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  راهنماي تدوین و شرایط پذیرش و انتشار مقاله
 

  رویکرد نشریه
شناسی، تـاریخ،   هاي خارجی، روان شناسی و زبان بررسی و تحلیل مبانی علوم انسانی مانند علوم سیاسی، زبان

یت، زبان و ادبیات عربی، فلسفه و کالم، فقـه و حقـوق، اقتصـاد، زبـان و     علوم اجتماعی، علوم تربیتی، مدیر
  ؛ادبیات فارسی

  هاي علوم انسانی؛ بررسی و نقد منابع رشته
  هاي علوم انسانی؛ هاي آموزشی و پژوهشی در رشته بررسی و نقد برنامه
  ي علوم انسانی؛ها هاي آموزشی و پژوهشی در رشته هاي اجرایی و نتایج برنامه بررسی و نقد شیوه

  ها؛ هاي رفع آن حل  هاي علوم انسانی و بررسی راه هاي رشته شناسایی مسائل و چالش
  بررسی و تبیین نقش علوم انسانی در ارتقاي فرهنگ جامعه؛

  بررسی و تبیین نقش علوم انسانی در پیشرفت دیگر علوم؛
  .ی با مفاهیم و اصول اسالمیکارهاي مناسب براي انطباق علوم انسان ها و راه کارگیري سیاست به

  
  شرایط پذیرش و انتشار مقاله

اقتباسـی باشـد اسـتقبال     هاي پژوهشی معتبري که حاوي مطالب و نکات علمی جدید و غیر نشریه از دریافت مقاله
  .هاي مبتنی بر گردآوري یا ترجمه معذور است کند و از چاپ مقاله می

حـق انتشـار   همچنـین  . منتشر شده باشد نشریات داخلی و خارجیدر دیگر هیچ وجه نباید   مقاالت ارسالی به
  .محفوظ است و نویسنده مجاز به انتشار آن در نشریات دیگر نیست نشریهمقاله، پس از پذیرش آن، براي 

 .هاي دریافتی آزاد است نشریه در پذیرش، رد، اصالح، و ویرایش مقاله
همراه درخواست انتشار و مشخصات ذیل، بـه نشـانی    ه را، بهمحترم، فایل الکترونیک مقال نویسندگان/ نویسنده

  :پایگاه اینترنتی نشریه ارسال کنند
 به فارسی و انگلیسی؛ نویسندگان/ خانوادگی نویسنده نام و نام 
  دانشگاه نویسنده  دانشکده، دانشگاه، و شهر محل آموزشی، نام   تحصیالت، رتبۀ علمی، گروه میزان /

 به فارسی و انگلیسی؛ نویسندگان
 معرفی نویسندة مسئول در صورت تعدد نویسندگان؛ 
 ؛نویسندگان /درج نشانی پست الکترونیک نویسنده 
  ،هاي همراه، منزل، و محل کار نویسندة مسئول شمارة تلفن نشانی، کدپستی. 

و پذیرش نهایی و » مقاله و شرایط پذیرش و انتشارراهنماي تدوین «پذیرش اولیۀ مقاله مشروط به رعایت نکات 
نویسنده اعالم  نتیجۀ داوري به ،صورت هر در. چاپ آن مشروط به تأیید داوران مقاله و هیئت تحریریۀ نشریه است

 .شود می
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درضـمن، مقالـه   . کلمه نباشد 8000تر از مجموع بیشصفحه باشد و در 25و حداکثر  15صفحات مقاله حداقل 
  .ارسال شود PDFهمراه فایل  نگاري و به حروف Word 2007در برنامۀ  13لوتوس شمارة   با قلم بی

به دو زبان فارسی ) واژه 7حداکثر (ها  و کلیدواژه) کلمه 150حداکثر (ها مشتمل بر عنوان، چکیده  ساختار مقاله
 .گیري، و منابع باشد نۀ اصلی، نتیجهو انگلیسی، مقدمه، بد

 .متن و داخل پرانتز قرار گیردتخصصی درون اصطالحات  و معادل خارجی اسامی خاص
 

 شیوة استناد
  :شیوة زیر باشد ، درون متنی و به ارجاعات مقاله

خانوادگی نویسندة کتاب یـا مقالـه،     ، نام)داخل گیومه(قول مستقیم  براي ارجاع به منابع، بالفاصله، پس از نقل 
 ).1/210: 1366 حقیقی،: (مثال. سال انتشار، شمارة جلد، و صفحۀ منبع مورد نظر درون پرانتز آورده شود

خانوادگی نویسندة کتاب یا مقاله، سال انتشـار و   قول غیرمستقیم، نام  به منابع، بالفاصله، پس از نقلبراي ارجاع 
 ).25 -  21/ 1: 1366 حقیقی،: (مثال. درون پرانتز آورده شود و صفحۀ منبع مورد نظر شمارة جلد،

 .):Nelson, 2003 115(: ثالم. شیوة قبل و به زبان اصلی آورده شود فارسی، به  ارجاعات درون متنی متون غیر
...)   و  الف، ب، ج، د،(سال بیش از یک اثر استفاده شده باشد، با قراردادن حروف ابجد  اي در یک اگر از نویسنده

هم   آثار از  پس از سال انتشار، آن ،در دیگر منابع) … ,a, b, c(انگلیسی  در منابع فارسی و عربی و با درج حروف الفباي
  .متمایز شود

مقاله، سـال   ها نویسندة مستقل دارد، نام نویسندة اي که مقاالت آن متنی به فرهنگ یا دانشنامه ارجاعات دروندر 
  ).»ابومحمد صالح«ذیل / 6: 1373انواري، ( :مثال. انتشار، شمارة جلد، و صفحۀ منبع مورد نظر آورده شود

دانشـنامه،  / ویسندة مستقل ندارد، نـام فرهنـگ  اي که مقاالت آن ن متنی به فرهنگ یا دانشنامه در ارجاعات درون
ذیـل  : 1380، المعـارف فارسـی  ةدایر: (مثال. شود آورده ) در گیومه(سال انتشار، شمارة جلد، و نام مدخل مورد نظر 

  ).»سینا ابن«
: یدر منابع عرب(» همان«جاي آن واژة  متنی، ارجاعات تکراري مانند بار قبل آورده نشود و به در ارجاعات درون

  .کار رود به) ibid: و در منابع انگلیسی» المصدر السابق«
خانوادگی نویسـنده در هـر    در منابع پایان مقاله، اگر از یک نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده باشد، نام و نام

 .جاي نام نویسنده خودداري شود طور کامل، تکرار گردد و از ترسیم خط به مورد، به
ترتیب حروف  خانوادگی نویسنده، به تدا منابع فارسی و عربی و سپس دیگر منابع، براساس نام در پایان مقاله، اب

 :صورت زیر آورده شود الفبا و به
صـورت   نام کتـاب بـه  ). انتشار  تاریخ(نویسندگان / نویسنده  نویسندگان، نام/ نویسنده خانوادگی  نام: کتاب

 .نام ناشر :ة جلد، و محل انتشار، نام مترجم یا مصحح، شمار)ایرانیک(ایتالیک 
صـورت   ، نام مترجم، نام نشریه بـه »عنوان مقاله«). تاریخ انتشار(نویسنده  نام خانوادگی نویسنده، نام  :مقاله

 .، سال نشریه، و شمارة نشریه)ایرانیک(ایتالیک 
یـا  (، نام پایگاه اینترنتی »هعنوان مقال«). تاریخ دسترسی(خانوادگی نویسنده، نام نویسنده   نام: منابع اینترنتی
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 .، صفحه، و آدرس اینترنتی)سالو عنوان نشریۀ الکترونیکی، جلد، شماره، 
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در مقایسه با کتـب قـدیم آمـوزش     ۀجواهرالبالغکتاب  »بیان«هاي مبحث  بررسی و نقد آموزه
  بالغت
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  69/ صغرا فالحتی
  قواعد کاربردي زبان عربی بررسی و نقد کتاب

  91/ حسین کیانی
  عربی  ادبیات زبان وۀ کارشناسی رشتهاي  درس   سرفصلبررسی و نقد 
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  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیي علوم انسانیها نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش
  18 -  1، صص 1391، پاییز و زمستان دومسال دوازدهم، شمارة 

   ۀغجواهرالبال کتاب »بیان«ي مبحث اه نقد آموزهبررسی و 
  قدیم آموزش بالغت در مقایسه با کتب

  *الرسول رضا ابن دمحم دیس

  **مریم جالئی

  چکیده
کـریم و   قـرآن ر فهم اسـرار و رمـوز   منظو  بهدر آغاز  وصرف و نحهمانند  بالغیعلوم 

صـورت   یو نیـز اشـعار جـاهل    قـرآن  یآن و بـا محوریـت آیـات نـوران     یوجوه اعجاز بیان
ـ   رفته به سـایر متـون نظـم و    رفته یگرفت، ول  يصـورت قواعـد    راه یافـت و بـه   ینثـر عرب

یکـی از ایـن   . در ایـن زمینـه انجامیـد    يمنـد  منسجم تدوین شد و به ظهور تألیفـات ارزش 
 منزلـۀ   کـه بـه   اسـت  یشـم اهاحمـد   سـید تـألیف   جواهرالبالغۀمند کتاب  تألیفات ارزش

 .است شدهچاپ بار تجدید  اه کنون ده تا و ،شناخته شدبهترین کتاب آموزش بالغت 
گیـري   دارد کـه بـا بهـره    ییاه  و نادرستی اه تألیفات بشري کاستی ۀمانند هماین کتاب 

تشـبیه، مجـاز    :کتب آموزشی قدیم، در سه مبحث علم بیاندر  بالغت عربی ياه از آموزه
 ندنارسـا یـا نادرسـت   که تعاریف و شواهد کتاب از اي  پاره یم وا هو کنایه به نقد آن پرداخت

 که مؤلف در مباحث مربـوط بـه علـم بیـان     معلوم شداین بررسی در . یما هرا مشخص کرد
نقــائص و  ةعمــد ؛ امــا قســمتاســت  از برخــی اصــطالحات بالغــی تعریفــی ارائــه نــداده

ـ  اهـ  در برخـی از آن خواننـده  ي مؤلف است که اه مثال ۀي این کتاب در حیطاه نادرستی ا ب
 آنهـاي   کاسـتی آن با سایر شـواهد موجـود در کتـاب متوجـه      ۀترین تأمل و یا مقایس کم
  .شود می

  .، نقد، بیان، تشبیه، مجاز، کنایهجواهرالبالغۀ :اه کلیدواژه

                                                                                                     
  Ibnorrasool@yahoo.com  دانشگاه اصفهان ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی *

  )نویسندة مسئول( دانشگاه اصفهان ،ي زبان و ادبیات عربیادکتر **
  8/9/1391: ، تاریخ پذیرش4/7/1391 :دریافت تاریخ
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  مقدمه .1
در بـاب بیـان    نگیري میان اربابـان سـخ   مخالفت عباسیان، اختالفات چش ابتداي از

خاص پدید آمد که  طور  به قرآنعام و وجوه اعجاز بیانی  طور  وجوه تحسین کالم به
گروهی نیکویی و حـالوت سـخن و گروهـی     :مختلف منجر شدبه پیدایش دو دیدگاه 

  رو، بالغـت  ایـن  از .دانستند می دیگر، آراستگی سخن به صنایع بدیعی را مالك بالغت
علوم بالغی  ۀزمین ، به تألیف کتبی دراختالفاتمنظور پایان بخشیدن به این   ن بهاهپژو

شـاگرد   ،)ق 21د (المثنـی   بنر معم هاثر ابوعبید مجاز القرآنهمت گماردند که ظاهراً 
  .ترین تألیف در این زمینه است یاحمد، قدیم بنخلیل 

و  قرآن کریمفهم اسرار و رموز  با هدفدر ابتدا مانند صرف و نحو نیز علوم بالغی 
و نیـز اشـعار جـاهلی صـورت      قرآنوجوه اعجاز بیانی آن و با محوریت آیات نورانی 

صـورت قواعـدي     نثر عربـی راه یافـت و بـه    متون نظم ورفته به سایر  رفته اما .گرفت
آن جملـه   از. شدمندي در این زمینه  تألیفات ارزش باعث پیدایشمنسجم تدوین شد و 

، )ق 27 د(قتیبـه   ابـن  ءالشـعر و الشـعرا   ،)ق 255 د(جاحظ البیان و التبیین توان به  می
 مفتـاح العلـوم  ، )ق 471د (عبدالقاهر جرجانی  أسرارالبالغۀ ،)ق 285 د(مبرد  الکامل

 د( تفتـازانی  مختصر المعـانی ، )ق 739 د(خطیب قزوینی  االیضاح ،)ق 626 د(سکاکی 
  .دکر اشاره مانند آن و) ق 792

رواج داشته است اما ظـاهراً پـس از تـألیف     اه دوره ۀآموزش بالغت تقریباً در هم
ي علمـی  اهـ  در حوزه. شده است سکاکی در قالب درسی مستقل تدریس می العلوم مفتاح

خطیب و دو شرح مطول و مختصر تفتازانی بر آن ظاهراً از زمان تألیف  المفتاح تلخیص
یی کـه  اه کوشش با همگامدر صد سال اخیر . ي درسی بوده استاه کتاب جزء کنون تا

علـی   البالغۀالواضـحۀ ي اه کتاببراي تجدید متون آموزشی در مصر صورت گرفت، 
شمی هااحمد  سید جواهرالبالغۀمصطفی مراغی و  البالغۀ علومالجارم و مصطفی امین، 
ي متنوع تألیف اه و تمرین ،ي نواه ، ایراد مثالتدریس ن و روشوبا رویکرد تسهیل در مت

ـ  ي عربی و غیرعربی بـه اهکشور ةدر گستر جواهرالبالغۀمیان کتاب   این از .شد  ۀمثاب
بار  اه کنون ده که تا  اي گونه  به ،ر گرفتابهترین کتاب آموزش بالغت مورد استفاده قر

  .است شده تجدید چاپ
و  اهـ  تألیفـات بشـري از کاسـتی    ۀهمـ  اي کـه دارد، بسـانِ   آوازه ۀبا هم ،این کتاب
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 ياهـ  و دانشگاه هي علمیاه آن در حوزه تدریسپیراسته نیست و با توجه به  اه نادرستی
نـد بـا   ا کوشـیده مقالـه  این رو نگارندگان  بدین ؛ي آن ضروري استاه ایران، نقد آموزه

بیان این کتاب، موارد قابل تأمل آن را  ۀبازبینی مباحث تشبیه و مجاز و کنایه از شاخ
  .و دانشجویان قرار دهند ،گران پژوهش، فراروي مدرسان

  
  تعریف علم بیان .2

  : در تعریف علم بیان چنین آمده است کتاب مورد بحث فصل بیانابتداي در 
إیـراد المعنـی    اهقواعد یعرف ب البیان لغۀً الکشف و اإلیضاح و الظهور و اصطالحاً أصول و

 علی نفس ذلـک المعنـی   الداللۀ العقلیۀعن بعض، فی وضوح  اهالواحد، بطرق یختلف بعض
  .)212 :1379شمی، اه(

تعریـف شـده اسـت؛ مـثالً در      نیز در دیگر کتب بالغی »الداللۀ العقلیۀ«اصطالح 
  :چنین آمده است المصباح کتاب

بهذه الطرق بالدالالت الوضعیۀ غیر ممکن و إنما یمکن بالدالالت العقلیـۀ مثـل أن    المعنیو ایراد 
المتعلق به تفـاوت فـی    یفإذا أرید التوصل بواحد منها إل. تعلق بآخر و ثان و ثالث لشیءیکون 

: الداللۀ أو إخفائها بحسب تفاوتها فی وضوح التعلق و خفائه و الدالالت العقلیـۀ ثـالث  وضوح 
الملزوم و یعتبـر   علیالالزم و داللۀ الالزم المساوي  علیجزئه و داللۀ الملزوم  علی الشیءداللۀ 

وي فی اللزوم أن یکون مما یثبته العقل أو اعتقاد المخاطب یعرف أو غیره و إقامـۀ الـالزم المسـا   
وجه ال ینافی الحقیقۀ کنایۀ و إقامۀ ما سواه مقام متعلقه مجـازاً و هـو أقسـام     علیمقام الملزوم 

  .)104 :تا بی الناظم،  ابن( التشبیه علیمنها اإلستعارة و هی متوقفۀ 

 : هم در تعریف این اصطالح چنین آمده مختصر المعانیدر 
الحیـوان النـاطق أو    علـی تمام ما وضع له کداللـۀ اإلنسـان    علیثم الداللۀ اللفظیۀ إما أن یکون 

 علـی خـارج منـه کداللـۀ اإلنسـان      علـی الحیوان أو الناطق أو  علیجزئه کداللۀ اإلنسان  علی
  ).183: 1382تفتازانی، ( وضعیۀ و کل من األخیرتین عقلیۀ األولی تسمیالضاحک و 

  :سه قسم است بر بنابراین، داللت لفظ بر معنی به حصر عقلی
» خانه«بگوید  ،چه مثالً چنان. له موضوعیعنی داللت لفظ بر تمام  :داللت مطابقه .1

  .باشد مانند آن و ،پنجره ،، دراه تمام حیاط، اتاق شو مراد
کسـی   ۀدیوار خان ،مثالً. له موضوعیعنی داللت لفظ بر جزء معنی  :داللت تضمن .2
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در این جمله » خانه«که مراد از » خراب شده استام  خانه«: گوید خراب شده و او می
  .است نه تمام خانه» دیوار خانه«

له است ولی در  موضوعمعنی  از یعنی داللت لفظ بر امري که خارج :داللت التزام .3
  .باشد» خانهاثاث « شو مراد» خانه«بگوید مثالً . ذهن با آن مالزم است

ده شـده  اهـ مذکور، داللت لفظ بر تمام چیزي که بر آن ن ۀگان با توجه به اقسام سه
. ده اسـت اهـ که قراردهنده لفظ را بر تمام معنـی ن  براي این. گیرد نام می» وضعیه«است 

شود، چون ادراك این دو داللت  نامیده می» عقلیه«داللت لفظ بر جزء یا بر خارج آن 
  ).22 - 21 :1384عرفان، (گیرد  توسط عقل صورت می اًصرف
  
  بحث تشبیه. 3

  تعاریف 1.3
التشبیه اصطالحاً عقد مماثلـۀ  «: در تعریف تشبیه آورده است جواهرالبالغۀمؤلف . 1

» أو أکثر، قصد اشتراکهما فی صفۀ أو أکثر بأداة لغرض یقصده المتکلمبین أمرین 
  ).214: 1379شمی، اه(

تشـبیه ارائـه    خـود از  ۀالبالغاسرار با توجه به تعریفی که عبدالقاهر جرجانی در
ویـژه در وجـه    به     ،تشبیهي اه ظرافت جواهرالبالغۀشویم که در  ، متوجه میاست داده
  .مورد غفلت قرار گرفته است،  شبه

  :جرجانی در تعریف تشبیه چنین آورده است
اعلم أن الذي أوجب أن یکون فی التشبیه هذا االنقسام أن االشتراك فی الصفۀ یقع مـرة  

یشارك الورد فـی الحمـرة    فالخد. مقتضی و اهلو مرة فی حکم  اهو حقیقۀ جنس اهفی نفس
بل  اهو اللفظ یشارك العسل فی الحالوة ال من جنس اهفی موضعین بحقیقت اهو تجد اهنفس

من جهۀ حکم و أمر یقتضیه و هو ما یجده الذائق فی نفسه من اللذة، و الحالۀ التی تحصل 
فی النفس إذا صادفت بحاسۀ الذوق ما یمیل إلی الطبع و یقع منه بالموافقۀ، فلما کان کذلک 
احتیج ال محالۀ إذا شبه بالعسل فی الحالوة أن یبین أن هذا التشبیه لیس من جهۀ الحـالوة  

و أن القصد أن یخبـر   اه، و صفۀ تتجدد فی النفس بسبباهلکن من مقتضی ل اهو جنس اهنفس
 اهبأن السامع یجد عند وقوع هذا اللفظ فی سمعه، حالۀ فی نفسه شبیهۀ بالحالۀ التـی یجـد  
 ... الذائق للحالوة من العسل حتی لو تمثلت الحالتان للعیون لکانتا تریان علی صورة واحدة

  ).78 :1404جرجانی، (
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  :تقسیم کرده استوجه درواقع او وجه شبه را به دو 
وجهه : ند، مانندا به در نفس و حقیقت آن مشترك که مشبه و مشبه شبهی وجه. 1

  .کالبدر حسناً
 ایـن  مثـال در  بـراي  .ی که از جهت حکم بین طرفین تشبیه مشترك استشبه وجه. 2
  :بیت

ــا  ــا فکانت ــال اهللا کون ــان ق   باأللباب ما تفعـل الخمـر  فعوالن     و عین
  )209 :1993، ذوالرمۀ(

  چشمان قشنگی که خدا گفت بباشید و ببودند
  

  انگور خردها بزدودند و ربودنـد  همچون می   
  )غالمرضا جمشیدزاده(  

 ةکننـد  کند، به تأثیر مدهوش یار در او ایجاد می زیبايرا که چشمان ي شاعر تأثیر
کـه   حسـی ، »ألفاظـه کالعسـل حـالوة   «: شراب تشبیه کرده است و یا در این عبارت

 شـیرینی دهـد، عینـاً همـان حـالوت و      هنگام شنیدن سخن ممدوح به متکلم دست می
گو با محبوب و که در گفت خوشاینديحاصل از خوردن عسل نیست، بلکه آن احساس 

شـیدن عسـل بـه مـتکلم دسـت      است که هنگام چ احساسیشود، مانند  در او ایجاد می
  .دهد می

رغـم وجـود    علـی  ،نوع دوم وجـه شـبه  به یابیم که  در می جواهرالبالغۀ با مطالعۀ
  :گفت یدخاطر با ینبه ا .است نشده اشاره یی در این کتاب،اه نمونه
تشبیه را به جمال و بدون اشاره به حواس مختلف ا هب »المبحث األول«مؤلف در . 1

گاه به اعتبار  به اعتبار افراد و ترکیب و آنده است، سپس کرعقلی تقسیم  تشبیه حسی و
به تفصیل، تعاریف  »ملخص القول«سرانجام در  به تقسیم طرفین تشبیه پرداخته وتعدد 

  ).216 - 230 :1379شمی، اه(امثالی براي حواس مختلف آورده است  و
امثال به دنبال  ین تعاریف وشد و ا شایسته بود از گسیختگی مطالب پرهیز می ،اوالً
 »ملخـص القـول  «نـدارد کـه   دلیلـی   ،آمد و ثانیاً بندي تشبیه به حسی و عقلی می تقسیم

  .باشد »قول«تر از خود  مبسوط
در تقسیم تشبیه به اعتبار ذکر وجه شبه گفتـه اسـت کـه     جواهرالبالغۀمؤلف  .2

قریـب  . 5 ،مجمـل . 4 ،مفصـل . 3 ،غیر تمثیل. 2 ،تمثیل. 1 :تشبیه به اعتبار وجه شبه به
بندي براي خواننده این توهم را ایجاد  این تقسیم. شود بعید غریب تقسیم می. 6 و ،مبتذل
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 ،تواند در یکی از موارد تحقق یابد و مثالً می اهکند که تشبیه به اعتبار وجه شبه تن می
 ۀبـه دیگـر سـخن رابطـ     .هم قریـب مبتـذل   تشبیهی وجود ندارد که هم مفصل باشد و

شد  ي تقسیم جداگانه مطرح میها ر بود که حوزهبهت. دیگر روشن نیست با یک اه قسیمت
  :آورد و چنین می

  ؛مفصل الوجه إلی مجمل و فی تقسیم التشبیه باعتبار .1
  ؛بعید غریب فی تقسیم التشبیه باعتبار الوجه إلی قریب مبتذل و .2
  .غیره الوجه إلی تمثیل و فی تقسیم التشبیه باعتبار .3
اشاره کرده است که تشبیه مجمل یا آشکار  اهمؤلف در تعریف تشبیه مجمل تن. 3

ي وصف شده ا هدو طرف آن به گون که یکی از طرفین و یا هر ن و یا ایناهاست و یا پن
ـ  ) 228 :1379شـمی،  اه(توان احساس کـرد   که وجه شبه را می ي ارائـه  ا هو هـیچ نمون

  :مثالً؛ شد م از ذهن خواننده زدوده میاهیی اباه بهتر آن بود که با ذکر مثال. نکرده است
  :مجمل ظاهر، مانند) الف

ــت  ــدنیا کبیــ ــا الــ ــوت     إنّمــ ــن عنکبـ ــجه مـ   نسـ
: 1382 عرفـان، (اي است که بافتش از عنکبوت اسـت    راستی که دنیا چونان خانه هب
45(.  

  :است، مانندصود آن نیازمند تأمل ن که فهم مقاهمجمل پن) ب
ند کـه  روا اي دایره  آنان مانند حلقه: ؟اهفاهم کالحلقۀ المفرغۀ ال یدري أین طر

  ؟معلوم نیست دو سرِ آن کجاست
چیزي وصف شده باشـد، ماننـد سـخن زیـاد      ابه در آن ب تشبیه مجملی که مشبه) ج
  :أعجم

  قلکالبحر مهما تلق فی البحر یغر    نـا ما تهدي لنـا إن هجوت ا و إن و
  .غرق شود، افکنیمثال دریاست که هرچه در آن  افکنی، میما  سوي  بهکه  هجويمثال ما و 

تشبیه مجملی که هر دو طرف تشبیه وصف شده باشد، مانند سـخن أبوتمـام در   ) د
  :رجاء بنمدح حسن 

ـ  نه و صدفت ع   بعاوده ظنـی فلـم یخـ   نّی و ع    هلم تصـدف مودت
ـ  یثکالغ ـ  ه و إن جئت ج فی الطلن إو     هافـاك ریق   بترحلت عنه ـل

  )276 :1420مراغی، (
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گمانِ من به سراغ او  از او روي گرداندم اما دوستی و مهروزي او از من برنگشت و
را از آبِ خود  تو زاست که اگر به سراغ آن بروي ابر باران او بسانِ. رفت و ناامید نشد

  .کند و اگر از او دور شوي در پی تو خواهد آمد مند می بهره
در ایـن نـوع تشـبیه،    : ه استدر تعریف تشبیه مفصل گفت جواهرالبالغۀمؤلف  .4

ولی تفکیکی میـان   است یی را ذکر کردهاه و مثال ؛شود وجه شبه یا ملزوم آن ذکر می
توان چنین مثـال   براي ذکر ملزوم وجه شبه می. است قائل نشدهوجه شبه و ملزوم آن 

  :آورد
  .)277 :1420مراغی، ( ۀکالنسیم رق سالسۀ و کالماء کالعسل حالوة وه أَلفاظ

سخنان او در شیرینی چونان عسل، و در سالست و روانی چونان آب، و در لطافت 
  .چونان نسیم است

مردود تقسیم  تشبیه قبیح و مقبول، و تشبیه را به اعتبار غرض، به تشبیه حسن و. 5
ده کـر به تعریفی اجمـالی از آن اکتفـا    اهتن و نیاورده استهیچ مثالی براي آن  کرده و

  :آورد یی این چنین میاه بهتر بود براي تشبیه حسن و مقبول مثال. است
  :امرؤالقیس

ـ  عل   جـل إذا جاش فیه حمیۀ غلی مر    هی الذبل جیاش کـأن اهتزام
  )288 :همان(

اش مانند   جوش زیادي دارد و صداي شیهه و  جنبرغم ظاهري نحیف،  این اسب علی
  .جوشد آبی است که در دیگ می صداي

  :در وصف اسب هنبات ابنو یا سخن 
  هفاقتص منه فخـاض فـی أَحشـائ       هکأنمـــا لطـــم الصـــباح جبینـــ و

  )همان(

صبح بر جبین آن اسب سیلی زده است، پس آن اسب از صبح انتقام گرفته و در اندرون  ،گویا
  .ده استشیش سفید اهپا و به این دلیل دست و ).79 :1382عرفان، ( آن فرو رفته است

  :و براي تشبیه قبیح مانند این سخن فرزدق
  لالکحیـل المشـع   هـا جرب الجمال ب    تیمشون فی حلق الحدید کمـا مشـ  

  )209 /2 :1994 فرزدق،(
کنند، مانند شـتران مبـتال بـه     که غرق در زره هستند حرکت می  حالی سپاهیان در
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  .هستندپیسی که آغشته به قیر 
ارائـه   »تخییلـی «تخییلی تعریف روشنی از اصطالح  وجه شبه به تحقیقی ودر تقسیم . 6

توانست آن را چنـین تعریـف    که می  صورتی نکرده و صرفاً به ذکر مثال پرداخته است، در
  :کند

تخییل در وجه شبه آن است  :تأویل علیوجوده فی المشبه به إال أن الیمکن : والمراد بالتخییل
  ).191 :1382تفتازانی، (تفسیر میسر نیست  به جز با تأویل و که امکان تحقق آن در مشبه

  
  و شواهد اه در مثال 2.3

ي مختلـف ایـن   هـا  در بحث جواهرالبالغۀیی که مؤلف اه با بررسی و تأمل در مثال
یی اهـ  نادرسـتی  اسـت، بـه   دهکـر د اهمنظور تسهیل و تفهیم مطلب به آن استشـ  فصل به

  :شود اجمال به آن اشاره می که به خوریم برمی
ـ            . 1 ــ    يرأن وقد الح فـی الصـبح الثریـا لم ــور کعنقـ ــین نـ ــۀ حـ   اود مالحیـ

انگور مالحیه هنگـامی کـه   خوشۀ ي پروین براي بینندگان مانند اه بامدادان ستاره
  .شکوفه دهد آشکار شد

تمثیـل مرسـل مجمـل دانسـته شـده و مؤلـف        از نوعاین بیت  تشبیه جواهرالبالغۀدر 
 : گوید می

ـ : بـه   مشـبه و ال همنیر همستدیر همن اجتماع أجرام مشرق هالثریا الحاصل ههیئ :المشبه عنقـود   ههیئ
الکـاف   هفـی کـل و األدا   همستدیر همن اجتماع أجرام منیر هالحاصل هالهیئ: الجامع العنب المنور و

  .)243: 1379شمی، اه( والغرض منه بیان حاله

إنه تشبیه حسن و ال تقول هو «: گوید این بیت می ةاما عبدالقاهر جرجانی دربار
  : دهد و آن را چنین توضیح می) 75 :1404جرجانی، ( »تمثیل

أن یکون من جهۀ أمر بین  اهأحد: ضربین علیإعلم أن الشیئین إذا شبه أحدهما بآخر کان ذلک 
فمثال األول تشـبیه  . تأول، و اآلخر أن یکون الشبه محصال بضرب من التأول إلیال یحتاج فیه 

الشیء بالشیء من جهۀ الصورة و الشکل نحو أن یشبه الشـیء إذا اسـتدار بـالکرة فـی وجـه و      
الشـعر باللیـل و الوجـه     بالحلقۀ فی وجه آخر، و التشبیه من جهۀ اللون کتشبیه الخدود بـالورد و 

فی هذا الطریق، أو جمع الصورة و اللـون معـاً    جرير و تشبیه سُِقط النار بعین الدیک و ما اهبالن
  .)71 -  70: همان( کتشبیه الثریا بعنقود الکرم المنور

هذه الحجۀ کالشمس فـی  ’و مثال الثانی و هو الشبه الذي یحصل بضرب من التأول کقولک 
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الشیء بالشیء مـن   مضیکما شبهت فیما  اهبهت الحجۀ بالشمس من جهۀ ظهورو قد ش ‘الظهور
 جهۀ ما أردت من لون أو صورة أو غیرهما، إال أنت تعلم أن هذا التشبیه ال یتم لـک إال بتأویـل  

  .)72 :همان(

کـه بـه علـت     اول آن: دیگـر دو حالـت وجـود دارد    شـیء به  یک شیءدر تشبیه 
وجه شبه نیازمند توضیح و تفسیر نیستیم، مانند تشبیه گونه به گل سـرخ و یـا    روشنی

ن و دلیـل  اهـ نیازمند توضیح هسـتیم ماننـد تشـبیه بر    ،و در حالت دوم ،چهره به روز
  .ناهبه خورشید از جهت وضوح آن بر شخصی

ــ  وکشــح لطیـــف        . 2   لالمـــدلقی وســـاق کـــأنبوب الســـ    رکالجــدیل مخصـ
  )223 :1379شمی، اه(

ساق پایی که مثـل بنـد نـی     که چونان بند چرمین است و یو میانی لطیف و باریک
  .سفید و روشن است ،روییده در آب

مفـرد مطلـق    را )بـه  مشبه مشبه و(هر دو طرف تشبیه در هر دو تشبیه این بیت ف لمؤ
که بالفاصله پس از این مثال گفته است طرفین تشـبیه بـه     صورتی ، دراست شمار آورده به

این  چه مشهود است، در چنان ،شود و یا ظروف مقید می و ،وصف، مفعول، حال اضافه،
 و »السـقی «مقیـد بـه    »أنبـوب « و »مخصر«و  »لطیف«مقید به صفت  »کشح«تشبیه 

  .است »المدلل«
را  »المالح کالسم الماء«در مبحث تقسیم تشبیه به اعتبار افراد و ترکیب مؤلف . 3

متصف به  »الماء«که   صورتی در ،)218 :1379شمی، اه(داند  تشبیه مرکب به مفرد می
خالف نظر مؤلـف، تشـبیه    بر ،رو این تشبیه این مقید به آن است، از و »المالح«صفت 

  .استمفرد مقید به مفرد 
اعتبار افراد و ترکیب، شرط مقید بودن مشبه و ه تقسیم طرفین تشبیه بمؤلف در . 4
و . شود ، وگرنه مقید محسوب نمیانسته استقید در وجه شبه دنقش داشتن به را  مشبه

جاسـت،   که اشارتی نیکـو و بـه   ،در ابتدا به این آیه :در این زمینه دو مثال آورده است
بـه   و مشبه مشبه) 187 :بقره( »نله لباس م و أنتمکهن لباس ل«: است دهکرد اهاستش

التعلّم فی الصغر کالنقش «به خطا رفته است ودر  ،اما در مثال دوم .را مفرد دانسته است
کـه    حـالی  ، در)217 :1379شمی، اه(به را مفرد دانسته است  مشبه و مشبه »فی الحجر

  .در وجه شبه تأثیر دارند) فی الصغر و فی الحجر(هر دو قید 
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 ،تشبیه ملفوف آن است که هر یک از دو طرف تشبیه با مانند خود جمع شـود . 5
 اهـ  که مشبه  يا هگون  به، به به با مشبه شدن مشبه با مشبه و جمع شدن مشبه مانند جمع

غیر  عطف یا ةنیز به شیو اه به عطف یا غیر عطف با هم آورده شود، سپس مشبه ۀوسیل به
مؤلف در مبحث تقسیم طرفین تشبیه به  .)24 /3 :1382 ،عرفان(عطف در پی هم بیایند 

  :داند اعتبار تعدد طرفین، بیت زیر را داراي تشبیه ملفوف می
ــدروع      الشــهب فــوق اللیــل بــاد وضــوء ــی ال ــنۀ ف ــأطراف األس   ک

  )219: 1379 شمی،ها(
فرو رفته باشند  اه که در زره اه  سرنیزهبر بلنداي شب چونان  اه سنگ  شهابو پرتو 
  .نمایان است

تعدد ندارد و تشبیه مرکب  تر نیست و که این شعر داراي یک تشبیه بیش  حالی در
  .به مرکب است

به اعتبار طـرفین   تشبیه اي که مؤلف از انواع تشبیه آورده، در تقسیم خالصه در. 6
کـه یـک   گونـه اسـت    تشبیه مفروق بدین. مثال زیر را براي تشبیه مفروق آورده است

  :بیاید به دیگري به آورده شود سپس مشبه و مشبه مشبه و مشبه
  وتمســـــح الـــــورد بعنـــــاب    تبکی فتـذري الـدر مـن نـرجس    

  )225: همان(
بـا سرانگشـت   را  گلگـون چهـرة  پاشـد و   گرید و مروارید از نـرگس فـرو مـی    می
  ).36 :1382عرفان، (کند  گون پاك می عناب

شبه الدمع بالـدر  «: کنـد  ت در این بیت اشاره میاهبه سه مورد از تشبی فقطمؤلف 
 »لصفائه والعین بالنرجس لما فیه من اجتماع السـواد بالبیـاض والوجـه بـالورد    

  .ي به تشبیه سرانگشتان ممدوح به عناب نکرده استا هو اشار) 225 :1379هاشمی، (
 اهـ  مشـبه که در بیت مـذکور   مبناي استعاره است اما با توجه به اینتشبیه اگرچه 
بایسـت در مبحـث اسـتعاره بـه آن      شود و می مصرحه محسوب میاستعارة ذکر نشده، 

مصـرحه  اسـتعارة  یعنی در بحث ؛ که مؤلف بیت زیر را در جاي خود اشاره شود چنان
  :ذکر کرده است
ــت وردا وعضــ    تت لؤلـؤا مـن نـرجس وسـق    فأمطر ــالب یعل ــاب ب   ردالعن

  )265: 1379 شمی،ها(
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  چکید و برگ گل را آب دادلؤلؤ از نرگس 
  

  و از تگــرگ روح پــرور مــالشِ عنــاب داد  
  :که استعاره است در حالی  زیر را نمونۀ تشبیه جمع دانسته بیت همچنین  

ــاح     کأنمــا یبســم عــن لؤلــؤ     ــرد أو أَقـ ــد أو بـ   منضـ
  )225: همان(

 :1382 عرفـان، (زند  گویا از مروارید به رشته درآمده یا تگرگ یا گل بابونه لبخند می
26(.  

چه یکی از طرفین تشبیه مرکب باشد امکان ندارد طـرف   معتقد است چنان وي. 7
، )218 :1379 شمی،اه(دیگر مفرد مطلق باشد، بلکه منحصراً باید مرکب یا مفرد باشد 

  :شود نقض می شکه با بیت زیر سخن  صورتی در
ــج تــأت   ــر أبل   کأنــه علــم فــی رأســه نــار        هالهــداة بــ  مأغ

  )218: 1379 شمی،ها(

کنند گویی او کوهی است که  گران به او اقتدا می روست، هدایت گشادهاو شریف و 
 مشبه و مفرد مطلـق  »کأنه«ضمیر موجود در  ).22 :1382عرفان، (بر سرش آتش است 

  .است به و مرکب مشبه» علم فی رأسه نار« است و
عمـالهم  م أکفـروا بـربه   مثل الـذین «آیۀ تشبیه موجود در  جواهرالبالغۀدر . 8

 ،کسانى که به پروردگار خود کافر شدند مثَل: )18: إبراهیم( »یحالرت به کرماد اشتد
  .ماند که بادى تند در روزى طوفانى بر آن بوزد مى به خاکسترى یشانکردارها

ایـن  کـه در    صـورتی  در .)224 :1379شـمی،  اه(شمار آمده اسـت   بهاز نوع مفرد به مرکب 
  :بیت

ـ  وقد  ــو      يرأن الح فی الصبح الثریـا لم ــین نـ ــۀ حـ ــود مالحیـ   ارکعنقـ
  )همان(

را  »حین نورا«هر دو طرف تشبیه را مفرد دانسته و درواقع مؤلف که گذشت  چنان
به  مشبه مفرد و) أعمالهم(مبارکه نیز مشبه آیۀ لذا در  .قرار داده است »عنقود«صفت 

هر دو » حین نورا«و » اشتدت به الریح« .وصفیه است ۀمقید و متصف به جمل) رماد(
  .ندا هوصفی ۀجمل
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قیقُ نَباتَهـا                     .9 ــالعنبرِ    حدائقُ لَـبِس الشـَّ ــاألُرجوانِ منَقَّطــاً بِ   کَ
  )218: همان(

گذاري  گرفته است به ارغوان که با عنبر نقطه فراي آن را اه یی که الله سبزهاه و باغ
  .ماند شده است می

شقیق را مشبه و أرجوان و عنبر را (داند  مؤلف این بیت را تشبیه مفرد به مرکب می
شبیه مفرد مقید به مفرد مقید است؛ مذکور نمونۀ که   صورتی در ،)به دانسته است مشبه

ي آن را اهـ  خاطر مفرد مقید است که با لحاظ این قید که سبزه دور اللـه   بدینحدایق 
  .ون هیچ قیديدبحدایق گرفته مورد نظر است نه 

ـ           .10 ـ من یصنع الخیـر مـع م ـ ن ل ــان      هیس یعرف ــت لعمی ــی بی ــمع ف ــد الش  کواق

شناسد چونان کسـی اسـت کـه     کند براي کسی که آن را نمی کسی که کار خیر می
  ).41 :1382عرفان، (کوران بیفروزد خانۀ شمع در 

معرفـت   معتقد است در بیت اول شاعر کار خیـر و  زیرا ؛داند ف این تشبیه را ملفوف میلمؤ
 :بـه آورده اسـت   هم تالزم دارد؛ سپس در بیت دوم دو مشـبه  این دو با آن را جمع کرده است و

  ).222 :1379، یشماه(نگاه کردن به نور آن  يدیگرکردن شمع و  روشن یکی
بـه   مشـبه  در این بیـت مشـبه و  زیرا  ؛رسد این تفسیر مؤلف درست نباشد نظر می به

به  مشبه کند براي شخصی ناشناس و مفرد مقید است؛ مشبه کسی است که کار خیر می
 ).41 :1382 عرفان،(افروزد  کوران می ۀکسی است که شمع در خان

ـ                .11  شــیم مکأنهــا فــی نفوســه     متشرق أعراضهم وأوجهه

  )224: 1379، یهاشم(
یی است که بـا سرشـت   اهخلق و خو اه این درخشد گویا یشان میاه  چهرهو  اهآبرو

  .بافته شده است اه آن
ـ  شـبه  «: تشـبیه مرکـب بـه مفـرد دانسـته و گفتـه اسـت        ۀمؤلف این بیت را نمون

و شبه إشراق الوجـوه بإشـراق الشـیم     اهو طیب اهاألعراض بإشراق الشیم بشرف
  .»اهببیاض

: چنین بیان کردهزیرا در تعریف مرکب ؛ اما در اصل، تشبیه تسویه است نه مرکب
سازي اجزاي آن ممکن نیست؛ به عبـارت دیگـر    تشبیه مرکب ترکیبی است که جدا«

را  هـا  آمده از دو یا چند چیز متصل به هم است که گوینـده آن  اي پدید مرکب منظره
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هـدف  نظـر گرفتـه شـود،     دراگر وجه شبه قسمتی از این منظره  یابد و می دریک چیز 
تعریف مذکور بر این بیت صدق  و .)218 :1379، یهاشم(» شود گوینده از تشبیه تباه می

  .کند نمی
براي تأثیر تمثیل در مدح، ذم و وعظ  »تأثیر التمثیل فی النفس«مؤلف در قسمت . 12

ي زیـر آورده  هـا  یی مانند مثالها نمونه هابراي درك بهتر آن بهتر بودمثال نیاورده است و 
  :شد می

  در مدح 1.2.3
  :مطیر األسدي بنحسین  در مدح

ـ      فتی ـد موت ـیش فـی معروفـه بع   عــاکمـا کــان بعـد الســیل مجـراه مرت       هع
  )275: 1420 مراغی،(

مانـد،   مردي است که پس از مرگ همچنان در پرتو کردار نیکش زنده می او جوان
  .گونه که محل عبور سیالب پس از گذشت آن خرم و سرسبز است همان
  در ذم 2.2.3

  .)176: أعراف(» ثفمثله کمثلِ الکلبِ إِن تحمل علیه یلهث أو تترکه یله«
ـ )  که(رو داستانش چون داستان سگ است   این زا ور شـوى پـارس    آن حملـه  راگر ب
  .)275: 1420 مراغی،( کند  میپارس )  باز هم(کنى  هاکند، و اگر آن را ر می

  در وعظ 3.2.3
 :حدید( »م یکونُ حطاماًمصفرّا ث باته ثم یهیج فتراهالکفار نیث أَعجب کمثلِ غ«
20.( 

انـدازد،   به شگفتى)  باران(بارانى است که کشاورزان را رستنى آن مثل  )ها مثَل آن(
: 1420 مراغـی، ( گاه خاشاك شـود  ، آن خشک شود و آن را زرد بینى)  آن کشت(سپس 

275(. 
که تشبیه   صورتی به تأثیر تمثیل در احتجاج اشاره نکرده است، در همچنین مؤلف

مثـل الـذین   «: مـثالً ؛ کنـد  کمک مـی برهان تمثیل در مقام استدالل به روشنی دلیل و 
إن أوهن البیوت لبیـت   اتخذوا من دون اهللا أَولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و
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  .)41 :عنکبوت( »ونیعلمو کانوا العنکبوت ل
ند، همچون عنکبوت است کـه  ا هکسانى که غیر از خدا دوستانى اختیار کرد داستان

ترین  سست ،دانستند اگر مى  ،، و درحقیقت ى براى خویش ساختها هن خود خانهاد با آب
  .عنکبوت استخانۀ همان  ها خانه

 :در شرح این بیت »تطبیق عام علی أنواع التشبیه«در قسمت . 13
ــو  ــۀ والج ــاألرض یاقوت ــؤة ف ــاء بلــ      لؤل ــروزج والم ــت فی  وروالنب

  )242: 1379 شمی،ها(
و آب ماننـد بلـور    ،ن چونان فیروزههازمین چون یاقوت و فضا چون مروارید، گیا

  .است
  حـالی  داند، در موارد مشابه آن را تشبیه بلیغ مجمل می و» ألرض یاقوتۀا«مؤلف 

که ادات تشبیه و وجـه شـبه آن محـذوف     تشبیهی  ،که با توجه به تعریف تشبیه بلیغ
نـدارد و   لزومی ،ذکر نشده باشدکه وجه شبه در آن  تشبیهی، »مجمل«است ذکر لفظ 

  .حشو است
  

  بحث مجاز و استعاره .4
  تعاریف 1.4

درنظـر  و هم استعاره را هم تشبیه ها  توان آن به مواردي که می جواهرالبالغۀدر . 1
له را مورد ئاین مس اسرارالبالغهاما عبدالقاهر جرجانی در . اي نشده است گرفت اشاره

  :عنایت قرار داده است اهتمام و
آهویی در برابر ما نمایان شـد، و در آن زنـی زیبـارو را     :‘عنّت لنا ظبیۀ’ :گویی  میکه  هنگامی

کنی، شـنونده   ازآن اراده ممدوح بخشنده را می ‘وردنا بحرا’گویی  ی و یا زمانی که مینمای اراده می
کـار   یشان بـه اصل در معناي وضع شده و ‘ظبیۀ’و  ‘بحر’داند که  موجود میقراین نظر گرفتن  دربا 

 .)278 :1404جرجانی، ( ندا هگرفته نشد
کـه   چه گفته شود تشبیه است نیز درست است، چـرا  در این موارد استعاره وجود دارد و چنان

شود که او خواسـته زن را بـه آهـو     صورت از قصد گوینده خبر داده شده و چنین تفسیر میاین  در
  ).34 :همان( است گاه به منظور مبالغه نام آهو را براي او به استعاره گرفته تشبیه کند آن

به  هامورد بحث قرار نگرفته و تنتفصیل  بهاستعاره  تفاوت تشبیه و جواهرالبالغۀدر . 2
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 زیادي بهجوه افتراق تا حد وکه دانستن این   حالی اکتفا شده است، در ها تعریفی اجمالی از آن
توان این وجوه اختالف را در اعراب،  می. کند تشبیه از استعاره کمک میتشخیص  خواننده در

 :دکر و موارد کاربرد خالصه ،معنی

  اعراب 1.1.4
شوند و در تشبیه هرگـز از هـم    نمیبه هرگز در استعاره با هم جمع  مشبه مشبه و) الف

شود که  اکتفا می) به مشبه(از طرفین تشبیه  یکیکه در استعاره به  معنیشوند، به این  نمیجدا 
از طرفین تشـبیه حـذف    یکینیز  گاهیاست  گفتنیالبته . له در تشبیه صادق نیستئاین مس

جا  در این .)171: هبقر( »ونفهم ال یعقل عمی صم بکم« :مانند سخن خداوند متعال ،شود می
  .نیاز نیستیم بیحذف شده اما در ترکیب کالم از آن لفظی هرچند مشبه 

حکم خبر و یا مانند آن باشد، اما در استعاره مشبه در  تواند در در تشبیه میبه  مشبه )ب
  .و یا مجرور به اضافه است ،جر حکم مبتدا، فاعل، نائب فاعل، مجرور به حرف

 معنی 2.1.4
لـه اسـت و    وضـع  مـا له است ولی در استعاره در غیر  وضع ماتشبیه کاربرد لفظ در ) الف

  .تشبیه در آن به فراموشی سپرده شده است واقع در
  .تواند تبدیل به تشبیه شود، ولی عکس آن صادق نیست اي می هر استعاره) ب
  کاربرد 3.1.4

ـون ادبـی کـاربرد دارد     متون علمی و استعاره بیش تر در تشبیه بیش ـر در مت  -  280 :1365فاضـلی،  ( ت
283(.  

مجـاز   ۀعالقات آن که در حیط در مبحث مجاز پس از بررسی مفرد مرسل ومؤلف . 3
کـه    صـورتی  پـردازد، در  سـپس اسـتعاره مـی    گیرد، به تعریف مجاز عقلـی و  لغوي قرار می

پیش از مجاز عقلی مورد  ،که آن نیز نوعی مجاز لغوي است ،القاعده باید مبحث استعاره علی
  .بررسی قرار گیرد

  
  و شواهد ها در مثال 2.4

فالنی بر گردن مـن حـق   ( »دلفالنٍ علی ی«در توضیح مثال  جواهرالبالغۀمؤلف . 1
این توضیح و شرط را ذکر نکرده که بایـد در ایـن    ،)255 :1379 شمی،ها) (نعمت دارد
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صـورت مجـاز بـه      در غیر این زیرا مشخص باشد،) صاحب نعمت( »ید«مورد صاحب 
آن دسـت در شـهر گسـترده    ( »فی البلد اتّسعت الید«آید؛ مثالً در عبارت  حساب نمی

مجاز » بی أطولکن یدا أسرعکن لحوقا«مجاز وجود ندارد ولی در حدیث نبوي ) شد
  ).277 :1405قزوینی، (مشخص هستند  »صاحبان ید«وجود دارد چراکه 

 ؛نشـده اسـت   يا اسـت، اشـاره   بر چیز دیگر يکه داللت چیز ،»دالیۀ« ۀبه عالق. 2
  :گوید متنبیکه  کتاب است، چنان معنايکتاب مجاز از  »فهمت الکتاب«مثالً در 

ــرب     فهمــت الکتــاب أبــرَّ الکتــب ــر الع ــر أمی ــمعا ألم   فس
  )306: 1420 ی،مراغ(

و فرمان فرمانده عـرب را بـه گـوش جـان      آن نامه را که بهترین نامه بود دریافتم
  .نیوشیدم

ـ    »مشفر زید مجروح« را در »المشفر« ۀعالق. 3  و دالتقیید ثم اإلطـالق نخسـت مقی
در  »مشـفر «که   صورتی در .)256 :1379 شمی،ها( آورده است) بدون قید(سپس مطلق 

اطالق شود و در ایـن  ) لب انسان( »شفۀ اإلنسان«لغت به معنی لب شتر است و اگر بر
اإلنسـان در غلظـت و ضـخامت لحـاظ شـود، اسـتعاره        هشـف  اطالق، مشابهت مشفر و

لـق باشـد، مجـاز مرسـل صـحیح اسـت       آید و اگر اطالق اسم مقید بر مط حساب می به
  ).27 :1404جرجانی، (

  :شود ستعاره به دو قسمت تقسیم میا ۀقرین. 5
   :شود، مانند که از سیاق سخن دریافت می ،حالیه ۀقرین) الف

سـاعده از خطبـاي    بـن قـس  (قس را در حال سخنرانی دیدم : »بیخط رأیت قسا«
  .)مشهور عرب است

  :مقالیه که یا شیء است، مانند ۀقرین) ب
  .کرد شیري را دیدم که تیراندازي می: »مِهارمی بِالسرأیت أسدا ی«
  :نجاشی حارثیسخن این یا بیش از یک شیء، مانند  و

ــدل   ــافوا الع ــإن تع ــاو ف ــ    اإلیمان ــا ن إفـ ــی أیماننـ ــان فـ   یرانـ

ي آتشـینی در دسـتانمان   هـا  اگر از داد و برقراري امنیت شانه خالی کنید، بدانید کـه سـالح  
  .است
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  :شوند، مانند استعاره واقع می ۀاي باشد که با هم قرین یا مجموعه معانی و
ــه ینک   ــی کف ــاعقۀ ف   رؤوس األقران خمس سـحائب  یلع    بهــا یفــوص

  )319: 1420 ی،مراغ(
ي هـا اي است و پنج انگشـت دسـتش هماننـد ابر    شمشیر در دست او همانند صاعقه

  .ریزد نعمت را بر سر هماوردان فرو می ،کنان  غرش
که بیان   صورتی استعاره نشده است، درقرینۀ اي به انواع  اشاره جواهرالبالغۀاما در 

  .در امر آموزش ضروري است ها و تفکیک این قرینه
  .شب و روز ما را نابود ساخت: »رالنهاو أهلکنا اللیل«. 6

ـ  ۀدر مبحث مجاز عقلی عالق این کتابدر   شـمی، ها(نـد  ا همجاز فوق را سببیه گفت
اسـناد داده شـده اسـت،    نهار، لیل و ، به دو زمان »كإهال«که   حالی ، در)261 :1379

: ه أزمـان من سره زمن ساءت«گونه که عبـارت   آن زمانیه است؛ همان ۀبنابراین عالق
زمانیـه   قـۀ داراي عال، گرداند یی ناخرسند میها کسی را که زمانی شادمان سازد، زمان

  ).258 :همان( »است
اي نشـده   ي ذکرشده هیچ اشـاره ها مثال ۀدر مبحث مجاز مرسل مرکب، به عالق. 7

خواننده این تصور پدید آید که این نوع مجـاز فاقـد   رو ممکن است براي  این است، از
  .عالقه است

به آن دسـته از جمـالت    »مجاز مرسل مرکب«در مبحث  جواهرالبالغۀمؤلف . 8
کـه   ؟آیا تو را از کودکى در میان خود نپـروردیم  :أَلم نربک فینا ولیدا«: انشایی مانند

  .استاي نکرده  ، اشاره)18: شعراء( »کنند انکار می ةافاد
 شده است، درآورده اي براي مجاز مفرد مرسل  بیت زیر نمونه جواهرالبالغۀدر . 9
  .ع دوم استعاره استادر ابتداي مصر» شمس« ةکه واژ  حالی

ــ ــی للت تظقام ــب ن ــن عج ــن الشــمس لشــمس تظ    وم ــی م   لن
  )255 :1379 شمی،ها(

آسـمان   بپاخاست تا بر من سایه افکند، شگفتا کـه خورشـیدي در برابـر خورشـید    
  .قرارگرفته تا بر من سایه افکند

مجـاز حـذف و   «اي بـه   مانند اکثر کتب بالغی عربی اشاره جواهرالبالغۀدر . 10
الیـه جـایگزین منتقـل     در این نوع مجاز اعراب محذوف به مضاف .نشده است» اضافه
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  .شود می
اسـت کـه   » القریـۀِ  واسأل أهل«که در اصل » واسأل القریۀ«مانند  مجاز حذف

اعـراب آن بـه   » أهـل «اعراب قریه به حکم اضافه جر بوده است ولی به علت حذف 
ـ «که در اصل » کجاء رب«انتقال یافته است و یا مانند » قریۀ« بـوده  » کجاء أمر رب

  .است
بـوده و بـا   » ه شیءلیس مثل«که در اصل » له شیءلیس کمث«مانند مجاز اضـافه  

  ).328 :1405وینی، خطیب القز( مجرور شده است » کـ«اضافه شدن 
  کنایه. 5

تعریض، تلویح، ایمـا،  : شود ر دسته تقسیم میهاکنایه به اعتبار واسطه به چ جواهردر 
  .رمز

حائز اهمیتی بیان شده که مـورد   دقیق و ۀنکت المعانیمختصر تعریض در  ةاما دربار
  :که قرار گرفته است و آن این جواهرالبالغۀاهمال مؤلف 

از تـاء   منظـور  و ‘تعرفآذیتنـی فسـ  ’تعریض ممکن است مجاز باشد مانند این کـه بگـویی   
آن در  ممکن است تعریض کنایـه باشـد و   خطاب، همراه مخاطب باشد نه خود مخاطب، و

  .)260 :1381تفتازانی، (باشد ‘ همراه او مخاطب و’حالی است که مورد خطاب 
که داللت بـر تهدیـد دارد، ممکـن اسـت      »تعرفآذیتنی فس«اساس عبارت   این بر

  ایـن  ن او را قصـد کنـد کـه در   هـا کار بردن آن، مخاطب و همراه یـا همرا  بهمتکلم با 
نباشـد امـا میـان مخاطـب و غیـر      مخاطب اما اگر مقصود متکلم . صورت کنایه است

مخاطب در آزار رساندن، عالقه و پیوندي وجود داشته باشد کـه ایـن عالقـه موجـب     
  .در این صورت مجاز است ؛قرار گرفتن مخاطب شودخطاب 

  
  گیري نتیجه. 6

آن با برخی از  ۀو مقایس جواهرالبالغۀترین نتایجی که از بررسی مبحث بیان  از مهم
  :دکرتوان به موارد زیر اشاره  حاصل آمد می هکتب بالغی قدیم در این مقال

اصطالحات بالغی را  مؤلف در مباحث گوناگون علم بیان برخی :در تعاریف) الف
 هجعارمکه با   صورتی ، دراست گذاشته باقیتعریف در ذهن خواننده مبهم  ۀبدون ارائ

: یافـت، ماننـد  هـا   جامع و گویایی بـراي آن  اًتعاریف نسبتتوان  می به کتب بالغی قدیم
  . ، وجه شبه تخییلی، تشبیه متعدد و مرکب و ملزوم وجه شبهالدالالت العقلیۀ
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 ۀي ایـن کتـاب در حیطـ   هـا  و نادرسـتی نقایص  ةقسمت عمد :و شواهد ها در مثال) ب
تـرین تأمـل و یـا     با کـم  ها در برخی از آنخواننده د مؤلف است که استشهاي مورد ها مثال

مـوارد  در برخی  .شود دقتی مؤلف می آن با سایر شواهد موجود در کتاب، متوجه کم ۀمقایس
کتـاب   يبـا آرا  هـا  ۀ آنبزرگان علم بالغت و مقایس يبه آرا هجعارمبا خواننده دیگر نیز 

  .شود سوق داده می کتاب اینن نظر مؤلف بودبه مردود  جواهرالبالغۀ
  

  منابع
  .کریمقرآن 

: ، حسنی عبد الجلیـل یوسـف، الجـامیزات   المصباح فی المعانی و البیان و البدیع). تا بی(مالک  الدین بن  ناظم، بدر ابن
  . مکتبه اآلداب

  .چاپ امیر: ، قمالبالغۀ الواضحۀ). 1372(الجارم علی و  مصطفیأمین، 
  .دارالفکر: ، قمالمعانیمختصر ). 1382(تفتازانی، سعدالدین 

  .منشورات الرضی: رضا، قم محمد رشید السید  صححه ،نأسرارالبالغۀ فی علم البیا). ق 1404(جرجانی، عبدالقاهر 
  .دارالکتاب اإلسالمی: قم اإلیضاح فی علوم البالغ،. )1369(عبدالرحمن  خطیب قزوینی، محمد بن

  .دارالکتاب العربی: شرحه خطیب التبریزي، بیروت، دیوان ذي الرُّمۀ). م 1993(ذوالرُّمه 
  .بالغت: ، قمجواهرالبالغۀترجمه و شرح ). 1382(عرفان، حسن 
  .هجرت :، قمها کرانه). 1384(عرفان، حسن 

وزارت فرهنگ و آمـوزش عـالی، انتشـارات    : ، تهرانمۀهادراسۀ و نقد فی مسائل بالغیۀ ). 1365(فاضلی، محمد 
  .مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی

 .دارالکتاب العربی :، شرحه مجید طراد، بیروتدیوان الفرزدق .)م 1994(غالب  همام بن فرزدق،
  .اآلفاق العربیه: ، قاهرهوالبدیععلوم البالغۀ البیان و المعانی ). ق 1420(حمد مصطفی امراغی، 

  .مؤسسۀ الصادق: ، تهرانجواهرالبالغۀ فی المعانی والبیان والبدیع ).1379(حمد اهاشمی، سید
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  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهاي علوم انسانی نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش
  36 -  19 ، صص1391 ، پاییز و زمستاندومسال دوازدهم، شمارة 

  انصاري هشام ابن  هعالم مغنیدر  جمله شبهتحلیل و نقد 

  *مریم دالور

 چکیده
ــه شــبه« ــر ظــرف و   »جمل ــی ب ــی جــارومجروردر نحــو عرب ظــرف و . شــود اطــالق م

یـک  یـا یـک اسـم و     »عنـدك «اند و از دو اسم مانند  هاي ترکیب از مصداق جارومجرور
شایسـتگی مسـند یـا     هـا  آنحرفـی و ظرفـی    جـزء  ؛اند پدید آمده »ارالد  فی«حرف مانند 

تنها یـک مشـابهت صـوري     ؛ندارندسناد و نسبتی ا  هگون هیچ و نیز ؛دنمسندالیه شدن را ندار
ن دو آ  تهاو وجـه شـب   ؛و ظاهري در شکل و پیکر آن دو با جمله و کالم در میان اسـت 

ـ ) ترکیـب (پیوند و پیوست دو کلمه  در با جمله جاسـت کـه    همـین  .دیگـر اسـت   یـک  اب
جمله خـالی از اسـناد اسـت     که شبه اج آن از ؛دشو جمله روشن می ح شبهصطالا هاي ویِِژگی
و  سـت پذیراهـاي اسـنادي تـام و نـاقص را      پیونـد بـا ترکیـب    ازجملـه هاي بسیاري  قابلیت

ـ  بر .تواند در این راستا داراي اسناد شود می رجـلٍ   بر(اسـاس گـاه در جایگـاه مبتـدا       نای
(و گاه در موضع خبر  )قائمار   زیدکـه   جـا  آن از .گیـرد  قـرار مـی   ماننـد آن و  )فـی الـد
 از ؛اي است که بـدان معنـا بخشـد    نیازمند کلمه ،ندارد  و مفهومی ستقالل معناییا  هجمل شبه
ق قـوي    و متعلَّق احساس می ،متعلِّق ،رو لزوم تعلُّق این تـر باشـد معنـا از     شود و هرچـه متعلـَّ

تعلّـق و   ۀنخسـتین درجـ   ،بنـابراین  .شـود  تري برخـوردار مـی   استواري و ثبات و قدرت بیش
نحویـان معتقدنـد اگـر     .انـد  دانسـته  فعـل  به فعل و شـبه  تعلّقرا ن آ  هبهترین و واالترین وج

فعل عام مذکور یا خاص مذکور یا محذوف باشد ظرف لغو و اگـر از افعـال عمـوم     متعلَّق
که ظرف مستقر باشد درواقع معنـا و مفهـوم از    یهنگام .محذوف باشد ظرف مستقر است

تـوان بـدان دسـت یافـت      ترکیـب مـی  استقرار و استقالل مناسبی برخوردار است و از ذات 
ق ظـرف     یدوجود ندارد و با یکن در ظرف لغو استقالل معناییول با توجه به متعلَّـق و متعلـِّ

  .دکن را داراي معنا و مفهوم
                                                                                                     

  MDelavar2010@gmail.com یادبیات عربي زبان و ادکتر *
  14/9/1391: ، تاریخ پذیرش11/8/1391: تاریخ دریافت
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  .متعلَّق ،متعلِّق ،جمله شبه ،جارومجرور ،ظرف :ها واژه کلید
  

  مقدمه. 1
 .دکـر  وادارجمله نگارنده را به پژوهش در این زمینه  شبه ۀهاي مختلف در زمین پرسش بروز

 ابهامـات  ؛ها و ابهامات بسیاري مواجه شـد  با گذشت زمان این پژوهش به ظاهر ساده با گره
پـژوهش  و نیاز مبرم نگارنده را واداشت کـه   ،نآ  همسائل مربوط ب ،موضوع سنگینیِ ،موجود
  .انجام دهد نآ  هجمله و مسائل مربوط ب پیرامون شبهاي  هدگستر

جملـه   ح شـبه صـطال ا .ندنام می» جمله شبه« در دستور زبان عربیرا و ظرف  جارومجرور
کاربرد زیادي دارد و نحویان عرب و فرزانگانی که  ،ویژه زبان عربی هب ،هاي مختلف در زبان

در نحـو   این اصـطالح . نگرند ح معتبر بدان میصطالایک  مثابه با نحو عربی آشنایی دارند به
رو که گاهی با پوششـی از   آن و از توان از آن چشم پوشید نمیدارد که   عربی آثار و احکامی

  . هاي متعدد است به پژوهشنیازمند  پوشانده شدهابهام و تردید 
جمله را با نقـد   ها و ابهامات شبه از دشواري رخیب ،که اوالًبر آن است حاضر پژوهش 

در بـاب سـوم   » هشـام  ابـن «ویـژه   به ،اي از بزرگان نحو عربی عده که یو نظر پیرامون مسائل
ـ ثانیاً،  ود کنبرطرف اند  مطرح کرده ،»مغنی« درك آن  فهـم و  بـراي کمـک روشـی نـوین     اب

  .شودها نیز آشکار  د تا ارزش و اعتبار آن در دیگر زبانکنراهکاري آسان و واضح ارائه 
هـاي   و ظـرف پـژوهش   ،حروف جرّ ،جمله شبه ةدربارعربی  یوننحوبرخی اگرچه 
هاي معتبر  در کتاب هنگارند يوجو جست، لیکن با اند دادهانجام  گاه مختصريگسترده و 

ـ و دیگر نحویان بزرگ  ،حاجب ابن ،جنی  ابنآثار  ،سیبویه الکتابنحوي از قبیل  نظـر   هب
بـا   .تسا  هبرده نشد نام» جمله شبه«ح صطالاعنوان واضع   هرسد از شخص خاصی ب می

 هد کـ کـر هـاي اینترنتـی ادعـا     سـایت  جو در متـون و و شاید بتوان با جستوجود این، 
پس از  .ستا  هکار برد هبح را صطالاین ا  هاولین شخصی است ک) ق 600 ز(» مالک ابن«

بخشـید و بـابی    اصـطالح ین ا  هاي ب ت و اعتبار ویژهیهما  همالک تنها نحوي عربی ک ابن
است که در باب سوم کتاب  )ق 708 ز( »هشام انصاري  ابن« مستقل بدان اختصاص داد

بدان پرداختـه و دیـدگاه خـود و نحویـان      مغنی اللبیب عن کتب االعاریب، جامع خود
  .ستا  هنظر را در این باب گرد آورد صاحب

قرار گیرد و سـپس نظـرات و    مغنیباب سوم  تحقیق حاضرمرکزي  ۀست هستا  هشایست
 .مورد توجه قرار گیرد ستا  هشدنجام ا  ههایی که در این زمین پژوهشنظران و  افکار صاحب
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از انگشتان دست  ستا هشدنجام ا  هکنون در این زمین که تاهایی  پژوهششمار  ،با وجود این
 ،جدید ۀو هیچ نکت اند پرداخته قدماستنساخ از ا  هرود و آن تعداد اندك هم اغلب ب فراتر نمی

  .خورد ها به چشم نمی در آن اي ابداعی و ،يابتکار
سـت و  ا  هاي از ابهام باقی مانـد  جمله در هاله نگارنده معتقد است اصطالح پرکاربرد شبه

و ادبـی ارتبـاط     ،علمی ،ها با متون دینی شاید بتوان با رفع برخی از این ابهامات و پیچیدگی
علوم بشـري و   تمامیکه  جا آن از. متون را هموار ساختاین بهتري یافت و راه فهم و درك 

بـدون زبـان و ادبیـات قابلیـت      و ادبیات اسـت و هـیچ علمـی    ،کالم ،الهی وابسته به سخن
خدشـه و   ،خـأل  ،بسا هـر نـوع چـالش    چه ،و انتقال را ندارد ،آموزش، ضبط و ثبت ،تدوین
در سایر علـوم   ناپذیر  ادبیات منجر به صدمات و مشکالت عدیده و اجتناب ۀدر زمین  ابهامی

  .شودو ارتباطات بشري 
ي هاي جهان کاربرد بسـیار  زبان اغلبجمله نه تنها در زبان عربی، بلکه در  ح شبهصطالا
سـت  ا  هبایسـت پس  .کند ایفا میدر سامان بخشیدن به معنا و مفهوم سخن نقش مهمی و  دارد

وجه شباهت آن با جمله مشخص و  سی شود،برر اصطالحگذاري و چگونگی این  علت نام
 ،اسنادي وجود دارد یا خیر؟ آیا داراي معنا و مفهـوم قابـل تصـور    آنیا در آ  هک شودتعیین 
 زید »زید فی الدار«ل است یا خیر؟ و اگر پاسخ منفی است، پس چرا در مثهو مستقل  ،مستقر

  .مورد بررسی قرار گیرد و انواعش متعلَّقو  ،متعلِّق ،ست تعلُّقا  هاند؟ شایست را مسند قرار داده
و نگارنـده در   اسـت  شده االت مطرحسؤو  ،ابهامات ،ها یادشده شماري از فرض مسائل
اي بـا ابـزار    خانـه  کار پژوهش روش کتابة شیو .ستا  هدکرین مختصر بسنده ا  هاین مقاله ب

و  ،نحـوي هـاي معتبـر    کتـاب  ۀمطالعـ  ،تحقیـق  ،نگارنده پس از بررسـی  ؛برداري است فیش
ها  تحلیل داده و  و قیاس به تجزیه ،تطبیق ،استقراء ةهاي اینترنتی با شیو جو در سایتو جست
سـتنتاج و اسـتخراج کـاربردي مطالـب پرداختـه و      ا  هو سپس با نقد و ارزیابی ب ؛دهکراقدام 

ناقـدان بـا   گران و  امید است پژوهش. ستا  هابراز داشت اي و البته شخصی  هاي نقادانه دیدگاه
  .کننددر جهت تکمیل این پژوهش یاري نگارنده را م با منطق و عدالت أنگاهی منصفانه تو

  
  متن. 2
جملـه و   اصـطالح شـبه   .شـود  مجرور اطالق مـی ودر نحو عربی بر ظرف و جار »جمله شبه«

 سـخن ایـن   ةگزید .شودکند که توجهی اجمالی به جمله و کالم معطوف  وضع آن اقتضا می
 بهبهـانی،  ؛3: 1364 ،مالـک   ابـن ( »کاستقم کالمنا لفظ مفید« ،نحوي اصطالحکه کالم در  ستا
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سـنادي تـام و تمـام    ا  هد کـ شو بر ترکیبی اطالق می ،)13 /1 :تا بی ،عقیل  ابن ؛30 -  10 :1977
تـام ماننـد اسـناد     ست و اسناد غیـر ا عم از آنا  هجمل .»زید قائم، قام زید«: داشته باشد، مانند

  .شود شامل می نیز را »فضّه خاتم ـ زید غالم«اضافی 
  
  کالم و جمله 1.2

آیـد   کالم و جمله در نحو عربی حداقل از ترکیب دو اسم یا یک اسم و یک فعل پدید مـی 
ین ترکیب در پیکر دو لفظ آشکار شود یا یک لفظ که معنـاي  ا  ه، خوا)32: تا بی زمخشري،(

 و) اسـت  مسـتتر  أنت در آن( »اُکتب«ست، همچون ا  هرا در خود جاي داد تر دو لفظ یا بیش
 هـر  در .)اسـت نزدیک به تکلم و مـتکلم   ةآیند آن و زماندر آن مستتر است هو (  »سیقوم«

ترکیـب در   گفتـه شـد  گونه کـه   و همان ستا  هنوعی جمل ،هر ترکیبی، بالقوه یا بالفعلحال 
پدیـد   سـناد ا  هبه همرا راستاي کالم و جمله حداقل از پیوند دو اسم یا یک اسم و یک فعل

ـ  بـه شـده  کـه قیـد بـا اسـناد منظور     هنگامی .)1371 /2 :1427، الحنفی التهانوي(آید  می  ۀمنزل
 .قابلیت اسناد را داشته باشند یداین است که دو جزء جمله با د ناظر برکن ل عمل میصف شبه

اسـاس کـه    این بر .دشو ی روشن میاصطالحجمله و جعل و وضع چنین  از همین نکته شبه
چـه   از اقسام کلمه است و چنان  قسمیدر عربی حرف  ؛استجمله حرف  یکی از ارکان شبه

زیـرا یکـی از    ،سـازد  میکالم و جمله را پدیدار ن تگیسم یا فعلی پیوسته شود این پیوسا  هب
  .شود یعنی مسندالیه یا مسند نمی ،این دو جزء قابلیت اسناد را ندارد

 هک سازیم مشخص و نیمکجمله را تبیین  شبه اصطالحبا این نگرش بر آن شدیم که 
ـ  طالق کردها  هجمل جارومجرور شبه ظرف و هرو ب  چه زا   ااند، و وجه شباهت آن دو ب

  ز کدام رهگذر نحوي است؟ا  هجمل
ـ  یابیم که هـیچ  میدر» عندك و فی الدار« هاي ترکیب با اندکی درنگ در سـنادي در  ا  هگون

هـا   جـزء حرفـی و ظرفـی ایـن ترکیـب      کـه  ، چران وجود نداردآ هشبیها و  ترکیبنوع این 
ها با جمله دارند  ین ترکیبا  هتنها شباهتی ک .شایستگی مسندالیه یا مسند واقع شدن را ندارد

بـا   جملـه  یعنی یک مشابهت صوري در پیکر و شکل پیوند شـبه  ؛ترکیب استوجه شبه  در
ها با جمله پیونـد و   تنها وجه مشابهت آن ،بنابراین .شکل و پیکر جمله و کالم در میان است

 که پیوند دارد مفرد نیسـت و از جهت   آن از ترتیب  بدین. دیگر است ها به یک هپیوست کلم
سنادي ندارد جمله نیست و تنها شباهت در ترکیب باعث شـده کـه   ا  هگون جهت که هیچ آن

  .شود اطالقجمله بر آن  شبه اصطالح
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 ،و رابطی اسـت  ،ربطی ،خالی از اسناد و داراي معنا و مفهوم معلق جمله شبهکه  جا آن از
هاي اسنادي تام و ناقص پیونـد داد و   توان آن را به ترکیب زیرا می ؛داردهاي بسیاري  قابلیت

یـا   ،صفت ،رو گاه در جایگاه خبر این د و ازکردر این راستا آن را به جهات اسنادي نزدیک 
ظـرف و   »زیـد فـی الـدار   «و  »زیـد عنـدك  « هـاي  نمونـه در مثـال   بـراي  .حال خواهد بود

 .اسـت نشسته  حالدر محل  »فی الدار رایت زیداً« جارومجرور در موضع و محل خبر و در
و  یسـت سنادي در میـان ن ا  هگون ز ظرف و جارمجرور هیچا  هکه در ترکیب پدیدآمد جا آن از

فاقد قابلیت اسنادي است، معناي مسـتقلی نـدارد و نیازمنـد     آن دو جزء ترکیب یا یک جزء
 ،فاعـل ، فعـل  همواره قمتعلَ .آورد ها معنایی پدید می ق است و این تعلّق است که در آنمتعلَ
شـود   این تعلّق سبب می .فعل بازگردد اي به فعل و شبه گونه اي است که به یا کلمه ،فعل شبه
عاملیت آن قرار گیرد یا صـفت و حـال بـراي     تحتو  باشد طور مستقیم معمول فعل هکه ب

مستقیم به فعل انتسـاب   طور غیر بهگاهی  .هاي دیگر فعل مانند فاعل یا مفعول باشد معمول
جملـه   جـارومجرور و ظـرف را شـبه    همین انتساب و تلبس بـه فعـل اسـت کـه    یابد و  می
از  جـارومجرور الحذف است ظرف و  ن هنگام که متعلّق فعل عام و واجبآ هویژ ه، بسازد می

 ،جمله استوار، پایـدار  شبه ۀتسمیبا این دیدگاه  .شود مقام آن می کند و قائم محذوف نیابت می
  .دشو و آشکار می ،روشن

جملـه   شـبه  را بـه هشام در همین راستا بابی   ابن  هیابیم ک میدریادشده  مطالبه به با توج
مربـوط   این بابو نخستین فصل  ستا  هحکام و آثار آن پرداختا  هو در آن ب اختصاص داده

گـزارش   النحـو الـوافی  نوشـت  اپاستاد عباس حسن در  .به تعلّق ظرف و جارومجرور است
جملـه نیـز    شـبه  ۀداده و به بیـان وجـه تسـمی   ارائه مفصلی پیرامون ظرف مستقر و ظرف لغو 

و شـرح آن   مفصـل این گزارش مبسوط را از منابع معتبر نحوي همچون  وي. ستا  هپرداخت
هـا بـا    هایی داریم که برخی از آن گونه مسائل دیدگاه که ما نیز در این جا آن از .ستا  هبرگرفت

هـاي متفـاوتی    ها و روش خوانی دارد و در بعضی دیگر برهان در پانوشت یادشده همچه  آن
  .یمکناي اساسی از پانوشت یادشده را بررسی و نقد  گزیده استایم، مناسب  برگزیده

  
  جمله و ظرف لغو و مستقرّ شبه 2.2

برخـی از  و در این گـزارش   ؛جمله و یا شبه ،یا جمله ،در نحو عربی خبر مبتدا یا مفرد است
در نحـو عربـی ظـرف و     جملـه  شـبه مقصـود از   .دشو بررسی می جمله شبههاي  این ویژگی

کـه در مثـال اول ظـرف منصـوب      »زید فی الـدار «و  »زید عندك«جارومجرور است، مانند 
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خبـر  . سـت خبـر مبتدا ) فی الدار( است و در مثال دوم جارومجرورخبر براي مبتدا ) عندك(
اسـاس اسـت کـه خبـر درواقـع همـان متعلـق ظـرف و یـا           ایـن  بـر  ها ي اینبودن هر دو

است که حذف شده و آن دو بـه جـاي متعلَّـق خـود      »مستقّر«یا  »استَقَّر« جارومجرور یعنی
در ایـن دگرگـونی    .هسـتند اند و مغـایر مبتـدا    و حکم خبر یافته اند خبر واقع شده نشسته و

» اسـتقر «ۀ گون ه و استقرار خواه بهشدمجرور منتقل وضمیر مستتر در استقرار به ظرف یا جار
زیـد  «ۀ ترتیـب در جملـ   بدین. ظهار آن نیستا  هحذف شده و نیازي ب» مستقر« ۀگون یا به و

یـا   استقرار محذوف منصوب است، خواه محذوف فعل باشد ۀوسیل  هظرف عندك ب »عندك
لیکن ضمیر رفعی استقرار محذوف در ظرف نشسته و ظرف بـا همـین ضـمیر رفعـی      ؛اسم

کـه در آن   »زید فی الدار« ۀطور است جمل همین .ستساکن در آن در محل رفع و خبر مبتدا
و جارومجرور و ضمیر رفعی سـاکن   »عندك«ظاهر در موضع نصب است، مانند  فی الدار به

که جـارومجرور در   آن استجه نصب جارومجرور و. در آن در محل رفع و خبر مبتداست
رفتـه در آن بـراي    کار هو حرف جر ب کند میبه را ایفاد  نحوي درواقع معناي مفعول اصطالح

سـید   ۀو این مطلـب در حاشـی   استبه مجرور ستقر مفعل  یا شبه ایصال معنی فعل استقر و
  : ستا  هاز قول فاضل یمنی چنین آمد »ظرف مستقر« ةدربار زمخشري کشافشریف بر 

لخصـوص و امـا إذا وجـدت    ا  هإذا لم توجد قرین عاماًالنحویون یقدرون فی الظرف المستقر فعال ً
ـ    إن هذا القسم من الظرف انما سمی: أقول تحقیقه و. کثر فائدها  هفالبد من تقدیره ألنّ   همسـتقرّا ألن

لم یفهم منه سوي األ فعال العامه کان المقدر منها و إن فهـم  ستقرّ فیه معنی عامله و فهم منه فإن ا
الـوارده  [منها شیء من خصوص االفعال کان المقدر بحسب المعنی فعال خاصـا کمـافی األمثلـه    

و جـاز   ألنّ معنی ذلک الخاص استقر فیها ایضاً مستقراً و ذلک ال یخرجها عن کونها ظرفاً] فیها
عراب فقط و لما کان تقدیر األفعال العامه مطردا بخالف الخاصـه فـال   الا  هتقدیر الفعل العام لتوجی
لنحـاه و فسـروا المسـتقر بمـا عاملـه      ا  هاعتبـر  لخصوص نظروا ضـابطاً ا  هیستقیم االمع قیام قرین

  .)24 -  23 /1 :1308جرجانی، ( محذوف

 کـه  رو آن از، ستا  هدش موسوم »جمله شبه«ها به  گونه بحث ظرف و جارومجرور در این
دار  فـی  زیـد « و» عندك زید« یادشدة ۀجمل دو امثال در جارومجرور و ظرف  درحقیقـت  »اـل
 جــا  آن از .اســت  فـعل بوده، خبـر که فعل یا شـبه ،ـذوفمح متعلق بلکه یست،ن مبتدا خبر

فعل محذوف نخواهد بود در مـواردي   که تعلق ظـرف و جارومجرور همواره به فعل یا شبه
  ل یا ـنخستین فع ۀین نکته الزم است که متعلق در مرتبا  هتوجه ب استمتعلق مذکور که 
 ازو  ،تام یـا نـاقص   ،جامد یا متصرف ، خواه الزم یا متعدي، معلوم یا مجهول،استفعل  شبه
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اي از معناي فعلـی   گونه نخستین که بگذریم از وجود کلماتی که به ۀاز مرتب .باشد این قبیل
اول متعلـق فعـل و    ۀکه متعلقی ذکر شده، در مرتب پس هنگامی .شود مینشان دارند، استفاده 

ز ا  هیـا اسـتقرار کـ    ،وجـود  ،فاعلی است که حذف شده و آن عبارت است از مشتقات کون
تعبیـر   »اسـتقرار عـام  « یـا  »وجود مطلق« و »وجود عام«یا  ،»کون مطلق« ،»کون عام«ها به  آن
رابـط   درواقـع که کون عام  جا آن از .ستا  هآمد »وجود عام« توضیح آن در موضع و ندکن می

د، شـو ضمن یک کون خاص منظـور   و چهتنهایی رابط باشد  چه به ،ستا  هحقیقی در جمل
اشتباه و خطایی در حـذف آن پدیـد   تا  دشوهرجا تنها خود رابط باشد واجب است حذف 

لیکن اگـر  و. معلوم استنیاز به قرینه ندارد و همواره  آن روشنی بسیار حذفبه دلیل  .نیاید
و ذَهـب   ،کننـد، ماننـد کَتَـب، قَـرَأَ، نـام      تعبیر می »کون خاص« ز آن بها  هک ،کون مقید باشد
ماننـد   ،حذف وجود داشـته باشـد   ۀکه قرین آنمگر  .دشوحذف  نبایدو  است ذکرش واجب

»دعالفارس فوق الحصان یعنی یرکب یا راکب«و  »البحتري من الشعرا یعنی ی«.  
زید نام فـی  « ، یا»زید فی الدار«، »زید عندك«خبر مبتدا در امثال  شدچه یاد  نآ  هبا توجه ب

فعل محذوف با فاعل متعلَّق قـرار   هک مگر این ،یا مذکوراست محذوف یا فعل  درواقع »الدار
نایب فعل و فاعـل محـذوف اسـت و     ۀمنزل ظرف یا جارومجرور بهکه در این صورت گیرد 

د و در جـاي  کن ها می چه نیابت از آن آن ،بنابراین .دنشو فعل و فاعل یک جمله محسوب می
 .انـد  م نهـاده نـا  »جمله شبه«را  جارومجروررو ظرف و  هاست و ازاین نآ  هنشیند شبی ها می آن

 ،واجب اسـت  لیکن اگر متعلّق فعــل خاص باشد، همان فعل خاص خبــر است و ذکرش
 خـاص  فعل همان نیز صورت این در و ،دش یاد که گونه همان، قرنیه صورت وجود جز در

 خـواه  و خـاص  یـا  عـام  خواه ،است متعلّق همان درواقع خبر ،بنابراین. است خبر محذوف
 عبـاس . بـود  نخواهـد  خبر محل در یا خبر جارومجرور و ظرف و باشد محذوف یا مذکور
 ۀاساس نیابت آن دو از جملـ  جمله بر و جارومجرور به شبه ظرف ۀتسمیست ا ه افزود حسن

 ایـن  .است محذوف و) مانند آن و حصل ،کان ،استقر(ز افعال عموم ا  هفعل و فاعلی است ک
گونـه کـه ظـرف و     از دیـدگاهی دیگـر بـدین    یـا  و ستا  هماند جا به پیشینیان زا   تسمیه نوع

جارومجرور مفرد نیست و از ترکیب دو کلمه پدید آمـده و ضـمیر متعلـق در آن سـکونت     
کـه  اسـت  عباس حسـن در پایـان گـزارش آورده     .ستا  هدشموسوم  »جمله شبه«ده و به کر

ند صحیح است و برهان آنـان اسـتوار   ا هتعلّق ظرف و جارومجرور به متعلّقی که نحویان گفت
  .)434 -  431 :تا بی( و قوي است
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، جنـی   ابـن در آثـار  گونـاگون   تعـابیر بـا  گزارشی که عباس حسن در این بخـش آورده  
جنـی،    ابن( است دهشازهري و بسیاري دیگر مطرح ، هشام  ابن ،رضی استرآبادي ،زمخشري

 ؛673 -  630 :اتـــ بـــی ازهـــري،؛ 210 -  201 /2 :1384 رضـــی،؛ 127 ،112 ،111 :1405
و کـرده  هـایی از آن را تفسـیر    هریک از نحویـان یادشـده گوشـه    .)38 /1 :تا بی زمخشري،
د خالی از اشـکال نیسـت،   شکه یاد    يا هگون  ظرف و جارومجرور به ۀند، تسمیا هتوضیح داد

 فعـل عـام   »مستَقَرّ« جارومجرورزیرا مبناي توجیه یادشده بر این است که چون در ظرف و 
اسـت  نشسـته   جارومجرورو فاعل آن حذف شده و ضمیر مرفوع و معناي فعل در ظرف و 

جمله مشابهت تام و تمام پیـدا   اند و با هدنیابت کر، استکه جمله  ،و این دو از فعل و فاعل
براین توجیـه وارد اسـت عبـارت اسـت از      ایرادي که. ندا هدشموسوم  جمله شبهبه  ،ندا هکرد
نـد و  ا هشـد  بـردار  نام جمله شبهلغو به  خواه مستقرّ باشند و خواه جرورجارومکه ظرف و  این

 جـارومجرور ظـرف و   »زید نـام فـی الـدار   «و  »زید فی الدار«و  »زید عندك«هاي  در جمله
نشـان   ،ز خـود او باشـد یـا از دیگـري    ا  هچ، برهانی که عباس حسن آورده .است جمله شبه
باشـد و ایـن    مسـتقرّ شود که  تنها بر ظرف و جارومجروري اطالق می جمله شبهکه  دهد می

چنین کـاربردي داشـته باشـد    اگر بر فرض هم  .رایج و شایع نحویان است اصطالحخالف 
تنها در نفس ترکیـب یعنـی وجـه شـبه      جمله شبهشباهت در  ۀپذیرفتنی نیست و این تسمی

هـاي   جملـه مثـال   بـراي . سنادي نیسـت ا  هگون هیچ جمله شبهدر  ؛ زیراترکیب محض است
افزون بر ترکیب داراي اسناد ناقص  »زید اخو عمرو«: شوند، مانند دیگري که خبر واقع می

لـیکن در  . قابلیت مسندالیه شدن را دارند) زید و عمر(و دو طرف جمله  هستنداضافی 
اسـنادي وجـود ندارد و دو طرف جـمله یا یک طرف آن قابلیت  »فی الدار«و » عندك«

وجه شبه ترکیب است و این  شدگونه که مکرر یاد  همان .مسـند و مسندالیه شدن را ندارد
کون ( شباهت همواره در ظرف و جارومجرور وجود دارد خواه متعلق آن دو افعال عموم

ز ا  هچـه در گـزارش یادشـد   راگ. باشد) کون خاص( و یا افعال خصوص) عام یا مطلق
لیکن تفسیر  ،شده است جمله شبهاشارتی به ترکیب و مرکب بودن  النحو الوافیپانوشت 

نیامده و از مشابهت و وجه شبه  ،که ما یاد کردیم ،برهانی ۀو توضیح آن به شیوه و گون
  .ستا  هبحثی نشد

  
  تعلّق 3.2

هشام نخستین گـام بیـان را بـه پـژوهش آن       ابنندارد  ستقالل مفهومیا  هجمل شبهکه  جا آن از
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ظـرف و  ( جملـه  شـبه : سـت ا  هدکـر معطوف داشته و به موضوع تعلق پرداخته و چنین یـاد  
  : از تعلق به یکی از چهار امر زیر ناگزیر است) جارومجرور

 و معنا داراي چه نآ )د ،شود می ویلأت فعل شبه به چه نآ )ج ،فعل شبه )ب ،فعل )الف
ـ  مورا  هچ چنان .است فعل مفهوم  بـود  خواهـد  تقـدیر  در نباشـد  ظـاهر  فـوق  ۀچهارگان

  .)567 :1367 هشام،  ابن(

  فعل به فعل و شبه جمله شبهتعلق  1.3.2
قطعی و اعتقادي استوار و با   حکمی ۀگون  فـعل را به هشام نخست تعلّق به فـعل و شبـه   ابن

و در آن  کنـد  اعـالم مـی  که بر وجوب و ضرورت و قطع و یقین داللت دارد،  ،»البد«تعـبیر 
گر چنین متعلقی در ظاهر جمله نباشد، بایستی در تقدیر ا  هک  ییجا تا ؛دارد تردیدي روا نمی

هایی از آیات قرآنی و اشعار  ها و مثال سپس براي هریک از موارد یادشده نمونه .گرفته شود
وي  .ستا  هده و به نقد و نظر پرداختکرباره یاد  یدگاه نحویان را در اینورده و دآ  هعربی گوا

ـ   برخی از نحویان مــانند  :ستا  هچنین گزارش داد این کردنپیش از استشهاد   اکوفیـان و ابن
متعلّقـی در تقـدیر    »عمـر فـی الـدار   « و »زید عندك«بر این گمانند که در  طـاهر و خـروف

اتفـاق نظـر    »زید اخوك« و رفع خـبر در »زید عندك«نصب ظرف در  ةرنیست، لیـکن دربا
گر ا  هگونه ک بدین .آنند که مبتدا عامل در خبر استطاهر و خروف بر ابنا  هک رو از آنندارند، 

صـورت مبتـدا     ایـن  نیز باشند، در  اراي اتحاد مفهومیمبتدا با خبر افزون بر اتحاد مصداق د
است و مفهـوم اخـوك هـم     زید همان اخ که »زید اخوك«انند بود، معامل رفع خبر خواهد 

نحویـان و بسـیاري از محققـان     عمـوم  ن دیدگاه با اصل عمل فعل کـه ای[ رساند زید را می
داشته   اگر مبتدا و خبر اتحاد مصداقی و اختالف مفهومی .]ند مخالفت داردا هنحوي بدان رفت

ـ . »فی الدار عمرو«و  »زید عندك«مانند  ،باشند، مبتدا عامل نصب است ابنـا   سـیبویه  ۀبه گفت
  ).324 /1: 1404سیبویه، (اند  دهکریید أطاهر و خروف عامل بودن مبتدا را ت

اما کوفیان برآنند که عامل نصب ظرف معنوي است، و آن عبارت از مخالفت و غیریـت  
. مبتدا با خبر است، و نفس مخالفت و غیریـت عامـل نصـب ظـرف و جـارومجرور اسـت      

هـاي یـاد شـده را     دیـدگاه  هشـام   ابـن  ]ندا هرا برخی عامل مبتدا دانست »ابتدا«گونه که   همان[
نادرست پنداشته، و چون به وجود متعلق رأي داده بود، ناگزیر متعلق را عامـل در ظـرف و   

اعتقـاد آنـان را   ‘ ال معـول علـی هـذین المـذهبین    ’شمار آورده، و بـا عبـارت    به جارومجرور
  : ستا  هستشهاد پرداخته و چنین آوردا  هپنداشته و پس از این نقد و نظر بنادرست 
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  .)7 :فاتحه( »نعمت علیهم، غیر المغضوب علیهمأ« مانند فعل شبه و فعل به تعلق :شاهد اول
  .علیهم نخستین به انعمت و دومین به المغضوب تعلق دارد که در آن
  :درید است  ابنیکی از ابیات شعر  فعل تعلق به شبه ةهشام دربار   ابناستشهاد دوم  :شاهد دوم

ــتعلا ــوده  شـ ــی مسـ ــیض فـ   1زل الغضـا مثل اشتعال النـار فـی جـ       المبـ
  )567: 1367هشام،   ابن(

اسـت   »مبـیض « متعلّق به »فی مسوده«پیرامون این بیت چنین است که  هشام  ابنگزارش 
دهـد   وي ترجیح می .است »اشتعال«متعلّق به  »فی جزل«و در مصراع دوم  استفعل   که شبه

در مصـراع دوم   »فی جزل«رو که  آن از ،باشد »اشتعل«که جارومجرور نخست متعلّق به فعل 
د کـه  شـو  است و تشبیهی در بیت جریان دارد و همین تشبیه موجب مـی  »شتعالا « همتعلق ب

تشـبیهی   ۀدر جملاساس، وجه شبه   این بر .باشد »اشتعل« در مشبه نیز متعلق به »فی مسوده«
هشـام این    ابن. ستا  هوجه شـب »شتعالا«  هخـواهد بود، یعـنی اتصاف ب »اتصافهما باالشتعال«

ـ  »المبیض«بر تعلّق آن به  »شتعلا « هب »فی مسوده«تحلیل را دلیـل رجحان تعلق   .سـت ا  هگرفت
اگر چنین تحلیلی پذیرفته شود وجه شبه در این تحلیـل بـا وجـه شـبه در ترکیـب پیشـین       

اشتعال النـار فـی   «به  باشد، مشبه »مبیض«به  »فی مسوده متعلّق«متفاوت خواهد بود، زیرا اگر 
است و چون اشتعال داراي  »اشتعال«صورت وجه شبه نفس   این در .خواهد بود »جزل الغضا

ات و مراتب گوناگون است، معناي تشـبیه در بیـت اعـتال و رفعـت     شدت و ضعف و درج
تـري   رو تحلیل و ترکیب نخستین داراي بالغت بـیش  این رساند و از تري را می بالغی بیش

هشـام پسـندیده     ابن  هکند و درنتیجه بر ترکیبی ک تري پیدا می د و اعتالي معنایی بیششو می
  .یابد بود رجحان می

  :افزاید میهشام    ابن
محـذوف باشـد، و جـارومجرور بـا متعلـق       ‘یکـون ’متعلق به  ‘فی جزل’ممکن است 

قرار گیرد، ولیکن این تعلیق از آن رو که با تقـدیر محـذوفی    ‘نار ’محذوف حال براي
 دانـد  مـی دور از تحقیق و استواري  ههشام آن را ب  ابنو تقدیر خالف اصل است، مواجه شده 

  .)567: 1367هشام،  ابن(
رو کــه در مـورد    آن از ،بررسی است ۀدرید شایستـ  ابنهشام نسبت به بیت    ابن  هدیدگا

بـا   ]هشام باشد یا شـخص دیگـر     ابنز سوي ا  هین دیدگاا  هچ[ »مبیض«به  »فی مسوده« تعلّق
 در هـم  و مـده آ  همشـب  در هـم  »اشـتعال « کـه  آنویژه  هب ؛ساختار تشبیهی بیت مناسبت ندارد

 ترکیبی لفظی ۀقرین لیکن، است تري بیش بالغت داراي ترکیب ینا  هاگرچ. دارد قرار هب مشبه
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چـرا   کـه  ایـن  دیگر موضوع .)566 -  564 :همان( است استوارتر پسندیده را آن هشام   بنا  هک
ند ا هگرفت حال» نار«براي  را بدون تحلیل نحوي و ادبی تقدیر یکون محذوف با جارومجرور

در  هشـام   ابـن  ؟نـد ا هدکـر و آن را با اصل عدم تقدیر مناسب ندانسـته و مـردود محسـوب    
گاه بـه   ولی هیچ است، ه و تمسک جستهکرداستدالل  »اصل عدم« بهخود مواضعی از کتاب 

 هشـام   ابنیا قبول  که پژوهنده دریابد موضع رد است نکرده همواضع صحیح جریان آن اشار
جریان و کاربرد اصل عدم در جاهایی پسندیده و درسـت   .هدارد یا ناصل عدم سازگاري  با

  .دشوروشن  واضعست این ما  هو شایست پسندیده نیستنیز و در مواردي  ستو بجا
را بر ترکیب مـورد  » مسودهفی «نماید که ترکیب تعلق  مناسب می نکتهدر پایان ذکر این 

 بـه  »المبـیض «داراي اشـتعال اسـت، لـیکن     »نـار «رو که  آن از .رجحان دهیم هشام  ابنپسند 
و  منشـان دهـی  و اشتعالی را در آن  نظر آید هبقابل اشتعال نیست و اگر اشتعالی  خود  خودي 

ـ     ست، موصوفی که خودبـه ا  مانند »نار« اشتعال  هکه ب میکنثابت  ن آ  هخـود صـفتی نـدارد و ب
  .دوم رجحان یابدد و بر ترکیب شوبالغتی زیبا  حائزد، کننچنین صفتی اعطا 

  به متعلّق مؤول جمله شبهتعلق  2.3.2
فعل  ویل به مشتق و شبهأسوم از انواع متعلق اسم جامدي است که قابلیت ت ۀگون :شاهد سوم

ظاهر ترکیب  .)84 :زخرف( »هو الذي فی السماء اله و فی االرض اله« ۀکریم ۀرا دارد، مانند آی
گونـه کـه    خبـر باشـد، بـدین    »الذي اله فی السماء« مبتدا و »هو« که آید نظر می بهجمله چنین 

عایـد و   »هـو « و خبر بـراي  »فی السماء« د و متعلقشو می ویلأبه معبود یا مالوه ت »اله« ۀکلم
 ۀو ایـن موصـول و صـل   است صله براي موصول  »هو اله فی السماء« ۀمحذوف باشد و جمل

ـ    »هو«[ استمده آ  هکه در صدر آی »هو«خبر براي   همحذوفی که عاید قرار گرفته بـا توجـه ب
ـ  که گفته شده حذف عاید پسندیده نیست، این توجیه را مطرح می ینا  د کـه ضـمیري در   کن

  .]!باشد؟ داشته نحوي امکان توجیهی چنین گرا  هالبت ؛دشولوه منظور أمؤول معبود یا م ۀکلم
گونـه   ن را بـدین آ  هچنـین تـأویلی دانسـت    ۀرا شایست »اله« ۀجهت که کلم  آن از هشام  ابن

دلیل   ینا  هب ،شود می موصوفشود ولی  اسم جامد است، پس صفت نمی »اله«: کند تبیین می
اگـر انـدکی   . ستا  هکار نرفت هب »شیء اله«لیکن ، کار برد هبتوان  را می واحد »اله«که در جمله 

ویل به معبـود  أقابلیت ت »اله« گرا  هک آید میم این پرسش پدید کنیدرنگ  هشام  ابن  هدر توجی
ویلی أچنین ت »شیء اله«د، چرا در کاربردي دیگر مانند شورا دارا باشد و متعلق جارومجرور 

ویل به ذات معبود نشود؟ و أگیرد؟ و به چه دلیلی ذات اله ت میید و صفت قرار نآ یمکار ن هب
 ند؟ا هیازیدچرا براي متعلق قرار دادن آن به چنین تأویلی دست 
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ویـل بـه مشـتق    أهاي جامد بسیاري خبر مبتدا قرار گرفته و سپـس ت سما  هک افزون بر این
دانیم کـه   عادل و میعدل یعنی یعنی شجاع و اسد که  »زید عدلٌ« و »زید اسد« :مانند ،ندا هشد

  .خواهند بود »االخبار بعد العلم بها اوصاف«
الـه  « د، یعنیخر و خبر مقدم باشؤمبتداي م »السماء الهفی « ۀجملاگر افزاید  می هشام  ابن

، ترکیب و تـوجیهی مناسـب   فاعل باشد »فی السماء اله«براي ظرف  »اله«و  ،»کائن فی السماء
است و در این دو ترکیـب  صله  ذيالزیرا مبتدا و خبر یا ظرف و فاعل یادشده براي  ؛نیست

یم در یـر گبخر ؤمبتدا و خبـر مقـدم و مـ   را آن زیرا اگر  .عایدي لفظی براي موصول نداریم
گردد  می ، بازستکه مبتدا ،»اله«به  »کائن«خواهد بود و ضمیر در  »اله کائن فی السماء«اصل 

فاعـل ظـرف باشـد در ظـرف ضـمیري مسـتتر        »اله« گرا  هک همچنان. رسد میو به موصول ن
ـ  »اله« فاعل نخواهد بود زیرا ظرف منزلۀ به پـس در ترکیـب نخسـت    . سـت ا  هرا فاعل گرفت

و  گردد و این جمله مبتدا و خبر صله براي موصول اسـت  باز می »اله«به مبتدا  »کائن«ضمیر 
فاعل باشد ضمیري در ظرف مسـتتر نخواهـد    »اله«صله بدون عاید خواهد بود و اگر  ۀجمل
در هر دو صورت صله بدون عاید است و حذف عاید و تقـدیر آن هـم پسـند     درواقع .بود

ضـمیر هـو محـذوف را     معبود به »اله«ویل أندکی پیش در تا  هتوجه شود ک[ حویان نیستن
  .)567 :1367، هشام  ابن( ]!عاید گرفته و از پسند یا ناپسند نحویان سخنی گفته نشده بود

  به معنی و مفهوم فعل جمله شبهتعلق  3.3.2
  :استرا آورده  یرز هاي مثالمورد چهارم تعلق  برايهشام   ابن :شاهد چهارم

  .انا ابوالمنهال بعض االحیان
  :و بیت

ــه   ــن ماوی ــا اب ــر  ان ــد النق ــر      اذ ج ــابی زم ــل اث ــاءت الخی   و ج
  )568: همان(

و  »ابوالمنهـال «هاي یادشده به دو اسـم علـم    در مصراع »اذ«و  »بعض«وي آورده که لفظ 
جهـت   آن زا  هند، بلکشوویل أفعل ت ن دو به شبهآ  هجهت ک  این زا  هتعلق دارد، ن »ماویه  ابن«
) جـواد (ماویـه مفهـوم بخشـنده      ابـن  و از) شـجاع ( ز ابوالمنهال معناي دلیري و دالوريا  هک

جـارومجرور ایـن    »فالن حـاتم فـی قومـه   «گونه که هرگاه گفته شود  همان .شود مستفاد می
منهال اگـر   لیکن در مصراع اول لفظ .تعلق دارد ،آید ز حاتم بر میا  هک ،»جود« جمله به معنی

به  نهل به معناي اول شُرب و نوشیدن و آشامیدن و منهال  ۀریشبه کسر میم خوانده شود از 
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و اگـر   ]استمبالغه  ۀصیغ[و بسیار بخشنده  ،نهایت بخشش، قبر، زمین، معناي اسم علم مرد
یال است و از معانی آن کسی از هیل در باب انفعال انه باشد مصدر میمی) منهال( به ضم میم

بـاکی و   تواند نشـان بـی   را پیاپی زدن و ناسزا گفتن و پیاپی کاري را انجام دادن است که می
لرزه، روي هـم   از دیگر معانی آن زمین .باشد یاصالت بینشان بداخالقی و عکس   هتهور و یا ب

 ،تدبیر و عقل نداردکسی که  ،خاك متحرك ،ند، توده شریخته شدن، روي هم انباشته شدن
ـ رود  نمـی  میدي بـه خیـرش  ا  هو در جاي دیگر به معناي کسی ک سـت  ا  هبـرده شـد   کـار  هب

  .)311 ،310 /14 :تا بیمنظور،   ابن(
 ،»النؤلـیس علـی حسـبی بضـ    « ،مصراع دومبا توجه به و  متناساس پژوهش محقق  بر

دن کسـی یـا خـودش بـه     کر مشابهشاعر  هدفو ابوالمنهال در هر دو وجه علم منقول است 
احتمال دارد  »بعض االحیان«است که با توجه به قید   علمی اسم ابوالمنهال .است »ابوالمنهال«

زیرا . میدي به خیرش نیست باشدا  هو کسی ک ،البالی ،اوباش ،انسانی بداخالق آنمنظور از 
احتمال دیگر ایـن   ؛دیرس میننظر  هباگر منظور دالوري و اصالت بود این قید چندان مناسب 

را توجیه  خود نادرست رفتارباشد حتمال زیاد خواسته ا  هز این اسم با  هو با استفادا  هاست ک
 م زیـرا هسـت  د و بگوید من همیشه چنین بداخالق نیستم و در اصل و نسب انسان خوبیکن
وان از ابوالمنهـال معنـاي دالور و   ت صورت می  این در ؛صل و نسبم خرد و ناچیز نیستا  هک

نث الماهی و الماوي منسوب به ماء ؤماویه در بیت بعدي م ۀاما کلم .دکرشجاع را استخراج 
مـن   :بیـت ایـن باشـد کـه     ةدارد و شاید منظور سـرایند داللت است که بر جود و بخشش 

 بـراي فـوج   و فوج گروه  واي ستوران بلند شود و سواران گروهآ  هماویه هستم آن هنگام ک  ابن
ماوي و بخشنده بودن مـــن    ابندست آوردن بخشش آیند، یعنی آن هنگام که چنین باشد  هب

ده بـــاشد، از  کـر نشر مرتـب را منظـــور    و  اگـر لف هشام  ابنبر این اساس، . دشوثـابت 
د را برگزیـده و اگـر قصـدش    اجـو  ماویه مفهوم بخشنده و  ابنالمنهال معناي شجاع و از   ابو

ماویه مفهوم جـود و بخشـش     ابنز اولی معناي عدم خیر و بخشش و از ا  هطباق و تضاد بود
سـت  ا نآ ۀ شایسـت  ،دشو فعل استشمام می ۀچون از این دو لفظ رایح .ستا  هدکررا انتخاب 

ویـل بـه مشـتق    أسم علم تا  هک ستبرآن هشام  ابنگویا . که متعلق ظرف مورد نظر قرار گیرد
  .)88 /2 :تا بی دسوقی،ال(ست ا  هآمد نیز که در شرح دسوقیگونه  همان ،دشون

  هچنین دیدگاهی داشته باشد موارد نقض آن در آثارش بسـیار آمـد   هشام  ابنهرچند اگر 
  : کردبررسی  توان میاز چند جهت را  هشام  ابنتحلیل . ستا

گونـه   همـان  و علم منقـول  یا ستا  همبالغ ۀرو که مصدر میمی یا صیغ آن از: ابوالمنهال .1
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بـه را   مشـبه  »زید حـاتم «هایی چون  که حاتم علم منقول است و بسیاري از محققان در مثال
هایی که  ند و این در مورد علما هفعل نکرد ۀویل به رایحأند و بحثی از تا هدکرویل به جواد أت

جـاي   هشـام   ابـن ، حکم مطلق است ها رعایت شده یا شهرت دارند و یا وجه تسمیه در آن
د، شو میفعل یا مشتق اعتبار  ویل حاتم به معناي شبهأگر قابلیت تا  ه، چراکدارد ملأدرنگ و ت

  .ندشو میمنهال و امثال آن مشمول همین حکم 
 تـأثیر اختالف ابوالمنهال با امثال حاتم در تصدر به لفـظ اب اسـت و ایـن اخـتالف      .2

  .چندانی در موضوع بحث ندارد
آیـد   مییم این پرسش پدید کنفعل، یا معناي فعل منظور  ۀق، رایحمتعلق را خواه مشت .3

آید، یـا تنهـا یـک تنـوع و      بالغی یا معنایی پدید می تحولها  یا در دگرگونی این متعلقآ هک
چه مـورد اول باشـد تنهـا     دن تعبیر دستوري و بسط دادن عبارت است؟ و چنانکرگوناگون 

  .ستا  هیک جدال نحوي ظاهري و بدون فاید
ویـل  أهنگام ت ند شودر بیت صفت نسبی است و اوصاف اگر علم منقول  »ماویه« لفظ .4

رود که وصفیت مستفاد  ویل به لفظی میأشوند و ت ویل میأو توجیه به همان معناي وصفی ت
ال شک و ال ریب فی علمیه فالن او «وقتی گفتـه شود  .دکناز آن بر معنا و مفهوم آن داللت 

 ،بنابراین. »علم من غیرها  هال شک فی انه عالم او فی ان«ــایش ایـن است که معن »فــی اعلمیه
رو که متعلق مشتق و معناي فعل اسـت و   آن د، ازشو بیت مذکور از مورد استشهاد خارج می

د این موضوع یک نزاع و جدال لفظـی و سـطحی و   شگونه که یاد  همان .فعل نیست ۀرایح
  .است  علمی ۀبدون بازگشت به نتیج

کـه   جـا  آن سـت و از ا  هتشبی» انا ابوالمنهال، و انا ابن ماویه« هین است کا  هبهترین توجی .5
یعنـی مشـابهت در    ؛نظرگرفت در توان متعلق را فعل مقدر یحصل می رساند، میمشابهت را 
در مـورد   هشـام   ابـن دلیل این توجیـه بیـان    .شده در آن دو ظرف حاصل است دو مورد یاد

اید یبا این توضیح که معنا راست ن ؛ستقر و حصل استا  هماویه ب  ابنالمنهال و  نداشتن تعلق
ولی اگر مشابهت را مورد نظر قـرار   .دشوو این درصورتی است که معناي مشابهت منظور ن

گاهی مشابهت چیزي به چیز دیگر از دو . دنمای فعال عموم بسیار مناسب میا  هدهیم، تعلق ب
چـه جملـه داراي ظـرف یـا      و چنـان ) بـه  مشبه یعنی از مشبه و( شود میسوي جمله مستفاد 

ید این نظر نقلی مؤ این مفهوم. کند همین مشابهت مستفاد در آن عمل می باشد، جارومجرور
  :جنی  نانشد اب ،ست و آن چنین استا  هجنی آورد  ابن از رمنظو  ابن است که

ــا  ــض االحی ــال بع ــا ابوالمنه ــوالن     نان ــبی بض ــی حس ــیس عل   ل
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 »با المنهال فی بعض االحیان و انا مثل ابی المنهالا  هي اشبا  هو اعمل فی الظرف معنی التشبی«
  .)389/ 11 :تا بیمنظور،   ابن(

  
  تقدیر متعلَّق 4.2
مثال تعلق : چنین آورده هشام  ابنمتعلّق تقدیر متعلّق است که  ۀگان پنجم از مسائل پنج ۀمسئل

است که جـارومجرور  ) 73 :عرافا(» 2االی ثمود أخاهم صالح و«کریمه  ۀظرف به محذوف آی
ذکـري از   جملـه  شـبه کـه پـیش از     حـالی  تعلّق دارد در »ارسلنا« به فعل »الی ثمود«یعنی  آن

آنان فرستاده شده که وي به سوي ) قوم ثمود( و کسانی) صالح(نبی  ارسال نیامده، بلکه ذکر
فی تسع آیات «ۀ کریم همچنین است آیۀ. است »ارسلنا« متعلق است که همان ۀداللت و قرین

ـ محذوف تعلق دار »اذهب«با مجرورشان به  »الی«و  »فی«که در آن  )12 :نمل( »الی فرعون د ن
  :نکاتی در مورد آیات فوق و اما .)570 :1367 ،هشام  ابن(

 »اخـا « ۀکنـد نصـب کلمـ    ول نظر پژوهندگان را جلب میا آیۀ نخستین چیزي که در  .1
 همـوار یـابی بـه متعلـق را     نیست و یافتن عامل نصب راه ظاهر آیهاست که عامل نصبی در 

بـر    نبی است که پژوهش آن مبتنی اساس بیان یا بدل همان ذکر بر »صالحا«نصب  .سازد می
 »ءلـیس بشـی  « هشام  ابنروشن شدن عامل است و با یافتن آن دلیل یا قرینه بودنش به قول 

  .)569 :همان(است 
ایـن بیـان    .ستا  هنیامد »ارسال«یادشده ذکري از  آیۀکه پیش از است  گفته هشام  ابن .2

شویم  است، چراکه با بررسی آیات قبل از این آیه متوجه می هشام  ابندلیل روشنی بر شتاب 
 و پس از اتمام گزارش» ...  لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال«: ستا  هعراف آمدا  ةسور 59 ۀدر آی

 »دهـو «و پس از بیان گزارش ارسـال  » ...  الی عاد أخاهم هودا و«: فرماید می 65 ۀارسال در آی
و بعـد از پایـان یـافتن     »الی ثمـود اخـاهم صـالحا    و« :که استآمده عراف ا ة سور 73 ۀدر آی

ۀ ترتیـب همـ    بـدین  .»الی مدین اخـاهم شـعیبا   و« :فرماید می 85 ۀگزارش ارسال صالح در آی
آمـده   مغنیچه در  گردد و آن باز می) 59 :اعراف( »لقد ارسلنا نوحا الی قومه« یات یادشده بهآ

چنـین   شکل کامـل آن  که ،)12 :نمل( »یات الی فرعونفی تسع آ« آیۀاما در  .پذیرفتنی نیست
ـ   «است   هو ادخل یدك فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الـی فرعـون و قوم

را متعلـق   »الی«و  »فی«جار  به پیروي از زمخشري دو هشام  ابنگویا  ،»نهم کانوا قوما فاسقینا 
  .ستا  هبه اذهب دانست

 ةتعلق الی به اذهب در متون بسیاري آمده و در قرآن دربـار  است که نگارنده بر این باور
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و  »اذهـب الـی فرعـون   « طـه  ةسـور  43و  ،25 ،20 اتیآ در  ،هللاسالم ا، یهمین داستان موس
سـت  ا  هآمد »ادخل«نمل فعل امر  ةسورآیۀ آغاز لیکن در  .ستا  هکار رفت هب »اذهبا الی فرعون«

ادخل یدك فی جیبـک و ادخـل فـی    « داساس بای  این مناسبتی ندارد و بر »اذهب«که با فعل 
رسد که منظور این  نظر می هبو  است هکرداین تعلق یاد از زمخشري هم  باشد و »تسع آیات

گانه نمـا تـا برهـانی     هاي نه نشانه دستی در افشان برآید ونوردر گریبان نما تا دستی « :است
  .»...  گاه رو به فرعون کن استوار رخ نماید و آن

  
  گیري نتیجه. 3

شـود و تنهـا وجـه     اطالق مـی  جمله شبهعنوان در نحو عربی بر ظرف و جارومجرور . 1
که پیونـد دارد   رو این از ؛دیگر است ها به یک کلمه گیها با جمله پیوند و پیوست مشابهت آن

سنادي ندارد جمله نیست و فقـط شـباهت در ترکیـب    ا  هگون که هیچ رو آن مفرد نیست و از
خالی از  جمله شبهکه  جا آن از. بر آن نهاده شود »جمله شبه« اصطالحباعث شده که است که 

هـاي بسـیاري را    قابلیـت  ،علـق و ربطـی و ارتبـاطی اسـت    تاسناد و داراي معنـا و مفهـوم م  
 به این دلیـل کـه   .هاي اسنادي تام و ناقص پیوند داد توان آن را به ترکیب ، زیرا میستپذیرا
ـ  ،ناچار نیازمند یک متعلق است هندارد ب تقالل مفهومیسا  هجمل شبه ت ظـاهر و  صـور   هچه ب

  .صورت مقدر  هآشکار و چه ب
کلـی و   طـور   تعلـق بـه   ۀساس و سـامان ا است  شایسته  هنگارنده بر این باور است ک. 2

هـم مقـدر یـا     فعل و آن متعلق یا فعل است و یا معناي فعل و یا شبه :گونه باشد منطقی این
هریک از مراتـب یادشـده    .دکن یید میأتقسیم ظرف به لغو و مستقر آن را ت را دارد و ملفوظ

ـ  از مراتـب ضـعف   باشـد  فعـل  ۀرایح متعلّقی که شدت و ضعف دارد و  .رود مـی  شـمار  هب
قـرار   قالـب  و در ایـن  هسـتند هاي اشاره یا حروف ندا هم به وجهی داراي معناي فعل  اسم

  .یدآ یمر پدید نونثمو   مونظمهاي  ترکیب و تبیین عبارتد داشت و مشکلی در نخواه
چگونگی پیوند  به ن در ظرف و جارومجروره آبه نظر نگارنده موضوع تعلق و نیاز ب. 3

ز مسـند اسـت و مسـند فعـل،     ا  هاسناد جملـه برآمـد   .داردارتباط این دو قید با اسناد جمله 
اصل و اساس است و هرجا سخنی رابی در عمل اعفعل . معناي فعل است در و یا ،فعل شبه

اسـاس ایـن    بر. نماید چه در موضع معرب است، باشد فعل رخ می از اعراب و معرب و آن
. نشانی از فعل وجود داشته باشد، خواه نشان قوي و روشن و خواه ضعیف باشـد  داصل بای

داراي چنین نشانی هستند و گاه  ، همگیشدت و ضعف مراتب با ،هاي عامل ها و حرف اسم
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 ها تر است، مانند حروف جار که چون تنها رابط میان فعل ضعف مراتب از رایحه هم سست
  .ستا  هها را عامل ساخت جواري آن ا هستند و در جوار فعل قرار دارند همین همه و اسم
د و گریز و گزیـري  شو ظرف و جارومجرور بخشی از جمله محسوب می دون شکب. 4

ناچـار   رو که در نحو عربی نظر به عامل و معمول در جریان اسـت؛ بـه   آن از آن نیست و از
معناي  ،فعل شبه ،گاه که ظرف معمول باشد نیازمند عامل است و عامل در نحو عربی فعل آن

اسـت  از دیگرسو فعل یا عام  .ي با فعل قرابت داشته باشدا هگون  ي است که بها هیا کلم ،فعل
کـه ظـرف و جـارومجرور کـاربردي گسـترده دارد و قابلیـت رکـن و         جا آن از .و یا خاص

رکن باشد توان آن را دارد کـه بـا هـر بخشـی از      چه غیر و چنان(غیررکن بودن را داراست 
 نـد و از ا هعنوان متعلق نام برد بااز آن  ،)دشود و بدان پیوسته کنجمله پیوند و ارتباط برقرار 

نـد تـا   ا هیابـد از آن پیونـد بـا عنـوان تعلـق یـاد کـرد        و ارتباط مـی که با بخشی پیوند  جا آن
  .دشووسیله ربط و پیوند متعلق معلوم و روشن  بدین
و مسـائل   جمله شبهاولین شخصی است که بابی را به  هشام  ابنکه ذکر است  ۀشایست. 5

شـهور  و تسلط او بر زبان مادري و آیات قرآن و اشـعار م است ن اختصاص داده آ  همربوط ب
ده و با کربندي  ي مطالب را دستها هو با قدرت و منطق ویژا .عربی قابل انکار و تردید نیست

ستاییم کـه در   او را می. ستا  هو بالغی پدید آورد ،نحوي ،صرفی  معجمیگیر  مهارتی چشم
 .اسـت  دهکرشناس تجربی عمل  شناس و جامعه تاز است و همچون یک روان این مورد پیش

هرچند نظرات او خالی از تعصبات شخصی و مذهبی نیسـت و بـا تمـام قـدرتی کـه دارد      
ده و ابتدا به شواهد دشوار و سپس کربرخی موارد سهل و راحت را سخت و دشوار تحلیل 

ست و نگاه هوشمندانه و قدرت استدالل او خـالی از ایـراد   ا  هبه شواهد راحت دست یازید
  !روحش شاد .نیست
 

  نوشت پی
درختی است که گویا چوبی تیره و سـخت دارد و  : غضا ؛چوب خشک و محکم و ضخیم: جزل .1

  .سوزد در آتش بسیار می
 :ضئیل :ضوالن .است »لیس علی حسبی بضوالن«است و مصراع دوم آن  »مسامع  بنسالم « شاعر. 2

  .مانند آن ارزش و کم، ناقص، ناچیز و بی
ـ   بـن عبید اهللا  ،اعبد المنقري  بنجمله فدکی  زا  هاین بیت به چند نفر منسوب شد. 3 و  ،لطـائی ا  هماوی

  .دیگر اشخاص
  .سرعت و شتاب گرفت یا بلند و بزرگ شد :جد
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  .آوازي که بدان ستور را رانند :نقر
   .اسبان، سواران :خیل
  . بسیار ةجماعت مردم، عد: اثابی
  .فوج و گروه: زمره معج: زمر

  .سالت فرستادیمره ثمود بسوي قوم ه و صالح پیغمبري را ب. 4
  :»وادخل یدك فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الی فرعون و قومه«. 5

ز جهت بیماري و رهن سپید گرد ا  هاي موسی دست در گریبان خود کن تا چون بیرون آوري ن
  .رسالت روانه شوسوي فرعون و قومش که گروهی فاسق و نابکارند به ه لهی با  ةگاه با نه معجز آن

  
  منابع

  .قرآن کریم 
  .العربیه  النهضه  عالم الکتب، مکتبه :، تحقیق حامد المومن، بیروتاللمع فی العربیه). ق 1405( جنی، ابوالفتح عثمان ابن
  .ناصرخسرو :، تهرانعقیل شرح ابن ). 1368(عقیل، بهاءالدین عبداهللا  ابن
  .اسالمیه  العلمیه  مکتبه :هرانت، االلفیهمتن  ).1326( عبداهللا مالک، محمد بن ابن
  .دار احیاء التراث العربی :، بیروتلسان العرب. )تا بی( مکرم منظور، محمد بن ابن
چـاپ دیگـر،   ؛ چاپ سـنگی بهمـن   :، تهرانمغنی اللبیب عن الکتب االعاریب ).1367( یوسف الدین بن هشام، جمال ابن

  .الصادق ۀ سسؤم :تهران ،1386
  .دارالفکر: ، بیروتالتصریح بمضمون التوضیح). تا بی(عبداهللا  خالدبناالزهري، 

  .مکتبه لبنان: ، تهراناساس النحو). م 1977(محمد  بهبهانی، سیدعلی بن
  .دارالکتب العلمیه :، بیروتکشاف اصطالحات الفنون). ق 1427( محمد علی بن التهانوي الحنفی، محمد بن
  .مطبعه سعادت :، ترکیهالحاشیه علی الکشاف للزمخشري ).ق 1308( جرجانی، سیدشریف علی

  .مصر :قاهره ،الدسوقی  حاشیه). تا بی(الدسوقی، مصطفی محمد عرفه 
  .الصادق ۀ سسؤم :، تهرانشرح الرضی علی الکافیه). 1384( الحسن الرضی االسترآبادي، محمد بن

دارالکتب : الدکتور امیل یعقوب، بیروت  ، قدم لهاالعراب  المفصل فی صنعه ).ق 1320( عمر محمد زمخشري، محمود بن
  .العلمیه

  .دار احیاء التراث العربی :، بیروتالکشاف عن حقائق التنزیل و عیون االقاویل ).تا بی( عمر محمد زمخشري، محمود بن
  .ادب الحوزه :هرانت ،الکتاب ).ق 1404( سیبویه

  .مطبعه حاج ابراهیم :تهران ،المرضیه فی شرح االلفیه  البهجه ).تا بی( الدین عبدالرحمن جالل سیوطی،
  .ناصرخسرو :تهران ،النحو الوافی ).تا بی( حسن عباس

  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهاي علوم انسانی متون و برنامه نامۀ انتقادي پژوهش
  56 -  37، صص 1391 پاییز و زمستان، دوم، شمارة دوازدهمسال 
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  )نحو قسمت( 4 ۀبیمبادي العر شرحو  ترجمهنقد بررسی و 
  علی حسینیسیدشرح 

  *جواد دهقانیان
  **صدیقه جمالی

 چکیده
از چهار جلد در در دو بخش صرف و نحو و  اثر استاد رشید شرتونی ۀیالعرب  يمباد

هـاي    شرح و ترجمه .پردازد به بیان قواعد زبان عربی میسطوح مقدماتی تا پیشرفته 
جامعیت و اهمیت آن در یادگیري گویاي  کنون بر این اثر نوشته شده متعددي که تا

علـی   اثـر سـید   ،نحـو  بخش ،4 ۀیالعرب  يمباد شرح و ترجمه .قواعد زبان عربی است
ایـن  اي اشتباهات علمی و نگارشی در  وجود پاره .همین آثار است ۀحسینی از جمل

بندي موردي اشتباهات  با بررسی و دسته در مقالۀ حاضر را بر آن داشت تاما  ،اثر
و با این  یممتنی ویراسته با حداقل اشکال را فراهم آورزمینۀ ارائۀ  ،آن موجود در

 صورت  مباحث ابتدا به .یماثر را نشان دهاین  ضعف اًرویکرد نقاط قوت و احیان
و ، ویرایشـی ــ   چینـی  حـروف ) ب، علمـی  )الـف  : اشـتباهات  کلی در سـه دسـته  

   .شود نگارشی مطرح و سپس هر دسته به تفکیک بررسی می  )پ
اشـتباهات  در حـوزة  اشتباهات مربوط به نقش نحوي و اعراب ظاهري واژگان 

ها شـکل نوشـتاري کلمـات و عبـارات بـه       مواردي که در آن .گیرند  علمی قرار می
اسـت     افتاده جاآن ۀ اشتباه بیان شده یا واژه و عبارتی از متن اصلی یا شرح و ترجم

اشـتباهات  دیگـر مطابقـت ندارنـد در مبحـث      هـا بـا یـک    و یا متن و شـاهد مثـال  
: در اشـتباهات نگارشـی بـه مـواردي ماننـد      .قـرار دارد و ویرایش اثر  چینی حروف

 ضـمایر یـا حـذف    نادرسـت و ارجـاع   ،حشو در متن یـا شـرح آن   ،ضعف ترجمه
افتادگی واژه و عبـارت    بسامد اشتباهات نوشتاري و جا .شود  ها اشاره می  نابجاي آن
  .سازد  ضرورت توجه به اصول ویرایشی و نگارشی را آشکارتر می در این اثر
  .، نحو4  العربیۀ  مباديۀ شرح و ترجم، 4  العربیۀ  مبادي :ها کلیدواژه

                                                                                                     
  mirjavad2003@yahoo.com دانشگاه هرمزگان ،استادیار زبان و ادبیات فارسی *

  s.jamali24@yahoo.com) مسئول ةنویسند( فارسی ادبیاتزبان و کارشناس ارشد  **
 14/7/1391: ، تاریخ پذیرش8/5/1391: تاریخ دریافت
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  مقدمه .1

عـالوه بـر   ایـن زبـان    .است اهمیت زبانان حائز براي فارسی مختلفهاي   از جنبهزبان عربی 
و از نظـر   فـراوان دارد لحـاظ تـاریخی قـدمت     از ،جغرافیاي وسیعی که تحت پوشش دارد

زبان سو  از یک این زبان .ثیرگذار بوده استأبسیار ت ایران به اسالم ورود فرهنگی نیز بعد از
سازد؛ از سـوي    تفاهم مسلمانان را فراهم میۀ و تسلط بر آن زمین مشترك جهان اسالم است

 ،هنـد و یونـان بـه جهـان اسـالم      ،رانآن در انتقال تمدن باستانی ایة دیگر به دلیل نقش ویژ
امروزه با گسترش وسـایل ارتبـاط جمعـی و وسـعت      .اي در تمدن بشري دارد  جایگاه ویژه

این امر براي  .شود می تر احساس نیاز به فراگیري این زبان از سوي مسلمانان بیش ،آنۀ دامن
زبـان  بـا   شـان زبان فـراوان به دلیل آمیختگـی  هاست و   ن کتاب دینی آنآقر که ،زبانان یفارس
دانشمندان ایرانی در تدوین قواعـد زبـان عربـی بسـیار      .یافته است ی دو چنداناهمیت عربی

محصـول تـالش    هـا و کتـب صـرف و نحـو     نامـه  برخی از مشـهورترین لغـت  ؛ اند کوشیده
علماي بزرگ ایرانی همچون سیبویه صاحب اولین کتـاب بـزرگ   « .است ینویسندگان ایران

» انـد  از این جملـه  ،و شاگردانش در مرکز ادبی بصره الکتابو جامع در علم نحو موسوم به 
از طریق تبادالت واژگانی و سـاختاري فـراوان    پیوند زبان فارسی و عربی .)50:1385 صفا،(

  .تر شده است قی عمیو همچنین با استفاده از اسلوب جمله و خط عرب
زبان  هاي علمی و ادبی اندیشمندان فارسی بسیاري از نوشته در گذشته زبان زبان عربی

 .  شـده اسـت    یابی به طیف وسیع مخاطبـان اسـتفاده مـی    براي دستاز آن که است بوده 
و اشارات زبان عربی در کتب  ،احادیث ،آیات ،ها المثل وسیع از ضرب ةاستفاد ،عالوه هب

اي   گونه  به مانند آن ونامه    مرزبان ،تاریخ جهانگشا ،کلیله و دمنهادبی زبان فارسی همچون 
حتـی   .شد مفاهیم آن میسر نمی زبان عربی و بدون آشنایی بابود که درنهایت درك متن 

حدیث همچنان بـه  ویژه تفسیر و  و به ،علوم دینی ،ادبیات این ضرورت در موردامروزه 
  .قوت خود باقی است

کشـورمان   د که در قانون اساسیشو می آشکارتر جا از اینضرورت فراگیري زبان عربی 
در فصل دوم قانون اساسی ذیل اصل شانزدهم چنین ؛ اصلی به این امر اختصاص یافته است

ادبیـات فارسـی   ن و علوم و معارف اسالمی عربی اسـت و  آجا که زبان قر از آن« :آمده است
 ۀمتوسـطه در همـ   ةابتدایی تا پایـان دور ة این زبان باید پس از دور ،با آن آمیخته است کامالً
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قواعـد و  قرار گـرفتن   .)36: 1387 ،اساسی قانون( »ها تدریس شود  رشته ۀها و در هم  کالس
 زبـان و ادبیـات  ۀ واحدهاي اصلی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشـت  در قرائت زبان عربی

 بـراي آثـار فراوانـی    راستاو در این  واقع شده استهمین روند مورد توجه  ۀفارسی در ادام
  .لیف شده استأتدریس و آموزش زبان عربی ت

هاست که در دو بخـش صـرف و     این کتاب ۀلیف رشید شرتونی از جملأت ۀمبادي العربی
پرداخته و همواره مـورد توجـه   نحو به بیان قواعد زبان عربی از سطوح مقدماتی تا پیشرفته 

 گونـاگون هاي   رشته ،ویژه زبان و ادبیات عرب به گوناگونهاي   نظران و اساتید رشته صاحب
با توجه به سـلیقه   .است   و حقوق اسالمی بوده ،تاریخ ،زبان و ادبیات فارسی ،علوم حوزوي

ـ    در شرح و ترجمهو شارحان، و میزان آگاهی مترجمان  مباحـث و   ن اثـر هاي موجـود از ای
جلد  ترجمه و شرح یکی از این آثار .تفصیل یا اجمال مطرح شده است قواعد زبان عربی به

در قطـع وزیـري از    و صفحه 484این اثر در  .است علی حسینیسید اثر ۀالعربی يمباد چهار
نویسنده در باب صرف ۀ انتشارات دارالعلم قم به چاپ رسیده و پس از مقدمۀ سسؤسوي م
هـایی    متن اصلی کتاب با بیان موضوع علم نحو آغاز و مباحث نحـوي ذیـل شـماره    ،و نحو

تـر و قبـل از     ها بـا قلـم درشـت     در سراسر کتاب متن عربی و شاهد مثال .است   مطرح شده
یـادگیري و درك   ۀها با افزودن توضیحات زمین  بعضی قسمت و مترجم در   ترجمه بیان شده

دقـت نظـر    ،بندي و انسجام کلـی اثـر   کیفیت چاپ و صفحه .استفراهم آورده  بهتر متن را
  .دهد  ویراستاران را نشان می

تر به مـتن اصـلی    اثر صورت گرفته است بیشدربارة این کنون  هایی که تا  نقد و بررسی
تـوجهی  آن هاي   و به شرح و ترجمه   و هر دو بخش صرف و نحو توجه داشته ۀیالعرب   يمباد

ـ . اسـت   نداده نشان  ـ  مبـادي نقـد و بررسـی   «ۀ مقال  13 ةشـمار  کـه در  »جلـد چهـار   ۀالعربی
از ایـن   اسـت    منتشـر شـده   1385و بهـار   1384 زمسـتان در  انسانی علوم نامۀ ۀنام فصل  دو

اصـالح کتـاب مـذکور     و ،بررسـی  ،به نقـد  در این مقاله صدقی و همکارانش .ستها نمونه
با اسـتناد بـه   سپس  و کرده بیاننقاط قوت و ضعف آن را  ،با نگاهی کلی ،و ابتدا اند پرداخته

بـه اصـالح و   اند و  را ارائه داده فهرستی از اشتباهات نحوي این اثرآثار موجود در این زمینه 
ر در تصحیح برخی اشـتباهات موجـود   ضحا ۀمرجع مقال مذکور ۀمقال .اند  ها پرداخته  رفع آن

در  متـرجم  بـدون اصـالح از طـرف   ه ترجمـ  ایـن  در است کـه  ۀالعربی مباديدر متن اصلی 
نوشت  پی البته برخی از این اشتباهات نیز رفع شده که در .تکرار شده است هاي بعدي چاپ

  2.شود میبه آن اشاره 
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 ترجمه بخش نحو در اشتباهاتو تصحیح  ،بندي دسته ،هدف از نگارش این مقاله بررسی
و گاه به ویـرایش و   ۀمبادي العربیموارد موجود، گاه به اصل متن  .است یۀالعرب يمباد شرح و

  گاه به ،حال  این با .شود که به طور حتم متوجه مترجم اثر نیست چینی اثر مربوط می حروف
 شـود   اشتباهاتی در متن مشاهده می ،به ساختار زبان فارسی و مبانی ترجمه یتوجه بیعلت 

 از .اسـت    رو ساخته و فهم متن را مختل کرده  جدي روبههاي   که خوانش متن را با دشواري
اشـتباهات در سـه    و سپس در بخش مباحث جزئیشود    مطرح می کلی مباحثابتدا رو  این
  .شود  بیان می نگارشی) پ و، ویرایشیـ  چینی حروف) ب، علمی) الف :ۀدست

  
  مباحث کلی. 2

  :اهمیت است از چند نظر حائز ۀالعربی  يمباد ۀشرح و ترجم
تر بـا   آشنایی بیش ۀزمین ،آن در یک مجلد و در کنار هم ۀمتن اصلی و ترجم ۀارائـ 

عبارات مشابه باعث مرور  ۀو تکرار ترجم است متن علمی را فراهم آورده زبان عربی و
  .شود  مباحث نحوي میتر  درنتیجه یادگیري بیش و ،ایجاد تمرکز ،مطالب
 ۀترجمـ  به شـرح و » توضیح«عنوان  با مباحثی را مختلفهاي   نویسنده در قسمتـ 

هـاي    افـزایش آموختـه   تسهیل یـادگیري و  این توضیحات غالباً باعث .متن افزوده است
  .دشو  مخاطب می

علـت مشـخص نبـودن      هایی وجود دارد که به  گاه ضمایر یا واژه ۀیالعرب يمباددر متن ـ 
نامفهومی متن و سـردرگمی خواننـده را بـه     موجبات مرجع و ابهام در بیان مقصود نویسنده

خود مرجع این ضمایر و مقصود نویسنده را توضـیح  ۀ شرح و ترجم حسینی در .همراه دارد
گیومـه بیـان    وناي معترضـه و در   صورت جملـه   که اغلب به ،مرجع این ضمایر .است   داده
مثال در بـاب اسـباب تعلیـق افعـال      رايب .سازد طرف می برابهام موجود در متن را  ،شود می

هرگاه جمله بعد از یکی از اسباب تعلیـق  « :آمده است، 2تبصرة  169 فحۀص، قلوب از عمل
و اگـر   ...  شـود  مـی  قلبـی این صورت خود جمله جـایگزین دو مفعـول فعـل     گیرد در قرار

باب اي کـه بعـد از اسـ    جمله ،در این صورت ،ی مفعول اول را نصب دهدبچه فعل قل چنان
با توجه به متن عربـی عبـارت   . »گردد می جایگزین مفعول دوم فعل قلبی، تعلیق قرار گرفته

فـإن   …إن کان الفعل یتعـدي الیهمـا    ،بعد المعلق سدت مسد المفعولینالجمله متی وقعت «
ضـمیر مسـتتر    ،و به تبـع آن  »سدت« علت فاصله گرفتن فعل  به» ... نصبه سدت مسد الثانی
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ۀ خواننده در فهم مقصود نویسنده از جمل ،که مرجع این ضمیر است ،»الجمله«ة از واژ» هی«
شود و مترجم با آگاهی از این امـر و اشـاره بـه      رو می  با مشکل روبه» ... سدت مسد الثانی«

  .ده استکراین اشکال را برطرف  ،متنۀ مرجع آن در ترجم
 ،هـا   جایی جزئی بعضی از بخـش  هدیگرند و جاب هاي مختلف این اثر مکمل یک  بخش ـ

سـازد و    به ساختمان کلی اثـر و درك مقصـود نگارنـده خللـی وارد نمـی     ، ها و فوائد تبصره
  .اي بیان شده که سیر منطقی مباحث حفظ شده است  به گونه مطالب معموالً

  :شود  کتاب اشکاالتی دیده میۀ با وجود این محاسن، در ساختار و شاکل
تـر   همین امر در آموزش مواردي که نیاز به توضیح بـیش  متنوع نیست وها   شاهد مثال ـ

  .شود می متن یدارد باعث نارسایی و نامفهوم
کـه در برخـی مـوارد     اي  به گونـه  ،فرود است فراز و نوسان و ترجمه در این اثر دچار ـ

اسـت     مترجم تالش کرده .کند آن کمک زیادي به فهم مطلب نمی ۀمتن و ترجم ۀحتی مقابل
بندي به  لفظ به لفظ و پاي ۀترجم لفظ به لفظ استفاده کند اما واقعیت این است کهۀ از ترجم

 ۀترجمـ  در 282 ۀصـفح در  مثال براي .شود می آن در این موارد منجر به سردرگمی خواننده
حالیه آن است که خبري باشد و مقرون بـه چیـزي    ۀشرط جمل« :چنین آمده است 1 ةتبصر

  .»از زمان آینده برگرداند باشد که آن را
بمـا یصـرفُها الـی     هغیر مقترن هفیها أن تکونَ خبری و یشترطُ« با توجه به متن عربی عبارت

 :یعنـی  ،ترجمه شود تا مقصود حاصـل شـود  منفی صورت   جمله باید به» ... الزمان المستقبل
  .)265: 1385 شرتونی،(» ... اي نیاید که زمان آن را به آینده تغییر دهد  همراه با کلمه«

 
  مباحث جزئی .3

، ویرایشیـ  چینی حروفاشتباهات  .2، اشتباهات علمی .1 :ۀدر این بخش مباحث در سه دست
  .شود می اشتباهات نگارشی بیان .3 و
  

  اشتباهات علمی 1.3
  نقش نحوي و اعراب ظاهري 1.1.3

هـا    یا اعراب ظـاهري آن ها  منظور از این اشتباهات مواردي است که در آن نقش نحوي واژه
تصـحیح   هـا را  آن همچنین اشتباهات متن اصلی که مترجم .طور صحیح بیان نشده است  به
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  .شود می به شرح راه یافته است در این قسمت بیان و کردهن
 مثابـه  الي ناهیـه بـه   ‘فعل جواز فصل بین إذن و’ در بیان موارد« 14ۀ فحص *فائدة  در ـ

هـاي معتبـر نحـو     کـه بـا مراجعـه بـه کتـاب       حالی در یکی از موارد فاصل ذکر شده است؛
از الي نافیه استفاده شده که  ‘إذن ال یلبثوا و’ در مثال .نافیه است شود که این ال می مشخص
  .)132: 1385 -  1384 ،یصدق( »به اشتباه الي ناهیه درج شده است احتماالً

مبحث ادوات نصب فعل مضارع و شـرایط آن چنـین    ۀترجمدر  16 ۀفحصتبصرة در  ـ
شود این است که نسبت به تکلم  می عنوان ‘حتی’ شرط اصلی فعلی که بعد از« :آمده است

سرت حتـی  ’ مانند .خواهد شد ‘مرفوع’ مستقبل باشد و اگر به معنی حال باشد فعل مضارع
  .»شهر عنوان کنیدبه  ‘هنگام ورود’ اگر این مطلب را شما :‘هالمدینادخلَ 

ده نکـر عمـل   آندر » حتی« چون ،باید مرفوع باشد» ادخل« فعل با توجه به توضیح متن
ـ سـرت حتـی ادخُـلُ    « شکل صحیح جملـه  .است ؛ 17 /4: 1385 شـرتونی، ( اسـت  »هالمدین

  .)14: 1427 شرتونی،
شرایط آن در نصب فعـل مضـارع آمـده     سببیه و در بحث فاء 18 فحۀص 3شمارة در  ـ
  :»أُدرس فتنجح :الطلب یشتملُ االمر نحو« :است
طـوري کـه فعـل مضـارع در      همـان «: است   آمده این مطلب توضیح در 33صفحۀ  درـ 

ـ    سـته قـرار مـی   اشیاي صورتی که در جواب  توسـط أن ناصـبه مقـدر منصـوب     ه گرفـت ب
گردد؛ مشـروط بـه ایـن کـه در جـواب        توسط إن شرطیه مقدر نیز مجزوم میه ب ،گردید  می

رو شـاهد    ایـن  نصب فعل مضارع است، ازة در مثال باال بحث دربار .»سته قرار گیرداشیاي 
 ،و بعد از افعال سـته واقـع شـده اسـت    است  چون فاء سببیه. مثال باید مطابق توضیح باشد

  .صحیح است» فتنجح«شرایط نصب فعل مضارع احراز شده و 
الکسلَ عاقبتُه « مثال ،هاي که خبر واقع شد  اسمیه ۀدر توضیح جمل 72 ۀفحص ابتداي در ـ
خبر  »عاقبتُه الفقر«ۀ مرفوع و جمله اسمی مبتدا و »الکسل« در این مثال. آورده شده است »الفقر

  .استرفع » الکسلُ« رو اعراب صحیح  این از .است
در بحـث اختصـاص   » وبیـلٌ ظننتُـه الـداء   « در مثال 148 ۀصفح پاسخ پرسش سوم در ـ

  :اشتباهی وجود دارد و افعال قلوب ،أنَّ ،ضمیر شأن متصل و بارز به إنَّ
دلیل مرفوع  .با اعراب درست یعنی مرفوع بیان شده است» الداء«ة در متن اصلی واژ

 مبتـدا و مرفـوع  » الداء« توسط ضمیر شأن متصل است و »ظنّ«تعلیق عمل  همبودن آن 
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  .نادرست استکه  بیان شدهدر قسمت ترجمه و توضیح منصوب » الداء« اعراب .است
بـه   هر گاه منادي مضاف یا شبه مضاف باشد توابع آن تماماً« ،243 صفحۀ 4ة تبصردر  ـ

یـا عبـداهللا   ’ … فرد و خواه غیـر مفـرد باشـند   شوند؛ چه توابع م  صورت منصوب عنوان می
بطرس تابع آن مضاف واقع شده و مناداي‘ عبداهللا’ در این مثال .‘صاحب ’  بطـرس صـاحب‘ 

  :»مضاف واقع شده است
 شـدن  مجـرور  هـاي غیرمنصـرف هنگـام    اعراب اسـم  اسم غیرمنصرف است و »بطرس«

  .است مفتوح فرعی و
  
  ویرایشیـ  چینی حروفاشتباهات  2.3

ایـن جهـت کـه بـه خواننـده       از چینی حروفاصالح اشتباهات  توجه به ویرایش متن و
 اشـتباهات  .حائز اهمیـت اسـت   آورددست  بهفهم درستی از متن  کند درك و کمک می

 از .کاهـد  مـی  بـه مـتن   متن از اعتماد مخاطب ها در ویرایشی و تکرار آنـ  چینی حروف
در افـزایش سـطح یـادگیري و    تأثیر بسـزایی  غلط و خالی از متنی صحیح ۀ ارائ، رو این

، نوشـتاري  )الـف  :ۀبخـش بـه سـه دسـت    در ایـن  مباحـث   .دارد اعتماد مخاطب به متن
 .شـود  مـی  مثال تقسـیم  شاهد مطابق نبودن متن و )پ و، عبارت جاافتادگی واژه یا )ب

  .شود می صفحه بیان ةموارد موجود با ارجاع به شمار

  نوشتارياشتباهات  1.2.3
تر به مواردي اختصاص یافته که در آن واژگان یا عبارات به لحـاظ   اشتباهات نوشتاري بیش

. اشتباه بیان شـده اسـت   بدون ایجاد اشکال نحوي، به ،یا اعراب کلماتهستند امالیی اشتباه 
و  چینـی  حـروف توان از نوع علمی دانسـت بلکـه از نـوع اشـکاالت      این اشتباهات را نمی

  .شود طرف میویرایشی است که با بازبینی اصولی متن بر
الفعـل   فتکون هـی و  ،ناصبه ‘أنََّ’التعلیل استعمال  الالمیصح مع « ،15 فحۀص پانوشتدر  ـ

  :»... الذي تنصبه فی محل جر بالالم
ة واژ» الم تعلیـل «همچنـین در ترکیـب   . »أنَّ« ناصبه صحیح اسـت نـه   »أنْ« در این جمله

  .گیرد  نمی »ال«شده مضاف است و مشخص
  :»‘تکرمهرنا فَزُم یلَ’ :مثل .نفی شامل نفی به حرف است« ،18فحۀ ص 2در تبصرة  ـ
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»هفعـل  » یزُرنـا «بـا توجـه بـه فعـل      بر اعراب انتهـایی واژه،   عالوه .استصحیح » فتکرم
»هتر است  صحیح) الغیر  متکلم معۀ صیغ(» فنکرم.  

أي  … و هـی  االدوات الجازمۀ فعلین هی اثنتـا عشـرة لفظـۀ   « :21فحۀ ص در سؤال سوم ـ
  .»أیاٌ تُکرم أکرم :نحو

بایـد   »تکـرم «دهد فعـل     از ادواتی است که دو فعل مضارع را جزم می »أي«که  جا  آن از
  .مجزوم بیان شود

 أنْ و’ هـو  مران ویجوز فیه األ و نوعٌٍٍ.. .  االدوات الجازمۀ فعلین« :22فحۀ صدر فوائد یک  ـ
متی و و اي  ...‘«.  

سر ادوات جازمـه اسـت    که بحث بر جا  آن از و استفعل مضارع  ۀناصباز ادوات  »أنْ«
  .است »إنْ«آن  شکل صحیح

اعراب صـحیح  که  »...  إنَّ اسماءالشرط جمیعاً لها صدر الکالم« 25فحۀ ص در سؤال پنجم ـ
  .استفتحه  »أسماء« ةواژانتهاي 

  »سقط بحدوك فال تشمت بهإن : إذا کان فعالً طلبیاً نحو ...  «: 26فحۀ ص در سؤال ششم ـ
  .است »بعدوك» «بحدوك«ۀ شکل صحیح کلمبا توجه به تکرار مثال در ترجمه 

  »... وجوباٌ همضمر‘ بأن’ یجزم المضارع«: 32فحۀ ص در سؤال چهارم ـ
 ایـن  در. اسـت  مضـارع  فعـل  ناصـبۀ  ادوات از »أن« شد، بیان این از پیش که گونه همان

  .است صحیح مضمره »إنْ« نیز بخش
صورت وجـود قرینـه    فاعل در بر ،تقدیم مفعول به« :48فحۀ ص در پاسخ پرسش دهم ـ

  .»ضرب أخاك االمیر« :معنوي مانندۀ قرینازجمله با . »... جایز است
 از اسماء سته» اخاك« زیرا نظر است مورد» لفظیۀ قرین« جا دانیم در این  که می طور همان

  .است   منصوب شده» الف«و با  است
در بیان مواردي که در صورت جایگزین شدن چیزي به جـاي   87فحۀ ص 5در شمارة  ـ
صـفت کـه قبـل ازآن نفـی یـا       ‘عامـل ’«: شود آمده است  حذف کردن خبر واجب می ،خبر

  :»استفهام باشد
گونه که بیان شد یکی از مواردي که در صـورت وجـود آن حـذف خبـر واجـب       همان

زیـرا در ایـن بخـش    ؛ جاي خبر است نه عامل صـفت شود قرار گرفتن معمول صفت به  می
صـفت  » معمـول « رو در ایـن جملـه   ایـن  خود صفت عامل است و نیازي به عامل ندارد؛ از
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است و چون عامل در اسم بعد از » مبتدا« مذکورۀ نقش نحوي صفت در جمل .صحیح است
کـه در   »أَخَـواك أقائم « مثال براي .واقع معمول و ساد مسد خبر است درآن اسم  ،خود است

مده و به همـین سـبب در اسـم بعـد از     آصفتی است که قبل از آن حرف استفهام  »قائم«آن 
در مـتن  همچنـین  . کنـد   نیاز مـی   معمول آن است و از خبر بی »أخَواك«کند و   خود عمل می

معمـول  « صورت بهآن هم باید  نوشته شده است که »...  عامل الصفۀ المسبوقۀ بنفی«عربی آن 
  .نوشته شود »...  ۀالصف

ضمیر رفع منفصل یؤتی به بین المبتدا  هو ضمیرالفصل او العماد« ،88فحۀ ص در سؤال اول ـ
  :»لتمییز الخبر من التابع ‘المعروفتین’ و الخبر
 .آید می» معرفه« خبر فصل بین مبتدا و زیرا ضمیر ،صحیح باشد» معرفتین«رسد  نظر می به

 شود و در تعریـف ضـمیر فصـل آمـده      این اشکال مشاهده نمی ۀالعربی   مباديدر متن اصلی 
  .»و الخبر المعرفتین لتمییز الخبر من التابع أهو ضمیر رفع منفصل یؤتی بین المبتد ...  « :است  

کند که شـرایطی در آن    صورتی عمل می  شبیه به لیس در »ما« 111فحۀ ص 2در شمارة  ـ
نفی خبر به سـبب اال  . 2، ...  نگیردزائد قرار  ‘إن’ۀ بعد از ما کلم. 1«: جمله از ،دشومراعات 

  .»...  بتوسط اال بدون اشکال است ‘محمول’ انتقاض نفی ازاما  ...  نقض نشده باشد
بـه   »محمول«ة واژ ،درك متن را دشوار ساختهکه  بر ضعف ترجمه   عالوهاخیر ۀ در جمل

  .است» معمول«اشتباه بیان شده و شکل صحیح آن 
 :آمـده اسـت  » إنّ أنّ و« در بحث حرکت همـزه 128فحۀ ص در پاسخ پرسش دوازدهم ـ

  .»...  ردد هرگاهگ  مکسور می ‘أنّ’ ةو همز ... گردد که می در صورتی مفتوح‘ أنّ’ ةهمز«
آن بدون هیچ ة همز باید ،است ،نون مشدد الف و ،»انّ«ة حرکت همز چون بحث بر سر

گـذاري شـود    با فتحه یا کسره حرکت اگر ،صحیح باشد حرکتی بیان شود تا توضیح مطلب
ویژه در قسمت دوم که بحث بر سر مکسور بودن  به .رسد می نظر بهپیرامون آن زاید  توضیح

  .که با فتحه بیان شده است   حالی است در »انّ« ةهمز
 ةکسـر همـز   قسمت بیان موارد جـواز فـتح و   در ،131فحۀ صدر پاسخ سؤال پانزدهم  ـ

آمده » أنّ« صورت  یا به ،هیچ حرکتی ندارد» انّة همز« ها یا آن شده که در  هایی بیان مثال» انّ«
اعمال شود تا درك مطلـب   ،کسره فتحه و، نمونه دو گونه موارد هر است در این بهتر .است

  .بهتر صورت گیرد
 اسـت،  ‘کـأنّ وأنّ ’ که مخفف از ‘أنْ و کأنْ’ ،از اخوات إنّ« ،148فحۀ ص 1در تبصرة  ـ

  :»... شدهمستثنی 
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ها بهتـر بـود ترتیـب کلمـات       آن ةشد با موارد مخفف» أنّ کأنّ و«بیان صورت اصلی  در
  .رعایت شود

به این معنی  .کند  مصدر همانند فعل خود عمل می«، 195فحۀ ص در پاسخ پرسش اول ـ
در  ‘لبعد الصـدیق حزنت ’مانند  .شود  که اگر مصدر از فعل الزم باشد به فاعل خود اضافه می

و  الزم اسـت  ‘بعـد ’کـه فعـل    چـه آن  عمل نموده، ‘بعد’ این مثال مصدر همانند فعل خود
  :»مصدرش نیز مثل آن عمل نموده است

»عدآمـده   درگذاري بـه ایـن شـکل     علت اشتباه در حرکت  نه مصدر و به ظرف است »ب
  .استصحیح  »بعد« شده مشخصۀ به همین دلیل در جمل ،است
 و کـه اسـمی مقـدم گـردد     اشتغال عبارتست از این« ،216 فحۀص در پاسخ پرسش اول ـ

یـا   آن ضمیر به اسـم مقـدم برگـردد    و کند عمل می ضمیر فعلی را که درگردد  خرؤمفعلی 
  :»سابق باشد ‘اسم’که فعل در اسمی عمل کند که مضاف به  این

هرچنـد   »...  السـابق االسـم   ‘ضـمیر ’ فی اسم مضـاف الـی   )عامل( أو« مطابق متن عربی
ی از اسم هستند اما براي جلوگیري از آشفتگی ذهنی مخاطب الزم است مطابق ئضمایر جز

  .کار رود به» ضمیر«ۀ متن عربی کلم
در صورتی کـه شـبه    و« :عنه آمده است در بحث اعراب مشغول 219فحۀ صدر ابتداي  ـ

کـه   دلیل اینه ب گیرد؛  نمی صفت مشبهه را دربراما  است ... فعل باشد تنها شامل اسم فاعل و
  :»شد منصوب نخواهد صفت مشبهه از ‘بعد’معمول 

 کنند و ل وصفی در ماقبل خود عمل نمیااسم تفضیل و افع  ،جایی که صفت مشبهه آن از
  .صفت مشبهه صحیح است» قبل از«شوند عبارت  عامل اشتغال محسوب نمی

تکـرار نشـده    ‘یا’ اسمی معطوف به مستغاث گردد وهرگاه « ،246فحۀ ص پانوشتدر  ـ
  :»‘یا لَلکهولِ و لَلشُّبان للضعیف’ مانند .گردد  می مکسور ‘الم’ باشد

  .صحیح است» للشبان« طبق تعریف
  .استصحیح » فالبد«: »قَالبد قد تکون ادات الندبه« ،249فحۀ ص 1در فوائد  ـ
  :»...  زاکضاًیرحج أنّها احوال مووله بالصفه اي « ،279فحۀ ص 1در فوائد  ـ
  .صحیح است »راکضاً«
  :»کما مثلثاً...  یجوز فی المجرور فی هذه الحاله أن یکون«، 306فحۀ ص 1در فوائد  ـ
  .صحیح است» کما مثّلنا«
  :»‘شیء صنعته نعم الشی و’ ...  بل أنها معرفه :قیل و« ،316فحۀ ص پانوشتدر  ـ
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  .مخل دریافت مقصود جمله است زاید و »و«در این مثال 
  :»دخلت علی الجمله العفلیه ایضاً »بما« ‘أن’اذا کفّت «، 459فحۀ ص پانوشتدر  ـ

  .است» الجمله الفعلیه« مراد

  جاافتادگی واژه یا عبارت 2.2.3
بیان نشده است یا  در متن اصلی عبارتییا  شود که واژه  در این بخش به مواردي پرداخته می

  :شود  دیده میدر ترجمه و شرح متن هایی   افتادگی
آن ۀ صـفح  ةپس از منادا به همراه شـمار  »استغاثه«در فهرست مندرجات کتاب مبحث  ـ

  .است   ذکر نشده
أو  ...  فـاعالً و هی أن یکون : رفعه ففی اثنی عشر موضعاً«، 35فحۀ ص »المرفوعات فی«در  ـ

  :»...  ‘ما و الت و إن’اسماً ل 
  .است  از قلم افتاده »ال«در بیان حروف شبیه به لیس حرف 

 بـراي نویسنده تنها به ترجمـه و توضـیح یـک مثـال      60 صفحۀ ال پنجمؤپاسخ سدر  ـ
بحـث   و اسـت  پرداختـه   »وصـف « سـوم بحـث   به توضیح مورد دوم و مصدر اکتفا کرده و

» خُدمت خدمه االمیـر « یعنی دو مثال ،»نوع مصدر و اختصاص ظرف با وصف« پیرامون بیان
  .ترها شده اس »ضربت ضربتان«و 

فـإذا لـم   . ..  یشترط فی المرفوع بالصفه أن تکتفی به فـی المعنـی  « ،80 صفحۀ 1در فوائد  ـ
به کقولک تکتف ’أبواه زید فیکون .لم تکن فی شیء من ذلک ‘ما قائم ’ مـوخراً و  ‘زیـد ’ قـائم‘ 

  :»خبراً مقدماً
 أمبتـد  ‘زیـد ’ فیکـون «عبارت صـحیح   .از قلم افتاده است »مبتدا«ة واژ» زید«ة پس از واژ

  .است »مقدماً خبراً ‘قائم’ خراً وؤم
کـه رافـع    ،اسـتفهامٍ  بحث پیرامون وصف بعد از نفـی و  در 82 صفحۀ 3شمارة  در توضیح ـ

ـند هم  دو مطابق با صفت و اسم بعد از آن هر« :استآمده  ،است اسم ظاهر یا ضمیر منفصل  باش
  :»‘أقائمان الزیدان و أقائمون الزیدون’ :مانند .که در این صورت نیز تنها یک وجه جایز است

بـه چهـار حالـت     ،و جمـع  ،مثنـی  مفرد، ،مترجم در مطابقت صفت و موصوف در عدد
ها تطابق صفت و موصـوف را در    مثال در این قسمت با توجه به شاهد .کند  ممکن اشاره می

صـفت و اسـم   «اند و عبـارت    ها از قلم افتاده  نظر داشته است؛ اما این واژه در »مثنی و جمع«
  .درست است» بعد از آن هر دو باید در مثنی و جمع مطابق باشند
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مـا  «بیان دومین شرط از شرایط عمـل کـردن   در  110 صفحۀپرسش دوم  به در پاسخ ـ
  .»عنوان نشده باشد ‘إن’بعد از « :استآمده  »شبیه به لیس

 »هـا « ضمیر یبا توجه به متن عرب. است» ...  ‘إن’أن التزاد بعدها «ۀ مورد نظر ترجمۀ جمل
از  »آن« ضمیر. برعکس فهمیده شود است و باعث شده مقصود نویسنده کامالً   ترجمه نشده
  .صحیح است» بعد از آن إن عنوان نشده باشد« عبارتقلم افتاده و 

 المصدر عمل فعله متـی صـح تقـدیره بالفعـل المقتـرن     یعمل «، 197 صفحۀ در سؤال دوم ـ
  :»‘من ضربک زیداً’ :نحو .المصدریتین ‘ما’أو  ‘بأن’

  .است» عجبت من ضربک زیداً« کاملۀ جملو  بیان نشده است» عجبت« فعل
که بین آن و اسـم سـابق    ستا  آن ‘عامل موخر’ شرط فعل«، 218 صفحۀ 4در تبصرة  ـ

در ایـن قسـمت    »زیداً انت تضـربه « :بنابراین صحیح نیست گفته شود .اي نیامده باشد فاصله
در  همچنین در ادامـه  .تا پایان ترجمه نشده است» ... بخالف الوصف الیحتاجه الی« متنۀ بقی

  سـان و بـه   موارد سه و چهار یـک  ،عنه و اقسام آن به پنج دسته توضیح حاالت اسم مشغول
 .باشد» راجح النصب علی الرفع« ها باید  آنصورت زاید تکرار شده است و یکی از 

کـم   ...  نحـو  ...  قبلهـا یراد بااللفاظ التی ال یعمل ما بعدها فی ما « ،222 صفحۀ 1در فوائد  ـ
  :»‘الفقیر اعطیته’ :الخبریه

 صـحیح ۀ جملـ و  نیامده اسـت » کم« واژة در این مثال ؛ امااست» کم خبریه«دربارة  بحث
  .است» الفقیر کم اعطیته«

هرگـاه  . 1: در موارد ذیل برتري دارد ‘مشغول عنه’ نصب اسم مقدم« ،224 صفحۀ در ـ
  :»واقع شده باشد ‘دعاء نهی و امر و’بعد از فعل طلب مثل 
بیان نشده » آن« ضمیر »... إذا وقع بعده فعل طلبی کاالمر و النهی والدعاء« مطابق متن عربی

  .است» واقع شده باشد هرگاه بعد از آن فعل طلب« :صحیحۀ ترجم است و
شـود و   میمنصوب  ،غیرمقصوده باشدة اگر منادایی مفرد نکر«، 236 صفحۀدر توضیح  ـ

  :»...  اي است که اسم نکره ،مقصودهة منظور از نکر
ـ ؛ بیان نشده است »غیر«ة واژ دوم پس از نکرهۀ در جمل ة منظـور از نکـر  « صـحیح ۀ جمل

  .است »...  اي است که نکرهغیرمقصوده اسم 
در مـورد نعـت آن    ،هرگاه منعوت جمع و براي عاقل باشد«، 367 صفحۀ 2در تبصرة  ـ

  :»دو وجه جایز است
  .قلم افتاده است از» غیر عاقل« در عبارت» غیر« ةواژ
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 یا متـأخر از آن باشـد   و ‘أم’ استفهامیه خواه متقدم برة همز«، 441 صفحۀ 2در تبصرة  ـ
  :»شود حذف می

حـذف   ‘جـوازاً ’ یـا متـأخر از آن باشـد    باشـد و  ‘أم’ متقـدم بـر  استفهامیه خواه ة همز«
  .)355 /4: 1385 شرتونی، ؛381: 1427 شرتونی،( »شود  می

  مطابق نبودن متن و شاهد مثال 3.2.3
گر اسم فاعل متعدي باشد بدون هیچ شرطی مفعـول  ا«، 185 صفحۀدر پاسخ پرسش سوم  ـ

  :»‘الرجلَ الحامی الذمار )کنت أو( أنا’ مانند . ...  دهد میرا نصب 
بایـد مثـالی    ،رو ایـن  از .شـود  و مرفوع می خبر» الرجل«ترکیب کنیم » أنا«اگر جمله را با 

بیـان   درسـتی  و به بدون اعراب »الرجل« ۀدر متن عربی کلم .شود ارائهجداگانه در این زمینه 
  .گذاري صورت گرفته و مخل فهم است اما در شرح آن اعراب ؛استشده 
  
  اشتباهات نگارشی 3.3

ترین تأثیر را در یـادگیري صـحیح    بر ترجمه و شرح متن است که بیشتأکید در این بخش 
نویسنده در  این اثر ملموس است و گونه که بیان شد فراز و فرودهاي ترجمه در  همان .دارد
اسـلوب  سیاق و  طبقمتن نیز ۀ اي موارد چنان تحت تأثیر زبان عربی قرار دارد که ترجم  پاره

امـا   .مسـتلزم ترجمـه و بازنویسـی دوبـاره اسـت     آن گیرد و دریافت   زبان عربی صورت می
در این قسمت  .توضیحات فراوان مترجم امکان درك و دریافت بحث را فراهم آورده است
تري برخـوردار   اشتباهات نگارشی به چند دسته تقسیم شده است تا مطالب از انسجام بیش

  :شود باشد و به روشنی بیان

  ضعف ترجمه 1.3.3
هـاي معنـایی یـک     جنبـه  ،روابط دستوري حـاکم بـر ارکـان جملـه     باید یک اثرۀ در ترجم
مورد توجـه قـرار    مواردي از این قبیل و ،متن چهارچوبنقش مفهومی جمله در  ،اصطالح

شود که روان نبودن کـالم باعـث نـامفهوم بـودن      در این بخش به مواردي پرداخته می .گیرد
  3.یک واژه یا یک بحث اصلی شده استۀ ها در ترجم جملهمعناي 
ۀ سـان در ترجمـ   یکۀ پیروي نکردن از روی و لفظ عبارات  به  لفظۀ مترجم بر ترجم ۀتکی

ازجمله مواردي است که به ضعف ترجمه و در پـی آن درك نادرسـت مـتن     4ها  شاهد مثال
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  :شود  ه میهایی از این موارد اشار  در ادامه به نمونه .انجامد  می
چه این اسماء بر زمان یا مکان داللـت کننـد در    اگر چنان ...  «، 26 صفحۀدر سطر اول  ـ

  :»محالً منصوب است این صورت بنا بر ظرفیت براي فعل شرط،
   .اللفظی عبارت کامالً آشکار است تحتۀ زبان مبدأ بر ذهن مترجم و ترجمۀ رد پاي غلب

لـیس  ’ نماند وصفی که بعد از لـیس قـرار مـی گیـرد    ناگفته «، 81 صفحۀ 3در تبصرة  ـ
  .»نیاز از خبر است بی شود اسم لیس و فاعل و  مرفوع واقع می و‘ منطلق اخواك

علی أنّ الوصف بعد لیس یکون مرفوعاً بها علی أنّه اسمها و الفاعل یغنـی  « مطابق متن عربی
لیس مرفـوع بـه لـیس    رو وصف بعد از  ایناز « :صحیح متن چنین استۀ ترجم »عن خبرها

ۀ ترجمـ و » کنـد  مینیاز  بیجمله را از خبر ، اخواك، فاعل شود و میاست که اسم محسوب 
  .کننده است نادرست و گمراه مؤلف
 :چنـین بیـان شـده اسـت    » بنـوك  ذاهبٍ غیرُ«در توضیح مثال  همین مطلب وۀ در ادام ـ

مبتـدا و فاعـل    ‘غیر’ شود و  می ‘مضاف’ مجرور و ،گیرد میوصفی که بعد از لفظ غیر قرار «
  :»نیاز از خبر خواهد بود بیخود وصف است که 
شـود   مـی الیه  مضافگیرد مجرور و  میلفظ غیر قرار  از وصفی که بعد« باید توجه داشت

شـود نـه    مضاف مجرور میۀ وسیل به یعنی »یجرُّ بالمضاف« زیرا مطابق متن عربی ؛»نه مضاف
عبـارت  » فاعل الوصف أغنی عن الخبر« صحیحۀ همچنین ترجم .که خودش مضاف است این

کـه در   جـا  آن از .شود ساد مسد خبر می و »کند نیاز می از خبر بی »بنوك« یعنی فاعل وصف«
در ایـن   .شـود  مخاطب بسـیار گمـراه مـی    ،کار رفته است بهم نگارشی ئندرت عال ترجمه به

  .شد تر می گذاشته بود متن روانیک ویرگول » فاعل«ۀ بعد از کلم عبارت اگر مترجم
اما انتقـاض نفـی از محمـول بـه توسـط اال بـدون       « ،111 صفحۀ 2در توضیح شمارة  ـ

  :»اشکالست
سیاق جملـه و  ، بیان شده است »معمول« جاي بهبه اشتباه  »محمول«ة که واژ بر این  عالوه

  :عبارت نیز کامالً عربی است و از چند وجه قابل بررسی است
  .شود دریافت معنی می اللفظی آن مانع درك و تحتۀ ترجم .1
  .شد میاستفاده  »با«ة واژ بودبهتر » بتوسط«ۀ جاي حرف اضاف به .2
عمل کردن اسم فاعل مجرد از الف  یرامونبحث پ 183 صفحۀ 2شمارة  مطلب از پس ـ

و اعتمـاد   یـه به مـاقبلش تک  یدکه اسم فاعل با یمعن  ینا  به. است »به مفعول«صب نو الم در 
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گرفتن اسم فاعل  قرار یتتقو یناز موارد ا یکیشود و  یتداشته باشد تا عمل اسم فاعل تقو
عمراً أم  یدز ینٌأمه’ مانند یاو ...   «: باشد خواه نباشد اهربعد از استفهام است خواه در کالم ظ

لکـن   نگرفته قرار استفهام از بعد ظاهر نظراز  ‘ینٌمه’مثال اگر چه اسم فاعل  یندر ا ‘مکرمه
  .»شود یمبعد از استفهام عنوان  ‘أم’ لفظ یراز ؛بعد از استفهام قرار گرفته است یردر تقد

 ،»مهینٌ زید أم مکرمـه .. .  :إذا وقع بعد استفهام ملفوظ به أو مقدر نحو«با توجه به متن عربی 
اما مثـال تکرارشـده    .شده صحیح است گفتهمطالب  ،پرسشی بیان شدهۀ که جمله بدون کلم

خـوانی   هـم  ،همـراه شـده اسـت    5استفهامة که با همز ،»أمهینٌ زید أم مکرمه«متن ۀ در ترجم
 صـورت   استفهام در مثال ظاهر شده و از دیگرسو فعل جمله بـه ة سویی همز زیرا از ؛ندارد
  .ترجمه شده است »قرارنگرفته«منفی 
لفظـی محسـوب    ،معمـول خـود  صـفت مشـبهه بـه    ۀ اضاف«، 192 صفحۀ 4در تبصرة  ـ
  .»که صفت مشبهه براي ماضی متعین نشده است چه آن شود، نمی

ترجمه مثبت  در استثناي منفی ،نیست مگر لفظی ،»التکون اال لفظیاً« باتوجه به متن عربی
  .است» شود لفظی محسوب می« صحیح آنۀ ترجم .شود معنی می

 منصوبند تا این که بـر  محالً ضم و مبنی بر ایتها و ایهادو لفظ «، 215 صفحۀدر تبصرة  ـ
   :»مفعول بودن به اخص هستند

بهتر  کند و کامل معنی را بیان نمی طور  به »که بر مفعول بودن به اخص هستند اینتا «ۀ جمل
  .بیان شود »حذف شده است وجوباٌباشند که  می ‘اخص’ به  زیرا مفعول« صورت  است به

که یا فاعل یـا مفعـول    آنصاحب حال نیست مگر « ،272 صفحۀ در پاسخ پرسش دوم ـ
  :»یا مجرور است

 .دیگـري صـورت گیـرد   ۀ جمله به سیاق نحو عربی است و براي فهـم آن بایـد ترجمـ   
 :جملـۀ  .کند تر می حفظ ترتیب ارکان جمله فهم معنی را آسان رعایت دستور زبان فارسی و

  .تر است صحیح» مجرور است صاحب حال یا فاعل یا مفعول یا«
مقـرون بـه چیـزي     حالیه آن است که خبري وۀ شرط جمل«، 282 صفحۀ 1در تبصرة  ـ

  :»باشد که آن را از زمان آینده برگرداند
صـورت    اگر جملـه بـه   »غیرمقترنه بما یصرفها الی الزمان المستقبل« با توجه به متن عربی

الیه آن است کـه خبـري   حۀ شرط جمل« :شود منفی ترجمه شود از سردرگمی جلوگیري می
حـروف   توجه به کاربرد .»...  اي نیاید که زمان آن را به آینده تغییر دهد  همراه با کلمه باشد و
  .گشاست اثبات کالم در این زمینه راه نفی و اضافه و
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اسـم   و در یک صورت رفع دادن اسـم تفضـیل،  « ،311 صفحۀ 3، و 2، 1قبل از موارد  ـ
  .»...  ضروریستآن  البته رعایت چند شرط درباشد که  میظاهر را شایع 

ـ ؛ اما بیان شده است» توضیح« هرچند این عبارت در بخش ثیر ترجمـه در آن آشـکار   أت
 رفع در یک صورت،« :متن بسیار پریشان است و بهتر است به این صورت بیان شود. است

  .»استاسم ظاهر توسط اسم تفضیل شایع ، )مرفوع شدن(
است و آن زمـانی اسـت    ‘من’ معنوي یا به معنیۀ اضاف« ،343 صفحۀ در پاسخ پرسش اول ـ

  :»‘انگشتري که از جنس طالست’ یعنی ‘خاتم ذهبٍ’ مانند ،جنس مضاف باشد از الیه که مضاف
یعنی طال از جنس انگشتري است و با مفهـوم   ،الیه را از جنس مضاف بدانیم اگر مضاف

 در عبـارت » از«ۀ جملـه اگـر حـرف اضـاف    در ایـن   .معنـوي در تضـاد اسـت   ۀ اصلی اضاف
 بیـانی ۀ زیرا مطـابق اضـاف  ؛ شود حاصل میحذف شود مقصود » الیه از جنس مضاف مضاف«

  .کند  را مشخص میالیه جنس مضاف  مضاف
  حشو 2.3.3

است که گاه تحت تأثیر زبان عربی است و  ياستفاده از واژگان یا قیود زاید منظور از حشو
ها خللی در  حذف آن؛ کالم در متن استفاده شده است براي تأکید شاید  گاه بی هیچ دلیلی و

العربیـه بـه    مبـادي ۀ این نقـص در ترجمـ   .روانی کالم را به همراه دارد کند و متن ایجاد نمی
  :شود چند مورد اکتفا میذکر نمونه به شود که براي  فراوانی دیده می

اسـتفاده  » چه آنکـه « و» از چه بعد« :یرمترجم از عباراتی نظ 101 صفحۀ 2در توضیح شمارة 
هماننـد  هـایی   بهتر است ایـن کلمـات بـا واژه    ؛اندازد کرده است که خواننده را به اشتباه می

  .شود جایگزین» زیرا«و » چون«
که بعـد از   چه آن ،حذف گردیده’ذوالبغی‘به این معنی که کان به همراه اسمش...   « :مثال

   .»لو شرطیه قرار گرفته است
اسـتفاده شـده    یـه العرب  يمباد ۀصورت گسترده و مکرر در ترجم  به »اگر چنانچه«عبارت 

یکی از این دو واژه به تنهایی معناي مورد نظر  فارسی حشو است و   زبان   دستورلحاظ که از 
  :مثال رايب .کند را القا می

و دیگـر حـروف    ‘انّ’ واجـب اسـت خبـر   « ،119 صـفحۀ در پاسخ پرسـش چهـارم    ـ
 خبر ظرف یا مجـرور بـه حـرف باشـد و     ‘چه چنان اگر’ بالفعل بر اسمش مقدم گردد مشبهه

  .»نیست اي که ابتدا به آن جائز نکرههمچنین اسم 
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  نابجا از ضمایرة و استفاد ،حذف ارجاع نامناسب، 3.3.3
ست که اسم و خبرش هـر  ا آن ‘الت’ شرط عمل«، 116 صفحۀ پرسش ششم به پاسخدر  ـ

  :»شود میحذف  ‘اسم’ آنبه طور قطع یکی از دو معمول  زمان باشند و ءاسمادو از 
» الت« اگـر ایـن ضـمیر بـه     .نامشـخص اسـت  » آن« زیرا مرجع ضمیر؛ جمله ابهام دارد

صورت ضمیر اشاره خوانده شود   اگر به زاید است و ،که بعد از آن آمده، »اسم«ة بازگردد واژ
» ...  هـا  و البد من حذف اسم« معناي جمله با توجه به متن عربی آن ،ترکیب شود  »اسم«و با 

  .است زاید» اسم« گردد و باز می» الت«به   »آن« با توجه به متن عربی ضمیر .شود اشتباه می
المراد بوقوع الفعل عند النحاه وقوع النسبه فی الخارج من الفاعل « ،159 صفحۀ 1در فائدة  ـ

  :»‘ما جاء زید’ :کما أنه فاعل فی قولک ‘ما ضربت زیداً’ مفعوالًبه فی قولک ‘زیداً’ لذلک کان و
 که جا آن از .استدر مثال نخست   »زیداً« است که مرجع آن »أنه« ضمیر مربوط بهبحث 

رو  این  از .ارجاع ضمیر به آن اشتباه است ،تواند فاعل واقع شود به است و نمی مفعول» زیداً«
شود تا در ارجاع ضـمیر و کـاربرد    آوردهبدون اعراب » زید«ة واژ» زیداً« بهتر است به جاي

» زیـداً « پوشـی از اعـراب ظـاهري    که ارجاع ضمیر را با چشـم  این یا آن مشکلی پیش نیاید؛
عبـارت  ۀ البته نویسنده با آگاهی از این مطلب به تفکیک این موارد در ترجمـ  .نظر گرفت در

  .پرداخته است
 مؤلفۀ اي است که مکرر در ترجم  لهئکلمات و اشیا مس هانسانی ب ارجاع نادرست ضمیر

  :مثالبراي  .شود  دیده می
شود یعنی اسمی را  میاسم مقدم مشغولٌ عنه نامیده  :ترجمه«، 276 صفحۀ پانوشتدر  ـ

  :»او اعراض و دوري نموده است که عامل از
  .استفاده کرده است» اسم«ة براي اشاره به واژ »او« انسانی ةمترجم از ضمیر اشار

در مـوارد زیـر    ‘مشـغول عنـه  ’ نصب اسم مقدم« ،224 صفحۀدر پاسخ پرسش ششم  ـ
  :»...  از فعل طلب واقع شده باشد هرگاه بعد .1 :برتري دارد

صـحیح  ۀ ترجمـ  »...  یترجح نصب المشغول عنه إذا وقع بعـده فعـل طلبـی   «طبق متن عربی 
  .است» شده باشدآن فعل طلب واقع  از گاه بعد هر«

  
  گیري  نتیجه .4

بـازبینی و ویـرایش اثـر    . مند پویایی هر اثر نقد علمی آن است هاي ارزش  یکی از شیوه
آن نقــش مهمــی در غنــاي علمــی و فرهنگــی فرهیختگــان و    پــس از چــاپ و انتشــار
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  .پژوهان جامعه دارد دانش
نحـو عربـی    و  صـرف ۀ زمینمتون علمی معتبر در اثر رشید شرتونی از  ۀیالعرب  يمباد

 ،علوم و معارف اسـالمی هاي  رشته   ویژه به ،علمی از آنۀ علت استقبال جامع است که به
این اثر نشان ۀ مطالع. است   مکرراً چاپ و منتشر شده مانند آن، و ،زبان و ادبیات فارسی

له ئضرورت ایـن مسـ   .نیاز به ویرایش و بازنویسی دارد هاي مختلف جنبهدهد که از   می
علی حسینی به زبان فارسی بر این اثر نوشته و  سیداي که   ویژه در مورد شرح و ترجمه به

بـا توجـه بـه    . شـود  تر احساس می بیش ،است   بسیار مورد توجه مراکز علمی واقع شده
گانه از اشتباهات موجود در این اثر و اشاره به نقاط قوت و ضـعف آن   بندي سه  تقسیم
ادبی در ویـرایش و  ـ  و استفاده از نظریات ویراستاري علمی ،ت بازبینی، اصالحضرور

همچنین توجه نکردن به نکات نگارشـی و  . شود  بازبینی متن بیش از پیش احساس می
کیفیـت و درنتیجـه یـادگیري نکـات علمـی را بـه نحـو         اثر ۀاسلوب انشایی در ترجم

اشتباهات نحوي موجـود در مـتن ضـرورت    این،  بر  عالوه .دهد  گیري کاهش می چشم
  .کند فارسی را دو برابر میۀ آن ترجم  تبع  اصالح و بازبینی متن عربی و به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العربیه مباديشرح و ترجمه اشتباهات موجود در 

  نوشت  پی
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جهت سهولت  ۀیالعرب  يمباد شرحو  ترجمهصفحه و مبحث مورد نظر در  ةشمار گر بیان :»*« .1
  .استیابی به مطلب  دست

مترجم گونه که در بخش اشتباهات مربوط به نقش نحوي بیان شد  همان .2
 کردهتصحیح  نظر مطرح شده موردۀ که در مقالرا  برخی از اشتباهات نحوي
  :شود ها اشاره می است که به اختصار به آن

مثـال   ‘ثالثـین  ثالثه و’ ،در نوع شبه مضاف ‘الي نفی جنس’ در بحث«
در صورتی که اسم الي نفی جنس اگر شبه مضاف باشد . شده استآورده 

  .»گیرد  لذا تنوین نصب می منصوب است و
یجري مجـري الصـفه   ’ :نوشته شده است ‘صفت مشبهه’در مبحث «

‘ بالصفه’ باید به ‘بالموصوف’ که‘ المشبهه المنسوب الموول بالموصوف
   .»تبدیل شود

نوشته شده است که فاعـل   بیان شروط مصدر و» له مفعول« در بحث
در ادامه با  .مصدر باید با فاعل عامل متحد باشد تا مصدر منصوب شود

یکـی بـودن هـر دو     نشدن که علت نصب استذکر مثالی توضیح داده 
دو فاعـل  متحـد نبـودن    نشـدن  که علت نصـب   صورتی در ؛فاعل است

  .است
 ‘لـیس ’ و یـا  ‘مـا ’ مسبوق بودن به ،اضافه شرط قطع غیر را ازلف ؤم ‘اضافه معنوي’ در باب

‘ ال’ جـاي آن   ذکري به میان نیامده و به ‘ما’ از ،هاي نحو کتابدر حالی که در سایر  ،ذکر کرده
  .)137 -  133 :1385 -  1384 صدقی،( ذکر شده است

ترجمـه یـا   ة شـود آوردن واژ   از مواردي که در این اثر پیوسته تکرار می. 3
یـا  هـا    پانوشـت عبارات عربی در ۀ اشعار و ترجممعنی ۀ معنی هنگام ارائ

حالی گویاي ایـن امـر اسـت آوردن چنـین     ۀ که قرین جا آن از. متن است
یـا   »... ناگفتـه نمانـد  « اراتی مانندهمچنین عب. رسد  نظر می بهکلماتی زاید 

  هـا نـه   تر در ترجمه بیان شده است که حذف آن براي توضیح بیش »أي«
  .انجامد  سازد بلکه به مختصرشدن متن نیز می  وارد نمیتنها خللی به متن 

: آمده است »جودوا فتسودوا«ۀ جملۀ در ترجم 17فحۀ ص 9در شمارة . 4
  : »جود و بخشش کنید تا سود ببرید«

اسـت و   »سـروري «معنی   و به »ساد«ۀ از ریش» تسودوا«در این جمله 
  .است» جود و بخشش کنید تا سروري بیابید«صحیح آن ۀ ترجم
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جائز است حذف آن خواه  .1 :استفهام را چهار حکم استة همز...  « .5
  .)»الف«ذیل حرف  :1384 معلوف،( »... شود و خواه نشود ‘أم’مقدم بر 

  
  منابع

  .دوران: تهران ،تدوین جهانگیر منصور .)1387( قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران
: قـم  ، ترجمـۀ سـیدعلی حسـینی،   نحـو  و صـرف ،  4 ج یهالعربترجمه و شرح مبادي  .)تا بی( رشید، شرتونی

   .انتشارات دارالعلم سسۀؤم
: جـا  بـی  ،عباسـی  محمدمسـعود و  شـیروانی  علـی  ترجمۀ ،نحو شبخ ،ۀالعربی مبادي .)1385( رشید، شرتونی

  .دارالفکر
  .دارالذکر :قم ،تنقیح و اعداد حمیدالمحمدي ،ۀالعربی مبادي. )1427( رشید ،شرتونی
ـ  نامـۀ  فصـل  دو ،»چهار جلد   ۀمبادي العربینقد و بررسی کتاب « .)1385 -  1384(حامد و دیگران  صدقی، ۀ نام

  .13 ش ،علوم انسانی
  .فردوس :تهران ،تاریخ ادبیات ایران .)1385( اهللا ذبیح ،صفا

   .دارالعلمۀ سسؤم :قم، المجلد الرابع قسم النحو ).تا بی(ۀ مبادي العربی
: تهـران  ،احمـد سـیاح و دیگـران    ترجمـۀ  ،نـوین  جـامع  بزرگ فرهنگ یا نامه  لغت .)1375(لوییس  ،معلوف

  .فروشی اسالم کتاب
  

  منابع دیگر
مؤسسـۀ  : ، تهـران 1 حمیـد طبیبیـان، ج   سید، ترجمۀ عقیل  ابنشرح ). 1379(عبدالرحمن   ابن   عقیل، عبداهللا  ابن

 .فرهنگی انتشاراتی تبیان
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  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهاي علوم انسانی نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش
  68 -  57 ، صص1391 ، پاییز و زمستاندومسال دوازدهم، شمارة 

  تاریخ ادبیات عربیترجمۀ کتاب  و نقدبررسی 

  *صابره سیاوشی

 چکیده
اره کـانون توجـه ادیبـان و    وکنـون همـ   زبان عربی با قدمتی به درازاي جاهلیت تـا 

و مبادالت زبـان و قـوم    ،ها چالش ریشۀ روابط، .نویسندگان ملل مختلف بوده است
 آوريي به یادازنی چنان ژرف و عمیق است که آن عرب با زبان پارسی و قوم ایرانی

اهتمام و عالقۀ فراوان به تاریخ ادبیات زبان عربی در میان  .نیست پیوند آن دو تاریخ
هاي مهم در آشنایی با این  یکی از مهارتمنزلۀ  گران ایرانی به دانشجویان و پژوهش

چنـد برابـر   در ایـن زمینـه را   زبان، ضرورت ترجمه و تألیف آثاري پرمایه و اصیل 
ـ  یـات ادب یختارکه کتاب  جا آن از .کند می الفـاخوري و ترجمـۀ    تـألیف حنـا   یعرب

هاي مختلف تحصیالت تکمیلـی   امتحانی دورهعبدالمحمد آیتی از منابع دست اول 
گسـتردة ایـن    رواجاهمیـت و   به دلیـل آید و  شمار می عربی بهزبان و ادبیات رشتۀ 
تحلیلی مورد نقد  ـ ترجمۀ کتاب مذکور به روش توصیفی تاسعی بر آن شده  کتاب

 ها در پایان نتایج حاصله در قالب نکات مثبت و کاستی. تري قرار گیرد و تعمق دقیق
  .گرفته استمندان و محققان قرار  و نیز پیشنهادات و اصالحات در اختیار عالقه

  .یآیتعبدالمحمد  الفاخوري، حنا ،نقد، ترجمه ،یعرب یاتادب یختار :ها ژه کلیدوا
  
  مقدمه. 1

 مند اسـت کـه بـر پایـۀ تحلیـل،      الفاخوري کتابی روش حناتألیف  عربی ادبیات یختارکتاب 
سـعی  « کند گونه که در مقدمۀ کتاب اشاره می نویسنده همان .است و سنجش استوار ،مقارنه

بر آن داشته تا حـد امکـان موضـوعات را بـه صـورت عمیـق مـورد بررسـی قـرار داده و          
شـیوة ایـن کتـاب     ).16 :1378 ،فـاخوري ال( »نگـري نشـود    بافی و سطحی  خوش کلی دست

                                                                                                     
  saberehsiavashi@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی *

  12/8/1391: ، تاریخ پذیرش14/7/1391: تاریخ دریافت
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ایـن  گرچـه   .به شیوة متداول و امـروزي اسـت   بندي مطالب آمیختن تاریخ با تحلیل و طبقه
خـالی   ،کار آید  هکه اهل تحقیق را ب ،کتاب گاهی از تدقیق و تفصیل و ارجاعات دقیق علمی

سـعی داشـته گـامی بلنـدتر       نویسـنده   کـه  جا آن ازاما  ،)385 :1382 ،قراگزلو ذکاوتی( است
 جـاي تقـدیر و   بشناسـاند  هخواننـد  اي نوین به و آثار و مآثر ادبیات عربی را به شیوه ردبردا

یکـی از  منزلـۀ   اهمیت این کتاب بـه سو به خاطر  یک ازعلت نگارش این مقاله  .عنایت دارد
و  ،کتاب برگزیدة سال شـود  1363در سال  هکه سبب شداست منابع دست اول دانشگاهی 

اهتمام مورد  که در چند سال اخیر است اهمیت نقد کتب دانشگاهیبه جهت  دیگر  سوي از
  .است بوده جامعۀ دانشگاهی

  
  نقد کتاب 1.1

 .کتاب است پردازند نقد امروزه نشریات علمی فراوانی به آن می  جمله موضوعاتی که  از
تمییـز و تشـخیص    و معناي قضاوت کردن  و به) critique(» نقد  «اصطالح معادل التین 

طوالنی دارد و به اوایل قـرن  اي  هرچند تاریخچۀ نقد در ایران پیشینه .دادن قطعی است
رهیافتی نوین در کشـورمان  » انتقاد کتاب«یا  »نقد«اما مفهوم  ،گردد می باز هجري ششم

اي مفرد و مسـتقل در   انتقاد کتاب، به صورت مقاله«به اعتقاد خرمشاهی  .آید شمار می به
 »ه استارزیابی یک اثر، از اوایل قرن چهاردهم شمسی در مطبوعات فارسی ظاهر گردید

ترین  برجسته نشریۀ مرکز نشر دانشگاهی و ،راهنماي کتاب، سخنمجالت ). 10: 1363(
  .اند هاي این حوزه نمونه
  
  اهمیت نقد کتاب 2.1

اندیشـۀ آفریننـدگان    يهـا و ارتقـا   نقد کتاب به معرفی جایگاه شایستۀ آثار و اصالح کاستی
به رشـد علمـی و فرهنگـی      فایدة دیگر نقد جلوگیري از وارد آمدن آسیب . انجامد ها می آن  

جامعـۀ دانشـگاهی و طبقـۀ     آشفتگی فکـري و علمـیِ    مرج و  و  هرجگیري از  پیشکشور و 
هـا،   نقد شایسته و منصفانه آن است که در کنـار نـواقص و نـاروایی   . فرهیختۀ اجتماع است

استداللی از دو جنبۀ صورت  ـ با تکیه بر مبانی عقلی  شود و کتاب نقاط قوت اثر نیز بررسی 
با محوریت سازگاري با مبانی و انسجام ) ساختاري ساختاري و نقد برون نقد درون(و محتوا 

  .درونی اثر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
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  حاضر در نقد کتاب ۀروش مقال 3.1
بـاال   کتاب و مشورت با استادان فـن از   سی متن اصلی ابتدا با برر  در ارزیابی این اثر نگارنده 

، أسپس به ارزیابی میزان مهارت مترجم در زبان مبد ؛ارزش علمی کتاب اطمینان یافت  بودن 
نقـد  در پایـان   .و میزان اطالعات او از موضوع کتـاب پرداخـت   ،)ادريزبان م( قصدزبان م
: اسـت   صورت گرفته  زیر حاضر به شرح ديمقالۀ انتقا  قالب   در  مذکورفارسی کتاب  ۀترجم

در نقد کتاب تاریخ ادبیات عربی  هو روش مقال ،نقد کتاب به طور کلی، اهمیت آن در مقدمه
به پیشینۀ نقد این ترجمه و  در همین بخش در کنار معرفی آیتی و ترجمۀ او  . ذکر شده است

مهـارت در  : کـه شـامل دو بخـش    هامتیـازات ترجمـ  . هاي آن پرداختـه شـده اسـت    کاستی
آوردن ضبط دقیـق اسـامی بخـش بعـدي مقالـه را تشـکیل        مهارت در یابی واژگان و معادل

هـا بـه دو    کاسـتی . ده اسـت شـ در پایان بحث برخی پیشنهادات و اصالحات ارائه  .دهد می
 کـاربرد واژگـان  : نـد از ا هاي محتوایی عبارت کاستی. اند شدهدستۀ محتوایی و شکلی تقسیم 

هـاي   تیکاس. هاي نگارشی و لغزش ،استفاده از واژگان تخصصی و دشوار متکلف، مصنوع و
برخی  ه نشدنابیات و برخی اعالم، ترجم نکردن گذاري اعراب :شکلی نیز از این قرار است

ذکـر ترجمـۀ    و ،دو ترجمۀ متفـاوت از یـک بیـت   ارائۀ  ابیات، ترجمۀ ناقص بعضی ابیات،
  .فارسی بدون اصل عربی

  
  معرفی آیتی و ترجمۀ او 4.1

داراي تحصیالت حوزوي  ؛در بروجرد به دنیا آمد ش 1305استاد عبدالمحمد آیتی در سال 
 هاي علمـی و فرهنگـی اشـتغال دارد    به فعالیت  است که  زیاديو دانشگاهی است و سالیان 

تـرین   مهم   .ارسی استففرهنگستان زبان و ادب  عضو پیوستۀوي  ).137 :1385 دسترنجی،(
 تـاریخ  :نآثـار فـاخري چـو    ترجمـۀ  همچنـین    اسـت؛  البالغـه  نهـج  و قـرآن آثار او ترجمۀ 

 ،ابوالعالء معـري  الغفران رسالۀیاقوت حموي،  االدباء معجمابوالفداء،  البلدان تقویم خلدون،   ابن
هاي آیتی ترجمۀ او  نقطۀ عطف فعالیت .را نیز در کارنامه داردفلسفه در جهان اسالم  تاریخو   

) آرکائیسـم ( گرایـی  اي از کهـن  ارسی با انـدك بهـره  فاست که به نثر معیار امروزین  قرآناز 
 چـاپ شـده  انتشارات سـروش  وسیلۀ  به ش 1367در سال   این ترجمه . است  نگارش یافته 

دورة دوم کتاب سال جمهوري اسـالمی از   و در )  138 /1 :1376 برقعی، ؛232 :همان( است
  .دست آورده است بهوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کتاب برگزیدة سال را س
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پس از بارها مطالعه و  نگارنده ؛خالی از ضعف باشد تر اثري است که کم که جا آن از
تدریس این کتاب در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به برخی اشکاالت برخورد 

که  دکن میاگرچه باز هم اقرار  .دپرداز میها  آنبیان  به ،که به امید تصحیح و بهبود کتاب
به و  به چاپ رسیدهبارها  کنون سنگ است که تا مند و گران قدر ارزش آن ترجمۀ مذکور
نقد کتاب به سه نسخۀ متفاوت از کتاب  براي. دشخواهد چاپ در آینده نیز احتمال زیاد 

  :استشده مراجعه 
کـه  ، و آخرین نوبـت نشـر آن  ، 1381 سالدر  پنجمچاپ  ؛1378سال در  چاپ چهارم
 .اسـت  چاپ شـده  انتشارات توس وسیلۀ بهصفحه  839در  1389در سال ، چاپ نهم است

عنـوان   چاپ این کتاب و انتخاب آن بهبار نُه بین این سه نسخه هیچ تفاوتی وجود ندارد و 
اشـکاالت و خطاهـاي   رفـع  پـی  کتاب برگزیدة سال نیز ویراستاران را بر آن نداشـته کـه در  

  .محتوایی و شکلی کتاب برآیند
  
  آیتی هاي هپیشینۀ نقد ترجم 5.1

در تنـوع و   تواند میتر کسی  است که کم در عرصۀ ترجمه قلۀ رفیعی استاد عبدالمحمد آیتی
ـ ها به مقام ایشان دست یا کیفیت آثار و ترجمه    قـرآن کـریم  از میـان آثـار آیتـی ترجمـۀ      .دب

در   محمـدعلی کوشـا   . همـراه داشـته اسـت     ترین اقبال و توجه مخاطبان و ناقدان را به  بیش
هـاي   تاریخچۀ نقد ترجمـه «حجت هادي در مقالۀ   ، میکر قرآن یفارس يها ترجمه نقدکتاب 

ترجمۀ عبدالمحمد آیتی ترجمه یـا   قرآن مجید«، و کاظم کریمی در مقالۀ »کریم فارسی قرآن
اما ترجمۀ ایشـان از   .اند متن ترجمۀ آیتی از قرآن را مورد بررسی و نقد قرار داده» تحریف؟

 از کنون مورد نقد قـرار نگرفتـه و   ه بار تجدیدچاپ، تا، با وجود نُعربی ادبیات تاریخکتاب 
سـنگ   ایـن اثـر گـران    سطح علمی و ارزش ادبی يپژوهش حاضر با هدف ارتقا  جهت   این

  .آید شمار می گامی نو و تازه در این زمینه به  
  

  هاي ترجمه کاستی .2
 و  و ترتیـب مناسـب کلمـات     گـزینش از طریـق    در آن نویسـنده  اي کامل است کـه   هترجم
و اسـتفاده    لفظ   به  لفظ ۀترجم. متن اصلی به ترجمه ببخشد لحنی مناسبِ   ،یابی ماهرانه معادل

 .کنـد  م به زیبایی آن لطمه وارد مـی هم به مفهوم متن اصلی و هاز واژگان مصنوع و متکلف 
و درك بـاالیی کـه از     آیتی در عین برخورداري از دانش وسیع در دو زبان عربی و فارسـی  
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ف لـ گاه خواننده را در وادي واژگان متک  محتواي متن اصلی کتاب و قصد نویسندة آن دارد 
ها نیازمنـد اسـتفاده از    که فهم آن ،واژگان تخصصی  لفظ و نیز   به  لفظ ۀطمطراق و ترجمو پر
هـایی کـه در ایـن ترجمـه      کاستی. کند رها می ،هاي تخصصی مرجع است نامه و کتاب لغت

کاربرد واژگان مصنوع و متکلـف،  . شود و محتوایی تقسیم می  وجود دارد به دو دستۀ شکلی 
و  هـاي محتـوایی   از کاسـتی   هـاي نگارشـی    و لغـزش  ،تخصصی و دشواراستفاده از واژگان 

ترجمۀ ناقص برخـی    برخی ابیات،  ه نشدنابیات و برخی اعالم، ترجمنکردن گذاري  اعراب
ترجمۀ فارسی بدون ذکـر اصـل   آوردن و  ،ابیات دیگر، ارائۀ دو ترجمۀ متفاوت از یک بیت

  .آیند شمار می بهاین ترجمه هاي لفظی  عربی بیت نیز از کاستی
  
  محتوایی هاي کاستی 1.2

  واژگان مصنوع و متکلف کاربرد 1.1.2
از سـهولت و روانـی شـده و     کالمگاه باعث دورافتادن  ،آیتی در قلمرو دو زبان  دانش عظیم 

  بـه  ،شود و پرطمطراق می  سنگین   ها  از همین روي واژه .نهد گام در وادي تکلف و تصنع می
که شاید خاص مترجمـی همچـون    ،ها زدگی در برخی اصطالحات و واژه عربیکه   اي گونه

؛ نـوامیس  )16  س، 71  ص( تعیشـات  :چـون مواردي  .کند خوبی خودنمایی می ، بهآیتی باشد
ــه ــار  ؛ )13  س، 80  ص  ( عالی ــابرة روزگ ــی)27  س ،90  ص( جب ــع معن ؛ )6  س، 175  ص  ( ؛ تتب

 ؛ تعقیــد و اغــراب)1  س، 249  ص( جمــلحســن تتبــع   ؛ )15  س، 175  ص( حســن اتســاق  
؛ تحـریض  )1  س  ،302  ص  ( پسـندید  تر می ؛ گویی تجاهر را از تستر بیش)31  س، 261  ص  (

  ،363  ص  ( ؛ قصـائد مصـنوع و مطـنطن   )12  س، 355  ص( توغـل   ؛ )8  س، 303  ص  ( کنـد  می
 تبویـب و ؛ )311  س، 448  ص( شـود  افتد و مـاه منخسـف مـی    شعراي یمانی فرو می ؛ )4  س

  .)23  س، 549  ص(

  استفاده از واژگان تخصصی و دشوار 2.1.2
کـه ممکـن    هستند چرا نوشتپابرخی اصطالحات و واژگان نیازمند به تعلیق و تفصیل در 

در ادراك همۀ مطلب دچار مشکل ترتیب   این  بهو  دها را ندان نی آنعادي معاست خوانندة 
نوشـت در   و یـا پـی   پانوشتو رفع برخی ابهامات در  تر به همین خاطر توضیح بیش .شود

 الثعلـب  هاي عنـب  دانه :مواردي از قبیل. نماید ناپذیر می ضرورتی اجتناب ترجمۀ این کتاب
صــریع  ،)14   س، 324   ص( ارجــوزه  ؛ )10  س، 135  ص  ( ؛ ســماك اعــزل)2  س، 121  ص(
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ــوانی ــر ،)5  س، 327  ص( الغ ــواردات  ؛ )10  س، 396  ص( تطی ــیوة )28  س، 401  ص( ت ؛ ش
 ،539  ص( اصل ماکیـاولی   ؛ )13  س، 500  ص  ( ؛ صنعت وجدانی)11  س، 407  ص  ( اپیکوري

  .)35  س ،693  ص( باب تغلیب ؛ )14  س ،683  ص  ( ؛ قطا)19  س

  هاي نگارشی لغزش 2.1.3
زدگـی در امـر ترجمـه برخـی      شـتاب   گـاهی   عربـی  ادبیـات  تـاریخ در روند ترجمۀ کتاب 

سبب شده است کـه  ، دهکرگونه که خود مترجم در مقدمه ذکر  همان ،نگارشی راهاي  لغزش
به برخی از این موارد در کنار  در جدول زیر .شد اي دیگر برگردان می گونه  شاید بهتر بود به

  :ترجمۀ پیشنهادي پرداخته شده است و   ،ذکر متن اصلی، مختصات ترجمه  

  متن اصلی
مختصات 

  ترجمه
  ترجمۀ پیشنهادي  ترجمۀ آیتی

و یأتیک باالخبار من لم 
  تزود

 س 76ص 
25  

چه را از کس  و آن
اي برایت بیان  نپرسیده

  خواهدکرد

و آن کس که از او چیزي 
خبرها را براي تو بیان  اي نپرسیده

  .کرد خواهد

  هامۀ
 س 79 ص

17  
  سر  هامه

  ظهرالبحر
 س 90 ص

25  
  پهنۀ دریا  آب دریا

دعاك الهوي و 
  المنازلاستجهلتک 

 س 97 ص
11  

  .و گمراهت ساخت
هاي  عشق تو را فراخواند و خانه

فرسودة معشوق تو را گمراه 
  .ساخت

  أبیت اللعن
 س 104 ص

16  
  اي مرد بی گناه

 به معانی اي دعایی است جمله
  .نفرینت مباد و یا نفرین از تو دور باد

و إن تک ذا عتبی 
  فمثلک یعتب

 س 104ص 
29  

و اگر درخور خشنودي 
باشم تو باید از من خشنود 

  شوي

و اگر شایستۀ سرزنش باشی 
  .همچون تویی باید سرزنش شود

افسوس من و افسوس مادرم او را ها، مرا و مادرم  و اندوه س 146ص   فیا لهفی علیه و لهف أمی
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  .باد  .را  24  

کأن اوب ذراعیها إذا 
عرقت و قد تلفع بالقور 

  العساقیل

 س 174 ص
12  

گاه  آن گویی ساعدي او
ورزد  که در سیر شتاب می

ها  و کوه ،آورد و عرق برمی
از شدت گرما در سراب 

  ... ساعدهاي ،اند پنهان شده

گویی که حرکت دو بازوي آن 
و از  شتر آن هنگام که عرق کند

، روزي سراب سختی گرماي نیم
همچون  ،ها را در خود بپوشاند کوه

  ... دو بازوي

  و عصیت فیک
 س 191 ص

15  
  در تو عاصی شدم و من

چه دربارة تو گفتند سر باز  از آن
  .زدم

  طیر ملیح
 س 203 ص

20  
  .اي زیبا و نمکین است پرنده  اي غمگین پرنده

أخاف من الحجاج سورة 
مخدر ضوارب باألعناق منه 

  خوادره

س  219ص 
17  

ترسم  از حجاج چنان می
که از سورت و شدت 
شیري که در بیشه خفته 

  .است باید ترسید

ترسم همچون  حجاج می از
شیري که دیگر شیران  ترس
  .پنجه از آن در هراسند قوي

ما کنت اول مشتاق أخا 
طرب هاجت له غدوات 

  البین احزانا

 س 233 ص
20  

من نخستین مشتاق 
اي نیستم که  غمدیده

ها بر  غم ،بامدادان جدایی
  .دلش نینگیخته باشد

اي  من نخستین مشتاق غمدیده
ها را  غم، جدایینیستم که بامدادان 

  .بر دلش برانگیخته باشد

  و معان لو فضلتها القوافی
 387ص 
  30س

و معانیی که اگر از 
  ...  فضیلت قوافی بگذریم

ها  اي که اگر قافیه و معانی
  ...  ارزش آن را افزون سازد

  صبر عما تحب
 س 249ص 

9  
چه که دوست  صبر از آن
  .داري می

  .يارد صبر بر آنچه دوست می

عصال فی اسرّتها یقضض 
  الردي

 س 386 ص
4  

هاي  آن گرگ دندان
سخت و کج خود را به هم 

  .زد می

هاي کج خود را که  گرگ دندان
اندرونشان مرگ نهفته است بر هم 

  .ساید می
زعیم للقنا الخطی عزمی 

بسفک دم الحواضر و     
 س 436ص 

9  
 ارادة من نیزة خطی مرا
در ریختن خون مردم 

ارادة من در ریختن خون مردم 
هاي  دار نیزه ها طالیه شهرها و بیابان
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ها کفیل  بادیهشهرها و   البوادي
  .است

  .خطی است

و الحرب أقدم من ساق 
  علی قدم

س  437ص 
13  

و جنگ همچنان استوار 
چنان که ساق بر قدم قد 

  برافرازد

و جنگ استوارتر است از 
  .استواري ساق پا بر گام

إذا تنوشدن لم یدخل فی 
  أذن

 س 437 ص
31  

هایی که چون خوانده  قافیه
  ها جاي گیرند شوند در گوش

هایی که چون خوانده  قافیه
  گیرند ها جاي نمی شوند در گوش

إال السیف و  فما المجد
  الفتکۀ البکر

 س 441 ص
27  

مجد بزرگی چیزي جز 
کوبیدنی که ـ  کوبیدن خصم

کسی همانندش را نشنیده 
  .نخواهد بود ،ـ  است

تنها در سایۀ  مجد و بزرگی
  .شمشیر و شبیخون زدن است

  رب عیش أخفضه الحمام
س  464ص 

15  
چه بسا زندگی که مرگ 

  .تر است از آن سبک
بسا زندگی که مرگ از آن   چه

  .تر است آسان

عفانی من دون التقیۀ 
زاجر و صونک من دون 

  .الرقیب رقیب

س  493 ص
22  

پاکدامنی من غیر از 
مانع من است  پرهیزگاري،

پارسایی تو غیر از نگهبان  و
  .نگهبان تو

دامنی من بازدارندة من  پاك
است و نه احتیاط و دوراندیشی و 

داري تو نگهبان توست نه  خویشتن
  .هیچ مراقب و نگهبانی

فجرّبنی تجدنی سیف 
  .عزم یصمم غربه و زناد راء

 س 498 ص
11  

مرا بیازماي تا ببینی که 
و  شمشیر عزمم بران است

  .تابناكام  اندیشه

مرا بیازماي تا مرا شمشیر 
هاي تیز و بران و  اي با لبه اراده

  .ور بیابی اي شعله زنه آتش

  مقلۀ زرقاء
 س 577 ص

10  
  چشم آبی  چشمانی سبز

  لذیذ األلفاظ مغناطیسو 
 س 624 ص

27  
  مغناطیس

گوار چون  و الفاظ خوش
  ربا آهن

  
  هاي شکلی کاستی 2.2
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  و برخی اعالم ابیاتنکردن گذاري  اعراب 1.2.2
بـه ایـن مطلـب اشـاره کـرده و علـت اصـلی آن را برخـی          اگرچه مترجم محترم در مقدمه

هاست از نخستین دورة انتشار این  اما بهتر آن است که اکنون که سال داند، مشکالت فنی می
ها و مشکالت فنـی در صـنعت چـاپ برطـرف شـده       محدودیت و احتماالً گذرد کتاب می

ضبط درست یا نادرست اعـالم و واژگـان از مـوارد     .اقدام شود کاستی رفع این براي است،
زبـان عربـی    دهد که آیتی آثاري را که از این امر نشان میبررسی  .مبهم در این ترجمه است

بـه ترجمـۀ     شناسد و با داشتن شناخت کامل ایـن آثـار    خوبی می کند به به فارسی ترجمه می
  .ها اقدام کرده است آن

  برخی ابیات ه نشدنترجم 2.2.2
 جـا  آن از .اند و گاه ابیات ترجمه نشده ،عبارات ها، برخی مصراعمورد بحث ترجمۀ در 
هـا بـراي تبیـین و توضـیح      درواقـع از آن  ومورد استشهاد نویسنده بـوده   این موارد که

به ترجمۀ ، پانوشتدر متن یا  ،مترجم محترم بهتر بوده است، تر مطالب استفاده شد بیش
 ؛21 س ،67 ص  ؛ 24 و ،22 ،20 س ،58 ص :از آن جملـه اسـت   .پرداخـت  مـی نیز ها  ن آ

 ،105 ص ؛810 و 806  س ،103  ص ؛15  و 10  س ،99  ص ؛23  س ،89  ص؛ 26  س، 69  ص
 ؛5 س ،210 ص  ؛20 س ،185 ص   ؛29 و 27 س ،128 ص ؛6و  3 س، 106 ص ؛33 س
 .14 س ،696 ص ؛3 س ،622 ص  ؛7 و، 6 ،5 س ،580 ص

  ابیاتناقص بعضی  ترجمۀ 3.2.2
این نارسـایی انـدك    که جا آن از. فاقد ترجمه است بیت  یک  گاهی اوقات نیز تنها بخشی از

ترجمـۀ کامـل    بـراي ممکن است باعث ایجاد ابهاماتی در ذهن خواننده شـود، بهتـر اسـت    
  : هاي عبارت جمله از. اقدام شود  گونه ابیات  این

  ؛»... مصوغ یختال« مصراع دوم 17س  ،399ص 
  ؛»... والجوانح تلطم«عبارت  10 س ،480ص   

  ؛»... وإذا کنف الدنیا« مصراع دوم 1 س، 602ص 
  ؛»و فی کبدي کلما« عبارت 20س، 697ص   

  ؛»لم ینههم نشد عنهم و قد نشدوا« مصراع 19 س، 211 ص
  ؛»و لو یکون لقوم غیرهم أشروا« مصراع 22 س، 212ص
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 »هاسـت  فـراز پرتگـاه  «کـه بـه معنـاي     »مشـرفۀ الهـوادي  « عبارت 8 س ،436ص و 
  .اند ترجمه نشده

  دو ترجمۀ متفاوت از یک بیت  4.2.2
ـ بـراي   .شـود  ترجمۀ متفاوت به خواننده معرفی مـی و با دو واحد دوبار  یگاهی نیز بیت ل امث

 .اسـت دو ترجمـۀ گونـاگون     داراي  »... فإن تبغنی«که بیت  23  س ،81  صو  26  س ،78  ص
  .نیز تکرار شده است 19  س، 121  صو  8  س، 115  ص» ... فتعرککم«بیت  دراین اتفاق 

  ذکر ترجمۀ فارسی بدون اصل عربی 5.2.2
 3  س ،78  در ص ؛آن آورده شده اسـت ل عربی اصبدون ترجمۀ فارسی در موارد نادري نیز 

  .نیز این اشکال وجود دارد

  چینی حروفشکاالت ا 6.2.2
اما همچنان در زمینۀ  به زینت طبع آراسته و تجدید چاپ شده است، این کتاب اگرچه بارها

سـنگ   ها بر ارزش ایـن اثـر گـران    است که برطرف کردن آن اشکاالتی  داراي   امال و نگارش 
  :ند ازا برخی از این موارد عبارت .افزاید می  

، 61  ص  ( دخــول و حومــل ← ؛ دخــول حومــل)11س  ،8ص ( مقامــات ←مقافـات  
 ؛ ذراعأ)17  س، 136ص ( االباطح ← باطح اال ؛ )7س   ،115ص ( بثفالها ← بثقالها  ؛ )19  س
ــت  ؛ )19س  ،192  ص   ( أنــس ←؛ انــس م )9س  ،174ص (   ذراعــا ←  صــالبت ← طاب

ــنادید)11س  ،212  ص( ــنادید ← ؛ س ــه   ؛ )13س  ،222ص   ( ص ــه ← نیتگیخت  برانگیخت
 حکـم و امثـال   ← حکـم امثـال    ؛ )8 س ،234ص  ( افکندند ← افکند  ؛)21س  ،233  ص(
؛ )10  س، 245    ص( میـل  ← ؛ مآال)17س  ،243ص   ( سجع ←؛ سبحع )14س  ،243ص (

، 340  ص( شـیر و بچـه شـغال    ← شیر و خرگـوش  ؛)3س ، 288ص   ( فیکمن ← فیمکن
 شـیر شـتر را   ← شیر شتر بـه را   ؛ )5س   ،344ص   ( شتر شیر را ←؛ شتر به شیر را )21  س

ــعر   ؛)6  س، 344  ص( ــع الش ــعر  ← بی ــع الش ــب)11 س ،436ص  ( و بی ــب ← ؛ غال  قال
ــر  ؛)10  س، 489  ص  ( ــی  فج ــی ← بن ــات)10 س، 498ص ( فجربن ــات ← ؛ طبیع  طبیعی
ــوزه ← اي ؛ اوجــزوه)21  و 20  س، 509  ص( ــه)27 س  ،515ص ( اي ارج ــه ← ؛ نوین  نونی
ــطاطیس ← ؛ رســـطالیس)17  س ،523  ص( ــرون ← القـــران  ؛ )3 س، 527ص ( رسـ  القـ
ــت )3  س ،562  ص( ــه رعای ــت  ← ؛ ب ــه عاری ــت)21  س  ،583  ص( ب ــت ← ؛ رکال  رکاک
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 ،666  ص( کامـل  ← ؛ کمامل)2 س، 661ص ( مخضرمین ← مخصرمین  ؛ )2  س، 660  ص(
  .)10  س ،784   ص( باحثۀ البادیۀ ← ؛ یاحثۀ البادیۀ)33  س

  
  امتیازات ترجمۀ کتاب. 3

وظیفۀ خطیر یک متن رعایت امانت و انتقال روح کالم با اسلوبی متین و کلمـاتی گزیـده و   
یک مترجم  .مؤلف اثر باشداستعداد نویسندگی مترجم باید در حدود استعداد . جذاب است

نظیـر و   آیتـی مترجمـی کـم    ).18 :1370 صـفارزاده، (قد باشـد  تو من ،شاعر شناس، باید زبان
زمینـۀ   در هر دو زبان او تواناییکه است بالمنازع ادب عربی و پارسی استاد  ؛است دانشمند
بـه   هـایی  نمونـه بـه   تـوان  تر می کم  که  است آوردهرا فراهم  سنگ گران هایی ترجمهآفرینش 

یـابی واژگـان و آوردن ضـبط دقیـق اسـامی از       مهارت در معـادل . یافتها دست  آن زیبایی
 ،شاعران، نویسندگان یدهد که آیت این امر نشان میتحقق . ترجمۀ آیتی استروش امتیازات 

شناسد و با داشتن شناخت کامل ایشان دست بـه ترجمـۀ    خوبی می را به زبان و ادیبان عرب
  .این اثر زده است

  
  یابی واژگان مهارت در معادل 1.3

در او  .حال دقیق اسـت   عین هاي شیوا و ادیبانه و در مهارت در یافتن معادلهنر بزرگ آیتی 
افتـد و یـا آن را تحریـف     عین ارائۀ متنی سلیس و روان هرگز از مـتن اصـلی بـه دور نمـی    

 .هـاي سـنجش ارزش یـک ترجمـه اسـت      تـرین مقیـاس    هکند و این خود یکی از عمد نمی
   :قبیلاین مواردي از 

زنـده از  و  تصـویري زیبـا   ،که در اوج هنر و ظرافت کالم 14تا 7 طرس ،85 در صفحۀـ 
  ؛گذارد روباه توسط عقابی تیزپرواز را به نمایش میشکار یک 

چنـان هنرمندانـه    کـالم نابغـه را آن  یی زیبایی جادوکه  33 تا 30 طرس ،107   در صفحۀـ 
  ؛ماند کند که خواننده متحیر و مبهوت برجاي می منعکس می

رسـا   گونه آن توصیف گیسوي یار را در اوج ایجاز و اختصار، 4 طرس، 108فحۀ ص درـ 
کند که هر خوانندة ادیبی دوست دارد بارها و بارها این ترجمه را با خود  و گویا برگردان می

روي  هـاي رز کـه بـر    گیسوانی سیاه نه صاف و نه مجعد، انبـوه هماننـد شـاخه   « :کند بازگو
  ؛»داربست بر هم خفته باشند
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مانسـت کـه چشـمان     مـی اي را  آهـوبره ...  سعاد در بامداد« :25طر س، 173 فحۀص درـ 
  ؛»سایش را به زمین دوخته باشد و آهسته از بینی صدا کند سرمه

ـ  ــو ــ  ،578  صو  ؛7  س ،442  ص؛ 29 س ،302 ص ؛14 س ،301 ص ؛23س  ،249ص در  زنی
  .شود مشاهده میهایی از این دست  نمونه 5  س

  
  آوردن ضبط دقیق اسامی 2.3
جـا کـه    همـان  .نمایـد  آیتی در همان صفحات ابتداي کتاب رخ می نقاط قوت از دیگر یکی

هاي ناآشنا مواجه شده و خـود را از   از اسامی و نام نوآموز با خیل عظیمی يپا تازهدانشجوي 
جاست کـه دوراندیشـی و فراسـت     همین .یابد یافتن تلفظ صحیح و دقیق واژگان ناتوان می

بط دقیق اسامی را در انتهاي هر صفحه به وضوح ض خوانندهآید و  آیتی به یاري دانشجو می
  .یابد و روشنی می

  
  پیشنهادات و اصالحات. 4

  .تصحیح شود چینی حروفاشتباهات . 1
  .دوشنیاز اضافه  مواقعتوضیحات و تعلیقاتی در . 2
  .میالدي است، به تاریخ هجري برگردانده شود اًکه غالب ،هاي ذکرشده در ترجمه سال .3
بـه  ، عنوان شاهد ذکر شـده و  هایی از اشعار شاعران که به و یا بخش ،ها مصراع ابیات،. 4

  .ترجمه شود پانوشتدر متن یا  فاقد ترجمه هستند، عمد یا سهو
برخی کلمات و اصـطالحاتی کـه در ترجمـۀ    ساختاري متن  حفظ انسجام درونبراي . 5

اي  گونـه   مأنوس نیسـت، بـه  زبان  بوي عربی دارد و براي خوانندة فارسی و  رنگ  همفارسی 
  .تر و رساتر تغییر داده شود ارسیف

  .گذاري شود ابیات و اعالم عربی اعراب. 6
 نـد ا نوشـت  و یـا پـی   پانوشـت اصطالحات و واژگانی که نیازمند تعلیق و تفصیل در . 7

  .ندشوتوضیح و تبیین 
انـد بـه یـک ترجمـه      ترجمه شـده   اي متفاوت گونه  بار و هر مرتبه به در ابیاتی که دو. 8

  .دشوتر اکتفا  محدود شده و به ذکر ترجمۀ صحیح
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  منابع
  .خرم: ، قمسخنوران نامی معاصر ایران). 1373(محمد باقر  برقعی، سید

  .21، ش 4 س ،دانش نشر ،»کتاب نقد نییآ« ).1363(الدین  خرمشاهی، بهاء
انجمن آثار : تهران ،استاد عبدالمحمد آیتینامه و خدمات علمی و فرهنگی   زندگی). 1385( حکیمه دسترنجی،

  .و مفاخر فرهنگی
  .طرح نو: ، تهرانها از ادب عربی چینی نکته). 1382(ذکاوتی قراگزلو، علیرضا 

  .همراه: تهران ،اصول و مبانی ترجمه ).1370( طاهره صفارزاده،
  .توس: تهران ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، ،تاریخ ادبیات عربی). 1378( حنا فاخوري،ال

  
  منابع دیگر

انجمن آثار و مفاخر : تهران، مجموعه مقاالت استاد عبدالمحمد آیتی، سفیر سخن). 1385( حکیمه دسترنجی،
  .فرهنگی

  .توس: تهران، ، ترجمۀ عبدالمحمد آیتیتاریخ ادبیات عربی ).1381( حنا فاخوري،ال
  .توس: تهران، ، ترجمۀ عبدالمحمد آیتیتاریخ ادبیات عربی). 1389(حنا  فاخوري،ال
  .دارالجیل: بیروت ،تاریخ االدب العربی). 2005( حنا فاخوري،ال
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  89 -  69صص ، 1391، پاییز و زمستاندومسال دوازدهم، شمارة 

  عربی در زبان فارسیادبی هاي  کارگیري آرایه هنحوة ب
  *صغرا فالحتی

 چکیده
هـا بـه    کـارگیري آن  بـه که ادبا بـا   اند هایی هاي بالغی ابزار محسنات بدیعی یا آرایه

زمـان و   ةهـا همـزاد زبـان نیسـتند ولـی زاد      این آرایه. پردازند آرایش زبان خود می
بـا توجـه بـه    . رسـد  کند و به بالندگی مـی  نمو می و که زبان در آن رشد اند محیطی
 تـوان  موجود میان زبان فارسی و عربی و با استناد به شواهد موجود مـی هاي  قرابت

کـاربرد  . اند کار رفته بهعربی در زبان فارسی هم هاي  گفت اکثر قریب به اتفاق آرایه
  :هاي زیر است در زبان فارسی به گونهها  این آرایه
؛ کـارگیري  بـه  ةبا همـان اسـم و بـدون هـیچ تغییـر در نحـو       آرایه کاربرد )الف

کاربرد آرایه بـا   )پ؛ تر به آن شهرت دارد کاربرد آرایه با اسمی که در عربی کم  )ب
با اسـمی جدیـد یـا     آرایه کاربرد )ت؛ اسمی که در زبان عربی به آن مشهور نیست

 ةبا تفاوت اندك در نحو آرایه کاربرد )ث؛ نام عربی آن است ةشد  اسمی که ترجمه
در ایـن بررسـی   همچنـین  . متفـاوت  اي کـامالً  با شیوهآرایه کاربرد  )ج؛ کارگیري به

 .عربی در زبان فارسی کاربرد ندارندهاي  آرایهمشخص شد که برخی از 
هاي  زبانزبانان آن را از  هایی اشاره شده است که فارسی در زبان فارسی به آرایه

انـد نیامـده    شـده  هاي قدیم عربی که در ایـن علـم نوشـته    اند و در کتاب دیگر گرفته
 .اند پرداختههاي این علم  تر به بدیع و نوآوري مؤلفان جدید نیز کم .است

 بریم؛ می پی علم این با بیان و معانی علم موضوعی تداخل به ها نمونه بررسی در
 .اند شده بدیعی هاي آرایه وارد گاه مذکوردر هر دو زبان مسائل علوم  که نحوي به

صورت علمی مسـتقل در   بار به  کند که بدیع اولین مقاله در نهایت اثبات می این
  .عربی الگو گرفتندهاي  زبانان از نمونه  فارسی زبان عربی بررسی شد و

 .بدیع، زبان عربی، زبان فارسی، آرایه، کاربرد :ها کلیدواژه

                                                                                                     
  azmoude@gmail.com استادیار دانشگاه خوارزمی کرج *

  4/6/1391: ، تاریخ پذیرش27/3/1391: تاریخ دریافت
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  مقدمه. 1
پود زبان عربی و فارسی گاه چنان در هم تنیده شده اسـت کـه در بسـیاري از مـوارد      و تار

کار رفتـه بسـیار    بهیک از این دو زبان  کدام موضوع در کدام بار  یننخستکه  درك درست این
  .دشوار است

در ، انـد  بالغـت  اي از علم بدیع و شـاخه  موضوعکه ، ادبیهاي  محسنات بدیعی و آرایه
اگرچـه زمـان   . دارند یو عرب یدر دو زبان فارس سان و یا نزدیک تر موارد کاربردي یک بیش

توجه بـه گـواهی   به درستی معلوم نیست، اما با ها  کارگیري هریک از این آرایه بهآغاز دقیق 
کـه   زبانـان بودنـد   شـک ایـن عـرب    ، بـی قرآن کریمجاهلی و  ةشواهد موجود در شعر دور

  .کار بردند بهرا ها  بار آرایه  ننخستی
  

  تعریف بدیع. 2
: الشـئ  عتابـد «و » داهب و انشاه: الشئ دعب«: ي این کلمه گفته استمعنی لغو ةدربارمنظور   ابن

معنی لغـوي   ،بنابراین .)»بدع«ذیل  :1410، منظور  ابن(» الجدید: البدیع«و » ثالٍم یلالع عتهاختر
 قرآنبدیع به این معنی در  ۀکلم. گردد می قبیل  این از جدید، تازه، نو ومفاهیم بدیع پیرامون 

بدیع علمی اما از نظر اصطالحی ). 117 :بقره(» رضِاال و السماوات عیدب... « :کار رفته است به
). 287: 2000ینـی،  القزو( شـود  ساختن سخن دانسـته مـی   زیباهاي  آن راه ۀوسیل که به است

کنند، اما تحسین کالم در آن دو ذاتی اسـت   اگرچه دو علم معانی و بیان هم کالم را زیبا می
اي از  پردازد مجموعه چه بدیع به آن می آن. بدیعی عرضی استهاي  زیبا ساختن با آرایه ولی
انـد   تقسیم کرده» معنوي«و » لفظی« ۀها را به دو دست یان علوم بالغت آنهاست که پیشین آرایه

  .)375: 1358هاشمی، (
، کردنـد گـذاري   شناسـایی و نـام   راهـا   شمار انـدکی از آرایـه   یعبد يعلما بار  نخستین

بـا  ها  اما تعداد آرایه .مورد اشاره کرده است 18تنها به  عیالبدمعتز در کتاب   ابنکه   اي گونه به
بـا نـام   هـا   دیگر از این آرایهدوگونۀ بدیع به هاي  تکامل علم بدیع افزایش یافت و در کتاب

 .شویم رو می روبه» شفاهی«و ) 308: 1421سعید،  صادق(» خطی«محسنات 
 
پیدایش و پیشرفت علم بدیع در ادبیـات عربـی و جایگـاه آن در علـوم     . 3
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  بالغت
گیـري   یابیم که شاعران پیش از اسالم قبل از شـکل  جاهلی در می ةبا مراجعه به شعر در دور

را هـا   نمونه چند مورد از آن براي. بردند کار می بهرا ها  علم بدیع انواع گوناگونی از این آرایه
  :کنیم بیان می

  :گفته است» علّقهم« در امرئ القیس
ـ م مفــر  مکــر   عل نم لیالس حطه صخر کجلمود    معــا  مــدبر  لقبـ

  .به کار رفته است الصفات قیتنسآرایۀ در بیت باال 
  :کار رفته است بهها  هم انواع آرایه قرآن کریمدر 

  .جناس اشتقاقو  طباقآرایۀ  :)9: زمر( »ونقل هل یستوي الذین یعلمون والذین الیعلم«
 النظیر مراعاتآرایۀ ) 16: بقره( »هماشترو الضالله بِالهدي فماربحت تجارت اولئک الذین«

  .طباقو 
و  بایجابـه  ءنفـی الشـی  آرایـۀ  ) 37: نـور ( ِ»کرِاهللارِجال التلهیهِم تجاره و ال بیع عن ذ«

  .النظیر مراعات
 ،عباسی یفۀ، خلمعتز  ابن ۀوسیل به ق 276بار در زبان عربی و در سال  نخستینها  این آرایه

زمان  که هماو . مستقل شددر کتابی با همین عنوان » بدیع«گذاري شد و با نام  شناسایی و نام
زیسـت و ماننـد آن    ولید و بشّار می  بنمسلم هاي  به نام دیگر زبان با دو شاعر معروف عرب

تالش کرد تا به همه ها  آوري این آرایه با جمع ،در شعر خود بودها  کاربردن آرایه به ۀدو شیفت
چه  آنان نیست بلکه آنان آن ۀرا آراسته است، ساخت او چه کالم شاعران مبدع زمان بگوید آن

  .اند خویش ساخته ۀمای را دستاست ها در شعر وجود داشته  پیش از آن
اقدام . معتز مباحث بدیع با موضوعات علم معانی و بیان در هم آمیخته بود  ابنتا پیش از 

دیگر علماي بالغت گشود و به پیشرفت و  ه رويراه را ب البدیع لیف کتابأو براي تاعملی 
) ق 395د ( جعفـر   بـن قدامه  ،معتز  ابنپس از ). 16 :تا بی عتیق،(تکامل علم بدیع کمک کرد 

رشـیق قیروانـی     ابـن  ،الصـناعتین در کتاب  )ق 395د (ل عسکري ابوهال ،نقدالشعردر کتاب 
اسـرارالبالغه و دالئـل   در کتاب ) ق 471د (جرجانی  عبدالقاهر ،العمده در کتاب) ق 390  د(

  .پرداختند و مباحث علم بدیع را به کمال رساندندها  به بیان آرایه دیگرانو  االیجاز
بـودن برخـی از    گـذاري، تعریـف و حتـی آرایـه     ناگفته نماند که علماي این علم در نام
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علم معـانی   که برخی از مباحث اي گونه به ؛دیگر اختالف نظر دارند محسنات ذکرشده با یک
کـه از   ،گروهـی اسـتعاره و تشـبیه و کنایـه را     راي مثالب .و بیان با بدیع در هم آمیخته است

و )   338 :تـا  بـی قـیس رازي،  (اند  الي مباحث بدیع قرار داده همسائل علم بیان هستند، در الب
را وارد  ،اند معانیکه در قلمرو علم  ،اي نیز مباحثی همچون تذییل و اعتراض و مساوات عده

  ).370: همان(اند  علم بدیع کرده
توجه به بدیع تنها محدود به علماي بالغت نماند بلکه برخی از شاعران مبالغـه در  

ها اسـت نـه وسـیله     اي رساندندکه گویی بدیع هدف آن را به مرحلهها  کارگیري آرایه به
  ).54 :تا عتیق، بی(

  
  هاي بدیع در زبان عربی پرکاربردترین آرایه. 4

برخـی از  . اي دارنـد  شویم که کاربرد گسترده رو می هروب موارديادبی با هاي  در تطبیق آرایه
، مطلـع  حسـن ، جنـاس ، لزوم ماالیلزم، مبالغه، هزل، عارف  تجاهل«: ند ازا عبارتها  این آرایه

، ارصـاد ، مقابلـه ، مطابقـه ، ردالعجز علی الصـدر ، توشیح، تقسیم، غلو، ترصیع، مذهب کالمی
 ،تناسـب  ،نظیـر  مراعـات  ،التفات ،لف و نشر، طباق، سجع، توریه، مدح شبیه به ذم، استطراد
 بـا  جمع ،ایهام ،مشاکله ،مزاوجه ،حسن تعلیل ،تفریق ،جمع ،و جواب سؤال ،تلمیح، تجرید
 ،سـلب و ایجـاب   ،حکیم اسلوب ،حسن مقطع ،ارصاد ،قلب ،استتباع ،جمع با تقسیم ،تفریق
  .»بایجابه ءنفی الشی ، وموازنه ،ترصیع ،ادماج
  

  بدیع در ادبیات فارسی. 5
 ،همـایی (گویند  گویی و نغزگفتاري می آرایی، نادره که در فارسی به آن سخن ،علم بدیع

وبیش به کـالم ادبـی تبـدیل     ، مجموعه شگردهایی است که کالم عادي را کم)9: 1364
ترفندهاي زیباکننده  ۀابتدا هم). 21 :1368شمیسا، (بخشد  کند و کالم ادبی را ارتقا می می

که به بیان یک مطلب به مانند آن،شد، بعدها استعاره، تشبیه، مجاز، کنایه و  بدیع نامیده می
پرداخت، از بدیع خارج شد و در علم بیان جاي گرفت  انگیز گوناگون می خیالهاي  شیوه

ادبی تحت هاي  که آرایه اند پژوهندگان معاصر بر این عقیده). 7 :1387 وحیدیان کامیار،(
همچـون   ،ایرانیان قدیم تا عصـر غزنـوي  . ه استثیر زبان عربی وارد زبان فارسی شدأت

برخـی عنصـري را   . بردنـد  کار می بهاعتدال حد  را درها  زبان خود، آرایه معاصران عرب
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سـعید،   صـادق (دانند که استعمال بدیع را در شعرش رواج داد  نخستین شاعر ایرانی می
محسنات بدیعی را به قرن ششم و بعـد از رکـود    رواجبرخی دیگر زمان  .)260: 1421

  .)همان( ندرسان میمضامین شعري 
هـا   آن نام ةشد یا ترجمهها  وبیش با همان نام پرکاربرد زبان عربی کمهاي  تقریباً تمام آرایه

صـورت   عربـی بـه  صورت عام و بـدیع   ثیر زبان عربی بهأت. کار رفته است بهدر زبان فارسی 
ملمـع،  مثـل   ، بـدیعی خـود  هـاي   زبان حتی بر یافته خاص، تا حدي است که علماي فارسی

ها  میزان کاربرد هریک از آرایه. اند عربی گذاشتههاي  نیز اسم،  آنمانند بند و  مستزاد و ترجیع
  .استنیازمند پژوهشی جداگانه به رسی ها در ادب فا از آن کدامو چگونگی بسامد هر

کارگیري محسنات و اسـامی مشـهور    به ةپردازیم نحو چه در این مقاله به آن می نآ
همچنـین  . زبـان فارسـی اسـت    ةویژهاي  آن و بیان محسنات خاص زبان عربی و آرایه

زبانـان   ثیر شگرفی که زبان عربی بر فارسـی أاثبات عملی تقدم بدیع عربی بر فارسی و ت
  .یکی از اهداف این پژوهش است ،داشته است

  
  تقدم علم بدیع در زبان عربی و چرایی آن. 6

و نخسـتین   ، یعباسـ ۀ فـ یخل، معتـز   ابن ۀنوشت )ق 274( البدیع تاریخ تدوین کتاب ۀقایسبا م
) 84 :1421سـعید،   صـادق ( )ق 573(رادویـانی   اثرترجمان البالغه کتاب بدیع فارسی به نام 

. تر از بـدیع فارسـی بـه ظهـور رسـید      عربی ابتدا و در زمانی بسیار قدیمیابیم که بدیع  می در
نـد،  ا هپیدایی بدیع در زبان عربی به آن معنی نیست که دانشمندان ایرانی در آن سهمی نداشت

طور عام  هب، علماي بالغت عربی و گاه پیشاپیش آنان ارکان بالغت را گام با همبلکه ایرانیان 
  .گذاري کردند پایهخاص، صورت  هو بدیع را ب

گیـري و   ایرانیـان در شـکل   بـودن   سـهیم جا پرسیده شود با وجـود   ممکن است در این
پیشرفت علم بدیع عربی، چرا علم بدیع در زبان فارسی بسیار دیرتـر از زمـانی کـه تصـور     

ـ  : شد؟ در پاسخ به این پرسش بایـد گفـت   شد آشکار می خیر بـه دو عامـل دیـن و    أایـن ت
  :گردد سیاست برمی

پرداختن بـه علـوم زبـان فارسـی و     جاي  به ،شد ایرانیان  باعثیکی از عللی که : دین. 1
 بـه . اسـت  قرآنگمان ارتباط تنگاتنگ علوم بالغت با  به بدیع عربی بپردازند، بیآن، بالغت 

این امر سبب شـد تـا   . بالغی بوده استهاي  نمو بحث و عامل اصلی رشد قرآنکه   اي گونه 
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 قـرآن بالغی خود را نیز وقف خدمت به هاي  تالشدیگر، لغوي هاي  کنار تالشدر   ،ایرانیان
دانسـتند و   بیگانه نمـی بود، اسالم را برایشان به ارمغان آورده که  ، ایرانیان زبان عربی را. کنند

همـین امـر در ایرانیـان مسـلمان      ؛نگریسـتند  مسـلمانان مـی   ۀزبان مشترك هم منزلۀ به آن به
بالغـت فارسـی    قوي براي خـدمت بـه بالغـت عربـی ایجـاد کـرد و آنـان را از       اي  انگیزه

بـه   قـرآن  ۀعلوم بالغت عربـی در سـای  که  ایناوضاع به همین وجه سپري شد تا . بازداشت
ـ  گاه ایرانیان فرصت یافتند تا تالش آن ؛تکامل رسید بالغـت فارسـی مبـذول     ۀهایی در زمین

  .)84: 1421 سعید، صادق(دارند 
نظام . عامل دیگري که به رشد و بالندگی بالغت عربی انجامید، سیاست بود: تسیاس. 2

که این نظام پرداختن  اي گونه به ،حاکم بر جهان اسالم تا حد زیادي وابسته به زبان عربی بود
که ارتباط سیاسی  ،در قرن اول و دوم. شمرد به هر زبان دیگر را نوعی تمرّد علیه خویش می

قرن سوم به بعـد و بـه   اما از  ؛زبان فارسی ظهور و بروز نداشت ،با مرکز خالفت محکم بود
یعقوب لیث صفاري اوضاع تغییر کرد و ادبیات فارسی رشدي را آغاز کرد که دنبال حرکت 

  ).همان(در زمان سامانیان به اوج خود رسید 
). 163: همان( ستین رید یفارس بالغت رظهو يبرا ششم قرن گذشت، چه آن به توجه با

همین ویژگی به بدیع  ؛سازگاري داردها  علم بدیع علمی عربی است که با ویژگی دیگر زبان
خـوانی   مکه قواعد این علم با زبان فارسی هـ  جا آن از .دیگر شودهاي  اجازه داد تا وارد زبان

  .رفته بدیع وارد زبان فارسی شد تري داشت، رفته بیش
فارسی، علماي این علم در آغاز حتی شـواهد و  هاي  گواهی مطالب موجود در کتاببه 
هـا بـراي    گرفتند، اما به مرور زمـان بعضـی از آن   میعربی هاي  شعري را از کتابهاي  نمونه

ناگفتـه نمانـد کـه در     .)143 :1368 شمیسـا، (هایی از شعر فارسی یافتند  مباحث بدیع نمونه
که برخی از  چنان .)205 :1421سعید،  صادق( افزودندمطالبی به بدیع  نیزگذر تاریخ ایرانیان 

به در ادامه  ،و در ادبیات عربی جایگاهی ندارنداست در ادب فارسی وارد شده  فقطها  آرایه
  .شد اشاره خواهدها  اي از این آرایه نمونه
 درثیرپذیري زبان فارسی از بدیع عربی به این معنی نیست که ایرانیان پـیش از اسـالم   أت

فـن شـعر   «ان بـا  گر آن است که ساسـانی  زبان پهلوي شعر نداشتند، بلکه شواهد موجود بیان
  .)86 :همان(ند ا هآشنا بود» ارسطو
  

  تداخل مباحث بدیع و معانی و بیان. 7
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یابیم که گروهی از دانشمندان بالغت مباحث معـانی را وارد   بدیع درمیهاي  کتاب ۀبا مطالع
اطناب هاي  جمله مباحث علم معانی که وارد بدیع شده است انواع صورت اند، از کردهبدیع 

موضـوعات معـانی    فقـط البتـه   .)52 :تا بیعتیق، ( .مانند تکرار، تفصیل، تذییل و ایجاز است
هـاي   ي از موضوعات علم بیان نیـز درکتـاب  وارد قلمرو علم بدیع نشده است بلکه شواهد

کـه ایـن مباحـث را وارد    است نخستین فردي  ، خلیفۀ شاعر،معتز  ابن. شود بدیع مشاهده می
  .شود میاشاره ها  اي از این آمیختگی جا به پاره در این .)همان(است  بدیع کرده

  
  هاي معانی و بدیع آمیختگی. 8

  هاي اطناب و مساوات و ایجاز انواع صورت 1.8
را از مباحث بدیع دانسته است و قدامـه آن را از  » ... الکالم اعتراض« معتز ابن. 1

 بـا الدین همایی این بحث را  این جالل وجود با .)117 :همان(داند  موضوعات معانی می
را زیـر  او شاهد شعري  .)332 :1364همایی، ( کتاب خود گنجانده است وان بدیع درعن

  :آورده است »اعتراض یاحشو «با نام 
  برفـت  بـاد  شکسـته  شیپا که يد

  
ــاد دراز عمــرش کــه گــل   ــد ب   آم

  )همان(  

مـثالً  . کننـد  بدیع بررسی می ۀبرخی از علماي بدیع عربی نیز این مبحث را در حیط
  :دانسته استاز مباحث بدیع آورده » اعتراض«زیر را که براي ابوهالل شاهد شعري 

  طـاال راوك تعلّموا منـک الم     الباخلین و انـت مـنهم   انّ لو
  )360 :1427، عسکري(

آن است که شاعر قبل از قافیه معنی را به پایان برساند و با بیان قافیـه  : »ایغال«. 2
  :مثل. تري به آن بیفزاید بیشمفهوم 

ــا لیوه  ــخره یوم ــاطح ص ــاکن   فلم یضرها و اوهی قرنـه الوعـل      نه
امـا در کتـاب   ) 335: 1364، همـایی (انـد   در مباحث بدیع آوردهرا  یتب ینابرخی 

  .)241 :1358هاشمی، ( است الي موضوعات علم معانی آمده هدر الب جواهرالبالغه
 :تـا  بیعتیق، (اند  این موضوع را از مباحث بدیع دانسته معتز و قدامه ابن :»تذییل«. 3
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  .)241: 1358هاشمی، ( معانی استکه از مباحث علم   حالی ، در)25
 جواهرالبالغه که در کتاب ،این موضوع را ییهما ینالد جالل: »اطناب و تطویل«. 4

  : با ذکر بیت ،)235 :همان(از موضوعات معانی است 
 زیرا که رمد چشم و صداع سرم اسـت    نرســم بــه خــدمتت معــذورم گــر مــی

وضـوع بـا عنـوان    دیگر بالغـی ایـن م  هاي  درکتاب .)همان(از موارد بدیع شمرده است 
  .)261:1407المنقذ،   ابن( مورد بحث قرار گرفته است) قتصاداختصار و ا(» اسهاب و اطناب«

ـ آ یمـ  حسـاب  بـه از انـواع اطنـاب    یموضوع هـم کـه نـوع    نیا: »حشو«. 5  از و دی
 عیاز مباحث بد گرید هاي در کتاب ،)236: 1358 ،یهاشم(است  یمعان علم موضوعات

لهـا فعرفتهالسـته    اتیتوهمت آ« شاهد ذکر با منقذ ابن مثال يبرا. شمرده شده است
  .)209: 1407( داند یم یعیبد محسنات از را آن »عو ذاالعام سابِ اعوامٍ
ـ   نیالـد  اثر شـمس  العجم اشعار رییمعا یف المعجمدر کتاب : »جازیا«. 6  سیمحمـد ق

در  یهاشـم  احمـد  کـه  یحـال در  است، آمده حساب به عیبد مباحث از) 1370( يراز
  .است دانسته یمعان موضوعات از را موضوع نیا) 230( جواهرالبالغه

ـ  شمس. اندازه باشند کیدر کالم به  یآن است که لفظ و معن: »مساوات«. 7  سیق
 محسنات ازاست،  یاز موضوعات معان ياریبس هاي که در کتاب را، موضوع نیا يراز
  ).371: تا یب ،يراز سیق( است شمرده عیبد

  
  موارد دیگر 2.8

از  بـدیع نـو  در کتـاب  امـا  مختلـف از موضـوعات بـدیع اسـت،     هـاي   در کتـاب : »التفات«
 .)90: 1380 محبتی،(موضوعات معانی شمرده شده است 

  
  هاي بیان و بدیع آمیختگی. 9

  :اند درهم آمیختههاي بدیع  اي از موضوعات علم بیان نیز با آرایه چه گذشت پاره افزون بر آن
  ).240: 1427عسکري، ( ددان می یبدیعهاي  را ابوهالل از آرایه» استعاره«. 1
  ).99: 1380 محبتی،؛ 22: تا بیعتیق، (داند  بدیع میهاي  هالل از آرایه را ابو» کنایه«. 2
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؛ 22: تـا  عتیـق، بـی  ( داننـد  میبدیع هاي  را برخی از علماي بالغت از آرایه» تعریض«. 3
  .)100 :1380محبتی، 

  .)240: 1427عسکري، ( داند بدیع میهاي  عسکري از آرایهرا ابوهالل » مجاز«. 4
ها  اي از کتاب در پاره، اند که از موضوعات علم بیان ،»تشبیه«مختلف هاي  گونه. 5

  .)662 :1339وطواط، ( دان شمرده شده یبدیع از محسنات
  تغییر و تحول در قلمرو بدیع. 10

 عیبد یتکامل روند در که است یتحول و رییتغ پژوهش نیاشاخص  موضوعات از یکی
  :میده یم قرار یبررس مورد دگاهید دو از را راتییتغ نیا. است داده رخ

ـ آرا از یبرخـ  عیبـد  يریـ گ شکل خیتار طول در: ها هیدر اسم آرا رییتغ) الف  هـا  هی
 هـا  هیآرا نیا از ییها به نمونه افت؛ی رییتغ نامشان يچند از پس یول اند، شده يگذار نام

  :میکن یم اشاره
 را آن قدامـه  او از پس که برد یم نام »الصفه یف االفراط« نام با یصنعت از معتز ابن. 1

  .)91: تا یب ق،یعت( دینام »مبالغه«
 معتـز  ابن ۀلیوس به »تیب یف تممهیف هیعودالی ثم معناه تمیکالم لم  یاعتراض الکالم ف«. 2
به  را هیآرا نیا بعدها ابوهالل .)117: همان( دینام »میالتتم« را آن قدامه یول شد ییشناسا

  .)120: همان( داد رییتغ »لیالتکم«
 ،)314: 1421 د،یسـع  صادق( دینام »مطابقه« معتز ابنرا  »و ضده ءیالش نیالجمع ب«. 3

ـ تغ» مجاوزه االضداد«آن را به » ثعلب«  نهـاد  نـام  »تکـافو « را آن قدامـه داد و سـپس   ریی
  .)315: همان(

 یمـدت  از پس اما کردند رییتغ ها اسم از یبرخ عیبد یتکامل ریس در که نماند ناگفته
 قدامـه  کـه  کرد اشاره میالتتم به توان یممثال  يبرا. متداول شد ها آن نخست نام دوباره

را  میمتأخران نام التتم گریبار د گاه آن د؛ینام لیالتکم را آن» هالل ابو« و بود کرده يگذار نام
  .)121: تا یب ق،یعت( بردند کار به

 که يا گونه به شدند، متحول عیبد تحول ریس در ها هیاز آرا یبرخ :فیتعر در ولتح) ب
 بـه  تـوان  ینمونـه مـ   يبرا. است متأخران فیتعربرخالف  که دادند ارائهاز آن  یفیقدما تعر

  :کرد اشاره ریز موارد



 155   صغرا فالحتی

  1391سال دوازدهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

از تکلـف ابـداع    دور و کـو ین الفـاظ و  دهیـ گز یبه معان عیبدعلم  گامان شیپ: »ابداع«. 1
 یعیبـد  صـنعت  چنـد  کـه  دانند یم یزمان را ابداع أخرانمت). 703: 1339وطواط، ( گفتند یم
  .)404 :1358 ،یهاشم( شوند جمع جا کی

 المنقذ،  ابن( باشد یطوالن هرچند ،دانند یم دهیپسند يریرا تعب حیتوش یبرخ: »حیتوش«. 2
 هـاي  سـنگ : »ارضها ثقبنه للمخـانقِ  یها حصرِیغالد اذا زان الحسان بِبِ«: مثال يبرا؛ )89: 1407
آن است که اول : اند گفته حیتوش فیدر تعر گریگروه د). 136: همان( دندیمروار هیشب منطقه

ـ قاف به متعلق تیب اول يمعنا که يا گونه به باشد هیقاف بر شاهد تیب  شـنونده  اگـر  و باشـد  هی
نـوع   .)349: 1427 ،يعسـکر ( فهمـد  یم را هیقاف تیب اول دنیشن با بداند، را دهیقص »يرو«
 بـا  که يا گونه به ،دو بحر مختلف خواند هرا بتوان ب دهیقص اتیآن است که اب »حیتوش« گرید

شـود بحـر    قـف دوم و یـۀ حاصل شود و هرگاه بـر قاف  یبحر عروض کیاول  یۀقاف بر وقف
  ).313: 1421 د،یسع صادق( دیآ یم دیپد يگرید یعروض
  .)392: 1427 ي،عسکر( وزن بیاورند یات متوالی کلمات همآن است که در اب: »تطریز«. 3

ــام      اعوام وصل کاد ینسی طیبها ــا ای ــوي فکانه ــر الن   ذک
ــوام      ثم انبرت ایام هجـر اعقبـت   ــا اع ــا انه ــی فخلن   باس
ــا    ثم انقضت تلـک السـنون و   ــانهم احـــالمفکانهـ   و کـ

  )103 :1407المنقذ،   ابن(

ها صفت مشترك  آن ۀتطریز آن است که کلمات مختلف ذکر شود و براي هم نوع دیگر
  :لامثبراي ) 303 :1421 ید،سع صادق(با یک لفظ تکرار شود 

کالشــــمس او کالبــــدر او     و شادن ما مثله فـی المـالح  
ــده     لی مـن ثنایـاه و مـن ریقـه       راح و راح و راحو خــ

  )103 :1407المنقذ،   ابن(
  
  اشتراك معنوي. 11

هایی است کـه   کند تنوع و گستردگی نام چه بیش از همه خودنمایی می آنها  در بررسی آرایه
دیگري آرایه را فرد گاه یک نویسنده چند نام را بر یک آرایه گذاشته و گاهی . هر آرایه دارد

  :کنیم اشاره میها  به برخی از این مترادف براي مثال. است کردهبا نام دیگري تعریف 
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 ،يمسـتو  قلـب کامـل،   قلـب ، )58: 1364 ،ییهمـا ( مـردد  مـزدوج،  مکـرر،  جنـاس 
 الصـدر،  یعلـ  ردالعجز ر،یتشط مقابله، رجوع، جاب،یا و سلب باالنعکاس، لیستحیماال

 تضاد، مطابقه، طباق، مجانسه، تجانس، س،یتجن جناس، ن،یتیذوقاف ع،یتشر مطابقه، ر،یتصد
 ر،یالنظ مراعات ابهام، ل،ییتخ ه،یتور، )278 :همان( میتسه ارصاد، تطابق، تکافو، ق،یتطب

، )302: 1374 ،ییرجا( رهیغ مساق المعلوم سوق عارف، تجاهل ائتالف، توافق، تناسب،
  .ابهام ه،یتوج
  اشتراك لفظی. 12

و یک اسم بـر  اند  هم به تنها در لفظ شبیهشویم که  رو می هدر بدیع گاه با اسامی مشابهی روب
  :شود ها اشاره می به برخی از آن براي مثال. مختلف اطالق شده استآرایۀ دو 

سطح  این نوع هم. شود می اطالقاز سرقات ادبی  قسمیلفظی است که به : »مساوات«. 1
  ).278: 1407لمنقذ، ا  ابن( برتر استاز آن و به خاطر ابداع  است  ر قدیمارزش شع همو 

سان  معنی یک شود که داراي لفظ و در علم معانی به عبارتی گفته می: »مساوات« ـ
  ).243 :1358هاشمی، (باشد 
 نیزاي که بدون آن  است و عبارت است از آوردن کلمه» تتمیم«آن اسم دیگر : »تبلیغ«. 2

  :در بیت» الوعل«مثل . استمعنی کامل 
ــم     نهـا کناطح صـخره یومـا لیوه   ــه  فل ــی قرن ــرها و اوه یض

  )88: 1407 المنقذ،  ابن(

ز نظـر عقـل و عـرف ممکـن     شده ا یکی از انواع مبالغه است که ادعاي مطرح: »تبلیغ« ـ
  :مثل. باشد

ــرت  ــریح ف ــابقتها ال ــا س   اذا م
  

  الترابـا  الـریحِ  و القت فـی یـد    
  )396 :1358 ی،هاشم(  

هـا   مثل هم باشند و تفـاوت آن » روي«به سجعی گویند که دو کلمه از نظر : »مطرّف«. 3
  .)422 :همان( حال و محال: مثل. در وزن باشد

تر از دیگري در  به جناسی گویند که یکی از دو رکن جناس یک حرف بیش: »مطرف« ـ
 .)415 :همان( هوا و هوان: مثل. خر داشته باشدآ

ـ   اول به جناسی گویند که یکی از دو رکن جنـاس در : »مطرف« ـ از  تـر  یشدو حـرف ب
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  .)417 :همان( عل و فاعل: مثل ،داشته باشد یگريد
  
  ها در فارسی گیري آرایه کار نحوة به. 13
اند اما  کار رفته بهتر با همان نام و کاربرد در زبان فارسی  متداول در زبان عربی بیشهاي  آرایه

مـثالً  . ندجدیدي مشـهور  نام اها در زبان فارسی ب کنیم که برخی از آن همه مشاهده می این با
  .)76: 1364همایی، (شهرت دارد » اعنات« نام ادر زبان فارسی ب» لزوم ما ال یلزم«

و » جناس اضـمار و اشـاره  « مثالً. زبان عربی در فارسی کاربرد ندارندهاي  برخی از آرایه
در ادب . انـد  تـر یافتـه   عربی در زبان فارسی کاربردي متفاوت یـا وسـیع  هاي  اي از آرایه پاره

اما در فارسی آن اسـم   ،اي است شویم که در عربی نام آرایه رو می هاي روب فارسی گاه با واژه
ایـن   .کار رفته است و ارتباطی با اصطالح بـدیع عربـی نـدارد    عنوان مشترك لفظی به به تنها

  :توان به دو بخش تقسیم کرد ها را می دسته از آرایه
  
   سان دارند عربی کاربردي یکارسی و هایی که در ف آرایه 1.13

، ارصـاد ، مراعـات نظیـر  ، تجاهل عـارف ، مبالغه، عکس: اند از ها عبارت این آرایهتعدادي از 
  .مذهب کالمی، و حسن تعلیل، لف و نشر، مدح شبیه به ذم، استتباع، رجوع، تضاد
  
  با نام عربی آن است، شهرت دارند که متناسب، هایی که در فارسی به نام دیگر آرایه 2.13

گویند و آن » تبدیل و عکس«و » طرد و عکس«عربی که در فارسی به آن  »عکس« )الف
  :مثل. کلمات در مصراع دوم بیاید خیرأکه مصراع اول بیت با تقدیم و ت عبارت است از این

  بوستان بر سرو دارد آن نگار دلستان
  

  آن نگار دلستان بر سرو دارد بوستان  
  )73: همان(  

بدیع هاي  البته در کتاب. شهرت دارد» اعنات«عربی در فارسی با نام » لزوم ماالیلزم« )ب
  .)76 :همان(کار رفته است  بههم » تضییق و تشدید«فارسی گاهی براي این آرایه نام 

هـایی   گیـري تفـاوت   کار به ةتر شده و از نظر نحو در فارسی وسیع» لزوم ماالیلزم«کاربرد 
  .دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد

» ذو وجهـین «و ) 345 :1374رجـایی،  (» محتمل الضدین«عربی در فارسی » توجیه« )پ
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  .)144: 1374 کزازي،(گویند  هم می» ابهام«نامیده شده است و به آن ) 656 :1339وطواط، (
) 403 :1358هاشـمی،  (گوینـد   هم می» رجوع« که در عربی به آن» سلب و ایجاب« )ت

  .شود نامیده می» رجوع« نیز در فارسی
  .)367: تا بیقیس رازي، (معروف است » تسهیم«عربی در فارسی به » ارصاد« )ث
معرفـی  » مطابق یا مصدر«عربی گاهی اوقات در فارسی با نام  »ردالعجز علی الصدر« )ج

  ).323: 1421سعید،  صادق(اند  نامیده» مطابقه«و گاهی آن را ) 638: 1339وطواط، (شده است 
  ).641: 1339وطواط، (شهرت دارد » متضاد«عربی در فارسی به نام » تضاد« )چ
و ) 659 :نهمـا ( معروف است» تخییل«و » ایهام«هاي  فارسی به نام عربی در» توریه« )ح

ـ   .)259: 1364همایی، (شود  گفته می» توهیم«گاهی نیز به آن  زیـر را   ۀبراي این آرایـه نمون
  :اند ذکر کرده

  جســتم مـن ز قاضــی یسـار مــی  
  

ــین     ــود و داد یمـ ــی نمـ   بزرگـ
  )661: 1339وطواط، (  

  .که مراد مال و سوگند است
، در )79: 1364 یی،همـا (انـد   هـم گفتـه  » توشـیح «و » مأتو«عربی که به آن » تشریع« )خ

  )677: 1339وطواط، (شود  نامیده می» ذوقافیتین«فارسی 
  ).695 :همان(شود  گفته می» جامع«در فارسی گاه عربی » جمع« )د
 ي،راز یسقـ ( در فارسـی کـاربرد دارد  » متقابل«و » تقابل«هاي  عربی با عنوان» مقابله« )ذ

  .)375: تا یب
 مشـهور اسـت  » مـدح دو رویـه  «یـا  » وجـه مـدح م «عربی در فارسی به نام » استتباع« )ر

  )656: 1339وطواط، (
  ).44: 1368شمیسا، (شود  نامیده می» جناس وسط«عربی در فارسی گاه » جناس مکتنف« )ز
شـود   نامیـده مـی  » تدویر«و » معکوس«عربی در فارسی گاه » ماالیستحیل باالنعکاس« )ژ

  .)325 :1421سعید،  صادق(
  
  دو زبان کاربردي متفاوت دارندهر هایی که در  آرایه 3.13

چیـزي کـه در   آن با توجه به  واژه یمفهوم عرب شنویم که را میگاهی در زبان فارسی اسمی 
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اما این واژه در فارسی کاربردي متفاوت پیدا کـرده   ،شود بدیع عربی متداول است تداعی می
  :کنیم ها اشاره می اي از آن به پاره. است

با تعریف  ها سی آنولی تعریف فار استدر همان حیطه ها  کاربرد آنهایی که  واژه )الف
  .تفاوت دارد یشانعرب

یعنی یکی (جناسی است که یکی از دو رکن آن » مطرف« در عربی جناسبراي مثال 
اما در فارسی این . »محال«و » حال«مثل  ،یک حرف در اول اضافه داشته باشد) از طرفین

در حرف آخر مختلف ) طرفدو  یعنی(شود که دو رکن آن  اصطالح به جناسی گفته می
مطـرف را جناسـی    یگـاه  بعضی از علماي بالغت فارسـی  )73: 1380محبتی، (باشند 

» گوشـه «و » توشـه «مثـل   ،در حرف اول اختالف داشـته باشـند  آن دانند که دو رکن  می
  :جناس مطرف آورده است مثال شاهد برايهمایی نیز بیت زیر را  .)57 :1374، کزازي(

  رغـم حسـود   احمداهللا تعـالی کـه علـی   
  

  خیل باز آمد و خیرش به نواصی معقود  
  )55: 1364، همایی(  

و آن زمانی است که یکـی از   شود اطالق میمطرف به نوع دیگري از جناس هم  جناس
ر عربی به این جناس مطرف د. تر از دیگري داشته باشد دو حرف بیشدر اول  ارکان جناس

 .)116 :1999مراغی، ال( گویند
اي در وسط داشـته باشـد    به جناسی که در آن یکی از دو رکن حرف اضافهدر فارسی  ـ

به این نوع جنـاس  ). 51: 1374کزازي، . (»داستان«و  »دستان«گویند، مثل  می» جناس وسط«
 .)415 :1358هاشمی، (گویند » مکتنف«در عربی 

المخرج با هم تفاوت داشته باشند  در حروف قریبآن در عربی به جناسی که دو رکن  ـ
بـه آن جنـاس    فقط در آغاز کلمـه باشـد  گویند، اما در فارسی هرگاه این اختالف » مضارع«

  .)42: 1368شمیسا، ( گویند می مضارع
دو در آخـر  گویند که در آن یکی از دو رکن جناس » جناس مذیل«یبه جناسدر عربی  ـ

اما در فارسی به جناسی که در آن یکـی از   .)417: 1358 ی،هاشم(حرف اضافه داشته باشد 
  .»خطا«و » خط«مثل  ،گویند» مذیل«اي داشته باشد  حرف اضافهدر آخر دو رکن آن 

اي  حـرف اضـافه  در آخـر  در عربی به جناسی که در آن یکی از دو رکـن جنـاس    ـ
 گوینـد  نوع جناس مـذیل  به این یدر فارس .)415 :همان(گویند » مردوف«داشته باشد 

  .)52: 1374 ي،کزاز(



 در زبان فارسی عربی هاي ادبی کارگیري آرایه هنحوة ب   160

  1391سال دوازدهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

مخـرج   حروف هم شود که دو رکن آن در یکی از گفته می» الحق« یبه جناس یدر عرب ـ
اما در فارسـی هرگـاه ایـن اخـتالف در حـرف       ؛)415: 1358 ،هاشمی(دناختالف داشته باش

  .)60: 1374 ي،کزاز( »چمانه«و » چغانه«مثل  ،شود خوانده می الحقجناس وسط باشد 
در حــروف دو طــرف جنــاس مضــارع گوینــد کــه اخــتالف  یبــه جناســ یدر عربــ ـــ
و جنـاس  » مصحف«اما در فارسی گاه بر جناس  ؛)417: 1358 ی،هاشم(المخرج باشد  قریب

  .)57: 1364همایی، ( شود اطالق میجناس مضارع » خط«
 شـود  گفتـه مـی  » ردالصدر علی العجز«هاي  در فارسی به یکی از گونه» تشابه االطراف« ـ

  ).70 :همان(
  .کرده استاز نظر کاربردي تغییر ها  قلمرو آنهایی که  واژه )ب
یک صفت داشته باشیم و بـه خـاطر   همراه عربی آن است که موصوفی را  در» تجرید« ـ

در عربـی  . همان صفت خـارج کنـیم   همراهوصوف دیگر بیان مبالغه از موصوف قبلی یک م
آن  یـد تجرامـا در فارسـی    ،)390 :1358هاشـمی،  ( خطاب با نفس هم نوعی تجرید اسـت 

  .)75: 1383شمیسا، ( را تعمداً در سخن نیاورند است که یکی ازحروف الفبا
و در عربی آن است که از چیزي با لفظی نام ببریم که براي آن کاربرد نـدارد  » مشاکله« ـ
تعلم ما فی نفسـی و ال  «: ثـل م ،کار ببریم بهکه در کنار آن ذکر شده آن لفظ را  دلیل این  به فقط

این دو واژه در کنـار   زیرایم، ا هاطالق کرددو  هرنفس را بر انسان و خدا » اعلم ما فی نفسک
مشـاکله گـاه بـراي جنـاس      عنـوان اما در فارسـی   .)391: 1358 ی،هاشم(اند  کار رفته بههم 

بـا نـام   » مصـحف «همایی نیز از جناس ). 322: 1421 سعید، صادق(کار رفته است  به» خط«
  .)57: 1364همایی، ( سخن گفته است» مضارعه«و » لهمشاک«

اما در فارسـی آن اسـت کـه در شـعر      ،شود گفته می» ذوقافیتین«در عربی به » توشیح« ـ
 :1368 شمیسـا، ( ها نام کسی به دست آیـد  روف اول آندن حکرکلماتی بیاورند که با جمع 

  :اند ابیات زیر از این قبیل .)75
ــه تیــر انــدوه بخســت      ــوق دلــم ب   معش

  
ــی    ــم نم ــران شــدم و کس ــت حی ــرد دس   گی

  مسکین تن من ز پـاي محنـت شـده پسـت      
  

  دست غم دوست پشت من خـرد شکسـت    
  )81: 1380محبتی، (  

به این صنعت شعري گـاهی  . آید دست می هب» محمد«اسم ها  که از جمع حروف اول مصراع
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  .گویند هم می» موشّح«
آن است که ضمیر از غایب به مخاطب برگردد، اما در فارسی التفات وانگري » التفات« ـ

بـاره بـه    یـک   معنایی را دگرگون کند و بـه  ۀناگاه بافت و زمین  که سخنور به اي گونه است، به
کهن فارسـی التفـات   هاي  در نوشته .)101 :1374کزازي، (خود رنگ دیگري بخشد  ۀاندیش

: مثـل . کردند همان ساخت حذف می ۀپای فاعلی را از پایان فعلی بر ۀاسآن بوده است که شن
کـه نویسـنده فعـل    » فصلی خواهم نوشت از بردار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد«
  .)103 :همان(حذف کرده است » شد«را از آغاز » مخواه«

اما  ،)403 :1358هاشمی، ( کار بریم بهچند آرایه را با هم  در عربی آن است که» ابداع« ـ
وطواط، ( لفاظ زیبا و بدون تکلف آمده باشدگویند که با ا در فارسی معانی بدیع و بکر را

به صنعتی گفته شد که در آن شاعر اسم ممدوح را بـا صـفتی بیـان    ابداع بعدها  .)83 :1339
 دح سـلطان ابیاتی که عنصـري در مـ   این قبیل است از. شد کرد که از آن اسم فهمیده می می

  :محمود غزنوي سروده است
  تو آن شاهی که اندر شـرق و در غـرب  

  
ــلمان    ــا و مسـ ــر و ترسـ ــود و گبـ   جهـ

ــل    ــبیح و تهلیـ ــد در تسـ ــی گوینـ   همـ
  

ــردان    ــود گــ ــت محمــ ــی عاقبــ   الهــ
  )326 :1421سعید،  صادق(  

  
  اند تر پیدا کرده هایی که در فارسی مفهومی فراتر و کاربردي وسیع آرایه 4.13
بر مفهوم عربی بـر    در فارسی افزون ،گویند مینیز » اعنات«که به آن  ،»لزوم ما ال یلزم« ـ

که التزام کلمات را هم دربر گرفتـه اسـت، یعنـی     اي گونه به ،کند معنی جدیدي نیز داللت می
سـنگ و  « مثالً. ابیات تکرار کند ۀکند که برخی از کلمات را در هم شاعر بر خود واجب می

  :در ابیات زیر» سیم
ــنگ ــار س ــذار  اي نگ ــیمین ع ــت س   دل اي لعب

  
  در دل من مهر تو چـون سـیم در سـنگین حصـار      

  دل یاري و سیمین بر نگـار و مهـر توسـت    سنگ  
  

  همچو نقش سـیم و سـنگ انـدر دل مـن پایـدار       
  )377: تا بیقیس رازي، (  

در فارسی وسـعت   ،گویند نیز می» تصدیر«یا » مطابقه«که به آن ، »العجز علی الصدر رد« ـ
 رد«اول بیـت در اول مصـرع دوم بیایـد بـه آن      ۀکه هرگاه کلم اي گونه به ،و تنوع یافته است
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  :لامثبراي . گویند می» العجز علی الصدر
  مجنـون بــه هــواي کـوي لیلــی در دشــت  

  
  گشـت  وجوي لیلی مـی  در دشت به جست  

  )72: 1364همایی، (  

آخـر   ۀکلمـ کـه  و آن هنگامی است  هستیمدر فارسی با نوع دیگري از این آرایه مواجه 
تشـابه  « ایـن نـوع در عربـی   ) 59 /2: 1368شمیسـا،  (بیت اول در شـروع بیـت دوم بیایـد    

  ).407: 1358هاشمی، (نام دارد » االطراف
دارد، کاربرد دیگري هـم  بر دو مفهومی که در عربی   در فارسی افزون »اسلوب حکیم« ـ

نوع  گونه خوانده شود و مفهومش با اي باشد که دو دارد و آن زمانی است که در سخن واژه
  :مثل. خواندن تغییر کند

ــامم زیــاد     ــد بــري ن ــتمش بای   گف
  

ــاد    ــت زی ــرم نام ــی ب ــت آري م   گف
  )114: 1380محبتی، (  

بـر انتقـال کـالم از      عالوهکه   اي گونه به ،تر شده است در فارسی گسترده» التفات« ـ
خود را رنگ دیگري ببخشد  ۀست یعنی شاعر اندیشه هم» وانگري«به مخاطب، غایب 

  :مثل .)101 :1374کزازي، (
  از ما مپرس حرفی غیر از درسـت قـولی  

  
  وز ما مخواه کاري غیر از درست کـاري   

  )345 :1374 ،رجائی(  
بـا همـان    یفعلـ  یـان از پا یفـاعل  شناسـۀ  کـه  موردي به فارسی کهن هاي نوشته در

خواهم نبشت از بردار کردن  یفصل«: مثل شد، یالتفات گفته م نیز شد می حذف ساخت
 اسـت  شـده  برداشـته  »شد« اول از »همخوا«که فعل » مرد و پس به شرح قصه شد ینا
  ).103: 1374 کزازي،(

 ،عربـی مشـابه زبـان   بر کـاربرد   عالوه ؛تري دارد در فارسی نیز کاربرد وسیع» استخدام« ـ
ل دیگـري از  هرگاه اسم یا فعلی دو معنی داشته باشد و در هریک از دو معنی با اسم یا فعـ 

  :مثل .شود نامیده می» استخدام«نیز  کالم ترکیب شود
ــه ســاخت    شــنیدم کــه بزمــی ملوکان

  
  چو چنگ اندر آن بزم خلقی نواخت  

  )103: 1368شمیسا، (  
  .است» مرحمت کرد«و » زد«به معنی » نواخت«فعل  در این بیت



 163   صغرا فالحتی

  1391سال دوازدهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

  :مثل ،شود بررسی می» جناس«در عربی تحت عنوان » قلب« - 
ــب     ضــــاء هاللــــها لیــــل ــی بکوکـ ــی یضـ   انـ

  )37 :1421سعید،  صادق(
  :نام دارد، مثل» ما ال یستحیل باالنعکاس«نوعی از آن  و

ــول   ــل ه ــدوم لک ــه ت ــدوم   و    مودت ــه ت ــل مودت ــل ک   ه
  :مثل ،شود گاهی یک پایه برعکس می مثالً ،تري دارد در فارسی تنوع بیش این صنعت
ست سـگ چابـک و   »میرك سینا«

  برنــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
  هر چه بگوید ظریف گوید و زیبـا   

  ور نشناســی» انــیس کــریم«هســت   
  

  »میرك سـینا «زود بخوان واژگونه   
  )66 :1374کزازي، (  

که اگر بیت از انتها خوانـده  ترتیب   این  ، بهکاربرد دارد» قلب«در فارسی نوع دیگري از 
  :مثل. آید دست می دار دیگري به معنی ۀشود جمل

  رامشــم رد گـــنج یـــاري و قـــوت 
  

ــمار      ــگ در مش ــه جن ــوي ب ــو ق   ت
  )68 :همان(  

آخـر بـه اول   کامـل از  صـورت   آن است که کلمات بـه » قلب مستوي«دیگري از  ۀنمون
  :مثل. خوانده شوند

آن » قلـب «کـه  » بگشا قدم ،بستان جهانعدو، بشکن  ،علمبنما ، منشین ز پا، مفکن زره«
  :شود زیر می ۀجمل
  .)76 :همان( »زره مفکن ،ز پا منشین ،م بنماعل ،عدو بشکن ،جهان بستان ،قدم بگشا«

اي صـورت گیـرد    گونه آن است که خروج و انتقال از شروع کالم به انتها به» تخلص«ـ 
که معانی با هم ارتباط داشته و شنونده در انتقال از موضوعی به موضوع دیگر دچار درنـگ  

اي گوینـد کـه اسـم     بر معنی فوق به آرایه  اما در فارسی افزون .)438 :1358هاشمی، (نشود 
  .بیایدشعر شاعر در آخرین بیت 

  
  تري دارند عربی مفهوم وسیع هایی که در    آرایه 5.13
ـیم  »معنـوي « و »لفظی« گروه دو به و دارد تر گسترده مفهومی عربی در »االطراف تشابه« ـ  تقس
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  : مثل باشند، داشته تناسب هم با آن انجام و سخن آغاز که است زمانی آن معنوي نوع. است شده
ـ  مـاء  نم عذبا و    حدیثـه  الحـالل  السـحر  مـن  الذ   ریقـه  هالغمام

اي آغاز شـود کـه    یکی آن است که مصراع دوم با کلمه؛ بر دو نوع استخود لفظی  نوع
  :مثل ،مصراع اول به آن ختم شده است

هــوي جلــت فــی افیائــه و هــو     يکان خلسا ان من ابرد الهو هوي
  :مثل ،معنوي آن است که لفظ قافیه در اول بیت بعدي بیایدنوع و 

  اذا نزل الحجـاج ارضـا مریضـه   ِ
  

ــا فشــ      ــی دائه ـــبع اقص   فاهاتت
  ذي بِهـا شفاها من الداء العضالِ ال  

  
ــ       قاهاغــالم اذا هـــز القنــاه سـ

  هااهــا بِشـربِ ســجال وسـقاها فر   
  

  شـاها دماء رِجالٍ حیـث مـال ح    
 )408: همان(  

 ة شـعر پایانی در آغاز هر پـار  ةآوردن واژبه اما این آرایه در فارسی محدود شده است و 
  :مثل ،شود میگفته 

  شـد پـی سـپار   دوباره باد بهار به بـاغ  
  

  به باغ شد پی سپار نسیمی از هر کنار  
  نسیمی از هر کنار شد آشکارا چو پار  

  
  نوائی از مرغـزار بـر آمـد ز مرغـزار      

  )73: 1374 ي،کزاز(  

  :آید تر دارد و به سه شکل می در عربی کاربردي وسیع »توشیح«ـ 
  :مثل. چیزي با عبارت نیکو بیان شود، هرچند این عبارت بلند باشد )الف

  حصــی ارضــها ثقبنــه للمخــانق    بــالد اذا زان الحســان بغیرهــا  
  )136: 1407 المنقذ،  ابن(

حـرف  که شنونده با شنیدن اول بیت و فهم   اي گونه به ،بر قافیه باشد ناظرآغاز بیت  )ب
  .)312 :1421سعید،  صادق( دریابدروي قافیه را 

  .)313 :همان(ابیات قصیده را به دو وزن مختلف بتوان خواند  )ج
  
  محسنات متداول در عربی که در فارسی کاربرد ندارد 6.13

اي از  ند و پـاره ا هگرفت ه استهایی را که با ساختار زبان فارسی سازگار بود ایرانیان تنها آرایه
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نفـی الشـئ   ، جنـاس اشـاره  ، جنـاس اضـمار  : مثـل  ،عربی در فارسی کاربرد نداردهاي  آرایه
  .مواربه، اکتفاء، بایجابه
  
  فارسی که در عربی وجود نداردهاي  آرایه 7.13

خـود و  هـاي   توجـه بـه مهـارت    و بـا  مـرور   اما بـه  ،ایرانیان ابتدا از بدیع عربی الگو گرفتند
  :، مثلنیستدند که در زبان عربی کرهایی را ابداع  زبان فارسی آرایههاي  ویژگی

، صـدا معنـایی  ، گرایـی  حـرف ، مکرر، متنافر، مردف، نقیضه، ارداف، ترجیح، سحر حالل
  .)1368شمیسا،  ؛1374کزازي، (هجا ، آمیختگی، ترجمه، جایی صفت جابه، دلیل عکس

  
  گیري نتیجه. 14

، ابتـدا بـه   قـرآن خاطر اهتمـام بـه     یابیم که علماي بالغت به چه گذشت درمی آن توجه به با
و هـا   گیري تنهـا همـان تعریـف    ند و بدیع فارسی در آغاز شکلا هتدوین بدیع عربی پرداخت
هایی از  نمونه ي این علمرفته علما رفته. عربی آورده شده بودهاي  شواهدي بود که در کتاب

اما  ،زیربناي بدیع فارسی و عربی در اصل یکی است. آوردنددر آثار خود شواهد فارسی را 
بـدیع در طـول سـالیان طـوالنی     . نـد ا هگذاري کـرد  و نام اختراعدیگري را هاي  ایرانیان آرایه
در روزگار معاصـر برخـی   . نواختی را طی کرده و از فراز و فرود دور بوده است حرکت یک

پیشین رهانیده و به پویایی ایـن علـم کمـک    هاي  آوردن به بدیع آن را از رکود دوره با روي
  :توان گفت خالصه می طور  به. ندا هکرد

  است؛ قرآن کریمیش و پیشرفت مدیون علم بدیع در پیدا. 1
 ؛به وجود آمدبدیع عربی نخست . 2
 ان بدیع فارسی را از عربی گرفتند؛ایرانی. 3
 شد؛ اهنگل یافت و با زبان فارسی همدر فارسی صیقها  برخی از آرایه. 4
آن  ۀترجمـ  ای و مترادف ای یهمان نام عرب یزبان فارس در ها هیآرا از ياریبس نام. 5

 نام است؛
 ها هیآرا يبرا یفارس هاي به ساخت واژه عیبد ياز علما یمعاصر شمار اندک دوران در. 6
 کردند؛ اقدام
 جاي این علم مشهود است؛ سی در جاير فاردثیر زبان عربی أت. 7
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  .برگزیدندعربی هاي  یافته بودند، نامهایی که خود  ایرانیان براي برخی از آرایه. 8
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  104 -  91 صص، 1391، پاییز و زمستاندومسال دوازدهم، شمارة 

  قواعد کاربردي زبان عربیکتاب  بررسی و نقد

  *حسین کیانی

 چکیده
هـاي    در پیشبرد هدف ثريمؤهاي درسی دانشگاهی نقش بسیار   نقد و بررسی کتاب

 ،با توجه به نیاز مخاطب ،هاي آموزش  آموزشی و نیز بازنگري در شیوه ةشد  تعریف
 .دشـو تر  شده نزدیک تعریف هاي هاي آموزشی به هدف  شود کتاب  می باعثدارد و 

اي دارنـد و   اهمیت ویـژه  خودهاي درسی دانشگاهی به دلیل مخاطبان خاص  کتاب
هاي علـوم انسـانی     با توجه به نیاز برخی رشته .طلبد فراوانی میها دقت  آننگارش 
ـ     هاي صرف و نحو عربی، نقد و تحلیل این کتاب  به کتاب ثر در بهتـر  ؤهـا گـامی م

  .است هاي آموزش صرف و نحو  شدن شیوه
 و زهــرا ریــاحی زمــین لیفأتــ یعربــ زبــان يکــاربرد قواعــدرو کتــاب  ایـن  از

هـا    مندان، ویژگـی   انتخاب شد تا با معرفی این کتاب به عالقهاهللا میرقادري  سیدفضل
اي در   پس از مقدمـه  ،بنابراین. هاي نگارشی و نگرشی این اثر بررسی شود  و کاستی

هاي صرف و نحو عربی، ابتدا کتـاب مـورد نظـر معرفـی و سـپس بـه         کتاب مورد
  .دشو  هاي کتاب اشاره می  ها و کاستی  ترین ویژگی مهم

  .یعرب زبان يکاربرد قواعد ،یزبان و ادبیات عرب ،یعلوم انسان کتاب،نقد  :ها واژهکلید
  

  مقدمه .1
براي مخاطبـان ایـن علـم سـودمند      صرف و نحو عربی ۀلیفی در زمینأمنابع و آثار ت فراوانی

اي   به این موضوع پرداخته باشد و شیوه جدید اي  که هر نویسنده از زاویه به شرط این ؛است
                                                                                                     

  hkyanee@yahoo.com ادبیات عربی دانشگاه شیراز زبان و گروهاستادیار  *
  4/7/1391: ، تاریخ پذیرش2/5/1391: تاریخ دریافت
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اما اگـر هـدف از نوشـتن     .متفاوت و جدید براي آموزش این موضوع به مخاطب ارائه دهد
منـدان    تنها سودي نخواهد داشت بلکه عالقـه  ین نشده باشد نهیدرستی تب هها ب  کتاب   گونه  این

واهد کـرد کـه تنهـا ظـاهر     هایی خ  صرف و نحو عربی را دچار سردرگمی در انتخاب کتاب
  .متفاوتی دارند

هـاي اخیـر نـوعی رونویسـی از      لیفی در صرف و نحو عربی در دههأهاي ت  تر کتاب بیش
هـاي   مثالارائۀ  .اند  ه  اي نبرد  بهره و از روش تحقیق علمی و نوآوري اند  بوده هاي سنتی کتاب

هـاي    از مشخصـه  و کاربردي هاي جدید و امروزي آوردن مثال روح و پرهیز از بی و قدیمی
صرف و  ةپرآوازهاي  کتاب ۀجریان ترجم ، مدتی استبراین  افزون. هاست  آشکار این کتاب

ه کـرد  هـایی   هاي تاجران علم را پر از سکه بازار داغ جیباین و  رواج یافته است نحو عربی
  .زدسا شنیدن نقدها را مشکل می ان امکانکه صدایش است

آن تأکید دارند، آمـوزش قواعـد کـاربردي     رمتخصصان آموزش زبان بچیزي که امروزه 
بایست با توجه به مخاطب کتـاب،    گونه که ابتدا می بدین. اساس نیاز مخاطبان است برزبان 

امـا  . لیف شـود أتویژه نیازسنجی الزم صورت پذیرد و سپس قواعد کاربردي زبان با اهداف 
بـدون توجـه بـه     ی هسـتیم کـه  فراوانفی و نحوي هاي صر ساالنه شاهد نشر کتابسفانه أمت

 هرچنـد  .ها از نوآوري خبري نیسـت   شوند و در آن  بازار کتاب می ۀهاي آموزشی روان  هدف
کاربردي کردن دستور زبان عربی نوشته شـده اسـت    ۀهایی در زمین در چند سال اخیر کتاب

استه است، اما هنوز جـاي  که تا حدي انتظارات را برآورده ساخته است و از بار مشکالت ک
  .شود خوبی احساس می در این زمینه به مندتر روش هایی خالی کتاب

 است قواعد کاربردي زبان عربی تألیف شده است کتابی ۀهایی که در زمین یکی از کتاب
بـه همـت    1384در سال که  اهللا میرقادري سیدفضلو زهرا ریاحی زمین  ۀنوشت ،با همین نام

  .منتشر شددانشگاه شیراز 
هـاي   بـراي رشـته   با اهداف خاص ها به تدریس صرف و نحو این نوشتار سال ةنگارند

 بر این باور اسـت  مشکالت این درس آگاه است و هپرداخته است و تا حدودي ب گوناگون
هـا و   اي از ویژگـی  بـه پـاره   ،بنـابراین  .تر خواهد بـود  ولقبم ،تر باشد که هرچه اثري پیراسته

هـاي    ها در پیراسـتگی چـاپ   ، امید است که این بررسیشود یکتاب اشاره م هاي این کاستی
 .باشدبعدي سودمند 

  
  شکل ظاهري کتاب. 2
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 ایــن از بــر  و افـزون  درس اســت 47اي و  صــفحه 6گفتـار   ایـن کتــاب شـامل یــک پــیش  
 )آرم(و مزین به نشـان   مناسب آن طرح جلد .برخوردار است اي از مصادر و منابع نامه کتاب

نوشـته شـده    آبی ۀبا خط درشت در زمین )در چاپ اول( عنوان کتاب. دانشگاه شیراز است
اي  اگرچه رنگ آبی جلد آرامش ویـژه   .است آمدهاست و در قسمت پایین جلد سال چاپ 

زبان  موضوعشود در چاپ بعدي تصویر یا جمالتی در  دهد ولی پیشنهاد می به مخاطب می
 .رنگ استفاده شود از آبی کمبراي این کار آبی قرار داده شود و  رنگ ۀزمین پس منزلۀ عربی به
درس بـر   وجود عنوان براي هـر  صفحات و ةو شمار ، داشتن سرصفحهمناسب آرایی صفحه

البته بیان این نکتـه ضـروري اسـت کـه نویسـندگان       .افزوده است کتاب زیبایی و جذابیت
اند و فقط رنگ جلد کتاب را بـه    ندادهمطالب کتاب  محترم در چاپ دوم و سوم تغییري در

 .اند رنگ سبز تغییر داده
  

  ها فهرست گنجانده .3
گر وجود فهرست بـراي   با خطی درشت بیان» ها فهرست گنجانده«گفتار عبارت  قبل از پیش

ولـی در   شـده اسـت،   گنجانـده در ایـن فهرسـت   درس  ةتنها شمار در چاپ اول .اثر است
  :اضافه شده است نیز رسهاي د هاي بعدي عنوان  چاپ

کلمات مبنی و انـواع    اسم و فعل و حرف، معرب و مبنی، کلمات معرب و انواع اعراب،
، حـروف مشـبهه   »افعـال ناقصـه  «نواسخ مبتـدا و خبـر     ل، مبتدا و خبر،عبناء، فاعل، نائب فا

اسـم    بـه،  به، تعدد مفعـول  حروف شبیه به لیس، الي نفی جنس، مفعول  بالفعل، افعال مقاربه،
اسم مفعول، صفت مشبهه، مصدر، فعل تعجب، تحذیر و اغراء، اختصاص،   اسم فاعل،  فعل،

معـه،   مفعـول له،  مفعول  فیه، مفعولترخیم، مفعول مطلق،   اشتغال، تنازع، منادي، استغاثه، ندبه،
 2، مجـرورات  )حـروف جـر  ( 1مدح و ذم، مجـرورات   عدد، کنایات،   مستثنی، حال، تمییز،

  .عطف نسق، حروف و جمل، حکایت  بدل، عطف بیان،  ، تأکید،)نعت(، توابع )الیه افمض(
رعایـت شـده   ترتیب منطقـی  ها  درس قرار گرفتنکه در  ها نشان از آن دارد  درس   عنوان
ث اعراب مطرح شده و در پـی آن مرفوعـات، منصـوبات،    حب يکه در ابتدا اي گونه است، به

هاي معرب  اگر تعداد درس :استالزم چند نکته یادآوري اما  .است مدهمجرورات و توابع آ
حـال در دو درس  مبحث یافت و به جاي آن درس  درس کاهش می 2درس به  3و مبنی از 
اساس عمل نواسـخ   بندي بر در بحث نواسخ تقسیماگر  ،که دیگر این .شد بهتر بود مطرح می
عنوان درس مستثنی به بهتر است  ،ضمندر .آید به نظر می يتر ود روش منطقیها ب یا نوع آن
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 .استثنا تغییر یابد
  گفتار پیش. 4

هاي گوناگون در صرف و نحو  هایی با نام کتاب فراوانیگفتار پس از مطلبی در مورد  در پیش
 مؤلفـان . اسـت  شدهنیاز جامعه به تألیف کتاب صرف و نحو مطرح  مورد رعربی، پرسشی د

 هاي فراوان صرف و نحو عربی آیا باز هـم بـراي نگـارش    کتاببا وجود «: اند نوشته محترم
نظـر خـود را در    ایشـان  .)»ت«: 1384 ، میرقادريو  زمین ریاحی(» کتاب دیگر مجالی است

ها بیان کرده و بر این باورند که باید روش از شـکل غیرکـاربردي بـه     موفق نبودن این کتاب
وزش کاربردي قواعد زبان عربی براي فهـم متـون   به دفاع از آم ،بنابراین. کاربردي تغییر یابد

هـاي   ههدف کار خود را آموزش زبان عربی بـا بیـانی سـاده و دقیـق و بـه شـیو       و پرداخته
  .اند کردهکاربردي بیان 

  :شده استبندي  دسته بدین شرح هاي کتاب گفتار ویژگی پیش ۀدر ادام
  ؛ها ها و تطبیق نمونهمستقیم و فشرده ضمن تحلیل  صورت غیر  آموزش قواعد به. 1
؛ها ها و مثال تأکید بر زیادي نمونه. 2
؛تدریس صرف در ضمن نحو. 3
؛کتاب توسط دانشجو زیر نظر استاد هاي  هجمل ۀترجم. 4
.اند که دانشجویان در دوران دبیرستان آموخته يا يحذف مباحث تکرار. 5

روش تدریس این  ،که نخست این :شود دیگر نیز اشاره می ۀگفتار به دو نکت در پایان پیش
شـنود اسـت و همیـاري     و  اکتشاف و بحـث و گفـت   ةمبتنی بر شیو کتاب دانشجومحور و

دیگـر   .را فـراهم سـازد   تـر  مناسب ۀ آموزشتواند زمین دانشجویان در امر تدریس می ۀفعاالن
هاي  همچون دانشجویان رشته ،خواهند مخاطبان این کتاب همه کسانی هستند که می ،که این

یـک   ،زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عربی، الهیات و معارف اسالمی، حقوق و تاریخ
  .صورت کاربردي و عینی فراگیرند  قواعد زبان عربی را به  دوره

ـ کـه خواننـده را در    داننـد   معنا می  بدینرا نویسندگان کاربردي بودن کتاب  خـم   و  یچپ
و تذوق متون گوناگون  ترجمه ،که در خواندن، درك و فهمهایی   کاري  قواعد گسترده و ریزه

  .کند  ندارند، غرق و حیران نمیکاربرد عملی 
تطبیق  ،ها نویسندگان این کتاب در سه بخش نمونه ،هاي دیگر برخالف بسیاري از کتاب

 طـوري   به اند؛ اي چه ساده و چه دشوار خودداري نکرده هیچ الگو و نمونه ۀو تمرین از ارائ
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این الگوها با الگوي جدید و شگفتی در خالل متـون گونـاگون    ةکه خواننده پس از مشاهد 
  .رو نخواهد شد هروب

انـد و بـه مـواردي      کـاربردي بـودن کتـاب را فرامـوش کـرده     گـاهی   نویسندگان کتاب
هـایی    هاي کتاب به نمونـه   یدر قسمت کاست. سازد  را برآورده نمی ها آناند که هدف   پرداخته

  .اشاره شده استقبیل   این از
 فراگیـران،  یحوصـلگ  تنـگ  و گونـاگون  علـوم  گسترش با که باورندبر این  نویسندگان

 ۀحافظـ  که نیست شایسته و است يضرور آن کردن مند کردن قواعد زبان و روش يکاربرد
الزم اسـت   ،بنـابراین . در فهـم متـون ندارنـد    يپر شود که کاربرد يفراگیران زبان از قواعد

شود تا مخاطب احسـاس کنـد هنگـام خوانـدن متـون دیگـر ایـن قواعـد          یبررس يقواعد
  .اوست گر یاري
  

 ساختار کلی کتاب. 5

  :مباحث کتاب در چهار بخش ارائه شده است
  
  ها نمونه 1.5

و مطالب اصـلی درس اسـت کـه فراگیـر      هها و الگوهاي کلی و عمد شامل جملهاین بخش 
  .کند ها را مشاهده و تحلیل می پیش از یادگیري قواعد آن

  
  بیان 2.5

در این بخش تالش شده است  .است شدهصورت چکیده بیان   ها قواعد به با توجه به نمونه
شـده بـراي حفـظ     قواعد مطرح .ها سروکار دارد تر با آن قواعدي مطرح شود که فراگیر بیش

مسـتقیم   طـور غیـر    ها به مثال ةشود که با مشاهد ها موجب می ت، بلکه تنها آگاهی از آننیس
  .آموزش صورت گیرد

  
  تطبیق 3.5

و تالش بر این بـوده کـه ترتیـب     است شده تحلیل و  هایی ارائه و تجزیه در این بخش مثال
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دیـدي  از ساده به پیچیـده رعایـت شـود و ضـمن آن نکـات ج      ها ها و عبارت منطقی جمله
  .تدریس شود

  تمرین 4.5
ـ  هـا بـر   هاي گوناگون و بسیاري وجـود دارد کـه حـل آن    در این بخش تمرین مطالـب   ۀپای

کمک مطالبی که در بخش بیان و تطبیق آموختـه اسـت،     فراگیر، به. شده است  آموزش داده
نخستین تمرین در هر درس  مطالببراي پیوستگی . ها را به آسانی حل کند تواند تمرین می

  .مربوط به مطالب درس گذشته است
  

  هاي کتاب ویژگی. 6
عنوان کتاب خود دلیل بر دقت نویسندگان و پایبندي آنان به باورشان در توجه به کـاربردي  

را کـاربردي کـردن   ن یشـا اصلگفتـار هـدف    که در پیش است، چرا عربی کردن دستور زبان
  .دانند قواعد زبان عربی می

هـا هـدف    هـا و تمـرین   تطبیـق  ،هـا  دریس دستور زبان عربی بـا روش بررسـی نمونـه   ت
اي کوتـاه   در قسمت بیان بـا اشـاره  که   اي گونه  به کند، را تأمین می  محور بودن کتاب دانشجو

 .ها واداشته تا از طریق اکتشاف به جواب برسد در نمونه تأملخواننده را به 
نزدیکـی تنگاتنـگ کتـاب بـا       منطقـی برخـوردار اسـت،   مطالب کتاب از نظم و انسجام 

هـاي قرآنـی و روایـات و شـعرهاي      هاي اخالقی و اسالمی و استشهاد فراوان به آیـه  ارزش
 .حکمی اعتبار خوبی به اثر داده است

چه در آخر هر درس  اند چنان نویسندگان آموزش زبان را از طریق قواعد فراموش نکرده
ـ نویسی و انشانویسی بـا تکیـه    د دارد که دانشجو را در جملههایی وجو تناسب تمرین  به  رب

 .کند دستور همان درس تقویت می
کـه مسـتلزم درك و فهـم عمیـق و      ،چـین و جـواب کوتـاه    هاي نقطـه  استفاده از تمرین

 .آید حساب می بههاي برتر کتاب  کاربردي قواعد است، از ویژگی
کـه    اي گونـه   بـه  ،اي دارد محتوا نظم ویـژه ر ظن ازهاي کتاب  ها و تمرین تطبیق ،ها نمونه
 .ها از ساده به سخت است ترتیب آن

هاي جدید و  با آوردن مثال ه وساد زبانی نویسندگان با  19، و 18، 17، 16هاي  در درس
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 .اند ساخته نخوبی براي خواننده روش ها را به فعل شبه یتحلیل
 هـاي  تـرین ویژگـی   توان مهـم  می .نیستگران پنهان  نقاط قوت کتاب زیاد و بر پژوهش

  :کتاب را در موارد زیر خالصه کرد مثبت
  ؛رعایت نظم منطقی و انسجام مطالب کتاب. 1
 ؛روزآمد بودن و برخورداري از نوآوري. 2
 ؛جامعیت کتاب در بیان قواعد کاربردي زبان عربی. 3
 ؛روان و رسا بودن عبارات و مطالب کتاب. 4
 ؛ویرایش و نگارشرعایت قواعد . 5
 ؛و منابع ،مخاطبان، فهرست مطالب ، ویژگی ،گفتار فراگیر در بیان هدف دربرداشتن پیش. 6
ویژه در درس  هب( هاي زبان و ادبیات عربی مناسب بودن کتاب براي تدریس در رشته. 7

 .و تـاریخ  ،الهیات و معارف اسـالمی، حقـوق   ،زبان و ادبیات فارسی ،)تمرین صرف و نحو
 هـا  رشـته در ایـن   زیرا؛ کافی است ها آن ها و تطبیق حقوق و تاریخ بیان نمونه ۀه در رشتالبت

 .تري به این درس اختصاص داده شده است درسی کم هايواحد
  

 هاي نگرشی و نگارشی کتاب کاستی .7

هاي برتر کتاب که بگذریم، خوانندگان عالقمند به مباحـث صـرفی و نحـوي در     از ویژگی
بیان این موارد . کنند ساختاري و محتوایی برخورد می تکتاب با برخی اشکاال ۀضمن مطالع

البته حجم زیاد کتاب مانع از بیان تمامی اشکاالت . گذار باشداثرهاي بعدي  تواند در چاپ می
سعی شده کـه حـداقل    جا در این. شده است انیبدر این نوشتار  ساختاري تویژه اشکاال هب

رسد که در این نقـد و بررسـی    نظر می یادآوري این نکته الزم به. ودنمونه ذکر ش دویک یا 
گـران   قوت کتاب بر استادان و پژوهش اطنق رایز ؛شود کتاب اشاره می هاي تر به کاستی بیش

  .قوت در این اثر نیست طاقها دلیل بر نبودن ن بیان کاستی ،بنابراین. پوشیده نیست
ي کتـاب و  اکار رود تا در محتو بههاي درسی دانشگاهی باید دقت کافی  در تألیف کتاب

هـاي درسـی    دانشجویان بـه کتـاب   .تري باشد هاي کم چینی اشکال سبک نگارش و حروف
 باشد اعتماد دانشجویان به زیاد در کتاب هاي چاپی و محتوایی اگر غلط ؛خود اطمینان دارند

گیري  عدم بهره پوشی نیست و قابل چشم اثر ایندر نگاري  حروفاشتباهات . شود کم می آن
  .ها روشن است قلم و ضخامت از تنوع
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 .چـاپی کتـاب اسـت    هاي  بزرگ یکی از اشکال» یاء«گذاري  ثابت در نقطه ۀنداشتن روی
بزرگ بدون نقطـه نوشـته   » یاء«هاي چاپ ایران  مانند کتاب  هاي چاپ مصر اصوالً در کتاب

 .بزرگ در کشورهاي دیگر همچون لبنان و عـراق مرسـوم اسـت   » یاء«گذاري  هشود، نقط می
گـذاري   بـزرگ نقطـه  » یاء«گاه  نگارش قرآن استثنا است و در آن هیچ ةاین امر در مورد شیو

نیز در  مربوطه »تاء« درخصوصنکردن گذاري  نقطه .)556: 1402قدوري الحمد، (شود  نمی
 نظم و نسـق خاصـی   وصل و قطع ةهمچنین در عالئم همز. مشهود است کتاب مورد بحث

  .شده است واگذارچین  حروف ۀبر کتاب حاکم نیست، گویی کار به سلیق
 هاي کتـاب اسـت، بـه    ها یکی دیگر از اشکال ها و تطبیق تمرین ،ها چینش نامنظم نمونه

ـ کمـی رو  ۀگذاري نشده یا به فاصـل  که بعضی از جمالت شماره  طوري  روي هـم نوشـته    هب
  .شود باعث خستگی و ماللت خواننده میاین امر . اند شده

این کتاب است ولی در مـورد   از امتیازات براي استشهاد استفاده از شعر شاعرانهرچند 
  :ضروري است چند نکتهذکر ر عربی اشعا از استفاده
 ،بنابراین ؛استتنظیم نشده  چینی حروف ۀدر سامانشعر  ةاساس فرمول ویژ شعرها بر. 1

  .)1 ة، شمار»پ«، تمرین 148 ۀصفح( گاهی فرق بین شعر و نثر در کتاب مشخص نیست
هـاي زبـان و    گفتار گفته شده است که کتاب براي تدریس رشـته  در پیش که جا آن از. 2

اگر تمام شعرها در قسـمت   ،بنابراین است،و تاریخ مناسب  ،حقوق  ادبیات فارسی، الهیات،
در مـتن   هابررسی نقش اعرابی بعضی از کلمات شـعر زیرا   ؛تمرین قرار داده شود بهتر است

 .هاست دانشجویان این رشته ۀدرس خارج از حوصل
اگر . ه استشداي ن اشاره مورد استفاده تر موارد به سرایندگان شعر یا منبع در بیش. 3

که ذکر منبـع   ؛ هرچنددهد  نظم خاصی به کتاب می درعایت شونواختی  یکدر این کار 
 فحۀصـ  ،2از تطبیق  »ت«و  »ب«قسمت  68 فحۀص( هاي ذکرشده ضروري است نمونه
 .)ها از نمونه »الف«قسمت  15 فحۀو ص 2از تطبیق  »ث«و  »پ«قسمت  120
یراتی از قبیل یغشود که ت هاي صرف و نحو معموالً خواسته می از تمرین یرخدر ب. 4

به سؤال جمالت روزمـره اسـت و از    مربوطرد احذف یا اضافه کردن انجام گیرد و مو
) ع( و اهـل بیـت  ) ص( شده از پیامبر اکـرم  هاي نقل ها و روایت هاي قرآنی و حدیث آیه

 ۀجز در صفح هب ،اند کلی را رعایت کرده ةاین قاعد بحث مورد کتابنویسندگان . ستین
هاي بعدي با تغییر این تمرین بر   امید است در چاپ. 5تا  1هاي  شماره ،»الف«تمرین  69

 . غناي کتاب بیفزایند
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ـ . 5 ـ   ۀنبود روی نکـردن از   و همچنـین اسـتفاده   اتاسـناد و ارجاعـ   ۀمناسـب در ارائ
 مورد کتاب   يها  اشکال دیگر ازارجاع به آیات قرآنی است  ۀکه نشان ،دار پرانتزهاي گل

 .رود یم شمار به بحث
 جملـه هـاي دیگـر از    م و نمونـه ئـ جـایی حرکـات و عال   هگذاري و جاب اعراب التاشکا. 6

 :شود اشاره می موارد اینبه بعضی از  ریز در. کاهد است که از اعتبار علمی کتاب می ییها ضعف
 »اسـتنزلوا «فعـل   )137 حکمت :1381، نهج البالغه(» استَنزِِلوا الرِّزقَ بالصدقه« ۀدر جمل ـ

در قسـمت جـواب   . )تطبیـق  »پ«، قسمت 6 فحۀص( گذاري نوشته شده است بدون اعراب
 در جـواب فعـل را   اگر ؛بر ضم است که خود جاي بحث است  که فعل امر مبنی مده استآ

اگر به شکل فعل ماضی خوانده  همچنین .اشتباه است بخوانیم بر ضم  و مبنی شکل امري  به
گـذاري در بعضـی    نبود اعراب. درست نیست البالغه نهجشود معناي آن با توجه به حکمت 

 .از جمالت این اشکال را در پی دارد
فعل مضارع، معرب مرفـوع بـه    را »یعلمون«، 4، ستون دوم تطبیق، سطر 11 ۀدر صفح ـ
 .مرفوع به ثبوت نون است که  حالی در ،اند دانسته ضمه
ی «، فعـل  6مت بیان، سطر قس ،16 ۀدر صفح ـ خلـرا مبنـی بـر حـذف حـرف علـه      » ش
 ۀهمچنین در صفح .فعل مضارع مجزوم به حذف حرف عله است که  صورتی در ،اند هدانست

 کـه   صـورتی  در ،اند را مبنی بر سکون دانسته» لم یکن«، فعل 12ستون اول تطبیق، سطر  ،46
 .مضارع مجزوم است

مبنـی بـر ضـم    » اشـربوا «و » کلـوا «فعـل   ،8و  7بیق، سطر ، ستون اول تط17 ۀصفح در ـ
 .که مبنی بر حذف نون است ،سته شدهدان

 ،مجرور به اعراب فرعی است» بیروت« ۀ،کلم2، ستون دوم تطبیق، سطر 53ۀ صفحدر  ـ
 .اند دانسته مجرور به حرف جر که آن را  حالی در

 را» أن«حـرف   »أیقنت أن سـتنجح « ۀ، در جمل8، ستون اول تطبیق، سطر 55 ۀدر صفح ـ
 حـرف  صفحه و بعـد از آن  همانبا توجه به توضیحات  که  صورتی در ،اند دانستهعامل  غیر

 .عامل است» أن«
 کـاد «را در عبارت  »ینقضی«، فعل مضارع 4، ستون اول تطبیق، سطر 66 ۀدر صفح ـ

مقـدر و   ۀمضارع مرفوع به ضم فعل که  حالی در ،اند دانستهتقدیراً مرفوع  »النهار ینقضی
فعـل   ،5سـطر   تطبیق، 1ستون  ،67 ۀهمچنین در صفح .اعراب آن محالً منصوب است

ها  مقدره درست است و اعراب آن ۀمنصوب به فتح »یشفی«فعل  17سطر در و  »ینتهی«
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 .محالً منصوب است
 »أقـرب « واژة »ما أحد أقرب إلی منک« ۀ، در جمل»ب«قسمت  ،1، تطبیق 74 ۀدر صفح ـ

 .صحیح است
 در بحث صفت اسـم الي نفـی جـنس پراکنـدگی در بیـان موضـوع و       ،83 ۀدر صفح ـ

 .هماهنگی در مثال و قاعده وجود داردنا
واژة » سـنانٍ عنـدنا  أالطبیـب  « ۀ، در جملـ 12، ستون اول تطبیـق، سـطر   85 ۀدر صفح ـ

الي نفـی  اسـم  «اسم الي نفی جنس مبنی بر فتح محالً منصوب دانسـته شـده کـه     »طبیب«
 .استصحیح  »جنس و منصوب

فی  فالرفث و الفسوق و الجدال« ۀ، در جمل4، سطر 2، ستون اول تطبیق 86 ۀدر صفحـ 
بهتر آن است که الي زائده بـراي تأکیـد    .است شده دانستهعطف  »الفسوق«در  »ال«، »الحج

 .شود محسوب
 »الضـیرَ إنّـا إلـی ربنـا منقلبـون     قـالوا  « ۀ، در جمل4، سطر 2تطبیق  ،2، ستون 86 ۀدر صفح ـ
 .خبر است  »منقلبون«که  صورتیدر  اند، دانسته ّ»إن«را خبر  »منقلبون«بار  و یک »إلی ربنا«بار  یک

أحب الکتب السیما کتـب  « در مثال »سی«، 12، سطر 2، ستون اول تطبیق 87 ۀدر صفحـ 
در السـیما موصـول گرفتـه شـده و      »مـا «چون  ،و معرب است اسم الي نفی جنس »األدب
 .شده است محسوبمبنی بر فتح  در کتاب مورد بحث که  حالی در ،الیه است مضاف
واژة  »عطیـت الکتـاب صـاحبه   أ« ۀدر جملـ  ،7، سطر ، ستون دوم تطبیق103 ۀدر صفحـ 

 .به اول است که درست آن مفعول اند گرفتهمفعول دوم را  »صاحب«
 واژة »جاء القائد الفاتح البلد«، سطر اول، در عبارت 1تطبیق  ، ستون دوم118 ۀدر صفحـ 

 .است» الفاتح«براي به  که درست آن مفعول است حساب آمده به» القائد«مفعول براي » البلد«
» تبنـاً « ،»تبنـاً  هذا حصان آکـلٌ « ۀدر جمل ،5سطر  ،1، ستون اول تطبیق 119 ۀدر صفحـ 

، 1تطبیـق   ،2سـتون   ،همچنین در همین صـفحه  .اند دانستهمرفوع ولی آن را  ،منصوب است
 .مرفوع به ضمه ذکر شده استاست که مرفوع به واو » الجاهلون«

ــ  ــفحـ ــرین  ،139 ۀدر ص ــر ،»ث«تم ــده از فراگی ــته ش ــالتاســت  خواس ــه جم  را ک
 .گذاري شده است تمام تمرین اعرابدر حالی است که  این ،کندگذاري  اعراب
» ضـرباً اللـص  «درست است که به اشتباه » ضرباً اللص«، سطر اول، 145 ۀدر صفح ـ

 .آمده است



 زبان و ادبیات عربیکارشناسی رشتۀ  هاي درس  سرفصل بررسی و نقد   116

  1391سال دوازدهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

 مصدر» ساءنی إکرامک الکثیر عدو أخی« ۀتطبیق، جمل» پ«، در قسمت 145 ۀدر صفحـ 
ـ  مبـادي  و )216 /3: 1969( النحوالـوافی استناد به کتاب  اب اما است، عامل دانسته شده  ۀالعربی

 .کند در این مثال مصدر عمل نمی )257 /4 :تا بیالشرتونی، (
اگر نکره آمـد  و منه حتماً باید معرفه باشد  عنوان شده است که متعجب 152 ۀدر صفحـ 

در  ،151 ۀصـفح  ،»ج«قسـمت   مثـال در  اما ،الزم است با داشتن صفت تخصیص داده شود
 .شده است ضقاعده نقاین » أحسنْ بصدقٍ« ۀجمل

 توجـه  .شـود  فـراوان یافـت مـی    چینـی  حروفبه بعد غلط  9از سطر  152 ۀدر صفحـ 
 .زید، دحرج، حمر، حسنَّ: آن قبیل است از .شود این صفحه جلب میبه  نویسندگان محترم

فاعل أکرم ضمیر » أکرِم بها أرضا« ۀ، ستون اول تطبیق، سطر اول، در جمل154 ۀدر صفح ـ
 .که درست آن جارومجرور در محل رفع فاعل آن است گرفته شده است» انت«مستتر 
» إهانه سعید خالد رذیلـه « ۀجملشکل صحیح ، 3 ة، شمار»الف«تمرین ، 155 ۀدر صفحـ 

 .»خالداً رذیله إهانه سعید«چنین است 
جـا دارد  . ها شکل کاربردي در آموزش قواعد فراموش شـده اسـت   از درس یرخدر ب ـ

توان به بحث  می مثال يراب. د زیر به آموزش کاربردي توجه کنندنویسندگان محترم در موار
، جانشین مفعول مطلـق  )213 ۀصفح(، حذف عامل مفعول مطلق )190 ۀصفح(توابع منادي 

) 278تـا   268 ۀصـفح (و درس حـال  ) 342 ۀفحص(، بحث مجرور به مجاوره )214 ۀصفح(
 .اشاره کرد

 »کثیـراً «اعـراب  » أکلـت کثیـراً  « ۀدر جمل، 7، سطر 1، ستون دوم تطبیق 217 ۀدر صفحـ 
 .کـه جانشـین مفعـول مطلـق درسـت اسـت        حالی ، درمفعول مطلق به حساب آورده شده

 .2سطر  ،1تطبیق  ،2ستون  ،218 ۀاست در صفحچنین ه
کار  نشدن که علت انجام ،6، با توجه به توضیحات سطر »ث«، قسمت 237 ۀدر صفحـ 
  .»ما انا قادم طلباً لجدواك«: جمله باید به شکل منفی نوشته شود ،نظر است مورد

 .له قلبی بودن مصدر مطرح نشده است ولفعدر تعریف م 238 ۀدر صفحـ 
و » کیف انت و النحو«فیه اگر این دو اسلوب پرکاربرد  در بحث مفعول 245 ۀدر صفحـ 

»بودتر  شد بحث کامل آورده می» ما أنت و الطب. 
هرگاه مستثنی تام، متصل، ولـی منفـی    ...«: ، چنین آمده است17سطر  ،254 ۀدر صفحـ 
نصـب مسـتثنی    .1: در مورد اعراب مستثناي متصل تام منفی، دو حالت جـایز اسـت  ، است

نوشـته شـود    بایـد  قسمت دوم که در  حالی در ،»رفع مستثنی به عنوان بدل از مستثنی منه  .2
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 .»منه بدل از مستثنی«
آمده اسـت کـه اگـر پـس از     » خال و عدا و حاشا«، در بحث 13سطر  ،255 ۀدر صفحـ 

ـ  مباديبا توجه به کتـاب   .اند ها منصوب باشد فعل بدون فاعل آن هـا ضـمیر    فاعـل آن  ۀالعربی
زائـد  » مـاخال و ماعـدا و ماحاشـا   «در  »مـا «باز در همین صفحه . مستتر برخالف اصل است

فعـل  » مـا «بعـد از   ۀکلم ؛بر مصدري بودن آن است علماي نحوکه اجماع  ه استگرفته شد
شـود و همچنـین اسـم بعـد از آن      زائده بر حروف وارد نمی ي»ما«که  چرا ،شود شمرده می

 .)325: تا بی ،یالشرتون( تر است مستثنی گرفته شده که مفعول گرفتن آن درست
جـدولی  اگـر کامـل و در   کـه  ناقص مطرح شده است  »السیما«، بحث 256 ۀدر صفحـ 

 .بود تر می شد تدریس آن راحت آورده می
 .گـردد  بـاز مـی   »حـال «مبحـث   چگونگی تـدریس  به کتاب هاي  لیکی دیگر از اشکاـ 

صفحه به بحث حال و آن هم پشت سر هم بدون تمرین و تطبیق، تدریس را  30اختصاص 
از هاي قبـل و بعـد    حالی است که میانگین صفحات درس این در. کند یرو م هب با مشکل رو

و » 1  حـال «نـوان  ع تحـت  شـود ایـن درس در دو قسـمت    پیشنهاد می .صفحه است 10آن 
هایی چـون حـال مفـرد و جملـه، صـاحب حـال،        ، در درس اول بحثمطرح شود» 2  حال«

مطابقت حال با صاحب حال، معرفه و نکره بودن حال، و جامد و مشتق بـودن آن بـا روش   
ر درس دوم مطالب عامل حال، حذف حال و ذوالحال و عامل د .حاکم بر کتاب مطرح شود

همـراه بـا   بهتر است این کـار  البته  .و رابط حال مطرح شود تقدیم و تأخیر ذوالحال و عامل
برانگیز که هنوز نحویان بر سـر آن بـه     هاي بحث هاي جدید و امروزي و پرهیز از مثال مثال

هاي  مثال اشکاالت حالی است که این در .باشد» هاشتریت الساعه فض«اند مانند  توافق نرسیده
 .بر خواننده پوشیده نیستکتاب موجود در 

حـالی اسـت کـه     ایـن در  ،اند زائد گرفته را از حروف جر شبه» کاف«، 340 ۀدر صفحـ 
 این موضـوع  بهتر این بود که به مرجع .اند اي نکرده صرف و نحو به آن اشارهمهم هاي  کتاب

از نیـز  » وجوبـاً « ۀکلم 3همان صفحه در بحث متعلق جارومجرور در سطر  در. شد اشاره می
 .قلم افتاده است

 »کـاف زائـد  «کاربردي نیست، بهتر اسـت بـه جـاي آن    » کاف اسمی«، 343 ۀدر صفح ـ
 .آورده شود

اي است که منابع و مآخذ این اثـر در   نامه کتاب داراي کتاب ،گفته شد تر که پیش چنان ـ
در متن کتاب  .از دقت الزم برخوردار نیست رسد این قسمت نظر می به ؛استآن آورده شده 
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نیامـده   منـابع  در فهرست ها که نام و نشان آن    حالی در ،اند و منابع ذکر شده آخذبعضی از م
  ،بحـاراالنوار   ،تحـف العقـول  ، غررالحکممؤالدین طغرائی،  المیه العجم: ندا از این قبیل .است

 قطـوف ، سـلمی  ابـی   زهیربندیوان سهروردي،  تنبیه الخواطر، القیس ئدیوان امر، کنزالعمال
 .دیوان متنبی، سعدي کلیات ،بثینهمختاره، 

ها  ثابتی وجود ندارد و روش ۀهجري شمسی و قمري روی تاریخ هاي نشانه ندر نوشت ـ
 .قِ.  هـ .5هـ قِ  .4هـ ش  .3 .هـ ش .2ش . هـ  .1 :چنین است

اشتباه درج شده یا بـه   به یا البالغه نهج حکمت ةشمار آیه یا ةصفحات شماراي  در پارهـ 
 :شود اشاره میبه چند مورد  .اي نرفته است آن اشاره
 .است است که درج نشده» 451 :االنعام«آیه  ةشمار ،16، سطر 62 ۀدر صفح) الف
 .است» 1: الحاقه«دوم  ۀو آی» 26: االعراف«اول  ۀآی ةشمار پانوشت، در 35 ۀدر صفح) ب
درج  172اسـت کـه    173حکمـت  شـمارة  ، 3 ة، شمار»الف«، تمرین 48 ۀدر صفح) پ

 .شده است
 .درج شده است 45است که  54آیه  ةر، شما16، سطر 62 ۀدر صفح) ت
درج  77 ۀاست که خطبـ  77، کلمات قصار 5 ة، شمار»الف«، تمرین 122 ۀدر صفح) ث

 .شده است
درج  397اسـت کـه حکمـت     333، حکمت 3، شماره »پ«، تمرین 140 ۀدر صفح) ج

 .شده است
 حـالی  ، درقسمت تطبیق الم بر سر مستغاث زائد دانسته شده است ،200 ۀدر صفح) چ

 است تر و اصلی بودن آن به صحیح  بر این باور است که اصلی است النحوالوافیکه صاحب  
)1969 :4/77(. 

هـا از   ها و تمـرین  بندي جمالت در نمونه استفاده از حروف الفباي فارسی در تقسیم) خ
  .که استفاده از حروف ابجدي مرسوم و معمول است ، حال آناستدیگر اشکاالت کتاب 

  
  گیري نتیجه. 8

منـد   هاي روش  تدوین کتاب ،حوصلگی فراگیران این علوم با گسترش علوم گوناگون و تنگ
 قواعـد کتـاب  . رسـد   نظر مـی  بهف کاربردي کردن این علوم امري ضروري و آموزشی با هد

ش هپـژو . ین هدف بـه نگـارش درآمـده اسـت    میابی به ه پی دست درکاربردي زبان عربی 
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  .است بوده موفق ددهد که این کتاب در رسیدن به هدف خو حاضر نشان می
و انسـجام مطالـب   رعایـت نظـم منطقـی    : از اند کتاب عبارتاین هاي  ترین ویژگی مهم

جامعیت کتاب در بیان قواعد کاربردي زبـان  ، روزآمد بودن و برخورداري از نوآوري، کتاب
مسـتقیم و   صـورت غیـر   آموزش قواعد به، روان و رسا بودن عبارات و مطالب کتاب، عربی

  .ها ها و مثال تأکید بر زیادي نمونه، ها ها و تطبیق فشرده ضمن تحلیل نمونه
ـ م شود تا نویسندگان کتاب به مطالبی که به  هاد میدر پایان پیشن در کاسـتی در کتـاب    ۀثاب
ـ        این مقاله به آن   ۀاشاره شده اسـت توجـه کننـد و پـس از تصـحیح و برجسـته کـردن جنب

  .کننداقدام ها به چاپ بعدي کتاب   کاربردي برخی درس
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  کارشناسی ۀرشتهاي  درس   سرفصلبررسی و نقد 
 عربی  ادبیات زبان و

  *حسن مجیدي

  **منصوره سهرابی

 چکیده
  بـه  ؛حول در آن بسیار زیاد استت کنیم که سرعت زندگی و زندگی میما در دنیایی 

 ها و آن شیوه  تبع  آید و به اکتشافات جدیدي پدید می که هر روز اختراعات و  اي گونه
دنیایی که هر روزِ آن چنین  همگام شدن انسان با. ندک نیز تغییر می ي زیستیعملکردها

پیشرفت علمی است و چشم  شدن با علم و همراهبه معنی با روز قبل متفاوت است 
هماننـد  زبان کـه  . ماندگی را درپی خواهد داشت تجاهل بالطبع عقب برهم نهادن و

حتی  و ،مضامین ،امحتوباید  آید و شمار می از همین مقوله به نیز موجودي زنده است
مشـتی   تکرار مکـررات و  ؛ در غیر این صورتشکل آن مطابق با عصر حاضر باشد

زبان عربی هـم از  . بدون کارایی خواهد بود و ،کهنه ،محفوظات قدیمی اطالعات و
ه شکل سـنتی تـدریس   که همچنان این رشته ب جا آن از این قاعده مستثنی نیست و

 ي تدریسها ها و شیوه تحوالتی در برخی از سرفصل تغییر و ضروري استد، شو می
   .دشونناپذیر  جبران هاي پیامد ودانشجویان سردي  دل ساز زمینهرت گیرد تا صو

ي  ها رشتهسایر هاي   با مراجعه به سرفصلتا ست ا  سعی بر این حاضر پژوهش در
روز  هب باد، باشد که شوي جدید پیشنهاد  ها شیوه ها و هاي خارجی برخی سرفصل زبان

  .دکنکمک  آن کاربردي شدنبه  عربی  ادبیات زبان و ۀرشت کردن
سـازي،   هـا، کـاربردي   هاي درسی، شـیوه   عربی، سرفصل  ادبیات زبان و :ها واژه کلید
  .سازي بهینه

  مقدمه. 1
اي است  نهآی و ي مختلف علوم انسانی دارد ها زبان نقش مهمی در مطالعات علمی رشته

                                                                                                     
  majidi.dr@gmail.com )نویسندة مسئول( ت علمی دانشگاه حکیم سبزواريئعضو هی *

  ارشد فقه و حقوق  کارشناس **
  10/7/1391: ، تاریخ پذیرش7/5/1391: تاریخ دریافت
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 ،بیان آرا و عقاید نیسـت  ۀزبان فقط وسیل. کند ورانِ را منعکس می که فرهنگ گویش
یکـی از  و همچنین  )19: 1385خاقانی، ( اثرگذار استشنونده  بلکه در جان گوینده و

ظرفـی   زبـان  ؛دهـد  هم پیوند می هاست که یک قوم یا یک ملت را ب عواملیترین  مهم
اتصـال   ۀحلقـ  تمدن یک ملت را در خـود جـاي داده و   و ،است که اندیشه، فرهنگ

  ).2007 ،انهم( حال یک ملت است گذشته و
دیگـر  برخی  متعددي وجود دارد که برخی رسمی وهاي   گویش ها و در جهان زبان

پـنج زبـان    ؛رسمی سازمان ملل متحد اسـت  زبان یکی از شش عربی زبان. اند غیررسمی
 .چینی ند از انگلیسی، فرانسوي، روسی، اسپانیایی وا دیگر عبارت

تـاریخ   بـر   دنیاست کـه عـالوه   ةزند و ،هاي غنی، پرجاذبه زبان عربی یکی از زبان
آمـوزش آن   فراگیري و به این امر. توجهی برخوردار است  از گستردگی شایانطوالنی 
 انگیز، فراوانی واژگان، پویایی پذیرش هاي بدیع و دل ساختار. بخشد تري می بیش اهمیت

هاي   ترین ویژگی استواري در نظام زبانی از مهم ها، تنوع در تعبیر و دیگر زبان از لغات
 . زبان است این

 شـامل اي اسـالمی  بهـ میـراث پر  بان کتاب جاودان الهـی و سو ز یک  اززبان عربی 
دیگر زبان دینی مسلمانان است   سوي  ازو هاست،  و دیگر دانش ،تفسیر ،تاریخ ،حدیث

 بـر   عـالوه  .گیرد زبان فرهنگی و وجه مشترك آنان مورد استفاده قرار می ۀمثاب بهکه 
فریقا هر روز اهاي دینی از خاورمیانه تا شمال   جمعیت انبوهی که با وجود تفاوت ،این

ي  هـا  همچـون شـبکه   ،جمعـی   ل ارتبـاط یکنند و با گسترش وسـا  می تکلمزبان  این هب
آن افـزوده   ۀ نفوذروز بر دامن  به روز ،نشریات متعدد و ،اینترنت، مجالت ،اي ه ماهوار

ــی ــن زبــان را دو و اســتف يد، اهمیــت فراگیــر شــو م  دکنــ چنــدان مــی  اده از ای
)http://stadhakimi.com(.  

میلیـون   442تـا   174برند  می کار به مادري زبان همچون را عربی شمار کسانی که
 اسـاس آمـار   ها نیز بـر  ن جمعیت آ کشور است که کل 25رسمی  عربی زبان. است نفر
  ).همان( است نفرمیلیون  329 سیا

  :پی پاسخ به سؤاالت ذیل است این پژوهش در
  ؟در مقطع کارشناسی چگونه استعربی   زبان و ادبیات ۀهاي رشت  سرفصل وضعیت کنونی .1
عربـی چـه     زبـان و ادبیـات   ۀهاي درسی رشـت   سرفصلسازي  در راستاي کاربردي .2

  صورت گیرد؟ دتغییراتی بای
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شـده از سـوي وزارت علـوم بـراي      هاي تعریـف   منابع عمده در این پژوهش سرفصل
  . هاي خارجی است  زبان

 ینیبه بازب مستقالً که را پژوهشی مقاله این نگارش تاریخ تا نویسنده که ستا ذکر شایان
  .یافتن باشد پرداخته یزبان عرب رشتۀ درسی هاي سرفصلدر 

  
  مشکالت آموزش زبان در کشور ما. 2

هویـت مسـلمانان را    زبان دینی مسلمانان است که کرامت و ،قرآن، زبان زبان عربی
هـا دانشـمند    لیونیبر جلب دانشمندان عرب، قلوب م  این زبان عالوه. حفظ کرده است
حتـی در   که در آن ذوب شدند و چنان، هم نزدیک ساخت  بهرا نیز  مسلمان غیرعرب

در این بین مسلمانان ایرانـی بـه   . سبقت گرفتندب اعرا ازاسرار آن  رمز و و زکشف را
در گذشته جمله ازاند؛  در رشد این زبان داشته اي هبرجستا جایگاه ه اعتراف خود عرب

جرجانی و شاعرانی چون سعدي، ، صرف و نحو دار بالمنازع سیبویه پرچمکسانی چون 
دانشـگاهی   نیز اساتید مراکـز دینـی و  اکنون و  ،اند کرده خدمت بدان حافظ و مولوي

  .اهتمام دارند ین امربد
ـ  ،زبانان همواره زبان عربـی را  فارسی  بـه کودکـان و   ،از طریـق قـرآن   خصـوص  هب

نظیر بین این دو  بی ارتباطی تنگاتنگ و ایجاد این امر باعث ؛اند نوجوانان آموزش داده
  .)2007خاقانی، ( استشده زبان 

در کشـور مـا بـا مشـکالتی      ،ادبیات یکل طور  به و ،عرب  ادبیات اما تعلیم زبان و
کننـد در دانشـگاه    دانشجویان قبل از آمدن به دانشگاه همیشه فکر مـی . است ور هروب
 نوشتن گیچگون ها حرف زد و با آن شاعران بزرگ را هم دید و توان نویسندگان و می
هـا   ي آن هـا  خواهـد بـر روي شـانه    دانشجو می. ها آموخت سرودن شعر را از آن و متن

رو  هتر با کسانی روب جا بیش آن اما در ،ادبیات چه خبر است در فراسويبایستد تا ببیند 
دهند دیگران آن را انجـام   نه اجازه میدهند و  کار را انجام می  شود که نه خود این می

  .دهند
داخل که باید سکوي پرتاب دانشجو به  ،بسیاري دیگر و ،امرؤالقیس، متنبی، بحتري

ها گناهی نابخشودنی بـه   ادبیات باشند، دیوارهایی هستند که گویا عبور از آن مرزهاي
د تا بتوانند وارد یرناثرش باید بم آید نویسنده و نظر می هجاست که ب این. آید حساب می

  .دانشگاه شوند
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در در مـورد ادبیـات   ریـزي اشـتباه    زیباست امـا برنامـه   و مند دنیاي ادبیات قدرت
له همیشـه بـراي   ئایـن مسـ  . جامعـه اسـت   ي ادبیات خیانت به دانشـجو و  ها دانشکده

شود دانشجویی کـه بـا امیـد پـا بـه دانشـگاه        می موجب دانشجویان آزاردهنده بوده و
تر است که کسانی که  کننده این امر زمانی ناراحت. از آن خارج شودمیدي اانبا  گذاشته
سال از وقت خود را در  اند، از آنان که چهار شکل ذوقی به ادبیات روي آورده  تنها به

شاید حق بـا  . دهند حتی آنان را بازیچه قرار می گیرند و اند سبقت می دانشگاه گذرانده
گیرد که تنهـا بـه درد چنـد قـرن پـیش       الباً چیزي را یاد میآنان باشد چون دانشجو غ

ادبیات در خارج از دانشـگاه  . کار دارند و سرادبیات ل روز ئخورد، اما آنان با مسا می
  .حال نفس کشیدن است لحظه در هر و زنده دانشگاه ةخالف ادبیات مرد بر

نگاري خالصه کـرد، امـا    و نامه ،نثر ،داستان، ادبیات گذشته را در شعرشاید بتوان 
ترجمـه، نقـد، ادبیـات    . کنـد  نیاز ما را برطرف نمـی  وجه  هیچ  امروز چنین نگاهی به

شوند و کارشناس ادبیات باید  ادبیات محسوب میاي از  شاخه دیگر نمایشی، و بسیاري
  .ها آشنایی داشته باشد نیاز با آن ةانداز  به

باید دانشی را به دانشجو  اما از این میان ؛یابد افزایش می اي برههعلم و دانش در هر 
بـه   تـوان  نمـی یعنی براي پرورش دانشجوي امـروزي   ؛باشدروز  ه کرد که تازه و بهئارا

  .سیستم آموزش مدارس قدیم عمل کردشیوه و 
 ترین شکل علم و دانش طلبد و آموزش باید کامل هاي خود را می  آموزش انی دورهر 

این بسیار ساده و روشن اسـت کـه آمـوزش    . نظر گرفته باشد دررا  مربوط به هر رشته
اگر به ایـن  . روزتر و تواناتر خواهد بود بهنیز باشد، دانشجو  تر و تازه ترروز قدر به هر

هـایی کـه    خانه با کتـاب  نکته توجه نشود، دانشگاه چیزي نخواهد بود جز یک کتاب
ي  ها آید که دانشگاه نظر می بهسفانه أمت .کنند ها را تکرار می به نام استاد مدام آن اي ه عد

 را بر  ها هنوز برنامه اند و ي خود شده ها روزرسانی برنامه به مشکلهاست دچار  ایران سال
  .کنند ي گذشته تنظیم می ها نامه هاي موجود در لغت معناها و  واژهاساس 

آموزشـی   ةاسـت، ایـن شـیو   » گویم هرچه من می«ها  تنها روش تدریس برخی از آن
ادبیـات و   در این شیوه هیچ نیازي به نقـد مـدرن یـا خالقیـت در     .آید نظر می بهکامل 

 .بسیاري نکات دیگر نیست
ي ادبیـات ایـران را    ها وضعیت دانشکده ،استاد دانشگاه و محقق ادبی ،جعفر یاحقی



 زبان و ادبیات عربیکارشناسی رشتۀ  هاي درس  سرفصل بررسی و نقد   124

  1391سال دوازدهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

  :کند توصیف می گونه این
ارچوب خـاص،  هـ اند در یک چ ما را مجبور کرده ... ؛اند  ي ادبیات در دانشگاه عقیم شده ها گروه

تـر فرمـول کنکـور را آمـوزش      کتابی خاص را در زمانی خاص تدریس کنیم؛ ما در دانشـگاه بـیش  
ــی ــی      مـ ــران وخیمـ ــی در بحـ ــر کیفـ ــالی از نظـ ــوزش عـ ــیم؛ آمـ ــهدهـ ــی  بـ ــر مـ ــرد  سـ  بـ

)http://adibane2.blogfa.com(.  
هـاي   نیز در خصـوص وضـعیت دانشـکده    ،استاد دانشگاه تربیت معلم ،محمد غالم

  :گوید ادبیات چنین می
هـاي دور     ریزي درسی در دانشگاه متعلق بـه سـال    برنامه. ادبیات در دانشگاه شکل کاربردي ندارد

رف کند بـه  تواند نیاز دانشجو را برط  هاي جدید که می   و درس کرد است که باید در آن تجدید نظر
  ).همان( آن اضافه کنیم

ي  ها ریزي غلط و شیوه ي ادبیات را برنامه ها بسیاري از استادان دلیل ضعف دانشکده
 بـاقر  مثـال  رايب ؛دانند هاي درسی می  کتابها و  سرفصل وشگاه نادرست تدریس در دان

 ي ادبیـات در  هـا  کنـونی دانشـکده   ۀبرنامـ «: گویـد  می ،استاد دانشگاه تبریز ،نیا صدري
  ).همان( »ایم  که ما اکنون از آن شرایط فاصله گرفته شرایطی خاص تدوین شده است

تـوان   میکلی  ینگاه درزبان عربی را  امروزجایگاه  عام، طور  به اتیادب از گذشته
زبان خارجی نگاه مثابه  وقت به عربی به هیچدر ایران  .باید باشد دیده چ آناز تر  پایین

 که باید جاي  حالی در .زبان فارسی باشددلیل مشترکات آن با   به امر شاید این ؛نشده است
هـاي   در کنار دیگـر زبـان   هاي خارجی و زبان ةدانشکددر عربی و ادبیات زبان  رشتۀ

آمـوزش قـرار    مـورد مطالعـه و  باشد و  مانند آن و ،خارجی مثل فرانسه، انگلیسی، آلمانی
نظـر گرفتـه    در یرجزبان خـا مثابه  هبعربی تنها   نهکه کنیم  مشاهده می این وجود با .گیرد

شود  ها استفاده می از آن شیوه که براي تدوین و آموزش دیگر زبانکلی  بهنشده است، بلکه 
  .نماید دور است و غریب می
که باید گونه  آن تواند نمیها  با دیگر زبان  مقایسه عربی در  ادبیات دانشجوي زبان و
 نبودن این امر یعنی موفق ؛کند از آن فرار می حتی و خویش بداند ۀخود را معرف رشت

 وضـعیت  درضـمن ایـن  . شـود  آموزش زبان عربی که شاید از کاربرد غلط آن ناشی مـی 
  !کنند اظهار میآن را است که دانشجویان  موقعیتی  عینی ةمشاهد ۀنتیج

 جامعـه از مشخصـات   بر فرد وها   آنثیر أت و ،ي درسی، تحول ها شیوهمحتوا و توجه به 
است؛  شدهحتی سخن روز  تر و است اما این امر اکنون خیلی جدي مویک تحول در قرن بیست
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  . دشو ها منتقل می میراث آن ها حفظ و ها اصالح شود، هویت ملت که اگر شیوه چرا
اتهام قرار گیرد چون عاملی  هاي تعلیم زبان عربی مورد نقد و  تعجبی ندارد که روش

اهـداف   نیـافتن  تحقـق  و هاي زبان عربی مهارت فنون و مؤثر در ضعف دانشجویان در
ها باید در محتـواي   بر شیوه  عالوه. است که براي آن وضع شده است يا و تربیتیزبانی 

  .هاي غیرکالسی نیز تجدید نظر شود فعالیت هاي ارزیابی و روش و ها باکت
دانشجویان ست که برخی از ا هاي تدریس زبان عربی این عواقب سوء روشجمله از 

 و ،که قـوت، انعطـاف، زیبـایی، پویـایی     دیگر این؛ این رشته احساس سرافرازي ندارند
 ،ایـن   بر  عالوه. کنند تکنیکی جدید حس نمی توانایی آن را در پوشش تحوالت علمی و

هاي زبانی، عادت کردن بـه تمـرین    مهارت ۀبه توسع فراگیران این رشته شود باعث می
اسـتعداد   ۀ، توسـع سـبک نوشـتار  هاي آن، تصحیح  ساختار مات وکارگیري کل هزبان، ب

کسب مهـارت در آن توجـه    یادگیري زبان و و اشتیاق برايشورانگیزي  و ،نویسندگی
  . کافی نداشته باشند

چون  ،از نکات قابل توجه در این زمینه نبود عنصر تشویق در کتب زبان عربی است
شـرایط   و ،هـا  درخواسـت ، نیازها، زندگی علمی، ت دانشجواارتباطی با واقعی ین آثارا

ه مستقل از دیگـر  که هر ماد  اي هنگو  الب، بهمطمرتبط نبودن همچنین . ندارد او عصر
احسـاس کنـد موضـوعات     و رودد تالش دانشجو هدر شو باعث می، کند مواد عمل می
  .غیرپویاست آن مرده و مباحث دیگر مرتبط نیست و زبان با یک

زبـانی جـوان    ها با سطح عقلی و قوانین موجود در آن ها و این کتاببرخی از متون 
 و ،پیچیده، نحوي خشکصرفی و بسیاري از قواعد  ،این بر  عالوه. امروز سازگار نیست

نوشتار است  در گفتار و کردن خود که همان صیانت از اشتباه ۀوظیف درگسسته است و 
  .تمرکز ندارد

متناسب با سطح دانشجویان باشد و کتب درسی  واضح و باید نوشتن زبانِ خواندن و
 ،اطالعات نباشد ۀگونه که فقط سعی بر ارائ تکاملی نوشته شود؛ بدین ةکید بر شیوأبا ت

همچنین باید  .دشول روز جامعه تنظیم ئطبق مسا ایشمحتو بلکه باید کاربردي باشد و
آموخته  زبان عربی تمرین و تا شوداظهارنظر و تئاتر توجه  لی چون سخنرانی وئبه مسا

  . شود
در اذهان عمومی دانشجویان این رشته تقویت شود  باید جایگاه این رشته طور همین
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بلکه جایگاه واقعی  ،نباشد  پیچیده مجموعه قواعد خشک وحد  فقط تعریف آن در و
 ساسحا تمایل واین ها شناسانده شود تا  یک زبان خارجی همانند دیگر زبان مثابه آن به

برانگیخته  دانشجوکند، در  دنیا تکلم می ةهاي زند که شخصی است که به یکی از زبان
  .شود
که علوم جانبی  استعرب این   ادبیات زبان و ۀرسد علت سنّتی بودن رشت نظر می هب
  بـه دیگر متون اصیل اسالمی پدید آمـد و   و قرآن کریم ۀمطالع برايزبان در آغاز این 
یـل  اممتجهت تفسیر متون اسالمی  دربالغی  گرایشات زبانی و  علوم بهاین ترتیب   این
چون سـایر   زبان هم زیرا ،کالسیک تجدیدنظر کرد در این گرایش سنتی وباید اما . دش

زبان تابع زمان  ).19: 1385خاقانی، ( تکامل است ر حال تحول وم دئامورات انسانی دا
محتـواي   موضـوعات و  ، مطالب وتغییر کندکه شرایط روزگار  اینبه موازات  است و

  .دشوزبان نیز باید دگرگون 
 بـاز  ندهـد  انجـام  درسـتی  به را خود ۀوظیف معلم ولی دشو ها متحول شیوه اگر البته
 و الگـو  کـه  اوسـت  .دارد تحـول  در پررنگی نقش معلم چون د؛شو حاصل نمی مطلوب

 و مخاطبـان عینیـت بخشـد   بـراي   را عربـی  زبـان  زیبایی تواند می و است دهنده جهت
ـ  بیان رادر این زمینه  ي نوآوري ها شیوه  در اسـتاد  مهـم  نقـش  بـه  توجـه  بـا  ،لـذا . دکن

 رسـالتش  بتواند تا دوش آماده خوبی هب نیزاو  خود باید ،دانشجویان ضعف کردن برطرف
 محبوب در عربی زبان معلم و استاد بد عملکرد. کند اجرا رود انتظار می که گونه آن را

  ).6: 2006النصار، ( داشت خواهد منفی ثیرأت زبان این ساختن
  :ند ازا خالصه عبارت کلی و طور  بهمشکالت آموزش زبان در کشور ما 

تکلـم   خـارجی زبـان   فردي که بـه هاي مناسب براي تعامل با   نداشتن فرصت )الف
صـورت   در وگیرند  میي خود را فقط در کالس درس یاد  ها فراگیران آموخته :کند می

ـ صورت عملی   را به ها این آموختهتوانند  نمی زبان با یک خارجی رو شدن روبه  کـار  هب
  . عملی نداردغیرحفظی و  ۀها جنب تر آموخته ببرند و بیش

خواهد زبان یک کشور را  شخصی که می: زبان مورد نظر فرهنگ توجهی به بی )ب
 ۀتـاریخ و پیشـین   و آشـنا باشـد  یاد بگیرد بهتر است با فرهنگ مردمان آن کشور نیز 

فرد براي یـادگیري زبـان عربـی بهتـر اسـت بـا فرهنـگ،         ،مثالً ؛فرهنگی آن را بداند
 . آشنا باشد اعراب ةزندگی روزمر و هاي عربی تاریخی کشور و اعتقادات دینی
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هاي   در آموزش یک زبان خارجی موقعیت :هاي تدریس زبان  تصنعی بودن روش .3
 فراگیـر  اگرچه ممکن است ،مثالً .رود نمی فراتر ذهنحیطۀ شود و از  واقعی ایجاد نمی

ی یغـذا مواد  ةولی در موقعیت خرید از یک فروشند یاد بگیردرا ی یغذا ةچند ماد نام
 . کار کند داند در برخورد با چنین موقعیتی چه گیرد و نمی قرار نمی

معموالً در تدریس زبـان در   :آموزش زبان در مهارت اصلی چهار نداشتن کاربرد .4
 .شود پرداخته نمی ،خواندن، نوشتن، شنیدن و گفتن، هاي اصلی  مهارت ۀکشور ما به هم

 دانشجو پردازند و فقط به خواندن و نوشتن می )GTM( در روش قواعد و ترجمه ،مثالً
 معلمان تحقیقات مرکز( تر باید شنونده باشد صحبت کردن، بیش جاي هبدر مهارت گفتن 

  .)1391 اصفهان، استان
و تبـادل اطالعـات    برايآموزش عالی  ۀسسؤتعامل بین فراگیران زبان در یک منبود  .5

تعامـل   دیگـر  با یـک  همهاي فرضی    حتی اگر دانشجویان یک زبان در نقش :مانند آن
حـدودي   تـا  ،آزمایش بگذارنـد  ۀي خود را به بوت ها نقش دانسته این در برقرار کنند و

از . مقدماتی و تشویق براي پیشروي براي مراحل بعدي مفید خواهد بود تجاربجهت 
دیگـري   زبـان و  کـه یکـی نقـش عـرب     نفـر اسـت  بـین دو   ۀها مکالم این روش ۀجمل

  . کند را ایفا می زبان غیرعرب
زبان اصیل این کار را  بدون تعامل با عربها  آنطور ممکن است  هشاید گفته شود چ

توانـد اسـالیب    بردار نیست می یک رادیو که زیاد هزینه ؛ساده است پاسخعملی کنند؟ 
تمرین آن با فرد مقابـل بـه    فراگیر با حفظ آن اسالیب و و دتکلم عربی را آموزش ده

که شاید تعامل  ،برانگیز باشد و او را براي مراحل دیگر حدي از تکلم برسد که تحسین
  . او بزدایدوجود توانی را از نا س ناشی ازتر و کندآماده  ،باشدواقعی زبان  عربیک با 

منابع زیـاد اسـت امـا    . استساز  هاي اصلی چاره  موقعیت  هاي مشابه   ایجاد موقعیت
ر تسازگاا آن هر روشی که ب با باید فراگیرکه   صورتی در .محدود است ها غلط و شیوه

اسـتاد  . هاي استادمحور نیست  گرفتن در روشقراراجباري در  و آموزش داده شوداست 
دنیـاي مجـازي عربـی را در    بهتـر اسـت   د بلکه کنمحدود روش کار خود را نیز نباید 
تر  قوي اتاق خویش ایجاد کند تا دانشجو با الگوگرفتن از استاد روش صحیح و کالس و

  . را انتخاب کند
  . اتوانی دانشجو باشدعاملی قوي در احساس ن ممکن استضعف معلم در تدریس نیز 
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  هاي جدید  سرفصل ئۀهاي کنونی و ارا  بررسی سرفصل. 3

  :گیرد این پژوهش جهت نیل به اهداف ذیل صورت می
  :که در راستاي آن دانشجو باید نتایج آموزشی مورد نظر این برنامه )الف

  .بنویسدمانند آن  یا ،مطبوعاتی، گزارش ،ي توصیفی ا مقاله درست صحبت کند و بتواند .1
  .جایگاه کلمه در جمله باشد قادر به شناخت نقش و متون تخصصی را بفهمد و .2
  . و نقدي معاصر آگاه باشد ،از گرایشات زبانی، ادبی .3

  :دست آورد بهزیر را  هاي ذهنی مهارت )ب
اسالیب متناسب را انتخـاب   ادبی، متون و بتواند در ارتباط با موضوعات زبانی و .1
  .کند

زبان عربی  ههایش ب همکالسی با اساتید وو نظم منطقی درست  تحافصبا بتواند  .2
  .صحبت کند

  . پژوهش نیز مهارت یابد ۀبتواند نتایج مربوط به مباحث زبانی را استنتاج کند و در زمین .3
  . هایی ابداعی ارائه کند نثري اندیشه متون شعري و مقاله و ۀبتواند در زمین .4

  :دست آورد بهزیر را  هاي عملی  مهارت )پ
  . بتواند قواعد زبان عربی را به دیگران منتقل کند .1
  . انجام دهدادبیات پژوهش  عملی زبان و ي تئوریک و ها در زمینه خوبی به بتواند .2
  . ها مقایسه کند متون عربی را با متون دیگر فرهنگ بتواند .3
   .ادبی ارائه کنداز متون  تحلیلی نقادانه بتواند .4
  . متون ادبی را با متون غیرمشابه تطبیق دهد بتواند قواعد زبانی و .5
روان و صحیح صورت  به و سیاحتی ،فرهنگی ،تجاري ،هاي علمی  محیطبتواند در  .6

  . کند صحبتبا این زبان 
ارتبـاط برقـرار سـازد و     با بیش از یک میلیارد مسلمان در سـطح جهـان   بتواند .7

  . گو کندو گفت هاي شرقی  ویژه با ملت به
چون  ي کار و فعالیت هم ها کارگیري زبان عربی در عرصه همناسب براي ب ۀزمین .8

اي، مطبوعـاتی، فرهنگـی، زیـارتی،     کار در امور رسانه اندر هاي دست ها و نهاد سازمان
  . را فراهم سازد و مانند آن ،رسانی اطالع ،سیاحتی، تجاري، حقوقی، آموزشی، تبلیغاتی



 129   سهرابی منصورهحسن مجیدي و 

  1391سال دوازدهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

و  ،هـا  ي تلویزیـونی و رادیـویی، مجـالت، روزنامـه     هـا  امکان استفاده از شـبکه  .9
  . را داشته باشد هاي اینترنتی عربی  سایت

آموزان و دانشجویان در دروس عربی در سطح مدارس،  تر دانش به موفقیت بیش .10
ورودي به مقاطع تحصـیلی  هاي  لبان شرکت در امتحانو داوط ،ها دانشگاه ،ها دبیرستان

  .کمک کند دانشگاهی
  :دست آورد بهزیر را  هاي کلی  مهارت )ت
  .ند با دیگران ارتباط برقرار کندتوا نفس را داشته باشد که می بهاین اعتماد  .1
  .مهارت کار گروهی را کسب کند .2
  . بتواند با کامپیوتر کار کند .3
  .دشوالعات از منابع مختلف آشنا آوري اط هاي جمع  با مهارت .4
بـراي حـل    را کسب و شود ها مواجه می توانایی رویارویی با مشکالتی که با آن .5

  .ها تالش کند آن
  .بیاموزداز اساتید ها را  تحلیل آن ر کارها واستدالل د روش .6
  :هاي دانشگاهی زیر خواهد بود معیار عرب داراي  ادبیات ۀالتحصیل رشت فارغ ،اساس  این  بر
  .شناسد انتقادي را می و ،ادبی ،گرایشات تطبیقی اجع ومر منابع و .1
  .دهد را انجام می هاي کودکان هشی همچون نگارش قصههاي پژو کار .2
  .دهد را انجام می ویراستاري ترجمه تدریس و ۀر زمینهاي پژوهشی د کار .3
خصوص فرهنگ زبان مادري  هب ،ها دیگر فرهنگ وبین فرهنگ عربی  تواند می .4
  .فرهنگی جامعه سهیم باشد ري وارتباط برقرار کند تا در ارتقاي رشد فک ،خود
  .شناسد میقواعد اساسی زبان را  .5
 مرکب و و ساده ۀهمچنین با چگونگی ساخت جمل وشناسد  میاجزاي جمله را  .6

  .ستآشناآن کیفیت تحلیل 
  .اندد میها را  ی و چگونگی تحلیل آنبرخی از متون ادب .7
  .داند میمتن را  ۀواعد اساسی مطالعق .8
  .ستوسیقی شعر و اوزان آن آشنابا م .9

  .شناسد میتعبیر مجازي را  ر حقیقی وهاي تعبی  فرق .10
  .اشته باشدها مطالعات تطبیقی د زبان عربی با دیگر زبان ۀدر زمین تواند می .11
هاي دانشگاهی به سمت کارآفرینی  رشتهکه  این به عنایت با ،خالصه و کلیطور   به
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تمــام  امــروزه بــرخالف گذشــتهدیگــر   ســوي  دارنــد و از خوداشــتغالی گــام برمــی و
همچنین در راستاي  ند وشو پرورش استخدام نمی و  التحصیالن این رشته در آموزش فارغ
 ،مـد اهـاي کار  به سمتی برویم که رشتهضروري است رشته این روز ساختن  اب و بهجذ

ـ  دانشجو و و مفید براي جامعه و ،باارزش ،کارآفرین ی اسـاتید زبـان عربـی داشـته     حت
  .باشیم

که اکنـون در اکثـر    یعرب  ادبیات ۀ زبان وهاي موجود در رشت  در این راستا سرفصل
  :دنشو هاي ایران تدریس می دانشگاه

  ؛برخی نیاز به ابقا دارند .1
  ؛کیفی یابند کمی و ۀرخی باید توسعب .2
  ؛هم باید به لحاظ کمی کاهش یابندبرخی  .3
  ؛نیاز به افزوده شدن دارند و ندبرخی نیز جدید .4
  .ندشوجایگزین باید ی برخ .5
  منابعی که نیاز به توسعه دارند 1.3
بهبود مهارت  اهداف درس مکالمه شامل عناوینی مانند آشنایی با لغات و: مکالمه .1

شـفاهی در   یایجـاد ارتبـاط   برايبا هدف کسب مهارت زبانی  کردنصحبت  شنیدن و
تصادفات، : تواند شامل این مطالب باشد این درس می. اي زبان است لهجه فصیح وشکل 

ـ  حوادث طبیعی، مسائل نظامی، آموزش، علـوم و  ،جنایات اقتصـاد،   وري، صـنعت و افن
 موضوعات مسائل جاري، جامعه و فراغت، سیاست واوقات  زیست، سالمتی و  محیط

و  ،ل روزمــرهئمســافرت، مســا ،هــوا و  آب زنـان، ، ، فرهنــگ، تــاریخمربـوط بــه آن 
  .قبیل  این موضوعاتی از

سـطح واژگـان، تکـرار    : مکالمه مدنظر قـرار گیـرد  در زیر موارد د شو پیشنهاد می
کالم، کامل یا ناقص بودن تلفظ واژه، رعایـت قواعـد دسـتوري،     واژگان، کاربرد تکیه

ساختار نحوي جمالت، میزان استفاده از حرف ربط، کامل یا ناقص بودن جمالت، نقل 
در گفتـار،   اي، نمود لهجـه  عبارات محاوره یا غیرمستقیم، اصطالحات و قول مستقیم و

ثیر عوامل خارج از محیط زبانی بر أ، تفاهیمیا آواها براي انتقال م استفاده از اصوات و
  .همیزان استفاده از ضمایر اشار و ،گفتار، مکث، شکستن جمالت

تعداد واحد این درس از شـش واحـد کنـونی بـه حـداقل      د شو پیشنهاد میهمچنین 
مکالمـه  درس انشجو در هر ترم دو واحد صورت د  این در. چهارده واحد افزایش یابد
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  .باشدو درنتیجه پایدار یادگیري زبان مستمر د شو این باعث می خواهد داشت و
سیاسی  شوند گرایش مطبوعاتی و غالب متونی که در این ماده ترجمه می: ترجمه .2

سـفرنامه،   سـیاحت و  ست دانشجو با متـون اقتصـادي، سـیر و   ا که نیاز دارند، حال آن
مـدارك   ۀترجمـ  و، هـا  حقـوقی، تقاضـانامه   مرتبط با تکنولوژي، قانونی و تکنیکی و
ــه هــاي مربــوط بــه عرضــه و هــا، نامــه آگهــی ،اســتخدامی هــا،  تقاضــاي کــاال، حوال

 هـاي تلکـس و    یا نقص کـاال، پیـام   خیر ورود وأي مربوط به ت ها ها، نامه جلسه صورت
حـدي بایـد    تـا فراگیـران  کـه   ضمن این .دشوو گمرکی آشنا  ،بانکی، تلفنی، اسناد پولی

 نیز مطالعـه ریات جدید نظهمچنین  و بیاموزندنیز  را زمان فوري یا هم ۀمهارت ترجم
  .شود

این  بهتر است .را برگزار کردکارگاه ترجمه  توان در قالب همین درس همچنین می
 .دگیـر  دانشجو صورت  مشترکاً توسط استاد ونیز ترجمه  وصورت گروهی   کارگاه به

  .تعداد دانشجویان نیز محدود باشد مترجمی باسابقه و این کارگاه البته بهتر است استاد
حـداقل   بایـد تـا   آن کاربردي بودن نیز نظر به اهمیت و درساین  هايتعداد واحد

  .چهارده واحد افزایش یابد
دارد که اکنون درسی با نام بالغت وجود  درست است که هم: عرب  زیباشناسی ادبیات .3

تمرکز روي متون دینی  بیشتر رسد در این درس نظر می هپردازد اما ب تاحدي به این مقصود می
ي زیباشناسی گویش معاصر نیز پرداخته شود تا  ها ست در آن به جلوها که الزم حال آن .است

  .دشوبرقرار و درس تري بین دانشجو  تر شدن درس، ارتباط قوي ملموس بر کاربردي و  عالوه
اصـطالح  : دشـو الزم است در این درس مباحث ذیل بررسی : شناسی تطبیقی زبان .4
 اللغـه، نهضـت مطالعـات زبـانی در غـرب و      با فقه آن ارتباط و) اللغه علم(شناسی  زبان

توصیفی، تصحیح مفاهیم غلـط،   تاریخی و، شناسی تطبیقی ، زبانآن نقد گرایش علمی و
تاحدي کنش بـین   شناسی، اطلس زبانی، و لهجه گفتاري، جنگ زبانی، زبان نوشتاري و

  . ها عرب با دیگر زبان  ادبیات
  :بر مباحث باال موضوعات زیر نیز در این مقوله قابل بررسی است  عالوه

 آمـوزد  مـی دانشجو در این ماده مقدماتی در ارتباط با دانش کلی آواها : آواشناسی ـ
 آواشناسـی عـرب، تعریـف فونتیـک و    مطالعات : دشو که طی آن موارد زیر بررسی می

ل مفص ۀحیث مخرج و ویژگی، مطالع تقسیم آواها از دستگاه نطق و ۀفونمیک، مطالع
  .قبیل  این مواردي از و ،صدادار صدا و هاي بی آوا
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ها و  خوان زبان عربی، بررسی هم آوایی کار آشنا ساختن دانشجویان با نظام اینهدف 
در بیان مقصود و درك کید بر اهمیت آن أم و تها، بررسی تکیه و آهنگ کال مصوت

  .مفاهیم است
  .ـ توصیف دستگاه آوایی

دانش واجی براي . هاي آوایی زبان انسان است الگو ۀشناسی مطالع واج: شناسی واج ـ
ي معناداري را  ها آواهایی را تولید کند که گفته :آورد تا گو این امکان را فراهم می سخن

خارجی را تشخیص دهد، کلمات جدید بسازد، با اضافه کـردن   ۀدهد، لهج تشکیل می
 .قبیـل   ایـن  و تواناهایی از ،هاي آوایی مناسب صورت جمع و زمان گذشته بسازد واحد

شناسـی بایـد    رو، واج ایـن  از دهد و گویان را نشان می دستور زبان کل دانش زبانی سخن
  ). 104: 1386 ویکتوریا فرامکین،( بخشی از دستور زبان به حساب آید

هـا هـزار کلمـه     حتـی ده  هریک از سخنگویان هر زبـان هـزاران و  : شناسی واژه ـ
فردي کـه زبـان   . معناي آن است معناي شناخت آواها و  دانستن یک کلمه به. دانند می

کجـا   آغـاز و  کجـا  داند کلمه نمی ۀ انگلیسیداند هنگام شنیدن یک جمل انگلیسی نمی
  ).185: همان( ؟که حتی چند کلمه ادا شده است یا این ؛پذیرد پایان می

معنـاي هـزاران واژه را    و ي هسـتید هـاي سـیار    لغـت  شـما فرهنـگ  : معناشناسی ـ
طـور    هـا را بـه   دهد تا آن ها این امکان را به شما می دانش شما از معانی واژه. دانید می

کلمـات   معنـاي . هـا را درك کنیـد   کار برید و هنگام شنیدن آن صحیح در جمالت به
رو بخشی از دستور زبـان بـه حسـاب     این دهد و از بخشی از دانش زبانی را تشکیل می

  ).309: همان( آید می
شناسی،  زبان شناسی و ل مشترك بین جامعهئدر این علم به مسا: شناسی زبان جامعه ـ

 مانند آن شناسی تاریخی و خواه اجتماعی، زبان ها خواه جغرافیایی و بررسی انواع لهجه
  .شود پرداخته می

 هـا و  لغـت  فرهنگ، خانه آشنایی با کتاب برداري و یادداشت هاي تحقیق و روش .5
سـت آشـنایی بـا    ا زبان عربـی وجـود دارد امـا الزم    ۀدرس روش تحقیق در رشت: آمار

به  ها نیز ي استفاده از آن ها یا شیوه ةشیو قدیم و هاي جدید و  لغت  فرهنگ خانه و کتاب
را دیگري درس آمـار   ةالب مادقیا در  توان در همین ماده و می. دشوافزوده  همین ماده
  .تحلیلی استفاده شود هاي سنجشی و د تا در کاردانیز ارائه 
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 ،مجالت وجـود دارد  عنوان روزنامه و بااکنون درسی  هم: ها مطبوعات و رسانه .6
انشـجو بـا دیگـر    الزم اسـت د کـه    حـالی  در. منحصر به دو رسانه است درس اما این
ي  ها التحصیل در این رشته باید با کل رسانه دیگر فارغ  عبارت  به ؛ها نیز آشنا شود رسانه

  .گروهی آشنایی نسبی داشته باشد
ها خبرگزاري  تلویزیونی عربی در کنار ده ۀشبک 630بیش از  اًدر حال حاضر تقریب

گیـري افکـار    رونـد شـکل  هزاران سایت اینترنتی عربـی در   رادیویی و ۀو صدها شبک
 اساس بر. دارند سزاییثیر بأجوان ت ویژه نسل کودك، نوجوان و عمومی جهان عرب به

ـ  ،نظر برخی از کارشناسان شـبکه تلویزیـونی عربـی     100 اًدر سال جاري میالدي تقریب
 .سیس خواهد شدأجدید ت

سیس أودي تدولت عربستان سع وسیلۀ به ىا ماهواره ىتلویزیون ۀشبک 55تا این تاریخ 
سایر  هاي عربی نظیر مصر، قطر، کویت، امارات متحده عربی و سایر کشور شده است و

 و ىا ي تلویزیـونی مـاهواره   هـا  سـیس شـبکه  أاي در ت ه رقابـت فشـرد   کشورهاي عربـی 
 . هاي اینترنتی دارند  سایت

عربی  ۀسیس شبکأت ،تلویزیونی عربی ۀاندازي شبک براي راه سی بی رویکرد جدید بی
عربی  ۀشبک عربی آلمانی دویچه وله وشبکه ، الحرة یىامریکاعربی  ۀشبک، روسیا الیوم

کامل بـر   ةبراي سیطر جهانى هاى قدرتنیز مؤید تالش روزافزون  24 فرانس فرانسوي
  .استجهان عرب  ها در اندیشه افکار و
 تفرقـه و ایجاد  و ،غیرواقعی از ایران، تحریف حقایق مسلم تاریخى ةچهر ۀارائ

ي مذکور  ها هاي رسانه ترین رویکرد دشمنى بین ایران و کشورهاى عربى یکى از مهم
 .است
منافع ملی جمهوري اسالمی ایران مستلزم برقـراري روابـط    دیگر امنیت و  سوي از

  .هاي عربی است رمستحکم با کشو
 و ،شـنیداري ي مکتـوب،   ها رسانهم زالتربیت دانشجویانی که بتوانند مواد  ،بنابراین

ـ  و ،بازسـازي، تولیـد  نه تنها ترجمه بلکه را دیداري براي مخاطبان جهان عرب  مین أت
 عربی داخلی و ىها رسانههاى  عرصه ي الزم در ها تجربه پس از کسب آموزش و کنند و

  ). 2009حاتمی، ( ضروري استبلکه مفید ، فعال یابند خارجی حضوري مؤثر و
ارتباطـات بـین المللـی     در درس نگارش کنونی بیشتر به نوشتن نامـه و : نگارش .7
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د غفلـت شـده   شـو  شود، که باید گفت از موارد مهمی که در ذیل ذکر مـی  پرداخته می
  :است
  .نویسی اصول کلی داستان: داستان کوتاه .1
  .افسانه، قصه و داستان .2
  . شود ه میدر این درس قواعد عروض نیز آموخت: نگارش شعر .3
  .تلخیص متون .4
  .نویسی نگاري و گزارش وقایع .5
  .بندي اصول جمله .6
  .آیین ویرایش .7
  .)استفاده از کامپیوتر( چینی حروف نگاري و نامه .9

سـطح واژگـان، تکـرار    : توجه داشتزیر این درس باید به نکات  یادگیري درضمن
قواعد دستوري، میزان استفاده از حرف یا ناقص بودن امالي واژه، رعایت  ها، کامل و آن

یا ناقص بودن جمالت، تأثیر عوامل خارج از محـیط زبـانی بـر گفتـار،      ربط، کامل و
  .قبیل  این مواردي از و ،میزان استفاده از ضمایر اشاره

بـراي  . نویسی تعلیم داده شوداست که باید اسالیب نگارش و زیبااین درس  نِدرضم
چـون وقتـی    ،هاي آن شروع کرد بیان استاندارد نویسی و گرافاتوان با پار این درس می

  .متن بنویسد تواند میدرواقع گراف بنویسد ادانشجو بتواند پار
 هاي جدید پیشنهادي  سرفصل 2.3

  هاي جدید ضروري  سرفصل 1.2.3
 عرب الزم  در ادبیات يادباي مصر مصر و ۀبرجستنظر به جایگاه : ادبیات مصري .1

  . این عنوان وجود داشته باشد باست درسی ا
گـران   ي گروهـی نیـاز بـه گـزارش     ها با گسترش روزافزون رسانه: گري گزارش .2

هـاي ایـن رشـته      ست این ماده در سرفصلا الزم همچنین یابد، لذا متبحر نیز افزایش می
ي گروهی نیـز آشـنا    ها تواند با دیگر رسانه ضمن این ماده می دانشجو در. گنجانده شود

  . دشو
 ؛دانشـی پوشـیده نیسـت    امروزه اهمیت پژوهش بر هیچ صـاحب : تاالر پژوهش .3

  . پرداخته شود این درسبه کاربردي  و ،اصولی، طور مستقل  الزمست به ،بنابراین
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نیاز حد  تواند در در طی این ماده می عربی  زبان و ادبیات ۀدانشجوي کارشناسی رشت
سخنرانی آشنا شود  سمینار و ۀحتی ارائ و ،اسلوب نویسی، عناصر، انواع و با مبحث مقاله

که در ایـن   ضمن این. اطالعاتی مقدماتی در ارتباط با حضور در سمینارها کسب کند و
 .عرب نیز وجود دارد  ادبیات ۀحوض بررسی مقاالت برتر نگاشته شده در امکاندرس 
زایـی و   راستاي اشـتغال در تواند  میاین ماده : تبلیغات و بازاریابی رسانی و اطالع .4

  .دکنمهمی ایفا  بسیار نقشخوداشتغالی 
کسب مهارت در این ماده ایـن قـدرت را بـه    : ادبیات سینمایی  و ادبیات نمایشی .5
هـاي عربـی یـا      فـیلم  ۀجهـت ترجمـ   سیما و و دهد که بتواند در صدا التحصیل می فارغ

  .دکنفعالیت  هاي فارسی به عربی  برگردان فیلم
حتـی   شـود و  مـی  تدریساي  نامه نمایش در این درس متون تئاتر و: تئاتر ـ نمایش .6

 تئـاتر و  خواست توان از دانشجو علمی می ۀایجاد تجرب جهت تقویت مهارت مکالمه و
  .اجرا کند نامه نمایش
 جا آن از: م نگارشیئعال تمرین امال و قواعد خط عربی و هاي خواندن و  مهارت .7

 کارشناس این زبان بتواند متون نگاشته شده به آن را درست بخواند ورود  که انتظار می
درست بنویسد، شایسته است درسی به این ماده اختصاص یابد که ضـمن قرائـت متـون    

ضـمنِ ایـن    درتوانـد   دانشـجو مـی  . آموخته شـود  ها نیز در قالب امال ربی نگارش آنع
  . پیدا کند یآشنایی مقدمات »رقعه«ویژه خط  مهارت با خط عربی به

چه آشنایی بـا یـک    چنان: خاور دور تاریخ خاورمیانه و ،هاي عربی آشنایی با کشور .8
 آداب و رسوم و همچنین فرهنگ و وزبان وران اصیل آن  با آشنایی با گویش توأم زبان

تر  آموزي موفق که دانشجویان در مبحث زبان بر این  ، عالوهباشد اهل آن مکاتب فکري
د نیز موفق شوست در آینده محقق ا ارتباطات خارجی که ممکن ۀدر زمینخواهند بود 
  .خواهند بود

  .پاسخ به سؤاالت خواندن داستان و: خواندن و درك مفاهیم .9
  . طول خواهد کشید ترم 3 به مدت :فنون یادگیري زبان .10
 شـده  بهـاي کوتـاه انتخـا     در این درس داسـتان دانشجویان : بیان شفاهی داستان .11

استاد . کنند سپس آن را در کالس بازگو می توسط استاد را در خارج از کالس مطالعه و
 مـورد  دردانشـجویان نیـز    وکند  میاشتباهات تلفظی و دستوري دانشجویان را تصحیح 

  . کنند می بحثدیگر  گزارش شفاهی یک
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  .تعبیرات زبان ترجمه کاربرد اصطالحات و .12
آشـنایی بـا یـک زبـان      درسـی بـراي  واحد  نهجموع م ترم و در سه :زبان دوم .13

تـر   منظور بسط هرچه بیش  بیان مطلب و به اروپایی در سطح خواندن، درك مفهوم و
  . دانش ادبی

  .دیگر موضوعات داستان جواب در ارتباط با تم و ال وؤس :رمان .14
خصوصیات انواع آزمون  ةبحث دربار ساخت آزمون استاندارد و :سازي آزمون .15

  . هاي زبان  انواع آزمون ۀکسب مهارت در تهی ي ارزشیابی و ها شیوه و
  .اصطالحات تعبیرات و امثال و .16
  .نگاري روزنامه .17
کـه   شـود  تدریس مـی  این درس با سخنرانی استاد یا پخش نوار: شفاهی ۀترجم .18

بـه ایـراد   اقدام خود یا دانشجویان  شود هایی توسط دانشجو ترجمه می قسمت ضمن آن
 در ایـن درس همچنـین در ارتبـاط بـا ترجمـه و     . دکنن زمان می هم ۀسخنرانی و ترجم

  .دشو کلمات بحث می یع اصطالحات ویابی سر معادل
  هاي جدید اختیاري  سرفصل 2.2.3

نوشتن بود امـا اکنـون تعریـف     خواندن وتوانایی منظور از سواد  زمانی: کامپیوتر .1
کـه هـر رشـته     ضمن ایـن  ؛یافته است ارتقاکامپیوتر  سواد به آشنایی با زبان انگلیسی و

 از. ها آشنا شود اطالعاتی تخصصی است که الزم است دانشجو با آن افزارها و داراي نرم
حال تحول  توجه به پیشرفت تکنولوژي در که سیستم آموزش در دنیاي کنونی با جا آن

تعلـیم مـدرن نیـز     تواند تا حدي با تکنولوژي تدریس و میاست، دانشجو در این درس 
 .آشنایی یابد

رفع مشکالت فکري و روحی در  که نقش مشاوره و جا آن از :ریزي درسی برنامه .2
ست، نیاز است درسی با ایـن  ا ثیرگذارأبسیار ت علمی واضح و ترقی درسی و پیشرفت و

  . دشوهمان رشته تدریس  ۀتوسط اساتید برجست تاعنوان وجود داشته باشد 
شـناخت  ، هـا  اسلوب کلی زبان در راستاي شناخت ساختار و :شناسی عمومی زبان .3
تحوالت زبان ایجاد چنین درسی  شناخت تغییر و ها و زبان سایر بین زبان عربی و ۀرابط

  . رسد نظر می همفید ب
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  هاي جدید  اجراي سرفصل ی برايهای  راهکار ۀارائ. 4
ـ  سایرتدریس زبان عربی در  ةبراي آشنایی با شیودر پایان  نمونـه بـه    رايکشورها، ب

  :شود ت متحده اشاره میالزبان در ایااین وضعیت 
 زبـان  معلـم  بیش از سیصد در اختیار داشتنحاضر انستیتو زبان پنتاگون با   حال در

هایی  زبان آموزش. ستامریکادر  زبان ترین مرکز تدریس این و قوي ترین عربی پیشرفته
سرشان را باید  زبانان بسیار مشکل است و گاهی انگار ارسی به انگلیسیفمثل عربی و 

 اما آنان در تدریس. ها آشنا شوند زبان گرفته و کامالً چرخاند تا با قواعد و ضوابط این
چنـین دروسـی از    ها آناستفاده از  گیرند که با کار می هبهاي جدیدي   روشعربی  زبان

نظـر   بـه . شـود  زندگی تبدیل مـی  ۀتجرب یو به نوع شدهدمیک و کتابی جدا حالت آکا
 .استپنتاگون  مقامات ۀ فراوانرسد این مسیري است که مورد عالق می

 عنـوان   را بـه  خدمت نظـامی خـود   ،نیروي هوایی ۀکن وایت، افسر ارشد بازنشست
 امریکاتر  اما پس از اولین جنگ خلیج فارس و تمرکز بیش ،آغاز کرد شناس روسی زبان

هاي نوین تدریس   جمله روش  از گوید که او می. عربی شد زبان متخصص بر خاورمیانه
معتقد است که در جهان  او .اخبار و تحوالت جهانی است مورد دربررسی دید اعراب 

 از. ارزش چندانی ندارداین کشورها  بدون درك فرهنگ و تاریخ زبان کنونی یادگیري
که است هاي عربی   کاریکاتور زبان تحلیل ي آموزشی براي دانشجویان این ها جمله برنامه

 ةشـد  ارائـه هـا پیـام    بررسی آن شاگردان موظفند که با. رسد در مطبوعات به چاپ می
 .کنند کاریکاتوریست را تشریح

هـاي ارتـش     تـرین چـالش   از نظامیان فعال در عراق یکی از عظـیم  بسیاري ۀگفت  به
دانش الزم از فرهنگ عراقیان بـراي ایجـاد رابطـه بـوده و      کمبود اطالعات و امریکا

 ي تـدریس  ها این انستیتو و برنامه ۀپنتاگون اخیراً بودج دلیل  همین  به. هستهمچنان 
 ).http://aftabir.com( استداده  زبان و فرهنگ عربی را افزایش

آموزي آشـنا شـدیم    علمی در مورد زبان يها ها و نظریه روشاکنون که با بعضی از 
آمـوزان و دانشـجویان بهتـر     توانیم براي انتخاب روش آموزش زبان عربی به دانـش  می

  .گیري کنیم تصمیم
نظر گرفتن شرایط مخاطب، شرایط تدریس و  دربا  یدجا این معلم است که با در این
اگر تالش کنیم که فراگیران مطالـب   و دکنبهترین روش ممکن را انتخاب  ،نوع درس

کار برند ثبات این مطالب را  هرا در محاورات روزمره ب ،اعم از قواعد و معانی ،درسی
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  .ایم تر کرده ها بیش ن در ذهن آ
  

 گیري یجهنت .5

 انعربی با همان ذهنیـت خـوب از درس عربـی دور     ادبیات زبان و ۀرشت دانشجویان
ی بـا تصـاویر   هـای  بع عربی مقطع دبیرسـتان کتـاب  امن. شوند دانشگاه می وارددبیرستان 

ولی  ؛بخشد آرمانی از جهان به دانشجو می جذاب است که نگاهی زیبا و رنگارنگ و
ـ   .ي نداردا منابع زبان عربی در دانشگاه چنین ویژگی خـود را   ۀاي مشخصـ  ههـر مرحل

د؛ شـو  بسیار متفاوت می باره یک ها به منابع آن ها و طلبد، اما بپذیریم که سطح درس می
ها مرسوم است، دانشجو باید  گونه که در برخی دانشگاه آن، بار مثال براي نخستین رايب

هایی آمـوزش   این، گاه درس از  گذشته. تاریخ و یا متون سنگین عصر جاهلی را بخواند
نیـز بـا    زیـادي و ارتبـاط   اشدنبگاه در زندگی دانشجو مفید  شود که شاید هیچ داده می

 که جاي خالی دروس مفید و پرکاربرد دیگري که نیـاز  حال آن .باشد  اشتهوي ند ۀرشت
 ۀست در رؤوس درسـی رشـت  ا اساس الزم  این بر. ها را بیاموزد محسوس است ست آنا

وري، موجبات افزایش رضایت  عربی بازبینی صورت گیرد تا ضمن افزایش بهره  ادبیات
  . دشون حاصل ان و متعلماتر معلم بیش

  
  پیشنهادات. 6

 هایی چون صرف و واحد درسبهتر است از در راستاي تخصصی کردن این رشته  .1
الهیـات   ۀتر با رشـت  دروسی که بیش و شود نثر کاسته متون نظم و نحو، تاریخ ادبیات و
  . هاي تخصصی جایگزین شوند مرتبط است با واحد

  . شود تدریساصولی  سیستماتیک و روش  به درس انشا .2
  . آزمایشگاه افزایش یابد و ،هاي مکالمه، نوشتن تعداد واحد .3
  . دشو مکالمهعربی زبان ها به  در تمام کالس .4
  . نحو تجدید نظر شود در منابع صرف و .5
براي دانشجویان زبان و ادبیات عربـی جهـت تقویـت     نام قرائت عربی هدرسی ب .6

  . دشو گنجانده قرائت
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هاي عربی  ضور در کشورجهت ح اي آزمایشگاه فرصت ویژه براي اساتید مکالمه و .7
  .فراهم شود

مکالمه با یک اسـتاد   و ،نگاري، انشا، آزمایشگاه االمکان دروسی چون نامه حتی .8
  . دشوه ئارا
  

 منابع
 25، المللی العـالم  شبکه بینمین أتولید و ت ،زبان عربی گرایش رسانه ۀسیس رشتأطرح ت). م 2009( ،حاتمی، محمدرضا

 .نوامبر
مجلـۀ العلـوم االنسـانیه     ،»المتنوعـۀ  العربیۀ المعاصرة فـی خضـم التطـورات   «). 1385( اصفهانی، محمد خاقانی 

 .2ش  ،13 س ،للجمهوریۀ االسالمیۀ االیرانیۀ
، 2 ش ،الدولیۀ لعلوم الترجمۀ و اللغۀالمجلۀ  ،»نموذجا رانیا ۀ،یالعرب اللغۀ ۀیعالم«). م 2007(اصفهانی، محمد   خاقانی

 .جسور: مغرب
 .شهریور 29 ،فرانسه و انگلیسی زبان رشتۀ دروس سرفصل و برنامه .)1391( هلند الحرة دانشگاه
  . مرداد 16، عربی زبان دروس سرفصل و برنامه ).1391(القري  ام دانشگاه
: تهـران  ،داسـتانی  ادبیـات  کارشناسـی  دوره دروس، و سرفصـل  برنامـه  کلی، مشخصات ).1383(معلم  تربیت دانشگاه

  .شهریور 21دانشگاه تربیت معلم، 
  .8/3/2005بازیابی در ، http://stadhakimi.com><، الحیاة سایت
 ، بازیابی درhttp://adibane2.blogfa.com>< ،»هاي ایران بحران ادبیات در دانشگاه«). م 2012( فرهنگستان سایت
4/5/2012.  

 .7/8/2005بازیابی در  ،http://aftabir.com>< ،»تدریس زبان عربی در پنتاگون«). م 2005(نیوز  سایت آفتاب
انتشـارات  : جـا  بـی محمود الیاسی،  ۀترجم ،شناسی زبان درآمدي بر زبان و). 1386(رادمن  رابرت وویکتوریا  ،فرامکین

  .دانشگاه حکیم سبزواري
 .اصفهان، سوم شهریور). 1391( اصفهان استان معلمان تحقیقات مرکز
 ،االقتصـادیۀ االلکترونیـۀ   ،»االتهـام  العربیۀ فی قفص اللغۀ تعلیممناهج «. )ق 1430(عبد العزیـز   صالح بن، النصار

 ..5671 ش، مکتب التربیۀ و التعلیم بشرق طائف
 یـات زبـان و ادب  یکارشناسـ  ةدور دروس، سرفصل و برنامه کلی مشخصات). 1382( فناوري و تحقیقات علوم، وزارت

 6، )ع( دانشـگاه امـام صـادق   : تهـران عـالی،   آمـوزش  گسترش شوراي جلسۀ هشتادمین و چهارصدمصوب  ،یعرب
 .اردیبهشت

 دورة دروس، سرفصـل  و برنامـه  کلـی  مشخصات). 1379( ریزي برنامه یعال يشورا ي،و فناور یقاتعلوم، تحق وزارت
 .آذر 6تهران،  عالی، آموزش گسترش شوراي جلسۀ سومین و چهارصدمصوب  ،روسی زبان کارشناسی
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 دورة دروس، و سرفصـل  برنامـه  کلی، مشخصات ).1379(ریزي  برنامه یعال يشورا و فناوري، تحقیقات علوم، وزارت
 .اسفند 14عالی، تهران،  آموزش گسترش شوراي جلسۀ و نهمین چهارصدمصوب  ،سواحیلی زبان کارشناسی

 دورة دروس، و سرفصـل  برنامـه  کلی، مشخصات ).1379(ریزي  برنامه یعال يشورا ي،فناور و یقاتعلوم، تحق وزارت
 .اسفند 14تهران،  عالی، آموزش گسترش شوراي جلسه نهمین و چهارصدمصوب  ،هوسائی زبان کارشناسی

 دورة دروس، و سرفصـل  برنامـه  کلی، مشخصات ).1381(ریزي  برنامه یعال يشورا ي،فناور و یقاتعلوم، تحق وزارت
: تهـران  عـالی،  آمـوزش  گسـترش  شـوراي  جلسه و هشت و هشتاد چهارصدمصوب  ،آذري ترکی زبان کارشناسی

 .اسفند 17، دانشگاه عالمه
 دورة دروس، سرفصـل  و برنامـه  کلی، مشخصات). 1382( ریزي برنامه یعال يشورا ي،و فناور یقاتعلوم، تحق وزارت

تهران،  ی،گسترش آموزش عال يشورا ۀجلس ینهشتم هشتاد و مصوب چهارصد و ،کردي ادبیات و زبان کارشناسی
 .مهر 5
 دوره دروس، سرفصـل  و برنامـه  کلی، مشخصات ).1382(ریزي  برنامه یعال يشورا و فناوري، تحقیقات علوم، وزارت

 24تهران،  عالی، آموزش گسترش شوراي جلسۀ دومین و هشتاد و چهارصدمصوب  ،آذري ترکی زبان کارشناسی
 .خرداد

 و سرفصل برنامه کلی، مشخصاتتهران،  دانشگاه .)1384(ریزي  برنامه یعال يشورا ي،فناور و یقاتعلوم، تحق وزارت
عالی،  آموزش گسترش شوراي جلسۀ و شش و شصت پانصدمصوب ، آلمانی زبان مترجمی کارشناسی دورة دروس،
 .، هفدهم ديدانشگاه تهران: تهران

 دورة دروس، سرفصـل  و برنامـه  کلی، مشخصات). 1384( ریزي  برنامه عالی شوراي و فناوري، تحقیقات علوم، وزارت
 .، سوم ديتهران عالی، آموزش گسترش شوراي جلسۀ چهارمین و شصت و پانصدمصوب  ،شناسی ن  زبا کارشناسی

 دورة دروس، و سرفصـل  برنامـه  کلـی،  مشخصات .)1369( ریزي  برنامه عالی شوراي عالی، و آموزش فرهنگ وزارت
 17تهـران،  ، عـالی  آموزش گسترش شوراي و سی صد یک جلسۀمصوب ، انگلیسی زبان مترجم تربیت کارشناسی

 .تیر
 دورة دروس، سرفصـل  و برنامـه  کلـی،  مشخصات ،)1369( ریزي  برنامه عالی شوراي عالی، و آموزش فرهنگ وزارت

 .دي 16تهران،  ی،گسترش آموزش عال يشورا ۀجلس ینو دهم یستمصوب دو( فرانسه زبان کارشناسی
 دورة دروس، و سرفصـل  برنامـه  کلـی،  مشخصات). 1370( ریزي برنامه یعال يشورا ی،فرهنگ و آموزش عال وزارت

 8تهـران،   عـالی،  آمـوزش  گسـترش  شـوراي  جلسـۀ  هفـدهمین  و دویسـت  جلسـۀ مصوب  ،چینی زبان کارشناسی
 .اردیبهشت

دورة  دروس، سرفصـل  و برنامـه  کلـی،  مشخصات). 1370( ریزي برنامه یعال يشورا ی،فرهنگ و آموزش عال وزارت
 .دي 15تهران، ،  عالی، آموزش گسترش شوراي جلسۀ یکمین و سی و دویستمصوب  ،ژاپنی زبان کارشناسی

 دورة دروس، و سرفصـل  برنامـه  کلـی،  مشخصات ).1370(ریزي  برنامه یعال يشورا ی،فرهنگ و آموزش عال وزارت
 .اردیبهشت 28تهران،  عالی، آموزش گسترش شوراي جلسۀ و چهارمین نودمصوب  ،ارمنی زبان کارشناسی

 دورة دروس، سرفصـل  و برنامـه  کلـی،  مشخصات). 1371( ریزي  برنامه عالی شوراي عالی، آموزش و فرهنگ وزارت
 شوراي جلسۀ هشتمین و سی و دویستمصوب  ،خارج مقیم ایرانی غیر دانشجویان فارسی ادبیات و زبان کارشناسی
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 .خرداد 3، ، تهرانعالی آموزش گسترش
 دورة دروس، سرفصـل  و برنامـه  کلـی،  مشخصات). 1371( ریزي برنامه یعال يشورا ی،فرهنگ و آموزش عال وزارت

 .تیر 14تهران،  عالی، آموزش گسترش شوراي جلسۀ یکمین و چهل و دویستمصوب  ،اسپانیایی زبان کارشناسی
 دورة ،دروس و سرفصـل  برنامـه  کلـی،  مشخصات). 1377( ریزي  برنامه عالی شوراي عالی، آموزش و فرهنگ وزارت

 27، تهران عالی، آموزش گسترش شوراي جلسۀ و هفتمین و پنجاه سیصدمصوب  ،فارسی ادبیات و زبان کارشناسی
 .اردیبهشت

 دورة دروس، سرفصـل  و برنامـه  کلـی،  مشخصات). 1374( ریزي برنامه یعال يشورا ی،فرهنگ و آموزش عال وزارت
 .مهر 16تهران،  عالی، آموزش گسترش شوراي جلسۀ چهارمین و سیصدمصوب  ،ایتالیایی زبان کارشناسی

 و برنامـه  کلی، مشخصات). 1372( ریزي  برنامه عالی شوراي خارجی هاي زبان کمیتۀ عالی، آموزش و فرهنگ وزارت
 شصت و دویستمصوب  خارجی، هاي زبان کمیتۀ ،عربی ادبیات و زبان مترجمی کارشناسی دورة دروس، سرفصل

 .آبان 16تهران،  ریزي،  برنامه عالی شوراي جلسۀ ششمین و
 دورة دروس، سرفصـل  و برنامـه  کلـی،  مشخصـات  .)1376( ریزي برنامه یعال يشورا ی،فرهنگ وآموزش عال وزارت

 9تهـران،   عالی، آموزش گسترش شوراي جلسۀ و پنجاهمین سیصدمصوب  ،عربی ادبیات و زبان دبیري کارشناسی
  .آذر



 

  
  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهاي علوم انسانی نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

  137 -  127، صص 1391، پاییز و زمستاندومسال دوازدهم، شمارة 

  صرف سادهکتاب  نقد
  *معصومه نعمتی قزوینی

  **نیا رخشندهاکرم  سیده

 چکیده
و فنـون   علـوم امروزه جایگاه و اهمیت نقد صحیح و عالمانه در بهبود سـطح کیفـی   

متوجه ارکـان مهـم و زیربنـایی     ،نقدجا که  ویژه آن به .کسی پوشیده نیست بر مختلف
 بـر . دشـو  هاي آموزشی نیز باشد، از اهمیتی دوچندان برخوردار می جامعه نظیر بخش

وسـیع کـاربردي و    ۀدلیل دامن هاي درسی و متون آموزشی نیز به  نقد کتاباساس   این
. رسـد  نظـر مـی   بـه ناپـذیر   نقش آن در ارتقاي سطح علمی کشور، ضرورتی اجتنـاب 

برخورداري رغم  به ،گر این است که این کتاب بیان صرف ساده بررسی انتقادي کتاب
دن کـر همچـون کـاربردي   هـا   مثبت و ارزش علمی، در برخـی زمینـه   هاي از ویژگی

الخط عربی و رعایت اصول روش علمـی   و تعدیل آن، نگارش صحیح رسمها  تمرین
فهرست منابع و نیز رفـع   ۀنویسی، ارجاع درست مطالب و ارائ قبیل مقدمه پژوهش از

اصـلی متـون علمـی اسـت، نیازمنـد      هـاي   که یکی از ویژگی ،ابهام از برخی مباحث
  .رسد نظر می بهاصالح و بازنگري 

  .صرف سادهنقد، صرف عربی،  :ها واژهکلید
  

  مقدمه. 1
مند آموزش صرف در حوزه و دانشـگاه اسـت کـه بـه      یکی از منابع ارزش صرف سادهکتاب 

 ۀمؤسسـ  سـوي  صـفحه از  307قدوسـی در   هللا آیـت  ۀهمت محمدرضا طباطبایی و با مقدمـ 
ـ   دلیل برخورداري   و بهاست انتشارات دارالعلم به چاپ رسیده  سـایر   راز امتیـازات فـراوان ب

                                                                                                     
 )مسئول ةنویسند( تهران ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیارگروه زبان و *

m.n136089@yahoo.com  
 گیالن ادبیات عربی دانشگاه استادیار گروه زبان و **

  10/11/1391 :، تاریخ پذیرش22/8/1391 :تاریخ دریافت
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شصـت و   به چاپ1385گیري مواجه شده و تا سال  ، با اقبال چشمزمینهمنابع موجود در این 
است  1385 چاپاین نوشتار مربوط به  گران در پژوهشاستناد مورد  ۀنسخ. است رسیده  دوم

سـت  ترتیـب مشـتمل بـر فهر     این کتـاب بـه  . که خود گواهی روشن بر مدعاي پیشین است
. قدوسـی اسـت   هللا آیـت د یابوالقاسم خزعلی، احمد جنتی و شه ۀمؤلف، مقدم ۀمطالب، مقدم

 »صـرف مقـدماتی  «بـا عنـوان    ،دشـو  که درواقع کتابی مجـزا محسـوب مـی    ،بخش اول کتاب
تـرین بخـش کتـاب را بـه خـود       که اصلی، نهایت بخش دوم و در) صرف سادهاي از  فشرده(

بخـش اول   ،مؤلف کتاب ۀبه گفت. استنوشته شده  »صرف ساده«با عنوان  ،دهد اختصاص می
هـم  «به نگارش درآمـده تـا   ) صرف ساده(اي از بخش دوم  صورت فشرده به زبان فارسی و به

تر نماید و هم تکرار مطالب صرفی ضمن دو کتـاب،   زمینه را براي فراگیري صرف ساده آماده
صـرف  (بخش اول کتاب  .)10: 1385یی، طباطبا(» ها در اذهان گردد تر آن موجب رسوخ بیش

 مشتمل بر سه فصل مقدماتی شامل تعریف علم صرف، اقسـام کلمـه و سـاختار آن   ) مقدماتی
اسـم و مباحـث   نیـز شـامل   فعل و مباحث مرتبط با آن و فصـل دوم  شامل فصل اول  .است

ل که شـام بخش دوم کتاب یعنی صرف ساده نیز مشتمل بر فصل مقدماتی  ؛مربوط بدان است
فعـل و  (فصـل اول  ، اسـت  ماننـد آن علم صرف، سـاختار و وزن کلمـات و    ةتعریف و فاید

مباحـث  «و فصل سوم با عنوان ) اسم و مباحث مرتبط با آن(فصل دوم،  ،)مباحث مرتبط با آن
مسـائلی   وخوانش و نگارش، قواعد وقف و همزه و اشتقاق و الحـاق   ةکه دربارة شیو، »شتی

صرف مقدماتی به زبان . است دهشضمیمه در بخش انتهایی ارائه  شکل دست است که به این از
) اسم و ضمائم(و عربی ) فعل(دو بخش فارسی  درفارسی به نگارش درآمده اما صرف ساده 

پـس از   در آن کـه  مطالب این کتاب قیاسی است ۀکلی نویسنده در ارائ ةشیو. است ارائه شده
هاي ایـن اثـر    ژگیوی طاهر علی عبداهللا .دشو آورده میو شواهدي براي آن ها  مثالذکر قاعده، 

. اسـت  دانستهآسان بودن براي فهم، سرعت رسیدن به مطالب علمی و تقویت زبان دانشجو  را
توان به سـوق   جمله می  آن در کنار این مزایا معایبی نیز در ارتباط با این روش ذکر شده که از

فهم و هوش فراگیران بـراي رسـیدن بـه     نگرفتن کار دادن فراگیران به حفظ سطحی قواعد، به
د کـر گیري از روش غیرطبیعی آمـوزش اشـاره    علمی، حرکت از سخت به آسان و بهره ةقاعد

  ).339: 1430، طاهر(
که هم است تر مطالب ارائه شده  هایی براي تفهیم بیش پس از پایان هر درس نیز تمرین

که در نقد صحیح و منصفانه،  جا آن از. شود کاربردي را شامل می ۀنظري و هم جنب ۀجنب
مؤلفان این نوشـتار نیـز سـعی     ،شود نقاط قوت و ضعف یک اثر در کنار هم سنجیده می

تدریس این کتاب، نقاط قوت و  ۀچندسال ۀاساس تجرب اند تا با نگاهی منصفانه و بر دهکر
، کتـاب مفیدي را بـه محضـر مؤلـف     و از این رهگذر مطالب وندضعف آن را یادآور ش
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 بـر نوشتار حاضر تمرکز الزم به ذکر است که . ددهنمند ارائه  استادان و دانشجویان عالقه
دماتی را شـامل  و صـرف مقـ   اسـت یعنی صـرف سـاده    ؛کتاب مورد بحث بخش اصلی

 .دشو نمی
  

  بررسی انتقادي کتاب .2
  نقاط قوت 1.2

دیگر است،  نقاط قوت و ضعف یک اثر در کنار یکمعناي سنجش  که نقد صحیح به جا آن از
  :دشونیز اشاره به نقاط قوت این اثر  در کنار سایر مواردشایسته است 

در نگـارش ایـن اثـر ترتیـب منطقـی و      کتاب نیـز اشـاره شـد،     ۀکه در مقدم طور همان ـ
  .دشو سبب یادگیري بهتر آن می که وار مطالب درسی رعایت شده زنجیره

بـدون  شـکلی پیچیـده و    هاي صـرف و نحـو بـه    برخی از مباحث که در اکثر کتاب ـ
به شکلی کامالً واضـح و   لمبحث نون تأکید و اعال است، ازجملهبیان شده  يمند ضابطه
  .ها اعمال شده است کلیه درس ۀدر ارائ اي یاست که البته چنین ویژگ مند بیان شده روش
  .است ت خودداري شده ئاآوردن آراي اختالفی و یا استثنامباحث گوناگون از  ۀدر ارائ ـ
 .است  مطالب استفاده شده ۀدر ارائنیز  دیثاحاو  یو شواهد قرآنها  از مثال ـ
  

  کات اصالحین 2.2
رسـد قابـل    نظـر مـی   بـه ان کتاب، برخی از نکات نیـز وجـود دارد کـه    فراودر کنار امتیازات 

  :و یا اصالح باشد تجدیدنظر
د عدم تطابق عنوان کتاب با کرتوان به کتاب وارد  اولین اشکالی که میمؤلف،  ۀگفت بنابر ـ

حدي  تنها ساده نیست بلکه تا شده در کتاب نه که مباحث ارائه طوري به ؛سطح مطالب آن است
مباحث اصـلی صـرف و    ۀکلی ةکه کتاب تقریباً دربردارند ویژه این به. رسد نظر می بهدشوار نیز 

بـه زبـان    ، مخصوصـاً اسـت کـه درك و فهـم آن   » مباحث شتی«عنوان  باحتی مباحثی جانبی 
  .رسد نظر نمی بهچندان هم ساده  ،یعرب

ال را بـه ذهـن متبـادر    ؤاطالق یک عنوان براي دو کتاب امري متعارف نیست و این سـ  ـ
ـ   ورود به مبراي درآمد  پیش آوردنلزوم  با فرضد که کن می  ةفشـرد  ۀباحث صـرف سـاده، ارائ

حتـی   حال بسـیار خالصـه و    عین یک کتاب مستقل و در حد به زبان فارسی در صرف ساده
دن کـر  فـراهم  صـورت لـزومِ   رسـد در  نظر مـی  به ؟ناقص، تا چه میزان ضروري و مفید است
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در ایـن  تـر موجـود    هاي سـاده  به کتابها را  آنبهتر است  ،نیز ذهنی براي فراگیران ۀزمین پیش
مسـتقل و  مجـزا و   یصـورت کتـاب   ، بهبر این کار لفؤو یا درصورت تأکید م دزمینه ارجاع دا

  .دش تري تهیه و ارائه می عمیقطور  به
ی بـه زبـان عربـی مشـخص     مبحث افعال به زبان فارسی و بحث اسا ۀعلت منطقی ارائ ـ

مؤلف کتاب، صرف مقدماتی جهت آمادگی ذهنـی فراگیـران در    ۀکه به گفت ویژه این به ؛نیست
رود  علمی یا منطقی نیز انتظار مـی  توجیهیصورت وجود  در. است  ابتداي کتاب تدوین شده

  .دوکتاب به آن اشاره ش ۀدر مقدم
چند سطر بیان شده و از ذکر موارد ضروري ماننـد روش   حدمؤلف در  ۀمتأسفانه مقدم ـ

  .است انجام کار، هدف، کاربردها، اصالحات و یا سایر اطالعات مرتبط با اثر خودداري شده 
هاي آموزش صرف عربی، به مبحـث   همانند بسیاري از کتاب ،نیز صرف سادهدر کتاب  ـ

ـ   معنا که اگر  نشده است، بدین همهم تحلیل صرفی پرداخت مباحـث اصـلی و    ۀچـه تقریبـاً کلی
ـ   ، اما جمعاست مند بیان شده ضروري صرف در این کتاب به شکل جامع و روش  ۀبنـدي کلی

امر دیگري است کـه   ،صورت تحلیل کامل صرفی یک عبارت یا جمله مباحث و کاربرد آن به
آمـوزش  دیگر اگـر هـدف از     عبارت به. تري نیاز دارد هاي بیش شک به اطالعات و مهارت بی

 ۀن پس از مطالعـ راشود که آیا فراگی ال مطرح میؤصرف، تحلیل صرفی جمالت است، این س
جهـت تکمیـل مباحـث کتـاب و      ،ند؟ بنـابراین کن کامل این کتاب چنین مهارتی را کسب می

هایی از کتـاب   شود بخش درسی صرف، پیشنهاد می ةتر اهداف آموزشی ماد بیش  تحقق هرچه
  .شود ص دادهبه این امر مهم اختصا

حال میـزان تـالش    عین مندي یک اثر افزوده و در تواند به ارزش استناد به منابع معتبر می ـ
ده و جـز  کرد، مؤلف در این زمینه ضعیف عمل کنو تسلط مؤلف را در تدوین یک اثر بازگو 

 دهکـر که غالباً مرتبط با مباحث آخر کتاب است، از ذکر منابع خـودداري   ،در موارد محدودي
ذکر نام کتاب، حد  صورت ناقص و در این در حالی است که در غالب موارد ارجاع به. است
 چـاپ درج شـده   ةاشر و یـا شـمار  بدون اشاره به نام کامل نویسنده، ن ،جلد و صفحه ةشمار

  .است 
ـ  نشـد کامـل   ةاشار هبه منابع مورد استفاد ها پانوشتدر برخی  ـ آدرس و  ۀه، حتـی از ارائ

  .است  شدهصورت فهرست منابع نیز خودداري  نابع در انتهاي کتاب یعنی بهمشخصات کامل م
کـه   ،ده اسـت کـر که مؤلف در موارد متعددي از شواهد قرآن و حدیث استفاده  جا آن از ـ

تر با منابع قرآن و حدیث و یادگیري بهتر مباحث درسی مـؤثر   این خود درجهت آشنایی بیش
تر این اهداف و نیـز نهادینـه    رسد براي تحقق هرچه بیش میو قابل تحسین است، اما به نظر 
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راي ب. ضروري باشدمهم و امري  دقیق به منابعشدن فرهنگ مراجعه به منابع و مراجع، ارجاع 
بـه آدرس   237 و ،261، 228، 225، 181،212، 174، 151، 120، 88، 87هـاي   در صفحه مثال

ارجـاع دقـت کـافی     در 251 ۀماننـد صـفح  همچنین در برخی مـوارد  .منابع اشاره نشده است
  .درج شده است 36: فصلت ،46: فصلت جاي آیه به ةصورت نگرفته و شمار

رسد دقت چنـدانی بـه اصـول نگارشـی صـورت       نظر می نگارش کتاب نیز به ۀدر زمین ـ
ویـژه بـا توجـه بـه      گونه اشـتباهات بـه   این نشدن حالی است که اصالح این در. نگرفته است

نظـر   بـه قدري عجیب نیز  85 تا سال) 62چاپ  یعنی( اثر این بحث مورد نسخۀچاپ  شمارة
، 92توان به صـفحات   جمله موارد اشتباه در اصول نگارش یا اشتباهات چاپی می از. رسد می
  .دکراشاره  204، 203، 184، 170، 168، 166، 160، 140، 152، 154، 121، 118، 113، 94

ـ    ینگارش اتاشتباه ازغیر  ـ الخـط   رسـم  ۀو چاپی، در بخش عربی کتاب نیـز اصـول اولی
 »یـاء «و  »ك« ،»ة«، »همـزه «در نگارش حروفـی همچـون    راي مثالب. است عربی رعایت نشده

رسـی  الخـط فا  جاي کتـاب بـا رسـم     دقت کافی صورت نگرفته و این حروف تقریباً در همه
  .نگارش شده است

کلمـات عربـی در    ۀترجمـ  ،هـا  ژه در تمرینوی هاي عربی کتاب به در بسیاري از قسمت ـ
ـ  نیاز می هاي لغت بی این امر فراگیران را از مراجعه به کتاب. است ارائه شده داخل پرانتز د، کن

صـورت نیـاز بـه دانسـتن معـانی        فراگیران در زیرا ؛رسد چندان مفید و شایسته به نظر نمیو 
تر  طریق ضمن آشنایی هرچه بیش  این و از دنکن ها مراجعه  نامه به انواع لغت ندکلمات، ناگزیر

  .دشو تر می مرور گسترده  نیز به ها لغوي آن ةها، دایر با فرهنگ
تر مطالب کتـاب، جـدول تصـاریف در ضـمن      شود جهت غناي هرچه بیش پیشنهاد می ـ

ویژه در صرف افعال معتل، مؤکد، مدغم یا مهمـوز   به. مباحث و یا در انتهاي کتاب آورده شود
هاي مجهول یا امر آن ممکن است با مشکالت بسیاري مواجـه   فراگیران در صرف صورتکه 

صـورت نـاقص    غیر از چند مورد مانند صرف افعال مؤکد یا متعدي، بـاقی افعـال بـه   . شوند
  .است  رف شدهص

 ؛است گذاري شده یک کلمه اعراب ةدهند حروف تشکیل ۀدر بخش عربی کتاب کلی ـ
این در حالی است که . است شده يگذار عالمتسکون  تحتی حروف ساکن هم با عالم

این  ،شود اعم از آموزشی و غیرآموزشی که در کشورهاي عربی چاپ می ،در متون عربی
که مانع از تالش فراگیران براي  که این کار ضمن این همچنان. شود کار گرفته نمی روش به

رت حرکات موجود در متن سبب سردرگمی خوانندگان شود، کث ت صحیح کلمات میئقرا
  .دهد و خواندن را دشوار نشان می شود یمغیرمسلط 
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برخی از مباحث مانند ماضی معلوم، مضارع معلوم و اسم فاعل با روشی فرمولی و  ـ
مثنی از اسم فاعل چنین آمده  ۀدر ساخت صیغ مثال يراب. است همانند ریاضی ارائه شده

 »...الف و نون فـی آخرهـا    هللمثنی المذکر، تؤخذ من االولی بفتح الالم و زیاد هالثانی«: است
: م چنین آمده استوپنجم مضارع معل ۀو یا در روش ساخت صیغ) 215: 1385طباطبایی، (
مضارع معلوم با تبدیل یاء به تاء و مفتوح کردن الم الفعل و اضـافه کـردن الـف و نـون     «

در این خصـوص ذکـر دو نکتـه الزم    ). 115: همان(» دشو مکسوره به آخر آن ساخته می
ها تـا چـه    تک صیغه واري براي تک هاي فرمول چنین دستورالعمل ۀارائ ،که اول این: است

که  ،با توجه به سطح کتاب ،که و دوم این ؟اندازه براي یادگیري بهتر فراگیران مؤثر است
هاي کارشناسی است و فراگیران در این سطح بـر اسـاس تحصـیالت     حداقل براي دوره

  بایست حداقل صرف فعل را آموخته باشند، ذکر این موارد چه ضرورتی دارد؟ عمومی می
شده  ذکرکتاب  پانوشتدر بحث افعال مضاعف مباحث کلی مرتبط با ادغام در  چرا ـ

است؟ این در شـرایطی اسـت کـه در     در متن آمدهو تنها مباحث مرتبط با فعل مضاعف 
جا نیز ذکر  در این. است از ادغام اسامی هم سؤال شده) تمرین اول همین درس(ها  تمرین

بهتر است مباحث کلی و اصول اصلی ادغام در متن درس  ،که اول این: دو نکته الزم است
دوم . دکنـ  مک شـایانی مـی  زیرا به یادگیري فراگیران در ادغام افعال هم ک ؛گنجانده شود

اگر قرار است در متن کتاب فقط ادغام افعال مدنظر باشد، بهتر است تمرین مربوط  ،که این
  .دشوبه اسامی مضاعف حذف 

هـر درس اسـت،    يکه مربوط به مباحث نظـر  ،یفیتعر هاي نیتمر شود یم شنهادیپ ـ
 استفاده جمله ساختار در ژهیو  به يکاربرد و متنوع هاي نیتمر از آن يجا بهحذف شده و 

  .شود
 ؛است اي  مبهم و یا غیرضروري و حاشیه ،ها شده در تمرین مطرح هاي برخی از سؤال ـ

 158 ۀ، سؤال چهارم صفح)مبحث مجهول بدون معلوم( 126 ۀصفح درال دهم ؤمانند س
و سؤال ) فعل مضارع هاي لتمبحث حا( 153 ۀ، سؤال اول صفح)مبحث مضارع منصوب(

  ).مبحث افعال مضاعف( 135 ۀششم و دهم صفح
ها مانند تمرین مبحث وزن و قواعد آن، صـحیح، معتـل،    رسد برخی از تمرین نظر می به ـ

گـاه از جهـت    رو مصـغ  ،مهموز، مضاعف و سالم، ابواب ثالثی مزید، جمع مکسر، منسـوب 
صورت یا باید از حل آن   این که در ،شدسطح فراگیران با حجم و گاه از جهت علمی فراتر از

ي بـدان اختصـاص   زیـاد وقت  ،کردن لح براينظر شود و یا  در کالس و رفع اشکال صرف
  .یابد
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 مطالـب . رسد یم نظر به يبازنگر ازمندیاست که ن یاز مباحث یکی زیوزن ن نییتع مبحث ـ
ـ فراگ يمبهم آورده شده کـه کـاربرد آن بـرا    باًیتقر یشکل به بخش نیا به مربوط  دشـوار  رانی
  .شود انیب تر شیب هاي مثال ذکر با همراه و تر ساده ينحو به مباحث نیا است بهتر. بود خواهد

هماننـد   بهتـر بـود   .حال و مستقبل ناقص و مبهم اسـت زمان  ،فعلهاي  تبحث حالدر  ـ
و ) و ملمـوس  اخبـاري  ،التزامی( مضارعانواع فعل معادل عربی مبحث حاالت فعل ماضی به 

در زبـان عربـی اشـاره    ها  نیز انواع فعل مستقبل همراه با عالئم اختصاصی هریک از این زمان
  .شد نیز حفظ می مطالب ۀارائ ةتا ضمن رفع ابهام، نوعی هماهنگی در شیو ،دش می

 ر و درکه در ضمن مبحث مضارع مجزوم ارائه شده، بسیار مختصـ  ،شرط تاومبحث اد ـ
که فقط به برخی از حروف شرط اشاره شده و از ذکر اسـامی    نحوي  به ؛حال مبهم است  عین

همـین   4 ةشـمار  پانوشـت بهتر است این بخش بـا  . کامل خودداري شده است طور  شرط به
  .دشومطرح تري  تر و کامل واضح شکل  مبحث ادغام شده و به

. نصب فعـل اشـاره شـده اسـت     تاواز ادمورد  4در بحث مضارع منصوب نیز تنها به ـ 
مضـارع   مثـال ماننـد  . دشـوار اسـتفاده شـده اسـت    هاي  این در برخی موارد از مثال بر  عالوه

معتل و مهموز بودن، نون وقایه و یاء متکلم نیـز بـدان    بر  که عالوه »لن ترانی« :منصوب به لن
  .پیوسته است

  که مضـارع اسـتفهامی بـه    و این »هل« و» همزه«در مبحث مضارع استفهامی به دو حرف  ـ
مضـارع را بـه    »هـل «با این تفاوت کـه   است، اشاره شده شود کمک این دو حرف ساخته می

د که غیـر از  کن میبه ذهن فراگیر القا این نکته را این عبارت  کهسازد زمان مستقبل منحصر می
رو  این  از. وجود ندارد کاربرد این دو حرف استفهام ةتفاوت دیگري در نحو ،مورد اشاره ۀنکت

 شـرط،  فعـل منفـی، إنّ،   :ماننـد  »هـل «به موارد منع دخول  پانوشتضمن  بهتر است حتی در
  .اشاره شودآن  و مانند حروف عطف یا مضارع مختص به حال

در مبحث نون تأکید بهتر بود بحث اعراب فعل مضارع از جهت اعراب و بناء نیز معـین   ـ
هاي جمع مؤنث مبنـی بـر    که در هنگام الحاق نون تأکید به فعل مضارع صیغه مانند این. شود

مثنی و جمع مذکر و مفـرد   يها غهیصمبنی بر فتح و  14و  13و  7و  4و  1هاي  سکون، صیغه
  .)51/ 4: 1378، یشرتونال ؛614/ 2: 1383الدین عبدالحمید،  محیی(مؤنث مخاطب معرب است 

 :د فعل امر چنین آمده استدر مبحث مضارع مؤکد و تأکی ـ

هـاي   الفعل صـیغه  عینکه  اثر لفظی نون تأکید در آخر فعل امر مانند مضارع است به عالوه این
هـا از امـر نـاقص، هنگـام تأکیـد       الفعل همین صـیغه  المامر اجوف و ) 14و  13و  7و  4و  1(

 .)162: 1385طباطبایی، (ها فقط یک وجه جایز است  گردد و در مضاعف این صیغه برمی
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زیـرا   ،ي ابهام استادار» فقط یک وجه جایز است«عبارت  معناي ؛پاراگرافدر پایان این 
اعالل  ،یک وجه از ادغام یا فک ادغام ؟کدام است »یک وجه«مشخص نشده منظور مؤلف از 

در این بخـش بهتـر اسـت بـا افـزودن کلمـات یـا         ،بنابراین ؟حرکت حرف مشدد یا یا ادغام
  .دشومتن درس رفع ابهام از  عباراتی

 یـذَر « :مانند؛ بهتر است به افعالی که فقط مضارع و امر دارنددر مبحث فعل غیرمتصرف  ـ

: چنین آمـده اسـت   این در بخشی از این بحث بر  عالوه. دش نیز اشاره می »دعـ  یدع«و  »ذَرـ 
وزن اول . تعجـب  ۀصـیغ بـه عنـوان دو وزن   ) لأفع(و ) لَأفع(اند از  سوم عبارت ۀدستافعال «

 .)198: 1385طباطبـایی،  (» گیـرد  همیشه بعد از ماي استفهامی و قبل از اسم منصوب قرار می
 .2تامـه،   ةنکـر  .1 :آمده اسـت  صورت پنجبه در کتب نحوي  »لما أفع« ۀدر صیغ »ما«اعراب 

آن تنها یـک  موصوفه و استفهامی بودن  ةنکر .5 و موصوله،نکرة  .4استفهامی،  .3ناقصه  ةنکر
همیشـه اسـتفهامی    »لما أفع« در »ما«که  آید چنین برمیکه از عبارت فوق  حال آن. وجه است

ـ »مـا «نیز ضمن اشاره به حاالت گوناگون اعراب  نحوالوافیصاحب  .است  ةنکـر (اول ۀ، گزین
به تأویل یا حذف غیرضروري، ارجح دانسـته و مـوارد دیگـر را     نداشتن یازندلیل   را به) تامه

 /2 :1383، الدین عبدالحمید محیی( شمرد نوعی ناهنجاري و استعمال خودسرانه در زبان برمی
  .)329 /3: 1969، حسن ؛52 /1 :تا بی ،غالیینیال ؛141
اصلی ذکر  »داء«و  »ماء«در مبحث تقسیمات اسم، الف در  204 ۀاز صفح 4 پانوشتدر  ـ
 »ها«که  ذکر کرده »موه«را  »ماء« ۀریش لسان العرب. که منقلب از اصل است  صورتی در ،شده
جمع آن را نیز امواه و میاه و یا امواء ذکـر   و )ماء ← ماه ←موه ( :است  مبدل شده »همزه«به 
 »دوأ« ۀرا از ریشـ  »داء« ۀاین کتـاب همچنـین کلمـ   ). 4032/ 47: تا منظور، بی  ابن( تاسده کر

  .)1448/ 17: همان(است  دانسته
احادیث و اشعار بدون اشاره به نام گوینده و یـا مرجـع    ،اوالً ،در مبحث مصدر مجهول ـ

مسـتقیم بـا مصـدر     ۀکه دو سطر پایانی این مبحث به دلیل نداشتن رابطـ  ذکر شده و دیگر آن
  .ذف استرو نیازمند اصالح و یا ح این از، دشو مجهول سبب ایجاد ابهام می

اسـم  (و هـو   ...« :اسـت  مبحث اسم مصدر با تعریفی مختصر، ناقص و مبهم بیـان شـده   ـ
 ایـن   بـه  .)212: 1385طباطبـایی،  (» کلمۀ تدل علی الحاصل من معنی المصدر و نتیجته )المصدر

بـا چنـین   ! معناي مصدر داللـت دارد  ۀاي است که بر حاصل و نتیج معنا که اسم مصدر کلمه 
، تشخیص آن براي فراگیران بسیار دشوار اند که اوزان اسم مصدر نیز سماعی  حالی تعریفی در

معنـا    بدین. که بهترین راه تشخیص اسم مصدر تعداد حروف آن است رسد، حال آن نظر می به
و  اًجهـت تعـداد حـروف از آن لفظـ     که اسم مصدر از جهت معنا با مصدر برابر است امـا از 

وضـوءاً   ← کالماً یا توضأ ← مانند تکلم .که عوض داشته باشد این بدون ،تر است کم اًتقدیر
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  .)131/ 1: تا یبالغالیینی، (
 بهتر است به  ،که در قالب یک درس ارائه شده »مرة و نوع«یعنی مبحث مصدر  ؛6فصل  ـ

تشـخیص و ربـط    ،دلیل عربی بـودن مـتن    که به ویژه این هب. دشوصورت مجزا و مستقل ارائه  
دگی ایـن دو  و سبب درهم تنیـ  استجمالت و ضمایر و یا تتابع اعداد براي فراگیران دشوار 

  .دشو بحث و ابهام می
است که اگر فعلی فاقـد شـروط الزم بـراي سـاخت       بحث افعل تفضیل چنین آمده در ـ

یـر دال بـر   غ و ،قابلیـت تفضـیل   ،متصرف ،تام ،معلوم ،ثالثی مجردماضی، مانند  افعل تفضیل
که شروط مفقوده غیـر از تصـرف و قابلیـت تفضـیل باشـد از        صورتی عیب و رنگ باشد در

. کنیم به همراه مصدر منصوب براي تفضیل استفاده می مانند آن و اکثر، اشدمانند افعال کمکی 
و  که یکی مرتبط با ساختن تفضیل از ثالثـی مزیـد  است نیز ذکر شده  هنموندر این بخش دو 

ترتیب چنین بـه ذهـن متبـادر      این  به. ي مرتبط با ساختن تفضیل از صفت مشبهه استدیگر
تـوان اسـم    ن فعل نیز به همین طریق مـی دصورت مجهول یا ناقص یا منفی بو شود که در می

افعـال  در و  یسـتند افعال ناقصه و منفی قابـل تفضـیل ن   اًکه اساس  صورتی در ؛تفضیل ساخت
جاي استفاده از مصدر منصوب بعد از افعال کمکی از اسم مفعول   بهناچار باید  مجهول هم به

که در ساخت اسم تفضـیل   مانند این .که حالت مجهولی آن از میان نرود آن استفاده کنیم تا این
  .»ذاك من معروفا اکثر المنهج هذا« :شود گفته می »عرف«از 

هاي جمع مـذکر سـالم    عالمتالزم براي استفاده از  وطشردر مبحث جمع مذکر سالم،  ـ
نظـر   بههاي درس کافی  دلیل براي حل تمرین  این  صورت ناقص ذکر شده و به  به) ینَ ـ ونَ(

هاي جمع مـذکر سـالم    کلی سه شرط براي استفاده از عالمت طور  در این بخش به. رسد نمی
هـا و یکـی مخصـوص اسـامی      ها یا علم یکی مخصوص موصوف ،ذکر شده که یکی مشترك
بهتر است . ها ناکافی است بندي سطحی و ناقص و براي حل تمرین عاقل است که این تقسیم

طـور    هـا بـه   موصـوف هـا و   شروط الزم بـراي صـفت   ،صرف و نحو هاي باهمانند سایر کت
  .)61 /1: 1383، الدین عبدالحمید محیی(جداگانه ذکر شود 

ها از اسامی منقوص و  که در تمرین با توجه به این) جمع مذکر سالم(در همین بخش  ـ
 ؛هاي جمع نیز اشاره شود است به تغییر حرکات ماقبل عالمت بهترمقصور نیز استفاده شده، 

نیز  »یاء«و  »واو«شود، ماقبل  حذف می »یاء«که  بر این که در اسامی منقوص عالوه  مانند این
که در اسـامی   یا این هادینَ ←هادي  .ونهاد ←هادي : دکن حرکت متناسب دریافت می

 ۀهر دو بـه نشـان   »یاء«و  »واو«ماقبل  ۀشود، فتح حذف می) الف(که  مقصور عالوه بر این
الشـرتونی،  (ینَ مصـطفَ  ←ونَ، مصـطفی  مصـطفَ  ←مصطفی : ماند باقی می »الف«حذف 
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1378 :4/ 84(.  
شخص و علم جـنس   مها را به عل م آمده است که به یک اعتبار علملَدر بحث اسامی ع ـ

  .است   ثالی براي علم جنس ذکر نشدهگونه تعریف یا م اما هیچ ،اند تقسیم کرده
دوم نیاز به توضیح  ةدر بحث اسامی مصغر دو قاعده در انتهاي درس ذکر شده که قاعد ـ
 ؛ها براي فراگیـران بسـیار دشـوار اسـت     معنا که تطابق اصل قاعده با مثال بدین. تري دارد بیش

رسـد   نظر مـی  به. است بدل شده »معیۀ«در حالت تصغیر به  »معاویه« ۀکه چگونه کلم مانند این
  .شودکافی سبب سردرگمی فراگیران هایی بدون توضیح  ذکر چنین مثال

مبحث منادي اگرچه در اصل مربوط به مباحث نحوي است، اما حـال کـه بـه فراخـور      ـ
 در ،سته است توضیحاتی کـافی و درخـور  یک فصل مجزا ذکر شده شای صورت  ضرورت به

بـه حـروف نـدا اشـاره شـده و هـم        طور نـاقص   به در این بخش هم. آورده شودمورد   این
 غیـر  ةنکـر  .3معرفـه،   .2مضـاف،   .1 :آورده شده اسـت انواع منادي  براي بندي ناقصی تقسیم

موصـوفه   یا غیـر  فهوموص ةمضاف یا مناداي نکر مقصوده و به مناداي شبه ةنکر .4 و مقصوده،
صورت احساس  درکه رود  از مؤلف محترم انتظار می ،ترین سطح در کم. است  اي نشده اشاره
  .را به منابع مورد نظر ارجاع دهدتر مطلب، خوانندگان  توضیح بیش ي نبودنضرور
 »معنـی «شده بـا   کلی در هر مبحث بهتر است براي ارتباط مباحث صرفی مطرح طور  بهـ 
فرمول است خارج شده و  ۀارائ اًذکر شود تا درس صرف از حالت ریاضی که صرفهایی  مثال
 .یابد کاربردي ۀجنب

  گیري نتیجه .3
منـد،   محتـرم در تـألیف ایـن کتـاب ارزش     ةنویسـند هاي  در پایان ضمن ارج نهادن به تالش

  :دشو پیشنهاد میتر سطح علمی کتاب  ارتقاي هرچه بیشبراي مواردي 
 ارائه شود؛ یمستقل از بخش مقدمات صورت به تر مناسب یبا عنوان »ساده صرف« بخش ـ
 ؛تري رعایت شود الخط عربی با دقت بیش نگارش رسم ةشیو ـ
 ؛دشوکتاب بازنگري  ۀمقدم ـ
 ؛دشوبازنگري و تعدیل ها  تمرین ـ
 ؛تري صورت گیرد ارجاع مطالب داخل متن با دقت بیشـ 
 ؛دشوفهرست منابع در پایان کتاب ذکر  ـ
 .موجود در برخی از مباحث مرتفع شودهاي  ابهام ـ
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