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چكیده
عقاد از نويسندگان و ناقدان برجستة معاصر مصری است که با نگارش کتاب «
» کوشیده است ،ديدگاههای قابل تأملی دربارة اين شاعر بزرگ بدست دهد .او معتقد است که ابن
رومی شاعر برجستة عصر عباسی ،سرآمد معاصران خود به شمار میآيد ،اما برخالف جايگاه ادبیش
پادشاهان از او حمايت نکردند.
از آنجا که عقاد نکات نقدی مهمی را دربارة ابن رومی مطرح میکند ،بررسی کتاب وی حائز
اهمیت است .نوشتة پیش رو به بررسی و تحلیل آراء عقاد میپردازد .ولی تمامی نظريههای عقاد به دور
از نقیصه نبوده و يا اينکه برخی از نظريههای او نیازمند تغییراتی بوده است ،از اين رو در اين جستار
ديدگاههای نويسندگان و ناقدان ديگر برای تايید يا ردّ نظريههای وی آورده شده و در پايان هر مطلب
نیز ،نظر برتر و نتیجة منطقی به همراه استدالل ،بیان شده است.

واژههای كلیدی :عقاد ،ابن رومی ،اشعار ابن رومی.

 پست الكترونیك نویسندة مسؤولsimingholami52@yahoo.com :
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ارزش آﺛﺎر ادﺑﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮ آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد
ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ آن ﭼﻴﺴﺖ و ﻣﻨﺸﺄ آﻧﻬﺎ ﻛﺪام اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺪ در ﻫﻤﺔ ﻋﺼﺮﻫﺎي ادﺑﻴﺎت
ﻋﺮﺑﻲ -از دوران ﺟﺎﻫﻠﻲ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ -ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ،در اواﻳﻞ ﻋﺼﺮ ﻧﻬﻀﺖ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدآور ﺷﺪ ﻛﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﺮﻗﻴﺎن ﺑﺎ
روشﻫﺎي ﻧﻘﺪ ﻣﺤﻮراﻧﺔ ﻏﺮب و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺧﻮد
ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺲ ﺷﮕﺮف در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻘﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻘﺎد ﻳﻜﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻧﺎﻗﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش
آﺛﺎر ادﺑﻴﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺷﮕﺮف در ادﺑﻴﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺮﺑﻲ ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﻘﺪ ﺑﮕﺬارد .او آراء
ﻧﻘﺪي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﺎﻗﺪان دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﺮد و ﻧﻈﺮﻳﺎت
ﺟﺪﻳﺪي را اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﺮد ﻛﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﻲ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،روش ﻧﻘﺎدي ﻋﻘﺎد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻳﻚ
ﺑﻌﺪ دﻻﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﭼﻮن او ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻧﻘﺪي از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻐﻮي ،ﺗﺎرﻳﺨﻲ،
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ،رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻲﻛﺮد و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻘﺪي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ
ﺑﻬﺮه ﻣﻲﺑﺮد.
اﻃﻼع از ﻧﻈﺮات ﻧﻘﺪي ﻋﻘﺎد و ﺗﻔﻜّﺮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺻﻮاب ﻳﺎ ﻧﺎ ﺻﻮاب ﺑﻮدن آن و اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت وي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن را در اراﻳﺔ ﺑﻬﺘﺮ آﺛﺎر ﺧﻮد ﻳﺎري ﻛﻨﺪ و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻪ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﺒﻚﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻘﺎد در ﻧﻘﺪ اﺑﻦ روﻣﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و
ﺑﺮﺧﻲ از آراء ﻧﻘﺪي وي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻫﻤﺔ ﻧﻈﺮات ﻧﻘﺪي وي
را درﺑﺎرة اﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ دور از اﺷﺘﺒﺎه و ﻧﻘﺺ داﻧﺴﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﻜﻲ از آﺛﺎر ﻧﻘﺪي ﻋﻘﺎد ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺑﻦ روﻣﻲ و ﺳﺮودهﻫﺎﻳﺶ ﺗﺤﻠﻴﻞ و
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﻧﻘﺪي ﻋﻘﺎد ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد.
زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻘﺎد
ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻲ )1964-1889م( در »اﺳﻮان« ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ﮔﺸﻮد .ﭘﺪرش در ﺷﻬﺮ )اﺳﻨﺎ( ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻮد) .اﻟﻌﻘﺎد1991 ،م .(38/22 :ﻋﻘﺎد ﻓﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺑﺎ
ﻧﮕﺎرش اﻧﺸﺎﺋﻲ در ﻣﺪرﺳﻪ آﻏﺎز ﻛﺮد .وي ﻣﻘﺪﻣﺎت دروس را در ﺷﻬﺮ »أﺳﻮان« ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ،
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سپس به تحصیل در دانشکدة کشاورزی و جانورشناسی پرداخت ،اما به دلیل عالقة
فراوان به ادبیات روی آورد .او که زبان انگلیسی را از کودکی فرا گرفته بود ،به يادگیری
زبان آلمانی و فرانسوی پرداخت .تسلط او به چند زبان و قلم زيبايش ،ازجمله عواملی
بودند که سبب گرديدند تا عقاد در روزنامههای مختلف مشغول به فعالیت گردد و بعدها
با عضويت در انجمن زبان و ادبیات به فعالیتهای ديگر ادامه دهد( .العقاد1968 ،م)38 :

وی چندين مقالة انتقادی در مجلة «عکاظ» نوشت و بعدها در روزنامة «اهالی» شروع
به کار کرد( .الفاخوری1986 ،م)289 :

عقاد عالوه بر نويسندگی ،شعر نیز میگفت و در سرودن شعر از مکتب رمانتیك
پیروی میکرد و میکوشید تا از چارچوب تقلیدی شعر فاصله بگیرد .او در مقدمة
ديوان خود به ضرورت پای بندی به زمان و پرهیز از پیروی بیقید و شرط گذشتگان و
اينکه شاعر بايد همگام با عصر خود باشد ،تأکید میورزيد( .عبید1994 ،م )227 :اين اديب
بزرگ در طول زندگی پربار خود ،کتابهای متعددی را با موضوعات مختلف به رشته
تحرير درآورده .آثار او دارای پیوستگی منطقی است .برخی از تألیفات او عبارتند از:
حقائق االسالم ،ابن رشد ،فلسفة غزالی ،ابلیس ،ابن الرومی ،سعد زغلول ،ابونواس،
المطالعات و  ....عقاد سرانجام در  12مارس سال 1964م چشم از جهان فرو بست ،در
حالیکه گنجینهای عظیم و متعدد از آثار و نوشتههای مختلف در زمینههای نظم و نثر از
خويش بر جای نهاد( .الفاخوری1986 ،م)289 :

آراء نقدی عقاد دربارة ابن رومی
عقاد کتابی با عنوان «ابن الرومی حیاته من شعره» نوشته است .وی معتقد بود که ارزش
اين اديب بزرگوار در زمان خود ناديده گرفته شده است ،بنابراين او با نگارش اين
کتاب ،سعی کرد ارزش ادبی ابن رومی را نگاه دارد .عقاد در اين کتاب ،زندگی و
سرودههای ابن رومی را به شکلی کامل و با نگرشی نقادانه به تصوير کشید و از
معیارهای نوين نقدی بهره برد( .عبید 1994 ،م)220 :

کتاب «ابن الرومي ،حیاته من شعره» از يك نظم خاصی برخوردار است .وی اين
کتاب را به شش فصل تقسیم کرده که عبارتند از )1 :عصر ابن رومی )2 ،اخبار
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ابن رومی )3 ،زندگی ابن رومی )4 ،نبوغ ابن رومی )5 ،فلسفة ابن رومی  )6صنعت
شعری ابن رومی .با اينکه عقاد موضوعات مختلفی را در اين کتاب مطرح کرده است،
در عین حال از پیوستگی منطقی و انسجام برخوردار است ( .السکوت 1983 ،م)122/1 :

عقاد با توجه به شیوة روانشناسی در نقد ادبی به شخصیت فردی ابن رومی و خلق
و خوی ذاتی او میپردازد و شعر را به تنهايی مورد کنکاش قرار نمیدهد .بلکه سعی
می کند زندگی شاعر را با در نظر گرفتن تمامی ابعاد آن برای خواننده بازگو کند و يك
ارتباط مستقیم و صمیمی میان خواننده و شعر ابن رومی بوجود آورد( .السکوت1983 ،م:

 )122حمدی السکوت شیوة نقدی عقاد را مبتنی بر تئوری تاثری امپرسیونیسم (اثرگرا)
می داند .اين نظريه بخشی از علم روانشناسی است که در آن خواننده تحت تاثیر اثر
هنری واقع میشود .عقاد نیز سخت تحت تاثیر اثر هنری واقع میشود و عناصر
زيباشناسی سرودههای ابن رومی را بررسی میکند( .السکوت)122/1 :1983 ،

وی در نقد ادبی ابن رومی ،توجه خاصی به وصفف محفیط اديفب دارد و از محفیط
خارج به احوال باطنی و نفسانی شاعر روی میآورد .عقاد معتقد است که محفیط ،تفاثیر
زيادی بر اديب میگذارد و سعی دارد تا میان زندگی شاعر و سرودههايش ارتباط برقفرار
کند و تاثیر اين دو را بر يکديگر نشان دهد .وی به شخصفیت شفاعر اهتمفام مفیورزد و
بر اين اعتقاد است که روش شاعر برگرفته از شخصیت شاعر است .عقاد شعر را تعبیفری
از وجدان شاعر و حیات درونی وی و تصويری که از نفس شاعر است ،مفیدانفد .عقفاد
معتقد است که سرودههای ابن رومفی نیفز ،تصفويری از زنفدگی درونفی شفاعر اسفت.
(الشاذلی ،بیتا)246 :

سید قطب ،نقد عقاد را دربارة ابن رومی نقدی تکاملی معرفی میکند و میگويد:
«عقاد به معیار تاريخی ،لغوی و روانشناسی اهتمام ورزيده است و چون اين معیار
در بر گیرندة همة معیارهای نقدی است ،در نقد عربی جديد اين روش نقدی بسیار
مورد توجه است( ».قطب ،بیتا) 224 :
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پیشینة پژوهش
پژوهشهای زيادی دربارة ابن رومی صورت گرفته است ،اما مقاله يا پايان نامهای که
ابن رومی را از ديدگاه عقاد بررسی کند نوشته نشده است.
پرسشهای تحقیق
 – 1هدف عقاد از نقد ابن رومی چیست؟  – 2عقاد از چه معیار نقدی برای نقد ابن
رومی بهره برده است؟  – 3آيا عقاد توانسته است اين شاعر و سرودههايش را با روشی
متمايز از ديگران نقد کند؟
زندگانی ابن رومی (283-221هف)
ابوالحسن علی فرزند عباسبنجريح (جرجیس) از موالی عبیداهلل بن علی بن جعفر
عباسی ،در روز چهارشنبه بعد از سپیده دم در سال  221در مکانی معروف به عقیقه در
بغداد متولد شد .پدرش رومی و مادرش ايرانی بود .در زمان کودکی ،پدرش درگذشت
و برادرش (محمد) سرپرستی وی را عهده دار شد .ابن رومی سه فرزند داشت .نام دو
تن از آنها

و محمد بود .هر سه فرزند ابن رومی پیش از وی از دنیا رفتند .ابن

رومی در بغداد پرورش يافت و زير نظر استادان مشهوری چون ابوالعباس ثعلب،
محمد بن حبیب ،ابن قتیبه و جاحظ ،دانشهای مختلفی را فرا گرفت و توانست به
علوم مختلفی چون واژه شناسی ،دستور زبان ،ادبیات ،فلسفه ،علم کالم ،رياضی ،علوم
دينی و غیره ...آگاهی يابد( .العقاد1970 ،م)88 :

ابن رومی لغات و امثال فراوانی در شعرهايش بکار میبرد .عقاد مهارت ابن رومی
در لغات را به سبب تسلط شاعر به قرآن و علوم دينی میداند .در میان شاعران تنها دو
تن توانايی بکارگیری لغات گسترده ،اشتقاق مفردات ،کلمات ناآشنا ،ضرب المثل و
ادب قرآنی را داشتهاند ،عقاد اولین فرد را ابن رومی و دومین فرد را معرّی میداند .وی
علت پیشرفت فرهنگی و علمی ابن رومی را در سه مساله میداند:
الف  -محیط زندگی شاعر (بغداد) ب  -حضور استادان و دانشمندان مشهور و
بهرهمند شدن او از آنها ج  -با استعداد بودن شاعر ( همان ) 110 ،
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وی با نه تن از خلفای عباسی ،هم عصر بود .تنها خلیفهای که ابن رومی به وی
ارادت داشت ،معتضد بود  .او به ابن رومی هدايای فراوانی بخشید .ابن رومی به
طاهريان ارادت خاصی داشت و بارها آنها را ستوده و عبیداهلل بن طاهر مؤسس خاندان
طاهری را مدح کرده است ( .العقاد1970 ،م )170 :سرانجام ابن رومی در سال  283يا 284
درگذشت و در محلهای به نام باب بستان در بغداد به خاک سپرده شد( .همان)270 ،

شخصیت ابن رومی
بسیاری از مورخان ،بیشتر به شخصیت ابن رومی پرداخته و او را فردی ترسو ،بدبین،
حسود ،مبتال به بیماری وسواس و ضعف اعصاب دانستهاند ،چهرة او را مخدوش کرده
و از شأن ادبی او کاسته و سعی بر اين داشتهاند تا او را کم عقل نشان دهند( .االمین،

1983م )253/8 :آنها بر اين باور بودهاند که ابن رومی فردی کج خلق و زود رنج بوده و
همین سبب گرديده تا ممدوحان خود را نیز هجو کند .اين مورخان در نوشتههای
خود ،اينگونه بیان کردهاند که طبع ظريف او رياکاری و مکر اطرافیان را تحمل نمیکرد
و چه بسا برای آرامش خاطر به هجو آنان نیز متوسل میشد.
عقاد ،بدبینی ابن رومی را ناشی از ترس او میداند و میگويد« :ابن رومی مدام
دچار خیال بافی و اوهام می شد ،ترس او سبب گرديده بود تا پیوسته در برابر هر
چیزی ،جانب احتیاط را رعايت کند .او نسبت به هر چیزی با ديدة بدبینی مینگريست
و پیش از اينکه اتفاقی حادث شود ،از آن دوری میکرد و پیشگیری از خطرات و
حوادث را پیشة کار خود قرار داده بود»( .العقاد1970 ،م)175 :

بايد يادآور شد که شخصیت هر فردی از محیط خانواده و جامعه نشأت میگیرد و
اگر شخصی در محیط خانواده دچار شکست و مصیبتهای پی در پی شود و در جامعه
نی ز جايگاهی نداشته باشد ،احتمال آن وجود دارد که رفتار و شخصیت او دچار مشکل
شود .بسیاری از اديبان از جمله عقاد سه عامل را در بدبینی ابن رومی موثر دانستهاند:
الف ف مرگ نزديکان شاعر ب -نداشتن جايگاه در نزد پادشاهان ج -محیط نابسامان
جامعه (درگیری و نزاعهای متعدد و رواج چاپلوسی در جامعه( .العقاد1970 ،م )141 :هرچند
برخی از نويسندگان از جمله سید محسن امین عاملی معتقد است که تاريخنگاران در مورد
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بدبینی ابنرومی ،غلو کردهاند و به آن پر و بال دادهاند( .االمين العاملي1983 ،م)253/8 :
عیوب ديگری که مورخان به ابن رومی نسبت دادهاند حسد و کینه است( .الفاخوری،

1986م )289 :عقاد اين دو خصیصه را راجع به شاعر نمیپذيرد و معتقد است وقتی
فردی دارای ويژگی ها و صفات ممتاز است و نسبت به ديگران برتری دارد ،چگونه
ممکن است فردی حسود باشد .ابن رومی هیچگاه برای به دست آوردن پست و مقام،
طمع نورزيد و فردی نبود که کینهای از کسی به دل گیرد (العقاد1970 ،م .)142 :او همیشه
با افراد به مهربانی رفتار میکرد و اين شعر را در مورد دوست سروده است[ :مجزوء کامل]

(ابن الرومی1991 ،م)246 ،1 :

«به ذکر دوست روی آور و از ذکر معشوقه دست بردار ،زيرا بسا انسان پر حرفی که با
سخنانش بدِ مرا میخواهد و بسا انسان کم حرفی که سخنانش برايم نیکوست».

همانگونه که گفته شد ،ابن رومی مبتال به بیماری وسواس بود .عقاد معتقد است بیماری
وسواس ذهنی ابن رومی ،سبب گرديد تا وی اشعاری خوب بسرايد .او در اين باره
میگويد« :ابن رومی با ديد وسیعی به اطراف خود نگاه میکرد و تمامی ابعاد يك جسم
يا يك فرد را مو به مو بررسی میکرد تا به عمق آن نفوذ کند؛ در توصیف يك جسم يا
فرد به قدری وسواس از خود نشان میداد تا در نهايت بهترين گزينه را انتخاب میکرد».
(العقاد1970 ،م )142 :نه تنها عقاد ،بلکه ديگر مورخان و ناقدان از جمله سید قطب ،نیز
بیماری ديگری را به ابن رومی نسبت میدهند و او را مبتال به ضعف اعصاب میدانند.
(قطب ،بیتا )121 :بسیاری از ناقدان ،وسواس و ضعف اعصاب را سبب خوب سرودن
نمیدانند و اين نظريه را رد میکنند( .زکی1967 ،م )252 :عزالدين اسماعیل نیز ،وسواس
را باعث سرودن اشعار خوب تلقی نمیکند و بر اين باور است که وسواس تأثیر مثبتی
در توانايیهای فرد از جمله شعر سرايی ندارد( .اسماعیل1988 ،م)29 :

مذهب ابن رومی
عقاد ،ابن رومی را شیعة معتزلی میداند و میگويد« :ابن رومی تشیع را از پدر و
مادرش به ارث برده است؛ زيرا مادرش ايرانیاالصل بود و به مذهب مردم خويش يعنی
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ايرانیها -که طرفدار هاشمیان بودند -گرايش داشت .پدرش نیز شیعه بود و به همین
دلیل او را علی نام نهاد .از سوی ديگر ضرورتی نداشت که ابن رومی در دربار
عباسیان به تشیع تظاهر کند؛ چون برخی از درباريان در احترام گذاشتن به خاندان علی
و فرزندانش اتفاق نظر داشتند .از اين رو ابن الرومی از میان خلیفگا ،معتضد و منتصر را
مدح کرد؛ زيرا منتصر ،حرمت خاندان علی را همیشه پاس میداشت» (العقاد1970 ،م)210 :

بیشتر مورخان همچون عقاد ،ابن رومی را شیعة معتزلی دانستهاند؛ ولی سید محسن
امین عاملی ،معتزلی بودن ابن رومی را رد میکند و میگويد« :اگر ابن رومی شیعه است
نمیتوان او را معتزلی دانست؛ چون معتزله در مواردی با شیعه موافق است؛ مانند:
اختیار ،خلق قرآن ،حسن ،قبح و ....که سبب گرديده تا ديگران از جمله عقاد ،او را
معتزلی بدانند»( .األمین العاملي1983 ،م)255 /8 :

ابن رومی از زمرة دوستداران خاندان پیامبر و اهل بیت (ع) بود و در مدح اهل بیت
اين چنین سروده است[ :بحر طويل]

(ابن الرومی1991 ،م) 35 /6 :

«عشق و محبت ما به نیکان آل هاشم  ،باور ما به وحدانیت خداوند يگانه و همچنین دفاع ما
در برابر دشمنان دينش ،با هم پیوند خورده است و اين به سبب شناختی است که شك به
درگاهش راه نمیيابد و هیچ کس نمیتواند آن را مورد هجوم و طعنه قرار دهد».

برخی معتقدند که ابن رومی چندان به مسايل دينی پايبند نبوده و عقاد نیز ،تشیع
ابنرومی را در حد احساسات میداند و میگويد« :ابن رومی در حد احساسات به
عقايد دينی مینگريست و در مورد آنها تفکر و تعقل به خرج نمیداد .وی همیشه
احساس میکرد بايد پشتیبانی داشته باشد تا به آرامش درونی دست يابد و به همین
دلیل به اسالم ايمان داشت»( .العقاد1970 ،م )222 :بايد متذکر شد که از ابن رومی بعید به
نظر می رسد که از روی احساسات ،به اسالم روی آورده باشد و به مسائل دينی پايبند
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نبوده و فقط برای آرامش درونی خود ،به اسالم ايمان داشته باشد .او اشعاری با
مضامین دينی دارد که زهد و تقوای او را نشان میدهد و در برخی از سرودههايش از
عشق خود به اهل بیت(ع) و دفاع از حق آنها در برابر عباسیان ،با صراحت سخن گفته
است( .آئینه وند 1359 ،ش)151 :

شعر ابن رومی
ابن رومی ،شاعری توانا و پرکار بود .او در اغراض شعری هچون غزل ،مدح ،رثاء،
هجاء و وصف طبیعت و اشیاء ،مهارت داشت .و در اختراع و ابداع الفاظ و معانی،
يگانة روزگار بود .در وصف شعر او گفتهاند :کلماتش عربی فصیح و معانی آن ،غیر
عربی است( .العقاد1970 ،م )225 :او به معانی ،بیشتر از الفاظ اهتمام میورزيد و از
محسنات بديعی در شعرش استفاده میکرد؛ ولی در بکارگیری محسنات بديعی هیچگاه
خود را به سختی نمیانداخت( .عطوفی1989 ،م )85 :در قصايد او پیوستگی ،همگونی و
معنا محوری وجود دارد و تمامی ابیات او مانند يك پیکر به هم مرتبطند( .فروخ1985 ،م:

 )340ابن رومی در فن شعر بنا را بر عینیت و مشاهده قرار میداد و بر قدرت تعبیر و
احساس و نیروی احساسات تکیه می کرد ،عبارات و کلمات او روان و به دور از تکلّف
بود( .آئینهوند1359 ،ش )135 :وی در بکارگیری تمثیل ،تشبیه و استعاره ،ذوق ادبی خاصی
داشت ،از اين رو شاعر نوآور عرب شناخته شده است .ديوان ابن رومی را بعد از
مرگش ابوبکر صولی و سپس ابوالطیب ورّاق جمعآوری کردند( .حاج سید جوادی،

1379ش )132/1 :ابن رومی در بیشتر انواع شعری توانمند بوده و اشعار فراوانی سروده
است؛ در اينجا به معرفی معروف ترين فنون شعری او که عقاد نیز به آن پرداخته است،
اشاره میشود:
1ـ رثاء
ابن رومی شعرهای زيادی به مناسبت مرگ عزيزان خود سروده است به همین سبب
بخشی از ديوان او به مرثیه و سوگواری عزيزانش اختصاص دارد .عقاد ،بخش مستقلی
از كتاب خود را به مرثیه های ابن رومی اختصاص نداده ،بلكه آنها را در زندگی
شاعر قرار داده است .یكی از برجستهترین فنون شعری ابن رومی ،همان مرثیههای
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او به شمار میآید كه میتوان آنها را در دو بخش مجزا از هم ،قرار داد:
 -1سوگ سرودههای سوزناک ابن رومی در رثای مادر ،همسر ،برادر و سه فرزنفد
خويش ،اوج هنرنمايی شاعر را نشان میدهد .ابنرومی در اين اشعار عاطفه و خیفال را
در هم میآمیزد و دست به ابتکار میزند کفه داللفت بفر نبفوغ او دارد .اوج ناامیفدی در
تكتك مرثیهها به چشم می خورد .مشهورترين رثای ابن رومفی کفه در ادبیفات عربفی،
سرآمد مرثیه ها ست ،رثای او دربارة دومین فرزندش است( .العقاد1970 ،م )184 :شاعر در
اين مرثیه به باالترين درجة شعری مفی رسفد و در آن خیفال ،عاطففه و عقفل و تمفامی
آرايههای لفظی را با هم میآمیزد و در فراق فرزندش میگويد[ :بحر طويل]

(ابن الرومی1991 ،م)145 /2 :

«مرگ ،فرزند میانی مرا طلبید ،به خدا سوگند (نمیدانم) چگونه فرزندی را بُرد که برايم
بسان گوهرِ بزرگ میان گردنبند بود.
با فقدان او شاديم را به تمامی از دست دادم و در خوشیهای زندگی زهد پیشه کردم.
گويی در عمرم يکبار تو را در زمین بازی در آغوش نگرفتهام و يکبار تو را در گهواره
نبويیدهام.
به سبب اين همه سوز و گداز و بیتابی مالمت میشوم ،در حالی که من چندين برابر آنچه
را که بروز میدهم ،در دل نهفته دارم».

 -2مرثیه های وی در سوگ پادشاهان و وزيران اندک است؛ چون او مانند شاعران
ديگر ،شاعری درباری نبود .طاهريان تنها حکمرانانی بودند که ابن رومی به آنها گرايش
داشت و اگر کسی از آنها چشم از جهان فرو میبست ،در مرگ او سوگواری میکرد و
مرثیهای سوزناک در فراقش می سرود .عقاد معتقد است چون اين خاندان شیعی بودند،
ابن رومی به آنها تمايل داشت( .العقاد1970 ،م)184 :
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2ـ مدح
ابن رو می افراد بسیاری را ستود ،اما هدفش کسب مال و مقام نبود .به سبب اعتقاد به
تشیع ،ارادت خاصی به خاندان بنیهاشم داشت و اين خاندان را بسیار مدح میکرد.
ابن رومی معتقد است که بنیهاشم به شاعران توجه میکنند و هرکس که آنها را
مدح کند ،در نزد آنها محترم است[ :بحر متقارب]
(ابن الرومی1991 ،م)199/6 :

«همة شاعران را میبینم ،چه آنان که فصیحند و چه غیر فصیح از شما بهرهمند گرديدهاند».

عقاد ب ر اين اعتقاد است که ممدوحان ابن رومی اشخاص مهمی بودند که در حکومت
عباسی نقش بسزايی داشتند .و حضور اين شخصیتها در سرودههای ابنرومی بسیار
ملموس است؛ مانند آل وهب و آل طاهر (العقاد1970 ،م .)242 :حتی او خلیفههايی را
مدح میکرد که از دوستان و حامیان آل وهب و يا آل طاهر بودند .يکی از اين خلیفهها
معتضد بود که ،چون او از دوستان آل وهب محسوب میشد ،ابنالرومی وی را مدح
می کرد .يکی ديگر از کسانی که ابن رومی او را در زمان خالفت معتضد مدح کرد،
قاسم بن عبیداهلل – وزير معتضد – بود .ابن رومی اين وزير را بسیار دوست میداشت
و معتقد بود که او فرد عادلی است .وی دربارة اين شخص چنین میسرايد[:بحر بسیط]

(ابن الرومی 1991 ،م)231/3 :

« اگر دستان ابوقاسم بر ما منّت نهند ،ديگر آن دو بخشنده يعنی دريا و باران ،ستايش
نخواهند شد و اگر نور چهرة او نمايان شود ،آن دو نور يعنی خورشید و ماه ،کم فروغ
میشوند .گويی او در حالی که زمام روزگار را در دست دارد ،عاقبت آنچه را که میآيد و آنچه
میگذرد میبیند»

زمانی که طاهريان به موقعیتی در جامعه نرسیده بودند ،ابن رومی آنها را مدح
میکرد و به سبب تشیّع آنان به آنها ابراز عالقه میکرد .طاهريان نیز از ابن رومی
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حمايت میکردند؛ اما زمانی که آنها به قدرت دست يافتند ،توجه چندانی به ابن رومی
نکردند و به او پاداشی ندادند .ابن رومی شاعر درباری نبود و نتوانست جايگاه و مقامی
در نزد خلفاء بدست آورد .هر چند که خود او دوست نداشت بیدلیل ديگران راستايش
کند .شايد به اين سبب شمار مدايح ابن رومی زياد نیست .در اين دوره عباسیان
معتزلیها را از دربار میراندند و چون ابن رومی شیعة معتزلی بود ،شايد به اين سبب
در دربار جايگاهی نداشت( .العقاد1970 ،م )249 :مورّخان ،ابن رومی را شاعری مديحه
سرا نمی دانند و معتقدند که او در اين غرض شعری مانند شاعران قديمی شعر سروده،
اما قصايد مدحی او از ويژگیهای ممتازی برخوردار است ،که برخی از اين ويژگیها
عبارتند از :الف  -ارتباط عقلی و منطقی میان اجزای قصیده ب  -طوالنی نبودن قصايد
مدحی ج -صداقت ابن رومی در ستايش ممدوحان و دوری جستن از مبالغههای
ساختگی (الفاخوری1380 ،ش)531 :

3ـ هجو
ابن رومی بزرگترين هجو سرای عصر خود به شمار میرفت .او بسیاری از حاکمان،
وزيران ،تاجران ،کارگزاران دولت و غیره  ...را هجو گفته است .ابن رومی مانند متنبی
در هجو گاهی دشنام و کلمات رکیك هم به کار میبرد .وی با اشارات و تلمیحاتی تند،
نقیصههای جسمانی دشمنان را با عیبهای باطنی آنان درهم میآمیزد و سپس با هجوی
گزنده و تلخ ،به آنها لباس شعر میپوشاند( .حاج سید جوادی1379 ،ش)321/ 8 :

برخی معتقدند ابن رومی هرکس را بیسبب هجو نمیکرد بلکه اين شاعر ،مردمی را
هجو میکرد که از آنها کینه به دل داشت و از خلفايی بدگويی میکرد که با آنها مخالف
بود( .طراد1998 ،م )20/1 :ولی عقاد اين نظريه را رد میکند و ابن رومی را فردی مهربان
میداند که از هجو سرايی به عنوان يك سالح دفاعی استفاده میکرده و هنگامی که
دشمنانش به او آزار میرساندند ،زبان به هجو میگشوده است( .العقاد1970 ،م )23 :وی
در مورد هجو سرايی خويش ،میگويد[ :بحر مجزوء کامل]

( ابن الرومی1991 ،م)298/6 :

بررسی و تحلیل نظریههای عقاد دربارة اشعار ابن رومی 53/

«سوگند ياد کردهام که در طول عمرم ،کسی را هجو نگويم ،مگر آن کس که مرا هجو کند،
حتی برآنم از هجو دست بکشم ،هر چند که کسی مرا هجو کند»

ویژگیهای اشعار ابن رومی
ابن رومی شاعری چیره دست بود و بر خالف بقیة شاعران در بیشتر فنون شعری
مهارت داشت .بر اساس بررسی عقاد ،میتوان ويژگیهای اشعار او را در چند بخش
کامالً جدا از هم قرار داد .اولی مربوط به مضمون شعری است –1 :عشق به زندگی
 -2عشق به طبیعت؛ دومی مربوط به ويژگیهای ادبی است -3 :به کارگیری صنعت
تشخیص -4 ،تصويرگری.
1ـ عشق به زندگی
ابن رومی دوستدار زندگی و طبیعت بود .جوانی در نظر شاعرانة او ،زندگی و فقدان
آن ،مرگ به حساب میآمد .او نسبت به زندگی از احساسات قوی برخوردار بود و
دوست داشت از زيبايیها بهره گیرد( .االمین العاملي1983 ،م )253/8 :عقاد در اين خصوص
میگويد« :اولین کسانی که به زندگی عشق میورزيدند ،يونانیها بودند و چون نژاد
ابنرومی هم يونانی است ،او مانند آنها به زندگی عشق میورزيد و احساسات خود را
نسبت به زندگی بروز می داد .ابن رومی در مورد عشق به زندگی ،اشعار فراوانی سروده
که مضمون آنها دربارة غزل ،جوانی ،جاودانگی ،شراب ،زن و ...است( .العقاد1970 ،م)260 :

وی دربارة شراب میگويد[ :بحر کامل]

(ابن الرومی1991 ،م)5/ 6 :

«اين شراب چنان لطیف و رقیق است ،که نزديك است همانند نور و بوی خوش در فضا
پراکنده شود .شرابی زرد رنگ که شیشة بلورين سفید ،رنگ آن را به خود گرفته است و چنین
به نظر میرسد که درون شیشة بلورين ،زر ذوب شده روان است».

عقاد بر اين باور است که نبوغ ابن رومی در شعر و عشق وی به زندگی ،به يونانی
بودن ابن رومی مربوط است ،هر چند که شاعران از احساسات قوی برخوردارند و
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نگرش آنها به زندگی با ديگران متفاوت است (العقاد1970 ،م ،)260 :اما بايد ياد آور شد
که بیشتر انسانها زندگی را دوست دارند و برای حفظ و بقای آن کوشش میکنند و
نمیتوان عشق به زندگی را به نژاد خاصی از مردمان نسبت داد .در حالیکه نیرويی که
انسان را به ادامة زندگی ترغیب میکند همان عالقه به زندگی است .انسان احساس
دارد ،لذت میبرد ،درد می کشد ،غرايزی را داراست ،در جستجوی کمال است .حتی
انسانهايی که به زندگی عشق نمیورزند ،در هر حال به اهمیت زندگی واقفند و
دوست دارند زندگی به نوعی سپری شود تا بدانند نهايت زندگی به چه چیزی منتهی
میشود(.جعفری1375 ،هف )28 :از سوی ديگر نمیتوانیم همة ويژگیهای شعری ابن رومی
را به يونانی ها نسبت دهیم .چونکه وی مانند شاعران ديگر تحت تأثیر محیط قرار گرفته
است .طراد محیط زندگی ابن رومی را اينگونه توصیف میکند« :ابن رومی در بغداد
زندگی کرد .شهری که در آن رودخانه قرار دارد و گرداگرد شهر را باغها ،درختان ،گلها
و ...فرا گرفته است» .بی شك ابن رومی تحت تأثیر طبیعت سرسبز آنجا قرار گرفته
است و نژاد رومی در مضامین شعری شاعر تاثیری ندارد.
2ـ عشق به طبیعت
ابن رومی عاشق طبیعت بود و هر نوع زيبايی را دوست میداشت و رنگ ،رايحه و
جلوههای زيبای طبیعت در شعر او تجسم میيافت .او طبیعت را زيبا توصیف میکرد و
زيبايیهای زندگی را به تصوير میکشید .در اينگونه از سرودهها از درختان ،پرندگان،
خوردنیها ،جشنهای دولتمردان ،لذتهای کاخ نشینان و ...سخن میگفت( .العقاد1970 ،م)28 :

عقاد معتقد است که هنر عشق ورزيدن به طبیعت را از يونانیها به ارث برده است.
ابن رومی همة رنگها اعم از قرمز ،زرد و ...را در شعرهايش ذکر میکند و از ظواهر
رنگهای چشم نواز ،نقشهای ديوار و فرشهای ظريف بافت میگويد تا به وصف
طبیعت برسد .ابن رومی در میان فصلها بهار را دوست دارد و اوج زيبايی را در بهار
می بیند .در اين فصل عشق به طبیعت ،جوانی و زندگی با هم پیوند میخورد( .همان)28 ،

برای نمونه دربارة فصل بهار میگويد[ :بحر کامل]

بررسی و تحلیل نظریههای عقاد دربارة اشعار ابن رومی 55/

(ابن الرومی1991 ،م) 81/6 :

«در بهار ددان و پرندگان غذای خود را آماده میيابند .آهوان در بهار روز خود را با شاخ زدن و
کبوتران با نبرد با يکديگر روز را به نیمه میرسانند (.سرمست و با نشاطند) بهار همچون فصل
جوانی است که تابستان همچون پیری به دنبالش میآيد ».
3ـ تشخیص )(Personi fication

يکی از زيباترين جلوههای خیال در شعر ،شخصیت بخشیدن به اشیا و عناصر بی جان
طبیعت است .شاعر از رهگذر نیروی تخیل خويش به آنها حرکت میبخشد ،در نتیجه هنگامی

که از دريچة نگاه شاعر به طبیعت و اشیا مینگريم ،همه چیز در برابر ديدگان ما سرشار
از زندگی و حرکت است( .شفیعی کدکنی1359 ،ه  )149 :از ويژگیهای فنون شعری
ابنرومی شخصیت بخشی در شعر است .او در ترکیب الفاظ چنان رنگآمیزی و
صورتگری بکار میبُرد که شکلها و رنگها را در نظر شنونده به تصوير میکشید و به
غیر جاندار در اشعار خود شخصیت میبخشید .عقاد توانايی ابن رومی را در کاربرد فن
تشخیص بی مانند می داند و معتقد است اين توانايی شاعر از استعداد ذاتی او نشأت
میگیرد و چون ابن رومی از توان بااليی برخوردار بود ،میتوانست با بهره گرفتن از
استعداد ذاتی خود ،صنعت تشخیص را به بهترين شکل ممکن در اشعارش بیاورد.
(العقاد1970 ،م )291 :ابن رومی وقتی عید مهرجان را به عبیداهلل تبريك میگويد ،دست به
ابتکار میزند و به دو عید بزرگ ايرانیها (جشن مهرگان و جشن نوروز) شخصیت
انسانی میبخشد و در اين باره میگويد[ :بحر خفیف]

(ابن الرومی1991 ،م)291/6 :
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«نشاط و خرمیات در عید مهرگان باعث طراوت و جوانی آن عید شد ،پس آن عید مهرگان در
لباس جوانان ظاهر گشت / .و همچنین به سبب تو ،جوانی و طراوت ،به نوروز برگردانده
شد /.تو با زنده کردن اين و آن (جشن مهرگان و جشن نوروز) سنتهای شاهان ساسانی را زنده
کردی /.مدتی اين دو عید با پیروی از دين زرتشت زندگی کردند و اکنون آنها مسلمان
گشتهاند / .اين دو عید راضی نمیشدند مگر به آن دينی(اسالم) که امیر در بین اديان ديگر آن
را برگزيده است / .بر چهرة اين دو عید هیبت و عظمت ،جالل و عزت ،و نور اسالم و ايمان
نمايان شد».
4ـ تصویرگری )(Imagism

شاعر مانند يك نقاش تصوير سازی میکند و آنچه را که در ذهن خود دارد با به
کارگیری الفاظ مناسب و صورتگری به ذهن خواننده منتقل میسازد( .مقدادی1378 ،ه :

 )162ابن رومی نیز مانند يك نقاش تصويرگری میکرد و در اين فن مهارت خاصی
داشت و زمانی که شعر میسرود ،گويی با قلم نقاشی تصاوير و نقاشیهای زيبا را خلق
مینمود .وی در ترکیب الفاظ چنان رنگآمیزی و صورتگری مینمود که شکلها و
رنگها را در نظر شنونده ،تجسم میکرد و در ترسیم شخص يا جسم ،از خود دقت
فراوانی نشان می داد .عقاد دقت ابن رومی را در توصیف رنگها ،شکلها و غیره میستايد
و نگاه موشکافانه و منطبق با حس شاعری را برای تصويرسازی الزم میداند.
تصويرسازی ابن رومی شامل رنگها ،شکلها و حرکتها است .عقاد استفادة ابن رومی از
رنگها و شکلها را آماده سازی مرحلة مقدماتی توصیف میداند و میگويد« :شاعر برای
تصويرسازی ،اول بايد به ترسیم عناصر حسی (جسم يا شخص) بپردازد و مراحل
مقدماتی آن را فراهم سازد تا در نهايت بتواند وارد مرحلة توصیف شود»( .العقاد1970 ،م:

 )295به نظر بیشتر اديبان ،سختترين مرحلة تصويرسازی ،حرکت است و بیشتر
شاعران از توصیف حرکت در شعر عاجزند؛ ولی ابن رومی به ترسیم اجسام ثابت در
تصويرسازی بسنده نکرده بلکه تصاويری مرکب از صحنههای متفاوت پديد آورده
است( .الفاخوری1380 ،هف  )539 :عقاد کار ابن رومی را در اين زمینه بسیار سخت و

بررسی و تحلیل نظریههای عقاد دربارة اشعار ابن رومی 57/

منحصر به فرد معرفی میکند و میگويد« :ترسیم حرکت (جسم يا شخص) در ذهن به
ملکة ذهن شاعر بستگی دارد و به ديدنیها وابسته نیست»( .العقاد1970 ،م)295 :

يکی از فنونی که ابن رومی در تصويرسازی و توصیف يك جسم به کار میبرد،
تشبیه است .عقاد هدف ابن رومی از کاربرد تشبیه را فقط قیاس کردن و يکسان دانستن
دو چیز هم شکل نمی داند ،بلکه بر اين اعتقاد است که شاعر در تشبیه خیال پردازی
میکند و خیال خود را با لفظی آشکار و ذهنی شفاف نشان میدهد( .العقاد1970 ،م)289 :

مشهورترين وصف و تصويرسازی ابن رومی ،توصیف نانی است که در دست نانوا
قرار دارد و میگويد[ :بحربسیط]

(ابن الرومی1991 ،م)198/3 :

«فاصله میان زمانی که نان به شکل توپی از خمیر در دست نانواست و آن هنگام که آن را چون
قرص ماه میبینی ،تنها به اندازة تشکیل يك دايره بر روی صفحة آب است ،آن هنگام که
سنگی در آن افکنده میشود».
عقاد معتقد است که ابن رومی در بکارگیری اين فن شعری از نبوغ خاصی برخوردار است
و به طور ذاتی آمادگی استخدام اين فن را در شعر دارد( .العقاد1970 ،م)289 :

ابن رومی از استعداد بی نظیری در شعر سرايی (به ويژه در وصف و تصويرسازی)
برخوردار بود؛ ولی نمیتوان گفت نبوغ تصويرسازی او از يونانیها به ارث رسیده و او
در اين فن از آنها پیشی گرفته است؛ چون تصويرسازی از ويژگیهای ادبی عصر
عباسی ،بويژه ايرانیان بود .ضمن اينکه مادر ابن رومی ايرانی بود و اين شاعر از فرهنگ
و کلمات فارسی در برخی از سرودههايش بهره برده است و چون در عصر عباسی
ايرانیان روی کار آمدند ،نفوذ فرهنگ و کلمات فارسی را میتوان در سرودههای
شاعران اين عصر مشاهده کرد .دکتر شفیعی کدکنی معتقد است ،تحولی که در شعر
عرب از نظر عناصر تصويرسازی روی داده نتیجة برخورد با فرهنگ ايرانی است و از
همه مهمتر شاعرانی که در ادبیات عربی اين تحول در شعرهايشان آشکار است ،اغلب
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به طور مستقیم و غیرمستقیم از فرهنگ و افکار ايرانی بهرهمند شدهاند( .شفیعی کدکنی،
1359ه )293 :

بررسی روش و معیار نقدی عقاد
عقاد نويسنده و ناقد برجستة مصری سعی کرد ،کتاب (ابن الرومی :حیاته من شعره) را
با ديدگاهی متمايز از ديگر ناقدان بنويسد و هدف خود را اهمیت دادن به سرودههای
ابن رومی مطرح کند .بنابراين میتوان آراء نقدی عقاد را که با ديگران متفاوت است،
در موارد زير خالصه کرد:
 -1عقاد پس از مَطران برچمدار نو آوری و تجديد در شعر عربی و معیارهای نقدی آن
به شمار میرود .وی مفهوم شعر را بر پاية مفهوم نفس بنا میکند و شعر را تعبیر احوال
نفس و در نتیجه تصويری درست از شخصیت شاعر میداند .روش عقاد در نقد بر دو
اصل اساسی استوار است :به لحاظ گرايش به رمانتیسم شعر را تعبیر نفس و ترجمة
درونی (باطنی) آن میداند ،و از جهت روش بیوگرافی ( )biographyشعر را تصوير
وقايع زندگی و انعکاسی از شرح حال خود ( )autobiographyمیشمارد .با همة اينها،
شعر از نظر او صناعت تولید عواطف است؛ به اين معنی که آن را کوشش هنری شديد
و عمیق و تالش پیچیدهای میداند که احساس و روح و طبیعت در آن مشترک است و
همراه با استعدادی مخفی در اعماق نفس میباشد ( .ديّاب1983 ،م)110 :

 -2تئوری شعر نزد عقاد چنین بیان میشود که شعر تعبیری از وجدان شاعر و حیات
درونی او و تصويری از نفس اوست .عقاد در مقدمة کتاب «ابن الرومی حیاته من
شعره» دربارة طبیعت هنری مینويسد« :کمال طبیعت هنری آن است که حیات شاعر و
هنرش امری واحد و غیر قابل انفصال باشد ،يعنی انسان زنده از انسان ناظم (شاعر)
ناگسستنی و موضوع حیات او موضوع شعرش و موضوع شعر او موضوع حیاتش باشد
و ديوانش ترجمة درونی روح او .بر اين مبنا عقاد از هر شاعری میخواست که بر
طبیعت خود حرکت کند و سخنی بر خالف طبع نگويد تا شعرش تصوير روحش
گردد ( ».العقاد1970 ،م) 7 :

بررسی و تحلیل نظریههای عقاد دربارة اشعار ابن رومی 59/

 -3روش تحقیق ادبی عقاد بر پاية تصوير نفس صاحب اثر ادبی و زندگی درونیش
استوار است و کار ناقد آن است که اديب را در اثر ادبیش بجويد و صورت نفسی او را
از اين اثر ادبی استخراج کند ،زيرا عقاد معتقد است شاعری که نتوانیم او را به وسیلة
شعرش بشناسیم ،استحقاق آن را ندارد که شناخته شود ( .مندور) 80 ،

 -4عقاد گرچه در نقد ادبی بر روش زيبايی شناسی پیش میرفت ولی در بررسی ادبی
قبل از هر چیز به تعلیل و تفسیر همت داشت و در بررسی حیات و ادبیات شاعر بر
روش روان شناسی تحلیلی تکیه میکرد و سعی داشت قبل از هر چیز صورت نفسی
شاعر را از شعرش استخراج کند ( .قطب) 208 ،

 -5شیوه و روش نقدی عقاد تنها بر يك بعد داللت ندارد ،چون وی به تمام معیارهای
نقدی ازجمله لغوی ،تاريخی ،جامعه شناختی  ،روانشناختی و زيباشناختی تکیه میکند،
بنابراين معیار نقدی وی تکاملی است( .قطب)224 ،

منابع
آئینهوند ،صادق ،ادبیات انقالب در شیعه ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ اول1359 ،ش.

ابن الرومي ،أبوالحسن علي بن العباس،

دار و مکتبه الهالل ،الطبعة االولی 1411 ،ه 1991م .
اسماعیل ،عزّالدين،

األمین العاملي ،السید محسن ،أعیان

 ،بیروت ،شرح و تحقیق عبداالمیر علي مهنا،

 ،بیروت ،دارالعودة ،الطبعة الرابعة1988 ،م .
 ،تحقیق حسن األمین ،جلد  ،8بیروت ،دارالتعارف

للمطبوعات 1403 ،هف 1983 -م.

حاج سیِّد جوادی ،احمد ،کامران فانی ،بهاءالدين خرمشاهی :دايرةالمعارف تشیّع ،جلد  8و  ،1تهران،
نشر سعید محبّی ،چاپ اول1379 ،ش.
جعفری ،محمدتقی ،فلسفه و هدف زندگی ،تهران ،انتشارات قلیانی ،چاپ اول1375 ،ش.

ديّاب ،عبدالحي،

زكي ،أحمد کمال،

 ،الموسسة المصرية العامة 1983 ،م.

 ،بیروت ،دار النهضة العربية1967 ،م.

السکوت ،حمدي ،أعالم األدب المعاصر في مصر سلسلة بيوجرافية نقدية ببليوجرافية (عباس محمود
العقاد) ،ج ،1القاهرة ،دار الکتب المصري ،الطبعة األولی1430 ،ﮪ 1983 -م.

 /60ادب عربی ،شمارة  ،1سال  ،7بهار و تابستان 1394

قطب ،سید ،النقد األدبي أصوله ومناهجه ،القاهرة ،دارالشروق ،التا.

الشاذلي ،عبدالسالم،

 ،بیروت ،الحداثة النشر و

التوزيع ،ال تا .
شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،صورخیال در شعر فارسی ،تهران ،انتشارات آگاه ،چاپ اول 1358 ،ش.
طِراد ،مجید،

 ،جلد  3و  2و  ،1بیروت ،دارالجیل ،الطبعة األولی1998 – 1418 ،م.

عبید ،أحمد ،مشاهیر شعراء العصر

عطوفي ،فوزی،

العقاد ،عامر ،لمحات من
العقاد ،عباس محمود،

األقطار

 ،شاعر
العقاد

 ،بیروت ،دار صادر ،الطبعة الثانية1994 ،م.

 ،بیروت ،دارالفکر ،الطبعة األولی1989 ،م.
 ،بیروت ،دارالکتب العربية1968 ،م.

 ،بیروت ،المكتبة التجارية الکبری ،الطبعة السادسة 1970م.

فففففففففف  ،أنا ،جلد  ،22القاهره ،دارالکتب المصري ،الطبعة األولی1991 ،م.

الفاخوري ،حنا،
فففففففففف ،
فروخ ،عمر،

 ،تهران ،انتشارات توس ،چاپ دوم 380 ،ش .
( ،األدب الحديث) ،بیروت ،دارالجیل ،الطبعة األولی1986 ،م.
 ،بیروت ،دارالعلم للماليین ،الطبعة الخامسة1985 ،م.

مقدادی ،بهرام ،فرهنگ اصطالحات نقد ادبی (از افالطون تا عصر حاضر) ،تهران ،انتشارات فکر روز،
چاپ اول1378 ،ش.

مندور ،محمّد ،النقد و النقّاد المعاصرون ،دارالنهضة.

