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 مقدمه 
ی نقد انواع ادبي چون شعر در زمینه، پیشگامان شعر نو در ادبیات عربي عنوان یکي ازنازک المالئکة به 

مختلف آراء و نظریات قابل توجهي داردکه توسط ادباء و ناقدان ، داستان و نمایش نامه نو، شعر عمودی

نازک المالئکة پرداخته  . از جمله آثاری که به نقد و بررسي تطبیقي آراءمورد بررسي قرار گرفته است

ی فصل نامه ترجمهکه در این پایان باشدتألیف عبدالرضا علي مي«  الناقدة نازک المالئکة» ، کتاب است

 . ل و دوم این کتاب ارائه خواهد شداو

این کتاب به آراء نقدی نازک المالئکه پرداخته که با پیشگفتار شروع شده و بعد از آن مقدمه که 

 باشد که فصل اول آنباشد و شامل چهار فصل مي( ميفطری و اکتسابيقدی نازک )های ننایيی توادرباره

 مباني فکری نازک -1مباني نقدی نازک که شامل دو مبحث: ی درباره «منطلقات نازک النقدیة»با عنوان 

باشد و ( ميقافیهها و ، تنوع ضربشعر نو ، زبان مباني فني نازک ) -2و محتوا( و  )دین ، اخالق ، مضمون

های نازک در ابداع اختصاص یافته و به به بررسي تالش «محاوالت نازک في االبتداع»عنوان با  فصل دوم

 اصطالحات عروض و قافیهک در ابداع اصطالحات نقدی جدید )تالش های ناز -1دو مبحث تقسیم شده : 

ابداع در وزن ) اع بحور جدید شعر نونازک در ابد هایتالش -2( و ، اصطالحات ساختار قصیده و بدیع

پردازد. فصل سوم کتاب با ی بحر موفور( ميی بند و در زمینههای نازک در زمینهمخلع مزید، تالش

در شش بخش موضوعاتي چون موضوع، ساختار، وزن، « نقد نازک في غیر حرکة الشعر الحر»عنوان 

صل آخر نیز با بررسي آراء نازک در دو حوزه تصویر، رمز و محسنات لفظي را به بحث گذاشته است. ف

در سه مبحث به موضوعاتي چون نازک « نقد نازک الروائي و المسرحي» رمان و نمایشنامه با عنوان

پرداخته  نویس، آراء نقدی نازک در حوزه رمان و نظریات نقدی وی در حوزه نمایشنامهالمالئکه داستان

 است.

نامه با عنوان کلیات پژوهش که این پایان باشد :که فصل نخستيمه ، شامل سه فصل ماین پایان نا

در باب آثار نازک ی مختصری و تاریخچهشامل بیان مسأله و هدف پژوهش و اهمیت این پژوهش 

ی بهتر مطالب برای ارائهنامه که در مورد مباني نظری است فصل دوم پایان در ادامه وباشد المالئکة مي

باشد و نواع آن و نظریات مرتبط با آن مي، اشود : بخش اول در مورد ترجمهتنظیم ميخود به دو بخش 



 

 د

 

-چنین نظریات نقدی نازک المالئکة در زمینهنامه، آثار و مراحل شعری و همبخش دوم آن درمورد زندگي

ة تألیف اقدی فصل اول و دوم کتاب نازک المالئکة الن، ترجمهنامه نیز. وفصل سوم پایانباشدميی شعر 

 شود .لي این پایان نامه را شکل مي دهد، ارائه مي، که ماهیت اصباشدعبدالرضا علي مي
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 بیان مسئله  -6-6

 رسرد. ای بسیار کهن دارد وبه ادوار پیش از میالد مسیح ميسابقه ،نقد متون در تاریخ مطالعات ادبي 

 دهرد اگرچره نقرد   ترین موضوع بحث آن را نیز ادبیات تشکیل مري دبي برگرفته از ادبیات است واصلينقد ا

ر مفهروم  ش یرا علرم د  های هنری وذوقي بعنروان یرد دانر   توان به دلیل آمیختگي آن با جنبهادبي را نمي

بندی خراص  شود زیرا دارای اصول و بقهتردید نوعي دانش ادبي محسوب ميخاص خود تلقي کرد ولي بي

شود نه مدح اسرت ونره ذم   های ژور نالیستي مشاهده ميبرخالف آنچه در برخي آثارونوشته نقد ادبي .است

لیرل وبیران فضرایل    توصریف وتح  بي وهنری وای هوشمندانه در آثار ادلکه فعالیتي است مبتني بر مطالعهب

 .(10، 1011)امامي ،های آنهاوکاستي

 تاریخ نقد ادبي در ادوار مختلف زبان وادبیات عربي چهار مرحله راپشت سر گذاشته است:

تروان دارای دو  بر اساس شواهد موجود نقد ادبي عرب در عصر جاهلي را مري  نقد ادبي در دوره جاهلي: -1

بري برر   یکي نقد الفاظ شعری ودیگری نقد معاني شعری اساس نقد وداوری وتررجیح آثرار اد   جنبه دانست:

هرای  تررین جلروه  یسه آثار ادبي بایکدیگر برود. کهرن  های ذوقي بر اساس مقایکدیگر صرف نظر از استنباط

 ای عرب وخصوصرا در سروق عکراظ ر    های متنوعي در باب شعر بود که دربازارهمستند وعیني نقد داوری

شرد  نقدهای عصر جاهلي غالبا صورت فردی داشت وهنگامي کره تاییرد دیگرران پشرتوانه آن مري      داد.مي

 زد نابغه ذبیاني بود.که به نقادی دست مي ترین شاعرانيیافت یکي از کهنشهرت مي

فراخري   رفراه حرال و   دلیرل  هدر عصر اموی بر  پس از روزگار خلفای راشدین و نقد ادبي در عصر اموی: -2

نقد ادبي در عصر امروی در سره حروزه اصرلي یعنري       ،امنیتي که در قلمرو اسالمي پدید آمده بود نعمت و

نقرد ادبري در    ،برون از این قلمروها در جای دیگر رواج وبالندگي نداشرت  شام رونق داشت و حجاز عراق و

ای داشرت وبیشرترین محرور    . نقد در عرراق بیشرتر صرورت مقایسره    طقه حجاز متاثر از عصر جاهلي بودمن
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نقرد   ایشان ناقد شعر را قاضي و اخطل کدام شاعرترند. فرزدق و های انتقادی در آن بود که از جریر وبحث

 خواندند.راحکومت یعني داوری مي

مرکزخالفرت   عصرر عباسري دوران بالنردگي فرهنگري وعلمري عررب برود و        نقد ادبي در عصر عباسي: -0

شرود ونقرد را   های مختلف محسوب ميمذاهب وفرهنگ ،ادیان جایگاه تالقي نژادها وعباسیان یعني بغداد 

نقد ادبي توانسرت از   و ای کردی بود متکي بر فرهنگ علمي گستردهکه در عصر اموی مبتني بر ذوق فطر

-از روزگرار هرارون  مند گردد. نقد شعر در عصر عباسي رونرق خرود را   های علمي وادبي وافری بهرهسرمایه

 .الرشید آغاز کرد

هرای نقرد   مکتب از منتقدان اروپایي و شدت متاثر هنقد ادبي در روزگار معاصر ب نقد ادبي معاصر عرب: -4

ادبي غرب بوده است آغاز تحول در نقد ادبي عرب پس از چند قرن خاموشي متعلق به اوایل قرن سیزدهم 

جدی اعراب در نقد ادبي جدید مدیون علمرا  هجری وپس از حمله ناپلئون به مصر است نخستین مطالعات 

د پیشگاماني چون های پیش از جنگ جهاني اول وپس از آن به مدآنان در خالل سال .ادبای لبنان است و

. ادبای برجسته دیگرتحولي در نقد ادبي بوجود آوردنرد  امین الریحاني و ،میخائیل نعیمه ،سلیمان البستاني

حرکتري را در نقرد ایجراد     با از جمله ادبای  مهجر به مغرب زمین بودنرد این منتقدان پیشگام عرب که غال

مین مصر به مردد نقرادان بزرگري    نقد ادبي عرب در سرز شود.کردند که اصطالحا نهضت مهاجر خوانده مي

 .(16-11)همان، احمد امین رونق و... گسترش یافت ،عباس محمود عقاد شوقي ضیف ،چون  ه حسین

که در ادبیات معاصر عربي نشأت یافت شعر نو است. این نوع جدید شعری از یکي از انواع ادبي 

های آن درصد ترسیم مختصات و بیان ویژگي همان ابتدا مورد توجه ادباء و ناقدان قرار گرفت و هر کدام

شعری گذاران این نوع برآمدند. از جمله این افراد نازک المالئکه بود که عالوه بر اینکه جزو یکي از بنیان

های آن با شعر عمودی که به بیان خصائص و تفاوت نیز از جمله اولین ناقداني استآید، خود به شمار مي

-مالئکه برای ایجاد قالبجنبشي که نازک الچه در حوزه مضمون و چه در حوزه عروضي پرداخته است. 

 کتاب خود )قضایا الشعر المعاصر(او در  ای از بیان واوزان شعری عرضه کرد اهمیت بسزایي داردهای تازه

 ای راازه)رکن( قوانین عروضي ت ی بیت شعر عمودی ومبتني ساختن آن بر اتحاد تفعیله. با تجزیهاست

ی او اگرچه موسیقي بیروني اهمیت بسزایي در شعر دارد اما قالب نو از برای شعر آزاد وضع کرد به عقیده
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بایست گرا ميسان شاعران نوجدید در نقد نیز هست بدین ه شیوهدیدگا است این دیدگاه،تر آن مهم

الگوهای سنتي را تکرار نکنند بلکه باید از به کارگیری آن خودداری کند زیرا زندگي دگرگون شده 

 (.41، 1061)عطیه،  نابراین شعر نیز باید دگرگون شودب

و  هرا بسیاری از ادبراء در کتراب  ازک المالئکة در باب شعر نو دارد، با توجه به اهمیت آرای نقدی که ن

« نرازک المالئکرة الناقردة    » تراب  اند که از آن جملره ک های وی پرداختهمقاالت مختلف به بررسي دیدگاه

   .عبدالرضا علي است تالیف

 نرازک  منطلقرات  اول فصرل  کره  اسرت  شرده  بندیدسته فصل 4ودر تمهید و مقدمهید از کتاب این

( نرازک  فکرری مبراني  )ی الفکریره  نازک منطلقات اول مبحث که مبحث دو از (نازک نقدی مباني) النقدیة

 االبترداع  فري  نرازک  محراوالت  دوم فصرل  و باشدمي(نازک فنيمباني ) الفنیة نازک منطلقات دوم ومبحث

 المصرطلحات  ابترداع  فري  نرازک  محراوالت  اول مبحرث  کره  مبحث دو از هم (نوآوری در نازک هایتالش)

 نرازک  محراوالت  دوم مبحرث  و (جدیرد  نقدی اصطالحات درنوآوری نازک هایتالش) یالجدیده یالنقدیه

 سروم  فصرل  و باشرد  مي( نو جدیدشعر اوزان نوآوری در نازک هایتالش)الحر للشعر بحورجدیدة ابتداع في

 نمري  ترجمره  شامل که المسرحي و الروائي نازک نقد چهارم فصل و الحر الشعر یحرکه غیر في نازک نقد

ی شرعر  نظر به اهمیت نظریات نقدی نازک المالئکه در حوزه است. شده آورده کتاب مصادر آخر در و باشد

 ، اختصاص یافته است.  مذکور کتاب ی فصل اول و دومنامه به ترجمهاین پایان، نو

 اهداف پژوهش  هدف یا -6-2

 یچهرره . شودمي شناخته عرب جهان در نو شعر پرداز نظریه نخستین عنوان به بیشتر المالئکه نازک

 برا  .رسرید  دیگرران  گوش به او شعر نخستین االکولیر قصیده که شد برجسته و نمایان زماني از وی شاعری

 خاسرتگاه  حقیقرت  در که زد او ادبي ینظریه فهم به پلي توانمي المالئکه نازک نقدی هایدیدگاه بررسي

کتراب   شده است. بنرابراین هردف از ترجمره ایرن     آن مباني و هاویژگي و نو شعر باب در وی پردازینظریه

 است. ینقدی نازک المالئکه آشنایي هرچه بیشتر با آراء
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 ضرورت و اهمّیت پژوهش  -6-9

هرایي کره نخسرت در یرد زبران      های تازه باجهان است آزمونترجمه در حقیقت گشودن باب آزمون

اند پس از راه ترجمه جدید به زبان خودی راه یافتههای بیگانه صورت گرفته وآنگاه در قالب مفاهیم وتعبیر

هرای  خودی به عنوان دسرتگاهي از نشرانه   شود بلکه زباننه تنها بر دامنه وعمق فرهنگ خودی افزوده مي

برا توجره بره     (.91 ،1011)پرهرام ، که پیش از آن در دسترس وی نبود  رسدای ميدار به امکانات تازهمعنا

خاسرتگاه فکرری وی در    ی کتراب کره بره   لمالئکه در باب شعر وشاعری ترجمره انظریات مهم نقدی نازک 

 .قرار بگیردرسد تا در اختیار پژوهشگران و محققان این حوزه پردازد ضروری به نظر ميحوزه نقد مي

 وهشژی پپیشینه -6-4

در ذیرل بره    گرفته کره های مختلفي انجام ة ، آثار و پژوهشدر ارتباط با نظریات شعری نازک المالئک

 شود :اشاره مي برخي از آنها

کره  ( شب در شعر نیما و نرازک المالئکره   های نمادینای با عنوان )جلوهواد رنجبر و داود نجاتي در مقالهج

: نمراد  رداخته و به این نتیجره رسریده اسرت   به بررسي شب در شعر وی پچاپ شده است،  1062در سال 

، ، نیما یوشیج و نازک المالئکره عار دو پیشگام ادب فارسي و عربيششب به عنوان یکي از مفاهیم مشترک ا

گیرر و  شاعر در نمود تنهایي ی خاصي به شعر این دو شاعر بخشیده است و این تعبیر در شعر نیما بازجلوه

جامعره اسرت در    ، اختنراق و خفقران حراکم برر    ی خود و سمبل جهرل سیاسي زمانه–دار مسائل اجتماعي

 .  های شخصي خود شاعر به کار رفته استهای نازک بیشتر در خدمت دلهرههصورتي که در سرود

بره   1016کره در سرال   ( ئکره زمان در شعر فروغ فرخزاد و نرازک المال ای با عنوان )رضا ناظمیان در مقاله

گو پرداختره اسرت و بره    شاعر با دیگر شاعران معاصر پارسيهای به بررسي آراء و اندیشهچاپ رسیده است 

فروغ فرخزاد و نازک المالئکه دو شاعر بزرگ و پیشگام در ادبیرات معاصرر فارسري و    این نتیجه رسیده که 

های مشرترک  اند، ویژگينو، تحول بزرگي ایجاد کردهعربي هستند. این دو شاعر که در قواعد عروضي شعر 

را بودن دیدگاه انتقادی نسبت به مسرائل اجتمراعي   بزرگي دارند که داشتن نگاه و احساس زنانه در شعر، دا

و برجستگي عامل زمان در شعر و داشتن نوعي یأس و بدبیني از آن جمله است. موضوع محوری شرعرهای  
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زمران  ن دو شاعر، از زاویه خاص خود بره  )بعد از تو( از فروغ و )افعوان( از نازک، زمان است و هر کدام از ای

 .نداپرداخته

کره در  با عنوان )نگاهي به ابعاد انساني و جلوه های فني در اشعار نرازک المالئکره(    کتابيسامیه صادق در 

داری پرداخته کره تراثیر عمیقري برر     به بررسي تجربه شعری عربي ریشه، به چاپ رسیده است 1063سال 

ت که اشعار نازک عرصره  به این نتیجه رسیده اس عر عربي جدید به جا گذاشته است وشعر عربي به ویژه ش

ی . نازک به خوبي بر به کارگیری بحرهرای شرعر  ای بارور برای کشف ابعاد فني، رواني و اجتماعي آن است

در بکارگیری متنوع بحر  ویل و خفیف و وافر، متناسب با موضوع های شرعری اش  در جایگاه خود و تنوع 

هرای  رین شاخصره را بره یکري از موفرق تر    مسلط بود و این تسلط نازک بر بحر های شعری، ریتم شرعری  

 .اش تبدیل کرد شعری

کره در سرال   فاروق ابراهیم مغربي در مقاله ای با عنوان )تأمالت في الفکر النقردی عنرد نرازک المالئکره(     

کنرد .  های نقدی نازک را مطرح ميو اندیشهپردازد به بررسي متون نقدی ميبه چاپ رسیده است،  1063

 است.ولي  بق بررسي به عمل آمده تاکنون کتاب مورد نظر ترجمه نشده 

 ها( و روش پژوهش مواد )داده -6-5

ترا آنجرایي کره     شرود بر این اساس سعي ميخواهد بود  يومعنای يصورت ارتبا ه ب نیزروش ترجمه 

مقصرد انعکراس   در زبران  عنای بافت متن اصرلي  م دهدي زبان مقصد اجازه م یو نحو يمعنای یساختارها

 یابد .

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 



 دوم:فصل 
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 ی ترجمه: دربارهبخش اول -2

 

 ترجمه  یچهتاریخ -2-6

مرراني دانسررت کرره ترجمرره را بایررد ز ای دارد. ترراریخ اولررین ی نسرربتا پرسررابقه ترجمرره تاریخچرره

انرد و ایرن بره معنرای عمرر بسریار        زبران برا یکردیگر برخرورد کررده     انسران نراهم   بررای اولرین برار دو   

ی شررفاهي اسررت.  بیعرري اسررت کرره در ایررن برخررورد اولیرره کلمررات نقررش انتقررال    رروالني ترجمرره

صررل پیررام مررتکلم ... حا انررد بلکرره حرکررات و اشررارات چشررم و دسررت و  پیررام را بررر عهررده نداشررته 

هرای موجرود در گوشره     نوشرته  ی مکتروب نیرز عمرری چنرد هرزار سراله دارد و سرنگ        اند. ترجمه بوده

 .(6، 1062)معروف،  کهن استو کنار عالم گواه رونق ترجمه در آن روزگار 

سررال قبررل از مرریالد برره دوران امقرا رروری قرردیم مصررر   0333شررده برره   اولررین آثررار ترجمرره

ق. م. هنگررامي کرره رومیرران قسررمت اعظررم فرهنررگ یونرراني را    033حرردود  تعلررق دارد و در غرررب

آوردنرد، کرار ترجمرره اهمیرت و رونررق پیردا کررد. در قرررن دوازدهرم غرررب در        ی خررود در زیرر سرلطه  

هرای موجرود بررین دو    کنرد کرره شررایط حراکم  از جملره تفرراوت     اسرقانیا برا اسرالم تمرراس پیردا مري     

کنرد و پرس    م ترجمره در سرطح وسریعي را ایجراب مري     فرهنگ و تماس مرداوم میران دو زبران انجرا    

ی عربري آثرار کالسرید علمري      ای از مترجمران بره ترجمره    از سقوط امقرا روری مغررب )مرور( عرده    

پردازنرد. برا گسرترش مسریحیت کرار ترجمره، نقرش مرذهبي و مقدسري در راه           و فلسفي یونراني مري  

ن بسریار اولیره صرورت گرفرت و     هرای انجیرل در دورا   گیررد. ترجمره   انتشار کرالم خردا بره خرود مري     

هرای بعردی مترجمران ترأثیر بسریار بجرا نهراد در         جرروم کره در نسرل    ی سرن  ی نسخه دستور ترجمه

ی انجیرل ترا قررن هفردهم      داماسروس بره عمرل آمرد. ترجمره      بعد از مریالد از جانرب سري    014سال 

هرای   رهنرگ ی ف رفرت و ایرن مسرئله برا پیردایش اندیشره       بره شرمار مري     از مسائل و معضرالت عمرده  

هررای مختلررف ابعرراد جدیرردی  ا در زبرران و تفهرریم و تفرراهم بررین متکلمررین زبررانهرر ملرري و تررأثیر آن



 

 

و  1013هررای  ی انجیررل برره زبرران انگلیسرري توسررط ویکلیررف بررین سررال  پیرردا کرررد. اولررین ترجمرره

 .(90، 1062پور ساعدی،  میالدی به عمل آمد )لطفي 1014

آورد کرره در مجمرروع  وابررط انسرراني برره شررمار ترررین اشررکال ر ترروان از قرردیمي ترجمرره را مرري

عنرروان یکرري از ابزارهررای ارتبررا ي بشررر مررورد   و برره  همررواره در جهررت تفرراهم بشررری عمررل کرررده 

ترجمره، تراریخي بره قردمت بررج      ( »1691ی یروئن رن چرائو )   اسرت. بنرا برر گفتره     توجه قرار گرفتره 

قشري واالترر از مطالعره و یرادگیری     هرا، ترجمره ن   ی ارتبراط برین زبران    باستاني بابل دارد و در زمینره 

 .(4، 1012)امام، « است ایفا کرده (bilingualismزبان بیگانه و دوزبانگي )

امرروزه اهمیررت ترجمرره و تررأثیر شررگرف آن در زنرردگي برر کسرري پوشرریده نیسررت. ترجمرره برره   

ویرژه برررای کشرورهای جهرران سروم کرره از تولیرد علمرري براالیي برخرروردار نیسرتند معنررای دیگررری       

ای بررای انتقرال ا العرات علمري از زبراني بره زبران دیگرر یرا           کره وسریله   دارد. ترجمه گذشته از ایرن 

تررر توسررعه یافترره  ورهای پیشرررفته برره کشررورهای کررمی ا العررات از کشرر کننررده ارتي منتقررلبرره عبرر

ای دارد. امررروزه کرره روابررط سیاسرري میرران   اسررت از بعررد سیاسرري و اقتصررادی نیررز اهمیررت ویررژه   

روزه سررفرها و گفتگوهررا و ارتبا ررات   تلررف جهرران در حررد برراالیي قرررار دارد و همرره کشررورهای مخ

ی خرود را داراسرت. از    گیررد، ترجمره جایگراه ویرژه     ی سرطوح سیاسري صرورت مري     مختلفي در همره 

ترررین و  انرد. امرا عمیرق    سروی دیگرر روابرط اقتصرادی و تجراری نیرز برر اهمیررت ایرن مقولره افرزوده          

ل افکررار و داد و سررتد سررازد ارتبرراط فرهنگرري، تبرراد مرري« ترجمرره»کرره دارترررین ارتبررا ي را  ریشرره

 .(13، 1019)اصغری، اندیشه است 

گرون اسرت    ی تمدن بشرری در مسریر پرفرراز و نشریب تحرول خرود، وامردار عوامرل گونره          قافله

ی تمردن   که در این میان عامل ترجمره نقشري برس شرگرف دارد. گزافره نیسرت اگرر بگروییم قافلره         

 .(19،  1019)حسن،  کرد ی تحول سیر مي ر منازل اولیهرهوار ترجمه هنوز دبدون مرکب 

 تعریف ترجمه -2-2

 و یيابتدا تعریفيتنها ینا. ستا یگرد نباز ھب نباز ید از رگفتا یا متن ید تغییر عملترجمه  

  لصوا ھک علمي و نامندمي مترجم را ستا ھترجم رکا گیردر عمال ھک شخصي. ستا ھترجم لفظ از ھعامیان



 

 

 ینا ھب هگاآ ھک شخصي و دشومي هنامید شناسي ھترجم علم دهدمي ارقر ھمطالع ردمو را ھترجم روش و

 رکا وسر نباز دو با ما ،ھترجم در معموآلً .دشومي هنامید سشنا ھترجم کندمي ھمطالع را آن یا و دهبو علم

 شناسي ھترجم ھک گفت انتومي ،ینابنابر .دشومي حمطر نباز دو ھمقابل و ھمقایس ھنتیج در و یمدار

/ اول نباز معموال کنیممي وعشر را ھترجم رکا نباز آن در ھک بانيز. ستا ایھمقابل شناسينباز از بخشي

 بر وهعالشود. مي هنامید مقصد نباز/ دوم نباز دشومي ختم آن ھب ھترجم ھک بانيز و دشومي هنامید أمبد

 ھب ھک ستاinterpretation واژه آن ھک دميشو دهستفاا ھترجم ایبر نیز ییگرد واژه ازtranslation واژه

 مفسر یا مترجمدهد مي منجاا را رکا ینا ھک شخصي و باشدمي تفسیر یا تعبیر ،ھترجم معني

(interpreter)واژه وزهمرا. دشومي هنامید interpreterرکا ھب نماهمز وهي شفا نمترجما ایبر بیشتر 

 .(14، 10، 1064) آذروش،  رودمي

 رختصاا ھب ینجاا در ھک ستا هشد نبیا فن نمتخصصا یسو از مختلفي یفرتعا « ھ»ترجم واژه ایبر 

 : کنیم مي سيربر را ردمو چند

 نباز ید در ستا متني ادمو جایگزیني ھترجم :کند( ترجمه را چنین تعریف مي1691د )کتفور -لفا 

 .( 99،  1062) لطفي پور ساعدی ، مقصد( نبا)ز یگرد نباز در دلمعا متني ادمو با أ(مبد نبا)ز

  بیعي دلمعا تریندنزدی دنکر اپید از ستا رتعبا ھترجم :کندنایدا ترجمه را چنین تعریف مي -ب

  .(99همان ، ) سبد ظلحا از دوم و معنایي ظلحا از نخست ه،گیرند نباز دردهنده نباز مپیا

 نباز در مپیا همان با را بانيز در رینوشتا مپیا ید ھک ستا فني ھترجم( 1619از نظر نیومارک ) -ج

 جهان از خاصي لفرمو یا و ھتجرب ید جایگزینيجهت  در ستا کوششي ھترجم .ميکند جایگزین یگرد

 .(99همان ، )یگر د نباز ھب نمواپیر

وبیان آن درزبان مقصد  ی درک مفهوم از زبان مبدأی دو مهارت عمدهاساسا بر پایهترجمه، 

های مختلف معنا از متن و )بیان( با زبان مبدأدر حد استخراج جنبه )درک( به معنای آشنایياستواراست. 

 به معنای بازنویسي مفهوم انتزاع شده از متن اصلي بر اساس معیارهای زباني وفرهنگي زبان مقصد است .

، حوصله وپشتکار فراوان است قتد ، والني برخورداری از این دو مهارت عمده، مستلزم ممارست

 .(1، 1019)ناظمیان، 



 

 

  مطالعات در باب ترجمه -2-9

شررود کرره   در واقررع نخسررتین مطالررب مکترروب در مررورد ترجمرره مربرروط برره دورانرري مرري      

ترجمرررررره  (prelinguisticsزبانشررررررناختي ) ی پرررررریش ( آن دوره را دوره1611ومررررررارک )نی

صرورت ذهنري و    مکتروب در مجمروع بیرانگر افکرار و نظریرات بره      هرا وآثرار    ایرن نوشرته  اسرت.   نامیده

چنرین گفتره شرده کره ایرن مطالعرات بیشرتر رنرگ و بروی مطالعرات علرم             اند. هم تجویزی ابراز شده

گیررری علررم امررروزین    انررد تررا جهررت   داشررته (philologyزبانشناسرري ترراریخي یررا فقرره اللغرره )   

ی ترجمرره در دوران  ل، مطالعررات دربرراره برره هررر حررا  « 1614نایرردا، » (linguisticsزبانشناسرري )

ی نیومرارک   انردازی بسریار محردود در برابرر خرود داشرتندب ولري بره گفتره          پیش زبانشرناختي چشرم  

ایررن دسررت  هرردف ترجمرره، ماهیررت ذهنرري مخا برران، نرروع مررتن و چیزهررای دیگررر از   ( »1611)

 .(4، 1012)امام، « گرفت مورد بحث قرار نمي

ی زبانشررناختي ترجمرره نیررز بررا مطالعررات    ی دوم یررا دوره امررا عقیررده بررراین اسررت کرره دوره  

اسررت. برردیهي اسررت کرره صررفت زبانشررناختي ایررن دوره حرراکي از   تررر و متررأخرتر شررروع شررده عینرري

ایررن اسررت کرره مجموعرره مطالررب گنجانررده شررده در زیررر ایررن عنرروان پرداخررت و رنررگ و برروی      

 .(1و  4، همان)اند  ه شدهه قلم زبانشناسان نوشتزبانشناختي مسایل ترجمه است که اغلب ب

ی دوم ایرررن قررررن ترجمررره جایگررراهي از آن خرررود یافتررره و از مشرررروعیت  در  رررول نیمررره

 گوید: است. آنتوان برمان مي  برخوردار شده

. ایررن اسررت ورت درونرري خررود ترجمرره درآمرردهه برره صررورت ضررری ترجمرر اندیشرریدن دربرراره»

ه توانررد برر برردل شررود کرره مرري اندیشرره نشررانگر ایررن خواسررت ترجمرره اسررت کرره برره عملرري مسررتقل

 .(12، 1011)وودزورث، « شود تعریف درآید و آموزش داده 

 

   ھترجم اعنوا -2-4

که مشهورترین آنها عبارت  انداسامي گوناگوني بر آن ا الق کرده، صاحب نظران در تقسیم انواع ترجمه 

 :اند از



 

 

 اللفظیواژه یا تحت، واژه به کلمه به کلمهترجمه -2-4-6 

ترجمه مقبولیت کمتری دارد و ، نسبت به سایر انواع ، اغلب به دلیل نارسا بودننوع ترجمه این

است ، گنگ و رمز ناگشوده ای مواردجمه تحت اللفظي در پارهتر»هایي نیز بر آن مترتب است، زیرا زیان

با مفردات  مفردات ترجمه )زبان مقصد( شاید علت آن این باشد که .«و ارزش ارتبا ي آن ناچیز است

ها اغلب از نظر دستوری برگرداني از زبان مبدأ هستند اصل )زبان مبدأ( برابر است. این قبیل ترجمه

 .(12، 1062، معروف)

 ( ترجمه ارتباطی )پیامی -2-4-2

-و عبارات و ساختترین کلمات ت که پیام متن مبدأ را با متداولای اسی ارتبا ي ترجمهترجمه

ی کلمات، ی ارتبا ي ، مترجم بر اساس معاني اولیهگرداند. در ترجمهمقصد برمي های دستوری به زبان

. متون کندیابي کلمه در بافت متن معادلکند بر اساس معاني کند ، بلکه تالش مينمي یابيمعادل

 .(246، 1019)ناظمیان ،  شوندی ارتبا ي ترجمه ميا العاتي و عناصر غیرتوصیفي به شیوه

مترجم سعي بر آن . رودتر از نویسنده به شمار ميی ارتبا ي، خواننده مهم، در ترجمهگراز سوی دی

. بدین ترتیب این امکان االمکان برای خواننده مأنوس سازدهد داشت تا متن ترجمه شده را حتيخوا

 .(19، 1011، صفوی)ی نویسنده نباشد ، به  ور کامل گفتهجود دارد که متن به دست داده شدههمواره و

 ترجمه آزاد  -2-4-9

 آزاد رتصو ھب أمبد نباز یفيرد یشآرا از نظر فصر را أمبد متن مپیا مترجم آزاد، ھترجم در

 م،پیا دگیرمي ارقر کمال  و رمعیا ھترجم ینا در ھنچآ. ميکند ھترجم مقصد نباز بچورچهار در

 در ینابنابر. هغیر و هاجمله و هاکلمه ادتعد ت،کلما عنو ھن و باشد مي أمبد متن رمنظو و موھمف

  برابر أمبد متن با راتعبا و هاجمله و تکلما ادتعد نظر از ستا ممکن هشد ھترجم متن آزاد، ھترجم

  Good– bye تکلما معني و ادتعد و عنو ھب ھتوج ونبد (حافظاخد) سيرفا رتعبا لمثا ایبر. نباشد

، 1064، )آذروش دشومي ھترجم(thank you) (نکند درد شما ستد) رتعبا و: دشومي ھترجم

16). 



 

 

  ی دقیق و روانترجمه -2-4-4

، دیني و علمي ه است که در نقل متون مختلف ادبي، متداول ترین نوع ترجماین نوع ترجمه 

بدین  .بخشدعبارات معنا و مفهوم ميی الفاظ، به ، زیرا مترجم عالوه بر ترجمهکاربرد وسیعي دارد

شد آن را به زباني قابل فهم ، ضرب المثل و غیره به کار رفته با، استعارهمعنا که اگر در جمله کنایه

، مترجم باید امانت را رعایت کند تا . در این نوع ترجمهند تا مقبول  بع همگان قرار گیردگردابرمي

 .(11، 1062، )معروف، بنویسد و احیانا مطالب تحریف شود تهمبادا چیزی عالوه بر آنچه مولف نوش

 ی ادبیترجمه -2-4-5

را آهنگ ترین واژگان ترین و خوش، زیرا مترجم مناسبزیباترین نوع ترجمه، ترجمه ادبي است

لفظي و معنوی به خوبي مشهود  هایگزیند و استفاده از انواع آرایشبر اساس ذوق ادبي خود برمي

اس به منظور مسجع کردن ترجمه است ، بهره جستن از جنهای لفظيیکي از انواع آرایش .است

 .(19 ،همان)

 ی شعرترجمه -2-4-1

ی شعر یعني تغییر موجودیت و ، زیرا ترجمههای مختلف، تقریبا غیرممکن استبه دلیل محدودیت

بل این نوع ترجمه به در مقا . به همین دلیل برخيدر واقع همان جوهر اصلي شعر است شکل ظاهری که

 .(21، )همان دانند ردن دالیلي امکان آن را منتفي ميگیرند و با برشمشدت موضع مي

 ی نثر به شعر ترجمه -2-4-7

ی ی ادبیات است وتنها از عهده، نوعي ابتکار و هنرنمایي در گسترهی خوداین قسم از ترجمه به نوبه

فور ی دقیقي نیست اما به وباالیي برخوردار باشند و با اینکه ترجمهکساني برمي آید که از ذوق شعری 

ی ، زیباترین نمونهم و احادیث معصومین به شعر فارسي. ترجمه قرآن کریمورد استفاده قرار گرفته است

 .(21)همان، این قبیل ترجمه هاست 



 

 

 ی شفاهیترجمه -2-4-8

 مصاحبه است .شتمل بر دو بخش یعني سخنراني و این نوع ترجمه م

است و اصوال به سه صورت ترجمه ، تکرار و ممارست فراوان : که نیازمند تمرین ترجمه سخنرانيالف( 

 .زمانهای گوینده، ترجمه بند به بند، ترجمه همشود : ترجمه بر اساس نوشتهمي

های مصاحبهوم است. مترجم این نوع ترجمه نیازمند دقت و تمرین و ممارست مدا :ترجمه مصاحبهب ( 

ی عبارات را ندارد به همین سبب در صورت ی واژه به واژهمطبوعاتي یا رادیو تلویزیوني فرصت ترجمه

، بنابراین باید خالصه رشته کالم از دست او خارج مي شود، سخنان گوینده یادداشت برداری از همه

 .(03 -21، )هماننویسي را اساس کار خویش قرار دهد 

 های ترجمه نظریه -2-4-3

ی ترجمرره،  ی مسررائل مربرروط برره حرروزه  پررردازی و بحررث در زمینرره هررا نظریرره ی سررال نتیجرره

ی ترجمرره  هررا را نظریرره ای از ا العررات اسررت کرره در اختیررار مررا قرررار گرفترره و اکنررون آن  مجموعرره

ی ترجمرره  ( نظریرره1612شررناس پرررآوازه پیتررر نیومررارک ) نامنررد. برره اعتقرراد مترررجم و ترجمرره مرري

ای از ا العررات کرره مررا در حررال حاضررر و در آینررده در مررورد فراینررد     مجموعرره»ارت اسررت از عبرر

 .(1 ،1012)امام، « ترجمه خواهیم داشت

دهررد عبررارت اسررت از اول، تعیررین و تعریررف مشررکل   ی ترجمرره انجررام مرري کرراری کرره نظریرره

دوم،  ی ترجمرره( ( کرره فقرردان مشررکل ترجمرره برابررر اسررت بررا فقرردان نظریرره   ترجمرره )یعنرري ایررن

هرای ترجمره و برراالخره    ی تمرامي روال  ی تمرام عوامرل دخیررل در حرل آن مشرکل، سروم ارائرره      ارائره 

 .(9، ه و در نهایت ترجمه صحیح )همانترین روش ترجم ی مناسب توصیه

ی معنررایي اسررتوار باشررد   ی ترجمرره بایررد بررر یررد نظریرره  کتفررورد معتقررد اسررت کرره نظریرره 

 .(19 ، 1011)مدرسي قوامي، 

مرتن دیگررر  « بازنویسري »گویررد کره ترجمره، یرد شررکل     ی چنردنظامي نیرز برره مرا مري     نظریره 

رنرگ   است. از این دیدگاه، ترجمه مغرایر برا آفررینش نیسرت )بردین معنري کره ترجمره تقلیردی کرم          

از آفرررینش باشررد( بلکرره پدیررد آوردن متنرري اسررت کرره جزیرري از نظررام ادبرري فرهنررگ زبرران مقصررد 



 

 

شرده جزئري از فرهنرگ    « آفریرده »ق کره اثرری جدیرد کره از هری       خواهدشد، درست به همان  ریر 

   .(19 ، 1011شود )وودزورث،  مي

توانرد و بهترر آن    نظرران ترجمره ایرن اسرت کره متررجم نمري         ور کلري نظرر عمروم صراحب     به

ی برخري از انرواع مترون     دانیرد، ترجمره   کره مري   است که به زبران مرادری خرود ترجمره کنرد. چنران      

ای  در ترروان برخرري از مترجمرران هسررت. ولرري شررعر و ادبیررات برره مقولرره  (exposition)توضرریحي 

شناسران   ی زبران  هرا شرمز زبراني الزم اسرت و ایرن شرمز بره گفتره         ی آن تعلق دارند کره بررای ترجمره   

 رور مرداوم در    هرا بره   کره سرال   که فررد یرا دوزبانره باشرد یرا ایرن       آید، مگر این در کسي به وجود نمي

شرود، زنردگي کررده و برا فرهنرگ مرردم آن زبران آمیرزش پیردا           محیطي کره آن زبران صرحبت مري    

نویسرد کره زبران     کرده باشرد. البتره اسرتثنائاتي هرم وجرود دارد. مرثال جروزف کهنرراد بره زبراني مري           

بلکرره آموخترره  (acquisition)شناسرران فرانگرفترره  مررادریش نیسررت. او ایررن زبرران را برره قررول زبرران

 .(21و  21، 1061)امامي،(learningاست )

 های مترجم ویژگی -2-4-61

 هنویسند قصد و متن ایمحتو باید مترجم: گویدمي بخو مترجم ید هایویژگي رهبادر ھلدو تینا  

 از باید مترجم. باشد رداربرخو مقصد و أمبد نباز در سیعو نشيدا از باید مترجم. کند درک بخوبي را

 مترجم. بقرهیزد کندمي وارد ھلطم آن یبایيز ھب هم و صليا متن مفهوم ھب هم ھک لفظ ھب لفظ ھترجم

 و بنتخاا  ریق از باید مترجم. دگیر رکا ھب و بشناسد را نباز دو در اولمتد و یجرا ریگفتا هایشکل باید

، 1064)آذروش،  ببخشد ھترجم  ھب صليا متن مناسب لحني و ھجانب همھ یتأثیر ت،کلما مناسب ترتیب

23 ،21). 

-مترجم برای ارائه گفته ای از زباني به زباني دیگر.ترجمه یعني برگرداندن دقیق و  بیعي نوشته یا 

ی عربي : در ترجمهآشنایي کامل با زبان مبدأ :باید از سه ویژگي برخوردار باشد ای دقیق و رسای ترجمه

مبدأ برای ترجمه کافي  . دانستن معنای کلي متنمبدأ عربي و زبان مقصد فارسي است، زبان به فارسي

نیست بلکه مترجم باید مفاهیم دقیق و ضمني و بار عا في کلمات را دریابد و ظرایفي را که به سبد و 

 (.1، 2 ،1019شود، درک کند ) ناظمیان، ی بیان نویسنده مربوط ميشیوه



 

 

 تسلط به زبان مقصد و مبدأ  -2-4-61-6

 کسي بخو مترجم ھک هعقید ینا بر انصاحبنظر از ریبسیا وزهمرا»: گوید مي ادفرحز ھنزافر " 

 و دشو مي ھترجم آن ھب ھک بانيز (مقصد نباز) و دميشو ھترجم آن از ھک بانيز( أمبد  نباز) ھب ھک ستا

 هایویژگي نیز دیگازارپا:  ميگوید 1611 رکنیوما پیتر«.  باشد ھشتدا ھحا ا ھترجم ردمو متن عموضو

 نباز دو تختالفاا تشخیص -0  جيرخا نباز ھب تسلط -2  دریما نباز بر تسلط -1 بخو مترجم ید

 .(21، 23، 1064آذروش ، ) کندمي کرذ

 تسلط بر زبان مقصد -2-4-61-2

ی هاست چرا که ترجمه از دو مهارت عمدتر از شناخت کامل زبان مبدأ مهمتسلط بر زبان مقصد 

های مختلف معنا از مبدأ در حد استخراج جنبه با زبان، شامل آشنایي گیرد. درکدرک و بیان شکل مي

ای زباني و فرهنگي شود و بیان به معنای بازنویسي معنای برگرفته از متن مبدأ بر اساس معیارهمتن مي

ت بیشتری قائل شویم، ی بین توانایي درک و قدرت بیان باید برای بیان اهمی. در مقایسهزبان مقصد است

افتد و مترجمي که به رموز و ظرایف زبان مادری در زبان مقصد اتفاق مي ه ایست که، حادثزیرا ترجمه

یم که در زبان مبدأ کوشد تا برای انتقال مفاههای آن را بداند ميد مسلط باشد و امکانات و توانایيخو

عي  بی، قالب های بیاني رسا و شیوایي در زبان مقصد بیابد و پیام یا تأثیر را به بهترین و بیان شده است

. بیشترین  اشتباهات مترجمان ناشي از عدم تسلط آنان به زبان مقصد ترین شکل به مخا ب انتقال دهد

فرهنگي و اقتصادی ، عاصر فارسي و خواندن مطالب سیاسي، اجتماعيی آثار نویسندگان م. مطالعهاست

، 1019، ناظمیان)افزاید ميبر قدرت بیان مترجم ه مطبوعات و آشنایي با آثار ادبي نویسندگان ادبي گذشت

2). 

  آشنایی با موضوع مورد ترجمه -2-4-61-9

ای صحیح ی ترجمه، نقش مهم و به سزایي در توفیق مترجم برای ارائهآشنایي با موضوع متن اصلي

آنها  ی. علوم و دانش های مختلف ، سرشار از اصطالحات و تعابیری هستند که مرز و محدودهو روان دارد

. اگر در شناسي ترجمه کندا در موضوع روانخواهد کتابي ررا از یکدیگر تفکید مي کند. مترجمي که مي



 

 

ی چنین کتابي ی ترجمهاین زمینه مطالعه نداشته باشد و اصطالحات مربوط به آن را نشناسد از عهده

با زبان مبدأ و موضوع شنایي . آق و هنر است، علم و مهارت و نیمي دیگر ذوآید. نیمي از ترجمهبرنمي

های سلط بر زبان مقصد و انتخاب معادلکند و تی علم بدون ترجمه را تفسیر مي، جنبهمورد ترجمه

 ، ناظر به هنری نویسنده و مخا بمناسب در سطح ساختارهای دستوری و واژگاني و شناخت روحیه

 .(2 ،)همانبودن ترجمه و ذوقي بودن آن است 

 نقدی او و نظریات  "نازک المالئکة"ینامهشناختبخش دوم :  -9

 ی نازک المالئکه مادر شعر نو عرب زندگینامه -9-6

شاعرو ادب دوست چشم به جهان ای م( در شهر بغداد و در خانواده 1620نازک المالئکه در سال)

معلمان بود و  سرایدیب و مدرس دانش. پدر او صادق بن جواد بن عبد الرزاق المالئکه شاعر و اگشود

 .(190، 1664بصری، )ه نیز ادب دوست و شاعر بود سلیمه عبد الرزاق مادر نازک المالئک

و تحصیالت دبیرستان را م( در بغداد 1601الت ابتدایي خود را در سال )نازک تحصی

رشته در  "ی تربیت دانشکده "ان م( به پایان رساند و بعد از آن وارد دانشسرای عالي معلم1606درسال)

م( به اتمام رساند و در حین  1644زبان و ادبیات عرب شد و تحصیالت دانشگاهي خود را در سال)

م( به آمریکا  1611های انگلیسي و التین پرداخت و در سال)اش به یادگیری زبانتحصیالت دانشگاهي

ر آنجا را د1619تا  1614و  1612تا  1611مسافرت کرد و درآنجا به تحصیل مشغول شد. او سال های 

 .(190، )همانبه سر برد 

م( به عنوان دانشیار دانشکده علوم تربیتي بغداد مشغول به خدمت شد و انقالب 1611او در سال)

م( شکل گرفت تاثیر بسیار زیادی روی او گذاشت و تمام لحظات زندگي شاعر  1611ژوئیه که در سال )

 .(21، 1661مالئکة، ال)رد لهای پس از ان به خود مشغول کرا در آن سال و سا

های مليز گرایانه او گیریش کاشت به نحوی که باعث جهتاین انقالب بذر خود را در جان و روح

ها باعث شد تا او عراق را به کشور و تهدیدات پي در پي کمونیستازبیگانگان  شد . خشونت حاکم بر 

بلکه تهدید فرو  م ( در آنجا ساکن شود تا1693 – 1616قصد بیروت ترک کند و برای مدت ید سال ) 



 

 

ی آثار ملي گرایانه خود را در مجله. در همان سال بود که انتشار ها پراکنده شوندنشیند و کمونیست

لوم دانشیاری دانشکده عروت دوباره بر سر کار سابق خود )از سر گرفت او پس از مراجعت از بی "اآلداب"

شکده زبان الهادی محبوبه که مدرس دانم( با همکارخود دکتر عبد1692)ال . در ستربیتي ( باز گشت

 (.22عربي بود ازدواج کرد )همان، 

نشگاه بصره به این شهر م( به همراه همسر خود برای همکاری جهت تاسیس دا1694در سال)

ه عنوان . او نیز بو سقس رئیس دانشگاه منصوب شد. در آنجا همسر او به عنوان نایب رئیس عزیمت کرد

مدرس زبان عربي مشغول به کار شد و پس از مدتي به عنوان رئیس بخش زبان عربي دانشگاه بصره 

 .(1، 1614المالئکة، )انتخاب گردید 

نازک المالئکه راهمچون بسیاری از  -صدام حسین -اسارت عراق به دست دیکتاتورخون آشام بغداد

وتا پایان عمر در ابتدا به کویت وسقس به مصر رفت  او .ران عراقي مجبور به جالی و ن کردروشنفک

ای به بي روشنفکران عراقي در بیانیه آزرد، با وخیم شدن وضعیت جسماني اودر ایام اخیر،قاهره او را مي

، ود که جالل  البانيها بتراض کردند. به دنبال این اعتراضاعتنایي دولتشان نسبت به این شاعر بزرگ اع

کشورش کرد. ی شاعرهده گرفتن روند معالجهمسؤوالن عراقي در قاهره رامأمور به عرئیس جمهور عراق 

به او ا الع داد  دکتر  ارق نجم، رئیس دفتر نخست وزیر عراق نیز با دختر نازک المالئکه تماس گرفت و

وند به ر المالکي به سفیر عراق در قاهره دستور داده که به احوال پرسي نازک المالئکه برود ونوری

 .(21، همان)ای ندادنتیجه و خیلي دیر صادر شد دستوری که معالجات وی نظارت کند،

با  شنبه برابرکنند( در روز پنجبه عنوان مادر شعر نو عرب یاد ميکه از او ) المالئکهسرانجام نازک"

قاهره ای غربت در یکي از محالت حاشیه لگي در تنهایي وسا 14میالدی در سن 2331ژوئن  21

  ."درگذشت

 المالئکهآثار نازک -9-2

و  است برای بیان احساسات او و آشکار کردن درون مضطربالمالئکة تصویر درخشانیذآثار نازک

 : های شعری او شاملشود. مجموعهی ادبي و نقدی تقسیم ميسرگردانش، آثار او به دو دسته

  1641عاشقة اللیل در سال   - 1



 

 

  1646ال شظایا ورماد در س -2

  1611قرار الموجة در سال  -0

  1691شجرة القمر در سال   -4

 م( 1691-1641مأساة الحیاة و اغنیة لالنسان)  -1

  1611یغیزر الوانه البحر در سال   -9

  1611در سال   للصالة و الثورة -1

 : و آثار نثری و نقدی او

  1692کتاب قضایا الشعر المعاصر در سال   -1

  1691در سال   الصومعة و الشرفة الحمراء  -2

  1660سایکولوجیة الشعر در سال    -0

. بر اساس نوشته ی پژوهشگر عراقي دکتر عبد الرضا علي در التجزیئیزررة في المجتمع العراقي -4

کوتاه، ی عالوه بر شعر ونقد، قصهم( نازک المالئکه 1611/  12/ 11تاریخ  2مجلّره ی عراقي اقالم )شماره 

ثوره در سال آخرین دیوان شعری او للصالة و ال مه شاعران معاصر را هم نوشته است.ناهایي از زندگيفصل

ی اآلداب در چاپ شده در مجله "ندلي المقتولة قندیل لم "ی های وی قصهم( و آخرین قصه1611)

ی حصاد عربي معاصر در مجلهقافیه در شعر های نقدی او تحت عنوان باشد و آخرین نوشتههمان سال مي

 .(169، 1661، ) عليبه چاپ رسیده است 1611تي در سال کوی

 نازک المالئکةاسلوب شعری  -9-9

او عاشق شب و همنشین درد مي باشدب . ویژگي ممتاز شعر نازک، احساسات و دردهای شدید است

یابد . پناهگاه خویش مي د رفیق و مرگ را، او شب را ید دوست، غم را یسرگردان در میان گورستان

 .(121، 1011، )نظری، عزیزی نیا، رضایي پراکنده بذر یأس و ناامیدی ميشعر او پیوست

مأساة »م( سروده شد و شاعر آن را 1641بیت که در سال)1233اولین شعر او شعری است دارای 

این شعر شاعر در   گذردها ميون زندگي و مرگ و اسرارماوراء آننام نهاد. موضوع این شعر پیرام  «الحیاة

های بدبختي ی خود را نسبت به اینکه زندگي تماماً رنج و درد بوده و مرگ قلهبدبیني و احساس نومیدانه



 

 

های و بدبختي ها، همچنان که از وحشت حاصل از جنگ جهاني دوم و خرابيدهدبشری است، بروز مي

ی خواند. او از خوشبختي، خواستهصلح و آشتي فرا مي د و همه را بهگشایاشي از آن زبان به گالیه مين

شود چرا که سعادت ن باز هم دچار سرخوردگي و یأس ميگوید اما در پایاها سخن ميجمعي انساندسته

 .(119)همان، یابد ی زمین نميرا بر روی کره و خوشبختي

اعر در ید دنیای دهد که شالمالئکه این احساس به ما دست ميرا به شعر نازکبا ید نگاه گذ 

ا خا رات ی یأس، درد، رنج، تنهایي، غربت و زندگي بزیسته است جهاني که برپایهمخصوص به خود مي

 .(101، 1013)شفیعي، گذشته استوار بوده است 

ب گشتید ناکجا آباد در دل غربت ميای بود که به دنبال دارای احساسات غلو شده و عاشقانهاو 

مضامین را در شعر او   کرد( اینمي  زندگي  اشخانواده  و در میان  ر شهر خویشحال آنکه او د

او را همیشه  ای کهکشد ، به گونهبر آن نقابي از اندوه رنج هم مي ب حتيیابیمتکرار مي  در حال  پیوسته

 .(101، )همان (بینیمدر ید ماتم ابدی مي

یابد شمارد و تازه آنجاست که در ميدرنگ را جایز نميای او برای بازگشت به جهان واقعیت، لحظه 

و هی  کس جز خویش را ازبین نبرده. ، خیاالت در خیاالت بوده است و اآنچه با آن درگیر بوده که همه

این  . گمان بسیاری بریگری جز خودکند که عاشق خودش باشد و نه هی  کس دپس به تدریج سعي مي

ما در مجموعه شعر . االي است نه حاصل تجربیات شخصي اوهایي خیعاشقانههای او همه است که عاشقانه

شود تا به از جهان شخصرررري خود خرررارج مي، به نوعي منتشر شد 1611که در سال « قرارة الموجة»

 ، برررای مثررال در شعررری او در جوامع شرقي بقردازدهاها و محرومیتای دیگر به زن و رنجگونه

ای و شب را ای دارد و نه خانوادهکشد که نه خانهرا به تصویر مي ایدختر یازده ساله« في الشارعائمة الن»

ای او شعر را وسیله) ...رساندان زیر رگبار و سوز سرمای زمستان، بیمار و گرسنه، به صبح ميدر خیاب

. شکي نیست که او از بودهایش یافته ها و محنتی عقده گشایي رنجهای خود و نیز واسطهبیان غمجهت 

توان گفت که کردند و ميه سرایش شعر به  رز نوین دعوت مياولین شاعراني بود که دیگران را ب

ده ریزی جریان شعر نو بوپيهای استوار شعر کالسید و سورترین آنها در  غیان علیه پایهج

 .(2، 1064، است)مختاری و درخشان



 

 

ای از بیان واوزان شعری عرضه کرد اهمیت های تازهایجاد قالبالمالئکه برای جنبشي که نازک

مبتني ساختن  ی بیت شعر عمودی واست با تجزیه( المعاصرقضایا الشعر)او در کتاب خود . بسزایي دارد

ی او اگرچه موسیقي برای شعر آزاد وضع کرد به عقیده ای راقوانین عروضي تازه (رکن) آن بر اتحاد تفعیله

ه شیوه جدید در نقد دیدگا تر است این دیدگاه،همیت بسزایي در شعر دارد اما قالب نو از آن مهمبیروني ا

بایست الگوهای سنتي را تکرار نکنند بلکه باید از به کارگیری آن سان شاعران نو گرا مينیز هست بدین

 .(41 ،1061، عطیه) خودداری کند زیرا زندگي دگرگون شده بنابراین شعر نیز باید دگرگون شود

های هنری شعر را دانند. آن چه که ویژگيشاعران معاصر عرب شعر را بیش از هر چیز، رویا مي

هاست البتّه بین رویا ی نگرش ویژه به پدیدهدهد، مثل زبان، تصویر و آهنگ در حقیقت نتیجهتشکیل مي

نگرش به چشم با ن است.  ها با چشم سر وفرق بین نگرش به پدیده»و نگرش تفاوت است فرق آن دو 

بیند. اما رویا و نگرش ی بیروني را به ید صورت تغییر ناپذیر مينگرد، پدیدهآنکس که به چشم سر مي

یابدب هرچند که جوهر آن ثابت باقي بیند بلکه ظاهر آن تغییر ميدوم و چشم با ن آن را ید حالت نمي

لمالئکه بر آن است که شعر، تجربه استب رنج بردن (. اما نازک ا191، 0، ج 1611)أدونیس، «. ماندمي

ترین شعر کاملترین و زیباترین و باشکوه»گوید است نه خالصه تجربه. وی در بحث روانشناسي شعر مي

بخشد و تنها تصویر، موسیقي، اشاره و رمز کافي آن است که نگرش کامل از زندگي و وجود به ما مي

 (.411، 2332)المالئکه، « بزرگ هستي رهنمون شودبه حقایق نیست بلکه باید ما را 

میان حکمت و شعر »گوید: وی در بررسي شعر ایلیا ابوماضي پس از بیان تفاوت حکمت وشعر مي

پردازد بلکه شعر به ی پایاني تجربه نميتعارض فلسفي وجود داردب یعني شعر به حد وسط فلسفه یا نقطه

(. این تعریف از 411)همان، «. و در حقیقت تصویرگر تجربه استپردازد حاالت فردی در سطح عا في مي

حیث معنا در شعر بوده است امزا از حیث ساخت نازک المالئکه برآن است که شعر دارای چهار مؤلفه 

ها او بر وزن (. در میان این مؤلّفه231، 2332)المالئکه،  ست: موضوع، ساخت، سبد بیان و وزناصلي ا

جنبش و حرکتي است همچون جادو که در جای جای عبارات » دارد. وزن از نظر او بیش از همه تأکید 

کند و تنها به شعر ای پنهاني از موسیقي الهام شده آن را شارژ ميیابد و به واسطه الکتریسیتهجریان مي



 

 

ای جادو به ونهنماید و لذا گذشتگان آن را گبخشد بلکه هر آهنگ آن را تأثیرگذارتر و زیباتر ميریتم نمي

 .(161)همان، «آوردندحساب مي

های شعر نو زبان آن است. چون منظور از بیان شعری، نوآوری در زبان شعر است. یکي از مؤلّفه

شاعران نوگرا دریافته بودند که زبان سنّتي با توانایي و ظرفیزتي که دارد از همگام شدن با زندگي جدید، 

ی خود است و هر تجربه دارای زبان و شیوه»المالئکه، تجربه است و ناتوان است. چون شعر به قول نازک 

(. 114، 1612)اسماعیل، « باشدازه در تعامل با زبان نميی جدید چیزی جز زبان جدید یا روش تتجربه

ی عزیمت وی همین مسئله آن چه که نازک المالئکه در نقد شعر کالسید عربي انجام داده است و نقطه

ی زبان و تنگناهای زبان به مسئله« شظا یا ورماد»ی دیوان شعری بوده است. وی در مقدمهزبان و بیان 

پردازد که چگونه این زبان جامد و راکد شده است و وزن و قافیه و معني هزاران سال است که سنتي مي

ز دست داده اش را ازبان عربي الهام بخشي و توانمندی»همان است و هی  تغییری در آن ر  نداده است. 

است و دیگر توان آن را ندارد که با تندبادهای پریشاني و سوز درون که امروزه وجودمان را فراگرفته است، 

هایي گریست ولي دچار نسلخندید و ميمواجه شود. روزگاری این زبان، زبان الهام بخشي بوده است و مي

 (.419، 2332)المالئکه، « ختندساختن واژگاني آماده پردا شده است که به مومیایي کردن و

نازک المالئکه در بحث زبان شعر با توجه به گرایش رمانتیکي که دارد، که بر آفریننده و نوآور یعني خود 

-ی شعر و زبان ميشورد. وی در بحث روانشناسي شعر به مسئلهشاعر تأکید دارد بر مباني زبان سنتي مي

ها بر آن مانده و هایي شبیه است که غبار قرنی تارید و گنجینهپردازد و بر آن است که زبان به دهلیزها

ی موهبت شاعرانه است که توان به آن امور پنهان دست یافت و این تنها به واسطهی عقل نميبه واسطه

گردد. حسز شاعری از نظر او، حسز زباني است یعني حسزي که معاني پنهان را در کلمات و کشف مي

ی (. او همچنان برآن است که تحول در زبان از زندگي و تجربه022، همان کند )حروف استخراج مي

ی ها دارد و تجربهای که به واژهها و شاعر از خالل احساس تازهگیرد نه از خود واژهشاعر سرچشمه مي

نقد شعر های شعری از خالل بکارگیری در بافت جدید، ببخشد. لذا در ها داللتتواند به آناش ميشخصي

علي محمود  ه معتقد است که واژه ویژگي نثری یا شعری ندارد بلکه از خالل بافت آن ویژگي مشخص 

 برد، چون آید، به کار نميشعر کلمات خاصي را که در نثر نمي»شود. این بدان علّت است که مي
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important critique theories in poetry criticism field. Considering the importance of the goal 

of critique in analyzing literary works and knowledge of the critique of criticism, the study 

of the critique of Nazik al-Malaekeh is very valuable in following the methods of critique 

of the new poetry and the Arabic play. In this regard, this thesis is a translation from the 

first and second chapters of the book, "Nazik al-Malaekeh al-naqidah " by Abdul Reza Ali 

which in the first chapter, the writer has devoted to the life of Nazik al-Mullaekeh, and in 

the second chapter he has devoted to Nazik al-Mullaekeh’s efforts to the new poetry. The 

translation method will be communicative and meaningful. On this basis, as long as the 

semantic and syntactical structures of the target language allow, the meaning of the textual 

context of the original. text be reflected in the target language. 
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