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بسم هللا الرمحن الرحمی
امحلدهلل رب العاملنی و صیل هللا عیل س یدان محمد و أهل الطاهرین
پيشگفتار
س اس یبکران به درااه حرضتش که زين عریب را لسان مبنی انمید و کتواب هودایتش را ي ایون زين
بر قلب پیامربش (ص) انزل کرد .به اوواه اتر ایرانیوان ،موردم ایون رسزمونی کوه پیوسو ته بوه حقیقوت و
حمکت عشق م ورزیودهانود ،پويش از اعوراب ب اخاسوتند ات اراکن فهوم و حتلیو زين را بورای رسو یدن بوه
حقیقت ویح پی ریزی کنند .این شور و شوق چنان فرااري و اسرتده بود که حضور ایرانیان در هر حوزه
به عنوان ينیان و حمورهای اصیل أن حوزه ش ناخته شدهاند چرا که پیامرب (ص) فرمووده بوود ااور عو در
ثراي يشد ایرانیان به أن دست م ايبند ،حضور و نقشأفریین خشصيتهایي مهچون سويبویه ،ابووعیل سوينا،
خواجه نصري ،خوارزم و مهه س تاراان حوزۀ متدن اس م  ،مصداق يرز خسن پیامرب شودند و مهونی امور
حتسنی بس یاری از نويس نداان عرب مهچون ابن خدلون را برانگیخته است .هور أهوه کوه قو نگارنوده بوه
عنوان رشح و ترمجۀ شعر انودلس فورامه أورده اسوت ،بودون تردیود هوامن يریور جویبواری اسوت کوه از
رسچشمۀ زالل انديشه و افاکر اس ف حقیقت جو نشأت ارفته و در جان ما جاری است.
حوزۀ ادب عریب از پيش از اس م ات دورۀ معارص نشيب و فرازهای خایص را به خود دیده اسوت،
أهه که از قدميترین دس تاوردهای اتر ادب عریب به جای مانوده ،اشوعار صوعالیر اسوت کوه از حافظوۀ
هومشندان پیوس ته نسیل به نس دیگر انتقال ايفته است .به دنبال أن ادب جاهیل ي مهۀ س بقه و سابقهاش
و رقابتهای يزار عاکظ دیری ن اییود کوه جوای خوود را بوه ادب اسو م داد ،ااور ادب جواهیل ي روح
طبیع حصرا مهراه ي واژههای خشر و خشن مضامیین نه چندان جاذب و به عنوان منادهای فرهنگو أن
دوره در خانۀ خدا جای ارفته بود ،ي حضور اس م و شعار أزادی انسان از مهوۀ قیوود و تسولمی در برابور
أفریداار هس یت ،موقعیت خود را به عنوان تهنا پیام زين عریب از دست داد و در اترخيچۀ ادب عریب بوه
عنوان انجینۀ شواهد و پيشينۀ شعر عریب ذخريه شد .ي رشد ادب اس م  ،وجوه مضومون غالوب شود و
شعرای صاحل و طاحل مرزبندی شدند .اار ملر ضلی معیار هبرتین شاعر ش ناخته شده بود ،ویل از بُعود
ارزشهای انساین چهرۀ انمطلویب به شامر م أید .شعر در حوزۀ ادبیات اس م أرام أرام هویت م ايفت،
به اونهای که در دوران اموی شاعراین مهچون فورزدق ،ییوت و اخطو ي اورايشهوای تتلوف فکوری،
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قالبهای شعر را عرضه م کردند ا ّما هنوز عربيّت در رسپنجههای س یاست خودمنایي مو کورد ،پیوام پیوامرب
(ص) که عرب و جعم را فریق نيست ،رنگ يخته بود ،امواين بر طب اصالت عریب قب از اسو م مو -
کوبیدند ،یب شر این شعار مانع شکوفایي متدین بود که پیوامرب (ص) پوی رخيتوه بوود ،هور چنود دروازههوای
اندلس اشوده شده بود و منادهای اس م در اوشه و کنار اس انیا شلک م ارفت ،ویل برای بقوای یور
حکومت ،قدرت کفایت من کند ،بلکه فرهنگ پایههای قدرت را هنادینوه مو کنود ،بوه مهونی دلیو  ،طوویل
نکش ید که ادب اموی جای خود را به ادب عبایس داد ،ادیب که مشووون از فرهنوگهوا بوود .زمواین کوه
دروازۀ بغداد به سوی یوانن ،ایران و هند اشوده شد ،هجان اس م طراوت نس می ویح را حس مو کورد،
انديشههای بزر در جوامع بزر خود را م مناايند ،سينههای منهح م توانست دامنۀ پیام هجواین را در
خود جای دهد .چارچویب که پیامرب (ص) طرایح کرده است أهنان قومي و مانداار بود که هر چوه از ایون
سو و أن سو م أمد در خود هضم و بوم سوازی مو کورد و ي اراکن اثبوت ویح انطبواق مو داد .ادبیوات
مهگام ي دیگر علوم رشد و منو م کرد و به تعبري اس تاد دکرت شوفیع کودکین نسوات ایهنوا مهچوون روروف
مرتبطه اسوت .در زمینوۀ رشود علووم ،متنویب شواعر حمکوت متوودل شود ،رشیوف ریض ،تاموت و قودرت
موس یق را در شعر ترکیب کرد و ابومتام تودل ادبیات جدید را پیام داد ،بدون شر شاخههای تنومند ادب
عریب فقط در بغداد سایه افکن نبود ،بلکه مرزهای عریب را درنوردید و اندلس را که هیچ أش نایي ّ
خوایص
ي ادب عریب نداشت ،پایگاه شاعران و ادیباین ساخت که خود را متنیب عرص م دانستند.

امهیّت ادب اندلس
 اار از بُعد فین به ادب اندلس بنگرمي و مجموعۀ دس تاوردهای این دوره را در کنار شاهاکرهای ادیبدورۀ عبایس مقايسه و تطبیق کنمی ،عق سلمی و طبع روان به برتری و زیبایيهای افزونتر شوعر متنویب و
ابوووفراس و رشیووف ریض حوومك خواهوود داد .بوودون شوور ایوون مقايسووه ،معیارهووای علم و دقیووق نوودارد و
خردمندانه نيست بغداد را که از اذش تههای دور ي ادب عریب در ارتباط بوده است ي اندلس که حروف
عریب را من ش ناسد در یر کفّه قرار دهمی ،أهه که ادب اندلس را به بوتۀ نقد و حتقیق م کشاند فقط بُعد
فین أن نيست ،اار چه بُعد فین أن مه قاب دقت و عنایت است ،بلکه ادب اندلس از زاویۀ حمیط ،زين،
نژاد ،أداب و رسوم اجامتع و فرهنگ یر رسزمنی غریب م حظوه و مطالعوهپوذیر خواهود بوود .در واقوع
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ادب اندلس نه تهنا مبنی شعر عوریب در یور رسزمونی دور و غریوب اسوت بلکوه سو ندی اسوت دال بور
حضور و نفوذ یر فرهنگ و متدن؛
 ادب اندلس از بُعد دیگری مه جالب توجه خواهد بود و أن نميوه متوام مانودن متودن اسو م در ایونرسزمنی است .چگونه است که پس از هش تصد سال حضور یر پارچۀ سو یایس و فرهنگو  ،خميوههوای
قدرت خ فت اس م برچیده م شود؟ به راس یت اس تحاهلهای فرهنگ به چوه مونان در تغیوري س یاسوت
حاکامن قدرمتندند؟ أاي ارزشهای اس م در اندلس أهنان هنادینه نشده بود که پایوههوای قودرت را حفو
کند؟ مهۀ این پرسشها که به حنوی به حوزۀ فرهنگ و جامعه ش نایس مربوط م شود ،بوه لوزوم توجوه و
دقت به اراکن ادب اندلس م افزاید؛
 حضور فرهنگ تش ّیع و حمبت اه بيت در میان بریخ شاعران اندلس از مجوهل ابونهواین اندل و،عبدالرمحن بن ُمقاان أش بوین ،ابن ُشهَید ،عبادة بن ماء السامء و ابوعبدهللا محمد بن سلامين بن حنّاط الکفیف،
که شویق ضیف أن را مایۀ اشعار پر از غلو م داند ،توجه بيشرتی را به ادب اندلس جلب م کند ،اارچه
فرضیۀ شویق ،فرااري نيست و انقدان به نقد أن پرداختهاند؛
 برریس ادب اندلس از نگاه ادبیات تطبیقو مه جالوب توجوه اسوت .حووزۀ ادب مقوارن بوه توأ ري وتأثرهای دس تاوردهای ادیب و فرهنگ دو زين و عل این تأ ري و تأثر مو پوردازد .در ایون زمینوه اکوش در
حوزۀ ارتباط ادب عریب و زين اس انیایي ،اهامتم بيشرت به ادب اندلس را طلب م کند؛
 منان نفوذ زين عریب در اندلس به اونهای بوده است که بر اساس حتلیو شوویق ضویف ،جووااننمس یو ي شوق و شعف به تع شعر و نرث عریب مو پرداختوهانود و هور چنود از نظور موذهیب بوه اسو م
نگرویده بودنود ویل بوه زين عوریب شووق داشوتند ،بوه طووری کوه سوالهوا پوس از خوروج مسولامانن در
حاش یههای کتابهای التنی مس یو  ،به زين عریب رشح نوش تهاند؛
 حضور خشصيتهایي مهچون ابن س یده بنیانگذار فقوه اللغوه تطبیقو بونی زينهوای سوام و زبیودیقوواموس نگووار معووروف و ابوون عووریب صووو بووزر و شوواعراین مهچووون ابوون زیوودون و ابوون هوواین ،نگوواه
پژوهشگران را به حوزۀ ادب اندلس فرا م خواند؛
 تنوع فنون شعری به خصوص موحشات یکو از عووامیل اسوت کوه حمققوان حووزۀ ادب عوریب را وام دارد ات دیوان اديی اندلس را بگشایند و اشعار را از بُعد اسلوب و مضمون حتلیو کننود .خوواه معتقود
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است و خواه بر این عقیده يشو ند

ویژا های شعر اندلس
ي توجه به اینکه این مجموعه ترمجه و رشح اشعار حوزۀ ادب اندلس است ،به اختصار به ویژاو هوای
شعر اندلس م پردازمي:
 -1اغراض شعری ادب اندلس مهچون دیگر اشعار عریب عبارتند از مدح ،غزل ،راثء ،زهد ،وصف،
تصوف ،جمون و س یاستهای جامعه؛
 -0در بنی مهۀ اغراض شعری ،وصف در شوعر انودلس ي دیگور منونوههوای شوعر عوریب تفواوت دارد.
شعرای اندلس در وصف ساخامتنها ،قرصها ،يغها ،فوارههوا و جموالس طورب شوعر رسودهانود و
متایز این اشعار به طور اکم برجس ته و روشن است؛
 -3موحشات در میان اديی اندلس نضو ارفتوه اسوت .بودون شور فرهنوگ رمانتیور اسو انیایي در
پرورش این اونه شعر یب تأ ري نبوده است ،بوه تعبوري زايت اوزان عورویض بورای شوعرای انودلس
تنگ شده به مهنی دلی شعر را از قالب راجی بريون برده و موحشات را تولید کردهاند؛
 -4لف و شلک شعر اندلس از تصنع خایل نيست ،ي وجود این ،نظر بعیض از مستهقان کوه شوعر
عریب اندلس را خایل از شعور صادق م دانند ،به متام صادق نيست؛
 -1بدون شر شعر طبیعت شعرای اندلس ،بر متام اشعار رسوده شده در این حووزه برتوری دارد و
به نظر شویق ضیف ،این ُرحجان مرهون حمیط طبیع و مردم شاد اندلس است؛
 -1عشق در شعر اندلس یرت از طبیعت اوج نگرفته است .غزلهای اندل هوا و رشارههوای شووق
حب پاک ،در دل ادب اروپا جای ارفت؛
 -1اشعار راثیي در شعر اندلس فراوان است ،هممترین ویژا خاص أهنا ،رسودههای راثیي در رسوای
شهدای مسلامن جنگ صلییب است .در کنار ایهنا مرایث برای افول دولتهای عریب توجوه بورانگن
است ،مث مریۀ ابن عبدون برای دولت متولک و مریۀ ابن لبانه برای دولت معمتد بن عباد؛
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 -1زهد و تصوف یک از ویژا های غالب فرهنگ انودلس اسوت .ایون غلبوه سواب شوده اسوت کوه
شاعران زايدی در این زمینه شعر برسایند و اشوعار خوود را بوه تعبوري شوویق ضویف ي غلوو مهوراه
کنند؛
 -1مداحی نبوی از مجهل اشعاری است که به ویژه بعد از سقوط بغداد در ادبیات عریب فوراوان ايفوت
م شود .مداحی نبوی ادب اندلس ي توجه به رشایط حمیط و موقعیوت مسو یویان و دراوريیهوای
جاری ویژا خایص دارد ،ع وه بر ایهنا موضوع راثی امام حسنی (ع) در میان مداحی نبوی جالب
توجه است.
ادب اندلس مجموعۀ نرث و شعر را در بر م اريد .ي توجه به اسرتدا این دو حوزه ما به در این
مجموعه به حوزۀ شعر اکتفا کردمي و ي توجه به اسرتدا و کرثت شاعران ،به شعر شعرایي پرداختمی که
صاحب كتاب اجملاین احلدیثة ،أهنا را در جدل پنجم ارد أورده است .به مهنی دلی عنوان اصیل کتواب
را «ترمجه ،رشح و حتقیق اشعار جدل پنجم اجملاین احلدیثه» قرار دادمي .ي توجه به اینکوه کتواب اجملواین
احلدیثه یک از منابع دریس مقاطع تتلف رش ته عریب است ،این ازینش به رشد أموزش دانشجواين
یر خواهد کرد ،ع وه بر اینکه منطق انتخاب شعرای الچنی شدۀ كتاب اجملاین احلدیثه قاب دقت و
اتم است.
هدف اصیل ما أش نایي دانشجواين رش تههای تتلف ،پژوهشگران و ع قهمندان به ادب عوریب
ي شعر اندلس است ،و ت ش نگارنداان بر أن است که مفواهمی مطورح شوده در ایون اشوعار ات حود
ممکن ي زين روان در اختیار خواننداان حمرتم قرار اريد .نکتۀ دیگوری کوه عوزم نگارنوداان را در ایون
امر جدیتر کرد ،حوزۀ ادب اندلس است .حوزۀ اندلس به عل تتلف نسات به دیگور حووزههوای
ادب عریب مغفول مانده است ،شاید ایون قودم کووچک يشود ات ير دیگور رهوور و افوول یور متودن
هش تصد ساهل ،پژوهشگران و به ویژه نس جوان را به خود جلب کند.

روش اکر
این مجموعه به غري از مقدموه ،دو خبوش دارد .خبوش اول شوام دو فصو اسوت ،فصو اول بوه
اترخيچۀ اندلس ،و فص دوم به تطور شعر اندلس م پردازد .خبش اول که بر اساس منابع اترخي هتیه
شده ،در کتاب اجملاین احلدیثه نیامده است اما فص دوم ترمجه ،رشح و حتقیق اشعار جدل پنجم اجملاین
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احلدیثة است .شاید این یک از مزاايی کتاب يشد ،به طووری کوه مو تووان افوت اتکنوون در هویچ
مجموعهای ترمجه و رشح اشعار جدل پنجم به طور اکم نیامده است.
برای ترمجه و رشح فقط به منت كتاب اجملاین احلدیثة اکتفا نشد ،بلکه به دیوانهای منتهو شودۀ
شاعران مذکور نن مراجعه شد و در صورت اخت ف منتهوا ،مونت برتور برازیوده و در موواردی مونت
دیوان حمققانهتر از جماین ش ناخته شد.
در رشح ،فقط به ناکت نويس نده اجملاین احلدیثه بس نده نشده بلکه ناکت رص و حنوی ،ب غ
و رشح واژاان به رضورت ذکر شده است.
ممدوحان و اشخایص که قصیده ها امع از مدح و راث و غزل دريرۀ أهنا رسوده شده ات حد ممکن
معر شدهاند ات خواننده ش ناخت بيشرتی در رابطه ي موضوع پیدا كند.
بعیض از اشعار در كتاب اجملاین احلدیثة به شاعر دیگری نسات داده شده که ي حتقیق و مراجعه
به دیوانهای شعر و كتاب های لغت به صاحب اصیل ارجاع داده شوده اسوت .بعیضو از قصوائد در
كتاب اجملاین بدون عنوان بوود كوه ي توجوه بوه مونت قصویده عنووان مناسوب انتخواب شود ات وصوول و
دستیایب خواننداان حمرتم به اشعار أسانتر شود.
استشهادهایي که به توضیح و ارجاع نیواز اسوت توضویح داده شود ،و اعوراب اوذاری اشوعار ي
اعراب دیوانها مقايسه شد و شلک حصیحتر و دقیقتر اعامل شد.
در ترمجه سع شده است ات حد ممکن از چارچوب منت خارج نشومي ات دانشجواين حمرتم بتوانند
ي تطبیق معنا يفت مجهل را تشخیص دهند ،ارچه امر ترمجه این تقیید را مهيشه بر من اتبد.
ترمجۀ اشعار در سه مورحهل صوورت ارفوت .ابتودا ترمجوۀ انفورادی ادوام و در مرحلوۀ دوم ترمجوۀ
مناسب روش مباحثه و حتلی انتخاب شود و در مرحلوۀ سووم پوس از ارهوار نظور یکو از اسو تادان
دويره يزبيین و اص ح شده است .ي مهۀ این دقتها این ترمجه نه حرف متام است و نه متام حرف.
ي توجه به اینکه درصد قاب توهجی از اکر ترمجه به ذوق مورتجامن وابسو ته اسوت موا در انتظوار
پيش هنادهای هبرت مهۀ عزیزان هستمی و بر این يورمي که تذکر و ايدأوری و نقد پژوهشگران ،اس تادان
و دانشجواين کوشا ،ما را در غنا خبش یدن به اثر ايری خواهد کرد.
در پااين این خسن برخود وریفه م دامن از دانشجوی کوشا جناب أقای عبدالوحید نویدی که در
شلکاريی این کتاب از رشوع ات پااين زحامت طاقت فرسایي را متوم شدند ،تشکر کومن ،مهچنونی
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پیوس ته س اسگزار حمبتهای مهاکر صدیق و اس تاد فاض دانشگاه شهید هبش یت جنواب أقوای دکورت
ابوالفض رضایي (که زمحت يزبيین را به دوش کش یدند) خوامه بود.
و از جناب أقای علريضا صفا از اکرش ناسان پرت ش اروه زين و ادبیات عریب س اسوگزارم کوه
ما را در امر حروفنگاری و تنظمی ايری رساندند.
راهامنیيهایي مشفقانۀ مهاکر حمرتم و دوست دیریمن جناب أقای دکورت فقهوی در تنظومی ایون مجموعوه
مهيشه مرا قدردان حمبتهای خالصانۀ او قرار خواهد داد.

