

ه الناقدان وحو ا انیاملقاراة ب ط يفینتهجون منهج اإلفراط والتفر ی نیاری بعض الباحث  ّ ههه املقاراة،  عتداو يف الشرق والغر ، ا
ب  إلریی الشریریعر یة وقکثریریر مرییریآرااریه النقد متجرید دا  يف عب ریریاسحسریان إنمریریا اریری یید، فتلریف مریدی آرااهمریریا إلریی األ ریالة والتجرید  خيولکرین 

 یةکیعتقدان بالتجد د واحلدا ه معتمدا  علی الکبسرییهنما إة. مع هها، یکیب  إلی األ الة والکبسین کو  قکثر میاحلر، اری زر 
اهریات الشریاملة وم ام«. ميد دون قریدیری ا جد»قو  هریها احلقریل عرین سریریاار  ز هریهان الناقریدان يفیریاألطریراع قریرید مة یریوهریهه اررا  وا اّ 

 .نیالنقاد املعا ر 

عیلی  لعالعكلم   ، الشعر احلر، الغر  والشرقةواحلدا  یةکیالکبس ،د النقد األ ،ن کو ی، زر عب اساحسان :ا  
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