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پیشگفتار مترجمان
تغییر و تحوالتی که در جامعۀ معاصر عرب رخ داد موجب شد قالبب سبنتی شبعر دیگبر
قادر به پاسخگویی نیازهای نسل جدید نباشد .روح آشفتۀ این دوران در قالبهای سنتی
اوزان خلیلی نمیگنجید و نمیتوانست مفاهیم مورد نظبر شباعران نوانبدیش را ،تمبام و
کمبال ،مببنعک کنبد؛ از ایببن رو ،سبباختارگریزی و تحببول در قالبببهببای سببنتی شببعر
گریزناپذیر بود .ظهور قالبهای جدید شعری نمود بارز این ساختارگریزی است.
شعر جدید که ،در زبان عربی« ،شعر حر» (یعنبی شبعر آزاد) نامیبده شبد ،همچبون
اغلب جریان های جدید ،آماج حملۀ سنتگرایان قرار گرفت .عدهای شاعران نبوگرا را ببه
ناتوانی در سرودن شعر سنتی متهم کردند و بر این باور بودنبد کبه آنبان ،ببرای فبرار از
دشواریهای سرودن شعر سنتی ،به شعر آزاد پناه بردهاند .اما ببهگفتبۀ نبازک المالئکبه،
بانوی شعر معاصر عربی ،موانعی که متعصبان در مسیر شعر نو ایجاد میکردنبد همچبون
سنگی بود که از کوه میغلتید ،به دشت میافتاد و از حرکت بازمیایسبتاد؛ ببدون آنکبه
بتواند مانع جریان رود خروشان شعر آزاد شود.
نازک المالئکه ،پیامآور سنتشکنی در شعر معاصر ،بهگفتۀ خودش ،نخسبتین کسبی
است که در عبرو آزاد شبعر سبرود .وی ،عبالوه ببر پیشبگامی در سبرودن شبعر آزاد،
دیدگاه هایی انتقادی مطرح کرد که تأثیری شگرف در شعر و شاعران معاصر برجای نهاد.
این شاعر نوگرا منکر سنت نیست بلکه میکوشد به مخالفبان و منتقبدان خبود بفهمانبد
شعر آزاد بر پایۀ شعر سنتی بنا شده است؛ بهگونهای کبه مبیتبوان ،از هبر سبرودة آزاد،
مجموعهای از اشعار خلیلی با بحرهای وافی ،مجزوء ،مشطور ،منهوک و  ...استخراج کبرد.
او آزادی این نوع شعر را فقط در انتخاب تعداد تفعلههای عروضی میداند .افزون بر ایبن،
نازک به قافیه معتقد است و سکوت و وقف در پایبان بیبت را ضبروری مبیدانبد .او ایبن
دیدگاهش را در کتاب قضایا الشعر المعاصر مطزح کزده که ،طی آن ،جنبههای فنی شعر
نه

آزاد را تحلیل کرده است .همچنین ،اصطالحات جدیدی را ابداع کرده است کبه پبیش از
او مطرح نشده بود؛ همچون تقسیم ساختار به سه نوع ساختار هرمبی ،سباختار مسبطح،
ساختار ذهنی؛ و تقسیم تکرار به تکرار بیانی ،تکبرار تقسبیم و تکبرار ناخودآگباه .همبین
نکته اهمیت و ارزش دیدگاه وی را در این کتاب ،برای شبناخت شبعر آزاد و جنببههبای
فنی آن ،بیان میکند .بهاعتقاد دکتر شفیعی کدکنی ( ،)096 :0930این کتاب «یکبی از
جامعترین کتبی است که در باب تحوالت فرم شعر عرب در عصر ما نوشته شده اسبت و
از هوشیاری و فراوانی اطالع نویسنده خبر میدهد» .از این رو ،ترجمۀ کتاب حاضر ببرای
آشنایی با شعر آزاد عربی ،وزنها ،و بحرها ،و ساختار آن و دیگر موضوعات مطرحشده در
این کتاب ،بیشک ،برای عالقهمندان به شعر جدید مفید و آموزنده خواهد بود.
ترجمۀ حاضر ،همچون سایر آثار ،با سختیهایی روبهرو بوده است؛ از جملبه دریافبت
مفهوم صحیح شعرها و ترجمۀ آنها ،که مراجعه ببه کبل اشبعار شباعران در دیوانشبان را
ایجاب میکرد و دسترسی نداشتن به دیوان برخی شاعران خود بر ایبن مشبکالت افبزود.
برای ثبت دقیق اشعار ،تالش کردیم به دیوان شاعران مراجعه کنیم؛ بنابراین ،در مواردی
که میان متن کتاب با دیوان شاعر اختالفی مشاهده کبردیم ،در پانوشبت ،ببه آن اشباره
داشتیم .تالش ما مترجمان بر این بود که ،ضمن حفظ امانت ،متنی روان و قابل فهبم در
اختیار خوانندگان قرار دهبیم .در برخبی مبوارد ،ببه اقتضبای بیبان فارسبی و نیبز ببرای
روشن شدن موضوع ،یک یا دو کلمه بهضرورت ترجمه ،بهویژه در ترجمۀ اشعار ،افزودهایم
که عیناً در متن کتاب یا اشعار نیست .گاه نیز ،به جبای آوردن معنبای کلمبهای ،معنبای
مراد نویسنده یا شاعر را ،با واژهای مناسب ،بیبان کبردهایبم .اشبعار کتباب را نیبز ،ببرای
سهولت خوانش ،حرکتگذاری کردهایم و ترجمۀ آنها را در پانوشت آوردهایبم .ببه برخبی
واژگان یا اصطالحاتی که توضیح و معرفی بیشتر نیاز داشتند نیز ،در پانوشت ،پرداختیم.
در پایان ،برخود فر

میدانیم از شاعر و مترجم برجسته ،جناب آقای موسی بیبدج،

که در ویرایش اشعار کتاب ما را یاری رساندند ،تشکر و قدردانی کنیم.
پیش از ترجمۀ متن کتاب ،ابتدا ،نویسبندة کتباب و آثبار و آرای وی را ،ببهاختصبار،
معرفی کردهایم .امیدواریم ،با ترجمۀ این کتاب ارزشمند ،گامی در جهت آشبنایی هرچبه
بیشتر خوانندگان با شعر آزاد عربی برداشته باشیم.
ده

مروری کوتاه بر زندگی ادبی نازک المالئکه
نازک المالئکه در سال  ،0349در بغداد ،در خانوادهای شیعهمذهب و ادیبب و فرهیختبه
زاده شد که همگی اهل شعر و نقد و ترجمه بودند .مادرش ،امّ نزار ،شباعر ببود .پبدرش،
صادق المالئکه ،و برادرش ،نزار المالئکه ،نیز شاعر بودند (آل طعمب .)73 :4004 ،øببدون
شک ،فضای ادبی خانواده تأثیر فراوانی در شکوفایی ادبی زودهنگام وی داشت.
نازک تحصیالت ابتدایی و متوسطهاش را ،به سال  ،0393در بغداد ببه پایبان رسباند.
در  ،0370وارد دانشسرای عالی بغداد شد و به سال  ،0377با مبدرک لیسبان ادبیبات
عرب فارغالتحصیل شد .سپ به موسبیقی روی آورد و در  ،0373تحصبیالتش در ایبن
زمینه را ،در دانشکدة هنرهای زیبای بغداد ،به پایان زساند .در سال  ،0357ببرای ادامبۀ
تحصیل ،به ایباالت متحبد رفبت و در سبال  ،0353در رشبتۀ زببان انگلیسبی و ادبیبات
تطبیقی ،از دانشگاه ویسکانسین 0امریکا موفق به دریافت مدرک کارشناسبی ارشبد شبد
(بصری .)564-9 :0337 ،مطالعۀ ادبیات تطبیقی در امریکا موجبب شبد ببا جدیبدترین
فنون ادبی جهان آشنا شود و درمورد ادبیات آلمانی ،امریکایی ،ایتالیایی ،روسی ،چینی و
هندی نیز آگاهی یابد .در سال  ،0353به بغداد بازگشت و ببه فعالیبت در حبوزة شبعر و
نقد پرداخت .از سال  ،0354تدری در دانشبگاه علبوم تربیتبی بغبداد را آغباز کبرد .در
سالهای  ،0353-0360به بیروت رفت و در آنجا ،شعرها و نقدهایش را منتشر کبرد (آل
طعمب .)73 :4004 ،øسپ  ،به عراق بازگشت و در دانشگاه بصره و دانشبگاه کویبت ،ببه
تدری زبان و ادبیات عربی پرداخت .نازک المالئکه با دکتبر عببدالهادی محبوببه ازدواج
کرد که حاصل این ازدواج پسرش ،براق ،ببود (پیشبین .)50 :او در  44ژوئبن  ،4004در
 35سالگی ،در قاهره دار فانی را وداع گفت (خورشا.)449 :0936 ،
آثار نازک المالئکه
مجموعههای شعری نازک المالئکه عبارتاند از :عاشقبب øاللیبل (عاشبق شبب) (،)0374
شظایا ورماد (شرارهها و خاکسترها) (  ،)0373قبرار÷ الموجبب( øژرفبای مبوج) (،)0354
شجر÷ القمر (درخت ماه) ( ،)0363مأسا÷ الحیا÷ وأغنیبب øلإلنسبان (سبوگنامۀ زنبدگی و
____________________________
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سرودی برای انسان) ( ،)0340یغیّر ألوانه البحر (دریا رنگش را تغییر میدهبد) (،)0344
للصال÷ والثور÷ (برای نماز و انقالب) (.)0343
آثار منثور و نیز نقدهای او :قضایا الشعر المعاصر ( ،)0364الصومعب øوالشرفب øالحمراء
( ،)0365سایکولوجیب øالشعر ومقاالت أخری ( ،)0339التجزیئیّب øفی المجتمبع العراقبی
( ،)0344الشم التی وراء القمب( øآل طعمب50-50 :4004 ،ø؛ الخیاط.)056 :0340 ،
آشنایی با ادبیات انگلیسی و شعر شاعران امریکا در نازک المالئکه ،ببرای اببداع شبعر
آزاد ،تأثیر فراوانی داشت .او خود ،در دیوان شظایا ورماد ببهصبراحت بیبان مبیدارد کبه
سرودة «الجرح الغاصب» او اقتباسی مستقیم از شبعر ادگبار آلبن پبو( 0المالئکبه:0334 ،
4-40؛ رجائی .)465 :0943 ،عالوه بر آلن پو ،الیوت 4نیز در نازک تأثیر گذاشبت و ایبن
شاعران اروپایی موجب شدند اندوه رمانتیک بر فضای شعر وی سایه افکند .نازک درببارة
تأثیرپذیری از ادبیات جهانی و اروپایی مبیگویبد« :در آن زمبان ،بسبیار شبعر انگلیسبی
میخواندم و شیفتۀ منظومههای بلند انگلیسی شدم .دوست داشتم ،در میان اشعار عربی
نیز ،همانند آن را داشته باشیم .دیری نپایید که شعری سرودم و نام آن را مأسبا÷ الحیبا÷
گذاشتم (المالئکه.)0-6 :0334 ،
نازک المالئکه ،از نظر اندیشۀ سیاسی ،ناسیونالیسبت و از لحباظ شبعری ،رمانتیسبت
بهشمار میآید .وی اگرچه شاعری نوآور بود؛ به سنتهای شعری اهمیت میداد و پب
از بنیانگذاری شعر آزاد ،هیچیک از تحوالت بعدی شعر امروز را نپذیرفت (اسوار:0930 ،
 .)063برخی درونمایههای مکتب رمانتیک همچبون عشبق و تنهبایی ،انبدوه و یبأ در
اشعار نازک دیده میشود .عوامل متعددی در ایجاد این یأ و انبدوه نقبش داشبتند؛ از
جمله مصیبتهای جنگ جهانی و نیز آداب و رسوم جامعه ،بهویژه رسوم مربوط به زنبان
____________________________

 .0شاعر ،نویسنده ،ویراستار و منتقد ادبی اهل امریکا بود .وی پایهگذار جنبش رمانتیک امریکا ببهشبمار
می آید .همچنین از نخستین نویسندگان داستان کوتاه امریکایی است و به پدر داستان پلیسبی معبروف
شده است .تیمور لنگ و کالغ از جمله آثار شعری او ،نقاب مرگ سرخ ،زوال خانبدان آشبر و قتبلهبای
خیابان مورگ از جملۀ داستانهای کوتاه وی محسوب میشوندب م.
 :)0333-0365( Thomas Stearns Eliot .4شاعر ،نمایشنامهنوی  ،منتقد ادببی و ویراسبتار امریکباییب
بریتانیایی .مهمترین آثار او سرزمین هرز ( )0344و چهار کوارتت ( )0379است .رهبر جنببش نوسبازی
شعر بهشمار میرفت بم.
دوازده

(جعفر .)3-3 :0333 ،نازک ،در دوران پراحسا جوانی ،ببه مکتبب رمانتیسبم گبرایش
یافت و خود در این باره میگوید :مأسا÷ الحیا÷ تصویری واضح از گرایشهبای رمبانتیکی
است که ،در بیستسالگی و سالهای پ از آن ،بر من غالبب ببود .عنبوان ایبن سبروده
نشاندهندة بدبینی مطلق و این احسا است که کل زنبدگی درد و ابهبام و پیچیبدگی
اسببت (المالئکببه .)0-6 :0334 ،شببفیعی کببدکنی دربببارة فضببای رمانتیببک شببعر نببازک
میگوید« :نازک در جستجوی چیزهای نایافته و دوردسبت اسبت امبا ،ببا ایبن همبه ،از
ابتذال معمول شعرهای رمانتیک بهدور است و در جبایجبای شبعر او ،مبیتبوان نشبان
اندیشههای اجتماعی را یافت» (.)094 :0930
نازک به مسائل جامعه حسا بود؛ از این رو ،وقتی بیماری وبا به مصبر هجبوم آورد،
شعر «الکولیرا» را سرود که عمق اندوه شاعر از این فاجعه را بیان میکند.
شعر نازک را هالهای از یأ  ،درد ،تنهایی ،غربت و زندگی با خباطرات گذشبته درببر
گرفته است و بیشتر موضوعات شعری او پیرامون مرگ و زندگی و اسبرار نهفتبه در آنهبا
میچرخد .او ،در اشعار خود ،گرایش عمیقی به تصوف دارد (آل طعمب.)50 :4004 ،ø
عبدالمنعم خاطر زندگی ادبی نازک را به سه مرحله تقسیم میکند :نخسبت ،مرحلبۀ
بیان تجربههای شعری که در دیوانهای مأسا÷ الحیا÷ و عاشقب øاللیل تجسم یافته اسبت.
دوم ،مرحلۀ آگاهی از ابعاد شعری که در دیوانهای شظایا ورماد ،قرار÷ الموجب øو شبجر÷
القمر متبلور شده و سوم ،دوران اوج افقهای روحانی که در دیوانهای للصبال÷ والثبور÷ و
یغیّر ألوانه البحر نمود یافته است (.)40 :0330
نازک ،در دیوان قرار÷ الموجب øبه هنر خود عمق میبخشد و در اشعارش ،از رمز بهره
می برد (صبحی .)044 :0344 ،احمد قبش )643 :0340( 0دربارة کباربرد رمبز در شبعر
نازک میگوید :او ،در طول سالهای هنری خود ،از شاعری رمانتیک به شباعری رمزگبرا
تبدیل شد؛ بهویژه در سومین دیوانش ،یعنی قرار÷ الموجب.ø
زمستان 7934
____________________________

 .0نویسندة سوری (  0754-هب  .ق ،).که در حما÷ ببه دنیبا آمبد .وی آثباری در حبوزة ترجمبه ،نقبد و
پژوهش دارد .از جملۀ آثار اوست :اإلمالء العربی ،تاریخ الشعر العربی الحبدیث ،مجمبع الحکبم واثمثبال،
الکامل فی النحو والصرف واإلعراب (جبوری )495-496 :4009 ،بم.
سیزده

مقدمة چاپ پنجم ،به قلم نویسنده
چاپ نخست این کتاب ( )0364همۀ دستاوردهای من از اصول و قواعد شبعر آزاد تبا آن
زمان را دربر داشت و نیازی نبود مقدمهای بر چاپ نخست نوشبته شبود؛ امبا اکنبون ،ببا
انتشار چاپ چهارم کتاب ،از زمانی که قواعد شعر را پایهریزی و موضبوعات و مسبائل آن
را بررسی کردم ،دوازده سال گذشته است .در طول این سالها ،نقدهای فراوانی ببر ایبن
کتاب نوشته شده است و منتقدان پرسشهای فراوانی درببارة برخبی دیبدگاههبای مبن
مطرح کردهاند .به همین دلیل الزم دیدم با نوشتن مقدمهای بر این چاپ ،دیبدگاه خبود
را ،درمورد شعر آزاد ،بهشکلی جدید بیان کنم زیرا ،در ایبن مبدت ،گسبترة وسبیع شبعر
آزاد ،که تمامی جهان عرب را دربر گرفته است ،ایدههای جدیدی ببه مبن داد و فرصبتی
فراهم شد تا تمامی قواعد شعر آزاد را بیان کنم یا دستکم مبواردی را ببه آن بیفبزایم و
برخی قواعد را حذف کنم .از سویی دیگر ،ذوق شنیداری با گذشت زمان تکامل مییاببد؛
از این رو ،بخشی از این قواعد سنگین و انعطافناپذیر بهنظر میرسید .این مسئله عجیب
نیست و طی دوران پایهریزی قوانین جریانهای شبعری و بالغبی جدیبد ،بارهبا رخ داده
است .ممکن نیست عرو شعر آزاد بهیکباره کامل شود؛ بهویژه اینکه شعر آزاد ،از سال
 ،0364همواره در حال رشد بوده است .در حقیقت ،عبرو شبعر آزاد بایبد از یبکسبو
نتیجۀ تحقیق در اشعار شاعران باشد و از سوی دیگر بر قوانین عروضی تکیه کند.
ممکن است گفته شود« :پ چگونه خلیل 0توانست عرو شعر عربی را بهیبکبباره
ایجاد کند؟» در پاسخ ،میگوییم آنچه به دست ما رسیده شکل کامل عرو خلیل است
و فرصتی فراهم نشده است که از جزئیات روشها و اقدامات او ،در وضع این قواعد ،و نیز
____________________________

 .0خلیل بن احمد بن عمرو بن تمیم فراهیدی (000-045هب  .ق ).یکی از چهرههای برجستۀ علم لغبت
است .وی نخستین کسی است که عرو را استخراج کرد .او اولین معجم عرببی ،مشبهور ببه العبین ،را
نوشته است که برخی از علما او را مبتکر این دانش میدانند (سیوطی )554 /0 :0343 ،بم.
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