
 



  



  سيس أپنجاهمين سالگرد تداشت  گرامي
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

پنجاهمين سال تأسيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  1394سال 
  . است ،علوم انساني ةحوزترين نهاد پژوهشي كشور در  بزرگ

خدمت به فرهنگ «با هدف ، ايراندهندة آن، بنياد فرهنگ  نخستين واحد تشكيل
و سعي در حفظ و ترويج ميراث معنوي ايران و كوشش در راه تهذيب و تكميل و 

 1344، در سال »هاي ديگر ترويج زبان فارسي و شناساندن فرهنگ ايران به ملت
مند اسالمي با پيوستن نهادهاي  پس از پيروزي انقالب شكوهو  آغاز به كار كرد

فلسفة ايران، بنياد شاهنامه فردوسي، بنياد  پژوهشي ديگر مانند انجمن حكمت و
فرهنگ و هنر ايران، پژوهشكدة علوم ارتباطي و توسعة ايران، پژوهشگاه علوم 
انساني، فرهنگستان ادب و هنر ايران، فرهنگستان زبان ايران، فرهنگستان علوم ايران، 

مطالعة و مركز ايراني  ،تاريخيمركز اسناد فرهنگي آسيا، مركز ايراني تحقيقات 
هاي خود ادامه داد كه خدمات  فعاليت ها در قالب يك پژوهشگاه جامع به  فرهنگ

علوم انساني در نزد اهالي علم و  گوناگونهاي  علمي و پژوهشي آن در حوزه
  .دانشگاهيان شناخته شده است

ترين استادان  برجسته با همتكه  ،قرن بالندگي اين درخت تنومند نيم ثمرات
 ها كتاب دهاثرگذار و  پژوهشيصدها طرح  ،نشسته است باربه  كشور علوم انساني

براي نهاد دانش  فخري است دستاوردهااين . آموختة فرهيخته است و صدها دانش
  . است  فرهنگ و شكوفايي تمدني شهره  بهدر تاريخ  هموارهدر سرزميني كه 
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  اهللا الرحمن الرحیم بسم
رو  نیاز تبعی که یک ضرورت انسانی است و از این نه یکهمراهی تفکر بشري با نقد    

حتی در (قوة نّقادي بالقوة انسان با نخستین قرارگیري دو عنصر اطالعاتی در کنار یکدیگر 
 است؛ »پرسش«کند که بهترین نشانۀ آن حرکتی فزاینده می آغاز به) ترین صورت آن خام

هاي ذهنی در  لذت ها و احیاناً گیري مواد اطالعاتی و جابجایی داده پرسش از نحوة جاي
 حظّاما نقد نه به عنوان یک  .قراردادن تصورات موزون و ناموزون متفاوت در کنار یکدیگر

  1!دکودکانه که شاید تا فلسفۀ خلقت نیز پیش رو
بدون تردید نقطۀ ثقل یک اندیشۀ متدیک و  ،ورزي را به نقد بدانیم چنانچه حیات اندیشه

مند نیز وابسته به مولفۀ نقد علمی است چرا که بدون آن نه تنها ساختار یک پژوهش  نظام
ی با نّقادي، خالقّیت آن تضمین شده و از سوي دیگر یگیرد که از سو علمی ناب شکل نمی

فردي نقّادي را از  ـپس اگر در حوزة علمی . یابد خود دست می ۀبایستبه پویایی 
اجتماعی نیز می توان نقد  ـدر حوزة علمی  2،هاي حتمی یک پژوهشگر بدانیم ویژگی

استدالل ورزي،  4.یک جامعۀ آزاد اندیش قلمداد کرد هاي پویش را از نشانه 3اجتماعی

                                                           
  .»نقد و فلسفۀ خلقت  نسبت فلسفۀ: بشنوازنی«تحت عنوان  1373اشاره به یادداشتی منتشر نشده از نگارنده در سال . 1
حسینی، سیدحسین، مقالۀ نقد و پژوهشگري، نشریۀ علمی تخصصی کرسی اندیشه، ستاد نهضت تولید : ك.ر. 2

جویی و  ، که در آن مقاله، نبوغ، پرشوري، جدیت، عمق، سلطه1389، مهر 9پردازي، شماره   نظریههاي  علم و کرسی
  .هاي یک پژوهشگر قلمداد شده است نقادي، از ویژگی

و عناوینی چون نظریه نقد، فرهنگ نقد ) اما نه الزاماً با آنچه در متن مراد شده(در خصوص مفهوم نقد اجتماعی . 3
مایکل، تفسیر و نقد اجتماعی، ترجمه مرتضی بحرانی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و والزر، : ببینید

  .1387اجتماعی، 



 عر�نقدنامه زبان و ادبيات   ٤

ادبیات تحقیقی و مسالۀ  ،ظم منطقین ،مندي روش ،زبان دیالوگی ،گفتمان انتقادي
 پژوهشگر و نقّاديِ اندیشمند و پژوهشِ ۀکه اندیش 5هاست اي از آن نشانه ، پارهمحوري

می دهد دخل فضاي بایسته و شایستۀ خود قرارمنتقد را در م.  
هاي یک  ازات و کاستییتحلیل امت«در چنین جایگاهی اگر نقد را در یک معناي کلّی 

تحلیل و ارزیابی  ،بررسی«تر  و مفهومی نزدیکدیگر و در معنا  دیک فراگر و در ،6»دیدگاه
علمی نقاط قوت و ضعف یک موضوع در ابعاد شکلی و محتوایی آن با توجه به معیارهاي 

فرهنگ «و  »سطح فرهنگ عمومی«آنگاه می توان در دو  ،7بدانیم» علمی مورد نظر
هاي تودرتوي جامعۀ  ت؛ یعنی هم در الیهاز توسعه و ترویج آن در جامعه سخن گف »علمی

سبب ، چه این که در سطح نخست. هاي درهم تنیدة جامعه علمی فرهنگی و نیز در دامنه
دوري از ظاهر بینی و سطحی نگري ها، و پرهیز از  ،توجه عمیق به عمق مسایل اجتماعی

چه این (علم باشد تواند عامل تولید  می اوالً ،هاست و در سطح دوم تظاهرگرایی و چاپلوسی
هاي جدید علمی  ، ابداع و تولید مکاتب و اندیشهکه بدون نقد دستاوردهاي علمی پیشین

بهترین نیروي محرك آزاداندیشی علمی محسوب می گردد چرا که  و ثانیاً )ممکن نیست
تحقیق علمی راه به جایی ندارد و البته پژوهش  تقلید است و آزاداندیشی نیز بی نقد در برابر

ایستادن در مرز اندیشه است و نه راه بردن به  ،رف و بدون نقدصعلمی ناب با تقلید 
   .هاي دانش دروازه

                                                                                                                                        
پردازي و آزاداندیشی، تهران، انتشارات آواي نور،  هاي نظریه حسینی، سیدحسین، نهضت تولید علم، کرسی: ك.ر. 4
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 ٥پيشگفتار    
است و البته  »آداب اخالقی«و  »اصول علمی«نقد علمی در زمانۀما نیازمند  ،با این همه

 و در آن منظومۀ متکثّر .نیز بیاندیشیم »د پژوهینق ۀمنظوم«به  ،سزاوار است از این فراتر
و پیچیده باید به نقشۀ راهی دست یافت که بتوان ساختار پژوهش پیرامون نقد را به 

هاي بایسته در حوزة نقد،  طرح مسایل و پرسش. درستی و راستی ترسیم و تنظیم نمود
هاي علوم  رشته هاي گوناگون ها و گرایش تحلیل و تبیین نسبت نقد با قلمرو تخصص

ریزي  بخشی از کارسترگی است که هم اکنون پی ،بندي آنها بندي و تقسیم ، اولویتانسانی
بردوش اندیشمندان علوم انسانی سنگینی   ما،اسالمی  یهاي آن در جامعۀ علمی ایران پایه
نقد که درواقع حکم ثبت یک نظام جامع ( ينخستین انتظار از تنظیم چنین منشور. کند می

آن است که نحوة قرارگیري یک رشتۀ تخصصی علوم انسانی، یک واحد سازمانی  )را دارد
ها با  دیگر، نسبت کلّ رشته ۀمرحل دانشگاهی و یک پژوهشگر را در یک مرحلۀ و در

 و نیز نسبت مراکز آموزشی و پژوهشی دانشگاهی، و) آنها   در تبادل و ترابط(یکدیگر 
روشن خواهد  ،و صاحبنظران را در یک مجموعۀ کالنهمچنین نسبت اعضاء هیئت علمی 

  .کرد
سازد؛ در آغاز  ترسیم چنین منظومۀ عظیمی مقدمۀ دو انقالب علمی دیگر را فراهم می

 اي که سامانۀ نقد ساز تحقّق شبکۀ نقد علمی و اجتماعی شود؛ شبکه تواند زمینه می
ساز تولید  گام پسین، زمینه در گذاري کند و پژوهشی را در بستر جامعۀ علمی کشور پایه

. در قلمروهاي گوناگون خواهد شد 8هاي علمی و اجتماعی پردازي علوم جدید و نظریه
علمی یا طرح   اعم از کتاب، مقاله، یادداشت(گرچه نقد اندیشه و یا نقد یک اثر علمی 

فی نفسه موضوعیت داشته و داراي بار علمی و ارزشی خود است و نبایستی ) پژوهشی
فاً نقد را امري ابزاري و درجۀ دوم به حساب آورد اما جداي از این مقصود، در این گام صر
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تواند  می) اعم از ایرانی و غیر ایرانی و یا اسالمی و غیراسالمی(هاي موجود  نیز، نقد نظریه
  .هاي نوینی در حوزه بومی و اسالمی قرار گیرد پردازي اي جهت نظریه زمینه

زان مباحث نقد مضمونی در نقد آثار هنري، پرسشی بایسته است؛ که در این میان و به وِ
، نقد را به غایت، شهودگرایانه دانست به نحوي که »ژرژپوله«آیا باید همانند افرادي چون 

هاي جدایی ناپذیر  کمترین بها را به شکل و فرم دهیم یا این که شکل و محتوا را واقعیت
ست براي نیل به هستۀ اندیشۀ یک اثر که مقدم بر هر وي معتقد ا  بدانیم؟ در نگاه پوله

ساخت و شکلی است، باید شکل و ساختارها را کنار زده تا به آن واقعیت انتزاعی مقدم و از 
پیش موجود غیرمادي دست یافت و لذا نقد وي به دنبال یکی شدن با این آگاهی درونی و 

آغازین و ناب  ارها، آگاهی ها و ساخت شهودي است و درصدد است با پس زدن شکل
  9.نویسنده را از هستی درك کند

نقد  اگر این سخن در حوزة آثار هنري جاي طرح داشته باشد، باید دید آیا در حوزة 
مسأله به همین صورت تحلیل ) در همۀ جایگاهان آن(هاي علوم انسانی نیز  اندیشه

  .شود می
خالق یک اثر امکان دستیابی به آگاهی  اولین نکته آن که با همۀ همدلی منتقد با جهانِ

ناب و شهودي نویسندة اثر وجود دارد؟ اگر مسأله از سنخ شهود است که جهان شهودي 
. هر فردي مختص خود و متفاوت با هر آن دیگري و البته غیرقابل دسترس خواهد بود

ؤلف نه صرفاً علوم انسانی، همدلی منتقد با م  دومین این که در دایرة نقد اندیشه در حوزة
اي و  براي رسیدن به حس ناب مشترك که به جهت فهم و درك درست نظام اندیشه

اش  گونه که احساس ناب با همۀ درجۀ خلوص سوم، همان. تفکرات یک اندیشمند است
لی چنانچه تفکر انتزاعیِ  مادام که صورت بیرونی نیابد قابل تشخیص نیست،  به طریق اَو
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 ٧پيشگفتار    
ن، کالم و گفتارِ عینی پیدا نکند، قابلیت مذاکره و گفتگوي ذهنی، شکل و شمایل سخ

اي  علمی، نقد و بررسی، و سنجش و مقایسۀ صحت و سقم نخواهد یافت و لذا هر اندیشه
شود تا » شواهد و استدالل و تحلیل و بررسی«باید صورت مکتوب علمی یافته و همراه با 

ستی آن سخن گفت و به این منظور بتوان پیرامون راستی و ناراستی و درستی و نادر
شود تا از زاویۀ این قالب  محتواي علمی یک اندیشه، محتاج شکل و صورت علمی می

بنابراین در یک کالم، . بتوان به باطن آن محتوا نظاره کرد و ارزیابی دقیقی از آن ارائه داد
  .گردد نقد محتوایی یک اندیشه با نقد شکلی آن همراه و عجین می

شوراي «براساس این منطق که به ضرورت کاربردهاي علمی و عملی دیگر نیز در  نه تنها
، نقد و تحلیل و بررسی کتب و متون علوم انسانی از دو »بررسی متون و کتب علوم انسانی

زاویۀ شکلی و محتوایی مورد نظر قرار گرفته و به همین جهت براي داوري علمی پیرامون 
عد بیرونی ـ صوري ـ شکلی و نیز درونی ـ باطنی ـ  هاي گوناگونی مؤلفه  یک اثر، در دو ب

  .افتد ها به سپهر تحلیل علمی می محتوایی مطرح، و هر کتابی بر اساس این شاخصه
گروه  13با در اختیار داشتن » شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی«بر این بنیان 

نها مجموعۀ دانشگاهی و علمی ها و حوزة وسیع علوم انسانی، ت در تمامی رشته 10تخصصی
سال سابقۀ فعالیت خود در  18پس از انقالب شکوهمند اسالمی است که با قریب به 

زمینۀ بررسی، تحلیل، ارزیابی و نقد متون و کتب علوم انسانی و با مشارکت صاحبنظران و 
اما نجیبانه به  ،شبکۀ پویاي استادان حوزوي و دانشگاهی سراسر کشور، همچنان پرشتاب

  .دهد فعالیت تعریف شدة خود ادامه می
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هاي اصلی این شورا کمک به رشد تفکر انتقادي در تولیدات علمی  از جملۀ سیاست
دانشگاهی بود و در آغاز فعالیت خود به این نتیجه رسید که تولید علم در حوزة علوم 

کتب درسی دانشگاهی و انسانی بدون توجه به نقد وضعیت موجود و البته نقد محتواي 
اهداف دیگري  ،اما افزون بر این. منابع علمی موجود، موجب ارتقاء این علوم نخواهد شد

تقویت جایگاه علوم انسانی در  ،توسعۀ فرهنگ نقد در جامعۀ علمی: شد مانند نیز دنبال می
بینی  نسبت سنجی سازواري تولیدات علوم انسانی با مبانی فرهنگ و جهانکشور، 

هاي آموزشی علوم انسانی و یا تولید متون  ها و برنامه تدوین و اصالح سرفصلمی، اسال
  .دانشگاهی با رویکرد اسالمی ـ ایرانی

هاي بسیاري وجود  هاي شورا فراز و نشیب ها در مسیر فعالیت گرچه در طول این سال
نگیزه عالی و نیت خیر و صفاي صدق بانیان اصلی، ا ،داشته اما با همۀ تنگناها و مشکالت

هدفمند اعضاء، همراهی اندیشمندانۀ استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه، همکاري 
، سبب شده تا این نهاد علمی به دور شورا مشفقانه مدیران و یاري مجدانه اعضاء دبیرخانه

 ضعفنقاط قوت و  ،اتقان پیش برد و متناسب با شرایطبا از هیاهوهاي ظاهري کار خود را 
همزمان با رویکرد جدید مدیریتی که به  1390در این راستا از سال . را ارزیابی کندخود 

دادهاي آن صورت گرفت، مجموعۀ  نوها و بر کیفیت وکمیت فعالیت و ساختار شورا
تحوالت بنیادینی و دستاوردها و کارهاي آن شتاب روزافزونی به خود گرفته و شاهد تغییر 

هاي مطرح و تاثیرگذار جهانی در قالب کتب و  تحلیل نظریه در این ردیف نقد و. ایم بوده
متون تراز جهانی در دستور کار گروههاي تخصصی شورا قرار گرفت تابه این طریق عالوه 

نظریات مطرح در  مند نقد علمی، جامع و نظام ،بر ترویج جریان نقد در مراکز دانشگاهی
 لحاظ بوده و پیاپی تولید علوم انسانیِگسترة علوم انسانی معاصر و به ویژه غربی مورد 

. یابدبتحقّق سوي اسالمی ـ ایرانی متناسب با مقتضیات جدید جهان علمی راهی به 
جهانی، در نظر داشتن متون آکادمیک جهانی و  بندي ملّی و انتخاب متون براساس تقسیم



 ٩پيشگفتار    
متن محور،  نقدهاي نظریه محور و نه صرفاً ۀو همچنین ارائ ،اي نه صرفاً متون ترجمه

  .بخشی از آثار این رویکرد جدید است
اق و همیاري مراکز و ت خلّامیدوارم بتوانیم این تالش مضاعف را با مدیریت بهینه، ذهنی

اي نه چندان دور  اندیشمندان علوم انسانی به سمت چنان هدفی پیش بریم که در آینده
ی آخرین دستاوردهاي روز علوم مراکز علمی و پژوهشی در ایران، به عنوان مراجع نقد علم

   11.انسانی جهان به حساب آیند
هاي موجود،  نامه نامه و آیین هاي تخصصی شورا براساس اساس گمان هریک از گروه بی

برگزاري : کنند مانند هاي خود را در حیطۀ عناوین مختلفی تنظیم می وظایف و برنامه
هاي  و نقد کتب ملی، ارائۀ نقدنامههاي تخصصی حاوي داوري  ارائۀ نقدنامهجلسات گروه، 

متون در تراز جهانی، ارائۀ مقاالت علمی پژوهشی نقد متون جهت چاپ در نشریه علمی 
لیف أهاي پژوهشی، طرح ت ریزي درسی، طرح پژوهشی پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه
هاي  برگزاري جلسات نقد نظریه  هاي تخصصی، کتاب، برگزاري همایش، کارگاه و نشست

  ...علمی، برگزاري جلسات مشترك نقد کتاب با مولفین و ناقدین و
هاي تخصصی در  هاي تخصصی، تنظیم و چاپ نقدنامه هاي گروه ترین فعالیت یکی از مهم

 .باشد رشتۀ خاص خود است که محصول یک فرایند طوالنی و بسیار پر زحمت می زةحو
هاي علمی انجام شده در خصوص کتب  نهایی داوري  بندي هر نقدنامه حاوي خالصۀ جمع

تخب در هر گروه خواهد بود؛ گروههاي تخصصی که متشکّل از استادان و صاحبنظران نم
هاي گوناگون در آن رشته خاص و با  تخصصی بوده و غالباً از گرایش  مرتبط با رشته

روه هر گ ،شوند و از لحاظ ساختار مدیریتی پوشش تمامی دانشگاههاي کشور برگزیده می
عنوان بازوي  به(و نیز دبیر گروه  )عنوان مسئول اصلی و مدیر علمی به(متشکل از رئیس، 

                                                           
شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی، شیوه نامه نقد و تحلیل آثار و کتب در تراز جهانی، تهران، : ببینید. 11

  .1390انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن 



 عر�نقدنامه زبان و ادبيات   ١٠

به عنوان بدنۀ اصلی علمی (و همچنین اعضاء گروه  )گیري امور گروه اجرایی و پی
ها و  نقد کتب در گروهها بدین شکل است که کتاب روند اجمالی بررسی و. است )همجموع

عرفی از سوي اعضاء گروه و یا مراکز و یا اعضاء هیئت علمی متون مورد نظر پس از م
شوند و سپس براي  در گروه مطرح شده و جهت نقد و بررسی انتخاب می ،دانشگاهها

. گردند هاي مخصوص نقد و داوري ارسال می استاد صاحبنظر به همراه فرم 2حداقل 
هاي متعدد و جامع  هاي نقد و بررسی که حاوي پرسش منتقدین مورد نظر براساس فرم

هاي خود را  شکلی و محتوایی است، متن منتخب را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و پاسخ
 لسه تخصصی گروه توسط استادان رشته،ها در ج این پاسخ. کنند در جداول منعکس می

مطرح و به بحث گذارده شده و چنانچه نیاز به بازبینی داشته، پس از نظر بازبین تحریر 
بندي نظرات در قالب ابعاد شکلی و محتوایی و  جمع ،هاي مخصوص و نهایتاً در فرمشده 

رسد تا در فرجام کار  سازي خواهد شد و به تائید نهایی گروه می نقاط قوت و ضعف، چکیده
ناشر، گروه علمی، دانشکده، و یا سایت شورا   براي مولف،) نظر گروه به فراخور حال و(

ارسالی به مولفین و ناشرین محترم از آنها دعوت  هاي ر نامهد. ارسال و منعکس گردد
شود شرکت جسته  اي که به همین مناسبت توسط گروه مربوط منعقد می شود در جلسه می

از سوي . تا نظرات منتقدین و مولفین به بحث و تبادل نظر علمی مشترك گذارده شود
یدگاههاي انتقادي خود را شود مجموعۀ د منتقدین کتب و متون درخواست میاز دیگر 

مقاله «صورت یک  به 12پیرامون متن مورد داوري در قالب یک دستورالعمل پیشنهادي
مقاالت پژوهشی منتقدین از طریق  کهاین امکان نیز فراهم گردد  تنظیم کنند تا» نقد

نشریات پژوهشی شورا و همچنین وسایل ارتباطی دیگر در اختیار شبکۀ علمی 
تواند این  آنچه می. قرار گیرد و بدین وسیله چرخۀ نقد علمی رونق یابدور شفرهیختگان ک

است که در پی » دقن سامانۀ نقد«فرایند را تکمیل و بر بالندگی آن بیافزاید امکان تحقّق 
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 ۀدرسائقۀ جامعنقد تر، پی در پی درآید تا نبض زندة  تر و فربه هر نقدي، نقدي دیگر؛ پخته

هاي گوناگون مسایل علمی به  الیه ،حرکت آمده و عالوه بر اینپر تفطّن در حال  ،علمی
هاي علمی  این پیکرة پردغدغه بهره ۀ نخبگانی نیز ازعجامو تحلیل و تبیین الزم درآید، 

  .الزم را ببرد
از برگزاري جلسات گروه تا گزینش متن و ارسال  پرواضح است که فرآیند نقد متون؛

مند است، اما آنچه براي گروههاي  ار، روندي زمانبندي ک آوري و جمع ها و جمع فرم
تخصصی شورا اهمیتی دوچندان یافته، دقت در افزایش کیفیت علمی نقدها و کم کردن 

هاي نقد و بررسی متون، چندین دوره  زمان حصول نتیجه خواهد بود و با وجود این که فرم
ن اذعان کرد که در موقعیت توا مورد تجدید نظر و بازنویسی قرار گرفته و از این حیث می

رداشتن تمامی ربهاي علمی برخوردار است، اما همچنان تا د اب باالي مالكنصخود از 
  . شرایط مطلوب و جامع، فاصله وجود دارد که امیدواریم قدم به قدم این مرزها کمتر شود

یکی از » نقدنامه گروه تخصصی«پیش رو تحت عنوان  ۀبا این توضیحات مجموع
است که  »شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی«ردها و محصوالت گروههاي دستاو

و » گروه تخصصی« ،»شوراي مرکزي«برآمده از یک روند پرتکافو بین سه حلقۀ 
بایسته است خوانندگان فرهیخته به این نکات توجه  ،است و بر این پایه» دبیرخانه شورا«

  :کنند
نو و جدید است و از این  ۀة جاري یک تجربنقد و بررسی متون علمی به شیو ۀتجرب - 1

اي که هنوز فرهنگ نقد جاي و  رو باید به لوازم و مقتضیات چنین امري آن هم درجامعه
داشت و به ویژه صبوري، آداب دینی و  رخوو الزم خود را نستانده، توجه در گاه ضروري

 .ادي علمی را مدنظر قرار دادالزامات نقّو  ،اخالقی

از چاپ و نشر  »شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی«ترین اهداف  یکی از مهم - 2
هاي تخصصی، عالوه بر ترویج جریان نقد علمی، دعوت خاضعانه از  هاي گروه نقدنامه
است تا » سامانۀ نقد نقد«لفین محترم براي شرکت در ؤصاحبنظران و به خصوص م  همۀ
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ی بتواند به روشن شدن ابعاد آن و بر مدار یک مسألۀ پژوهش» ان قلت قلت علمی«چرخۀ 
منتهی ) از منظر کارکردهاي علوم انسانی( هو تحلیل مسایل و معضالت روزآمد جامع حلّ
 .گردد

فرهیختگان محترم باید در نظر آورند که مجموعۀ عملکرد طوالنی و دقت نظرهاي  - 3
ها  چکیدة دهشود که در واقع  بندي نهایی می استادان، نهایتاً در یک یا دو صفحه جمع

هاي شورا مسئولیت  نامه اگرچه براساس آیین. هاي موجود است صفحه مطلب و داوري
به صورت  ،هاي گروه مراقبتبا همۀ ها با رئیس گروه است اما  بندي علمی نهایی جمع

ی مطالب منتقدین لفین و یا حتّؤطبیعی این امکان وجود دارد که در مواردي، مقاصد م
ت منعکس نشده باشد و لذا در این فرض با مراجعه به اصل متن و یا درستی و با ظراف به

 .اصل نقد باید به رفع ابهام مبادرت ورزید

گاه در یک گروه بین نقدهاي ارائه شده از جهت تعداد صفحات و یا حتی شیوة ارائه  - 4
هاي مختلف شورا، ممکن است وحدت رویۀ کامل و جامعی در نقد  گاه بین گروه و ،نقد
ها مشاهده نشود که این امر ریشه در آزادي عمل تشخیص گروه یا تفاوت سبک و  نامه
توان سبک  هاي تخصصی و یا تفاوت سیاق کتب مورد نقد دارد؛ و گرچه نباید و نمی رشته

گروه تخصصی را در دامنۀ پر پیمانۀ خانوادة بزرگ علوم انسانی کامالً با  13و سیاق 
هاي  با حفظ روحیۀ خالقیت گروهها، تفاوت هستیمد سازي کرد اما درصد یکدیگر یکسان
اقل برسانیمصوري را به حد. 

سعی بر آن  ،1390ها در سال  در مجموعۀ منشورات پیش روي نقد نامه هاي گروه - 5
بوده براي نخستین بار، شکل ارائه و قالب کار همسان باشد تا عالوه بر رفع نسبی اشکال 

 ،علوم انسانی واجد آن بوده  قدنامۀ تخصصی در حوزةنیک پیش یاد، همۀ آنچه الزم است 
نیم در منشورات سا و دبیران محترم گروهها بتواؤامیدواریم با همت مثال زدنی ر. دارا باشد

 .سازي الزم حرکت کنیم بعدي در جهت کیفی



 ١٣پيشگفتار    
لفین محترمی است که کتب آنها ؤاندیشمندان، پژوهشگران و م  دعوت از همۀ ،سخن آخر
را ما موعه مورد نقد و بررسی قرار گرفته تا با ارسال نظرات و نقدهاي خود در این مج

  .مفتخر به یاري رسانند
جناب آقاي دکتر  »شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی«الزم است از ریاست محترم 

اللهی و همۀ همکاران ایشان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  حمیدرضا آیت
کرده و به ویژه به دوستان عزیز و اعضاء  تشکر هاي مستمر خود  ایتبه پاس حم

پور،  مقیسه، نجف: اسماعیلی و محسنی و آقایان: ها وش دبیرخانه شورا خانمک سخت
  .کران بفرستم نصیري و شهابی، درودي بی

هاي ارزشمند استاد گرانمایه جناب آقاي  گذاري خالصانۀ خود را از تالش همچنین سپاس
جناب و نیز دبیر گروه حامد صدقی به عنوان رئیس محترم گروه زبان و ادبیات عربی دکتر 
که توأمان زحمات اصلی تهیه و گردآوري این مجموعه را عدنان اشکوري  دکتر سیدآقاي 

هاي  نشستن سایر فعالیتر و امیدوارم پس از این شاهد به با اند، اعالم کرده برعهده داشته
  .شیمبااین عزیزان چشمگیر 

  
  سیدحسین حسینی  

  دبیر شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی
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الحمد � رّب العامل� والصالة والسالم عىل خ� املرسل� محّمد املصطفى وآله الطيّب� 
  .الطاهرين

هاي دريس نگاهي گذرا به مفهوم كتاب و  الزم است پيش از پرداخ� به موضوع نقد كتاب
  :جايگاه اين دو در فرهنگ اسالمي بياندازيم نقد و

  كتاب در فرهنگ و زبان عر�
واژه كتاب از . شود ها اطالق مي اي از نوشته كتاب در لغت اسمي است كه بر مجموعه

مصدر ثال� مجرد است كه بر حرفه » كتابت«و. لحاظ رصيف مصدر و اسم مصدر است
: و در فرهنگ لغت عر� آمده است. تجمع كتاب، كُتُب اس. كند نويسندگي داللت مي

. اكتتابَُك كتابًا تنَسُخُه يعني نوش� است: كَتََب اليشَء يَْكتُبُُه كَتْبًا وكِتابًا وكِتابًَة والِكتْبَة
همچن� كتاب به معني آنچه در آن نوشته شده است و به معني صحيفه، فرض واجب، و 

: گويد ر بيتي خطاب به همرس خود مينابغه جعدي د. قضا و قدر نيز به كار رفته است
توانم از آنچه خدا  اي عمو زاده، كتاب خدا بود كه مرا واداشت از ش� دور شوم، مگر مي

  مقدر كرده جلوگ�ي كنم؟ 
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كُِتَب «: در قرآن آمده است. از واژه كتاب براي بيان فرض واجب استفاده شده است
يامُ كُتِ «و  ١»َعلَيُْكُم الِْقصاُص ِيف الَْقتْىل در اين دو آيه كُِتَب يعني بر  ٢»َب َعلَيُْكُم الصِّ
  .٣ش� واجب شده است

كِتابت در عرص جاهيل كاربرد محدودي داشت، زيرا روايت شعر و ن� و تاريخ بصورت 
ويل . ٤اما اسناد حا� از كاربرد كتابت در كنار روايت سينه به سينه است. شفاهي بود

در اسالم، مفهومي ديني است، كه منظور از آن وحي مفهوم كتاب در عرص جاهيل و ص
و لفظ اهل كتاب به يهود و نصاري اطالق . شد است وهر آنچه بر پيامربان نازل مي

. گويند همچن� به قرآن كريم كه بر پيامرب عظيم الشأن اسالم نازل شد كتاب مي. شد مي
ِذيَن آَمنُوا «: فرمايد خداوند متعال مي آِمنُوا ِباِ� َورَُسولِِه َوالِْكتَاِب الَِّذي نَزََّل َعَىل يَا أَيَُّها الَّ

اآلِخِر فََقْد رَُسولِِه َوالِْكتَاِب الَِّذي أَنْزََل ِمْن قَْبُل َوَمْن يَكُْفْر بِاِ� َوَمالئَِكِتِه وَكُتُبِِه َورُُسلِِه َوالْيَْوِم 
  .»َضلَّ َضالالً بَِعيًدا

. و آن قرآن كريم است. عني و مفهوم اسالمي آن شناختندمسل�نان اصطالح كتاب را با م
سپس . يعني اينكه نخست� كتا� كه در زبان عر� نوشته وگردآوري شد قرآن كريم بود

مفهوم كتاب گسرتش يافت تا آنجا كه �ام علوم ديني و اد� و لغوي وغ�ه را كه بعد از 
  .٥اين تدوين يافت در بر گرفت

هايي كه پيامرب اكرم  ومجموعه نامه. شد هاي مكتوب اطالق مي امهو نيز لفظ كتاب بر ن
و پس از پيامرب نيز . نام داشت» كتُب الرسول«نوشتند  جهت دعوت افراد به دين اسالم مي

                                                           
  .١٧٨سوره بقره؛ آيه. ١
 .١٨٣سوره بقره؛ آيه. ٢
  .»كتب«لسان العرب، واژه . ٣
 .٢٨تاريخ الرتاث العر�؛ املجلد الثا�، الجزء األول يف الشعر، ص. ٤
  .٣٦اإلسالمية؛ صالكتاب يف الحضارة . ٥



 ١٩    مقدمه

سپس اين لفظ گسرتش يافت وبه هر نوع . هاي خلفا نيز معروف به كتب بودند نامه
  .١شدند نوشته كتاب گفته مي
اي كه  به گونه. سالمي فضايل ومنافع زيادي براي كتاب ذكر شده استدر فرهنگ و �دن ا

خود را به فضيلت » تقييد العلم«بخش چهارم از كتاب ) ه ٤٦٣متويف (خطيب بغدادي 
صويل از ذو الرّمه نقل . ٢اين بخش داراي شش فصل است. كتب اختصاص داده است

يس، چرا كه نوشته، نزد من از شعر مرا بنو: كند كه او به عييس بن عمر گفته است  مي
زيرا يك عرب بيابان نش� كلمه خايص را از شعر . تر است حفظ سينه به سينه مطلوب

كند در حايل كه �ام شب را در به ياد آوريش بيدار مانده، بنابراين به جاي  فراموش مي
 دهد بر طبق ه�ن وزن موجود در شعر، سپس كلمة فراموش شده كلمة ديگري قرار مي

شود وهيچ كالمي از آن به كالمي ديگر  رسايند، اما يك نوشته فراموش �ي مردم آن را مي
  .٣شود تبديل �ي

ام كه كيس از  به هيچ وجه نديده ونشنيده: از ابو هّفان چن� نقل شده است كه او گفته 
گذشت مگر  ها و علوم عالقمندتر باشد ، زيرا هيچ كتا� از نظرش �ي جاحظ به كتاب

هاي  تا جايي كه دكان. خواند اينكه آنرا دريافت كرده و به طور كامل آن كتاب را مي
كرد تا بتواند  ها سپري مي كرد و شب را در آن دكان رايه ميصحافان و ورّاقان را ك

و نيز فتح بن خاقان كه از همنشينان . هاي موجود در آن جا را از نظر بگذراند كتاب
هرگاه متوكل براي انجام كاري ب�ون . شد متوكل عبايس بود و در جلسات او حارض مي

آن را بخواند، و اين كار را تا زمان  آورد تا رفت، فضل از آست� خود كتا� ب�ون مي مي
ل انجام مي اس�عيل بن . خواند ها نيز كتاب مي گاه داد حتي در تفريح بازگشت متوكّ

من هر بار فتح بن خاقان را ديدم و بر او وارد شدم او را در ي� «: گويد اسحاق قايض مي
زد و يا گرد  �ود و ورق مي كرد يا جا به جا مي يا كتا� را نگاه مي: از اين سه حالت ديدم 

                                                           
 .٣٦الكتاب يف الحضارة اإلسالمية؛ ص. ١
 .١٥٠-١١٧تقييد العلم؛ ص. ٢
 .٤١، ص١الحيوان؛ ج. ٣
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هايي مانند اين اشخاص به طور فراوان در م�اث  و �ونه. ١گرفت و غبار آن را مي
  .مان ثبت شده كه در اينجا مجال پرداخ� به آن نيست فرهنگي

شود كه كتاب چه جايگاهي را در فرهنگ و �دن  از آنچه كه تقديم شد براي ما روشن مي
اده، لذا بر ماست كه كاري كنيم تا كتاب آن جايگاه را در عرص اسالم به خود اختصاص د

حارض و در ميان دانشجويان و اساتيد و دست اندركاران امور فرهنگي جاي خود را 
و اين مهم جز با ايجاد انگيزه و تشويق جهت تأليف كتاب و ثبت علم در . بازيابد
  .پذيرد ها و با كتاب نوييس انجام �ي كتاب

  در فرهنگ و ادب اسالميمسأله نقد 
نقد از ديرباز در فرهنگ عرب دوره قبل از اسالم و سپس در دوران اسالمي وجود داشته 

ها و اصول اوليه نقد در دوران جاهيل شعر را كه در آن زمان به عنوان  پايه. است
و بدين گونه نقد . داد رفت مورد ارزيا� قرار مي ترين دستاورد فرهنگي به ش�ر مي مهم

اي كه شاعرا� مانند  به گونه. در بهبود كيفي و رشد و تعايل شعر نقش به سزايي داشت
كردند تا شعر خود را نقد كنند، به هم�  زه� بن أ� سلمي يك سال كامل وقت رصف مي

قرآن كريم نيز بسياري از ناقدان مرشك� را . ٢شدند» حوليات«خاطر قصايد او معروف به 
دهد، زيرا آنان  رزيا� و نقد حقيقي آيات وحي مورد انتقاد قرار ميبه علت ناتوا� در ا

قرآن كريم اين اتهام را به . پس از تأّمل زياد در سخنان قرآن آن را به جادو متهم كردند
پس مرگ بر او، چگونه سنجيد . ه�نا او فكر كرد و سنجيد«: شدت مورد انتقاد قرار داد

گاه رو  آن. ؟ سپس نگاهى افكند)نقد كرد(ونه سنجيد ؟ باز هم مرگ بر او، چگ)نقد كرد(
جز ]  قرآن[اين : و گفت. سپس رو گردانيد و تكرب ورزيد. ترش كرد و چهره در هم كشيد

  . ٣»شود، هيچ نيست نقل مى]  از پيشينيان[سحرى كه 

                                                           
  .٧٥، ص١٦معجم األدباء؛ ج. ١
 .٤- ٢أسس النقد األد� عند العرب؛ ص. ٢
 .٢٤تا  ١٨سوره مدثر؛ آيات . ٣



 ٢١    مقدمه

و واژه نقد در قرآن به كار نرفته است، و در نهج البالغه دو بار آن هم نه در معناي رايج 
با اين حال اين واژه در حديثي كه از پيامرب عظيم الشأن . مصطلح امروزي آمده است

 ١»َخلِِّص العمَل فإّن الناقَد بصٌ� بص�«: روايت شده است اين گونه آمده است) ص(اسالم 
همچنانكه . كار خود را با اخالص انجام بده كه ناقد بسيار بينا و هشيار است: ترجمه

خذوا الحّق من أهل الباطل، وال «: فرمايد نقل شده كه مي) ع(سيح حديثي از حرضت م
كونوا نُّقاد الكالم، فكم من ضاللة زُخرفت بآية من كتاب هللا . تأخذوا الباطل من أهل الحّق 

 ٢»ك� زُخرَِف الدرهُم من نحاس الفّضة املمّوهة، النظر إىل ذلك سواٌء والبرصاُء به خرباء
چه . طل بگ�يد، و باطل را از اهل حق مگ�يد، ناقدان كالم باشيدحق را از اهل با: ترجمه

اي از كتاب خدا آراسته شده باشد ه�نگونه كه  هايي است كه به نشانه بسيار گمراهي
اي از مس نقره اندود شده باشد و در ظاهر ه�نند سكة نقره است و تنها آگاهان از  سكه

  .آيند عهده تشخيص آن بر مي
ديگري هستند كه فاقد واژه نقد هستند اما مفهوم نقد و خود ارزيا� را  البته احاديث

مؤمن «: اند از پيامرب اسالم نقل فرموده) ع(از جمله حديثي است كه امام كاظم . دارند
نقل شده است كه ) ع(و از حرضت ام� مؤمنان . ٣»آينه برادر مؤمن خويش است

بايد كيس باشد كه عيبت را به تو هديه كند و  ترين مردم در نزد تو برگزيده«: اند فرموده
ترين مردم نزد تو كيس باشد كه  بايد دوست داشتني. در تهذيب نفس كمك رسانت باشد

ترا به موردي هدايت كند كه راهن�ي تو باشد و ارشادت كند و عيوبت را با تو در ميان 
حقيقت تو را پند و اندرز هركس ترا از عيبت آگاه ساخت در «: اند و نيز فرموده.  »گذارد

اند كه  دوست را از آن جهت دوست و صديق ناميده«: اند ايشان نيز فرموده. »داده است
هايت را به درستي و راستي به تو بگويد، پس هركس اين را  با تو صداقت دارد و عيب

: باز از ايشان نقل است. »انجام داد با او پايدار �ان زيرا قطعا او دوست واقعي است

                                                           
 .٥ش، ص هـ١٣٧٩، بهار ١؛ ش�ره»نامه علوم انسا�«مجله . ١
 .٩٦، ص٢األنوار؛ جبحار . ٢
 .١٧٢و١٧١، ص١الحياة؛ ج. ٣



 عر�نقدنامه زبان و ادبيات   ٢٢

ستايد  گويد، و كيس كه تو را مي دارد، �لّق تو را �ي قطعاً كيس كه تو را دوست مي«
  .»شنواي سخنت نيست
مسل�ن آينه برادر مؤمن خويش است، پس اگر از برادرتان لغزش و «: ايشان نيز فرمودند

باشيد، خطايي ديديد بر عليه او تجّمع نكرده و با او دشمني نكنيد، براي او مانند خود او 
روايت ) ع(و نيز از حرضت عيل . »راهن�ئيش كنيد، نصيحتش كنيد، و با او رفاقت كنيد

: فرمايند و نيز مي. »كيس كه عيب تو را بپوشاند دشمن تو است«: شده كه فرمودند
گويي تو را بكند پس او دشمن توست، لذا  هركس عيب تو را بپوشاند و در غيابت عيب«

هركس تو را بستايد «: و باز از آن حرضت نقل است. »باش) وروابط خود با ا(مواظب 
اند چون بر عليه تو  پس تو را ذبح كرده است، و البته به اين دليل دشمن را دشمن ناميده

  .١»پس هركس در مقابل تو چاپلويس كند او دشمن تو است. ورزد دشمني مي
تو را از كار زشت باز هر كه دوستدار تو باشد، «: اند فرموده) ع(حرضت امام حس� 

  .٢»كند دارد، و هركس از تو متنّفر باشد تو را به منكر تشويق مي مي
بهرتين دوستانم كيس است كه عيوب مرا به من «: اند فرموده) ع(حرضت امام صادق 

كيس كه راه رشد و هدايت را بر تو «: فرمايند مي) ع(و حرضت امام جواد . »هديه كند
  .٣»و است، زيرا پيگ� چيزي است كه مورد عالقه خودش استبپوشاند، قطعاً دشمن ت

�ام موارد ذكر شده به زبان و بيان احاديث، بر اين نكته تأكيد دارند كه نقد گرچه با اين 
لفظ در منابع و م�اث اسالمي ما به طور فراوان گفته نشده، اما به معنا و مفهوم آن 

  .اشاره شده است
يد شده و نسبت به آن تشويق صورت گرفته، به خاطر اين است اما اگر بر مسأله نقد تأك

كه پاسخگوي مسائل درون انسان و تكامل دهنده تفكر انسا� و باعث تكامل عملكرد 
  . اجت�عي انسان است

                                                           
  .١٧٢و١٧١، ص١الحياة؛ ج. ١
  .ه�ن. ٢
  .١٧٣، ص١الحياة؛ ج. ٣
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هاي عر� بزنيم و كتب آنها را مورد برريس قرار دهيم،  ما اگر بخواهيم رسي به كتابخانه
اند، و خواهيم ديد اك�  يافت كه به نقد شعر و ن� پرداخته هاي فراوا� را خواهيم كتاب

ها مربوط به نقد اد� است كه به طور كيل خود به نوعي از انواع نقد  اين كتاب
ترين منابع نقد مكتوب در زبان عر�  از قد�ي) صناعة الشعر(و شايد كتاب . پردازد مي
جاحظ، برش بن معتمر و (وان آن مكتب نقد مكتوب به دست مكتب اعتزال و پ� . ١باشد

ه�ن مكتبي كه پايه و اساس ان بر مبناي داوري عقل و . متولد شده است) الناشئ األكرب
تكيه بر جدل در قانع كردن ديگران بنا نهاده شده است، و به هم� دليل اين مكتب هيچ 

  .٢قرار دهد بيند كه شعر را ي� از وسايل قانع كردن يا رايض كردن ديگران اشكايل �ي
خواهيم به اين بحث ادامه دهيم زيرا از چهارچوب بحث مورد نظر ما  ما در اينجا �ي

ويل آن چيزي كه هدف ما بود ذكر چند مثال در اين رابطه بود تا بتوانيم . خارج است
 ١٥ثابت كنيم كه مسأله نقد در م�اث اسالمي ما اهميت داشته و اصالت و سابقه آن به 

بنابراين در فرهنگ معارص ما نيز بايد جايگاه شايسته خود را پيدا . گردد مي قرن قبل باز
و طبق اين ديدگاه ما بايد مواضع . كند، همچنانكه در گذشته بر اين منوال بوده است

خودمان را نسبت به نقد اصالح كنيم و آن را معيار پيرشفت خود به سوي ك�ل مطلوب 
  .هاي گوناگون ديگر و هم در زمينه بيانگاريم، هم در �ام كارها�ان

  رابطه ب� تأليف و نقد
اي است نسبت به ه� به معناي عاّم  گ�ي فراگ� و بالنده نقد در حقيقت نوعي موضع

آن؛ خواه از نوع تأليف كتاب باشد يا رسودن قصيده يا خلق يك �ايشنامه يا آفرينش يك 
ز ذوق و قريحه رشوع شود، يعني كاري شايد اول� گام در نقد يك اثر ا. داستان وغ�ه

                                                           
اما آقاي دكرت محمد مندور اعتقاد . ١١نصوص النظرية النقدية يف القرن� الثالث و الرابع للهجرة؛ ص. ١

تا� است كه در تاريخ ادبيات اول� ك) هـ٢٣٢متوىف (دارد كه كتاب طبقات الشعراء ابن سالم جمحى 
رجوع . زيرا شيوه فصل بندى ادبيات را بر مبناى احكام نقدى قرار داده است. عر� تأليف شده است

  .١٢النقد املنهجي عند العرب، ص: شود به
 .١٢تاريخ النقد األد� عند العرب؛ ص. ٢
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هاي ديگر  و به دنبال اين گام، گام. باشد كه قدرت تشخيص انسان را به محك بگذارد
هايي كه هيچ يك از  برداشته خواهند شد، كه عبارتند از تفس� و تعليل و ارزيا�؛ گام

افته تا با اين ها به شكل منظمي ترتيب ي ديگري � نياز نيست، به طوري كه �ام آن گام
روال يك موضع روشن و آشكاري را ارائه دهد كه بر معيارها و قواعدي جز� يا كيل 

كند كه توسط قدرت ملكه و قدرت  استوار است، و از يك شيوه و آئ� مشخيص پ�وي مي
آن سان كه اگر كيس ملكه و يا ذوق نقد را نداشته باشد . شود تشخيص ح�يت مي

آيد مگر از راه مطالعات  و ملكه يا قدرت نقد در انسان به وجود �ي. تواند ناقد باشد �ي
بخشد، و او را كارشناس و  مستمر و آگاهانه و متنوعي كه به انسان تجربه نظري مي

  .آورد صاحب نظر بار مي
اي شفاهي باشد و غ� نوشتاري، مسل�ً اين  و اگر بيشرتين م�اث فرهنگي يك جامعه

گ�ي شفاهي به ديگران  تواند در آن جامعه تحقق يابد، زيرا جهت يچن� راه و رويش �
دهد، هرچند كه مقدار ناچيزي را بتوان از  امكان بحث و برريس و انديشه و تأمل را �ي

بنابراين طبيعي است كه نقد منظّم و روشمند . راه ذوق و تأث� پذيري به دست آورد
اعد و معاي� تأليف منظم و روشمند نهادينه شود تا زما� كه قو  دچار كندي و تأخ� مي

  . شود و زمينه براي كاوش و واريس و انديشيدن فراهم گردد
آورد اما خودش به تنهايي  كار تأليف پيشينه شايسته و مناسبي را براي نقد فراهم مي

تواند يك نقد منظم و منسجمي را بيافريند، بلكه در اين مرحله به عوامل ديگري نياز  �ي
خواه اين روحيه و . ارد كه مهمرتين آنها داش� روحيه تغي� و تحّول پذيري استد

احساس يك ذوق عاّم و كيل باشد يا در طبيعت كار ه�ي مربوط به نقد نهفته باشد، و 
كند، و  هاي اخالقي وجود داشته باشد كه كار ه�ي مورد نظر به آن استناد مي يا در قالب

كشد، و يا  ي گنجانده شده باشد كه كار ه�ي آن را به تصوير مييا اينكه در آداب و رسوم
اي به دنبال  حتى در يك سطح فرهنگي قرار گرفته باشد، و نوع فرهنگ در يك دوره

ها جمع شده  اي از ارزش فرهنگ ديگري مطرح گردد و يا به طور كيل در يك مجموعه
توانيم انتظار وجود يك نقد منظم  يبنابراين اگر�ام عوامل نام برده فراهم نگردد �. باشد

خواهيم  و منسجمي را براي كارهاي تأليفي و مدون شده خود داشته باشيم، زيرا مي
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بدانيم �ايل به كار نقد در كيس كه اين عوامل را در اختيار ندارد و از آنها را درك 
  آيد؟ كند، چگونه به وجود مي واحسايس ندارد و با آنها زندگي �ي

را ) يا ملكه نقد(ساس تغي� و تحول ه�ن چيزي است كه توجه ذهن انسان وجود اح
و اين امر ناسازوار بايد آن . كند براي رخ دادن يك امر ناسازواري به سوي خود جلب مي

چنان روشن و واضح باشد تا امكان طرح ديدگاهي را كه پيش از اين با آن آشنا نبود 
  .فراهم آورد

ي�ات وسيعي را در �امي سطوح به ويژه سطح فرهنگي به وجود انقالب اسالمي ايران تغ
عالوه بر اين انقالب ارتباطات در زمان حارض و عوامل گوناگون ديگري مانند ارتباط . آورد

هاي ايران و  ب� ايران و كشورهاي عر�، و تبادل استاد و دانشجو ب� دانشگاه
هاي  علمي و فرهنگي، و فرصت هاي هاي كشورهاي عر�، و برپايي ه�يش دانشگاه

مطالعا� دوطرفه كه براي دانشجويان ايرا� و عرب فراهم گشته، و آشنايي اساتيد 
ها و مقاالت تأليف يافته در  دانشجويان رشته زبان و ادبيات عر� در ايران با كتاب

ق ديگر هاي ب� املليل كتاب، و شبكه اينرتنت، و از طري كشورهاي عر�، از طريق �ايشگاه
منابع و مراجع فرهنگي گوناگون، و گسرتش و تنوع وسايل ارتباط جمعي از جمله 

هاي گوناگون، و ديگر عوامل مؤثر در گسرتش ارتباطات  اي و برنامه هاي ماهواره كانال
ايران و كشورهاي عر�، همه اينها منجر شد به ايجاد احساس تغي� و تحول و رضورت 

هاي  � و تحويل كه در رشته زبان و ادبيات عر� در دانشگاهدگرگو� و همگامي با تغي
ها هم آغاز شد، و تغي� در  در نتيجه تغي� در سليقه. كشورهاي عر� به وجود آمد

كرديم نيز رشوع شد، و برخي از  هايي كه ما آنها را مطالعه �وده و تدريس مي ديدگاه
ات جديد يا رس خم كردند و يا با آن ها و آداب و رسوم و معيارها در مقابل جريان روش

  .برخورد كردند، و در نتيجه منابع فرهنگي متعّدد شد و سطح آنها با يكديگر فرق كرد
اين تغي� و تحول باعث به وجود آمدن يك جنبيش در زمينه تأليف كتاب درباره زبان و 
ادبيات عر� در ايران شد، و اخ�ا وسعت يافت و در موضوعات تأليف كتاب و يا ترجمه 
و . به فاريس و يا نوش� مقاالت علمي در مجالت دانشگاهي ابعاد گوناگو� به خود گرفت

ز سازمان مطالعات و تدوين كتب دريس دانشگاهي تأسيس گشت و در ارتباط با اين نيا
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هاي زبان و ادبيات عر� و الهيات و معارف اسالمي  با فعاليت روزافزون خود كتب گروه
ها موضوع در زمينه دروس عر� چاپ و  هاي ايران را با ده و ادبيات فاريس در دانشگاه

هاي ايران هركدام   ديگر دانشگاهاين در حايل است كه بخش چاپ و نرش. منترش ساخت
و . اند كه تعداد آن از يكصد و كتاب فراتر است هايي را چاپ كرده به طور مستقل كتاب

، دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشگاه )ع(دانشگاه امام صادق : ها عبارتند از آن دانشگاه
مشهد، دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشگاه فردويس 

آزاد اسالمي، مؤسسه تحقيقات و مطالعات فرهنگي وابسته به وزارت علوم و تحقيقات و 
. فناوري، دانشگاه پيام نور، جامعه مدرس� حوزه علميه قم و وزارت آموزش و پرورش

هاي چاپ و نرش بخش خصويص در اين  هايي است كه سازمان البته اين به غ� از فعاليت
  .باره دارند

بعد از اين حركت و جنبش گسرتده نسبي پ�امون تأليف كتاب، احساس نياز شديدي 
ها به  هاي جنبش تأليف كتاب نسبت به كيفيت بخيش به اصول و مبا� و معيارها و پايه

ها،  ها، عيب ها و دور كردن آنها از نقص آن هم براي ك�ل بخيش به كتاب. وجود آمد
  .آنها از ضعف علمي اشكاالت و اختالفات، و پ�اس�

  شوراي برريس متون و كتب علوم انسا�
ش پژوهشگاه علوم انسا� و مطالعات فرهنگي، پيشنهادي را  هـ١٣٧٤در تابستان سال 

، ١مبني بر تأسيس شوراي برريس متون و كتب علوم انسا� به وزارت آموزش عايل وقت
ش حكم  هـ١٣٧٥اوائل سال تقديم كرد، كه با موفقت وزارتخانه مواجه شد و وزير در 

  .انتصاب اعضاي آن شورا را صادر كرد
  
  
  

                                                           
 .بعدها نام آن به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى تغي� يافت. ١
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  شورا

  
    

  هيأت ارزيا�
    

  هاى تخصيص نقد و برريس گروه
زبان و ادبيات عر�، زبان و ادبيات فاريس، الهيات، اقتصاد، : هاي تخصيص عبارتند از گروه

تربيتي، علوم سيايس، فلسفه،  تاريخ، فقه و حقوق، روانشنايس، علوم اجت�عي، علوم
  .مديريت و زبان شنايس

توان گفت كه علوم انسا� در هر  مى«: در مقدمه اساسنامه اين شورا آمده است
و مراكز آموزىش و تحقيقى . باشد اى، تعي� كننده سعادت و شقاوت آن جامعه مى جامعه

كه در اين ميان نقىش  مراكزى. زنند علوم انسا� هستند كه اين يا آن مس� را رقم مى
 .»باشد كليدى دارند، عبارت از مراكز و نهادهاى تحصيىل عاىل يعنى دانشگاه و حوزه مى

هدف كىل اين شورا، نقد و بررىس متون و كتب «: همچن� در اهداف آمده است
هاى علوم انسا� است، تا از نكات مثبت و منفى آنها مطلع شده و در بهبود  رشته

ع نواقص و ايرادات موجود در آن متون بكوشد، و از اين طريق براى بهبود امتيازات و رف
  .»ارزىش منابع درىس علوم انسا� اقدام �ايد-كيفى و علمى- كمى

هاي تخصيص را بدين ترتيب معريف كرده  ماده دهم اين اساسنامه، رشايط اعضاي گروه
  :است
  ها؛ رشتهاستاد دانشگاه و حوزه بر حسب سنخيت و شأنيت دروس . ١
  محقق و مؤلف متون و كتب علوم انسا�؛. ٢
  .هاي علوم انسا� مرتجم متون دريس رشته. ٣

شود، در ماده سيزدهم  و اما متون و كتبي كه نقد و برريس و ارزيا� شامل حال آنها مي
نامه  پايان .٤مقاله . ٣. جزوه آموزيش. ٢. كتاب. ١: اند اين اساسنامه اين گونه تبي� شده

انتخاب هر يك از اين انواع، بستگى به اين «: نويسد اي مي سپس در تبرصه. نشگاهيدا
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هاى كشور، چه نوع متنى مبناى درس قرار گرفته و معرىف شده است  دارد كه در دانشگاه
  .باشد و عمال منبع درىس مى
هاي تخصيص بدين صورت انجام  ها و متون علوم انسا� در گروه مراحل ارزيا� كتاب

پذيرد كه ابتدا آن كتاب يا م� آموزيش را به دو داور متخّصص در آن زمينه ارسال  مي
دهند، سپس  شود، و آن دو، م� را بر اساس فرم ويژه داوري مورد ارزيا� قرار مي مي

ها را مورد بازبيني قرار  شود تا آن داوري نتايج داوري به فرد متخّصص ديگري ارسال مي
ها بر  ها و بازبيني سپس نتايج داوري. ت آنها اطمينان حاصل كنددهد، و از صحت و متان

اي جامع نظر نهايي خود را  گردد تا همگان در جلسه اعضاي گروه تخصيص عرضه مي
سپس نظر نهايي گروه به شوراي برريس متون به همراه . راجع به نتائج ارزيا� اعالم كنند

و . گردد اصالحي آن م� اعالم مي نقاط قوت و ضعف شكيل و محتوايي و پيشنهادهاي
  .�ايد رسانجام رئيس شورا به نوبه خود اقدام به اطالع رسا� به نارش و مؤلف آن م� مي

  

  هاي آموزيش معيارهاي ارزيا� متون و كتاب
هاي آموزيش دانشگاهي در زمينه علوم انسا� بر سه محور  نقد و برريس متون و كتاب

  :اصيل مبتني است
كه هدف از اين محور بهبود بخشيدن به كيفيت م�  :شكيل يا ظاهري اثرمحور ) أ

آموزيش از لحاظ شكل ظاهري، كيفيت چاپ، صحت حروف نگاري، صحت اسلوب 
نگاريش، رعايت قواعد رصيف و نحوي و امال� و مواردي كه مدخليتي مستقيم در ايجاد 

توانند به صورت غ� مستقيم  زيرا اين گونه مسائل مي. جذابيت م� براي دانشجو دارد
نامه پرورش  دانشجو را بر زيبا نوييس و صحيح نوييس به هنگام نوش� مقاله يا پايان

  .دهند مي
  :مهمرتين نقاطي كه اين محور شامل آن است عبارتند از

، سال چاپ، محل چاپ، نارش، تعداد )يا مرتجم(اطالعات كامل شناسنامه كتاب، مؤلف . ١
  .صفحات، و قطع آن
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اطالعات ويژه دريس كه كتاب براي آن كاربري دارد، رشته تحصييل، مقطع تحصييل، . ٢
و در . شود گروه تخصيص، و دانشكده يا دانشگاهي كه اين م� در آن آموزش داده مي

صورت امكان نام مدرّس، و نوع م� اصيل، فرعي، يا مرجع، اضافه بر آن وضعيت خود 
  . يا اختياري استدرس؛ عمومي، پايه، اصيل، تخصيص

اطالعات مربوط به آثاري كه از لحاظ موضوعي يا محتوايي با م� مورد برريس تشابه . ٣
  .دارند
  .كيفيت اثر مورد برريس از لحاظ رسا و روان بودن. ٤
  .از لحاظ ميزان رعايت قواعد ويرايش و نگارش. ٥
ه آرايي و طرح جلد از لحاظ حجم اثر و كيفيت حروف نگاري و تنظيم عناوين و صفح. ٦

  .و صحايف و طراحي آن
از لحاظ حجم م� يا كتاب مورد برريس و تناسب آن با ميزان ساعات اختصاص يافته به . ٧

  .آن درس
اگر كتاب در نوبت دوم چاپ است، آيا تغي�ي در شكل آن نسبت به چاپ اول رخ . ٨

  .داده است
بيان رصيح يا ضمني اهداف، مقدمه كيل آيا م� يا كتاب مورد برريس، داراي پيشگفتار، . ٩

يا مقدمه مخصوص هر فصل، فهرست موضوعي اج�يل يا تفصييل، نتيجه، جدول، تصوير، 
خالصه فصول يا خالصه كيل، فهرست اعالم يا فهرست موضوعي، فهرست منابع و 

  كتابشنايس است؟
هاي مشابه  شود كه سه مورد اول مربوط به اطالعات عمومي كتاب و كتاب مالحظه مي

در حاليكه ديگر موارد مرتبط به مسائل شكيل اثر است، كه � شك مراعات آنها به . است
  .برد هنگام تأليف كتاب سطح اثر را از لحاظ ظاهري به مراتب باال مي

هدف از اين محور برريس و ارزيا� علمي اثر به منظور  :محور علمي يا محتوايي اثر) ب
اين . ها است هاي علمي و آموزيش دانشگاه جلوگ�ي از راهيا� ضعف علمي به برنامه

تواند به صورت غ� مستقيم بر دانشجويان عزيزمان اثر مثبتي بگذارد و به آنها  برريس مي
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ها و تحقيقات علمي يا به هنگام  ياد دهد كه چگونه در مطالعات خود، و نوش� گزارش
  . هاي امتحا�، اخالق و اصول موضوعي و علمي را رعايت كنند پاسخگويي به پرسش

  :گ�ند، عبارتند از  ترين مواردي كه در اين محور مورد ارزيا� قرار مي مهم
  .كيفيت كاربرد اصطالحات علمي تخصيص در اثر. ١
  .ر با توجه به زبان نگارش آنكيفيت معادل سازي اصطالحات تخصيص اث. ٢
طرح بحث مقّدما�، جمع بندي نهايي، (گ�ي از ابزارهاي علمي  ميزان و چگونگي بهره. ٣

براي تفهيم موضوع .....) �رين و آزمون، �ودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و
  چگونه است ؟

  . رس مورد نظرميزان جامعيت محتوا و موضوع اين اثر با توجه به اهداف د. ٤
  .ميزان انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن. ٥
  .ريزي براي درس مورد نظر هاي شوراي عايل برنامه ميزان مطابقت اثر چقدر با رسفصل. ٦
  .ميزان تناسب اثر براي تدريس با توجه به رشته و مقطع تحصييل. ٧
  .ها و اطالعات اثر ميزان روزآمدي داده. ٨
  .هاي نوآوري در اين اثر ونهمصاديق و �. ٩
  .چگونگي نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر. ١٠
  .ميزان استفاده از منابع موجود براي تبي� موضوعات مورد بحث. ١١
  ها، استفاده شده است؟ آيا در اين اثر از منابعي بدون ذكر مأخذ آن. ١٢
  نابع كدامند؟و چنانچه پاسخ مورد فوق مثبت باشد، اين م. ١٣
  .ميزان دقت در استنادات و ارجاعات اثر. ١٤

و بر داور است كه در پاسخگويي به اين سؤاالت به گف� آري يا خ� اكتفا نكند و 
هايي از مطالب ارزيا� خود را به عنوان دليل و مدرك بياورد تا برريس جنبه علمي و  �ونه

  .موضوعي خود را از دست ندهد
هدف از اين محور آگاهي از ميزان انسجام موجود ب� : وفكري اثرمحور ارزيش ) ج

زيرا هر كشوري . هاي دريس و فلسفه تربيتي كشور در �امي مراحل آموزيش است كتاب
داراي فلسفه آموزيش تربيتي خاص به خود است، كه سازمانها و موسسات آموزيش 
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از اين رو �امي . يل سازندمشخص شده در حقوق اسايس آن كشور بايد آن را پياده و عم
هاي تحصييل آن كشور ناگزير به احراز اهداف آن فلسفه  هاي تربيتي و كتاب برنامه

هاي عقيد� و  اين فلسفه تربيتي بر پايه. هستند، و از تعارض يا رويارويي با آن بپرهيزند
  .هاي حاكم بر جامعه مبتني است ها و عرف ها و سنت معيارهاي اخالقي و بر ارزش

  :گ�ند، عبارتند از ترين مواردي كه در اين محور، مورد ارزيا� قرار مي از اين رو مهم
  گ�ي علمي، فلسفي، اخالقي، و اجت�عي خايص در اين اثر وجود دارد؟  آيا جهت. ١
هاي اسالمي و مسايل مربوط به نظام جمهوري  رويکرد اثر نسبت به فرهنگ و ارزش. ٢

  ؟اسالمي ايران چگونه است
  آيا اثر ابعاد سازنده يا مخرّب سيايس، اجت�عي و فرهنگي دارد؟. ٣

بديهي است كه داور در پاسخگويي به سئواالت فوق نبايد به گف� آري يا خ� اكتفا كند 
  .هاي خود را مستدل و با آوردن شاهد مثال ارائه دهد بلكه بايد در �امي موارد پاسخ

  : جمه است، الزم است داور به سؤاالت زير پاسخ دهدو در صور� که اثر مورد برريس، تر 
  است؟....) ترجمة کامل، آزاد، اقتباس، خالصه و (اي  چه نوع ترجمه. ١
  .کيفيت ترجمه را از نظر روا� و رعايت امانت، ارزيا� كند. ٢
معادل يا� دقيق، توضيح و نقد مطالب به صورت نگارش مقدمه، (آيا به اصول ترجمه . ٣

  توجه کايف شده است؟) نوشت و پي پاورقي
و در صور� كه اثر مزبور از آثار كهن است، آيا براي تفهيم مطالب، از ابزارهاي جديد در 

  نوشت استفاده شده است؟  قالب مقدمه، تحشيه، پاورقي و پي
و در صور� كه اثر مورد برريس، چاپ دوم به بعد است، تغي�ات علمي محتوايي آن 

  ي پيش� چگونه است؟ها نسبت به چاپ
داور بايد در پايان داوري خود، پيشنهادهاي هدفمند و اصالحي خود را به منظور كاهش 
نقاط ضعف شكيل محتواي و ارزيش اثر، و افزايش نقاط قوت شكيل محتواي و ارزيش آن 

  .ارائه دهد
باال ها و نقدهاي صورت گرفته  يابيم كه هدف از �ام اين برريس از آنچه گذشت در مي

هاي دريس علوم انسا� به كار رفته در  بردن سطح شكيل، علمي و ارزيش متون و كتاب
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تا كه سطحي قابل قبول و بالنده داشته . هاي درس دانشگاهي ايران اسالمي است كالس
  .باشد و از انتشار � رويه كتب و متون ضعيف و نامطلوب جلوگ�ي شود

  اهيهاي آموزيش دانشگ چشم انداز نقد كتاب
ما پيش از اين اشاره كرديم كه هدف از انجام نقد به طور كيل باال بردن سطح كار ه�ي 

ها و امتيازات و  خواهد باشد، و در ضمن، نقد به ويژگي است به هر صور� كه مي
تواند چشم انداز وتصويري از آينده آن  ه�نطور كه نقد مي. پردازد هاي آن كار مي لغزش

و نيز به ابعادي توجه كند كه نويسنده اثر يا كتاب بايد آن را در نظر  كار ه�ي ارائه دهد
بنابراين، نقد تصحيح كننده اع�ل كنو� است و در ع� حال برنامه دهنده و . بگ�د
هاي آينده و نشان دهنده راه و رويش است كه كارهاي ه�ي در آينده آن  گر طرح ترسيم

هاي  نامه د كتب يا مقاالت باشد و چه نقد پايانكند چه نق را خواهد پيمود و فرق �ي
  .ها يا جزوات دريس ويا نقد كارهاي اد� و ه�ي ديگر باشد دانشگاهي يا ترجمه

آيا ما فقط به ابزار ارزيا� اكتفا كنيم، : آيد و آن اين است كه اما در اينجا سؤايل پيش مي
ش كنيم كه از نقد و برريس، آن هم در حد يك چارچوب كامالً مشخص و محدود؟ و يا تال 

يك فرهنگي عمومي بسازيم تا به طور كيل اين روش در همه جامعه و مخصوصاً در 
  محافل دانشگاهي سايه افكند و به يك فرهنگ تبديل شود؟

از لحاظ نظري و عميل ثابت شده است كه ابزار نقد تحميل شده از خارج، كارساز نيست، 
نخواهد شد، و به زودي با از ب� رف� آن ابزار و برطرف و ثبات و استمرار ندارد و موفق 

ً رو به زوال است بنابراين به ناچار بايد . شدن مؤثرهاي خارجي اين چن� نقدي هم قهرا
به ابزار و وسائيل براي نقد �سك جست كه تا اع�ق وجود انسان نفوذ كند و در درون 

رهنگي تبديل شود كه همه افراد جامعه به هايي ايجاد كند تا به مرور زمان به ف او انگيزه
كند كه اين افراد اساتيد دانشگاه باشند يا مؤلف� كتب يا  آن ا�ان داشته باشند، تفاو� �ي

محّققا� باشند كه در زمينه پژوهش و تأليف و ترجمه و توليد كار فرهنگي زحمت 
دي اين موضوع را به شوراي برريس متون و كتب علوم انسا� در جلسات متعد. كشند مي

بحث گذاشته كه نتيجه آن جلسات، به رضورت رواج فرهنگ نقد در محافل فرهنگي به 
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طور كيل و در محافل دانشگاهي به طور ويژه انجاميد و بر استفاده از بعيض ابزار و 
  :وسائل مربوط به اين موضوع تأكيد گرديد كه مهمرتين موارد آن به رشح زير است

اي كه شامل برريس ونقد آثار مرتبط با علوم انسا� باشد مانند مجله  چاپ فصلنامه. ١
  .ش ش�رة اول آن به چاپ رسيد هـ١٣٧٩كه در بهار سال " نامه علوم انسا�"

  :مقاالت منترش شده در اين مجله بر چهار محور زير تكيه دارند
  .مطالعه و برريس پايه و اصول علوم انسا� و تحليل مسائل آن) أ
  .هاي مربوط به علوم انسا� ها يا رشته رريس و نقد منابع و مراجع شاخهب) ب
  .هاي تحقيقي و تدرييس در زمينه علوم انسا� برريس و نقد برنامه) ج
هاي علوم انسا� مرتبط با تدريس و تحقيق آنها  هاي اجرايي برنامه برريس و نقد شيوه) د

فصلنامه نامه علوم انسا� در زمستان  و نتائج و بازدهي كارشان به ش�ره ششم و هفتم
  .ش به چاپ رسيد هـ١٣٨٢ش و بهار  هـ١٣٨١

زند، به راحتي اهت�م آن را به رواج  هاي گوناگون اين مجله را ورق مي كيس كه ش�ره
هايي كه رئيس هيئت تحريريه  اين امر را نيز  از خالل رسمقاله. يابد فرهنگ نقد در مي

ها را  مجله نوشته و از خالل موضوعا� كه اين مجله دارد، و از طريق مقاال� كه كتاب
  . توان فهميد اند مي قرار دادهمورد نقد و برريس 

هايي كه  از داوران آثار گوناگون خواسته شده كه اگر �ايل داشته باشند درباره كتاب
هايي تحلييل  اند، مقاله اند و يا آن كتب را تدريس كرده داوري آنها را به عهده داشته

  . بنويسند
ط به نقد علوم انسا�، ادامه چاپ اين مجله و نيز سهيم بودن آن به چاپ مقاالت مربو 

نوعي كمك به رواج فرهنگ نقد است كه البته نتائج و چشم انداز كتب تأليف شده در 
مؤلفان و محّققان و مدرسان علوم انسا� در . اين زمينه در آينده مشخص خواهد شد

ها مطمنئ خواهند شد كه كارهاي پژوهيش زيادي وجود دارند كه آثار ايشان را  دانشگاه
بنابراين آنان هنگام تأليف كتبشان اين مسائل را . قد و برريس قرار خواهند دادمورد ن

البته پي آمدن چن� دقتي به چاپ . مورد توجه و مطمح نظر خويش قرار خواهند داد
كتبي منجر خواهد شد كه از لحاظ شكيل و ظاهري و علمي و ارزيش در سطحي هستند 
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و قطعاً با استانداردهاي جها� . نگ استكه با سياست و فلسفه تربيتي كشور ه�ه
  .تأليف كتب دانشگاهي نيز مطابقت دارد

مقاالت مرتبط به نقد و برريس كتب آموزيش زبان و ادبيات عر� اين فصلنامه به رشح زير 
  :است

» األدب العر� وتاريخه حتى نهاية العرص األموي«معريف و نقد و برريس كتاب  *
  .٩٥-٧٣ش، صص هـ١٣٧٩بهار  ،١نامه علوم انسا�، ش�ره

و ترجمه آن؛ نامه علوم انسا�، » موجز علوم القرآن«برريس كتاب دريس  *
  .١٤٣-١٣٣ش، صص هـ١٣٧٩، بهار ١ش�ره

ها؛ نامـه علوم انسا�،  نقـد و بـرريس آمـوزش مكاملـه عـر� در دانشگـاه *
  .١٨٨-١٧٣ش، صص هـ١٣٧٩، تابستان ٢ش�ره

، پاييز ٣رشح ابن عقيل؛ نامه علوم انسا�، ش�رهنقدي بر نقش كاربردي كتاب  *
  .١٧٦-١٦٥ش، صص هـ١٣٧٩

اي از جاحظ در اثبات امامت ام� مؤمنان عيل عليه السالم؛ نامه علوم  مقاله *
- ٣٣١ش، صص هـ١٣٨٠ش و بهـار  هـ١٣٧٩، زمسـتان ٥و٤هاي انسـا�، شـ�ره

٣٥٣. 
نامه علوم انسا�، » �مضام� مشرتك در ادب فاريس و عر «نقد و برريس كتاب  *

 .١٠٩-٩٧ش، صص هـ١٣٨٢ش و بهار  هـ١٣٨١، زمستان ٧و٦هاي ش�ره
، زمستان ٧و٦هاي ؛ ش�ره»تاريخ زبان و فرهنگ عر�«نگاهي به كتاب  *

 .١٨٢-١٧١ش، صص هـ١٣٨٢ش و بهار  هـ١٣٨١
؛ نامه علوم »األدب العر� و تاريخه حتى نهاية العرص األموي«مروي بر كتاب  *

 .٢٠٠-١٨٣ش، صص هـ١٣٨٢ش و بهار  هـ١٣٨١، زمستان ٧و٦هاي ش�ره انسا�،
؛ نامه علوم »ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب«نقدي مخترص بر كتاب  *

 .٢١٠-٢٠١ش، صص هـ١٣٨٢ش و بهار  هـ١٣٨١، زمستان ٧و٦هاي انسا�، ش�ره
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نگاهي به جزوات دريس دانشگاهي و برريس چند جزوه فن ترجمه؛ نامه علوم  *
 .٢٢٩-٢١١ش، صص هـ١٣٨٢ش و بهار  هـ١٣٨١، زمستان ٧و٦هاي سا�، ش�رهان

، ٧و٦هاي  اصالت و وابستگي در ادبيات معارص عرب؛ نامه علوم انسا�، ش�ره *
 .٤٣- ٢٣ش، صص هـ١٣٨٢ش و بهار  هـ١٣٨١زمستان 

نامه زبان و ادبيات  نامه تخصيص درآمد، كه اول� ويژه سپس اين مجله به صورت ويژه
و مقاالت آن . ش از اين فصلنامه بود هـ١٣٨٥ش و بهار  هـ١٣٨٤، زمستان ١٣، ش�ره عر�

 :عبارت بودند از
 .١٨- ٧ابو نؤاس يف القسطاس؛ صص *
 .٣٤-١٩؛ صص»متون قرآن، نهج البالغه و حديث«نقد و برريس كتاب  *
 .٥٨-٣٥؛ صص»ترجمه از عر� به فاريس و فاريس به عر�«نقد و برريس كتاب  *
 .٧٢-٥٩؛ صص»ترجمه و توضيح جواهر البالغة«رريس كتاب نقد و ب *
 .٨٢- ٧٣؛ صص»كتابة الرسائل باللغة العربية«نقد و برريس كتاب  *
 .١٠٠- ٨٣؛ صص»فن ترجمه«نقد و برريس كتاب  *
 .١١٤- ١٠١صص» النحو الجامعي«نيم نگاهي به كتاب  *
 .١٢٦-١١٥؛ صص»صدى الحياة«نقد و برريس كتاب  *
 .١٤٠-١٢٧؛ صص»ئ العربيةمباد«نقد و برريس كتاب  *
 .١٥٦-١٤١؛ صص»٤قواعد عر�«نگاهي به كتاب  *
- ١٥٧؛ صص»؛ مفهوم الشعر دراسة يف الرتاث النقدي١النقد األد�«معريف كتاب  *

١٦٢. 
؛ الصورة الفنيّة يف الرتاث النقدي والبالغي عند ٢النقد األد�«معريف كتاب  *

 .١٦٦- ١٦٣؛ صص»العرب
 .١٧٠- ١٦٧؛ صص»الوجه اآلخرنزار قبا�؛ «معريف كتاب  *

و » هاي علوم انسا� پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه«سپس با تغي� نام اين مجله به 
ش منترش شد و  هـ١٣٨٩تبديل آن به دوفصلنامه، نخست� ش�ره آن در بهار و تابستان 
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ر اين مقاالت نقدي منترش شده د. نامه زبان و ادبيات عر� بود ه�ن ش�ره نخست ويژه
  : نامه عبارت بودند از ويژه

  .20-3؛ صصبازتاب مفاهیم و تعابیر قرآن در آثار امین الریحانی *
  .30-21؛ دورنماي تحوالت شعر معاصر عربی *
  .40-31؛ صص»اعراب القرآن الکریم«بررسی انتقادي کتاب  *
  .52- 41؛ صص»ادب االمثال و الحکم«بررسی انتقادي کتاب  *
  .68-53؛ صص»االدب العربی و االیرانیون«بررسی انتقادي کتاب  *
-69؛ صص»المجانی من النصوص العرفانیۀ«بررسی انتقادي کتاب  *

88.  
  .102-89؛ صص»2مبادئ العربیۀ «بررسی انتقادي کتاب  *
  .118-103؛ »قسم الصرف 4مبادئ العربیۀ «بررسی انتقادي کتاب  *
الترجمۀ بین النظریۀ و التطبیق من العربیۀ «بررسی انتقادي کتاب  *

  .138-119؛ صص»إلی الفارسیۀ
  .١٥٠-١٣٩؛ صص»تصحيح و ترجمه جواهر البالغة«برريس انتقادي كتاب  *
  .160-151؛ صص»نتکلم«بررسی انتقادي کتاب  *

هاي  به چاپ رساندن حاصل نقد و برريس متون و كتب تدرييس دانشگاهي در زمينه. ٢
آن هم به صورت ) بدون اشاره به نام داوران مگر اينكه خود ايشان بخواهند(علوم انسا� 
كتاب  ١١٠، كه اول� نسخه آن شامل »نقدنامه علوم انسا�«اي با عنوان  كتب دوره

آموزيش دانشگاهي در حوزه علوم انسا� بود، كه همگي نقاط قوت و ضعف شكيل، 
  .ها را به همراه پيشنهادهاي اصالحي ارائه داده بودند محتوايي و ارزيش اين كتاب

كه هاي ويژه نقد، در صدا و سي�ي جمهوري اسالمي ايران  مشاركت در بعيض از برنامه. ٣
شود، به هدف گسرتش فرهنگ نقد، و انديشة نقد در  هاي مختلف پخش مي از كانال

جامعه به طور اعم و در محافل علمي و دانشگاهي به طور اخص، عالوه بر مجّال� كه به 
  .دهند اين مطلب اهميت مي
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  در برريس و نقد كتب آموزيش دانشگاهي فعاليت گروه زبان و ادبيات عر�
ش در  هـ١٣٧٦آيد كه در سال  ادبيات عر� آخرين گروهي به ش�ر ميگروه زبان و 

ش نه نفر بود،  هـ١٣٨٨شوراي برريس متون تأسيس شد و تعداد اعضاي اين گروه تا سال 
، فردويس مشهد، شهيد )ع(هاي تهران، تربيت معلم، امام صادق  كه اساتيدي از دانشگاه

درجه دكرتي از دانشگاه تهران، تربيت چمران اهواز واصفهان بودند، و همگي داراي 
  .مدرس و قاهره و لندن به عالوه حوزه علميه

  :گروه زبان و ادبيات عر� شورا وظايف زير را به عهده داشت
هاي زبان و ادبيات عر�  برريس و نقد همه متون و كتب دريس دانشگاهي در گروه. ١

  .هاي ليسانس و فوق ليسانس و دكرتي مربوط به دوره
هاي الهيات و معارف اسالمي در مقاطع ليسانس و فوق  برريس و نقد دروس عر� گروه .٢

  .ليسانس و دكرتي
هاي زبان و ادبيات فاريس در �ام مراحل ليسانس و  برريس و نقد دروس عر� گروه. ٣

  .فوق ليسانس و دكرتي
دهد به رشح  ميهايي كه گروه زبان و ادبيات عر� شورا، مورد توجه خود قرار  اولويت
  :زير است
  .هاي زبان و ادبيات عر� برريس و نقد آثار و كتب دانشگاهي در گروه. ١
  .هاي الهيات و معارف اسالمي برريس متون و كتب گروه. ٢
  .هاي زبان و ادبيات فاريس برريس متون و كتب گروه. ٣

به . تهاي زبان و ادبيات عر� به هشت بخش تقسيم شده اس موضوعات دريس گروه
هاي الزم، هر عضوي از اعضاي گروه  جهت تخّصيص بودن و تسهيل امر و تقديم گزارش

در زمينه كاري خود، برريس كتب و متون دريس مربوط به تخصص خويش را به عهده 
  :هاي هشتگانه عبارتند از و اين بخش. گ�د مي
  .رصف و نحو. ١
  .هاي مختلفش تاريخ ادبيات عر� با توجه به دوره. ٢
  .هاي خارجي متون نظم و ن� و متون زبان. ٣
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  .بالغت و نقد اد�. ٤
  .علوم قرآن و متون تفس�ي و عرفا� و روايي و نهج البالغه. ٥
  .آواشنايس و علم تجويد. ٦
  .مكامله و انشاء و آزمايشگاه زبان. ٧
اصول و روش تحقيق و ترجمه و زبان شنايس و اصول و روش تدريس و روزنامه و . ٨
  .جالتم

توان گفت آن است كه كار نقد و ارزيا� متون و كتب  آنچه در خالصه اين سخن مي
آموزيش دانشگاهي از لحاظ شكيل و ظاهري وعلمي و فكري به يك نياز بسيار رضوري 
روز تبديل شده كه بايد راه خود را در محافل دانشگاهي ما به طور اخص و در محافل 

  . عم باز كندفرهنگي و اجت�عي ما به طور ا
هايي جهت  هايي، بايد نسبت به برپايي نشست مؤسسات ناظر بر چاپ و نرش چن� كتاب

هاي ويژه نقد و ارزيا� اقدام  برريس و نقد و ارزيا� اين كتب و چاپ مجالت و نرشيه
الزم را مبذول دارند، تا فرهنگ نقد در جامعه ما رواج پيدا كند و همچن� اين فرهنگ 

خود را در ترسيم و تأليف كتب آموزيش به طور اخص و ديگر كتب به طور  بتواند نقش
  . اعم در آينده به خو� ايفا كند

خالصه از نقد  ٩١گ�د، داراي  اي كه پيش روي خوانندگان گرامي قرار مي و اينك نقدنامه
 الزم به. هاي آموزيش زبان و ادبيات عر� است هاي انجام گرفته بر روي كتاب و برريس

هايي از آنها  آوري است كه به علت حجم زياد نقدها، سعي كرديم تنها به ذكر شمه ياد
  .اكتفا كنيم

ش كه در حاشيه  هـ١٣٨٥و در پايان گزاريش از نشست تخصيص اين گروه در اسفند ماه 
  .گردد اول� كنگره علوم انسا� برگزار شد، تقديم مي
حرتمي كه يار و ياور ما در انجام اين نقد و در اينجا جا دارد از كليه داوران عزيز و م

از خداوند متعال، موفقيت روزافزون و رشد و عزت همه . ها بودند تشكر كنيم برريس
  .ايشان را خواستاريم
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هاي فعاليت  همچن� جا دارد از اعضاي گروه زبان و ادبيات عر� اين شورا، در همه دوره
از دو عضو محرتم اين گروه؛ آقايان مرحوم دكرت صمي�نه سپاسگزاري �اييم، و يادي كنيم 

جعفر دلشاد دانشيار محرتم دانشگاه اصفهان، و مرحوم حجة اإلسالم و املسلم� سيد فخر 
الدين موسوي شوشرتي، كه سهم به سزايي در پيشربد اهداف گروه زبان و ادبيات عر� 

  .مي و روانشان شاديادشان گرا. در شوراي برريس متون و كتب علوم انسا� داشتند
  
  

  حامد صدقي
   استاد دانشگاه خوارزمي

  و
  سّيد عدنان اشكوي

  استاديار دانشگاه خوارزمي
  

  
  
  





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  فصل اول
  نقد و بررسی کتب پیرامون

  قرآن کریم 
 





  
  
  
  
  
  
q أضواء على نصوص تفسیریۀ للقرآن الکریم  

نوشتة آقايان دكرت حامد صدقي و دكرت خليل پرويني، چاپ اول، انتشارات سمت، سال 
اين كتاب كاربرد دانشگاهي در رشتة زبان و ادبيات . ش محل نرش تهران.هـ ١٣٨١نرش

متون تفس�ي قرآن كريم دارد و طبق موارد زير اين  عر� در مقطع كارشنايس براي واحد
  .كتاب مورد نقد و برريس قرار گرفته است

  :از لحاظ شكيل) الف
نگارش اثر از نظر ميزان روا� و رسا بودن بسيار خوب است مگر در موارد محدودي كه 

  :ممكن است ابهاما� را در ذهن خواننده كتاب به وجود آورد، از جمله
  .شود التعريف باملفرسِّ كه بهرت است  تعـريُف املفرس:  ٣، سطر ٣صفحه  ·
پس از تيرت الزم است نام سوره و م� يا مد� بودن آن بيايد :  ١٩، سطر ٩١صفحه  ·

  .سپس آية مورد استثناء ذكر گردد
كه دچار فاريس زدگي است وبهرت است به  يوّجه سؤال الهداية:  ٦، سطر ١٩٨ص  ·

البته اشكال مزبور از منبع اصيل مورد استناد . تبديل شود هدايةيُّربر سؤال ال
  .نويسندگان است

قواعد ويرايش و نگارش وحروف نگاري در اين اثر تا حدود زيادي رعايت شده است، با 
هاي قطع در اماكن  اين حال خايل از برخي اشكاالت نيست، به طور مثال نشانة همزه

اضواء، ايل، ابراهيم، بانزال، اسلوبه، اسناد، اسالمى، :  مانند. زيادي از م� نيامده است
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أضواء، إىل، إبراهيم، بإنزال، أسلوبه، إسناد، إسالمي، كه بايد ... ، االنجليز واالمريكية
  .نوشته شود... واألمريكية، اإلنجليز 

هاي وصل در كتاب ديده شده است كه نشانه همزه قطع  اما در مقابل، مواردي از همزه
  : د ماننددارن

 اإلعتدال: ١٩سطر  ٩٠اإلرتباط، صفحه : ١٣سطر  ٣، صفحه اإلجت�عية: ١٣سطر  ٢صفحه 
كه بايد ... و إجتنب اإلعتزال: ١٣سطر  ١٩٨صفحه  ،إهدنا: ٤سطر  ١٩٨، صفحه اإلختيارو 

  .نوشته شود... و اجتنب االعتزال، اهدنا، االختيار، االعتدال، االرتباط، االجت�عيةبصورت 
حروف نگاري، صفحه آرايي، صحايف و طرح جلِد اين اثر در مجموع خوب است اما 

  :هاي چاپي آن بايد اصالح گردد، از قبيل  غلط
  .اآللهة ¬ اآللة: ٣سطر  ١١صفحه 
  .ك� َوَصَفه ¬ك� وضعه : ١٦سطر  ٨٩صفحه 

پس از ذكر آيات، يك سطر از تايپ جا افتاده است، كه با  ٩٣و همچن� در صفحه 
معلوم شده كه آن سطر پس از ذكر آيات آمده ) مجمع البيان(مراجعه به منبع اصيل 

  .است
از حيث تناسب حجم، اثر مورد نظر در مقايسه با تعداد واحدهاي دريس مورد نظر كمي 

  .زياد است و بهرت است به دو سوم حجم حارض تقليل يابد
ن هدف، مقدمه كيل، فهرست نيز قابل مالحظه است كه اين كتاب حاوي پيشگفتار، بيا

  .اند كه همگي بر نقاط قوت آن افزوده. كيل و اج�يل و فهرست منابع، و كتابشنايس است

  :از لحاظ محتوايي) ب
به لحاظ كيفيت كاربرد اصطالحات تخصيص إشكال خايص در اين زمينه مشاهده نشده 

معادل سازي  در ضمن اين كتاب رستارس به زبان عر� نوشته شده است ولذا. است 
چندا� ندارد ويل در موارد محدودي اصطالحات، در پاورقي به فاريس ترجمه شده است 

گ�ي از ابزارهاي علمي، كتاب  و به لحاظ بهره. كه اين موضوع مورد نقد خواهد گرفت
پس از ذكر رشح حال مفرس و ويژگيهاي تفس�ي او و بيان خصوصيات كتاب تفس� مورد 



  ٤٥أضواء عىل نصوص تفس�ية للقرآن الكريم    

دهد و در انتهاي هر بخش  ه را از دو تفس�، مورد بحث قرار ميبحث، آيات برگزيد
هايي براي آزمودن درك مطلب دانشجويان و نيز تشويق آنان به پژوهش بيشرت در  پرسش

و از نظر جامعيت محتوا و موضوع اين . زمينه آيات مورد بحث، پيش بيني گرديده است
همچن� . شود بسيار مطلوب است اثر چنانچه حداقل دو سوم اين كتاب در كالس تدريس

و با توجه به نرش كتاب از سوي سازمان . محتواي اثر با عنوان و فهرست آن مطابقت دارد
هاي شوراي عايل برنامه ريزي براي درس مورد نظر مطابقت  سمت مطالب اثر با رسفصل

ي خايص در اين كتاب از لحاظ محتوايي نوآور . دارد و موارد به خو� رعايت گرديده است
ها و كتابشنايس آخر كتاب و  مشاهده نشده، اگرچه از لحاظ دسته بندي و گزينش سوره

  .هاي آخر هر بخش تا حدودي داراي سبك و سياق خو� است پرسش
رسد  با اين حال به نظر مي. اين كتاب به لحاظ نظم منطقي و انسجام مطالب خوب است

نقل شده ارتباط چندا� با موضوع ) رسهقدس (جمال� كه زير تصوير حرضت امام خميني 
  .كتاب ندارد و بهرت است سخنا� از ايشان دربارة قرآن و مفاهيم آن در اينجا آورده شود

اين كتاب براي تبي� موضوعات مورد نظر از منابع معتربي استفاده كرده اگرچه بهرت بود 
خر رازي نيز به اين هايي از تفاس�ي همچون تبيان شيخ طويس و تفس� كب� ف گزيده

. بهرت است اسامي تفس�ها بطور كامل بيايد ٢و در صفحه . شد مجموعه افزوده مي
بهرت است نام تفس� ىف ظالل القرآن نيز در كنار ديگر مؤلفات سيد  ٦همچن� در صفحه 
  .قطب آورده شود

تفاس� به  در اين كتاب از منابع بدون ذكر نام استفاده نشده البته احاديثي كه در م�
آنها اشاره شده است بدون ذكر منبع آمده است كه بهرت بود مؤلفان بزرگوار زحمت 

، ٢٨، ١٠، ٨از جمله احاديث صفحات . كشيدند استخراج و تحقيق اين احاديث را نيز مي
  ... و  ٦٣و  ٦٢، ٣٥

ميزان دقت در استنادات و ارجاعات خوب است، و تنها اشكال آن عدم ذكر آدرس دقيق 
  .و كامل احاديث مورد استشهاد است
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اما در مواردي اشعار داخل م� يا برخي كل�ت و . اگر چه اين اثر ترجمه نيست
اصطالحات به زبان فاريس در پاورقي، ترجمه گرديده است كه در اين زمينه اشكاال� به 

  :نظر مي آيد
� در با توجه به توضيح كل�ت ثقيل يا جمالت موجز داخل م� به زبان عر  .١

پاورقي در اك� م� ترجمة برخي كل�ت و جمالت به زبان فاريس مورد ندارد و 
 ١١، صفحه ٤پاورقي ش�ره  ٨مانند صفحه . بهرت است آنها هم به زبان عر� باشد

 .و غ�ه ١پاورقي ش�ره  ١٣، صفحه  ٨پاورقي ش�ره 
شده ويل به فاريس ترجمه  ١٠١و صفحه  ٩٣برخي از اشعار مانند شعر صفحه  .٢

ترجمه نشده است و در ترجمة اشعار روش يكسان  ١٠٣و  ١٠٢اشعار صفحه 
، معني شعر به فاريس است در ٣پاورقي  ١٣٢اتخاذ نشده است مانند صفحه 

  .به زبان عر� است ٤حايل كه شعر بعدي در پاورقي 

  :پيشنهادها) ج
  .اصالح اغالط چاپي. ١
  .نگاريشاصالح اشكاالت محدود ويراييش و . ٢
  .شيوه رشح أشعار به زبان عر� يا ترجمة آن به زبان فاريس يكسان شود. ٣

در مجموع اثر مزبور با برطرف كردن نقاط ضعف و اع�ل پيشنهادها براي تدريس 
  .تر خواهد بود مناسب

  



  
  
  
  
  
  
q إعراب القرآن الکریم  

هـ ش توسط  ١٣٨١اين اثر نوشتة آقاي عيل حاجي خا� است، و چاپ اول آن در سال 
آن . منترش شده است) سمت(ها  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسا� دانشگاه

كتاب حارض براي دانشجويان رشتة «: آمده است» سخن سمت«گونه كه در صفحة نارش 
در مقطع كارشنايس به عنوان منبع اصيل درس اعراب قرآن به ) ها كليه گرايش(الهيات 
هاي ادبيات عر� و ادبيات فاريس در  واحد تدوين شده و براي دانشجويان رشته ٢ارزش 

گذاشته  اين اثر طبق موارد زير به نقد و برريس. »دروس رصف و نحو قابل استفاده است
  .شده است

  :از لحاظ شكيل) الف
و . اين كتاب عموما از نظر ميزان روا� و رسا بودن م� از وضعيت خو� برخوردار است

و در ضمن . شود همچن� ميزان رعايت قواعد ويراييش و نگاريش در آن خوب ارزيا� مي
ويل . ودش آرايي و صحايف و طرح جلد خوب توصيف مي از لحاظ حروف نگاري و صفحه

ً حجم آن بيش از گنجايش زما� واحدهاي اختصاص يافته به اين درس است مگر . ظاهرا
و اين كتاب از جمله . اينكه مقداري از مباحث به خود دانشجويان واگذار گردد

مشخصات كامل يك كتاب از وجود پيشگفتار، مقدمه، فهرست مطالب و فهرست منابع 
  .مند است بهره
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  :ياز لحاظ محتواي) ب
و از آنجايي كه كتاب . شود اين اثر به لحاظ كاربرد اصطالحات تخصيص خوب ارزيا� مي

و در . ، نيازي به معادل سازي اصطالحات تخصيص ندارد به زبان عر� نگارش يافته است
گ�ي از ابزارهاي علمي مؤلف از عنرص �ارين مناسب براي هر بخش از  زمينه بهره

اما اين كتاب از لحاظ جامعيت اثر داراي نواقيص است، . ستموضوعات، استفاده كرده ا
، اإلعراب النيا�، املمنوع ِمن الرصف و إعراب الفعل الخمسةاز جمله مباحث األفعال 

در مورد انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست، . املضارع در فصول اول ، دوم و سوم
  .كتاب خوب ارزيا� شده است

گزينش آيات قرآ� تنوع و گوناگو� مباحث نحوي را مد نظر قرار  اگرچه نويسنده اثر در
ريزي اعراب جزء  هاي مصوب شوراي عايل برنامه داده است اما به علت اينكه در رسفصل

اند، بنابراين كتاب مزبور با  ام قرآن كريم را جهت اين درس پيش بيني كرده يس
  .هاي مصوب اين شورا تطابق ندارد رسفصل

رتم كتاب در انتخاب آيات قرآ� چه در م� درس و چه در �ارين مؤلف مح   
دقت خو� به عمل آورده و آيات نسبتاً سهل و آسان و متناسب با سطح كارشنايس را مد 

هاي نحوي است،  و اين مطلب كه اعراب آيات قرآن كريم تطبيق آموزه. اند نظر قرار داده
ها و  ن اثر در رابطه با ميزان روزآمد دادهاي. شود قابل تحس� است و خوب ارزيا� مي

هايي از نوآوري در آن ديده  از نظر داوران كتاب �ونه. اطالعات در حد متوسط است
. شود از سويي، كتاب از نظر نظم منطقي و انسجام مطالب خوب توصيف مي. شود �ي

ت اما برخي نويسنده براي تبي� موضوعات مورد بحث از منابع گوناگو� بهره جسته اس
از جمله كتاب املنجد كه . آيند از اين منابع به عنوان منبع اصيل و دست اول به ش�ر �ي

با اين حال كتاب در استنادات و ارجاعات خود خوب . در نُه مورد به آن استناد شده است
 .و دقيق است

تصحيح دارد از جمله عيو� كه بر اين اثر مشهود است وجود برخي موارد سهو كه نياز به 
 :، مانند 



  ٤٩إعراب القرآن الكريم   

كه صحيح ...  مبني عىل حذف حرف العلّة... اتََّقْوا عبارت :  ٥سطر  ١٠ صفحه .١
 .مبني عىل الضّم ألنّه فعل ماٍض آنكه بگويد 

والجملة يف محل جزم فعلية .... تنازعتم : فإن تنازعتم عبارت :  ٥سطر  ١٢صفحه  .٢
 جملة رشطيه به ميان در حاليكه در كتب نحو سخني از محل اعرا�... رشطية

نيامده است و هرچه هست فعل رشط است كه اگر مبني بود در محل جزم 
  . ٤١٧ص ٤رجوع شود به النحو الوايف ج. است 

در حاليكه  ...» َرزَقْنا«جار و مجرور متعلقه� » مّ� «عبارت :  ١سطر  ٩٠صفحه .٣
  .است» يُنِْفُقونَ «ومتعلَّق جار و مجرور فعل . رزقنا صله موصول است 

صحيح اينكه يوَم  ....مفعول فيه : ويوَم أموُت عبارت :  ١٧سطر  ٩٨صفحه  .٤
  .» يوم ُولِْدتُ «در عبارت » يومَ «معطوف است به 

جار و مجروِر حال نيست بلكه متعلّق به » منّى«عبارت :  ١٢سطر  ١١٠صفحه  .٥
  .حال محذوف است 

ست بلكه متعلق جار و مجروِر نعت ني» من خردل«عبارت :  ٧سطر  ٧٢صفحه  .٦
 .به نعت محذوف است 

داراي خطا است كه ي� از  ٣توضيحات ذكر شده در پاورقي ش�ره  ٤١صفحه  .٧
وإْن كنَت «در آية » إنْ «حرف . رود هاي رايج در ترجمه قرآن به ش�ر مي آسيب

مخففه از ثقيله است و بر خالف توضيحات نويسنده » من قبله لَِمَن الغافل�
بنابراين به هيچ وجه معناي . دهد را �ي» لو«ست و معناي محرتم، رشطيه ني

  .ثقيله است» إنّ «بلكه به معناي . را ندارد» اگرچه«
همچن� مواردي در كتاب ديده شده است كه خطا نيست بلكه توضيحات نويسنده 

  :ها ناقص است و نياز به تكميل دارند، ازجمله  محرتم دربارة آن
  .ر بكرسة مقّدرة مجرو  الهدى:  ٢سطر  ٩صفحه  .١
مفعول فيه منصوب بالفتحة ، كه متعلّق آن ذكر نشده  يوم:  ١٣سطر  ١٠صفحه  .٢

 .است 
 .ذكر نشده است  يتخذعالمت جزم فعل :  ١٨سطر  ١٠صفحه  .٣
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 .ذكر نشده است " فتاها"در  هااعراب ضم� :  ١٠سطر ١٣صفحه  .٤
وااعراب جمله :  ٢سطر  ١٠٢صفحه  .٥ كه يف محل جّر مضاف اليه ذكر نشده   َمرُّ

 .است 
عبارت ال محل لها من اإلعراب جواب  مّرواجمله دوم :  ٤سطر  ١٠٢صفحه  .٦

 .الرشط ذكر نشده است 
 .جواب قسم ذكر نشده است :  ١٥٨صفحه   .٧
 .ذكر نشده است  إذامتعلق ظرف : سطر آخر  ١٥٩صفحه  .٨

ث نحوي در آغاز هر فصل آن است، اي از مباح از ديگر مزاياي اين اثر ، طرح خالصه
همچن� نبود جهت گ�ي منفي در مباحث اثر به عنوان نقطه قو� براي آن محسوب 

  .گردد مي

  :پيشنهادها) ج
به دو قسمت تاّم و مفرغ، سپس به ديگر تفريعات  ١١٦تقسيم استثناء در صفحه  .١

 . پرداخته شود
ي� با ضم� و ي� با اسم ، ١٥٦ذكر دو مثال براي هر كدام از حروف در صفحه  .٢

 .ظاهر تا مطلب روشن شود
هاي كيل اعم از شكيل و محتوايي و با اع�ل  در مجموع، اين كتاب با رفع اشكال

  .تر خواهد بود پيشنهادها و افزايش نقاط قوت، براي تدريس بهرت و مناسب
  

  



  
  
  
  
  
  

q  تجوید جامع  

هـ ش توسط سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم  ١٣٧٤چاپ اول اين كتاب در بهار سال 
نويسنده كتاب جناب آقاي ابراهيم پور فرزيب . منترش شد) سمت(ها  انسا� دانشگاه

كتاب حارض براي «: كرده استبيان » سخن سمت«آن گونه كه نارش در . است) مواليي(
در مقطع كارشنايس به عنوان م� دريس و به ) علوم قرآ�(دانشجويان رشته عر� و الهيات 
  .»ارزش دو واحد تدوين شده است

  :توان مطالب ذيل را در نقد آن ارائه كرد با نگاهي گذرا به كتاب، مي

  :از لحاظ شكيل) الف
ست، و دانشجويان را در پيچ و خم اصطالحات م� اثر داراي سادگي و روا� مطلوب ا

همچن� وجود �ارين و سئواالت در آخر هر فصل و كيفيت مناسب . كند نامأنوس گم �ي
از نظر نگاريش، كتاب داراي . چاپ، اثر شايا� در باال رف� قدرت درك و فهم مطالب دارد

با . � پرهيز شده استاز به كارگ�ي كل�ت نامأنوس و جمالت طوال. اشكال خايص نيست
  :اين حال در مواردي اشكاالت دستوري كتاب نياز به اصالح دارند؛ مانند

خود به معناي » فيصل«كه بايد تعويض شود زيرا كلمه » فيصل دهنده«اصطالح  ٤صفحه 
  . جدا كننده و فصل دهنده است
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قرائت در اك� كتب قرائت دربارة عدم تطبيق هفت «: آمده است ٢٠و  ١٩در صفحه 
) ص(كه از پيامرب " أحرف فاقرؤوا ما تيّرس منهسبعة القرآن نزل عىل   إنّ "مذكور با حديث 

اين عبارت موهم اين معني » نقل شده، بحث شده است كه از نظر اماميّه مردود است
در حاليكه مقصود . است كه عدم تطابق اين حديث با قراءات سبعه مورد رّد اماميه است

  .معني است بنابراين عبارت بايد اصالح گردد گوينده عكس اين
يا » قراءات هفتگانه«بايد به » قرائت هفتگانه«عبارت : از �ارين ١٠سؤال  ٢٢در صفحه 

  .اصالح شود» هاي هفتگانه قرائت«
گويا » نفسهاي او را تا هنگام بامداد بنويسند«: ترجمه حديث اين صفحه ٤٢در صفحه 

هاي او را تا صبح، تسبيح و  نفس«: مثًال بهرت است گفته شودنيست و نياز به توضيح دارد 
  .يا عبارا� نظ� آن» نويسند حمد مي

كلمه ساده دل معموالً به معني ساده » پيامرب صحراگرد ساده دلش«: عبارت ٥در صفحه 
نهاد و يا نظ� آنها تغي�  بهرت است به كلمة ديگري مانند پاكدل، پاك. شود لوح تلقي مي

  .كند
و . هايي همچون نقطه، ويرگول وغ�ه به خو� صورت گرفته است عالمت گذاري

  . اند ها نيز به صورت مناسب تنظيم شده پاراگراف
عدم استفاده از جداول �رين و �ودارهاي توضيحي و خالصه مطالب براي هر فصل، و 

برخي از گ�ي، وجود  مناسب نبودن نوع كاغذ، عدم وجود �ايه، كتابشنايس و نتيجه
در مورد برخي از تيرتها و اصطالحات ) فونت(اشتباهات چاپي محدود، عدم تغي� قلم 

  .اسايس از جمله مواردي است كه مورد پسند داوران كتاب قرار نگرفت

  : از لحاظ محتوايي) ب
استفاده نويسندة محرتم از منابع علمي معترب و فراوان، صحت ارجاعات و مستندات، 

� در هر فصل و ارزشمند بودن كتاب از لحاظ ترويج قرآن و قرائت جامعيت مطالب م
  .آيند آن از مهمرتين نقاط قوت اين اثر به ش�ر مي
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با اين حال كتاب مزبور داراي مواردي است كه از ديد داوران، نقاط ضعفي بر آن به 
  :از جمله. آيند حساب مي

زيرا با توجه به حجم  مشتمل بودن كتاب بر مطالب غ� رضوري و اضايف بسيار، -
محدود واحد و ساعات اين درس و ضعف اك� دانشجويان در روخوا� ساده قرآن 

يا حد (بسياري از مباحث مطرح شده در اين كتاب زائد بوده و بايد حذف گردد 
برخي از فصول و مباحث اين كتاب زائد است و بايد ). اقل به پاورقي منتقل شود
مبحث اول تا مبحث چهارم كه به نظر داوران : هاز جمل. كل مبحث حذف گردد

بايد حد اك� در يك مبحث خالصه گردد، مبحث پنجم، ششم، هفتم وهشتم 
كتاب مباحثي مربوط به اختالف قرائت و انواع آن وعلل پيدايش آنها است كه 

در اين كتاب بايد . بيشرت مربوط به علوم قرآ� است و ربطي به تجويد ندارد
به روايت حفص كه روايت معتربتر نزد �ام مسل�نان است مورد قرائت عاصم 
هاي ديگر  مبحث دهم نيز بايد حذف شود و يا در پاورقي فصل. بحث قرار گ�د

توان مبحث يازدهم  همچن� مي. به صورت بسيار مخترص مورد برريس قرار گ�د
چهاردهم نيز بسياري از مطالب مبحث . گنجاند) آداب قرائت(را در ه�ن بحث 

مبحث يس و دوم كتاب نيز مربوط به اختالف . زايد است و بايد حذف شود
 .قرائت است و الزم نيست

عدم تناسب حجم كتاب با دو واحد دريس، وجود موارد اختاليف قرّاء و سنگ�  -
 .گردد شدن محتواي � رضورت كه باعث تشتت اذهان دانشجويان مبتدي مي

و مباحث كتاب، به عنوان مثال مبحث دهم عىل وجود اشكاال� در ترتيب فصول  -
مبحث يازدهم نيز در ضمن مباحث . القاعده بايد قبل از مبحث نهم ذكر شود

همچن� مبحث نهم بهرت . مقّدما� و يا پس از مبحث چهارم بيايد سازگارتر است
است قبل از مبحث دوازدهم بيايد، و مبحث چهاردهم بايد به انتهاي كتاب در 

 .اي آورده شود حث ضميمهضمن مبا
عدم ذكر منبع و مأخذ براي برخي از مطالب و استفاده از منابع دست دوم در  -

 مواردي محدود،
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: وجود گسستگي در بيان برخي از مطالب و عدم رعايت تسلسل منطقي، مانند -
كه برخي از احاديث بدون هيچگونه توضيح و ربط داد� به يكديگر پشت  ١٢ص

زيّنوا القرآن «ند، و در ه�ن صفحه وجود احاديثي مانند ا رسهم قرار گرفته
كه بيشرت ناظر به آداب » اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها«يا » بأصواتكم

. قرائت قرآن است تا موضوع اين فصل يعني ثواب حفظ و قرائت و انس با قرآن
جاي شعر حافظ در آخر اين مطلب چندان مناسب نيست و  ٢٦و در صفحه 

. هرت است پس از ذكر قراءات سبعه و روايات چهاردگانه در فصل بعد ذكر شودب
برخي از احاديث مذكور در اين صفحه ربطي به موضوع بحث  ٣٢و در صفحه 

يعني تجويد و لهجة عر� ندارد، بلكه ناظر به قرائت قرآن با صوت خوش و 
آن به خو�  ربط پاراگراف آخر اين صفحه با مطلب قبيل ٣٤و صفحه . زيباست

 . مشخص نگرديده
 .عدم ذكر كامل منابع و مآخذ در فهرست منابع -
عدم ذكر آدرس برخي از آيات و احاديث، مانند برخي از آيات و احاديث مذكور  -

 ...و ٣٧، ٣٦، ٣٤، ٣٣، ٣١، ٢٩، ٢٨، ٢١، ١٨، ١٧، ١٠، ٩، ٨در صفحات 
مانند . مطالبوجود مطالبي بر خالف رأي مشهور و نقص در توضيح بعيض از  -

هاي رزتشتيان قبل از  كه نام زمزمه» گات«به كلمه » تجويد«ربط دادن واژة 
در حاليكه تجويد از فعل جاَد يَجوُد گرفته شده و به باب تفعيل رفته . اسالم بوده

و چون الفاظ قرآن با رعايت اصول اين علم . است و معناي آن نيكو كردن است
  .اند ند آن را تجويد ناميدهشو  زيباتر و نيكوتر خوانده مي

  :پيشنهادها) ج
شود كتاب مزبور بر اساس  عل�غم وجود نكات مثبت زياد در اين اثر، اما پيشنهاد مي

روايت حفص از عاصم نوشته شود و از ذكر اختالف قراءات پرهيز گردد، همچن� پيشنهاد 
�ريني براي كاربردي گردد از �ايه، خالصة كتابشنايس، �ودارهاي توضيحي و جداول  مي

به كار رفته در م� اثر از ) فونت(گردد قلم  نيز پيشنهاد مي. كردن قواعد استفاده شود
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افزودن . تنوع بيشرتي برخوردار شود و اصطالحات و تيرتها با رنگي مت�يز نوشته شوند
هد فهرستي از اصطالحات و تعريف مخترص آنها در پايان كتاب بر توا�ندي اين كتاب خوا

شود �امي مباحث اضايف كه نه مقدار ساعات اختصاص يافته به  نيز پيشنهاد مي. افزود
اين درس گنجايش تدريس آن را دارد و نه براي دانشجويان اين مقطع تحصييل رضور� 

اهت�م نويسنده و نارش به برطرف ساخ� �امي اشكاالت مذكور در . دارند، حذف شوند
رتيب فصول و مباحث بر اساس منطقي از مهمرتين اين نقدنامه و نگارش و ت
  .تواند بر نقاط قوت اين اثر بيفزايد پيشنهادهايي است كه مي

شود اما با برطرف كردن نكات ضعف و افزايش نكات  در پايان اين كتاب خوب ارزيا� مي
  .قوت و اع�ل پيشنهادهاي اصالحي براي تدريس مناسبرت خواهد بود





  
  
  
  
  
  

q  مفرده دوم(تجوید جامع(  

هـ ش توسط سازمان مطالعه و تدوين كتب  ١٣٨١چاپ اول اين كتاب در تابستان سال 
نويسنده كتاب جناب آقاي ابراهيم پور . منترش شد) سمت(ها  علوم انسا� دانشگاه

اين كتاب، قواعد تجويد را بر اساس قرائات قرّاء مدينه يعني نافع . است) مواليي(فرزيب 
آن . به روايت ورش و قالون و ابو جعفر به روايت ابن وردان و ابن جّ�ز رشح �وده است

كتاب حارض براي دانشجويان رشته عر� و «: بيان كرده است» سخن سمت«گونه كه نارش 
  .»نايس به عنوان كمك دريس تدوين شده استدر مقطع كارش) علوم قرآ�(الهيات 

  :توان مطالب ذيل را در نقد آن ارائه كرد با نگاهي گذرا به كتاب، مي

  :از لحاظ شكيل) الف
م� اثر به زبان فاريس است، و در ن� آن قواعد ويرايش و نگارش تا حد قابل قبويل رعايت 

 اصِيل منابع خود قرار گرفته در ع� حال نويسنده در مواردي تحت تأث� م�. شده است
  :است و عبارات غ� متداول را به كار برده است، مانند 

توانست به ن�ي  كه مي است�ع قرائات صحابه يا آخذين از آنهاعبارت :  ٤سطر  ٧صفحه 
  .تر نوشته شود تر ومتداول روان

 شاطبيهبه قول صاحب كه منظور از آن  به قول شاطبيهعبارت : سطر اول  ١١صفحه 
  .است
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ً طبق  آيد وجزء گروه اول به حساب ميعبارت : پاراگراف آخر  ١١صفحه  كه ظاهرا
وراويانش جزء «عبارت آن بايد به  ١٠تقسي�ت ارائه شده توسط نويسنده در صفحه 

  .تبديل شود »آيند گروه اول به حساب مي
ت روان و عبار  بيشرت مالزمت نافع را درك كرده استعبارت : سطر آخر  ١٢صفحه 

  .فصيحي نيست
تر بيان  توانست به عبار� ساده كه مي به صّحه استاد رسانيدعبارت :  ٨سطر  ١٣صفحه 
  .شود

كه عبار� است تخصيص و دانشجو از  با جواز تثليث بدلعبارت : ١٥سطر  ٢١صفحه 
  .درك آن ناتوان است

 تقليله كلمه ، كو چون اجت�ع تغليظ و تقليل صحيح نيستعبارت : ٢سطر  ٣٠صفحه 
تر آن را توضيح  تخصيص است و دانشجو با آن آشنايي قبيل ندارد و نويسنده نيز پيش

  .نداده است
  .پاراگراف دوم نصف عبارات فاريس است و نصف آن عر� است ١٣صفحه 

از ديگر محاسن اثر دارا بودن پيشگفتار، هدف ضمني، مقدمه كيل، فهرست مطالب 
همچن� كتاب از لحاظ صحايف و طرح جلد خوب . نابع استاج�يل، جداول، و فهرست م

حروف نگاري اثر از لحاظ صحت در حد خو� است با اين حال ريز . ارزيا� شده است
در ع� حال موارد . هاي به كار رفته در تايپ مطالب نسبتاً ريز هستند بودن حجم قلم

  :شوند زير به عنوان نقاط ضعف شكيل كتاب مطرح مي
 :برخي اشكاالت در قواعد ويرايش و نگارش از قبيلوجود  .١

هاي منترش شده  ها كه در اغلب كتاب عدم مراعات فرورفتگي آغاز پاراگراف §
توسط سمت اين اشكال وجود دارد اما در اين كتاب اين نكته گاهي رعايت 

 .شده و گاهي خ�
ال ت عبار : سطر آخر  ٨عدم رعايت امالء فاريس و عر� كل�ت مانند صفحه  §

ال يبعد جواز القراءة بإحدى كه صحيح آن  يبعد جواز القرائت باحدي القرائات
 ارشادات الجليه يف قرائات السبععبارت  ٢٥است، و پاورقي صفحه  القراءات
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آغاز  ٢٥است، و صفحه  اإلرشادات الجلّية يف القراءات السبعكه صحيح آن 
 . است الّال�كه صحيح آن  اللَّال�پاراگراف آخر كلمه 

 :وجود اشكاال� در زمينة حركت گذاري كل�ت عر� مانند .٢
  .است إيل َعبِْدهِ كه صحيح آن  ايل َعبْدهُ عبارت :  ٢سطر  ١صفحه  §
ُمْخلِص�َ عبارت :  ٤سطر  ١صفحه  § ويَْجَعلَنا ِمَن كه صحيح آن  ويَْجَعلْـَنا ِمَن الْـُ

ُمْخلِص�َ    .است الْ
 َواالْسِت�عِ كه صحيح آن  َواإلِْسِت�عرت عبا: دو سطر مانده به آخر ٩صفحه  §

  .است
 .و مواردي ديگر §
فقدان نتيجه گ�ي ، فهرست اعالم و موضوعي و كتابشنايس كه همگي از  .٣

 .آيند رضوريات موضوع كتاب به حساب مي
توان حجم آن  و نظر به اينكه كتاب مورد نظر به عنوان كمك دريس معريف شده است، �ي

  .زيرا واحد آموزيش براي آن معريف نشده استرا ارزيا� �ود 

 :از لحاظ محتوايي ) ب
كاربرد اصطالحات تخصيص در اثر تا حد قابل قبويل با كتب كهن قواعد تجويد و قرائت 
قرآن مطابقت دارد، با اين حال در مواردي نويسنده محرتم برخي از اين اصطالحات را 

كتاب را در حّد علمي تخّصيص قرار داده  برد كه اين امر بدون توضيح قبيل به كار مي
همچن� كتاب به فراخور اهداف . �ايد است و براي سطح آموزيش مورد نظر سخت مي

و عنوان و فهرست . اعالم شدة آن از جامعيت خو� در محتوا و موضوع برخوردار است
آن ابهاما�  اگرچه به كارگ�ي واژة مفردة دوم در عنوان. كتاب با محتواي آن تطابق دارد

زيرا نويسنده در مقدمه خود به هيچ وجه . را براي خوانندگان اثر به وجود آورده است
و بر حسب ظاهر هيچ منبعي نسبت به تسميه . اي به وجه تسميه نكرده است اشاره

  . قرائات قرّاء مدينه به اين نام اقدامي نكرده است
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وده است هدف و رضورت انتشار آن ترين پرسيش كه براي داوران اين كتاب مطرح ب مهم
هاي ديگري كه از سوي اين نارش محرتم ارائه شده است، مسئله  زيرا در كتاب. بوده است

اختالف قرائت نه تنها مورد تشويق قرار نگرفته بلكه همچن� تا حدودي محكوم گرديده 
حال داوران با اين ) رجوع شود به كتاب علوم قرآ� نوشتة مرحوم آيت هللا معرفت. (است

عقيده دارند كتاب مزبور جهت تدريس در دوره آموزيش اختالف قرائات در صورت 
  .هاي تخصيص و نه در سطح كارشنايس مناسب است برگزاري در محيط

از ديگر مزاياي كتاب استفاده از منابع معترب و كايف در زمينة اختالف قرائات است كه  
اما نويسنده محرتم شيوه واحدي را در . كند اين امر به تبي� بهرت موضوعات كمك مي
و از . و گاهي استنادات ايشان ناقص است. ارجاعات به منابع و مصادر پيش نگرفته است

آنجايي كه  پرداخ� به اصل موضوع كتاب محل اختالف است، آوردن هرگونه روايتي كه 
به عنوان مثال روايا�  .مؤيّد ترويج اختالف قرائت است نياز به استناد متقن و محكم دارد

كه در مبحث ششم دربارة زندگي قاريان مدينه ، راويان و طرق آنان آمده است هيچكدام 
  .مورد استناد نيستند

همچن� نحوه . از معايب اثر عدم وجود �ارين عميل و سؤاال� در پايان هر مبحث است
شود مبحث اول و  د ميچينش مطالب و شيوه تنظيم مباحث نياز به تعديل دارند؛ پيشنها

دوم ادغام شوند و مبحث چهارم و هفتم پس از مبحث اول و دوم بيايند و مباحثي كه 
و نيز مباحث نهم تا يازدهم زير . بيش از يك صفحه ندارند در ديگر مباحث قرار گ�ند

مجموعة عنوان قواعد تخفيف همزه هستند كه در آغاز مبحث هشتم آمده است، 
تر  يك فصل حساب شوند و يا عنوان مبحث هشتم تغي� يابد و جز� بنابراين يا بايد

  .گردد
اي از مباحث خود از ابزارهايي چون جداول جهت تبي� اختالف قرائات  مؤلف در پاره

همچن� . مشهور بهره برده است كه اين امر در تبي� و تفهيم مطالب اثر به سزايي دارد
 .ترجمه احاديث و عبارات عر� كتاب ندارد نويسنده رويه واحدي در ترجمه يا عدم

در مجموع كتاب مزبور با افزايش نقاط قوت و اصالح نقاط ضعف به عنوان م� كمك 
  .تر خواهد بود دريس، آن هم تنها در مباحث علوم قرآن و نه در دروس تجويد مناسب



  
  
  
  
  
  
q تجوید قرآن کریم  

هـ ش توسط سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم  ١٣٨١چاپ اول اين كتاب در سال 
. و دفرت نرش فرهنگ اسالمي به صورت مشرتك منترش شد) سمت(ها  انسا� دانشگاه

آقاي دكرت سيد  نويسنده آن جناب آقاي محمد صادق قمحاوي است و توسط جناب
اثر مزبور آن گونه كه در سخن نارش آمده . محمد باقر حّجتي به فاريس ترجمه يافته است

است به عنوان منبع اصيل درس تجويد و قرائت و ترجمه قرآن كريم براي رشته قرآن و 
كتاب پس از مطالعه و . هاي مرتبط به ميزان دو واحد تأليف يافته است حديث و رشته

  :ط داوران و بازبينان محرتم اين گونه ارزيا� شدبرريس توس

  :از لحاظ شكيل ) الف
كيفيت حروف نگاري و . به طور عمومي م� اثر از روا� و رسايي خو� برخوردار است

داش� اهداف رصيح و فهرست اعالم و موضوعي بر . صفحه آرايي كتاب مناسب است
اگرچه . دهد  واحدهاي دريس را پوشش ميهمچن� م� اثر . اند نقاط قوت آن افزوده

توان مطالب اضايف را در بعد تخصيص  مطالب كتاب بيش از واحدهاي دريس است اما مي
با اين حال وجود برخي اشكاالت در نگارش اثر از ديد داوران دور �اند به . به كار گرفت
  :عنوان مثال 

الباً بر روند نظريات شمس محتواي اين كتاب غ«: آمده است) در پيشگفتار( ١٢صفحه 
  .اي جالب نيست در چن� جمله) روند(كه آوردن كلمة » است... الدين
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در حاليكه جملة » ...توان گفت كه آراء ديگري  به هم� جهت مي«: ٢صفحه  ٣در نكته 
  .به هم� جهت: قبيل دليل و علّت نيست كه ايشان بگويد

چندان فصيح نيست و ) گزين(كلمة » ...ه پيامربي كه از ميان خالئق گزين شد«: ٤صفحه 
  .مناسبرت است) گزينش(كلمة 

فصيح ) نامربدار(كلمه » اين رساله را به الربهان يف تجويد القرآن نامربدار كردم«: ٤صفحه 
  .مناسبرت است) ناميدم(نيست و كلمة 

م در اي كه خود مرتجم محرت  به گونه. به نظر مي رسد كتاب نياز به ويرايش اسايس دارد
هاي الزم  چون فرصت كايف در اختيارم نبود دقت«: اند مرقوم فرموده ١از صفحه  ١نكته 

همچن� در اين اثر وجود برخي اشكاالت چاپي » در ترير و تجديد نظر در آن مبذول نشد
  :مانند. از نقاط قوت آن كاسته است

  .است عجالةً كه صحيح آن  عجالتاً : ١پاورقي  ١٠صفحه 
  .است ترجيع الِغناءكه صحيح آن  يع الَغناءترج: ١١صفحه 
 .و موارد ديگر. است َسيَِجيءُ كه صحيح آن  َسٖيجيئُ : ١١صفحه 

  :از لحاظ محتوايي ) ب
و اثر . اند نويسنده و مرتجم در به كارگ�ي اصطالحات تخصيص به نحو مطلوب عمل كرده

. بر گرفته استاز جامعيت خو� برخوردار است و عمده قواعد تجويد قرآن را در 
گ�ي از منابع معترب به خو�  همچن� بهره. محتواي اثر با عنوان و فهرست آن تطابق دارد

با اينحال داوران اين كتاب معتقدند موارد ذيل از . و با دقت انجام گرفته است
  :است  هاي كتاب كاسته توانايي
 ٦٩در صفحات  احكام ميم ساكنه: عدم پيش بيني مثال براي برخي قواعد، مانند -

، مبحث صفات حروف در ١٠٥تا  ٩٣، مبحث مخارج حروف در صفحات ٧٥تا 
اگرچه در پايان هر مبحث سئواال� قرار داده شده . وغ�ه ١٣١تا  ١٠٩صفحات 

ها بر محفوظات تكيه دارد و كار عميل در آن مشاهده  است، اما اين پرسش
  .شود �ي



  ٦٣تجويد قرآن كريم     

 .٢و  ١القرآن سطح  حليةند كتاب مان. وجود كتب بهرت براي تدريس اين درس -
 .عدم وجود نوآوري خاص در مطالب كتاب -
مبحث تنوين و نون ساكنه، و : مانند. عدم رعايت نظم منطقي در برخي موارد -

و . احكام ميم ساكنه كه پيش از مبحث مخارج و صفات حروف بحث شده است
كه از  يا مباحث حكم هللا نزد حروف شميس و قمري و موارد سكت در قرآن

 .لحاظ منطقي اين مباحث ارتباطي با قبل و بعد و ب� خود ندارند
ها در ترجمه برخي از عبارات اثر از عر�  استفاده مفرط مرتجم محرتم از مرتادف -

ترتيل از نظر «: آمده است ١، پاورقي ١٦به عنوان مثال در صفحه . به فاريس
دا و آشكار خواندن و لغت به معناي نيكو تأليف و تركيب كردن سخن و هوي

ف و دشواري همراه نيست » هموار و آرميده و پيدا قرائت كرد� است كه با تكلّ
دلهاي آنان «: آمده است )مفتونة قلوبهم(در ترجمة عبارت  ١٢و يا در صفحه 

 .و شيطان زدگي است.. گرفتار فريب و ن�نگ و شيفتگي و جنون
هاي ديگر ممكن  ميان سياههچون ديدم در «: اند آورده ٥مرتجم در صفحه  -

كه ظاهر اين » است از ميان برود در صدد برآمدم آن را با زيور طبع بيارايم
» سمت«زيرا سياست سازمان . برد عبارت عملكرد نارش محرتم را زير سؤال مي

هاي  مقتيض است كه كار تأليف با سفارش و به منظور ارائه كتاب دريس در رشته
اي به عنوان كتاب دريس  ، نه آنكه از ترس گم شدن سياههعلوم انسا� انجام گ�د

 .چاپ گردد

  :پيشنهادها ) ج 
 .اع�ل ويرايش اسايس براي كتاب .١
 .اصالح اشكاالت چاپي .٢
 .رعايت نظم منطقي ب� مطالب كتاب .٣
 .ترجمه گوياتر شود .٤
 .از حجم كتاب تقليل شود .٥
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 .افزودن �ارين عميل بيشرتي به كتاب .٦
با برطرف �ودن نقاط ضعف و افزايش نقاط قوت براي تدريس در مجموع كتاب مزبور 

هاي مناسبرتي براي تدريس  ضمن اينكه نظر گروه بر اين است كه كتاب. بهرت خواهد بود
  .اين موضوع علمي وجود دارند

  
  



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دوم فصل
  قواعد  نقد و بررسی کتب
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q  1(مبادئ العربیۀ(  

نوشته آقاي رشيد رشتو�، با تصحيح و ويرايش جناب آقاي حميد محمدي، چاپ هفتم، از 
. ق اين كتاب كاربرد حوزوي و دانشگاهي دارد.هـ ١٤٢٤انتشارات دار الذكر قم، سال نرش 
ل از سه بخش است؛  ، املجلّد األول وجداول ترصيف األفعال املرحلة التمهيديةكتاب متشكّ

اثر بر اساس موارد ذيل مورد نقد و . ره گذاري مستقّيل داردكه صفحات هر بخش ش�
  :برريس قرار گرفته است

  :از لحاظ شكيل) الف
كتاب مزبور از نظر روا� و رسا بودن م� خوب است، و از جهت رعايت قواعد ويراييش 

و از . و نگاريش در مجموع اثر خو� است و با ويرايش آقاي محمدي خوبرت شده است
آرايي از كيفيت خو� برخوردار است ويل در آن برخي  حروف نگاري و صفحهلحاظ 

عىل «: ٣سطر ١٧صفحه : مانند. اشكاالت تايپي و چاپي بسيار محدودي وجود دارد
همچن� برخي از خطاهاي اعرابگذاري و . است» عىل طريقة«كه صحيح آن » طريقه

  : عالمتگذاري در م� ديده شده است، مانند
كأنَّ بعَدها «كه صحيح آن  »كأّن بعدها نوٌن ساكنةٌ «عبارت : ٨طر س ١٣صفحه  ·

  .است» نوناً ساكنةً 
  .است» اِبَْقْوا«كه صحيح آن » اِبُقوا«كلمة : ٤سطر  ٣٦صفحه  ·
 .است» ما قبَل «كه صحيح آن » ما قبلِ «عبارت : ٧سطر  ٤٢صفحه  ·
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  .تاس» تكون«كه صحيح آن » تكونوا«كلمه : ٢ش�ره  �٣٥رين  ٤٩صفحه  ·
 ١و �رين رصف و نحو  ١حجم اثر به حد اقل چهار واحد دريس تحت عنوان رصف و نحو 

و از حيث مشخصات كامل يك كتاب اين اثر حاوي مقدمه و فهرست مطالب . نياز دارد
  .است، ويل فاقد پيشگفتار، خالصه، فهرست اعالم و موضوعي و كتابشنايس است

  :از لحاظ محتوايي) ب
تا حدودي از به كارگ�ي اصطالحات علمي، تخصيص، خودداري كرده  در اين كتاب مؤلف

تعريف فعل مايض را  ٢٤است و آن هم به جهت ساده �ودن مطالب مثال در صفحه 
و چون اين كتاب رستارس به . داللت بر حالت و عمل تعريف كرده، و نه حالت وحدث
، همچن� قابل مالحظه است زبان عر� است، بنابراين نيازي به معادل سازي نداشته است

به عنوان . كه اين كتاب در به كارگ�ي ابزارهاي مناسب جهت تفهيم مطلب موفق است
ها، وجود �ارين مفيد و جداول  گذاري سؤاالت و پاسخ هاي اوليه، ش�ره مثال وجود پرسش

ه اين اثر ب.  ها نقش به سزايي دارند مناسب همگي در تبي� مطالب علمي و تفهيم آن
شايان ذكر است كه محتواي اين . شود لحاظ جامعيت محتوا و موضوع خوب توصيف مي

اين كتاب در مباحث خود از . اثر با عنوان و فهرست آن مطابقت مستند و مستدل دارد
بهره است و علت آن تعّمد مؤلف در ارائه  گسرتدگي و تفصيل جلدهاي دوم ايل چهارم �

  .تتر مطالب در جلد اس هرچه ساده
آيد با توجه به زمان تأليف كتاب اصيل و زمان ويرايش آن توسط ويراستار  به نظر مي

كتاب از حيث نظم منطقي و انسجام مطالب و . محرتم نوآوري خايص در آن وجود ندارد
يعني بخش درس و : اين اثر از دو بخش تأليف يافته. آيد تسلسل آن، خوب به نظر مي

بخش دوم . ندارد و منابعي براي آن ذكر نشده است گونه ارجاعي توضيحات كه هيچ
اند كه بر غناي كتاب افزوده  شامل �رينا� است كه توسط ويراستار محرتم وضع شده

ضمن اينكه از منابع . است و اين بخش داراي ارجاعات و استنادات متقن و دقيق است
  . يان كتاب نيامده استاما هيچ فهرستي از اين منابع در پا. روايي خو� بهره جسته است



  ٦٩)    ١(مبادئ العربية  

نسّمي «عبارت : ٢سطر  ٣٤اثر در برخي از اساليب و عبارات ضعف دارد مانند صفحه 
كه موهم اينكه تركيب نعت و منعوت است در حاليكه اين تركيب بايد » الضمَ� املتّصَل 

، و در »نسّميه الضمَ� املتّصَل « مفعول اول و مفعول دوم باشند پس بهرت است بگويند 
ابن «تا حدودي ضعيف است، بهرت است عبارت اينگونه باشد  ٣٠عبارت �رين  ٤٣فحه ص

به » يف الصيغة نفسها«، و نيز افزودن عبارت »األفعال اآلتية للمجهول يف الصيغة نفسها
توان فاعل  رسد زيرا تا زما� كه فعل مجهول است �ي رضوري به نظر مي ٣١صورت �رين 

  .سناد فعل مجهول بدون شناخت فاعل امكان پذير نيستآن را شناخت بنابراين ا
  :كنيم، مانند در ادامه به برخي موارد مبهم و ناقص برخورد مي

كه بهرت بود نويسنده راجع به حكم تنوين بر : سطر ما قبل آخر ١٣صفحه  ·
  .نوشتند نيز مطلب مي» ءً «روي همزه 

ندارد و بهرت بود  چندان كاربردي» ُجعْ «كه مثال فعل أمر : ٦سطر  ٢٠صفحه  ·
  .�ودند از مثال ديگري استفاده مي

هاي ساخت امر  كه بهرت است ويراستار محرتم مثال: ٣٠پاسخ سؤال  ٣٠صفحه  ·
 .از مضارع مخاطب را بياورند و نه مضارع غايب

. رسد توضيحات نويسنده ناقص است به نظر مي ٣٠و در ادامه هم� سؤال  ·
يغ مثني، جمع ومؤنث مخاطب را ذكر زيرا سبك ساخ� فعل مضارع براي ص

 .اند نكرده
افعال �رين بهرت است به جاي صيغ غايب، صيغ مخاطب : �١٨رين  ٣١صفحه  ·

  .باشند
  :همچن� برخي موارد علمي كتاب نياز به تجديد نظر دارند از قبيل

با توجه به عدم توضيح افعال مزيد به ويژه باب إفعال تا : �١٩رين  ٣١صفحه  §
  .ه از كتاب، بهرت است دو فعل أْخِربْ و أنِْصْت در اين �رين نباشنداين مرحل
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فعل به كار رفته در جدول چندان مناسب نيست، به عنوان مثال : ٤٢صفحه  §
شوم  به معني چيده مي» اُقْطَُف «در صيغه مجهول متكلّم وحده عبارت 

  .تفاده شودتري مانند ُولَِد اس بهرت است از فعل مناسب. چندان كاربردي ندارد
فعل «خطا است و صحيح آن » الفعل األمر«عبارت : ٤٦سؤال  ٤٥صفحه  §

  .است» األمر
�رين خواستار گذاش� عالمت نصب پس از : ٤پرسش  �٣٨رين  ٥٢صفحه  §

  .است، در حاليكه جمله فعليه است و فعل بايد مجزوم باشد» إذن«
. سازگاري ندارد مثال به كار رفته غلط است و با توضيحات: ٩سطر  ٨١صفحه  §

  .مضاف به اسم موصول نيست» األب«كلمه 
و تنها الف است كه . نيست» الولدان«نون عالمت رفع : ٧و  ٦سطر  ٨٥صفحه  §

هم� اشكال دربارة عالمت رفع جمع مذكر سا� . نشانه رفع اسم مثني است
 .نيز وارد است

  :از لحاظ ارزيش) ج
بلكه . هاي علمي فلسفي اخالقي و اجت�عي ندارد گ�ي خايص در زمينه اين اثر جهت

و عموما اين اثر با تنقيح آقاي محمدي رويكرد . كتاب رصفا جنبة آموزيش و قواعدي دارد
نسبتا خو� به فرهنگ اسالمي داشته، و اثر مذكور به ويژه در بخش �رينات بعد 

  . شود سيايس در آن ديده �ي اي داشته و ابعاد مخرب سازنده

  :پيشنهادها) د
نسبت به مطالب دريس و ) آقاي محمدي(اع�ل ويرايش ديگري از سوي مصحح  .١

 .عدم اكتفا به ويرايش �ارين
 .اصالح ايرادات شكيل و محتوايي پيش گفته شده .٢

تر  در مجموع كتاب با اع�ل پيشنهادها و اصالح اشكاالت آن براي تدريس مناسب
  .بودخواهد 



  
  
  
  
  
  
q  2(مبادئ العربیۀ(  

. حميد محمدي ويرايش گرديده است حجة اإلسالماين كتاب توسط رشيد رشتو� نوشته و 
هـ ق منترش ١٤٢٤چاپ بيست و چهارم اين كتاب توسط انشارات دار الذكر قم در سال 

و اين تقسيم بندي . باشد اين كتاب شامل دو قسمت مجزاي رصف و نحو مي. گرديد
آنچه در مقدمه اين كتاب آمده است، نشان از . توسط نويسنده اصيل ايجاد شده است

. � شائبه ويراستار محرتم در بازنوييس اين اثر متناسب با فرهنگ اسالمي استزح�ت 
هاي فرهنگي نامناسب بودند حذف �وده و  ايشان �امي �ارين كتاب را كه داراي آاليش

و ا�ة معصوم� ) ص(به جاي آن �ارين را از آيات قرآن كريم و احاديث پيامرب اكرم 
ر سعي داشتند امانت را حفظ كنند و ترصف چندا� در اگرچه ويراستا. گزينش �ودند

هاي به كار رفته را تعويض  متون دريس آن نداشته باشند اما در مواردي شاهد مثال
  .�ودند

در بسياري از مراكز علمي آموزيش كشور، كتاب مزبور با توجه به سطح علمي، براي 
رتبط با عر� به كار گرفته هاي م تدريس يك دوره رصف و نحو عر� مقدما�، در رشته

  : اينك نقد كتاب. شود مي

  :از لحاظ شكيل) الف
م� اين اثر تا حدود زيادي روان و رسا است، اما در مواردي ابهاما� را براي دانشجويان 

  :آورد، مانند به وجود مي
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حّول «که صحيح آن  »رّد األفعال اآلتية إىل املجهول«؛ عبارت ٥سطر ٤١صفحه -
  .است »اآلتية إىل املجهولاألفعال 

که صحيح آن » نضيف إليها مصدر الفعل منصوباً «؛ عبارت ٧سطر ٧١صفحه -
 .است» نذکر بعدها مصدر الفعل منصوباً «

که صحيح آن  »مقّدرة" أن" وقسم ينصب ب«؛ عبارت ٢٩٧ش�ره ١٥٧صفحه -
 وقسٌم آخر وهو«يا » مقّدرة "أن" وقسم يُنَصُب املضارع بعده ب«اينکه بگويد 

 .»املقّدرة ينصب الفعل املضارع من دون أن يذکر لفظها" أن"
حروف نگاري، صفحه آرايي و صحايف اين اثر پس از ويرايش آقاي محمدي از کيفيّت 

اما اين به معناي اين نيست كه كتاب خايل از خطاهاي . خييل مناسبي برخوردار گرديد
  :دارندبه عنوان �ونه موارد زير نياز به اصالح . چاپي است
» ُمستطَر«اشتباه است و صحيح آن » ُمستِطر«؛ ٤ش�ره �٤١رين ٦١صفحه -

  .باشد مي
اشتباه است و صحيح آن » عريف النسب«سطر دوم؛  �٤٨رين ٦٨صفحه -

 .باشد مي» عريق النسب«
» بري التلميذ قلً� «که صحيح آن » يري التلميذ قل�ً «سطر آخر  ٢٢٨صفحه -

 .است
اند كه حجم اثر با تعداد واحدهاي اختصاص يافته به آن يعني چهار  داوران بر اين عقيده

البته اين امر مرشوط است به واگذاري بخيش از كار به . واحد دريس تناسب دارد
  . دانشجويان

از ديگر مزاياي اين اثر داش� بيان رصيح اهداف، فهرست اج�يل و تفصييل، جداول 
  .اما كتاب فاقد فهرست منابع و كتابشنايس است. است... ترصيف و

از جهات متعددي از ) با ويرايش حميد محمدي(رسد چاپ اخ� كتاب  به نظر مي
اما متأسفانه چاپ بيست و چهارم اين كتاب با چاپ اول آن . هاي قبيل برتر است چاپ

حظه گرديد عالوه بر اين، اشكاال� در نسخه ويرايش شده مال . هيچ تفاو� نداشته است
  :كه در نسخه اصيل رشتو� وجود نداشته است، مانند
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ج الفرس«که صحيح آن » مرج الفرس«سطر آخر؛  ٧٤صفحه -   .است» َرسْ
 .است» َخرَِس « که صحيح آن » فَرَِس «يک سطر مانده به آخر؛  ٦٣صفحه -
 .است »لون الزرقة«که صحيح آن » کون الزرقة«؛ ٧سطر ٩٦صفحه -
 .است» اللذيا والذي«که صحيح آن » والذياللتيا «؛ ١١سطر ٩٨صفحه -
است و » )راِجل(ُرَويِْجل «که صحيح آن » )َرُجل(ُرَويِْجل «؛ ١٠سطر ٩٨صفحه -

 .است» )بَْحر(بَُحْ� «يا » )أبُْحر(أُبَيِْحر «که صحيح آن » )بحر(أُبَيِْحر «
 از ديگر نقاط قوت اين كتاب رعايت مناسب قواعد ويرايش و نگارش در مجموع اثر

  :با اين حال در مواردي كتاب نياز به ويرايش دارد مانند. است
اشتباه است و صحيح » جمع علم«سطر دوم؛ عبارت  ٢٦٧ش�رة ١٤١صفحه -

  .است» جمعاً أو عل�ً «آن 
که  »الروايت� الرشيفت�«؛ �٢١رين ١٨٧و صفحه �١١رين ش�رة ١٧٤صفحه -

 .است »الرواية الرشيفة«صحيح آن 
که بهرت است » أخوات إّال «و پاسخ آن؛ عبارت  ٣٩٧رهپرسش ش� ٢٦٠صفحه -

 .»أدوات االستثناء«بگويد 
 :در مواردي نيز اشکاال� در ش�ره دهي و عالمتگذاري وجود داشته است، مانند

  .استفاده شود» ،«بايد از » واو«؛ به جاي ١٤، ١٣، ١٢سطرهاي ١١صفحه -
 .اده شوداستف» ،«بايد از » واو«؛ نيز به جاي ١٣سطر ٤٣صفحه -

 :از لحاظ محتوايي) ب
اگر چه در موارد . اين كتاب از نظر كاربرد اصطالحات تخصيص مناسب تشخيص داده شد

كه » ما وقتية ظرفية«؛ ٧سطر  ٢٠٩صفحه : جز� داراي اصطالحات نامتعارف است مانند
از نقاط قوت اثر . آمده است» ما مصدرية ظرفية«متداول نيست و در منابع معترب 

گ�ي از ابزارهاي علمي مناسب جهت تفهيم مطالب است، مانند پرسشهاي آغازين  بهره
با اين وجود ويراستار برخي از �ارين مفيد كتاب اصيل . هر درس، �ارين، آزمون و جداول

اند  ضاد نداشتهها ت اند و با ارزش اند كه در راستاي �ارين نامطلوب آن نبوده را حذف كرده
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... و  ٣٣،  ٣٠،  ٢٦،  ٢٠،  ١٨،  ١٢،  ٥دروس : و توجيهي براي حذف آن وجود ندارد، مانند
 .که از هر درس يک يا دو �رين مفيد حذف شده است

اما به نظر . محتواي اثر با توجه به سطح مورد نظر از جامعيت خو� برخوردار است
  :مانند. اند شدهرسد برخي از مطالب الزم مغفول واقع  مي

مغفول واقع شده و از آن يادي » اسم فعل«؛ مورد  ٢٤٧ش�ره  ١٣٤صفحه  -
 .نشده است

هايي براي صيغه مثني ذکر  در مبحث مطرح شده مثال ١٠٤و  ١٠٣صفحات  -
افزوده » أکرمک� ، أکرمه�«هايي همچون  نشده است، که الزم است مثال

 .شود
ذکر نشده، در حايل که ) قائل(ف حکم همزة مکسوره بعد از أل ١٥١صفحه  -

 .اين مورد پرکاربرد است
مستقبل بودن ) إذن(رشط ديگر نصب مضارع بعد از  ٣٠١ش�ره  ١٥٩صفحه  -

 .فعل است که ذکر نشده است
 .يادي نشده است" قُْل "و " قالْت "از مفعول  ١٨٥صفحه  -
 .ذکر نشده است» مجرور حتي« ٢٢٤صفحه  -
 .اند و جمله جواب ذکر نشدهدر جمله سطر دوم، خرب  ٢٣٣صفحه  -
 .در جمله سطر دوم، خرب ذکر نشده است ٣١٣صفحه  -
با محتوا و فهرست آن تطابق دارد، اما داوران پيشنهاد ديگري » مبادئ العربية«عنوان اثر 

اين كتاب تا . براي نامگذاري اين اثر دارند كه در بخش پيشنهادها به آن اشاره خواهد شد
همچن� مطالب كتاب . كند اي مصوب وزارت علوم مطابقت ميه حدود زيادي با رسفصل

و از مزاياي مهم آن عدم وجود مشکل ارزيش پس . داراي انسجام الزم و نظم منطقي است
كتاب اصيل اين اثر در زمان انتشار داراي نوآوري خو� در شيوة ارائة . از تنقيح است
تشار كتاب منّقح با وجود و اين نوآوري در حال حارض و در زمان ان. مطالب بود

با اين حال به علت . هاي متنوع آموزش قواعد عر� تا حدودي از ب� رفته است كتاب
ودليل آن عبور كتاب از چاپ . جامعيت مطالب، كتاب از رونق مطلوب نيافتاده است
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دارا بودن ابعاد سازنده و مطلوب از ديگر . بيست و چهارم در مد� كمرت از يك دهه
  .نسخه ويرايش شده اين كتاب استمزاياي 

اگرچه عدم وجود ارجاعات در متون درس، و عدم وجود فهرست منابع در كّل كتاب از 
اشكاالت اسايس آن است، اما اهت�م ويراستار محرتم به نوش� ارجاعات دقيق آيات قرآ� 

استه و احاديث معصوم� آن هم از منابع روايي معترب تا حدودي از شدت اين ايراد ك
هاي آن از لحاظ ارزيش داراي جهت گ�ي مثبت تشخيص  همچن� كتاب و مثال. است

  .داده شد
 :اند در برخي موارد مصّحح محرتم دقت كايف نداشته

بعض «يک تعميم نابجاست و » الظروف«؛ مورد  ٢٤٧ش�ره  ١٣٤صفحه  -
 .باشد صحيح مي» الظروف

توان از  رف نيست، پس �ي؛ آيه داراي نائب ظ١ش�ره  �٦٥رين  ٢٥٣صفحه  -
 .آن سؤال کرد

 " .نفر"است نه " فرقة"متعلق به » منهم«؛  ٨سطر  ٣٠٤صفحه  -

  :پيشنهادها) ج 
 .اصالح اشكاالت شكيل و محتوايي اثر .١
 ).مبادئ الرصف و النحو(تغي� نام اثر به  .٢
 .استفاده بيشرت از �رينات رشتو� .٣
 .زما� آن بزرگوارانذکر اقوال ا�ه در هر درس بر اساس ترتيب  .٤
 .ذکر آدرس آيات مورد استشهاد به طور کامل .٥
 .تصحيح مقّدمه کتاب و تقويت اسلوب عر� آن .٦

در مجموع كتاب مزبور مناسب است اما با اع�ل اصالحات و پيشنهادها براي تدريس 
  .تر خواهد بود  مناسب
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اإلسالم حميد محمدي تصحيح و  حجةاين كتاب نيز نوشته رشيد رشتو� است و توسط 
. ق است.هـ ١٤٢٤چاپ هفتم آن از انتشارات دار الذكر قم در سال  . ويرايش شده است

اين كتاب كاربرد دانشگاهي دارد و در رشته هاي زبان و ادبيات عر� و الهيات در مقطع 
  :ته استاين كتاب طبق موارد ذيل مورد نقد و برريس قرار گرف.  شود كارشنايس تدريس مي

  :از لحاظ شكيل) الف
و رعايت قواعد . شود اثر مزبور به لحاظ ميزان روا� و رسا بودن خوب ارزيا� مي

ويراييش و نگاريش در حد خو� است، البته خايل از اشتباهات چاپي نيست و اين 
 ٣ش�ره  ٤٩صفحه : به عنوان �ونه. كند اي به ارزش كتاب وارد �ي اشتباهات لطمه

» دخولها«كه صحيح آن » مدخولها« ٦٧و صفحه . است» اللفيف«كه صحيح آن » الفيف«
در ضمن اين اثر به لحاظ حروف نگاري، صفحه آرايي، صحايف و طرح جلد خوب . است

به . حجم كتاب تناسب خو� با تعداد واحدهاي درس مورد نظر دارد. شود توصيف مي
ي مقدمه، فهرست مطالب، جداول لحاظ داش� مشخصات كامل يك كتاب، اين اثر دارا

  .باشد ترصيف، و خالصه كيل مي

  :از لحاظ محتوايي) ب
كيفيت كاربرد اصطالحات تخصيص در اين اثر بسيار خوب است، و چون اين كتاب به 
از . زبان عر� نوشته  شده است نيازي به معادل سازي اصطالحات در آن پيدا نشده است
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لمي همچون مقدمه، جمع بندي، �رين و آزمون و سويي اين اثر از ابزارهاي خوب ع
اين كتاب از ) كارشنايس(و با توجه به سطح مورد نظر . جداول استفاده كرده است

هاي مثبت  از ديگر ويژگي. جامعيت بسيار خو� از حيث محتوا وموضوع، برخوردار است
آن نيز با باشد، كه از سويي مطالب  آن انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست مي

هاي شوراي عايل برنامه ريزي مطابقت كامل دارد، اين كتاب همچن� تناسب  رسفصل
ها و  خو� براي تدريس با توجه به رشته و مقطع تحصييل دارد، و ميزان روز آمدي داده

شود و داوران باتوجه به شيوه عرض مطالب و  اطالعات اثر در آن خوب ارزيا� مي
  .دانند زم مانند �ارين، جداول نو آوري اين اثر را در حد مطلوب مياستفاده از ابزارهاي ال 

از حيث داش� يك نظم منطقي و انسجام مطالب در فصول مختلف، اين كتاب رعايت 
مطالب (الزم را به جا آورده است و از سويي ديگر براي تبي� موضوعات مورد بحث 

�ارين كتاب، و مثالهاي رصيف و منابعي ذكر نشده است، ويل نسبت به ) رصيف و نحوي
مانند قران كريم، كتب احاديث و نهج : نحوي، اثر مذكور از منابع خو� برخوردار است

... ،٣٤٢، ٣١٠، ١٨٩، ٨١، ٦٥، ٤٢، ٣٨، ٣١البالغه، و متون شعري، بدين منظور به صفحات 
وان شود كه اين كتاب از هيچ منبع و مأخذي به عن خاطر نشان مي. رجوع شود ٥٣٧

فهرست منابع اسمي به ميان نياورده، ويل ميزان دقت در استنادات و ارجاعات الاقل در 
  .�ارين و شاهد مثالها دقيق است

  :از لحاظ ارزيش) ج
از آنجايي كه مصحح آقاي حميد محمدي از منابع قرآ�، حديثي و روا� خو� استفاده 

القي، و اجت�عي خوب ارزيا� �وده است جهت گ�ي اثر، به لحاظ علمي، فلسفي، اخ
اين كتاب تأليف بوده و ترجمه از ديگر . و در آن آثار مخرب مشاهده �يشود. مي شود

اين كتاب هر چند يك اثر كهن نيست ويل از آثار كهن مطالب رصيف و نحوي . آثار نيست
  .براي تفهيم استفاده الزم را به عمل آورده است
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  :پيشنهادها) د
  .الت چاپي و شكيل اثراصالح اشكا. ١
  ).قرع جرس العيد(به جاي ) رفع اذان العيد(قرار دادن عبارت . ٢
حداقل به صورت اشاره به مباحث آن در جلدهاي ) املوصول الحريف(برريس موضوع . ٣

  .قبيل و بعدي
  .٢٣٩در صفحه ) الحروف الناصبة(قرار دادن عالمت ساكن برروي . ٤

است اما با اع�ل اصالحات و پيشنهادها براي تدريس در مجموع كتاب مزبور مناسب 
  .تر خواهد بود  مناسب

  





 
 
 
 
 
 

q  قسم الصرف) 4(مبادئ العربیۀ  

. محّمدي استهاي ويرايش شده توسط حجت اإلسالم حميد  اين كتاب نيز ي� از كتاب
دانند رشيد رشتو�  هاي عر� و الهيات مي ه�نگونه كه اغلب اساتيد و دانشجويان رشته

تنظيم �ود و در هر كدام از اين اجزاء كتاب را  ٤و ٣، ٢، ١كتاب خود را در چهار سطح 
اما از آنجايي كه بسياري از مراكز علمي آموزيش به . به دو بخش رصف و نحو تقسيم كرد

را به  ٤كنند، ويراستار محرتم تصميم گرفتند كتاب  اين كتاب بسنده مي ٤سطح  تدريس
داوران كتاب اين . صورت دو جلد مجزا تحت عنوان قسم الرصف و قسم النحو ارائه دهند

هاي آموزيش به فهم دانشجو  اقدام ايشان را تحس� �وده و معتقدند اين كار در كتاب
  .كند كمك بيشرتي مي

دار الذكر و دار العلم : مانند. توسط چندين نارش به زيور طبع آراسته است كتاب مزبور
رسد صفحه آرايي دو نارش ي� باشد و حد اقل تا نوبت چاپ دهم كه  و به نظر مي. قم

هاي متعدد اين اثر  هـ ق منترش شده است هيچ تفاوت مشهودي در چاپ ١٤٢٤در سال 
  .رود ثر به ش�ر ميو اين ي� از نقاط ضعف ا. شود ديده �ي

اين كتاب بسته به رشتة آموزيش و شيوه و ميزان عرضه واحدهاي دريس در آن جهت 
و لذا پيشنهاد . تدريس درس رصف به ميزان حد اقل هشت واحد طراحي گرديده است

شود اساتيد اين درس، مطالب اين كتاب را بر اساس ميزان واحدهاي دريس تدريس  مي
  :كتاب و اينك ارزيا�. كنند
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  :از لحاظ شكيل) الف
كتاب با زبا� ساده، روان و رسا نگارش يافته است؛ و اين به خاطر اينكه كتاب اصيل 

هاي  اما با توجه به تغي�ات اسايس در بخش �رين. اساساً جهت آموزش تأليف شده است
ل ، برخي از احاديث و روايات بدون مراجعه به فرهنگ لغت قاب)پس از ويرايش(كتاب 

إّن الدنيا دار «: ، مورد چهارم، آمده است١٠٧هاي صفحه  فهم نيست؛ مثال، در �رين
ضن� ... املؤمن «: ، مورد ششم، آمده است١٢١و يا در صفحة » خبال و وبال و انتقال

ته  هي «: ، مورد هفتم، در وصف دنيا آمده است١٣٠و يا در صفحة » لّ� العريكة... بخلّ
اين احاديث و روايات براي دانشجويان و . »د امليود والخدوع الكنودالصدود العنود والحيو 

هاي احاديث و  يا طال� كه در آن مرحله از آموزش قرار دارند، بدون مراجعه به ترجمه
اين در حايل است كه . بدون ارائة توضيحات اضايف در م�، دشوار و غ� قابل فهم است

تر از احاديث و روايات  را حذف كرده است ساده هاي اصيل كتاب كه ويراستار آنها �رين
بلكه يا سطح احاديث . البته اين بدان مفهوم نيست كه احاديث حذف شوند. است
  .تر شود و يا ترتيبي داده شود كه دانشجويان بتوانند معا� آن را به راحتي بفهمند ساده

يژه در اعراب به و. نسخه ويرايش شدة كتاب با حروف چيني مناسب ارائه شده است
گذاري متون كه روشن است ويراستار و همكاران ايشان كه در مقدمه از آنان اسم برده 

اما اثر در آن . اند شده است، دقت زيادي در ارائة اثري � عيب و نقص به خرج داده
  :براي �ونه. حجم عظيم خايل از ايرادات تايپي و اعراب گذاري نبوده است

در » وعالمته ش� صغ�ة مقطوعة«: عالمت شّد آمده است، سطر دوم، ١٢در صفحه  - 
  .حايل كه اصوالً عالمت تشديد ش� نيست بلكه س� است

  .است» فإنّ «اشتباه، و صحيح آن » فأنّ «، سطر چهارم، واژة ٣٣در صفحة  - 
در اينجا بيشرت » ...َسَفَر يسُفُر ب� القوم فكاله�«: آمده است ٢٧صفحة  ١در پاورقي - 

با رجوع به . مبهم است) »هردو«به معني (» كاله�«از وزن ذكر نشده و آوردن 
جا » َسَفَر يَْسِفرُ «شود كه يك وزن آن يعني  معلوم مي مبادئ العربيةنسخة اصيل 
  .افتاده است
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طر مانده به آخر، دربارة آمدن نون وقايه بعد از حروف سخن ، يك س٥١در صفحة  - 
نوشته شده كه از اس�ي موصوله يا » َمنْ «به اشتباه » ِمن«به ميان آمده و حرف جّر 

  .اس�ي استفهام است
ها در مقايسه با كّل كتاب، از قوت اعراب گذاري و حروف چيني آن  اما اين حجم از غلط

  .كاهد �ي
به كارگ�ي عال�ي . راگراف بندي كتاب نيز بر مقبوليت آن افزوده استصفحه آرايي و پا

صفحات . مانند ستاره، دايرة سياه، دايرة توخايل وغ�ه، اثر به سزايي در فهم مطلب دارد
هاي مناسب آراسته شده است كه ياف� مطالب را براي خواننده  كتاب اغلب به رسصفحه

يي صورت گرفته است كه نياز به بازبيني دارد؛ براي اما در مواردي، سهوها. كند آسان مي
  :مثال
جهت ارجاع به پاورقي نگارش يافته است در  ٣، در م�، ش�رة ١٨٠در صفحه  - 

  .وجود ندارد ٣حاليكه پاورقي ش�رة 
آورده شده كه با توجه به  »جليّيل و طوييلّ «، سطر ششم، دو مثال ١٨٩در صفحة  - 

منتقل ) اي ديگر همراه با قاعدة خود، نه با قاعده(اال به سطر ب» جلييلّ «قاعده مثال 
  .شود

  .، سطر اول تكرار سطر آخر صفحة قبل است٢١١در صفحة  - 
، اس�ء داراي بناء عاريض شش نوع ذكر شده، در حايل كه ٢١٦، قاعدة ٢١٦در صفحة  - 

هاي ششم و هفتم  رسد ستاره به نظر مي. در م� هفت ستاره قرار داده شده است
  .به يك معنا هستند و بهرت است ستارة آخر حذف شودناظر 

بر اساس آنچه . همچن�، ي� از ايرادات تنظيم صفحات، مربوط به فهرست مطالب است
هاي روش نگارش و تأليف آمده است، فهرست مطالب بايد در آغاز كتاب قرار  در كتاب

هدف از اين . ستگ�د؛ هرچند گاهي ديده شده فهرست مطالب در پايان قرار گرفته ا
ودر كتاب قسم الرصف . چينش، دسرتيس ساده و آسان خواننده به مطالب كتاب است

لذا آوردن هرگونه مطلبي اعم از ض�يم و جداول . فهرست مطالب در پايان آمده است
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شود اين جداول  لذا پيشنهاد مي. كند وغ�ه، دسرتيس آسان به فهرت مطالب را سخت مي
  .هرست منتقل شوندبه جايي زودتر از ف

  :اي كه در كتاب وجود دارد از جمله موارد برجسته
. هاي اصيل كتاب وجود نداشت اي كه ويراستار نوشته است و ظاهراً در چاپ مقدمه - 

ويراستار در اين مقدمه، به انگيزة خود براي ويرايش كتاب اشاره كرده و اشكاالت 
  .عمدة چاپ اصيل كتاب را برشمرده است

  .همچون ابزاري براي تفهيم بهرت مطالب استجداويل كه  - 

  :از لحاظ محتوايي) ب
م� ) ها، ب آيات و روايات �رين) أ: توان به دو بخش تقسيم كرد ارجاعات اثر را مي. ١

در مورد اول ارجاعات به نحو احسن و با دقت فراوان صورت گرفته است؛ و اين . درس
اگرچه در پايان كتاب فهرستي از منابع  .مهم را ويراستار محرتم به عهده گرفته است

اما در مورد م� درس، متأسفانه نه آقاي رشتو� و نه جناب محمدي . روايات نيامده است
اند؛ و بالتبع فهرستي از  هيچ گونه ارجاعا� در مطالب كتاب و قواعد دريس ارائه نداده

) رشيد رشتو�(يسنده اين امر دست نو. منابع علمي مورد استناد ايشان هم نيامده است
را در دخل و ترصف در قواعد و استثنائات آن باز گذاشته، به طوري كه بسياري از 
استثنائاِت قواعد و موارد س�عي، از صنفي خاص و برخاسته از فرهنگ نويسنده نشأت 

من الرصفيّ� من «: آورده است ١١سطر  ١٨٧به عنوان مثال ايشان در صفحه . گرفته است
كنائّيس، فضوّيل، كتبّي، وفرائّيض يف النسبة إىل : فيقولون. لنسبة إىل الجمع املكّرس يجيزون ا

در اينجا اغلب استثنائا� كه نويسنده ارائه داده و » كنائس، مالئك، فضول، كتب وفرائض
ويراستار نيز آن را ابقا كرده است، جزء اصطالحا� است كه در كليساي يسوعيان لبنان 

و اساساً ـ با عدم ارائه مستندات و ارجاعات علمي ـ كيس . ار رفته استقرون متأخر به ك
. اند يا خ� داند كه آيا در اصل زبان عر� قرون اولية عرص اسالمي نيز استثناء بوده �ي

اما در كتاب نامي از . و غ�ه» انصاري«ناگفته �اند كه قاعدة مزبور استثنائا� دارد مانند 
اگر به كتب ديگر رصيف مراجعه كنيم برخي از مواردي كه رشتو� آنها و . آنها نيامده است
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هاي ديگر به مستثني نيستند بلكه بر عكس از  را جزء استثنائات آورده است، در كتاب
مانند فرائض و كتب . اند اند و بر اساس قاعده به صورت مفرد ذكر شده ه�ن الفاظ آمده

) ٧٧ص/٢ج. (اند ذكر شده رت فرّيض و كتا�ّ جامع الدروس العربية به صو كه در كتاب 
  .افزايد باري، ذكر منابع در اثر، بر قوت آن مي

اثر از لحاظ به كارگ�ي اصطالحات تخصيص رصف و نحو خوب است؛ اما نويسنده در . ٢
املايض الكامل واملايض السابق واملايض األكمل «از اصطالحا� همچون  ٢٣تا  ٢١صفحات 

املستقبل املجرّد واملستقبل «راي انواع فعل مايض، و اصطالحا� مانند ب» واملايض الناقص
رسد اين اصطالحات را  براي انواع فعل مضارع استفاده كرده است، كه به نظر مي» السابق

  . خود ابتكار كرده است و در هيچ كتاب ديگري پيش از او نيامده است
براي تدريس در دورة كارشنايس عيل رغم غني بودن مطالب اثر و مناسب بودن آن . ٣

هاي الهيات و ادبيات عر� و محافل حوزوي، برخي از قواعد رصف از قلم افتاده و  رشته
جواز حذف تاء : تغي�ات رصيف بسياري از كل�ت قرآن ناديده گرفته شده است؛ مانند

فّعل و هاي ت مضارعت از دو باب تفّعل و تفاعل، قاعدة تغي�ات رصيف پديد آمده در باب
ُد، اِثّاقَلْتُْم، فَٱّدارَْءتُْم و عَّ كَُّر، يَصَّ ، تغي�ات رصيف پديد آمده در ...تفاعل در كل�ت قرآ� يَذَّ

ُموَن و ي، يَِخصِّ ، تغي�ات رصيف آوايي پديد آمده در تاء ...باب افتعال در كل�ت قرآ� يَِهدِّ
، تَزَْدِري، ُمزَْدَجر وزائده باب افتعال در كل�� چون تَْصطَلُوَن، اَطَّلَ  كه همگي از ... َع، ٱْضطُرَّ

  .آيند و جاي آنها در اين كتاب خايل است قواعد رضوري در علم رصف به حساب مي
رود در اين كتاب نيامده  مبحث امليزان الرصيف نيز كه خم� ماية علم رصف به ش�ر مي

  .است
هاي  رسش آغاز هر درس، �رينمؤلف و ويراستار از ابزارهاي علمي از قبيل طرح پ. ٤

اين نوع . اند هاي ترصيف افعال به نحو احسن استفاده كرده پايا� هر مبحث، و جدول
رسد بسياري از  با اين حال به نظر مي. ابزارها، در تفهيم مطلب اثر به سزايي دارند

 هاي كتاب اصيل مفيد بودند و تعاريض با فرهنگ اسالمي نداشتند و بهرت بود �رين
هاي ارائه شدة ايشان، به رغم مفيد بودن،  كردند، چرا كه �رين ويراستار آنها را حذف �ي

هاي مباحث مهم و اسايس علم رصف، يعني  عالوه بر اين، �رين. اند تا حدودي يكنواخت
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مباحث اعالل، كايف نيستند، به ويژه مبحث انواع اعالل كه يا فاقد �رين است يا 
  .جز� است هاي آن بسيار �رين
شود سپس مثال، در  شيوه تأليف كتاب شيوة قيايس است، يعني ابتدا قاعده ذكر مي. ٥

موارد زيادي ديده شده است كه مؤلف پس از ذكر قاعدة عمومي به يك يا چند مثال 
. كنند كند، سپس استثنائات اين قاعده را به صورت كامل ذكر مي محدود اكتفا مي

زيرا يك مثال . شود تزلزل مفاهيم قواعد در ذهن دانشجو ميمتأسفانه اين شيوه باعث 
هاي استثنا� �ام  شود و به دنبال آن حجم وسيعي از مثال براي قاعده اصيل ذكر مي

براي مثال در صفحات . كند هاي دانشجو را دچار ترديد نسبت به قاعدة مذكور مي آموخته
و . آورند ده و سه مثال از استثنائات ميدر قاعده قلب ياء به واو دو مثال از قاع ٦٣و  ٦٢

وسه  )َمد�: مدينة(در نسبت، يك مثال » فَعيلة«قاعدة حذف ياء  ١٨٩يا در صفحه 
بينيم كه نويسنده  در مواردي مي. عنوان شده است )الطبيعي، السليقي، والرديني(استثناء 

ست؛ مانند صفحه خود مثال ناقض قاعده آورده و ويراستار محرتم به آن توجه نداشته ا
توان از  كه ساخ� افعل تفضيل جايز دانسته نشده است بنابراين �ي) سطر دوم( ١٢٤

قد بُنَي من املفعول «: اما در ه�ن صفحه آورده است. افعل تفضيل ساخت» ُحِمدَ «فعل 
ِرصَ  اگر اين استثنا وشذوذ صحت داشته باشد، آوردن » شذوذاً أْحَمد وأخرص من ُحِمَد و اختُ

  .�ن مثال در يك صفحه اشتباه استه
در اين مثال، دو . »رأيت أيُّهم متضلّع من العلوم«، سطر دوم مثال ٢٣٥و يا در صفحه 
، ديگر »ِمن«رود نه  به كار مي» باء«با حرف جّر » متضلّع«ي� اينكه : اشكال وجود دارد

ل به كار رفته اينكه اين مثال ناقض رشط دومي است كه در سطر پنجم آمده، چرا كه فع
» صدر صلة«همچن� در فايدة اول، سطر سوم، عبارت . مايض است» رأيُت «در مثال 

  .است» صدر الصلة«صحيح نيست و درسِت آن، 
ذكر شده  ١٤٩استثنا� بر ستارة قاعدة » زيْنب«، سطر ما قبل آخر، كلمة ١٥٢در صفحة 

االسم الثال� املوصوف املفتوح «: قاعدة مزبور در مورد جمع مؤنث سا� چن� است. است
پس . ثال� نيست تا استثنا شود» زينب«واژة . » الفاء تفتح عينه إذا كانت صحيحة ساكنة

  .بهرت است مثال عوض شود



  ٨٧قسم الرصف    ) ٤(مبادئ العربية  

  :رسد اثر در مواردي به بازنگري علمي نياز دارد؛ براي �ونه به نظر مي. ٦
لحرف حرف ل� يقال ل«: در تعريف حرف ل� آمده است ١٠سطر  ١١در صفحة  ·

ة ساكن سواء سبق بحركة تجانسه ك� يف ُعود و ميل أو  إذا وقع بعده حرف علّ
شود اين تعريف مربوط به  ه�نطور كه مشاهده مي» ...تخالفه ك� يف قَْوم وَسْ� 

  .حرف ل� نيست بلكه تعريف حرف ما قبِل حرف ل� است
وبعضها ... ال صحيحة قد ورد من الثال� أفع«: آمده است ٣٨در فائده صفحة  ·

در » ها«اين سخن چندان دقيق نيست؛ زيرا مرجع ضم�  »مهموز و معتّل 
شود فعل هم صحيح باشد هم معتّل؟  مگر مي. ، أفعال صحيحه است»بعضها«

  .بهرت است عبارت تعديل شود
إذا سبق ضمَ� املتكلّم فعٌل متعدٍّ أو : فائدة«: آمده است ٥١در اواسط صفحة  ·

رسد اين  به نظر مي» عناه فََصلَْت بينه� نوٌن تسّمى نون الوقايةاسم فعل �
سخن هم دقيق نيست، چرا كه ضم� تاء مضمومه نيز ضم� متكلّم به حساب 

بُْت «آيا در فعل . آيد مي اي وجود دارد؟ بنابراين بهرت است عبارت  نون وقايه» َرضَ
 .»...متعدٍّ  إذا سبق ياَء املتكلّم فعٌل «: به اين صورت تصحيح شود

سطر آخر، ي� از قواعد قلب واو به ياء معريف و در آن، رشط  ٦١در صفحة  ·
اجراي آن اعالل، اصيل بودن حرف عله عنوان شده است، در حايل كه اعالل 

كه واو زائد اسم » مهدي«كند مانند  مزبور دربارة حروف زائد نيز صدق مي
. رشط اصيل بودن حذف شود بنابراين بهرت است. مفعول به ياء قلب شده است

 .هر دو مثال ارائه شدة مؤلف ناقض اين رشط هستند
، هفت استثناء به صورت رشوط اعالل در ٥٠، مؤلف براي قاعدة ٦٣در صفحة  ·

شود و خود به  مورد اول به طور كّيل مشمول استثناء �ي. پاورقي آورده است
اِْرَعُوا «در عبارت » واو«خود رشايط اعالل را ندارد تا استثنا شود؛ زيرا حرف 

. شود ضم� جمع مذكر است و ضم� در همه حال دچار اعالل قلب �ي» العهود
و اگر فرضا به الف قلب شود، به معني آن است كه شخصيت مسند اليه از 
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بنابراين چه حركت آن اصيل باشد چه عاريض، . جمع به مثني تبديل شده است
اِرْقَِي «در عبارت » ياء«مر در مورد حرف اين ا. شود مشمول اين استثناء �ي

) رشط(ديگر اينكه استثنا . نيز صادق است وبايد رشط مزبور حذف شود» السلّم
ال «: توان در يك رشط جمع كرد و عبارت را چن� نوشت پنجم و ششم را مي

ناگفته �اند كه نويسنده » يجري هذا اإلعالل يف ع� الفعل من اللفيف املقرون
 .عنوان كرده است ٨٤ب را در ابتداي صفحة اين مطل

، مؤلف شش استثنا بر قاعد اعالل اجوف ذكر كرده است؛ كه به  ٦٧در صفحة  ·
رسد استثناي پنجم و ششم حشو باشند، زيرا اساساً اسم مرّه و اسم نوع  نظر مي
» قَْومة«براي قلب واو . توانند مصداقي براي اعالل باشند تا استثنا شوند يا� �ي

اي وجود ندارد، مگر اينكه فتحة  به الف قاعده) يعني واو ساكن ما قبل مفتوح(
شود،  تبديل م» يََخْوُف «كه به » يَْخَوُف «ما قبل و سكون واو عاريض باشند، مانند 

اين امر در . »يَخاُف «: شود سپس به علت فتحه و سكون عاريض دچار اعالل مي
نيز صادق است يعني اين دو كلمه نه به خاطر اسم مره يا نوع  »بِيَعة«مورد 

 .شوند، بلكه به خاطر اينكه رشايط اعالل را ندارند بودن دچار اعالل �ي
، چند مورد استثنا بر قاعدة لزوم اشتقاق صيغة مبالغه از فعل ١٢٨در صفحة  ·

به . ستكه از ثال� مزيد مشتق شده ا» زهوق«ثال� ذكر شده، از جمله واژة 
هم� . اند سورة ارساء نداشته ٨١رسد ويراستار محرتم عنايتي به آية  نظر مي

نيست » أْسَمعَ «زيرا اين صيغه مبالغة . صادق است» سميع«اشكال نيز بر كلمة 
 . است» َسِمعَ «بلكه مبالغة 

را براي آن قاعده آورده » أَُعيْمٍ «يك سطر مانده به آخر مثال  ٢٠٩در صفحة  ·
آمده است،  ١٩٥كه دربارة تصغ� در صفحة  ١٩٠ن مثال با قاعدة و اي. است

 .سازگاري ندارد
  .و مواردي ديگر ·

توان آنها را بر مؤلف  اين كتاب اشكاالت ديگري نيز دارد كه در حّد استحسا� است و �ي
  .يا منّقح ايراد گرفت
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كند،  س ميدر مجموع كتاب مزبور داراي نقاط قوت زيادي است كه آن را شايسته تدري
  .تر خواهد بود اما با برطرف كردن اشكاالت شكيل و محتوايي مسل�ً براي تدريس شايسته
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هاي ويرايش شده توسط  ه�نگونه كه در كتاب قبيل اشاره شد اين كتاب نيز ي� از كتاب
را به صورت دو جلد مجزا  ٤و ويراستار محرتم كتاب . حجت اإلسالم حميد محّمدي است

داوران كتاب اين اقدام ايشان را . تحت عنوان قسم الرصف و قسم النحو ارائه دادند
هاي آموزيش به فهم دانشجو كمك بيشرتي  كار در كتاب تحس� �وده و معتقدند اين

چاپ بيست و يكم از كتاب مزبور توسط دار الذكر قم به زيور طبع آراسته . كند مي
هيچ تفاوت مشهودي . هـ ق منترش شده است ١٤٢٤و اين نوبت چاپ در سال . گرديد
. رود ثر به ش�ر ميو اين ي� از نقاط ضعف ا. شود هاي متعدد اين اثر ديده �ي در چاپ

اين كتاب بسته به رشتة آموزيش و شيوه و ميزان عرضه واحدهاي دريس در آن كاربرد دارد 
آنچه در حال . بيشرتين استفاده را دارد مبادئ العربيةرسد از مجموع كتب  و به نظر مي

حارض در رشته زبان و ادبيات عر� معمول است اينكه اين كتاب در هفت ترم و در 
  :و اينك ارزيا� كتاب. واحد دريس تدريس گردد ١٤ قالب

  :از لحاظ شكيل) الف
البته در مواردي اندك . اثر مزبور از روا� و رسايي نسبتاً مطلو� برخوردار است

  :مانند. هايي هم وجود دارد كه تا حدودي فهم آن براي دانشجو مشكل است پيچيدگي
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كه بهرت » بطل عملُها وخرجت عن الرشطيةفإن َعِمَل فيها غ� ذلك «عبارت  ٢٦صفحه
بسنده كند، نه اينكه اسم رشط �اند و عمل آن » خرجت عن الرشطية«است به عبارت 

  .باطل شود
لكن إذا كان االستفهام بالهمزة وجب تقد�ُها عىل الفاء وكذلك العرض «عبارت  ٢٨ص

ين مثال بايد قبل از ا» إن كنت تحُب هللا أفال �تثل أمرَه: والتمنّي والتحضيض نحو
  .بيايد تا ابهامي براي دانشجو ايجاد نشود» وكذلك«
 .كه به هيچ وجه مثال فصيحي نيست» يكوُن عمرٌو إْن يذنْب وِهللا أُؤّدبْه«مثال  ٢٩ص

از ديگر . اند نويسنده و ويراستار تا حد خو� قواعد ويرايش و نگارش را رعايت كرده
حروف نگاري اثر در مجموع كتاب، صفحه آرايي مواردي كه مناسب تشخيص داده شد 

خييل خوب كه در مقايسه با كتاب اصيل خييل بهرت است، طرح جلد و صحايف آن به دو 
 .روش گالينگور و معمويل

همچن� داش� پيشگفتار، بيان رصيح اهداف، مقدمه کيل، فهرست اج�يل مطالب و 
  .روند ش�ر ميفهرست موضوعي از نقاط قوت شكيل اين كتاب به 

ه�نگونه كه پيشرت در معريف اثر گفته شد اين كتاب به عنوان منبع اصيل براي تدريس 
هاي مرتبط با زبان عر�  و از آنجايي كه رشته. رود ها به ش�ر مي قواعد عر� در دانشگاه

توان گفت كه  هر كدام مقدار و شيوه خايص براي دروس قواعد عر� دارند به سختي مي
به عنوان مثال تعداد و عنوان . كتاب با حجم واحدهاي مرتبط سازگاري دارد يا خ�اين 

به بعد دچار تغي� و تحول  ١٣٩٠واحدهاي دريس در رشته زبان و ادبيات عر� از سال 
هاي آموزيش بر اساس  ويل  هنوز برخي از گروه. درس رصف از درس نحو جدا شد. شد

رشته الهيات نيز دروس رصف و نحو از يكديگر جدا در . كنند هاي سابق عمل مي رسفصل
آنچه مسلم است اينكه اغلب اساتيد اين دروس از زيادي حجم اين كتاب براي . اند نشده

  .تدريس شكايت دارند
عل�غم بهبود ياف� كيفيت چاپ در نسخه ويرايش شده آقاي محمدي اما متأسفانه اين 

و در . وبت است هيچ تفاو� پيدا نكردهاي متعدد كه بيش از بيست ن نسخه در چاپ
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البته . اند هاي بعدي بهرت بوده هاي نخست� چاپ از نوبت مواردي ديده شده كه نوبت
  .شايد علت اين امر تعدد نارش باشد

از اشكاال� كه به اين كتاب وارد است نداش� کتابشنايس، فهرست منابع و جداول 
  .توضيحي

  :از لحاظ محتوايي) ب
به جز در مواردي . اند رسد اصطالحات تخصيص در اين اثر به خو� به كار رفته به نظر مي
  :اندك مانند

الف » تنالوا«كه حرف الف را در عبارت ) إعراب القرآن والحديث(در قسمت  ٣٤صفحه
شود،  ناميده مي» الف ج�عت، يا الف جمع«در صور� كه اين الف . فارقه ناميده است

  .گويد �ي» هالف فارق«و كيس به آن 
ايشان اسم فعل، مصدر و اسم فاعل و صفت مشبّهه را مؤول به رصيح  ٤٣در صفحه
كند، كه مؤول به رصيح در اين مورد جعل اصطالح جديدي است، سپس  حساب مي

ويجري هذا املجرى ما يشبه الفعل من ظرف وشبهه أي حرف الجّر وأفعل «گويد  مي
مجرور به شبه فعل نيز جاي تأمل دار، ضمناً  كه ناميده شدن ظرف و جار و »التفضيل

 .مثال افعل التفضيل هم در اينجا جاي خدشه دارد
ويل اين �ارين . اين اثر تا حدود زيادي از �ارين جهت تفهيم موضوع بهره جسته است

الزم است در بسياري از مباحث . در مواضعي از كتاب، داراي ضعف كمي و كيفي هستند
تر طراحي گردد، مانند �ارين مربوط به رفع و نصب و جزم فعل  تنوع�ارين بيشرت و م

  .كه فقط يك �رين طراحي شده است) ٣١١تا  ٣٠٢از صفحه(مضارع، �ارين بحث اضافه 
اما بسياري از مباحث نحوي در قسم الرصف آن . كتاب داراي جامعيت مطلوب است

الرصف به قسم النحو منتقل شود مباحث نحوي قسم  و پيشنهاد مي. گنجانده شده است
هاي شورايعايل  تطابق اثر با عنوان و فهرست آن و تطابق محتواي كتاب با رسفصل. گردد

 .رود برنامه ريزي نيز از نقاط قوت اين اثر به ش�ر مي
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ها، و برقراري نظم  هايي از نوآوري در روش طرح مطالب و تنوع قلم همچن� وجود �ونه
البته در مواردي جز� اشكاال� . بر محاسن كتاب افزوده استمنطقي و انسجام مطالب 

از فوائد ايشان مسأله  ٢كه در ش�رة  ٤٦مانند صفحه . بر نحوه چينش مطالب وارد است
مطرح » نِْعمَ «را در باب تنازع و بدل و ضم� شأن و  رتبةً  جواز عود ضم� متأخر لفظاً و
و نيز با توجه به . ر اين صفحه ارائه شده استها متأخر ب كرده، در حاليكه �ام اين بحث

تفاوت شديد ب� حجم مباحث نحوي اسم و مباحث نحوي فعل، بهرت است مباحث فعل 
 .به تأخ� بيفتد

شود اما  عدم وجود استنادات در اثر اصيل و پس از تنقيح، از معايب آن محسوب مي
ات تا حدودي اين ضعف را دقت منّقح در استنادات و ارجاعات مربوط به آيات و رواي

عدم وجود مشکل ارزيش خايص در کتاب پس از تنقيح، و سازنده . برطرف كرده است
هاي شايان  بودن م� اثر از لحاظ فرهنگي، با به کار گ�ي متون آيات و روايات از تالش

با اين حال ايشان نسبت به تغي� الفاظ آيات كه توسط آقاي . تحس� منّقح محرتم است
 .اند و� صورت گرفته، دقت كمرتي داشتهرشت

به ويژه در مبحث . سازد آوردن مطالب اصيل اثر به صورت فوائد، خدشه به آن وارد مي
داوران معتقدند حذف برخي از �ارين اصيل کتاب که مشکل ارزيش نداشته و مفيد . حال
 .اند رضورت چندا� ندارد بوده

  :مانند. تا حدودي از قوت آن كاسته استضمناً وجود اشکاالت علمي جز� در اثر 
ومن كل ما يوجب يرفع الفعل املضارع إذا تجرّد من النواصب والجوازم «عبارت  ١٧صفحه 
  .تواند محالً مرفوع باشد زيرا در حالت بناء نيز فعل مي. عبارت صحيحي نيست» بناءه
در ) إذن(معلوم شود بايد پس از جمله ديگري بيايد تا » إذن تبلَغ القصدَ «مثال  ١٨صفحه

  .رود نه مستقالً جواب جملة ديگري به كار مي
أو ... أو للغاية.... يف هذا الباب تكون حرف جّر إّما للتعليل ) حتى: (فائدة« ١٩صفحه 
ويف غ� ذلك تكون إّما حرف جّر لخصوص الغاية أو حرف عطف أو حرف ... لالستثناء
  .ز به توضيحات بيشرتي دارداين عبارت داراي ابهام است و نيا» ابتداء
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در . به تنهايي نيامده است) أين(لفعل� ذكر شده و جازمة جزء ادوات ) أين�( ٢٥صفحه 
رشطيه، ) إن(فوايد هم� صفحه نيز �ام ادوات رشط جازم را اسم حساب كرده غ� از 

  .نيز جزء حروف رشط است، نه اس�ء رشط) إذما(درحايل كه بنا به رأي مشهور 
� أَر تلميذاً أجدر به الثناُء من صاحب «مثال عمل اسم تفضيل در اسم ظاهر  ٤٣ صفحه
  .غلط است، زيرا رشوط عمل اسم تفضيل در اسم ظاهر در آن موجود نيست» االجتهاد
رشط خرب ضم� الشأن را اسميه بودن جمله دانسته است، در  ١٠٧ش�ره  ١٢٦صفحه

در ه�ن صفحه ناقض » أُخربُت أنّه يقوم األم�«حاليكه اين رشط اعتبار ندارد و جمله 
فإنّها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي يف ﴿ضمناً آيه كر�ة . سخن مؤلف است

  .كند ل مينيز اين رشط را باط ﴾الصدور
إذا كان املشغول عنه مرفوعاً بعد األدوات املختّصة باالسم كان «عبارت  ٢، فايده١٩٧صفحه

 »...ويرتجح الرفع عىل الفاعلية . مبتدأً، أو بعد املختصة بالفعل كان فاعالً أو نائب فاعل
ايشان بحث اسم مرفوعي كه . كالم صحيح نيست الفاعلية مرفوع كردن مشغول عنه عىل

پس از ادوات مختص به فعل آمده كه بايد به عنوان فاعل يا نائب فاعل لفعل محذوف 
  .اعراب شود را با بحث اشتغال قاطي كرده است

الزم بود ايشان مورد جواز األمرين » ...يرتّجح رفع املشغول عنه« ١٥٨ش�ره  ١٩٨صفحه
  .گفت كرد و سپس اين جمله را مي طرح ميعىل السواء را نيز م

اضافه شدن مذ و منذ به » وتارة إىل املفرد... ُمْذ و ُمنُذ تضافان تارة إىل الجملة« ٣٠٩صفحه
نظر اغلب نحوي� آن است كه اگر اسم مفرد پس از آن دو به . مفرد جاي بحث دارد

د در اينجا حكم اسم البته الزم بو . صورت مجرور بيايد اين دو حرف جر هستند نه ظرف
  .گفت مفرد مرفوع را بعد از مذ ومنذ را مي

من ينتظر و من ال  لغة مبحث. مطالب مربوط به ترخيم ناقص ذكر شده است ٢٢٠صفحه
  .اند ذكر نشده... ينتظر و ترخيم حذف الحرف� و
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  :پيشنهادها) ج
 .اشکاالت علمي کتاب برطرف شود  -
 .ازنوييس شود عبارات غ� روان و غ� فصيح کتاب ب -
  .در برخي مباحث کتاب تقديم و تأخ� الزم اع�ل گردد  -
 .جمالت قرآ� يا حديثي م� اصيل درس به قرآن و منبع اصيل مستند شود  -
 .تر و فراگ�تري براي کتاب پيش بيني گردد  �ارين متنّوع -
 .اشکاالت تايپي و چاپي کتاب اصالح گردد  -
 .تخصيص برطرف شود  اشکاالت اندک در کاربرد اصطالحات -
 .انتقال مباحث نحوي کتاب الرصف به کتاب النحو  -
  .نوش� استنادات و ارجاعات نحوي به ويژه در مسائل خاليف  -

در مجموع اثر مزبور داراي نقاط قوت زيادي است، اما با برطرف ساخ� نقاط ضعف و 
  .اع�ل پيشنهادها براي تدريس مناسبرت خواهد بود



  
  
  
  
  
  
q تمارین نحویۀ على شرح ابن عقیل  

اين كتاب تأليف رسكار خانم دكرت طاهره اخرتي و ديگران است و از سوي مركز تحقيقات 
اثر مزبور به عنوان كتاب . يافته استانتشار ) ع(واحد خواهران دانشگاه امام صادق 

هاي كشور  هاي زبان و ادبيات عر� اين دانشگاه و برخي از دانشگاه كمك دريس در گروه
نقاط قوت، ضعف و پيشنهادهاي اصالحي آن به . در مقطع كارشنايس مورد استفاده است

  :رشح زير معّ� گرديد 
  :از لحاظ شكيل) الف

  : م� اثر تا حد قابل قبويل روان و رساست، جز در مواردي اندك، مانند
؛ كه درست آن است كه ..." ما هو عن معمول : "٤٦تست ش�ره  ٩٧صفحه  -

  ..."ما هو الصحيح عن معمول "بگويد 
اگر منظور از عالئم، اسم بودن يا . چندان گويا نيست ٤، صورت �رين  ١٤صفحه  -

يست، زيرا اول بايد اسم بودن يا فعل بودن مشخص فعل بودن است؛ منطقي ن
شود سپس معرب و مبني، و اگر منظور مشخص كردن نوع شباهت به حرف 

ً منظور نوع إعراب است كه . رساند است، اين جمله آن را �ي در حاليكه ظاهرا
 .أرش إىل نوع العالمات اإلعرابية لكلٍّ منها: بايد گفته شود

�رين صحيح نيست، زيرا قول اعم از كالم و كلم ، صورت �١رين  ١١صفحه  -
 .است
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خايل از اشكال نيست، صورت سؤال نشان دهنده دو مرحله  �٢٣رين  ٣٠صفحه  -
پي در پي جمله سازي و به كارگ�ي اسم اشاره است، در حاليكه اين دو مرحله 

از نظر نحوي  "االس�ء االشارة"بايد پس و پيش شوند، ضمن اينكه اصطالح 
 .رست استناد

هر سه  ٤و٣و٢، با توجه به صورت سؤال سه گزينة ٩، تست ش�ره  ٤١صفحه -
چون همه داراي فعل معرب هستند، صورت سؤال بايد دقيقرت . صحيح هستند

 .باشد
  .و مواردي ديگر از اين قبيل -

متأسفانه حروف چيني كتاب از . صفحه آرايي كتاب، صحايف و طرح جلد مناسب است
از جمله وجود اشكاالت فراوان در عالمتگذاري كه . خوردار نيستمطلوبيت الزم بر 

  :هايي از آن در جدول زير آمده است  �ونه
  .است »يفرط ِيف «كه صحيح آن » يفرط ىفِ « ١٦صفحه
  .است» كباسِط كّفيه«كه صحيح آن » كباسٍط كّفيه«  ١٧صفحه
مُوا«  ١١صفحه ُموا«كه صحيح آن » فََقدِّ   .است» فََقدِّ
  .است» كَرَّةً «كه صحيح آن  »كَرّةَ « ١٢صفحه
  ...و. است» تلك منشآتٌ «كه صحيح آن » تلك منشآٍت « ١٤صفحه

  :و همچن� اشكاالت چاپي فراوان، مانند
  .است» يعملون له«كه صحيح آن » يحملون له«١٤صفحه
  .است» للم�ت«كه صحيح آن  »للم�ة« ٢٠صفحه
  .است» ـ للسائل�فيها «كه صحيح آن » في� ـ للسائل�« ١٧٠صفحه
  .است» فقتله�«كه صحيح آن » فقبّله�« ٢١صفحه
  .است» قالوا يا أيّها العزيز«كه صحيح آن » قالوا أيّها العزيز« ١٧صفحه

  .وموارد ديگر
مانند . همچن� وجود اشكاالت ويراييش و نگاريش تا حدودي اثر را در بر گرفته است

  :موارد ذيل



  ٩٩حوية عىل رشح ابن عقيل    �ارين ن 

االرساء،  ١٢در موارد فراوان؛ ص) إ(يا ) أ(قطع عدم رعايت عالمتگذاري همزة  -
  ....االس�ء و ١٦االوجاع، ص ١٥االس�ء، ص ١٣االنفال، ص

 .إتّبع  ٨ش�ره  ١٤ص: عدم رعايت عالمتگذاري همزة وصل در برخي موارد مثل  -
و " ى"براي حرف ياء بزرگ روش يكسا� در نقطه گذاري اتخاذ نشده است گاهي  -

 " .ي"گاهي 
شود كه اين مهم نيز در مواردي  قرآ� براي ياء بزرگ نقطه گذارده �ي در كتابت -

 وأنتم عاكفون يف﴿ ١٤ص ﴿لو أن يل﴾، ١٢صفحه : رعايت نشده است، مانند
 .﴾واتّقوا هللا الذي﴿ ١٥املساجد﴾ ، ص

روش يكسا� جهت إعرابگذاري همزة قطع در مورد آيات قرآن وجود ندارد؛  -
َ (و گاهي با حركت گذاري ) أ(گاهي با گذاش� همزة كوچك  ، كه بايد روش )ا

 .شود يكسان داشته باشد، البته در كتابت قرآ� تنها به حركت گذاري اكتفا مي
 ١٢اشكاالت فراوان در ويرگول گذاري، گيومه گذاري و ديگر عالمات، مانند ص -

 ...كه آوردن گيومه براي شعر الزم نيست و  ٩ش �٣رين 
هايي وجود دارد و گاهي آيات فاقد نشانه هستند،  قرآ� نشانه در اثر گاهي براي آيات

  :مانند
  .اي ندارند كه آيات قرآن عالمت مشخصه ٥و٣و٢و١هاي  ؛ ش�ره٢٩صفحه ·
دانشجو بايد اسم اشارة مناسبي بگذارد ، در حاليكه هيچ اسم  ٢، ش�ره ٢٩صفحه ·

) هنالك(لمة اي مناسبرت از آنچه در كتاب خدا آمده، نيست و آن هم ك اشاره
اي از قرآن است هر اسم اشارة مناسبي را به  است، و تا دانشجو نداند عبارت آيه

 .كار خواهد گرفت 
 .و موارد ديگر. كه نه عالمت آيه دارد و نه آدريس ١٢ش�رة  �٢٥رين  ٣٢صفحه  ·

 :مانند. اضافه بر اين اثر داراي اشكاالت اسلو�، دستوري و نحوي است
  .است  سقيناهامن جداوله كه صحيح آن  سقيناه... و:  ١١٥ش�ره ١٧صفحه  §
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بنات آوي كه كلمة  فيهااَيام معدودات تختبئ  ىف:  �٢رين ب جمله ٢٠صفحه  §
 .فيها زائد است 

 .است  سببهكه صحيح آن  سببهابّ� اَحوال بنائها و:  �٦رين  ١٥صفحه  §
 .است  استع�لهكه صحيح آن  استع�لهابّ� مواضع :  �٢٥رين  ٣٢صفحه  §
ال ...  حوله�كه صحيح آن  ال �ّسها...  حولهايشيب الدهر :  �٢٩رين  ٣٤صفحه  §

 . �ّسه�
اما . اثر داراي بيان اهداف ، مقدمه كيل ، فهرست مطالب تفصييل و فهرست منابع است

 .در ع� حال فاقد پيشگفتار و كتابشنايس است

  :از لحاظ محتوايي) ب
 :محتوايي داراي نقاط قوت خو� است،  از جمله موارد ذيلاين كتاب از لحاظ 

  .كاربرد مناسب اصطالحات تخصيص .١
 .معادل سازي خوب اصطالحات تخصيص .٢
 .تالش قابل تحس� جهت استخراج �ارين براي كتاب رشح ابن عقيل .٣
 .انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن .٤
 .سؤاالتسعي در استفاده از متون قديم و جديد در طرح  .٥
داش� نظم منطقي و انسجام مطالب، زيرا از خود كتاب ابن عقيل تبعيت داشته  .٦

 .است
جز در يك مورد كه اشاره . (اثر داراي جهت گ�ي نسبتاً مثبت و اسالمي است .٧

 ).خواهد شد
 :با اين حال موارد ذيل به عنوان نقاط ضعف اين اثر تشخيص داده شد

  .جاي تأمل دارد )االختبارات املوضوعية(به  )سؤاالت تستي(معادل سازي اصطالح  .١
مانند �رين پر كردن جاي خايل براي . پاي� بودن سطح سؤاالت در برخي موارد .٢

 ...م� قواعد نحوي و
 .هاي ذكر شدة فوق و مواردي ديگر مانند �ونه. عدم ذكر آدرس برخي آيات قرآ� .٣



  ١٠١حوية عىل رشح ابن عقيل    �ارين ن 

كه در م� نه به نام شاعر اشاره شده است و . عدم ذكر آدرس بسياري از اشعار .٤
 . و در قسمت پايا� كتاب تنها به نام شاعر اشاره شده است. نه منبع

 ٢٠، صفحة ٦؛ م� ألف از �رين ١٥صفحه : مانند. عدم ذكر منابع متون برگزيده .٥
هاي ألف و ب از  م� ٢٦، صفحه �١٣رين  ٢١، صفحة ١٢م� ألف از �رين 

 ....و  �١٨رين 
بطوريكه تنها به ذكر نام كتاب و . عدم رعايت دقت كامل در اسنادات و ارجاعات .٦

مانند ارجاعات صفحات . بدون اشاره به ديگر اطالعات مطلوب بسنده شده است
 ...و ٣٢٥،  ٣٢٢-٣٢١،  ٣٢٠-٣١٩،  ٣١٨

ند برخي از متون كه از مان. عدم ذكر برخي از منابع در فهرست منابع و مآخذ .٧
واألدب نقل شده است بدون اينكه نامي از كتاب نه در اللغة كتاب درس 

  .ارجاعات و نه در فهرست منابع آمده باشد
در مجموع كتاب مزبور تا حدود زيادي مناسب است اما با اع�ل اصالحات شكيل و 

  .تر خواهد بود علمي، به عنوان منبع كمك دريس مناسب
  

  





  
  
  
  
  
  
q  1(صرف و نحو کاربردى(  

اين كتاب توسط آقاي دكرت سيد احمد امامزاده به رشته تحرير درآمده است، وانتشارات 
نسخه مورد . رسانده استدانشگاه پيام نور آن را در دو قسمت اول و دوم به چاپ 

رسد اين اثر كاربردي  منترش شده است، و به نظر مي ١٣٧٥مطالعه و داوري در سال 
هاي مرتبط با زبان و ادبيات عر� از قبيل الهيات و زبان و ادبيات  آموزيش براي رشته

  :آيد نقد اين كتاب است آنچه در ذيل مي. فاريس تأليف يافته است

  :از لحاظ شكيل) الف
نويسنده . يان مطالب كتاب در سطح مناسب و قابل فهمي نگارش يافته استب

و از �ارين، مثالهاي متعدد و گوناگون . اند اصطالحات كتاب را به نحو احسن به كار برده
همچن� كيفيت چاپ كتاب در مجموع اثر . اند و جداول جهت تفهيم مطلب بهره جسته

وجود برخي اشتباهات چاپي و نگاريش در بعيض  با اين حال. در سطح مطلو� قرار دارد
  : مانند. كنند از صفحات كتاب خود �ايي مي

  .است» الغريبة«كه صحيح آن » العربية« ١٢سطر  ٣صفحه
  .ها مانند شعر است مثال ١١سطر ٢٢صفحه
  .است» وأنت تعبانُ «كه صحيح آن » وأنت تعبانٌ « ٦سطر ٤٣صفحه
  .است» الضم� املتصل«كه صحيح آن » الضم� املنفصل« ١١سطر ٤٥صفحه
  .است» إذا خفي«كه صحيح آن » إذا ففي« ١٧سطر ١٢٧صفحه
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  .است» فاعل« كه صحيح آن» فعال« ١٠سطر ١٣٩ صفحه
  .است» املخي�ت« كه صحيح آن» املخي�ة« ١٠/٤تدريب  ٢٣٥صفحه
  .است» نسانَ َخلََق اإل « كه صحيح آن» ُخلَِق اإلنسانَ « ١٨سطر ١٥٢صفحه

  .و مواردي ديگر
هاي  هاي همزه وصل و همزه قطع در مكان شود كه عالمتگذاري از ديگر سو مالحظه مي

  : به عنوان �ونه. زيادي از اثر مراعات نشده است
  .است» استكبار«كه صحيح آن » إستكبار« ٧سطر ١٣صفحه
  .است» ارضب«كه صحيح آن » إرضب« ١٨سطر  ١٤صفحه
  .است» أدوات«كه صحيح آن » ادوات« ٢٥سطر ١٤صفحه 

همچن� شيوه يكسا� براي ذكر آدرس آيات و برخي از منابع به كار نرفته است، به 
. ها حالت يكسا� وجود ندارد ها و سطربندي گذاري اي كه در ارجاعات و عالمت گونه

در و در برخي موارد . ١٤و ٨صفحه: مانند. اند گاهي اوقات آيات بدون ذكر آدرس آمده
اند مانند  اند و بعيض ديگر بدون آدرس آمده يك صفحه بعيض از آيات با آدرس ذكر شده

مانند گيومه يا (در بسياري از موارد آيات را بدون عالمت مشخصه . ٤٥و  ٦٧صفحات 
  .آورده است) پرانتز گلدار

  :از لحاظ محتوايي) ب
ريزي از  شوراي عايل برنامههاي مصوب  نگارش اثر به زبان عر� و مطابقت آن با رسفصل

عالوه بر اين وجود نظم منطقي و انسجام در مطالب امتياز . نقاط قوت اين اثر است
نويسنده در نقل مطالب كتاب امانت علمي را به خو� . شود ديگري براي آن محسوب مي

همچن� اثر از جامعيت خو� برخوردار است، چرا كه مطالب، . رعايت كرده است
و نظر به اهت�م نويسنده در . اند سطح دانشجو و در حد نيازش تنظيم شده متناسب با

هاي قرآ�، اين كتاب از لحاظ ارزيش مثبت  جهت ارائه مطالب با استعانت از شاهد مثال
  .شود ارزيا� مي



  ١٠٥)    ١(رصف و نحو كاربردى  

اشتباها� از . با اين وجود، برخي از اشتباهات علمي نياز به بازنگري و تصحيح دارند
  :قبيل
بل ) ال(الحروف الشمسية هي الحروف التي ال تلفظ معها الم «عبارت  ١٦رسط ٧صفحه
اگرچه اين مطلب درست است، اما با توجه به مبتدي بودن دانشجويان الزم است » تشّدد

و هنگامي كه آغاز كلمه همزه وصل . ذكر كنند كه اين مطلب در حالت ابتداي كالم است
  .نخواهد شدباشد و در وسط كالم است همزه هم تلفظ 

َخَرْجنا : إذا كان متصال بالفعل املايض فهو يف محل رفع نحو) نا(الضم� « ٢سطر ٤٧صفحه
كه به خو� واضح است كه » ...يف محل نصب إذا اتصل بفعل أو حرف ناسخ) نا(الضم� 

  .عبارت دچار ضعف علمي است
» يف املضارع الغائبة«كه صحيح آن » يف املضارع املخاطب« ٤جائز االستتار ش�ره ٤٩صفحه
  .است
كه بهرت است  »فعالً ماضياً ) � تذهب(ملاذا يكون «عبارت  ٣ش�ره ٢تدريب ٦٨صفحه

  . »عىل املايض) � يذهب(ملاذا يدّل «بنويسند 
كه بهرت » داالً عىل املضارع) إن شاء هللا(ملاذا يكون «عبارت  ٥ش�ره ٢تدريب ٦٨صفحه

  .»عىل املايض) اء هللاإن ش(ملاذا ال يدّل «است بنويسند 
كه » وهي مختصة باألس�ء املفردة، واملنرصفة وجمع التكس�«عبارت  ١٩سطر ٩٧صفحه

  .»وهي مختصة باألس�ء املنرصفة مفردة كانت أو جمع تكس�«دقيقرت آنكه بنويسند 
در حاليكه » )الخرب منصوب عىل الظرفية. (املدرسة قرَب املسجد« ٤ش�ره ١١٦صفحه

  .و مواردي ديگر. نيست خرب» قرَب «
مثال اين . ها در برخي موارد است از ديگر اشكاالت اثر، عدم ذكر منابع اقوال در پاورقي

توان يافت كه از ثعالبي و ابن سيده مطالبي را نقل  مي ٢١  ،٥مطلب را در صفحات 
نابع و نيز استفاده از م. شود اند اما در پاورقي ارجاعي به اين دو منبع ديده �ي كرده

  .سازد اي به قوت علمي اين اثر وارد مي دست دوم در برخي موارد خدشه
  :مانند. شود در مواردي نيز اشكاال� در �ارين و جواب آنها مشاهده مي
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تابوت، «: اند مانند هاي موجود اغلب با يك نوع حروف آمده داده ١١تدريب ١١صفحه
  .گ�د ا از دانشجو ميو اين امر فرصت تفكر ر . »تراب، ثرى، ثجاج، ثعبان

يعني » الس�ء« ١٦٠و جواب صفحه  »......يط� العصفور يف « ٢ش�ره ٦تدريب  ١٧صفحه
  .برسد» يف الهواء«كه ممكن است به ذهن دانشجويان » يط� العصفور يف الس�ء«

  .صله موصول ذكر نشده است» ملا يقض ما أمره«: مثال ١٢تدريب  ٩٦صفحه
جمله اسميه » الروُح من أمر رّ� «جملة . جواب ناقص است ٦ش�ره ١تدريب ٢٢٠صفحه

  .ذكر نشده است
  .جواب ناقص است حالت جمع ذكر نشده است ١٠ش�ره ٥تدريب ٢٢١صفحه

  

  :پيشنهادها) ج
  .اصالح خطاهاي شكيل كتاب؛ به ويژه خطاهاي تايپي و نگاريش. ١
  .اصالح خطاهاي محتوايي اثر. ٢

نقاط قوت و رفع نقاط ضعف براي تدريس مناسبرت در مجموع اين كتاب با افزايش 
  .خواهد بود

  



  
  
  
  
  
  
q  2(صرف و نحو کاربردى(  

. هـ ش توسط انتشارات دانشگاه پيام نور منترش شد ١٣٧٨چاپ چهارم اين كتاب در سال 
نويسنده اثر آقاي دكرت سيد احمد امامزاده هستند كه اين كتاب را جهت كاربرد آموزيش 

كتاب به . اند تأليف �وده... هاي مرتبط با زبان و ادبيات عر� به ويژه الهيات و در رشته
اين كتاب پس از مطالعه و برريس اينگونه ارزيا� . صورت دو قسمتي تنظيم شده است

  :گرديد

  :اظ شكيلاز لح) ألف
از جمله روان و رسا بودن سطح بيان مطالب، . اين كتاب داراي نقاط قوت زيادي است

هاي جز� هر درس در آغاز آن، جامعيت صوري اثر از لحاظ  تبي� اهداف كيل و هدف
، رعايت اصول و قواعد ...اشت�ل بر فهرست مطالب، فهرست منابع، مآخذ و جداول و

البته در (اثر و تناسب حجم كتاب با تعداد واحدهاي دريس نگارش و ويرايش در مجموع 
وإالّ حجم �ارين خييل زياد ). صور� كه بخيش از �ارين را به خود دانشجو واگذار كنند

  .است
با اين حال اثر ياد شده در موارد محدودي اشكاالت اعرابگذاري و اشكاالت چاپي وجود 

  .اين برريس اشاره خواهد شدهايي از آن در پايان  كه به �ونه. دارد
  . عالوه بر اين در تنظيم �ارين كتاب نيز اشتباها� رخ داده است
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به عنوان مثال در . آرايي ديده شد اضافه بر آن، موارد اند� اشكال در تايپ و صفحه
  .سطر غ� كامل است ١٠٦صفحه 

  :از لحاظ محتوايي) ب
استفاده از . س و كاربردي بودن آنهاستاز نقاط قوت اين اثر تناسب مطالب با اهداف در 

ابزارهاي علمي براي تفهيم موضوع از قبيل طرح بحث مقدما�، �رين و آزمون و مثال و 
نويسنده كتاب اصطالحات تخصيص را به نحو . شوند از محاسن كتاب محسوب مي... 

 .همچن� مطالب كتاب از جامعيت مطلوب برخوردار است. اند احسن به كار گرفته
كه . دهد ريزي را پوشش مي هاي مصوب شوراي عايل برنامه مطالب كتاب �امي رسفصل

البته ي� از موضوعات آن مبحث افعال القلوب است و اين مبحث جزء مباحث رصف و 
اثر از نظم منطقي و انسجام مطالب برخوردار است ودر . آيد به ش�ر مي ٤نحو كاربردي 

نويسنده . داشته امانت علمي را مراعات كرده است مواردي كه استنادات يا ارجاعات
همچن� . گ�ي از آيات و روايات جلوه فرهنگي خو� را به اين اثر داده است كتاب با بهره

. هاي ارائه مطالب است باور داوران كتاب بر اين است كه اثر داراي نوآوري در روش
  :گردد ت اول كتاب ارائه ميهاي محدودي از اشكاالت شكيل و محتوايي قسم اينك �ونه
  .است» ُسعال«كه صحيح آن » ُس�ل« ١٥سطر ٥صفحه §
  .است» مصيبت«كه صحيح آن » وصيت« ٢پاورقي  ٧صفحه §
  .است» فأنت عنه تلّهى«كه صحيح آن » وأنت عنه تلّهى« ١/٥تدريب  ٩صفحه §
  .است» قطع«كه صحيح آن » قطّ « ١٢جواب تدريب  ٢٠صفحه §
  .است» َشمَّ «يح آن كه صح» ثَمَّ « ٣سطر ٤٤صفحه §
  .است» فَتْوىٰ «كه صحيح آن » تَْقوىٰ « ١٨سطر ٦٧صفحه §
  .است» أْوَمأ«كه صحيح آن » أْوقَأ« ٩تدريب ٧٢صفحه §
  .جواب يُوِصُل ذكر نشده است ٣در جواب تدريب ٧٤صفحه §
  .ذكر نشده است ٤جواب ش�ره ١در جواب تدريب ٧٤صفحه §
  .است» صاد«كه صحيح آن » صار« ٦تدريب ٧١صفحه §
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  .است» أرسى«كه صحيح آن » اشرتى« ٥در تدريب ٧٥فحهص §
  .شش فعل اول ياء ندارند بلكه الف دارند ١٢در جواب تدريب ٨٠صفحه §
ْغنيَ «كه صحيح آن » واستع�« ١٣سطر ٨٣صفحه §   .است» واستُ
ذكر . كه در آيه آمده است» �يت«اعالل در كلمه  ١در جواب تدريب ٨٧صفحه §

  .نگرديده
آمده است در حاليكه در اين كلمه اسكان » تَعرىٰ « ١تدريبدر جواب  ٨٧صفحه §

  .نيست
يخاف اعالل به قلب هم دارد، اما عنوان «و » ينام« ٢در جواب تدريب ٨٧صفحه §

  .تدريب عام است
  .ه�هنگي ندارد ٨٦در صفحه ٦با اصل تدريب ٦جواب تدريب ٨٩صفحه §

  :خورد و در قسمت دوم كتاب موارد ذيل به چشم مي
 .ع نهج البالغه كامل نيستمنب ١٢صفحه ·
» كاتب عمل الفعل الالزم أنا أكتب الرسالة ألخي« ٤در جواب تدريب  ١٦صفحه ·

 .است» عمل الفعل املتعّدي«كه صحيح آن 
 .ذكر نشده است ٩جواب تدريب  ١٩صفحه ·
 .است» مسك�«كه صحيح آن » مشك�« ١٨سطر ٣٤صفحه ·
 .مطالب نياز به منبع دارد ضمن اينكه بقيه. منبع در پاورقي ناقص است ٣٤صفحه ·
 .نيامده است» شكور« ١در جواب تدريب ٣٦صفحه ·
يعني . رشط اينكه مضاف إليه جمع باشد نيامده است الحالة الرابعةدر  ٤٣صفحه  ·

از رشوط اضافه افعل تفضيل به معرفه اينكه آن معرفه كه مفضل عليه است جمع 
 .اين رشط ذكر نشده است. باشد

 .است» حسن«كه صحيح آن » َحنَّ « ١٢سطر ٤٥صفحه ·
  .وموارد ديگر ·
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  :پيشنهادها) ج
  .اصالح خطاهاي شكيل كتاب؛ به ويژه خطاهاي تايپي و نگاريش. ١
  .اصالح خطاهاي محتوايي اثر. ٢

در مجموع اين كتاب با رفع نقط ضعف و افزايش نقاط قوت براي تدريس مناسبرت 
  .خواهد بود

  
  



  
  
  
  
  
  
q  3(صرف و نحو کاربردى(  

اين اثر توسط آقاي دكرت سيد احمد امامزاده تأليف شده و چاپ اول آن از سوي دانشگاه 
هاي الهيات آن  كتاب مزبور در گروه. هـ ق انتشار يافته است١٣٧٦پيام نور در سال 

و نقاط قوت و ضعف، و پيشنهادهاي . شود دانشگاه در مقطع كارشنايس تدريس مي
  :اصالحي آن به رشح زير معّ� گرديد

  :از لحاظ شكيل) الف
مطالب كتاب به سادگي بيان شده است و زبان نوشتاري آن براي سطح مورد نظر مناسب 

اي الزم جهت تفهيم همچن� نويسنده از ابزاره. كيفيت چاپ نيز قابل قبول است. است
  .مطلب بهره جسته است

. با اين حال وجود برخي از اشتباهات چاپي  تا حدودي از قوت شكيل اين اثر كاسته است
 . همچن� كيفيت صحايف اثر نامطلوب تشخيص داده شد

  :از لحاظ محتوايي) ب
ه به تعداد جامعيت م� با توج: توان به موارد ذيل اشاره كرد از موارد مثبت اين كتاب مي

هاي مصوب شورايعايل برنامه ريزي، رعايت  واحد و رشتة تحصييل، مطابقت م� با رسفصل
اصول علمي در تأليف، رعايت امانت علمي در نقل مطالب، داش� كفايت الزم از جهت 

هاي قرآ� و حديثي زياد در م� و برخورد بسيار خوب با  استفاده از منابع، وجود مثال
  .و اخالقي اصول اعتقادي
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نقص در بيان برخي از : از جمله. با اين وجود اثر خايل از عيوب محدود محتوايي نيست
به عنوان مثال در مبحث حروف القسم حاالت جواب قسم را ذكر نكرده . مطالب كتاب

در . و همچن� اجت�ع رشط و قسم ذكر نشده است. است با اينكه كاربرد آن زياد است
سنده محرتم آوردن مثال مناسب جهت تبي� بعيض از قواعد را مواضعي از كتاب نوي

نافيه با فعل » ال«الزم بود مثايل از كاربرد  ٥ش�ره  ٩٢مثال در صفحه . اند فراموش كرده
ها آمده است و در چن�  اگرچه بسياري از مطالب نحوي در همه كتاب. آورد مضارع مي

دارد اما عدم ذكر برخي از منابع و كتا� كه دريس است ذكر منابع چندان رضورت ن
، عبارت ٤پاورقي ٢رسد مانند صفحه مستندات در جايي كه نياز است رضوري به نظر مي

من النحاة من � يشرتط «، عبارت ١پاورقي ٢٢٢، و صفحه»وعّدها بعضهم أك� من ذلك«
به همچن� در كتاب موارد محدودي اشكاالت علمي وجود دارند كه نياز . »هذا الرشط

  :مانند. بازنگري و اصالح دارند
مؤلف حروف جّر را به چهار دسته تقسيم كرده است، و سپس در پاورقي اين  ٤در صفحه

. هاي علمي را معريف نكرده است بندي اما تقسيم. تقسيم بندي را غ� علمي خوانده است
  .ضمن اينكه مبحث حروف جّر زائده را به صورت كامل ارائه نداده است

مبحث حاالت جواب رشط را كه از رضوريات است ذكر نكرده  ١١١و  ١١٠هدر صفح
  .است
را نشانه جزم به �ايندگي سكون قلمداد شده » يَنَْزَغنََّك «، فتحه غ� در ١٥سطر  ٦٩صفحه

  .است در حاليكه اين فعل مبني بر فتح است، و جزم آن محيل است
قلمداد كرده در حاليكه عالمت  را فتحه» تحزنوا«عالمت نصب فعل  ٤/٥ش�ره  ٧٣صفحه

  .نصب آن حذف نون است
را مبني للمجهول عنوان كرده است سپس فاعل » نُرَدُّ «فعل مضارع  ٤/٦ش�ره ٧٣صفحه

  .در حاليكه ضم� مسترت نائب فاعل است، نه فاعل. آن را ضم� مسترت معريف �وده است
در . است» إنّ «نند عمل عمل آن ه�: آمده» التَ «سطر آخر در مورد عملكرد  ٨٢صفحه

اين اشتباه در سطر دوم صفحه بعد نيز تكرار شده . است» ليس«حاليكه عمل آن مانند 
  .است
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جار و مجرور را در محل نصب نوشته » لَمن املرسل�«سطر اول در اعراب  ١١٧صفحه
  .است در حاليكه صحيح آن در محل رفع بودن است، زيرا متعلّق به خرب مرفوع است

مثال اشتباهي است زيرا كلمه » جاء أحمُد وأحمٌد آخر«عبارت  �٢/٢رين  ١٤٧صفحه
  .بلكه غ� منرصف است. أحمد مبني نيست كه تنوين تنك� بگ�د

  :پيشنهادها) ج
  .بازنگري در عبارات و تكميل موارد نقص. ١
  .اصالح اشتباهات چاپي. ٢
ايجاد ه�هنگي بيشرت در مبحث ارائة ترتيب و نظم مناسبرت در مورد حروف جر و . ٣

  .حروف عطف
  .اصالح اشتباهات علمي. ٤

در مجموع اين م� با رفع نقاط ضعف و اع�ل پيشنهادهاي اصالحي، براي تدريس 
  . مناسبرت خواهد بود





  
  
  
  
  
  
q 4(و نحو کاربردى  صرف(  

هاي پيش� توسط آقاي دكرت سيد احمد امامزاده تأليف يافته، و  اين كتاب نيز مانند كتاب
اين اثر عمدتاً جهت آموزش غ� حضوري در . از سوي دانشگاه پيام نور منترش گشته است

نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاي اصالحي آن به رشح زير . رشته الهيات كاربرد دارد
  :معّ� گرديد

  :از لحاظ شكيل) الف
اي  سادگي و روان بودن بيان مطالب، به گونه: مهمرتين نقاط قوت اين اثر عبارتند از

كه اين كتاب را مناسب اين سطح علمي قرار داده است، كيفيت مطلوب چاپ، استفاده 
اردهاي هاي حل شده، رعايت استاند هاي متعدد و مناسب وارائة �ونه از �ارين و مثال

تأليف كتاب به صورت خوب و مطلوب، به عنوان �ونه اثر داراي پيشگفتار، مقدمه، 
  .فهرست مطالب، كتابشنايس و فهرست منابع و مآخذ است

اما در كنار اين نقاط قوت، داوران معتقدند كه كيفيت صحايف كتاب به هيچ وجه 
در گوشه و كنار اين اثر مناسب نيست، عالوه بر آن وجود برخي اشتباهات محدود چاپي 

  .كنند خود�ايي مي

  :از لحاظ محتوايي) ب
هاي شوراي عايل  مطالب آن با رسفصل. اين اثر از جامعيت مطلو� برخوردار است

نويسنده محرتم از منابع و مآخذ نسبتاً خو� براي تنظيم . برنامه ريزي همپوشا� دارد
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ت خود امانت علمي را رعايت كرده وي در ارجاعات و مستندا. مطالب بهره برده است
ودر حد امكان شيوه تدريج در . شيوه انسجام مطالب در اين اثر خييل خوب است. است

ونيز نويسنده رويكرد خو� در ارائه مطالب مرتبط با . بيان مطالب رعايت شده است
كتاب  با اين حال داوران اثر معتقدند. هاي ديني و اخالقي داشته است قرآن كريم و ارزش

كه به زبان عر� نوشته شده است براي آموزش حضوري مناسب خواهد بود، اما براي 
  .�ايد آموزش غ� حضوري دشوار مي

  :پيشنهادها) ج
  .تصحيح اشتباهات چاپي كتاب. ١
  . تصحيح اشكاالت نگاريش اثر. ٢
  .بهبود بخشيدن كيفيت صحايف اثر. ٣

رفع نقاط ضعف و اع�ل پيشنهادهاي  در مجموع م� مزبور با افزايش نقاط قوت و
  .تر خواهد بود اصالحي براي تدريس مناسب

  
  
  

  



  
  
  
  
  
  
q رالصرف المیس  

، محل نرش ١٣٨١نوشته دكرت سيد رضا نجفي، چاپ اول، نارش كتابخانه نجفي، سال نرش 
زبان و ادبيات عر� و الهيات، در هاي  اين كتاب كاربرد دانشگاهي در رشته. اصفهان

. گردد مقطع كارشنايس براي واحد دريس رصف دارد، و در دانشگاه اصفهان نيز تدريس مي
  .اين كتاب طبق موارد زير مورد نقد و برريس قرار گرفته است

  :از لحاظ شكيل) الف
و . است نگارش كتاب روان و ساده است و زبا� ساده دارد كه براي دانشجويان قابل فهم

از جهت رعايت قواعد ويراييش و نگاريش، پاره اي از اصول نقطه و عالمت گذاري رعايت 
كه در اينجا ) يرصّف إلنّه من الفعل وعي يعي: عِ : فنحو: ( ١٧مثال در ص . نگرديده است

اشكاالت . نياز به گيومه بوده است» ع«به جاي عالمت دو نقطه قبل و بعد از فعل امر
و الف مقصوره و موارد ديگر ) ي(المت گذاري همزه وصل و يا قطع و حرف فراوا� در ع
توان گفت كه اين كتاب اشكاالت چاپي فراوا� دارد، و طرح جلد گويا و  مي. وجود دارد

و اشكاالت . دهد نحوه تايپ و حروف نگاري چندان مناسب نشان �ي. مناسب نيست
به . دارد، ويل صحايف كتاب مناسب استفراوا� در عالمت گذاري و نگارش آيات وجود 

واحد كه معموال براي اين  ٦رسد كه حداقل براي  لحاظ تناسب حجم اين اثر، به نظر مي
و متأسفانه مباحث رصيف بسيار مهمي مانند . شود، كم باشد درس اختصاص داده مي

مده مباحث رصيف اسم از قبيل تصغ�، نسبت، تثنيه، جمع و موارد ديگر در كتاب نيا
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از ديگر موارد شكيل كه بايد يك كتاب حاوي آن باشد، و اين اثر فاقد آن است، اين . است
پيشگفتار، نتيجه، خالصه، فهرست اعالم، فهرست موضوعي و : توان نام برد موارد را مي
  .كتابشنايس

  :از لحاظ محتوايي) ب
ود و چون ش از حيث كاربرد اصطالحات تخصيص در اين كتاب اشكال خايص ديده �ي

و از . كتاب به زبان عر� نگارش يافته نيازي به معادل سازي در آن ديده نشده است
جمله ابزارهاي علمي مطرح شده در اين كتاب جداويل به عنوان الگو براي ترصيف فعل 

و اين اثر از جنبه جامعيت . البته �اريني نيز براي هر بحث پيش بيني شده است. است
  .قيص دارد كه به قرار زير استمحتوا و موضوع نوا

مذكر  نسبة،مباحث اسم از قبيل تثنيه، جمع، تصغ�، : نبود مباحث مهم رصيف همچون -١
  .و مونث و تقسي�ت اسم از جهات مختلف

  .نبود مباحث مربوط به اس�ء مشتق وصفي و غ� وصفي، و كيفيت ساخت آنها -٢
  .پوشاند هاي درس را �ي از اين رو �ام رسفصل

محتواي اين كتاب با فهرست مطابقت دارد ويل با عنوان تناسب چندان كاميل ندارد، 
توان گفت كه با  واز اين رو �ي). بدليل مواردي كه در مورد مباحث رصيف اسم ذكر شد(

و مضاف بر آن، با اين . هاي شوراي عايل برنامه ريزي دريس مطابقت دارد رسفصل
  .مقطع و رشته مذكور تناسب چندا� ندارد توصيفات اين اثر براي تدريس در

ها و اطالعات  توان روز آمدي خايص را در مورد داده در رابطه با مبحث رصف و نحو �ي
توان از جنبه فصل  و مي. شود پيش بيني كرد، از اين رو نوآوري خايص دركتاب ديده �ي

تاب به خاطر اشكاالت بندي در اين اثر نظم منطقي و انسجام مطالب را ديد اما در كل ك
و در اين كتاب سعي شده براي . قبيل ذكر شده، اين كتاب را فاقد انسجام خاص ديد

  .مباحث فعل از منابع موجود براي تبي� موضوعات مورد نظر استفاده شود
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از آن جمله عدم اشاره به . اما در ذكر منابع و مآخذ مورد استفاده اشكاالت فراوا� است
كه ) ١٣ص(كه مستقي�ً از آن استفاده شده، مانند تعريف علم الرصف  مآخذ در مواردي

  .نامي از كتاب شذا العرف حمالوي به ميان نيامده است
بعبارة أخرى ال يلزم يف كل مجرد أن يستعمل له مزيد و ال يف ما « ٤٧و يا در صفحه 

زنجا� » رصيفالت«كه از كتاب » استعمل فيه بعض املزيدات أن يستعمل فيه البعض اآلخر
  .گرفته شده است و موارد ديگر

از حيث استنادات و ارجاعات، دقت كايف در اين كتاب صورت نگرفته از آن جمله مواردي 
) رجوع كنيد(كه به معناي ) رك( مثال استفاده از عالمت اختصاري . در پاورقي وجود دارد

روش تحقيق در معريف منبع  در كتا� كه به زبان عر� نوشته شده، تناسبي ندارد، و اصول
  .بطور كامل رعايت نشده است

اين كتاب جهت گ�ي خاص علمي، فلسفي، اخالقي و اجت�عي ندارد، و نسبت به 
رويكردهاي فرهنگي و ارزيش و مسايل مربوط به نظام جمهوري اسالمي كتاب سوگ�ي 

  .شود مثبتي دارد، از اين رو بعد مخر� در آن ديده �ي

  :اپيشنهاده) ج
  .شود كه ايرادات شكيل و محتوايي اين كتاب برطرف گردد توصيه مي

در مجموع كتاب مزبور با اين حجم از اشكاالت علمي و شكيل چندان مناسب براي 
  .تدريس نيست مگر اينكه يك بازنگري اسايس در آن صورت گ�د

  





  
  
  
  
  
  
q النحو الجامعی  

نوشته رسكار خانم دكرت كربي روشنفكر، و با ويرايش و تصحيح آقاي  النحو الجامعيكتاب 
چاپ اول اين كتاب به صورت مشرتك توسط مركز تحقيقات . دكرت عبداألم� سلي�� است

هـ ش  ١٣٨٣و دفرت نرش فرهنگ اسالمي در سال ) ع(واحد خواهران دانشگاه امام صادق 
  :رشح زير ارزيا� شد اين اثر پس از مطالعه و برريس به. منترش شد

  :از لحاظ شكيل) الف
ً مناسبي است حروف نگاري آن با توجه به استفاده از . كتاب داراي طرح جلد نسبتا

همچن� اثر داراي پيشگفتار، مقدمه، فهرست مطالب، . هاي مناسب قابل قبول است قلم
  .وفهرست منابع ومآخذ است

و طبيعتاً اين نكته . به زبان عر� استي� از مهمرتين نقاط قوت اين اثر نگارش م� 
اما در ع� حال از لحاظ . نشان دهنده قابليت و توانايي علمي خوب نويسنده است

به زبا� . شكيل نياز به دقت باال و مواظبت از عالئم نگاريش و اعرابگذاري متقن دارد
ت، و كه متأسفانه اين مهم صورت نگرفته اس. ديگر هر كه بامش بيش برفش بيشرت

 .ه�نطور كه خواهيم ديد اشكاالت نگاريش و شكيل كم نيستند
آنچه در ذيل . صفحه آرايي اثر نسبتاً خوب است، ويل در چند مورد اشكاال� هم دارد

  :آيد نقاط ضعف شكيل اثر است مي
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وجود ابهاما� در تعاب� كتاب وروان ورسا نبودن م� در موارد نسبتاً زياد، كه البته . ١
  :ها حاصل ضعف اساليب است، مانند ي از اين نارسا�بسيار 

إن التحديد لنوع الجملة هو الذي يع� الدارس عىل التحليل «، عبارت ٤٥صفحه - 
عبارت ضعيفي است و بهرت است » لها تحليالً صحيحاً من الفهم ألركانها األساسية

صحيحاً  إّن تحديد نوع الجملة هو الذي يع� الدارس عىل تحليلها تحليالً«به 
  .»وذلك من خالل فهم أركانها األساسية

معلوم نيست » فهي معربة ألسباب ذكرها النحاة«، در عبارت ١٣سطر  ٢٣صفحة  - 
تواند  �ي» هي«چيست؟ زيرا فعل مذكر است و بنابراين » هي«مرجع ضم� 

  .مرجع ضم� باشد
ارتفعت  فالشخصية اإلنسانية يف الج�ل األخالقي، ك�«؛ عبارت ٩، سطر٤٩صفحه - 

. ناقص است و مبهم »يف االستعداد للتبعة ومحاسبة النفس عىل حدود األخالق
» عقاد«البته اين اشكال در منبع اصيل هم وجود دارد با اين تفاوت كه نويسنده 

  .عبارت را با گذاش� چند نقطه نا�ام بيان كرده است
وم نيست چه ، موارد ابتداء به نكره توضيح داده شده است؛ اما معل٥١صفحه - 

چه گفته شود خرب بر مبتدا مقدم شده . تفاو� ب� مورد اول و چهارم وجود دارد
  .است و چه گفته شود مبتدا بعد از خرب آمده، در نهايت ي� است

به علت استفاده  »اذكر السبب الذي جاز االبتداء بالنكرة«، عبارت ٥٢در صفحة - 
  .عبارت ضعيفي است» جاز«از فعل الزم 

به علت نداش� »  اليزال متكاسب عىل حّب املال«، عبارت ٤، �رين٦٣در صفحه - 
  .اعرابگذاري صحيح مبهم است

از دو جهت مبهم و ضعيف  »إن هذا إّال انك افرتيٰه«عبارت  ٧، سطر٧١صفحه - 
  .است

» إن هؤالء الذين أقسموا با� جهد إ�انهم انّهم معكم«، ٨، �رين٨٤صفحه - 
سورة  ٥٣رود آية  گ�ن مي. آن مشخص نيستعبارت ضعيفي است؛ زيرا خرب 

  .مائده را اشتباه نوشته باشند
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عبارت مبهمي » إّن لكّل تربة وال محالة قس�ً من كّل فضيلة«، ٥، �رين٩٤صفحه - 
  .است كه معناي آن واضح نيست

با اين اعرابگذاري جملة » سلمت عىل رجٍل ُمْكرٌِم ابنُه«، عبارت ١٠١صفحه - 
فاعل در اين جمله از فعل متعدي گرفته شده است و زيرا اسم . ضعيفي است

  .مفعول آن ذكر نشده است
ضعيف است؛ مگر اينكه عبارت  »وإّال كان نكرة«عبارت  ١١سطر ١٢١در صفحه - 

 .بيايد» إذا«كلمه » إّال «را خطاي تايپي تصور كنيم و به جاي 
 .و موارد ديگر - 

كه البته اين . در اعرابگذاريهاي چاپي وحروف چيني فراوان و اشكاالت  وجود غلط. ٢
توان به مصاديق ذيل  اما به طور كيل مي. هايي از آنها نيست گفتار را ياراي ذكر �ونه

  :اشاره كرد
  .است» ى«و گاهي » ي«گذاري ياء بزرگ؛ گاهي  نداش� رويه واحدي در نقطه - 
و گاهي » ـه«و » ه«گاهي . نداش� رويه واحدي در نقطه گذاري تاء مربوطه - 

 .است» ـة«و » ة«
و » ا«گاهي . نداش� رويه واحدي در نوش� عالمت همزة وصل و همزة قطع - 

گويا اين كار را به سليقه . البته بدون ضابطه» إ«يا » أ«و گاهي » ٱ«گاهي 
 .اند تايپيست واگذار كرده

زيرا واحدهاي نحو . عدم تبي� ميزان واحدهاي دريس مّد نظر براي تدريس اين كتاب. ٣
هاي ديگري به صورت جداگانه  ها با رصف آميخته شده است و در رشته برخي رشتهدر 

رسد واحدهاي دريس رشته الهيات با حجم اين كتاب همخوا�  به نظر مي. شود عرضه مي
  .ندارد
عدم اشت�ل كتاب بر جدول، �ودار، خالصه، فهرست اعالم، فهرست موضوعي، . ٤

 .وكتابشنايس
  .صفحه آراييوجود اشكاال� در . ٥
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رسد آنچه در مورد  به نظر مي. نداش� ويراستار توا�ند در تصحيح و تنقيح مطالب. ٦
ريز، ومصّحح در  به عنوان استاد ناظر، وبرنامه(هاي متفاوت آقاي دكرت سلي��  نقش

نوشته شده است يا صحت زيادي ندارد و يا اينكه ) صفحه عنوان و مقدمه مركز تحقيقات
ايشان سهل انگاري كرده باشند، و يا اينكه نسخه نهايي ارائه شده به  خداي ناكرده

چاپخانه با نسخه تصحيحي مؤلف و مصّحح همخوا� ندارد و ايشان از اين امر اطالعي 
به دليل اينكه حجم زيادي از . داند البته نگارنده احت�ل آخر بيشرت مي. نداشته باشند

و . كنند بگذاري در جاي جاي اين كتاب خود�ايي ميآيات قرآ� با اشتباهات چاپي و اعرا
رسد نسخه چاپي آخرين  با توجه به تسلط اين بزرگواران به متون قرآ�، بعيد به نظر مي

ذيال به صورت رسيع اشاره به اشتباهات رخ داده . تأييد را از مؤلف و مصحح گرفته باشد
  :شود در تايپ آيات قرآ� مي

o  كه به اشتباه » ...قال إّ� أنا أخوك...«يوسف  سوره ٦٩، در آيه٢١صفحه
 .نوشته شده است» أخوكم«
o نوشته شده؛ كه صحيح آن با توجه » إذ هو يف البيت«، عبارت ٢٦پاورقي صفحه

 .است» إذ ه� يف الغار«به آيه بعدي در ه�ن سطر 
o گذاري شده  اشتباه اعراب» لَتُبْلَُونَّ «آل عمران، واژة  ١٨٦، آية ٣٠در صفحه

 .است
o  نوشته شده است» تَْعَملونَ «، »تَْعلَُمونَ «سورة تكاثر، واژه  ٥، آيه٣٠در صفحه. 
o ِتَك «سوره كهف،  ٤٠، آيه ٣٠در صفحه َ�ِ َخْ�ًا ِمْن َجنَّ ؤْتِ يؤتيني «به اشتباه » اَْن يُ

 .نوشته شده است» خ�اً من جناتك
o ُموا ألنُْفِسكُ «سورة مزمل  ٢٠، آيه٣٠در صحفه ِ َوَما تَُقدِّ ْم ِمْن َخْ�ٍ تَِجُدوُه ِعنَْد هللاَّ

ً «، به اشتباه »...ُهَو َخْ�ًا َوأَْعظََم أَْجرًا  نوشته شده » ما تجدوه عند هللا هو خ�ا
 .است

o ٌة قَْد َخلَْت لََها َما كََسبَْت َولَكُْم «سورة بقره  ١٤١يا  ١٣٤، آية٣١در صفحة تِلَْك أُمَّ
 .نوشته شده است» ك أّمة قد خلت من قبلها الرسلتل«به اشتباه » ...َما كََسبْتُْم 
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o لِ� «، »َهيَْهاَت َهيَْهاَت لَِ� تُوَعُدونَ «سوره مؤمنون  ٣٦، در آيه٣١صفحه
 .نوشته شده است» ما توعدون«اشتباها بدون الم » توعدون

o أبلغتكم«، »..لَقد أبلَْغتُكُم رِٰساالِت َر�ِّ ..«سوره اعراف  ٩٣، در آيه ٤١صفحه «
 .نوشته شده است» بلّْغتُكُم«اهاً اشتب

o َا ..«سوره بقره  ١٤، در آيه ٨٢صفحة َىل َشيَاِطيِنِهْم قَالُوا إِنَّا َمَعُكْم إِ�َّ َوإَِذا َخلَْوا إِ
 .نوشته شده است» وإذا ادخلوا«، به اشتباه »نَْحُن ُمْستَْهزِئُونَ 

o مهتدون« ، واژه»ويحسبون أنهم مهتدون.. «سوره اعراف  ٣٠، در آيه٩٢صفحه «
 .يعني تجاوزگران نوشته شده است» معتدون«با كم دقتي 

o ْن كَانُوا ...«سوره توبه  ٦٢در آيه  ٩٧صفحه ُ َورَُسولُُه أََحقُّ أَْن يُرُْضوُه إِ َوهللاَّ
متشكل از دو جزء » أحقٌّ «نويسنده به گ�ن اينكه اسم تفضيل » ُمؤِْمِن�َ 

رح و در آن از مسّوغ ابتداء به است، سؤايل تستي ط) همزه استفهام و حّق (
 .اند نكره پرسش كرده

  :از لحاظ محتوايي) ب
مطابقت محتواي كتاب با فهرست : از جمله. اين كتاب داراي محاسن علمي زيادي است

آن، جهت گ�ي مثبت از لحاظ ارزيش، برخورداري نسبي از نظم و انسجام منطقي، به 
بناء «اصطالح : در مواردي محدود مانندكارگ�ي نسبتاً صحيح اصطالحات تخصيص جز 

  . �٥رين ٣١در صفحه» لزومي
از . هاي آن كاسته است با اين حال وجود برخي معايب در اثر تا حدود زيادي از توانايي

جمله خايل بودن اثر از ابزارهاي علمي مانند طرح بحث مقدما� وجمع بندي نهايي، عدم 
هاي نسبتاً فراوان در �ارين،  وع، وجود ضعفبرخورداري اثر از جامعيت محتوا و موض

وجود اشكاالت علمي فراوان در مطالب كتاب، عدم وجود استنادات و ارجاعات در برخي 
موارد الزم و نقص در نحوة ارجاع، عدم استفاده خوب از منابع موجود براي تبي� 

 . موضوعات
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  :پيشنهادها) ج
 .ويراييش و نگاريش مورد بازبيني قرار گ�دكالً كتاب بايد از لحاظ اعرابگذاري،  .١
 .نوش� ارجاعات و استنادات .٢
 .تكميل مطالب ونگارش موارد نقص موضوعي .٣
 .به كارگ�ي سبك بهرت براي ارائه مطالب .٤
 .ويرايش علمي و دقيق كتاب توسط افراد متخصص .٥
 ".غلط را بيابيد"عدم استفاده از آيات قرآ� براي �ارين  .٦

ور با وضعيت فعيل به هيچ وجه، مناسب تدريس نيست و با اع�ل در مجموع كتاب مزب
ضمن اينكه در . اصالحات و پيشنهادها تنها براي مرحلة مقدما� نحو مناسب خواهد بود

  .هاي فراوا� كه به مراتب بهرت از اين كتاب است وجود دارد موضوع اثر، كتاب
  
  
  

  



  
  
  
  
  
q الجدید فی الصرف والنحو  

اين كتاب توسط جناب آقاي دكرت سيد ابراهيم ديباجي، استاد گروه زبان و ادبيات 
عر� دانشگاه تهران تأليف، و چاپ اول آن از سوي سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم 

هاي زبان و  اين كتاب در برخي از گروه. منترش شده است» سمت«انسا� دانشگاه 
مهمرتين نتايج . شود هاي كشور در مقطع كارشنايس تدريس مي ادبيات عر� دانشگاه

  :گردد ارزيا� كتاب مزبور پس از برريس و داوري به اج�ل ذيل ارائه مي

  :از لحاظ شكيل) الف
داش� �ارين هاي متعّدد و  روان و رسا بودن و سادگي بيان مطالب، ذكر مثال

گوناگون، داش� مقدمه، پيشگفتار، فهرست مطالب، وفهرست منابع و مآخذ، و مطلوب 
با اين حال داوران عدم . بودن كيفيت چاپ، از مهمرتين نقاط قوت شكيل اين اثر است

 ٧وجود خالصة مستقيل براي هر درس، و وجود برخي �ارين غ� رضوري مانند �رين 
، و وجود مواردي از نقص و اشتباه در رعايت قواعد ٣٢٨صفحه  ١٠و �رين  ٣٢٧صفحه 

  :اند، از جمله زبان عر� در بيان مطالب را بر مختصات شكيل كتاب خورده گرفته
كه » ماهاذان البيتان من الشواهد التي ال يعرف قائله«عبارت  ٨٩پاورقي صفحه 

  .است» قائلها«صحيح آن عبارت 
عدم «كه صحيح آن » اء بتثنيته عن تثنية غ�هعدم االستغن«عبارت  ١٦٧صفحه 

  .است» االستغناء عن تثنيته بغ�ه
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ألنّها تَْعَمُل «كه صحيح آن » كأس�ء األفعال ألنّها تَْعَمل وال تُْعَمُل «عبارت  ٢٦٥صفحه 
  .است» ال يُْعَمُل فيها«يا » وال يَْعَمُل فيها غ�ُها

» لثال� املجرد تتحّقق �صدره القيايسوالوصول إليه� من الفعل ا«عبارت  ١٣٩صفحه 
  .است» يتحّقق«كه صحيح 
 انسلختالداللة الزمنية و  رتكتألّن ِفْعلَيْه وضعا إلنشاء التعّجب ف«عبارت  ١٦٢صفحه 

... فرتكا«كه صحيح آن . »من أجله أنشئتاعىل تحقيق الغرض الذي  اقترصتمنها و 
  .است» أنشئا... واقترصا... وانسلخا

  :محتوايي از لحاظ) ب
هاي مصوب شوراي عايل برنامه ريزي تطابق دارد، همچن�  اين كتاب با رسفصل

دروس و . مطالب آن نسبت به واحد و رشته مورد نظر، از جامعيت خو� برخوردار است
و تضاّدي با مبا� . هاي آن از تسلسل و انسجام منطقي قابل قبويل برخوردار است فصل

  .اردارزيش و اخالقي و ديني ند
اما متأسفانه در طرح برخي از مباحث، دچار نقص است، مثالً  در مبحث أّي موصوله 

  .٣١٧و مبحث وجوب تقديم مبتدأ در صفحه  ٢٦٦در صفحه 
جامع الدروس «در صد مطالب كتاب از دو كتاب  ٨٠داوران معتقدند كه حدود 

مآخذ در م� يا پاورقي  اند و هيچ ذكري از منابع يا نقل شده» النحو الوايف«و » العربية
  .نيامده است

اند اما در عمده اثر  هايي از كتاب ارجاعا� را ارائه داده اگرچه مؤلف محرتم در مكان
اين اتفاق در ذكر نشا� برخي از آيات قرآ� به كار . اند مستندات مباحث را ذكر نكرده

  .رفته در اثر نيز صادق است

  :پيشنهادها) ج
  .و رفع اشتباهات علمي كتابجربان موارد نقص . ١
  .ذكر منابع اقوال نقل شده و نيز ذكر نشا� آيات به طور كامل. ٢
  .ذكر مآخذ و مستندات مطالب كتاب به طور كامل. ٣



  ١٢٩النحو الجامعي     

  .تهيه خالصة مستقيل براي هر درس. ٤
  .حذف برخي از �ارين غ� مفيد و غ� رضوري. ٥
  .مرتب كردن مطالب كتاب بر اساس ترتيب مشهور. ٦
  .حذف برخي اضافات و مطالب غ� رضوري و خالصه كردن برخي ديگر. ٧
  .جمع �ودن مطالب مشابه در يك قسمت و جابجا �ودن برخي ديگر. ٨

در مجموع اين كتاب با رفع نقاط ضعف و افزايش نقاط قوت و اع�ل پيشنهادهاي 
  . اصالحي از كيفيت بهرتي برخوردار خواهد بود





  
  
  
  
  
  
  
q  1(قواعد عربى(  

، تأليف آقاي دكرت سيد محمد حسيني از سازمان )رصف(قسمت اول  ١كتاب قواعد عر�
كه در مقطع كارشنايس رشتة زبان و ادبيات " سمت"مطالعه و تدوين كتب علوم انسا� 

با مطالعه و . منترش شد ١٣٨٢چاپ اول كتاب در تابستان سال . شود فاريس تدريس مي
  : شود ح ذيل �ايان ميبرريس اثر نتايج ارزيا� آن به رش 

  :از لحاظ شكيل) الف 
رعايت مناسب قواعد ويرايش ونگارش، تناسب حجم : نقاط قوت شكيل اثر عبارتند از

اثر با واحدهاي دريس، مناسب بودن طرح جلد و قطع و صفحه آرايي، و دارا بودن 
  .مقدمه، فهرست موضوعات، فهرست منابع و مآخذ و بيان هدف
  : با اين حال، اثر خايل از مشكالت شكيل نيست، از جمله

سطر اول  ٦١صفحه: وجود مواردي محدود از نارسا� در بيان مطالب، مانند ·
آمده است كه » بيندايد و اندود كند«دو عبارت » يطليه«در معني عبارت 

 ٥پاورقي ش�ره  �١١رين  ٦٨چندان رواجي در فاريس روان ندارد، و صفحه 
آيا برادر «: كه بهرت است بگويد» كنيد؟ آيا به برادر خود ياري مي«عبارت 

  .»كنيد؟ خورد را ياري مي
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شيوه نوش� : وجود اشكاال� از لحاظ رعايت قواعد ويرايش و نگارش، مانند ·
 ...هاي ياء آخر عر� و تاء مربوطه و همزه، و يا نوش� نقطه

الئم و حركات واعرابگذاري ع: وجود اشكاال� در نقطه وعالمت گذاري، مانند ·
هاي ويرگول و ديگر عالئم نگاريش كه اماكن مختلفي از كتاب  عر�، ونشانه
 .كنند خود�ايي مي

 .عدم وجود پيشگفتار، نتيجه، خالصه، وكتابشنايس  ·
 

  :از لحاظ محتوايي) ب
  : از آن جمله. اين اثر داراي نقاط قوت علمي بسياري است

  .يصكاربرد مناسب اصطالحات تخص ·
 .وجود �ارين مناسب و قابل قبول ·
جامعيت محتوا با توجه به عنوان و اهداف درس براي رشتة زبان و ادبيات  ·

 .فاريس
 .مطابقت محتواي اثر با عنوان وفهرست آن ·
 .هاي مصوب شورايعايل برنامه ريزي مطابقت با رسفصل ·
 .تناسب اثر براي تدريس به دليل محتوا وجامعيت ·
 .ارجاعاتدقت در استنادات و  ·
  .جهت گ�ي مناسب كتاب از لحاظ اخالقي و اجت�عي و ارزيش ·

با اين حال اثر خايل از اشكاالت محتوايي نبود وموارد زير كه محدود هستند در اين 
  :كتاب مالحظه شد

األس�ء «يا » األس�ء املشبّهة باألفعال«وجود برخي اصطالحات نامأنوس، مانند  -
 .رواجي در علم رصف ندارند كه چندان» املتصلة باألفعال

 .كمبود جداول و �ودارها براي تبي� بهرت مطالب -



  ١٣٣)    ١(د عر� قواع 

 .عدم وجود نوآوري در كتاب و ارائه مطالب آن -
فقدان نظم و انسجام منطقي در برخي مطالب كتاب، به عنوان مثال در صفحه  -
قسمت كليات، ابتدا هدف از كاربرد ضوابط ترشيح شده و سپس به توضيح واژة  ١١
 ١٧تا صفحه  ٩همچن� عناوين فرعي در قسمت كليات صفحه . ط پرداخته شدهضواب

حروف جازمه بر رس فعل «در بخش  ٥٦در صفحه . كنند از نظم خايص پ�وي �ي
، با توجه به اينكه بحث » حروف ناصبه بر رس فعل مضارع« ٥٧و نيز صفحه » مضارع

مضارع : ين صورت تغي� يابنددر مورد افعال است و نه حروف، بهرت است عناوين به ا
 .مجزوم، و مضارع منصوب

 .»عر�«به جاي » تازي«به كارگ�ي واژة  -
 .كمبود آيات قرآن واحاديث وجمال� از نهج البالغه در محتوا و�ارين كتاب -

در مجموع كتاب مزبور با برطرف شدن نقاط ضعف و افزايش نقاط قوت، براي 
  .تر خواهد بود تدريس مناسب

  
  





 
 
 
 
 
 

q  1(صرف و نحو و قرائت عربى(  

اين كتاب نوشته دكرت جهانبخش نوروزي است، چاپ اول آن از انتشارات كوشامهر ش�از 
كارشنايس رشته اثر مزبور كاربرد دانشگاهي در مقطع . هـ ش منترش گرديد ١٣٨١به سال 

  :موارد ذيل در اين اثر مورد نقد و برريس قرار گرفته است. زبان و ادبيات فاريس دارد

  :از لحاظ شكيل) الف
اما رشوع پيشگفتار چندان . اين كتاب از لحاظ روا� ورسا بودن م� مشكل خايص ندارد

به . رسد  مي جالب نيست و به طور كيل انشاء اثر به ويژه در پيشگفتار، ضعيف به نظر
  :عنوان مثال موارد ذيل از اشكاالت آن است

  .در �رين دوم اين صفحه چندان دقيق نيست) الم الفعل(تعب� : ٢٦صفحه  - 
 .تعب� چندان شيوايي نيست» در غ� چهار حريف بودن«عبارت  ٤٥صفحه  - 
 .زائد است) در(شيوا نيست، زيرا كلمه » در ب�«عبارت  ١٥٥صفحه  - 

 :مانند. اشكاالت زيادي در رعايت قواعد ويراييش و نگاريش استاين اثر حاوي 
 .٩و  ٨آيات  -٧و  ٦†  ٩و  ٨آيات  ٧و  ٦: پاورقي ١٣صفحه  - 
كه ويرگول پس از » ...اصوال ريشه، همه فعل و مشتقات«عبارت  ٤٤صفحه  - 

 .و ديگر موارد. زائد است» ريشه«كلمه 
ايي خوب است اما طرح جلد گويا آر  در ضمن اين كتاب از لحاظ حروف نگاري و صفحه

واحدي مناسب به نظر  ٣كتاب براي تدريس درس . نيست، و جنس كاغذ آن كاهي است
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آيد و نكتة قابل مالحظه در رابطه با مشخصات كامل كتاب، عدم وجود فهرست  مي
  .تفصييل مطالب، بيان اهداف و فهرست منابع و كتابشنايس است

  :از لحاظ محتوايي) ب
اما . لحاظ كاربرد اصطالحات تخصيص، اين كتاب در حد قابل قبويل است هر چند به

چندان معمول نيست بلكه ) حروف صّحة: (١٠٦وجود برخي اشكاالت ه�نند صفحه 
ر(در مقابل  ١٥٩شود و در صفحه  گفته مي) حروف صحيح( را قرار ) ُمكربَّ (اسم ) ُمصغَّ

سازي  داوران به لحاظ كيفيت معادل... صحيح نيست و) ُمكَّرب(داده كه اين اصطالح 
  .اند اصطالحات تخصيص مشكل خايص را مشاهده نكرده

رسد كه موارد خليل در  رغم استفاده از �ودار و اندك �ارين به نظر مي اين كتاب عيل
به بحث ابواب مجرد  ٤١مثالً �رين الف در صفحه . قرار دادن �ارين در جاي خود، دارد

 ٩د، ربطي به بحث مطرح شده در اين درس ندارد كه بايد به درس شو  و مزيد مربوط مي
  .انتقال يابد ١٠يا 

اين كتاب از حيث جامعيت محتوا و موضوع براي دانشجويان زبان و ادبيات فاريس كايف 
و نسبتا از انطباق محتواي اثر با عنوان، . باشد است و تام� كننده اهداف آموزيش مي

تواند براي تدريس  الت شكيل و محتوايي اين اثر برطرف شود مياگر مشك. بهره كايف دارد
ها و اطالعات و نوآوري در اين كتاب،  رسد كه روزآمدي داده و به نظر مي. تر باشد مناسب

گويا در اين كتاب مشكال� از ناحية انسجام و نظم . كند جاي خايل خود را احساس مي
بيايد و  ١٢كه بايد بعد از مبحث ...) ل واسم فاع( ١١منطقي وجود دارد از قبيل مبحث 

از سويي اين كتاب از منابع موجود براي . آمد مي ٧بايستي قبل از مبحث  مي ٨مبحث 
برخي ) القراءة(در ضمن در قسمت . تبي� موضوعات مورد بحث بهره كايف را نربده است

، ١٣٠، ١٢٤، ١٢٣، ١١٥، ١١٠، ١٠٤مطالب بدون مأخذ و ذكر منبع آمده مانند صفحات 
در ادامه بايد گفت كه اين كتاب از لحاظ دقت در استنادات و ارجاعات، چندان ... ١٣١

رويكرد كتاب به فرهنگ و . و اين دليل نقصان مراجع است. موفق عمل نكرده است
در م� اين كتاب اثر مخرب سيايس، اجت�عي، و فرهنگي . هاي اسالمي خوب است ارزش



  ١٣٧)    ١(رصف و نحو و قرائت عر�  

كه اشكاال�  القراءةكتاب ويژگي ترجمه ندارد مگر در قسمت و اين . شود مشاهده �ي
ترجمه شده است ...) اگر ياري خدا(كه به ) اذا جاء نرصهللا و الفتح(آيه  ١٧نظ� صفحه 

و از اين منظور برخي از اصول ترجمه همچون معادل سازي . كه خايل از ايراد نيست
) دستگ�ة مطمنئ): (لعروة الوثقىا(در معناي واژه  ٦٥خوب رعايت نشده، مانند صفحه 

  ... و ديگر موارد. باشد مي) دستگ�ه استوار و محكم(كه صحيح آن 

  :پيشنهادها) ج
 .تغي� قطع كتاب و حجم حروف به اندازة بزرگرت .١
 .تغي� كاغذ كتاب از كاهي به سفيد .٢
 .نوش� فهرست تفصييل از مطالب كتاب .٣
 .كتابذكر منابع و مآخذ متون استفاده شده در  .٤
 .مشخص كردن هدف از عنوان قرائت در كتاب .٥
 .گ�ي بيشرت از ابزارهاي تفهيم مطلب در اثر آوردن �ارين بيشرت و متنوعرت و بهره .٦
 .باال بردن سطح انسجام در مباحث كتاب .٧
 .تصحيح اشتباهات چاپي كتاب .٨
 .توضيح و تفس� معا� كل�ت مبهم و يا دشوار كتاب .٩
 .ذكر ارجاعات به شكل دقيق .١٠

در مجموع اين كتاب با وضعيت فعيل چندان مناسب تدريس نيست، و با رفع نقاط 
  .ضعف و افزايش نقاط قوت براي تدريس مناسب خواهد بود

  
  

  





  
  
  
  
  
  
q  2(صرف و نحو  و قرائت عربى(  

در . ش هـ ١٣٨١نوشته دكرت جهانبخش نوروزي، چاپ اول، از انتشارات كوشا مهر، سال 
اين اثر كاربرد دانشگاهي در رشته زبان و ادبيات فاريس مقطع كارشنايس براي درس . ش�از

اين كتاب طبق موارد ذيل مورد نقد وبرريس قرار گرفته . رصف و نحو و قرائت عر� دارد
  :است

  :شكيلاز لحاظ ) الف
نگارش اثر از لحاظ روا� و رسا بودن خوب است و ميزان رعايت قواعد ويراييش و نگاريش 

به ويژه در زمينة مثالها در موارد بسيار هيچگونه فواصيل ب� جمالت . نسبتاً متوسط است
اي از آيات،  و يا اينكه آيات قرآن را بدون هيچ نشانه. متفاوت، قرار داده نشده است

ويل دره�ن صفحه و  ٢٣٦نتز گل دار يا معمويل نوشته است، مانند صفحه مانند پرا
. و مواردي ديگر از اين قبيل. صفحه بعد براي سخنان االغ وشرت پرانتز قرار داده است

طرح جلد ساده و مناسب است، صحايف اثر نيز خوب است كيفيت حروف نگاري و قلم 
ويل حروف . چاپي در آن ديده مي شودبكار رفته همچن� خوب است و كمرت اشتباهات 

دهند و چش�ن خواننده را خسته  داراي رنگ پريدگي هستند كه جلوه خو� به كتاب �ي
قطع كتاب . از لحاظ كيفيت كاغذ نيز كتاب از كاغذ كاهي استفاده كرده است. كنند مي

هاي از حيث تناسب حجم اثر باتعداد واحد. نيز كوچك است و مناسب م� دريس نيست
درس، اگرچه اثر مزبور براي دو درس قواعد و متون، كم حجم است ويل اگر تنها به درس 
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رصف و نحو رشته زبان و ادبيات فاريس بپردازد براي يك درس چهار واحدي مناسب 
در ضمن اين كتاب فاقد فهرست تفصييل مطالب، پيشگفتار، بيان هدف، مقدمه، . است

  .فهرست منابع و كتابشنايس است

  :از لحاظ محتوايي) ب
ويل در . به لحاظ كاربرد اصطالحات تخصيص اثر مزبور از كيفيت خو� برخوردار است

را ) ماعندك( ١١٩مانند صفحه. معادل سازي اين اصطالحات اندك اشكاال�  وجود دارد
تواند مفهوم اين معادل سازي را بپوشاند اما  اگر چه مي. نوشته است) چه خربي داري(

  .است) چه داري( يل آن عبارت معني اص
اين كتاب تنها درحد �ارين جز� از ابزارهاي علمي استفاده كرده است و دريغ از جدول 

اگرچه برخي از اين مطالب مورد نياز . و �رين مفصل و آمار و مقايسه و تصوير و غ�ه
ه به و با توج. گ�ي از ابزارهاي علمي كم است نيستند اما به هرجهت ميزان بهره

پراكندگي مباحث و وجود جلد اول براي اين كتاب ظاهراً اثر از جامعيت مطلوب و خو� 
بايد به لحاظ انطباق محتوا با عنوان و فهرست يادآوري كرد كه فهرست . برخوردار است

بسيار اج�يل  ـ كه حتي در حد ذكر صفحات هم نيست ـ منطبق با محتوا نيست و 
مباحث زيادي وجود دارند كه هيچ ربطي  ٢١٣و ٢١٢فحات اگرچه در خالصه دروس در ص

هاي شوراي عايل برنامه ريزي  و مطالب اين اثر درحد رسفصل. به مباحث ماقبل ندارند
باشد و داوران محرتم نظر به اين دارند كه اين كتاب تناسب چندا� براي تدريس ندارد  مي

تلقي كنيم، از نظر داوران اين كتاب  اما عيب زيادي هم ندارد كه آن را غ� قابل استفاده
در ضمن از . از روز آمدي داده ها و اطالعات برخوردار نيست و �ونه نوآوري نيز ندارد

در  نقل مطالب از منبع ديگر بدون ذكر نام اثر . نظم منطقي و انسجام برخوردار نيست
ر آن خربي نيست از استنادات و ارجاعات د. ٢١٣و  ٢١٢اقدام به نقل كرده مانند صفحه 

  .و ذكر منابع هم ندارد
كنند، مانند صفحه  گاهي اوقات برخي اشكاالت علمي در مطالب كتاب خود�ايي مي

عنا (و ) عنا يعنو(كه مؤلف دو ريشه براي اين  دو واژه ذكر كرده اند  ١٢و  ١١واژه : ٢٠٧



  ١٤١)    ٢(رصف و نحو و قرائت عر�  

و . وجود ندارد اي مبني بر به كار گ�ي هر دو ريشه در حايل كه در م� قرينه)  يعني
همچن� در . خط ماقبل آخر بهرت است شعر را به صورت بيت بنويسد ٢٠٩صفحه 

پاراگراف سوم نسبت به مطلب ارائه شده دو نظر وجود دارد كه بهرت است آنرا فعل 
مبني بر ) تاء جلسُت (گفتند  سطر پنجم بهرت بود كه مي ٢٢٠وصفحه . جامد تلقي كنند

  ..و ضم است، نه كل كلمه جلسُت 
اثر از متون منتخب اغلب از قرآن و روايات و خطب و رسائل نهج البالغه بهره گرفته 

  .شود و هيچ گونه ابعاد مخرب در اين كتاب ديده �ي. است

  :پيشنهادها) د
  .٢٣٠از صفحه ) ع(حذف دو خط آخر از نامه ام� مومنان به امام حسن مجتبي. ١
  .ه اندازه بزرگرتتغي� قطع كتاب و حجم حروف كتاب ب. ٢
  .تغي� كاغذ كتاب از كاهي به سفيد. ٣
  .بهبود بخشيدن به كيفيت چاپ. ٤
  .نوش� فهرست تفصييل از مطالب كتاب. ٥
  .هاي آيات و روايات ذكر منابع و مآخذ متون استفاده شده در كتاب به ويژه در بخش. ٦
  .تصحيح اشكاالت محتوايي وعلمي اثر. ٧
  .وع دادن به آنهاافزايش �ارين و تن. ٨
  .گ�ي  بيشرت از ابزارهاي كمك آموزيش جهت تفهيم مطالب بهره. ٩

در مجموع اين كتاب با وضعيت فعيل چندان مناسب تدريس نيست، و با رفع نقاط 
  .ضعف و افزايش نقاط قوت براي تدريس مناسب خواهد بود

  
  





  
  
  
  
  
  
q علم النحو واإلعراب  

كتاب علم النحو واإلعراب اثر دكرت محمود شكيب انصاري با ويرايش آقايان دكرت حس� 
توسط دانشگاه  ١٣٧٩چاپ اول اين كتاب در سال . چوب� و دكرت جواد سعدون زاده است

رسد كه اين كتاب جهت كاربرد آموزيش در  ميبه نظر . شهيد چمران اهواز منترش شد
پس از مطالعه و برريس اين كتاب نتايج ارزيا� آن به . مقطع كارشنايس تأليف يافته است

  :گردد رشح زير اعالم مي

  :از لحاظ شكيل) الف
اين كتاب به علت مشتمل بودن بر فهرست مطالب و منابع و مآخذ، مقدمه و پيشگفتار 

همچن� اهت�م مؤلف محرتم به تهيه �ارين و سؤاالت در آخر هر . شود مثبت ارزيا� مي
و ي� از . كيفيت چاپ نيز از مطلوبيت خو� برخوردار است. بحث ستود� است

  . اسلوب روان و رسا در بيان مطالب است مهمرتين نكات قوت شكيل كتاب داش�
اين . هايي شده است با اين حال در موارد زيادي م� دچار اضطرابات و به هم ريختگي

توان  مي... و١٣١، ١٣٠، ١١٩، ١١٧، ١١٤، ١١٣، ١٠٧، ١٠٣، ٩٦امر را به وضوح در صفحات 
  .ديد

، ٩٢، ٧٢صفحات : نندگاهي اوقات م� از لحاظ رعايت قواعد زبان عر� ضعيف است، ما
  .١٨٨و زيرنويس صفحه  ١٨١، ١٧٦، ١٣٢، ١٠٣، ٩٨، ٩٦
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اي كه از حّد ش�رش  همچن� اشكاالت نگاريش و چاپي در اثر خييل فراوان است، به گونه
توانستند براي تفهيم مطلب از ابزارهاي فراوا� غ� از  مؤلف محرتم مي. خارج است

  .انه اين امر صورت نگرفته استپرسش و �رين استفاده كنند كه متأسف

  :از لحاظ محتوايي) ب
رسد مؤلف محرتم براي تهيه اين اثر از منابع مرتبط با موضوع آن، به اندازه  به نظر مي

از اين رو �امي ارجاعات و مستندات م� صحيح هستند و امانت . اند كايف بهره برده
اهيم ديد موارد زيادي هم علمي در آنها رعايت شده است كه البته ه�نطور كه خو 

  .ك� اينكه اثر عاري از مشكالت ارزيش و اخالقي است. هست كه ارجاعي ندارند
داوران اين اثر معتقدند مطالب كتاب نسبت به عنوان درس و رشتة تحصييل از جامعيت 

اند و از آنها بحثي  زيرا بسياري از مباحث نحوي از قلم افتاده. مطلوب برخوردار نيست
  .است  ان نيامدهبه مي

متأسفانه در گزينش و ضبط آيات قرآ� دقت كايف نشده است، و كتاب خدا مورد � مهري 
به علت �  ١٤٢و  ١٢٩، ١٠٧، ٩٩، ٩٥، ٨٦به عنوان مثال در صفحات . قرار گرفته است

گاهي � دقتي در گزينش آيات . دقتي در ضبط آيات، تحريف رصيح صورت گرفته است
 ١٣٦، ١٣٥شود، مانند صفحات  ا و انتهاي آيات باعث مشكالت ارزيش ميهاي ابتد و حذف

ش�ره  ١٣٦مانند صفح . هاي قرآ� با بحث مورد نظر همخوا� ندارد و گاهي مثال. ١٣٧و 
  .١٣٢و زير نويس صفحه  ٣٦ش�ره  ١٣٧و صفحه  ١٩

نظم و . دهاي شوراي عايل برنامه ريزي همخوا� كامل ندار  همچن� دروس اثر با رسفصل
اي  برخي از مطالب نيز بدون هيچ فايده. ترتيب فصول و مطالب كتاب دچار اختالل است

عدم ذكر برخي از ارجاعات در موارد رضوري و الزم نيز به نقاط ضعف . تكرار شده است
  . شود كتاب افزوده مي

در مجموع اين كتاب با رفع نقاط ضعف و افزايش نقاط قوت براي تدريس مناسب 
  .هد بودخوا



  
  
  
  
  
  
q  1قواعد عربى  

چاپ اول آن . اين اثر توسط آقاي دکرت سيد محمد حسيني به رشته تحرير در آمده است
هـ ش در دانشگاه پيام نور به  ١٣٧٦هـ ش و چاپ يازدهم آن در سال  ١٣٦٩در سال 

ادبيات فاريس، مقطع کارشنايس تدريس اين کتاب در رشته زبان و . انتشار رسيده است
  :اند هاي انجام شده روي آن، نتايج زير به دست آمده بعد از نقد و برريس. شود مي

  :از لحاظ شکيل) الف
براي دانشجويان زبان و ادبيات فاريس بسيار ) رصف(م� حارض براي تدريس زبان عر� 

ن زبان عر� در دوره ساده و روان است، به خصوص که دانشجويان پيشينه خواند
شود، و  ها و اصطالحات تخصيص زيادي در اين اثر ديده مي واژه. اند دب�ستان را نيز داشته

  .مؤلف در جاي جاي کتاب به رشح و بسط آنها به زبان فاريس پرداخته است
باشد، هم چن� در  از لحاظ به کارگ�ي فنون و ابزارهاي علمي، کتاب داراي �ارين مي

جداويل براي .... و  ١٥٣،  ٨٠،  ٧٩،  ٦٢،  ٦١،  ٦٠،  ٥٩،  ٥٨،  ٥٧،  ٥٦،  ٥٥مثل صفحا� 
اما از لحاظ کيفيت چاپ بايد گفت، چاپ م� بسيار . تفهيم مطالب به کار رفته است

  .نامناسب است، حروف چيني و صفحه آرايي نيز داراي اشکال است
خربي از پيشگفتار، فهرست  و. در اين م� فقط مقدمه و فهرست مطالب وجود دارد

  .نيست... منابع و مآخذ و
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  :از لحاظ محتوايي) ب
زيرا مطالب آسان و . متأسفانه محتوا و م� کتاب از جامعيت مطلوب برخوردار نيست

اي که دانشجو آنها را در دوره  ساده در آن فراوان است، چه بسا مطالب بسيار ساده
در مورد مطابقت محتويات م� با . ده استراهن�يي و دب�ستان خوانده در آن آم

شود، در فهرست ش�ره صفحه محتويات نيامده، عناوين  فهرست نيز مطابقتي ديده �ي
دروس تنظيم درستي ندارد، بعيض از مطالب فهرست در کتاب وجود ندارد، برخي از 

. مراجعه شود ٦٨و پاورقي صفحه  ٥به فهرست صفحه : مطالب پاورقي در فهرست آمده
از نظر . هم چن� مطالب هريک از فصول و عناوين م� هم تا حدودي جامعيت دارد

نظم و انسجام منطقي، مطالب، چندان از اين نظم و تسلسل برخوردار نيستند، مثالً انواع 
.  به بعد ١٠٥، انواع اعالل صفحه ٤٩هاي معتل صفحه  ، انواع فعل١٥حروف عله صفحه 

م� کتاب . باشد رتبط با موضوع، تقريباً داراي کفايت مياز جهت استفاده از منابع م
: هاي شوراي عايل برنامه ريزي ندارد، موارد نقص آن عبارتند از مطابقت چندا� با رسفصل

جامد و مشتق، مترصف و غ� مترصف، منرصف و غ�منرصف، انواع معارف، مذکر و 
حروف هجاء، حرکات، ضوابط، : مؤنث، معرفه و  نکره، و موارد اضافات آن عبارتند از

ارجاعات و استنادات صحيح است و تناسب م� براي دانشجويان . همزه قطع و وصل
ها و  داده. دانشگاه پيام نور خوب است، البته به رشط حذف مطالب ساده و غ� رضوري

اطالعات استفاده شده در م� مطابق با علم رصف است و در نقل مطالب کتاب، امانت 
  . ه استرعايت شد

  :پيشنهادها) ج
 .اصالح اشتباهات چاپي و حرکت گذاري .١
 .تجديد حروف چيني کتاب .٢
 .هاي ساده حذف مطالب و ترجمه .٣
 .هاي شوراي عايل مطابقت دادن م� با رسفصل .٤
 .هاي مناسب و مفيد اضافه کردن �رين .٥



  ١٤٧    ١قواعد عر�  

 .استفاده از آيات و احاديث بيشرت .٦
 .اصالح فهرست مطالب .٧
 .ان عر�ذکر عناوين �ارين به زب .٨
 .تنظيم مطالب کتاب بر اساس يک نظم و انسجام منطقي .٩

تر  در مجموع اين كتاب با رفع نقاط ضعف و افزايش نقاط قوت براي تدريس مناسب
  .خواهد بود





  
  
  
  
  
  
q  2قواعد عربى  

تأليف آقاي دکرت سيد محمد حسيني، چاپ دهم، محل چاپ تهران، نارش اين کتاب 
کاربرد اين اثر در رشته زبان و ادبيات . هـ ش است ١٣٧٦دانشگاه پيام نور، به سال 

اين اثر طبق موارد زير مورد نقد و . فاريس، مقطع کارشنايس، دانشگاه پيام نور است
  :برريس قرار گرفته است

  :از لحاظ شکيل) الف
از . م� کتاب از جهت سادگي بيان براي دانشجويان زبان و ادبيات فاريس تناسب دارد

ها و اصطالحات تخصيص  م� در به کارگ�ي واژه. لحاظ قواعد زبان فاريس مشکيل ندارد
هاي جديد ترجمه شده، ويل گاهي در ترجمه اشکاال� وجود دارد،  خوب است، اک� واژه

هو الّذي أرسل رسوله بالهدي «ترجمه : ١١٢صفحه . ، عشق، فرس، قفل١٣صفحه : مانند
  .كه ترجمه اين عبارات چندان صحيح نيست» ...

کيفيت . ها و جداول داراست كتاب، براي تفهيم مطالب، ابزارهاي علمي الزم را مثل �رين
و کتاب داراي مقدمه، . چاپ م� از لحاظ حروفچيني و صفحه آرايي ضعيف است

  . باشد ت مطالب و فهرست منابع و مآخذ ميپيشگفتار، فهرس

  :از لحاظ محتوايي) ب
 ٢محتواي کتاب با توجه به اينکه براي دانشجويان دانشگاه پيام نور نوشته شده، براي 

اما محتويات م� با فهرست آن مطابقت ندارد، . واحد دريس مناسب و تقريباً جامع است
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،  ٢/١چرا که ش�ره گذاري موضوعات و فهرست با م� کتاب يکي نيست، مثالً فهرست 
مطالب هر يک از فصول جامعيت چندا� . كه با صفحات م� همخوا� ندارد ٢/٣،  ٢/٢

. شود انسجام و تسلسل منطقي ب� مباحث مشاهده مي. ندارد و داراي موارد نقص است
رسد كه مؤلف از منابع خو� بهره برده،  به نظر مي از جهت استفاده از منابع و مآخذ،

م� کتاب با . ها اشاره به مأخذ نشده است البته فقط در فهرست مصادر، ويل در پاورقي
استنادات و ارجاعات م� چندان دقيق . هاي شوراي عايل برنامه ريزي تطابق ندارد رسفصل

در کل کتاب براي . ١١٢،  ٥٥،  ٣٦مثالً استنادات موجود در صفحات . و صحيح نيست
مطالب، مطابق . ها مناسب است دانشجويان دانشگاه پيام نور، درصورت رعايت رسفصل
  .  با اصول علمي رشته زبان فاريس و عر� نگاشته شده است

  :پيشنهادها) ج 
 . بازنوييس كتاب بر اساس ترتيب منطقي .١
 . اصالح حروف چيني .٢
 . بافزودن �ارين مفيد و بيشرتي به کتا .٣
 .تجديد نظر درباره برخي تعاريف .٤
 .جامعيت بخشيدن به مطالب کتاب .٥

تر خواهد  در کل اين کتاب با رفع نقاط ضعف و اع�ل پيشنهادات براي تدريس مناسب
  .  بود 

  
  
  
  

  



  
  
  
  
  
  
q  3قواعد عربى  

ويراستار آقاي يعقوب جوان موال�، و صاحب اين اثر آقاي سيد عيل اکرب م�حسيني است، 
اين کتاب در . ش است هـ ١٣٧٠چاپ اول آن از انتشارات دانشگاه پيام نور، به سال 

شود، و مطابق  مقطع كارشنايس رشته زبان و ادبيات فاريس دانشگاه پيام نور تدريس مي
  :موارد زير نقد و برريس شده است

  :از لحاظ شکيل) الف
تر از سطح  توان گفت که مطالب اين کتاب پاي� بودن بيان م� مي از نظر سادگي و رسا

. دانشجويان است، چون برخي مباحث در حد مباحث دروس راهن�يي و دب�ستان است
هاي غ� حضوري  البته اين پديده ممكن است براي كالس. مانند دروس اول و دوم و نهم
از . آموزيش خو� نخواهد داشت هاي درس حضوري بار مثبت جلوه كند، اما براي كالس

رسد که موارد دستوري نسبتاً رعايت شده  لحاظ رعايت قواعد زبان فاريس به نظر مي
اما گاهي اوقات در توضيح و به كارگ�ي قواعد زبان عر� اشتباها� دارد، مثالً . است

� شود، چون ب فعل مضارع منصوب �ي» إذن أنت تسود«در مثال :  ٥-٧، سطر ١٠صفحه 
، سطر  ٢٨و در صفحه . شود آمده، فعل منصوب �ي» أنت«و فعل مضارع ضم� » إذن«
كه در اينجا بايد ) اسم معر� که به الف مقصوره ختم شود(مقصور : آمده است ١٣

اگر مفعول مطلق نوعي يا «: به بعد ٣، سطر ١٣٨و در صفحه . الف مقصوره الزم: گفت
مفهوم اين عبارت اين . »د نايب و جانش� آن شوندتوانن عددي باشد بعيض از کل�ت مي
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توان آن را حذف کرد و  رساند که حذف مصدر توکيدي جايز نيست، در حايل که مي را مي
  .نايب براي آن آورد
گ�ي از ابزارهاي علمي الزم، نسبتاً خوب است، از �ارين استفاده  كتاب از جهت بهره

کيفيت چاپ کتاب خوب نيست، . ها افزوده شودشده، که بهرت است به تعداد و تنوع آن
سطر  ٥٧اشتباهات چاپي فراوان در آن ديده مي شود، مانند اشتباهات چاپي در صفحات 

اين کتاب فقط داراي فهرست مطالب .  ٣سطر  ١٥٩،  ٨سطر  ١٣٧،  ٥سطر  ٥٨،  ٧
  .باشد مي

  :از لحاظ محتوايي) ب
صييل و عنوان درس جامعيت دارد، ويل محتواي م� با توجه به تعداد واحد، رشته تح

هم چن� . محتويات م� با فهرست آن کامالً مطابق است. تعداد �ارين کتاب کم است
تسلسل و . باشد مطالب هريک از فصول و عناوين نيز از جامعيت مطلوب برخوردار مي

انسجام منطقي ب� مباحث کتاب به خو� رعايت شده است، جز يک مورد، آن هم در 
مورد بيان اعراب نيا� و تقديري و اعراب افعال خمسه و معتل که با هم ذکر شده و 

از منابع مرتبط با موضوع استفاده كايف نشده است، به عبارت . بدون نظم و انسجام است
هاي شوراي عايل برنامه  م� حارض با رسفصل. ديگر؛ در واقع منبع خايص ذکر نشده است

باشد، به هيچ کتا� ارجاع داده  ، عمدتاً بدون ذکر مأخذ ميمباحث. ريزي انطباق دارد
  .نشده است

ها کم و ناقص  مطالب، بسيار ساده، مثال: توان گفت از نظر تناسب م� براي تدريس مي
اصول علمي، تقريباً در نگارش مطالب کتاب رعايت شده و . و �ارين يکنواخت است

  . ها و اطالعات م� نسبتاً به روز است داده

  :پيشنهادها) ج
 .اضافه پيشگفتار و مقدمه براي کتاب .١
 .تهيه فهرست منابع در آخر کتاب .٢
 .تصحيح اشتباهات چاپي .٣



  ١٥٣    ٣قواعد عر�  

 .تصحيح اشتباهات نحوي .٤
 .به کارگ�ي عالئم خاص نگارش .٥
 .هاي بيشرت افزودن مثال .٦
 .ها و اعراب گذاري آنها توضيح دادن مثال .٧
 .فهرست براي آنها در آخر کتابنوش� آدرس آيات و احاديث در پاورقي و تهيه  .٨
 .دقت در ذکر قواعد نحوي .٩

در مجموع اين کتاب با وضعيت فعيل براي تدريس چندان مناسب نيست، مگر اينکه 
  .اصالحات الزم انجام گ�د





  
  
  
  
  
  
q  4قواعد عربى  

اين کتاب آقاي سيد عيل اکرب م�حسيني است و ويرايش آن را آقاي يعقوب جوان  مؤلف
چاپ ششم كتاب در تهران، از سوي انتشارات دانشگاه پيام نور . اند موال� به عهده گرفته

اين کتاب در رشته زبان و ادبيات فاريس، مقطع کارشنايس . ش منترش شد هـ ١٣٧٦به سال 
هاي صورت گرفته روي آن به رشح زير  نقد و برريس. ربرد داردهاي پيام نور کا دانشگاه
  :است

  :از لحاظ شکيل) الف
ليکن در برخي از جاها قاعده نياز . نگارش م� به زبان فاريس و بسيار ساده و روان است

از جهت رعايت قواعد نگارش و . ٣٥صفحه  ٢٠به رشح و توضيح بيشرتي دارد، مثالً ش�ره 
از . هايي از از آن اشاره خواهد شد اشکاال� وجود دارد که به �ونهويرايش، در کتاب 

تا حدودي خوب است، اما خايل از اشکاالت ... لحاظ حروف چيني، صحايف، طرح جلد و 
تناسب حجم اثر براي تدريس خوب است، اين کتاب تنها . چاپي و نگاريش هم نيست

و مآخذ، فهرست موضوعي، مقدمه داراي فهرست مطالب مي باشد، و فاقد فهرست منابع 
هايي از اشكاالت شكيل اثر، تنها در صفحات  ذيال به �ونه. مناسب، پيشگفتار و غ�ه است

  :شود آغازين اشاره مي
يك مطلب جديد است كه بايد از مطالب قبل خود با » تحذير«كلمه  ١٤سطر ٣صفحه

  .درشت چاپ شدن جدا شود



 عر�نقدنامه زبان و ادبيات   ١٥٦

» منصوب«كلمه » فصل منصوب و محال منصوبضم� من إياك،«عبارت  ٤سطر  ٤صفحه 
  . اول بايد حذف شود

  .»الوفاء« ¬» الوفا«: ٥و سطر  ٢سطر  ٥صفحه 
  .، ش�ره پاورقي در م� نيامده است ٦صفحه 
كه البته در هم� عبارت . »قال العل�ءُ « ¬» قال العل�«عبارت  ١٠ش�ره  ٦صفحه 

  عل�ء؟مأخذ ذكر نشده است و معلوم نيست كدام 
  .»َسيَُورِّثُ « ¬» َسيِّورث«: پاورقي ٦صفحه 
  . هاي آموزيش و م� درس فاصله ب� هدف ١١سطر  ٧صفحه 

ضمن اينكه ترجمه عبارت . آيه قرآن اشتباه نوشته شده است ٩سطر  ٣٣صفحه 
  .حذف شده است» وأشهدهم عىل أنفسهم«

  .»ثمّ « ¬» هم«. آيه قرآن اشتباه نوشته شده است ١٨سطر  ٣٤صفحه 
  .دو آيه قرآن اشتباه نوشته شده است ١٨و  ١٤سطر  ٤٤صفحه 

  :از لحاظ محتوايي) ب
محتواي م� حارض با تعداد واحدهاي دريس جامعيت دارد، هم چن� محتويات م� با 

ترتيب و . فهرست مطابقت دارد، مطالب هر يک از فصول و عناوين داراي جامعيت است
از . شود و از اين لحاظ مشکيل ندارد فصل ديده مي انسجام منطقي ب� مطالب در هر

نظر به کارگ�ي فنون و ابزارهاي علمي، اين کتاب داراي �ارين، خودآزمايي، رشح قواعد 
م� حارض از جهت استفاده از منابع مرتبط با موضوع از کفايت الزم . باشد مي... و 

هاي  ب کتاب با رسفصلمطال. برخوردار است، ويل به هيچ منبعي اشاره نشده است
از آنجا که در اين کتاب به هيچ منبعي اشاره نشده، . شوراي عايل برنامه ريزي تطابق دارد
البته فارغ از اينكه مطالب رصف و نحو ثابت هستند . بنابراين استنادات و ارجاعات ندارد

ظ شاهد ها و اطالعات م�، از لحا شود با اين حال داده و دچار تغي� و روزمرگي �ي
ذيال به عنوان �ونه به برخي از اشكاالت محتوايي كتاب اشاره . ها نسبتاً به روز است مثال
  :شود مي



  ١٥٧    ٤قواعد عر�  

  .شبه مقدار است نه مقدار »ما يف الس�ء قدُر راحٍة سحاباً «عبارت  ١٩سطر  ٢١صفحه 
  .مشخص نيست گفته سيبويه از كجا نقل شده است: ، پاورقي ٤٠صفحه 
اي از عل�ي  مشخص نيست رأي صاحب تفس� مجمع البيان و عده: ، پاورقي ٤٢صفحه 

  .از كجا نقل شده است» كلّ�«نحو در رابطه با 

  :پيشنهادها) ج
 .هاي چاپي و محتوايي اصالح غلط .١
 .بهرت است کتاب به زبان عر� ساده نوشته شود .٢
 .براي کتاب يک مقدمه نوشته شود .٣
 . در پايان کتاب فهرست منابع و مآخذ ذکر شود .٤
 .به منابع و مآخذ در پاورقي اشاره شود .٥
 .هاي تفصييل در آخر کتاب اضافه کردن فهرست .٦
 .ها مشخص شود و آدرس آيات ذکر شود آيات قرآ� در مثال .٧
 .بازنگري علمي و اد� کتاب .٨
 .به گوينده شعر و مأخذ آن اشاره شود .٩

ناسب خواهد در مجموع اين کتاب با انجام اصالحات و رفع نقاط ضعف براي تدريس م
  . بود و با وضعيت فعيل چندان مناسب نيست 

  
  
  
  





  
  
  
  
  
  
q مباحث فی علم الصرف  

. این کتاب توسط آقای دکرت محمود شکیب انصاری به رشته تحریر در آمده است
چاپ . اند دكرت فیروز حریرچی و حبیب منشی زاده به عهده گرفته ویراستاري آن را آقایان

این اثر در . هـ ش منترش شد ١٣٧٥اول كتاب توسط دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال 
مطابق . شود های زبان و ادبیات عربی و الهیات در مقطع کارشناسی تدریس می رشته

  :است موارد زیر این کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفته

  :از لحاظ شکلی) الف
م� از لحاظ سادگی بیان و روانی تعاب� خوب است، البته مواردی وجود دارد که سطح 

تر و برخی جاها  در برخی از جاها ساده. (بیان در صفحات مختلف متفاوت است
أوّالً یجب توکید الفعل املضارع إذا کان (کتاب  ٢٨، به عنوان �ونه صفحه )تر است مشکل
از نظر رعایت قواعد زبان فارسی، . ، سطر آخر مقایسه شود٤١با صفحه ...) باً لقسم جوا

از جهت به . م� کتاب به زبان عربی است و قواعد آن به خوبی رعایت شده است
برای تفهیم مطالب از ابزارهای . کارگیری اصطالحات تخصصی مشکل خاصی وجود ندارد

کیفیت چاپ کتاب در حد خوبی . شده است ها و �ارین استفاده علمی همچون مثال
  :از جمله. نیست، چرا که دارای اشتباهات چاپی زیادی است

  إعالل ¬ اعالمصحة و : ، پاورقی  ٥صفحه . ١
  الداخلة ¬ الدخلةمن الزوائد : ، پاورقی  ٧صفحه -٢
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  املترصّف ¬إّما أن یکون تام الترصف  التّرصف:  ١١صفحه -٣
  .این کتاب داراي پیشگفتار، مقدمه، فهرست مطالب و فهرست منابع و مآخذ می باشد  

  :از لحاظ محتوایی) ب
شود و از این جهت از  محتوای کتاب موضوعات الزم برای علم رصف را شامل می

هم چنین محتویات م� با فهرست کتاب مطابقت . جامعیت نسبتاً مطلو� برخوردار است
ترتیب و انسجام منطقی بین . باشد یک از فصول کامل و جامع می دارد و مطالب هر
از جهت استفاده از منابع موجود باید گفت، برخی از منابع مورد . مطالب خوب است

استفاده منابع اصلی دست اول نیستند، ضمن این که برخی از کتب مرجع و مهم در 
های شورای عالی برنامه  ا رسفصلم� حارض ب. اند  قواعد عربی مورد استفاده قرار نگرفته

اند و از این جهت ، م�  مؤلف معموالً منابع اقوال را ذکر �وده. ریزی انطباق دارد
رسد در مواردی از منابعی استفاده شده، بدون اینکه ذکری  مشکلی ندارد ، اما به نظر می

.  ٢٥،  ٢٤،  ٢٣از منبع در ه�ن صفحه یا در فهرست منابع به میان آید، مانند صفحات 
از نظر تناسب م� کتاب برای تدریس، . مستندات و ارجاعات تقریباً صحیح می باشد

چنانچه مطالب اضافی و زائد حذف شود و به طور کلی کتاب مخترصتر گردد مناسب 
اصول علمی در نگارش م� کتاب، کامالً رعایت نشده است، برخی از این اشکاالت . است

، ٧باشد ، صفحه  ، تعریف علم رصف توسط نگارنده صحیح �ی٣ه صفح: علمی عبارتند از 
در نقل مطالب و وقایع رعایت امانت .... پاورقی در مورد علم رصف دارای اشکال است و 

  .   ها و اطالعات به روز است  شده، داده

  :پیشنهادها) ج
 . تصحیح اشتباهات چاپی .١
 .آدرس آیات استفاده شده در م� کاملرت ذکر شود .٢
 .هاي نگارشی به خصوص در قسمتهای فارسی کتاب اصالح گردد غلط .٣



  ١٦١مباحث يف علم الرصف     

تر  ها کامل مصادر و منابع مورد استفاده در فهرست منابع و مصادر و پاورقی .٤
 .ذکر شود

 . تلخیص و ویراستاری کتاب .٥
بنابراین با رفع اشکاالت کتاب و تلخیص آن و حذف مباحث زائد، این م� برای تدریس 

  . سی مناسب استرصف در دوره کارشنا
  





  
  
  
  
  
  
q نحو براى دانشجو  

این کتاب نوشته آقای دکرت سید محمد رادمنش است، ویراستار آن آقای امیر سل�نی 
آستان قدس رضوی در چاپ چهارم اثر توسط مؤسسه چاپ و انتشارات . رحیمی است

هایی هم چون زبان و ادبیات فارسی،  این کتاب در رشته. هـ ش منترش شد١٣٧٤سال 
اثر مزبور در گروه نقد و . الهیات و معارف اسالمی در مقطع کارشناسی تدریس میشود

  :بررسی مورد ارزیابی قرار گرفته است، که نتایج آن به رشح زیر است

  :از لحاظ شکلی) الف
از لحاظ رعایت قواعد ویرایش و . گارش کتاب ساده، روان و قابل فهم استاسلوب ن

نگارش، از آنجا که کتاب ویراستاری شده است، مشکل چندانی ندارد، جز موارد اندکی از 
. بهرت است عبارت شیواتر گردد» اگرچه این وزن اولش میم نباشد«: ٢٨قبیل صفحه 

در ... دهد و  می ¬خود را توضیح می کند جمله تفسیریه که جمله ماقبل :  ٢٥٩صفحه 
ها و اصطالحات تخصصی، مناسب و خوب صورت گرفته، جز  مجموع به کارگیری واژه

تعبیر افعال چهارگانه که به جای صیغ آحاد به :  ٢٣ش�ر کمی موارد ضعف مانند صفحه 
ر رفته، در اعراب نیابی فقط برای حرف به کا:  ٢٠یا  ١٥صفحه . کار رفته ، شهرت ندارد 

مؤلف محرتم برای . حالی که اعراب نیابی شامل نیابت حرکت از حرکت نیز می شود
تفهیم مطالب کتاب تا حدودی از ابزارهای علمی بهره برده است، ابزارهايي چون رشح و 

چاپ کتاب از کیفیت قابل قبولی . توضیح مطالب که به صورت مخترص آمده است
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کتاب ضعیف است و در مواردی هم اشکاالت چاپی به برخوردار است، هر چند صحافی 
  :چشم می خورد مانند

  واحدة ¬» ما أمرنا إّال واحد«،  ٦٨صفحه . ١
َ «،  ٩٩صفحه . ٢ َ  ¬» نفسَک الرشَّ   نفسَک و الرشَّ
  إحساناً  ¬» ما أحسن زیداً حسناً «،  ١١٢صفحه . ٣
  یعظّمونک ¬» إّن النّاس یعظُّمک«،  ١٥٦صفحه . ٤

کتاب مشتمل بر مقدمه، فهرست . و موارد دیگري که در کتاب به آنها اشاره شده است
  . باشد مطالب، و فهرست منابع و مآخذ می

  :از لحاظ محتوایی) ب
واحد  ٧إلی  ٥با توجه به حجِم بسیار مطالب کتاب، تدریس آن به طور کامل، حداقل 

است که این حجم واحد برای این  ای مثل ادبیات فارسی بعید درسی میطلبد، که در رشته
بنابراین مطالب باید مخترصتر گردد، در این صورت تدریس این کتاب . درس اختصاص یابد

محتویات م� با فهرست و عناوین کتاب مطابقت دارد، مطالب هر یک از . تناسب دارد
ترتیب و انسجام منطقی بین فصول به خوبی . فصول از جامعیت نسبی برخوردار است

. عایت شده است، فقط در بخش حروف و اقسام و معانی آنها باب مستقلی وجود نداردر 
این کتاب از جهت استفاده از منابع مرتبط با موضوع در حد باالیی قرار دارد که برای 

های  از لحاظ مطابقت م� با رسفصل. رشته ادبیات فارسی، بیش از این هم الزم نیست
این . هاست د گفت کتاب دارای اضافات و زوائد بر فصلشورای عالی برنامه ریزی، بای

در مورد . کتاب در حقیقت ترجمه است نه تألیف، از این رو مستندات و ارجاعات ندارد
تناسب م� برای تدریس، برای دانشجویان رشته عربی بهرت است از اصل کتاب عربی 

رد رعایت اصول علمی، در مو . استفاده شود و برای رشته ادبیات فارسی از ترجمه کتاب
کلمه بنت » یا هنُد بنُت خالد«، ١٥٥صفحه : مواردی از اشکاالت مشاهده می شود، مثالً 

در :  ١٧٢را بصورت مرفوع آورده در حالیکه صحیح آن بصورت منصوب است ، صفحه 
ها و  داده.... باشد و  می »أربعة آالف«که صحیح آن  »أربع آالف إمرأةٍ « ٣زیر ش�ره 



  ١٦٥نحو براي دانشجو     

ات استفاده شده در م�، چندان به روز نیست، زيرا اساساً خود قواعد زبان عربی اطالع
به شیوه سنتی و به اصطالح کالسیک عرضه شده است، و نوآوري در اصل مطالب وقواعد 

  . تواند عرصه نوآوري به حساب آيد موضوعيت ندارد، اما شيوه عرضه مطالب مي

  :پیشنهادها) ج
 .و حذف مطالب غیر رضوری مخترصتر کردن مطالب کتاب .١
 . رفع نقایص چاپی و نگارشی کتاب .٢
 .پیش بینی �ارین بیشرت و متنوع تر برای هر درس .٣
 . ذکر ارجاعات و مستندات به طور کامل .٤
 .رفع اشتباهات علمی و شکلی کتاب .٥

بنابراین م� مزبور با افزایش نقاط قوت، رفع نقاط ضعف و اع�ل پیشنهادات اصالحی 
  .      تر خواهد بود برای تدریس مناسب

  
  
  





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل سوم
  علوم نقد و بررسی کتب

  بالغت و عروض
 





  
  
  
  
  
  

q العروض العربی البسیط  

کتاب العروض العر� البسیط تألیف آقای دکرت یحیی معروف، چاپ اول، انتشارات سمت، 
های کشور در  این کتاب در گروه زبان و ادبیات عربی در دانشگاه. هـ ش ١٣٧٨سال 

طبق موارد زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته اين اثر . مقطع کارشناسی تدریس ميشود
  :است

  :از لحاظ شکلی) الف
نویسنده کتاب از بیان و سبکی متناسب با سطح مورد نظر استفاده کرده، لذا كتاب از 

این .  و کیفیت چاپ کتاب بسیار خوب است. سبک علمی روشن و رسا برخوردار است
مشکلی ندارد لیکن خالی از اشکاالت  اثر به زبان عربی نوشته شده و از لحاظ قواعد

  :نحوی و چاپی نیست، به عنوان مثال
 خوصها ¬خوضها :  ٤، حاشیه ش�ره  ١٩صفحه  .١
  الحرف الساکن ¬الساکن حرف :  ٤، م� ش�ره  ٢٥صفحه  .٢
 أصبح اإلسالمُ  ¬أصبح اإلسالَم و : ، سطر آخر  ١١٨صفحه  .٣
 یروي مالک ¬مالک ، تروي  ١٥٣صفحه  .٤
 بیانات الوری ¬بیانات الدوری :  �١ ش�ره ، م ١٥٦صفحه  .٥
  املکسور ما قبلها ¬املکسورة ما قبلها :  ٢٣سطر  ١٨٢صفحه  .٦
  الخمسة عرش ¬بحور الخلیل الخامس عرش :  ٤، سطر  ٧صفحه  .٧
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 املوسیقی الّصوتیة ¬املوسیقی الّصو� :  ٨، سطر  ١٣صفحه  .٨
 اثنتان خ�سیتان ¬إثنان خ�سیان :  ١٠، سطر  ١٣صفحه  .٩
 �انیة ¬الث�نیة  :  ١٠، سطر  ١٣صفحه   .١٠
 اجت�عه� ¬إجت�عها  :  ٤، سطر  ٣٠صفحه   .١١
 زحافین متفردین ¬زحافات متفردین  :  ٢١سطر  ٣٠صفحه   .١٢
 آیات الذکر الحکیم ¬آیات ذکری الحکیم  :  ١٦سطر  ٤٢صفحه   .١٣
 أبو جعفر ¬أبی جعفر  :  ٢، پاورقی ش�ره  ٨١صفحه  .١٤
  جّدي رسوِل هللا ¬و جّدی رسوُل هللا  :  ١٠١ه صفح  .١٥

اصطالحات و واژه های تخصصی به خوبی به کار گرفته شده است و اصطالحات غیر  
مؤلف محرتم از فنون و ابزارهای الزم از قبیل رشح و توضیح . خورد مأنوس به چشم �ی

ه مطالب مثال ذکر استفاده �وده  در عین حال برای هم... مطالب و �رینها، جداول و 
این اثر شامل مشخصاتی از جمله مقدمه، فهرست مطالب، نتیجه گیری، . نشده است

  .باشد خالصه و فهرست منابع و مآخذ می

  :از لحاظ محتوایی) ب
این کتاب از نظر جامعیت محتوا نسبت به تعداد واحد و رشته تحصیلی مورد نظر خوب 

های شورای عالی برنامه ریزی  است، و با رسفصلارزیابی ميشود لذا برای تدریس مناسب 
مطالب و موضوعات . هم چنین محتوای م� با فهرست آن مطابقت دارد. مطابقت دارد

از تسلسل و انسجام منطقی اعم از رعایت اولویت موضوعات، پرهیز از افراط و تفریط 
ستفاده از م� کتاب از لحاظ ا. مطالب به روز است. در بیان مباحث برخوردار است

منابع مرتبط با موضوع از کفایت الزم برخوردار است اگرچه در برخی موارد از منابع 
  :دست دوم استفاده شده است ، از جمله آنها ميتوان به موارد زیر اشاره کرد 

 ٢، پاورقی ش�ره  ٧٧صفحه  .١
 ، شعر سید رضی  ٨٨صفحه  .٢
 ، شعر دعبل ١٠١صفحه  .٣



  ١٧١العروض العر� البسيط     

 در نقل نظر اخفش ١٤٣صفحه  .٤
 ٢، پاورقی ش�ره  ١٥١صفحه  .٥

  :هم چنین بعضی از شاهد مثالها بدون ذکر منبع آمده است، از قبیل
 .١٢٥، ٨٦، ٤٠، ١٨، ١٢صفحه  .١
 .تفسیر آیه بدون منبع ذکر شده است ١٧٢صفحه  .٢
 .، قصیده صفی الدین حلّی بدون ذکر منبع آمده است٣٧صفحه  .٣

  :در تقطیع برخی از ابیات نیز اشکاالتی به چشم ميخورد 
فعولن  ¬تعال سأعطي الرایة الیوم ضارباً ، فعولن مفاعیلن  : ، بیت٩٩صفحه  .١

 مفاعلن
 فَعلُن ¬العروض و الرضب فاعلن  مثال : ١، �وذج ١١٨صفحه  .٢
بیت دوم و سوم و  ¬مثال العروض و الرضب فَعلُن  :  ٣، �وذج ١١٨صفحه  .٣

 چهارم فاعلن
 فعالتن فعالتن ¬، فعالتن فاعالتن  شعر سیّد حمیری :  ١٢٠صفحه  .٤
 متفعلن مستفعلن ¬مستفعلن مستعلن فاعلن  : ، سطر اخیر١٥٣صفحه  .٥

 فاعلن
  .هایی از این موارد دیده ميشود و �ونه

  :پیشنهادها) ج
  .برای �امی موارد �رین کافی ذکر شود. ١
  .تر مشخص شود منابع، مآخذ و فصول دقیق. ٢
  .جداول به حداقل رسانیده شود. ٣
  .رصفی و نحوی یا توضیح داده شود یا کالً حذف شودموضوعات . ٤
  .نسبت به آیات و روایات فصل بندی موضوعی صورت گیرد. ٥
  .ای برای بیان لغات مشکل کتاب پیش بینی گردد واژه نامه. ٦
  .مطالب بیشرتی از قرآن کریم آورده شود. ٧
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های بعدی از  چاپدر مجموع، این کتاب با رفع نقاط ضعف و اع�ل پیشنهادها در 
  .کیفیت بهرتی برخوردار گشته و برای تدریس مناسبرت خواهد بود

  

  
  

  



  
  
  
  
  
  
q من معالم األدب فی نهج البالغۀ  

نوبت چاپ . تحریر در آمده استاین کتاب توسط آقای دكرت سید خلیل باستان به رشته 
این اثر در رشته زبان و . هـ ش ١٣٨٤اول، از انتشارات سمت، محل نرش تهران، سال 
مطابق موارد زیر مورد نقد و بررسی قرار . ادبیات عربی در مقطع کارشناسی کاربری دارد

  :گرفته است

  :از لحاظ شکلی) الف
  :باشد از جمله آنها م� این کتاب به دالیل مختلفی گویا و رسا �ی

  . های پراکنده از یک موضوع مانند تعریف تشبیه، جناس و استعاره ارائه تعریف. ١
های نسبتاً جامعی درباره تشبیه، استعاره، کنایه و خیال، آن هم بعد از  ارائه تعریف. ٢

، ١٦٥، ٩١، ١٠ها در صفحات قبلی، در مورد تشبیه صفحات  استفاده فراوان از این واژه
، ٥٧، ٥٦و در مورد کنایه صفحات . ٢٢٥، ١٩٥، ١٦٥، ١٤٤در مورد استعاره صفحات . ٢٢٦
٢٢٧، ١٩٧.  
صفحه : های نگارشی مانند وجود ابهامات فراوان به دلیل عدم استفاده از عالمت. ٣

به عالمت ويرگول نیاز دارد و  ٤و  ٢، سطر ٧٢، صفحه ١٠، سطر٦٠مقدمه، صفحه 
  .٨٨و  ٨٧،  ٧٣صفحات 

متون برگرفته . ١: شود از نظر رعایت قواعد نگارش، این م� به دو قسمت تقسیم میاما 
در مورد اول میزان رعایت قواعد . توضیحات نویسنده. ٢از نهج البالغة و متون دیگر 
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از لحاظ حروف نگاری . خوب است، اما در مورد دوم، م� نیاز به ویراستاری اسايس دارد
، ٥٢، صفحه ١٢سطر ٢٧، صفحه ٢٠ش�ره  ٥ثل صفحه شود م اشتباهاتی مالحظه می

های برخی از صفحات  در صفحه آرایی نیز پاراگراف. یک سطر مانده به آخر ٩٨صفحه 
. لیکن طرح روی جلد خوب است.  ٦١،  ٦٠،  ٤٩،  ٤٥،  ٣٥صفحات : نامناسب است، مانند

مقدمه ، فهرست  باشد و کتاب دارای پیشگفتار ، واحد درسی زیاد می ٢حجم اثر برای 
  .مطالب و فهرست منابع ميباشد

  :از لحاظ محتوایی) ب
ای به کار  این کتاب رشح متونی از نهج البالغة است و در آن اصطالحات تخصصی ویژه

أدیل «: آمده ٥و در رشح کل�ت اشکاالتی به چشم ميخورد مثالً در صفحه . نرفته است
یا در رشح . معادل سازی دقیقی نیست ، که»أي صارت الّدولة للحق بدله: الحق منه
علی الّشاطئ «: ، که بهرت است گفته شود»بلدة علی شاطئ الفرات الرشقي«: األنبار آمده

آورده شده » اقتباس«به جای اصطالح » التضمین«اصطالح  ٢٤، صفحه »الّرشقي للفرات
  ... .است و 

. سؤال استفاده شده استبه كارگ�ي فنون علمي براي تفهيم مطلب، تنها از شيوه طرح 
محتوا و موضوع اثر با توجه به اهداف درسی جامعیت دارد، در مورد مطابقت محتوا با 

من «عنوان درس باید گفت عنوان درس متون نهج البالغة است در صورتی که عنوان اثر 
 »نصوص من نهج البالغة«باشد، بهرت بود عنوان کتاب را  می» معا� األدب يف نهج البالغة

های  هم چنین مباحث اثر با رسفصل. نامیدند، اما با محتوای کتاب مطابقت دارد می
واحد  ٢حجم کتاب باتوجه به رشح مؤلف برای . شورای عالی برنامه ریزی مطابقت دارد

درسی متون نهج البالغة زیاد است، ضمناً اطالعات اثر جدید نیست، و اقتباسی از رشوح 
نظم منطقی و انسجام مطالب در هر . ری به چشم ميخوردنهج البالغة است، لذا نوآو 

  : هایی از موارد خالف آن عبارتست از فصل تا حدودی رعایت شده است و �ونه
  .رشح النص، النص و األفکار، العاطفة، عنرص الخیال و البالغة، املوازنة: درس اول

  .رشح النص، األفکار الرّئیسیة، العواطف، عنرص الخیال: درس دوم 



  ١٧٥من معا� األدب يف نهج البالغة     

در مورد استفاده از . های مختلف هر درس وجود ندارد توان گفت نظمی بین قسمت می
اما از منابعی نیز استفاده شده که مأخذ . منابع موجود تا حدودی از آنها بهره برده شده

فقه  ١٧٩از کتاب يف ظالل نهج البالغة، صفحه  ١١٣صفحه : مانند. آن ذکر نشده است
تحلیل اإلعراب از يف ظالل نهج  ٢٠٤ظالل نهج البالغة، صفحه از يف  ١٨٢اللغة تا صفحه 

میزان دقت در استنادات و ارجاعات نسبتاً خوب است و در این . البالغة نقل شده است
  .شود کتاب موردی مخالف با اصول اسالمي مشاهده �ی

  :پیشنهادها) ج
  .ویراستاری ادبی كتاب. ١
  .درسایجاد نظم منطقی در ارائه مطالب هر . ٢
  .تصحیح اشتباهات نحوی و لغوی. ٣
  .حذف سؤالهای تکراری و بی مورد. ٤
  .ذکر مآخذ به طور دقیق. ٥
  .»نصوص من نهج البالغة«تغییر عنوان کتاب به .  ٦

در مجموع، اين كتاب با برطرف كردن نقاط ضعف و افزايش نقاط قوت و اع�ل 
  .تر خواهد بود پيشنهادها براي تدريس مناسب

  





  
  
  
  
  
  
q العروض العربی  

نوشته آقاي دكرت نادر نظام تهرا�، و توسط انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي در 
ادبيات عر�، در مقطع  اين كتاب كاربرد دانشگاهي در رشته زبان و. تهران منترش گشته

اين اثر طبق موارد زير مورد نقد و برريس قرار . كارشنايس، براي واحد عروض و قافيه دارد
  .گرفته است

  :از لحاظ شكيل) الف
م� اثر از نظر روا� و رسا بودن خوب است، قواعد ويراييش و نگاريش در آن خوب 

كه . رايي و صحايف اشكاال� دارداما به لحاظ حروف نگاري و صفحه آ . صورت گرفته است
و . است »الر�«كه صحيح آن  »يافراشات الّربا« ١٣صفحه: از جمله خطاهاي چاپي آن

  ... .است و  »وال عذول«كه صحيح آن  » وال عزول« ٤صفحه
در ضمن اين كتاب به لحاظ تناسب حجم با مقدار واحدهاي دريس مناسب تشخيص داده 

  .گفتار، نتيجه، فهرست و كتابشنايس استاين كتاب فاقد پيش. شود مي

  :از لحاظ محتوايي) ب
كاربرد اصطالحات تخصيص در اين كتاب خوب است و معادل سازي اين اصطالحات نيز 

اما از ابزارهاي مناسب علمي براي تفهيم مطلب عروض و قافيه استفاده . خوب است
. زحافات و علل است نكرده، از آن جمله عدم وجود �ارين و جداول خاص مربوط به

ويل به اوزان شعر عر� در . دهد درضمن اين اثر �امي موضوعات دريس را پوشش مي
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هاي شعري صحبتي  مؤلف از رضورت. موشحات و شعر نو و تقطيع شعري نپرداخته است
در ادامه بايد گفت كه انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست خوب است و . نكرده است

راي عايل برنامه ريزي نيز مطابقت دارد و در مجموع براي تدريس خوب با رسفصلهاي شو 
  .ويل از روز آمدي و نوآوري در شيوه عرضه اطالعات خربي نيست. است

را در آن كتاب مي گنجاند و ) اجزاي بيت(و سپس ) انواع بيت(اگر نويسنده بحث 
اين . رسيد نظر مي داشت، اين اثر منطقي و منسجم به مقدم مي) علل(را بر ) زحافات(

ها و نبود  هاي تخصيص در اين زمينه استفاده نكرده و دليل آن نبود پاورقي كتاب از كتاب
از اين رو جايي براي برريس استنادات و ارجاعات باقي . فهرست منابع و مراجع است

  .ماند �ي
في از آنجايي كه كتاب مزبور آموزيش محض است، هيچ  نوعي جهت گ�ي سيايس يا فلس

  . شود چون علمي محض است و ابعاد مخرب در آن جايي ندارد در آن ديده �ي

  :پيشنهادها) د
  .هاي بيشرت براي تبي� مطالب ها و مثال استفاده از �ونه. ١
  .تنوع در عناوين �ارين و مطالب. ٢
  .ذكر منابع در پانوشت و آخر كتاب. ٣
  .بر طرف كردن نواقص كتاب. ٤
  .طيع شعري به مباحث كتابافزودن مبحث تق. ٥
  .بيتاجزاء  بعداز موضوع) اقسام البيت و انواعه(ذكر موضوع . ٦
  ).ِعلل(بر موضوع ) زحافات(تقديم موضوع . ٧
  .العروض العر� و القافيةتغي� عنوان كتاب به . ٨

در مجموع اين اثر با اع�ل پيشنهادها و برطرف كردن نقاط ضعف، براي تدريس مناسبرت 
  .بودخواهد 



  
  
  
  
  
  
q علوم البالغۀ؛ فی العروض والبدیع والقافیۀ  

این . هـ ش ١٣٧٧نوشته آقای دكرت اباذر عباچی، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، سال 
های کشور در مقطع کارشناسی تدریس  های زبان و ادبیات عربی دانشگاه کتاب در گروه

  :از نقد و بررسی نتایج زیر به دست آمدبعد . ميشود

  :از لحاظ شکلی) الف
نویسنده محرتم از عبارات ساده و مفهوم، و اصطالحات مأنوس استفاده کرده، لذا از نظر 

کتاب به زبان عربی نوشته شده و از این . سادگی بیان، برای سطح مورد نظر مناسب است
های  به کارگیری اصطالحات و واژه مؤلف محرتم در. رو از نظر قواعد مشکلی ندارد

تخصصی نسبتاً خوب عمل کرده، اگرچه به رشح و بیان معانی لغوی برخی اصطالحات 
هم چنین از ابزارها و فنون علمی مختلف از جمله تعریف، رشح، . پرداخته نشده است

شاهد مثال، �ارین و سؤاالت استفاده شده، کیفیت چاپ م� نسبتاً خوب است، چرا که 
  :توان به موارد زیر اشاره کرد برای �ونه می. خالی از اشتباهات چاپی نیست

  املالحظ ¬املالحظه :  ٩سطر  ٤٣صفحه 
  یرفع ¬ترفع : شعر  ٥٣صفحه 
  کان البیت ¬ملا کانت البیت :  ٦سطر  ٨٧صفحه 
  إنّه ¬أنّه :  ١٥سطر  ٨٨صفحه 

  .نواع بدیع و ابحر شعر استاز اشكاالت استحسا� وارد بر اثر عدم ذکر ش�ره برای ا
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  .باشد این کتاب حاوی مقدمه، فهرست مطالب، خالصه و فهرست منابع و مآخذ می

  :از لحاظ محتوایی) ب
اما . محتوای م� حارض از جامعیت مطلوب برخوردار است و با فهرست نیز مطابقت دارد

واژه  مثالً تعریف. مطالب هر یک از فصول و عناوین دارای جامعیت نسبی است
الترصیع بالنقص «، تعریف »مقفی و تقفیة«جامع نیست، تعریف واژه » الترصیع«

ای به جناس ملفق و مصحف نشده، در  نیامده است، در تقسیم جناس اشاره» وبالزیادة
  .ها ذکر نشده است مورد همزه وصل در اس�ء، همه اسم

جهت استفاده از منابع  م� حارض از. باشد مطالب كتاب دارای انسجام و نظم منطقی می
شود، اما كمرت از منابع معارص بهره برده  کالسیک مرتبط با موضوع، خوب ارزیابی می

هم . در ضمن دقت الزم در به ترتیب آوردن منابع در فهرست، صورت نگرفته است. است
های شورای عالی برنامه ریزی مطابقت دارد و بیشرت مطالب  چنین م� کتاب با رسفصل

های مرتبط با موضوع نقل شده، و منابع به صورت  ه صورت غیر مستقیم از کتابکتاب ب
از نظر به روز . تناسب م� حارض برای تدریس خوب است. کلی در فهرست آمده است

های  توان گفت مطالب جدیدتری هم اکنون در رابطه با واژه ها و اطالعات می بودن داده
  .یت اصول علمی رشته مورد نظر به کار رفته استمباحث با رعا. به کار رفته وجود دارد

  :پیشنهادها ) ج
  .برطرف کردن اشتباهات چاپی. ١
  . اضافه کردن ارجاعات به پاورقی. ٢
  .اضافه کردن بخش کتابشناسی. ٣
  .استفاده از منابع و کتب جدیدتر مرتبط با موضوع. ٤

چنانچه موارد نقص  در مجموع، این کتاب به عنوان م� درسی دانشگاهی خوب است، و
  .آن برطرف شود جامعیت و تناسب بیشرتی خواهد داشت



  
  
  
  
  
  
q بدایۀ البالغۀ  

این کتاب توسط آقای دکرت سید ابراهیم دیباجی به نگارش درآمده است، از انتشارات 
های زبان  گروه هـ ش، که در برخی از ١٣٦٧سمت، چاپ اول، محل نرش تهران، سال 

بعد از نقد و بررسی این کتاب . شود های کشور تدریس می و ادبیات عربی دانشگاه
  :موارد زیر مطرح شده است

  :از لحاظ شکلی) الف
ها و کل�ت رسا و  بیان و ن� کتاب گویا و واضح است چرا که مؤلف محرتم از واژه

است و قواعد آن رعایت م� کتاب به زبان عربی . قابل فهمي استفاده کرده است
های تخصصی مطابق با فنون علم بالغت و به نحو  اصطالحات و واژه. شده است

های  هم چنین استفاده از فنون و ابزارهای الزم مثل �رین. خوب استع�ل شده است
علم األسالیب (شود به جز یک مورد  های متعدد به خوبی دیده می متنوع و مثال

کتاب در حد متوسط است و علت آن وجود ش�ر زیادی کیفیت چاپ ). ٢٣٩صفحه 
  :توان به موارد زیر اشاره کرد از اشتباهات چاپی است، از جمله آنها می

 یجمعها ¬بجمعها :  ٤، سطر٣صفحه  .١
 تؤيّدها اآلیة الکریمة ¬تؤیدها الکریمة :  ١٢، سطر  ٣صفحه  .٢
 ال نَسَب  ¬ال نَشـََب :  ٣، سطر  ٩صفحه  .٣
 قال بشار ¬تنبی املقال :  ٣٥صفحه  .٤
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 شیبی ¬شئ :  ١٦، سطر  ٣٦صفحه  .٥
 حارض الذهن ¬حارض الذقن :  ٢، سطر  ٦٥صفحه  .٦
 مرض بک  ¬مرص بک :  ٢٤، سطر  ١١٢صفحه  .٧
 خرب ثانٍ  ¬خرب تاٍن :  ٤، صطر  ١١٦صفحه  .٨
  وفاحت ¬وقاحت :  ٤، سطر  ١٤٥صفحه  .٩
 و دّب دبیبها ¬و رب ربیبها :  ١٢، سطر  ٢٣٠صفحه   .١٠

  .خورد قبیل اشتباهات كه به طور متعدد و در گوشه و كنار كتاب به چشم میو از این 
  .باشد گفتار، مقدمه، فهرست مطالب، و فهرس منابع و مآخذ می این اثر داراي پیش

  :از لحاظ محتوایی) ب
و مطالب م� با  فهرست آن . محتوای کتاب از جامعیت خو� برخوردار است

م� کتاب دارای تسلسل و انسجام منطقی است، زیرا مطالب بر . مطابقت دارد
. شود اساس شیوه مرسوم فن بالغت آورده شده و خللی در ترتیب آنها دیده �ی

فرعی نیز استفاده کرده،  نویسنده محرتم عالوه بر منابع اصلی و دست اول از منابع
الجدید از دکرت  البالغة العربیة يف ثوبهااز سید احمد هاشمی و  جواهر البالغةمانند 

همچنین . بکری شیخ امین، و در نقل مطالب و وقایع امانت را رعایت کرده است
ضمناً گاهي در . های شورای عالی برنامه ریزی مطابقت دارد م� حارض با رسفصل

  :از منابع ديگر، بدون ذکر مآخذ استفاده شده است، مثل م�، عيناً 
  .١٥٥صفحه  البالغة الواضحةكتاب، از  ٣١صفحه  ·
  .٩١صفحه  البالغة العربیة يف ثوبها الجدیدكتاب، از  ٥٢صفحه  ·
  .١٥٥صفحه البالغة العربیة يف ثوبها الجدید كتاب، از  ٩٢صفحه  ·
  ....و  ١٥٨- ١٥٧صفحه  جدیدالبالغة العربیة يف ثوبها الكتاب، از  ٩٣صفحه  ·

م� کتاب با توجه به داش� سبک نگارش ساده و جامعیت محتوا و مطابقت با 
هرچند كه . های مصوب شورای عالی برنامه ريزي برای تدریس تناسب دارد رسفصل



  ١٨٣بداية البالغة     

 ١٤٧- ١٤٦های نامطلوب هم نیست، از جمله آنها در صفحات  خالی از ابیات و مثال
  .و جام و مجالس رشاب استکه در مورد وصف رشاب 

  :پیشنهادها) ج
  . حذف احادیث جعلی. ١
  .    حذف مثالها و ابیات غ� اخالقی. ٢
  .اصالح اشتباهات چاپی. ٣
  .افزایش �ارین در موضوعات مختلف. ٤
  .ذکر منابع براي اقوال نقل شده. ٥
  .ذکر مآخذ آیات و احادیث مورد استشهاد به طور کامل. ٦
  .مقدمه، خالصه، �ایه و کتابشناسی مناسب برای این کتابتهيه كردن . ٧

در مجموع این کتاب با برطرف کردن اشکاالت ذکر شده و افزایش نکات مثبت و 
تواند از کیفیت باالتری برخوردار و برای تدریس  اع�ل پیشنهادهاي بیان شده می

  .تر باشد مناسب
  





  

  
  
  
  
  

q أصول البالغۀ  

نویسنده این اثر آقای علی فقیهی است، و چاپ اول آن توسط انتشارات مبعث شهر 
های  کتاب مورد نظر در رشته. هـ ش به زيور طبع آراسته گرديد ١٣٨٢بابل، در سال 

طبق نقد و . شود تدریس میالهیات و زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی 
  :باشد های صورت گرفته این موارد قابل ذکر می بررسی

  :از لحاظ شکلی) الف
باشد ولی در مواردی  نگارش اثر از نظر میزان رسا بودن و روانی در حد قابل قبول می

از جمله، اشکاالت در زمینه نقطه و عالمت گذاری مانند . شود چند مشاهده می اشکاالتی
،  ١١٤،  ٦،  ٥شيوه نگارش همزه وصل و همزه قطع مانند صفحات  ١١٣و  ٤صفحات 
همچنین وجود اشکاالت نحوی و چاپی كه در گوشه و كنار كتاب . ٢١١،  ٢٠١،  ١٢٧

و نیز . قواعد نگارش و ویرایش تا حدود زيادي رعایت شده است. كنند خود�ايي مي
تناسب حجم این . باشند سب میحروف نگاری، صفحه آرایی، طرح جلد و چاپ کتاب منا

اثر برای تدریس دو واحد دريس در گروه الهیات زیاد است، اما برای رشته زبان و ادبیات 
این کتاب دارای پیشگفتار، فهرست مطالب، جدول و . باشد عربی بسیار مناسب می

  .فهرست منابع است
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  :از لحاظ محتوایی) ب
سب به کار گرفته شده است، مؤلف محرتم ای منا های تخصصی به گونه اصطالحات و واژه

ها، �ودارها و آزمون بهره برده  به منظور تفهیم موضوع از ابزارهای علمی از جمله �رین
میزان جامعیت محتوای این اثر نسبت به اهداف درس در نوع خود مناسب و . است

ً مطالب اثر با. باشد و با فهرست و عنوان انطباق کامل دارد خوب می های  رسفصل ضمنا
شورای عالی برنامه ریزی مطابقت دارد، و با رشته و مقطع تحصیلی مورد نظر متناسب 

ها و اطالعات کتاب  داده. است، هرچند اگر تعداد �ارین بیشرت شود مفیدتر خواهد بود
مطالب کتاب از نظم منطقی و . شود تقریباً به روز است و نوآوری خاصی در آن دیده �ی

نویسنده از منابع به قدر الزم استفاده کرده اما هیچ گونه استناد . ردار استانسجام برخو 
های آن  این اثر هیچ مغایرتی با اصول دين مب� اسالم و ارزش. و ارجاعی ذکر نشده است

  .ندارد

  :پیشنهادها) ج
  . اصالح اشتباهات چاپی. ١
  .تکمیل نواقص موجود و ارائه فهرست تفصیلی. ٢
  .ت و روایات در پاورقیذکر آدرس آیا. ٣
  .مراجعه به منابع بیشرت و معتربتر. ٤
  .اشاره به منابع در پاورقی ها. ٥
  .تصحیح اشتباهات نحوی در نگارش. ٦
  .تر های متنوع اضافه �ودن �رین. ٧
  .های گویا و متعدد ذکر مثال. ٨
  .حذف موارد غیر رضوری و غیر مؤثر در فهم مطالب. ٩

ها و نواقص و اشکاالت موجود و اع�ل اصالحات و پیشنهادها  کاستیکتاب مزبور با رفع 
  .تر خواهد بود  برای تدریس مناسب



  
  
  
  
  
  
q البالغۀ الواضحۀ  

، سال دار الثقافةاین کتاب نوشته آقایان علی الجارم و مصطفی امین، چاپ اول، انتشارات 
های الهیات  های زبان و ادبیات عربی و گروه در برخی از گروه هـ ق است، که ١٤١٦نرش 

ناگفته �اند كه اين كتاب توسط . های کشور در مقطع کارشناسی تدریس میشود دانشگاه
و نظر به اينكه كتاب مزبور كاربرد وسيع . نارشان زيادي در ايران افست شده است

این کتاب طبق موارد زیر مورد نقد و . آموزيش دارد، در اين گروه مورد برريس قرار گرفت
  :بررسی قرار گرفته است

  : از لحاظ شکلی) الف
اثر از لحاظ روان و رسا بودن مطالب بسیار خوب است، و از چاپ بسیار خوبی برخوردار 

.  هم چنین حروف نگاری، صفحه آرایی، و طرح جلد این اثر در مجموع خوب است. است
از لحاظ حجم نیز از . رشی و ویرایشی نسبتا خوب استدر ضمن میزان رعایت قواعد نگا

حجم مناسبی برخوردار است و دارای مشخصاتی از قبیل پیشگفتار، مقدمه و فهرست 
در کل، م� این کتاب برای . ولی خالی از وجود فهرست منابع است. باشد مطالب می

شده و خالی از باشد، چرا که بسیار روان نوشته  تدریس در دوره کارشناسی مناسب می
. شيوه عرضه مطالب در اين كتاب مبتني بر مثال محوري است. هر نوع پیچیدگی است

هايي از قرآن، روايات، شعر، ن� و  نويسندگان پيش از توضيح قاعده اقدام به آوردن مثال
هاي ارائه شده  سپس خواننده را دعوت به تأمل در مثال. �ايند هاي اد� مي ديگر گونه
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در زمان . دهند هاي مورد نظر خود را به صورت قاعده ارائه مي ند، و در پايان نكته�اي مي
. تأليف كتاب كه حدوداً يك قرن پيش اتفاق افتاده است، اين شيوه بسيار نو و جذاب بود

  .توان گفت كه اثر مزبور در زمان خود داراي نوآوري بود لذا مي

  :از لحاظ محتوایی) ب
ای که  شود به گونه و واژه های تخصصی به خوبی مالحظه میبه کارگیری اصطالحات 

این کتاب به زبان عربی است و در آن . های فنون بالغت و مبانی است مطابق کتاب
هم چنین محتوای کتاب با . عبارات و جمالت آسان و قابل فهم به کار گرفته شده است

نویسنده از نظر . ر استموضوع کتاب مطابقت دارد و مطالب از استحکام خوبی برخوردا
به کارگیری فنون و ابزارهای علمی تا حد خوبی کار کرده است، با این وجود مطالب از 
جامعیت برخوردار نیست، از جمله اینکه در باب استعاره و تشبیه و مجاز به مباحث 

ای به قرینه و عالقه شده،  مهم پرداخته نشده،  به خصوص در باب مجاز و استعاره اشاره
و همین طور در بحث علم معانی و . یکن از توضیح آن خودداری به عمل آمده استل

هم چنین از بحث مسند و مسند إلیه . بدیع، مطالب بسیار خالصه آورده شده است
توان گفت این اثر تقریبا خالی از  از لحاظ نظم منطقی، می. سخنی به میان نیامده است

بتدا به مبحث علم بیان پرداخته و سپس از تسلسل منطقی است، چرا که نویسندگان ا
  .اند علم معانی سخن گفته

در نگارش این کتاب از منابع معترب استفاده شده است هرچند که نویسندگان در م�، به 
  .اند جز اسامی شاعران به هیچ منبعی اشاره نکرده

  :پیشنهادها) ج
اند و نارشان  را وداع گفته نظر به اينكه نويسندگان اين اثر مدت زمان زيادي دار فا�

زيادي همچنان در حال چاپ آن هستند، داوران اثر معتقدند پيشنهادهاي ذيل براي 
تجديد  مبادئ العربيةهاي دريس معروف را همچون  كسا� است كه قصد دارند كتاب

  . چاپ كنند
  . تقدیم موضوع علم معانی بر علم بیان. ١



  ١٨٩    البالغة الواضحة 
  .مسند و مسند الیههای مربوط به  اضافه �ودن بحث. ٢
  .اضافه �ودن مطالبی به علم بدیع. ٣
  .تکمیل مباحث مربوط به تشبیه و اغراض آن. ٤
  .پرداخ� به فصاحت متکلم در مقدمه کتاب. ٥
تدوین یک مقدمه به عنوان مدخلی برای بحث استعاره ترصیحیه و مکنیه با توجه به . ٦

  . پیچیدگی آنها
  .هل فن درباره تشبیهعدم عدول از تعریف مشهور ا. ٧

در مجموع این کتاب با رفع نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت و اع�ل پیشنهادهاي 
  .تر باشد تواند برای تدریس مناسب اصالحی می

  





 
 
 
 
 
 

q تهذیب البالغۀ الواضحۀ  

نویسنده این کتاب آقای فارس علی العامر، چاپ اول، انتشارات انوار الهدی قم، سال 
های زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی و كارشنايس  این اثر در رشته. هـ ق ١٤٢١

های انجام  طی نقد و بررسی. ارشد و معارف اسالمی در مقطع کارشناسی کاربرد دارد
  :باشد ر قابل توجه میگرفته در این کتاب موارد زی

  :از لحاظ شکلی) الف
چاپ کتاب از کیفیت خوبی برخوردار است، اما مواردی هم از اشتباهات چاپی در آن 

  :از قبیل. وجود دارد
  الّدهرَ  ¬لو أّن مجداً أخلد الّدهُر  و :  ٩صفحه 
  تبدؤه ¬تبدأوه :  ٣٧صفحه 
  غیر املقلوب ¬املغلوب غیر :  ٥١صفحه 
  أمٍر عجاٍب  ¬يف أمِر عجاِب :  ٥٥صفحه 
  فرجعناک ¬و رجعناک :  ٧٨صفحه 

از . شود نگارش اثر رسا و روان و میزان رعایت قواعد ویرایش و نگارش خوب ارزیابی می
مشخصات این کتاب . واحد درسی مناسب نیست ٨لحاظ تناسب حجم، این کتاب برای 

و نظر به . باشد منابع می شامل پیشگفتار، بیان هدف، مقدمه، فهرست مطالب و فهرست
خود اثر نسبتاً مخترصي است، و در داوري قبيل به  كتاب البالغة الواضحةاينكه اساساً 
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تواند جامعيت خو� را به  ناقص بودن آن اشاره شد، طبيعتاً تهذيب اين كتاب �ي
به و تهذيب آن با هدف ارائه  البالغة الواضحةنكتة ديگر اينكه كتاب . دانشجويان بدهد

رود  دانش آموزان مقطع دب�ستان كشورهاي عر� آن زمان تأليف شده بود، انتظار مي
  .سطح دانشجويان رشتة زبان و ادبيات عر� از سطح اين كتاب باالتر باشد

  :از لحاظ محتوایی) ب
مؤلف محرتم در استفاده از اصطالحات تخصصی نسبتاً خوب عمل کرده ولی مواردی از 

  :دارد مثالًضعف نیز وجود 
السببیة و الزمانیة و املکانیة و های مجاز عقلی به  نامیدن عالقه:  ٨٣تا  ٨١صفحه 

إسناد الفعل الی : خالی از اشکال نیست بلکه باید گفتاملصدریة و املفعولیة و الفاعلیة 
 املفعول أو إسناد املبنيللفاعل إلی  املصدر أو إسناد املبنيالسبب و الزمان و املکان و 

از . از آن جا که اصل اصطالحات عربی است معادل سازی ندارد. للمفعول إلی الفاعل
ای از  لحاظ بهره گیری از فنون و ابزارهای علمی ميتوان گفت که چون این کتاب خالصه

است نویسنده از ابزارهای علمی زیادی استفاده نکرده، و به » البالغة الواضحة«کتاب 
میزان جامعیت محتوا و موضوع با توجه به . ده کرده استها و �ارین بسن ذکر مثال

تعداد واحدهای درسی مقطع ارشد نسبتاً خوب است و محتوا با فهرست و عنوان انطباق 
های شورای عالی برنامه ریزی تطابق نسبی  مطالب از لحاظ مطابقت با رسفصل. دارد

عانی وجود ندارد و های مربوط به مسند و مسندإلیه در قسمت م دارد، چرا که بحث
و این کتاب با توجه به رشته و مقطع، تناسب چندانی برای . قسمت بدیع نیز ناقص است

ها ، مطالب تقریباً به روز است و نوآوری خاصی در  از نظر روزآمدی داده. تدریس ندارد
بهرت بود مؤلف . مطالب از تسلسل و انسجام نسبی برخوردار است. شود اثر مشاهده �ی

م در بهره گیری از منابع، برای تبیین موضوع از منابع بسیاری که در دسرتس است محرت 
ها و  در ضمن این اثر از لحاظ فرهنگي و ديني هیچ مغایرتی با ارزش. كرد استفاده مي

  .های اسالمی جامعه ندارد فرهنگ
  



  ١٩٣    تهذيب البالغة الواضحة 
  :پیشنهادها) ج
  .برطرف کردن اشکاالت چاپی و نحوی نسبتاً فراوان. ١
  .شکاالت علمیاصالح ا. ٢
  .آوردن �ونه هایی جهت حل �ارین. ٣
  .اضافه کردن بحث اسناد به علم معانی. ٤

اي  در مجموع، اين اثر به علت در نظر نگرف� مخاطب ايرا� و رشايط دانشگاهي و رشته
دانشجويان زبان و ادبيات عر� يا الهيات، و با كرسي مباحثي كه در آن وجود دارد، 

  .تدريس مناسب باشد تواند براي �ي
  





  
  
  
  
  
  
q جواهر البالغۀ  

هاي آغازين قرن  این کتاب توسط مؤلف مرصي مشهور آقای سید احمد هاشمی در دهه
هاي آموزيش بالغت در  ترين كتاب اثر مزبور ي� از معروف. بيستم نگاشته شده است

هاي زيادي است  و به هم� علت، و به علت اينكه مؤلف آن سال. كشورهاي عر� است
از نارشان عرب اقدام به تجديد چاپ اين اثر  كه به رحمت ايزدي پيوسته است، بسياري

بلكه . در ايران نيز بسياري از نارشان يا اين اثر را افست كردند و يا تجديد چاپ. كردند
هاي بعدي خواهيم ديد برخي از اساتيد رشته زبان و ادبيات عر�  ه�نطور كه در كتاب

اي كه مورد ارزيا�  نسخه. �ودند جواهر البالغةاقدام به رشح، توضيح و ترجمه كتاب 
داوران اين گروه قرار گرفت چاپ ششم از انتشارات دارالفکر قم است، و اين نسخه در 

پر كاربردترين كتاب بالغت است كه در  جواهر البالغةکتاب . هـ ش منترش شد ١٣٧٥سال 
  .شود میهای کشور در مقطع کارشناسی تدریس  های زبان و ادیبات عربی دانشگاه گروه

  :مطابق موارد زیر این کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفته است 

  :از لحاظ شکلی) الف
مؤلف مرحوم و محرتم سعی کرده با بیان ساده و رسا و متناسب با سطح مورد نظر 

های نقل شده از منابع کهن بالغی نیاز به  مطالب را ارائه �اید، هر چند برخی عبارت
ضعف  ٢٦، صفحه ١٣ش�ره  ١٠٢موارد صفحه : بررسی و رشح و توضیح دارد مانند

از نظر . و نیز مواردی از اشعار دوره قدیم النبوغ أقوال ذوي ٣٦التألیف، الکنایات، صفحه 
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رعایت قواعد نگارش، م� به زبان عربی است و از آنجا که توسط نویسنده مشهور مرصی 
به دلیل اینکه . نوشته شده، لذا قواعد به بیان ادبی و در سطح خوبی بیان شده است

 حارض ميتواند برای های تخصصی به کار رفته، م� رشح مبسوطی بر اصطالحات و واژه
نویسنده جهت تفهیم مطالب از ابزارهای علمی الزم از جمله . دانشجویان قابل فهم باشد

به . های مکرر مطالب مهم استفاده �وده است جداول، �ارین، پرسش و پاسخ و رشح
لحاظ کیفیت چاپ باید گفت که به دلیل وجود اشتباهات چاپی قابل مالحظه، در سطح 

این کتاب شامل مشخصاتی از قبیل پیشگفتار، مقدمه، فهرست . ار داردمتوسطی قر 
مانند صفحات . گیری که غالباً به عنوان تنبیهات آمده است مطالب، خالصه و نتیجه

٢٥٩، ١٨٢،٢٤٠.  

  :از لحاظ محتوایی) ب
محتوای م� با توجه به تعداد واحد و رشته تحصیلی جامع و کامل و مطالب هر یک از 

تسلسل و . اوین نیز جامعیت دارد و محتویات م� با فهرست مطابقت داردفصول و عن
انسجام منطقی در هر فصل و در کل م� طبق شیوه نگارش کتب بالغی مشهور رعایت 

باشد، زیرا  هم چنین کتاب در به کارگیری منابع از کفایت الزم برخوردار می. شده است
، ائر ابن األثیر، الّصناعتین أبی هالل عسکریاملثل الس مؤلف محرتم از منابع معتربی چون

م� . استفاده �وده است... و  البیان و التبیین، العقد الفرید و مفتاح العلوم، نهایة األرب
های شورای عالی برنامه ریزی کامالً مطابقت دارد و هیچ نقصی مشاهده  حارض با رسفصل

هرچند نویسنده در بسیاری از  در ضمن مستندات و ارجاعات م� صحیح است،. شود �ی
توان  موارد بدون ذکر صفحه مطالب را نقل کرده، اما با رجوع به منابع یاد شده می

تناسب م� حارض برای تدریس بسیار خوب است، زیرا . صحت ارجاعات را مشاهده کرد
های گوناگون،  های متعدد و �رین تسلسل منطقی مطالب، رشح و توضیح همراه حاشیه

ظاهراً نویسنده از مکتب فلسفي خاصی پیروی نکرده . واه بر مناسبت آن استهمه گ
  .است

  



  ١٩٧    جواهر البالغة 
  :پیشنهادها ) ج
  .اصالح اشتباهات چاپی. ١
  .استفاده از متون ادبی معارص. ٢
  .اضافه کردن فهرست مصادر و مراجع. ٣
 ٤٨حذف موارد و شواهد شعری تحریک آمیز از جهت اخالقی و دینی، مانند صفحات . ٤
 ،٣٦٦،  ٢٣٧،  ٥٣،٢٣٦.  

شود، اما با رفع نقاط ضعف ذکر شده و اع�ل  در کل اين كتاب مفيد ارزيا� مي
  .اصالحات برای تدریس مفیدتر خواهد شد

  
  

  





  
  
  
  
  
  
q  1ترجمه و توضیح جواهر البالغۀ  

است، مرتجم آن آقای دكرت علی اوسط » جواهر البالغة«کتاب قسمت اول از ترجمه این 
.  هـ ش منترش شد ١٣٨٠ابراهیمی، و چاپ دوم آن توسط نرش حقوق اسالمي قم، به سال 

های کشور  های زبان و ادبیات عربی و الهیات دانشگاه این کتاب در برخی از گروه
  :کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفته استمطابق موارد زیر این . شود تدریس می

  :از لحاظ شکلی) الف
هایی وجود دارد که در روانی و رسایی  از آن جا که این کتاب ترجمه است در آن دشواری

ای از نکات دستوری در ترجمه رعایت نشده است و  پاره. آن گاهی اشکاالتی دیده ميشود
از . شود ات چاپی و علمی در آن دیده میهمچن� اشتباه. باشد ترجمه خالی از لغزش �ی

نظر حروف نگاری، صفحه آرایی، طرح جلد و صحافی خوب توصیف میشود، اگرچه 
از نظر تناسب حجم با تعداد . ترجمه برخی از ابیات به صورت منظوم ذکر شده است

این کتاب حاوی بیان هدف، . خوب است ١واحدهای درسی مورد نظر برای علوم بالغی 
  .باشد فهرست مطالب، جدول و تصویر، فهرست موضوعی و فهرست منابع می مقدمه،

  :از لحاظ محتوایی) ب
های تخصصی مرتجم به اصطالحات بالغی آشنایی داشته ولی در  از نظر استفاده از واژه

خورد و کیفیت معادل سازی آنها  هایی به چشم می ترجمه به زبان فارسی گاهی نارسایی
ه کارگیری ابزارهای الزم جهت تفهیم موضوع، از آنجا که اصل از لحاظ ب. خوب است

باشد در ترجمه نیز موارد مذکور آمده  کتاب دارای �رین و تطبیق و �ودار و جدول می
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جامعیت محتوای م� برای دوره کارشناسی مناسب است و از لحاظ انطباق محتوا . است
شده در ترجمه نیز مطابقت  با فهرست و عنوان ه�ن طور که در اصل کتاب رعایت

به دلیل . های شورای عالی برنامه ریزی کامالً تطابق دارد مطالب کتاب با رسفصل. دارد
اینکه علم بالغت برگرفته از قرآن و مطالب دینی است لذا اطالعات آن برای هر دوره و 
ها  الزمان قابل انطباق است، نظم و انسجام مطالب م� نسبتاً خوب است، لیکن گاه مث

از حیث استفاده از منابع . در غیر موضع خود آورده شده و یا تکراری و نامفهوم است
ميتوان گفت در ترجمه م� اصلی قطعاً به قرآن و معاجم و دواوین مراجعه شده لیکن 

اما استنادات . هایی ميباشد بعضی از ترجمه آیات و ابیات و عبارات نارسا و دارای لغزش
از نظر نوع ترجمه، ترجمه تحت . س م� اصلی  کامالً رعایت شده استو ارجاعات بر اسا

  .اللفظی ميباشد و در آن رعایت امانت شده است

  :پیشنهادها) ج
هایی است و در آن اشتباهات چاپی و علمی به چشم  از آن جا که ترجمه دارای لغزش

  .گرددميخورد، لذا این اثر نیاز به ویراستاری علمی دارد تا مفیدتر واقع 
در مجموع این کتاب با رفع اشکاالت ذکر شده و انجام اصالحات الزم برای تدریس 

  .تر و از کیفیت باالتری برخوردار خواهد بود مناسب
  

  



  
  
  
  
  
  
q  2ترجمه و توضیح جواهر البالغۀ*  

احمد هاشمي است، مرتجم آقای دكرت  جواهر البالغةاین کتاب قسمت دوم از ترجمه 
هـ ش و دارای  ١٣٨٠علی اوسط ابراهیمی، چاپ دوم، انتشارات حقوق اسالمی، قم، سال 

  :این کتاب طبق موارد زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. جلد است ٢

  :از لحاظ شکلی ) الف
ودن و روانی م� را از جهت اینکه در ترجمه این کتاب اشکاالتی وارد است میزان رسا ب

تشبیه بر غیر دو طرف «عبارت :  ٥سطر  ٦٤به عنوان مثال صفحه . کاهش داده است
در ضمن قواعد ویرایش و نگارش نیز رعایت نشده و کتاب . گویا و واضح نیست» اصلی

  .ویرایش علمی نشده است
صلی و شود از جمله اینکه عناوین ا در حروف چینی و صفحه آرایی اشکاالتی دیده مي

فرعی مشخص نیست، اما طرح جلد و صحافی نسبتاً خوب است و کتاب دارای اشتباهات 
باشد و اصل ه�ن کتاب  حجم کتاب با توجه به اینکه ترجمه مي. چاپی بسیار است

هم چنین . واحد درسی در نظر گرفته شده است ٨جواهر البالغة است مقداری باالتر از 
قبیل فهرست مطالب، مقدمه، پیشگفتار، کتابشناسی،  این کتاب فاقد کلیه مشخصات از

  .ميباشد... خالصه، نتیجه و 

                                                           
مجله نامه . اي از آقاي دكرت احمد پاشا زانوس به صورت مفصل مورد نقد قرار گرفته است اين كتاب طي مقاله *

 .٨١- ٥٩، صص ١٣٨٥و بهار  ١٣٨٤، زمستان ١٣علوم انسا�، ش�ره 
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  : از لحاظ محتوایی ) ب
کیفیت کاربرد اصطالحات تخصصی در این کتاب با توجه به اینکه ترجمه، تحت اللفظی 

باشد پایین است، معادل سازی اصطالحات تخصصی با توجه به زبان نگارش آن دقیق  مي
ضمناً مرتجم از ابزارهای الزم جهت تفهیم مطلب استفاده نکرده . نگرفته استصورت 
جامع و کامل است و برای دانشجویان رشته زبان و » جواهر البالغة«اصل کتاب . است

محتوای کتاب با فهرست تطابق چندانی ندارد و از لحاظ . کند ادبیات عربی کفایت مي
مه ریزی تقریباً خوب است، هرچند در رشح های شورای عالی برنا مطابقت با رسفصل

تناسب اثر با توجه به اینکه ترجمه است برای دانشجویان . بعضی موضوعات ناقص است
ها و اطالعات، به  از نظر نوآوری در داده. رشته زبان و ادبيات عر� چندان خوب نیست

اهیم و بارودی دلیل اینکه م� ترجمه است به جز ذکر اشعاری از احمد شوقی، حافظ ابر 
نظم . خورد و در ترجمه ذکر اشعاری از شاعران فارسی زبان، نوآوری خاصی به چشم �ي

چون اثر ترجمه است مرتجم . و انسجام اثر با توجه به اصل عربی آن رعایت شده است
محرتم خود را نيازمند به استفاده از منبعی نديده است، و از این رو استنادات و ارجاعات 

در ترجمه . شود ها و فرهنگ اسالمی مشاهده �ي در این کتاب مغایرتی با ارزش . ندارد
این اثر رعایت لفظ شده، اما رعایت معنا و روانی عبارت نشده و به اصول ترجمه توجه 

  . چندانی نشده است
يف تقسیم التشبیه باعتبار الغرض إلی «، عبارت جواهر البالغةكتاب  ٢٧٦مثالً صفحه 
در تقسیم تشبیه با توجه هدف به «: ، چن� ترجمه شده است»مردود مقبول و إلی

  )اثر مورد برريس ٦٨صفحه (» پذیرفته شدن و مردود بودن
: ینقسم التشبیه باعتبار الغرض«و در ه�ن صفحات از كتاب اصيل و كتاب ترجمه عبارت 

به : هدفتشبیه با نگرش «: چن� ترجمه شده است» إلی حسن مقبول و إلی قبیح مردود
  .»شود خوب پذیرفته و به زشت مردود تقسیم مي

  
  



  ٢٠٣    ٢ ترجمه و توضيح جواهر البالغة 
  :پیشنهادها ) ج
  .ویرایش اساسی و بنیادی م� و ترجمه. ١
  .رشح و توضیح بیشرت در مواردی که نیاز به توضیح دارد. ٢
  
  





  
  
  
  
  
  
q میزان الذهب فی صناعۀ شعر العرب  

الکتب نوبت چاپ ندارد، انتشارات دار . صاحب این اثر آقای سید احمد هاشمی است
های زبان و ادبیات عربی در  این کتاب در گروه. هـ ش ١٣٧٠بیروت، سال  العلمیة،
کتاب مورد نقد و بررسی قرار . تدریس ميشود های کشور در مقطع کارشناسی دانشگاه

  :گرفته، که پس از طی مراحل، نتایج به رشح زیر است

  :از لحاظ شکلی) الف
م� حارض از وضوح و سادگی و رسایی برخوردار و برای سطح مورد نظر تناسب دارد، م� 

کارگیری نویسنده در به . به زبان عربی و قواعد نگارش آن به خوبی رعایت شده است
ها و اصطالحات تخصصی شیوه کتب قدیم را در پیش گرفته و در کتاب کل�ت  واژه

تخصصی بسیاری به کار رفته است و در میان ابزارهای علمی نیز از جداول استفاده شده 
نسخه برريس شده از اين کتاب از نوع چاپ قدیمی است و از کیفیت چندانی . است

  .باشد پیشگفتار، مقدمه، فهرست مطالب و خالصه مي این کتاب شامل. برخوردار نیست

  :از لحاظ محتوایی) ب
محتوای م� حارض با توجه به تعداد واحد درسی جامعیت دارد، هم چنین محتوای آن با 

مطالب فصول نیز از جامعیت نسبی برخوردار است، اما موضوع . فهرست مطابقت دارد
نسجام و نظم منطقی برخوردار است، ولی کتاب از امتیاز ا. ناقص است ٣٠بحور صفحه 

نویسنده . اگر بحور شعری قبل از زحافات و علل آمده بود در تفهیم مطالب مؤثرتر بود
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از ابن عبد ربه استفاده کرده » العقد الفرید«در استفاده از منابع، به طور کلی از کتاب 
های شورای عالی  لهم چنین م� کتاب با رسفص. اي به آن كند است بدون اينكه اشاره

م� . در م� کتاب استنادات و ارجاعاتی به چشم ميخورد. برنامه ریزی مطابقت دارد
حارض برای تدریس مناسب است و مباحث با رعایت اصول علمی رشته مورد نظر مطرح 

ها و اطالعات کتاب قدیمی است و  داده. شده و در نقل مطالب رعایت امانت شده است
  .کردن مطالب آن از کتب عروضی جدید استفاده شود باید برای به روز
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q وناألدب العربی واالیرانی*   

ايروا� زاده و دكرت نرص هللا شاميل تأليف يافته اين كتاب توسط آقايان دكرت عبدالغني 
هـ ش توسط سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم  ١٣٨٤چاپ اول آن در سال . است

اثر مزبور در حال حارض در مقطع كارشنايس رشته . منترش شد) سمت(ها  انسا� دانشگاه
پس از مطالعه و  .شود هاي كشور تدريس مي زبان و ادبيات عر� در بسياري از دانشگاه

  :برريس اين اثر نتايج ذيل به دست آمد

  :از لحاظ شكيل) الف
قواعد . و از اين لحاظ مناسب تدريس است. م� اثر در مجموع كتاب روان و رساست

. ويرايش و نگارش در آن به خو� رعايت شده، و حروف نگاري آن نيز مناسب است
از . و طرح جلد معمويل برخوردار است همچن� اثر از صحايف خوب، صفحه آرايي مناسب

ها،  نقاط قوت شكيل اثر داش� پيشگفتار، مقدمه، فهرست مطالب تفصييل، نتيجه، نقشه
 .فهرست اعالم و فهرست منابع است

با اين حال وجود برخي اشکاالت چاپي، و وجود اشکاالت محدودي، در نشانه گذاري و 
  :محدودي گذاشته است؛ مانندپاراگراف بندي، بر وضعيت شكيل كتاب اثر 

                                                           
. مورد نقد و برريس قرار گرفته استاي از رسكار خانم دكرت صغري فالحتي به تفصيل  اين كتاب طي مقاله *

 . ٦٨- ٥٣هـ ش، صص ١٣٨٩هاي علوم انسا�، ش�ره اول، بهار و تابستان  ه پژوهشنامه انتقادي متون و برنامهمجل
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  .هذا املوضوع ¬هذه املوضوع : ١٣، سطر٤٣صفحه 
  .بالغيب ¬يالغيب : ٦، سطر٥٢صفحه 
  .الفرتة التي �تدّ  ¬الفرتة �تّد : ٤، سطر٧١صفحه
  .فينفاهم ¬فينفهم : ١٠سطر ١٠٤صفحه
  .انّها ¬آنها : ١٠، سطر٢٤٥صفحه
  .برودبه رسسطر بعدي » اّوال«كلمه : ٨، سطر٨٤صفحه 

رسد  اند، كه به نظر مي واحد دريس تنظيم كرده ٢مؤلفان و نارش كتاب را براي تدريس 
حجم اثر با دو واحد دريس تعي� شده تناسب ندارد؛ مگر اينکه اساتيد بخيش از کتاب را 

از جمله نقاط ضعف شكيل . خود تدريس کنند و باقي�نده را به دانشجو واگذار کنند
  .موضوعي و کتابشنايس است كتاب نداش� فهرست

  :از لحاظ محتوايي) ب
  :در برريس محتوايي اثر، نكات ذيل به عنوان نقاط قوت آن شناخته شدند

ها جهت تفهيم مطالب، محتواي  کاربرد خوب اصطالحات تخّصيص، بهره گ�ي اثر از نقشه
، به هاي تعي� شده از سوي شوراي عايل برنامه ريزي است تر از رسفصل کتاب جامع

ها نياز به بازنگري و تکميل دارد، انطباق کامل اثر با عنوان و  اي كه خود رسفصل گونه
فهرست آن، مناسب بودن کتاب براي تدريس در مقطع کارشنايس، برخورداري اثر از نظم 
منطقي بسيار خوب و انسجام مطالب، خوب بودن معادل سازي اصطالحات در متون 

تاب مزبور، به عنوان نخست� اثر نگارش يافته در اين موضوع ترجمه شده، نظر به اينکه ک
گ�ي از منابع موجود به قدر کفايت،  توان آنرا يک نوآوري به حساب آورد، بهره است، مي

بسيار خوب بودن اثر از لحاظ دقت در استنادات و ارجاعات، رويکرد خوب اثر نسبت به 
يران، توجه کامل نويسندگان به اصول هاي اسالمي و مسائل مربوط به ا فرهنگ و ارزش

  . هاي ترجمه شده اثر ترجمه و معادل يا� در قسمت
ترين ايرادهايي كه از چشم  كه ذيال به مهم. با اين وجود اثر خايل از اشكاالت نيست

  :كنيم داوران اثر مخفي �اند، اشاره مي



  ٢١١    العر� وااليرانّيوناألدب  
نداش� �ارين و آزمون و جداول به عنوان ابزارهاي فني تفهيم مطلب، به ويژه به علت 

همچن� روزآمدي . هاي تاريخي، اثر نياز به �ودارهاي متفاوت دارد طوال� بودن دوره
 . ها و اطالعات نسبتاً ضعيف است داده

بالد عر� از لحاظ اسلوب، اي ب� شاعران ايرا� و همتايان آنان در  نياز اثر به ذکر مقايسه
  . موضوعات، الفاظ و معا� و بيان؛ تا وجوه امتياز يا ضعف يا تقليد آنان مشخص شود

شود، از جمله نياز به توضيح  ها، اشكاالت زيادي ديده مي در مورد شيوه نوش� پاورقي
 ها در پاورقي، خطاهاي نوشتاري، مشكالت ساختاري از قبيل نداش� شيوه برخي واژه

ها، نداش� روش يكسا� در ارائه مشخصات، ذكر برخي  منطقي در ارائه مشخصات كتاب
منابع در پاورقي و نيامدن آنها در فهرست منابع، عدم مراجعه به منابع دست اول، كيل 

 .گويي، نداش� ارجاع ه�هنگي براي نوش� آيات وغ�ه
برخي مطالب، از قبيل هايي در نوش�  از ديگر نقاط ضعف اثر، وجود ناه�هنگي

اختصاص عنوان به برخي شعرا و عنوان نداش� براي ديگر شعرا، و عدم تناسب عنوان و 
  .عالوه بر وجود اشکاالت متفرّقة ديگر. مطلب

  :پيشنهادها) ج
 .تر شود هاي مختلف خالصه بحث تاريخي و دوره .١
ايرا� از لحاظ اي ب� شعراي عرب در دوره اموي و عبايس با شاعران  اع�ل مقايسه .٢

 .موضوعات شعري و اسلوب و غ�ه
علل پيدايش شعر ورع و هجاء در خراسان ذکر گردد، و تقارب موضوعات شعري  .٣

 .برصه و خراسان نيز بيان گردد
افزودن دو شعر از زياد اعجم به موضوعات کتاب؛ شعر مدح عمر ابن عبيدهللا، که  .٤

يت از کبوتر که نوعي نوآوري حاوي نکات بديعي و بالغي و اد� است و شعر ح�
آيد و توسط يک شاعر ايرا� انجام يافته  در مضام� شعري عر� به حساب مي

 .است
 .ها و منابع يکسان سازي نسخ گوناگون األغا� در پاورقي .٥
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افزودن شعر ابو العباس األعمي در مدح امويان، که از نظر قافيه و حروف شبيه  .٦
اي ب� اين دو و بيان اينکه آيا  و اع�ل مقايسه .سينيه بحرتي در عرص عبايس است

  بحرتي از ابو العباس ايرا� تأثر يافته است يا خ� ؟
در مجموع كتاب مزبور نقاط قوت زيادي دارد، اما با اع�ل پيشنهادها، و اصالح اشكاالت 

  .تر خواهد بود شكيل و محتوايي و افزايش نقاط قوت براي تدريس مناسب
  

  



  
  
  
  
  
  
q  محاورات فی تاریخ  األدب العربی  

 ١٣٨٥چاپ اول اين اثر در سال . مؤلف اين كتاب آقاي دكرت مصطفي ش�وي خوزا� است
) سمت(ها  هـ ش توسط سازمان مطالعه و تدوين كتب آموزيش علوم انسا� دانشگاه

پس از . شود اين كتاب در حال حارض در چندين دانشگاه كشور تدريس مي. منترش شد
  : شود آن به رشح زير اعالم ميمطالعه و برريس كتاب، نتايج ارزيا� 

  :از لحاظ شكيل) الف
در مجموع، کيفيت اثر از لحاظ حروف نگاري، صفحه آرايي و طرح جلد خوب ارزيا� 

. ، متناسب است)کمک دريس(حجم اثر با تعداد واحدهاي دريس مورد نظر . شود مي
اج�يل  همچن� كتاب، داراي پيشگفتار، بيان رصيح هدف اثر، مقدمه کيل، فهرست

 .مطالب و فهرست منابع است
 .خوب بودن اثر از لحاظ رعايت قواعد ويرايش و نگارش مگر در چند مورد اندک

از جمله وجود برخي تعب�ات نا . با اين حال اثر خايل از اشكاالت و خطاهاي شكيل نبود
ناسب مناسب از لحاظ اسلو�، وجود برخي عبارات زايد، وجود برخي اشتباهات چاپي، نام

هاي اثر، زيرا ش�ره دروس را نوشته است و بايد به جاي آن عنوان درس  بودن رسصفحه
  .نگارش يابد
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  :از لحاظ محتوايي) ب
  :اين اثر داراي نقاط قوت زيادي است، از جمله

گ�ي اثر  کاربرد خوب اصطالحات تخصيص، معادل سازي خوب اصطالحات تخصيص، بهره
ند �رين، آزمون، لغتنامه و جداول، انطباق محتواي اثر با از برخي ابزارهاي علمي مان

هاي شورايعايل برنامه ريزي،  عنوان و فهرست آن، مطابقت اثر تا حد زيادي با رسفصل
هاي مکامله، انشاء،  استفاده به عنوان م� کمک دريس به ويژه براي درس تناسب اثر براي 

برخورداري اثر از نظم منطقي و انسجام رصف و نحو، تاريخ ادبيات و متون نظم و ن�، 
ها، وجود دقت در  مطالب در هر فصل و در کّل اثر، ذكر منابع استفاده شده در پاورقي

هاي اسالمي و  استنادات و ارجاعات، رويکرد نسبتاً خوب اثر نسبت به فرهنگ و ارزش
  .مسايل مربوط به نظام جمهوري اسالمي ايران

  :شود، از جمله ت محتوايي در اثر ديده ميبا اين حال برخي از اشكاال 
عدم برخورداري از جامعيت مناسب در محتوا و موضوع به علت عدم پوشش كامل 

ها  اي در برخي جمله هاي ترجمه هاي مختلف تاريخ ادبيات عر�، وجود برخي لغزش دوره
اشکاالت ها، وجود برخي اشکاالت انشايي در برخي موارد، وجود موارد اندکي از  و واژه

ها و اطالعات، عدم برخورداري اثر از نوآوري، و عدم  موضوعي، نداش� روزآمدي در داده
 .کفايت منابع موجود براي تبي� موضوعات مورد بحث

  :پيشنهادها) ج
  .اصالح اشكاالت نگاريش و چاپي .١
  .ويراستاري اد� م� جهت زدودن موارد ضعف و کاربردهاي نامأنوس .٢

 
  



  
  
  
  
  
  
q  1تاریخ األدب العربی فی العصر العباسی   

هـ ش، و  ١٣٨٢نوشته آقاي دكرت محمد عيل آذرشب، چاپ اول، از انتشارات سمت، سال 
اين كتاب كاربرد دانشگاهي در رشته زبان و ادبيات عر� در . محل نرش آن تهران است

اثر مزبور طبق موارد زير . درس تاريخ ادبيات عرص عبايس اول داردمقطع كارشنايس براي 
  :مورد نقد و برريس قرار گرفته است

  :از لحاظ شكيل) الف
و قواعد نگاريش و ويراييش . نگارش كتاب از نظر ميزان روا� و رسا بودن خييل خوب است

حروف نگاري و در آن به خو� رعايت شده، اما طرح جلد آن مناسب نيست و از لحاظ 
صفحه آرايي و صحايف نيز به طور كل خوب است ويل اند� خطا و اشتباهات چاپي در آن 

  :شود مثل ديده مي
  .املعارصون ¬املعارصن  :٨، سطر٢١صفحه 
  .و اقبل ¬و قبل : ١٣، سطر ٢٢صفحه 
  ٥ ¬ژ : ١٩، سطر ٩٥صفحه 
  .يف مصاف ¬يف مصايف : ١١سطر  ١٥٢صفحه
  .....و غ�ه

اگر بعيض از اجزاي آن به دانشجو واگذار گردد : توان گفت از لحاظ تناسب حجم اثر مي
. خوب است، و تدريس كّل كتاب براي استاد در يك درس دو واحدي كار دشواري است
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در ضمن اين كتاب حاوي مقدمه، بيان هدف، فهرست مطالب و منابع و مآخذ و خالصه 
  .و نتيجه است، اما كتابشنايس ندارد

  :از لحاظ محتوايي) ب
غزل  ٥٩سطح كاربرد اصطالحات تخصيص در اين اثر خوب است اما مؤلف در صفحه 

داند، و نامي براي اين نوع از غزل كه همه كتابهاي ادبيات آن را غزل  إباحي را غزل �ي
 ح�ة(با به كار گرف� اصطالح  ٩٢و خود مؤلف در صفحه . كند نامند پيشنهاد �ي مي
  .نامند آن را هم غزل مي) الغزل

اين كتاب معادل سازي اصطالحات ندارد، زيرا همه كتاب به زبان عر� است كه البته اين 
از ميان ابزارهاي علمي و فني تنها از طرح مقدما� در تفهيم . خود يك نقطه قوت است
بردند  ره ميبه... و اگر از ابزارهايي نظ� آزمون، �رين، نقشه و. اند موضوع استفاده �وده

ميزان جامعيت محتوا و موضوع اين اثر در حد بسيار خوب است و ميزان . بهرت بود
 ٥٥ويل مولف در صفحه . شود انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست خوب توصيف مي

در حاليكه از مدح سخن به ميان آورده است ابيا� از رثاء آورده است، و مطابقت مطالب 
  .هاي شوراي عايل برنامه ريزي دريس در حد بسيار خو� است رسفصلاثر براي تدريس با 

اين اثر براي تدريس در مقطع كارشنايس خوب است و بيشرت مطالبي را كه بايد دانشجو 
و طبيعت درس روزآمدي خايص را نشان . به آن دسرتيس داشته باشد ذكر شده است

ه الي مطالب به تبادل فرهنگي نوآوري كتاب چشمگ� نيست اما مؤلف در الب. طلبد �ي
گري  گري يا افراط در مبارزه با شعو� ب� اعراب و ايرانيان و رد  بعيض از مفاهيم شعو�

اند، همچن� به نقش ا�ه اهل بيت در گسرتش علوم مختلف از جمله عرصه  پرداخته
بيات ـ جز در هاي تاريخ اد اند، كه اين امر معموال در اغلب كتاب ادبيات نيز اشاره �وده

اين كتاب از نظم منطقي و انسجام . كتاب آقاي دكرت محمود البستا� ـ وجود ندارد
نويسنده از منابع موجود براي تبي� موضوعات مورد بحث . مطالب خو� برخوردار است

تاريخ االدب العر� يف ضوء املنهج : به قدر كفايت استفاده �وده ويل جاي خايل كتاب
نويسنده همچن� در اك�يت مطلق . ف دكرت محمود البستا� خايل استتالي االسالمي
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، ٦٨، ٢٦،٤٩، ٢٥، ٢٣، ٢از منابع ذكري به ميان نياورده است مانند صفحات : اشعار شعراء

از سويي ميزان دقت در . و غ�ه ٢١١، ١٦٠، ٢٥١، ١٢٩، ١١٨، ٨٨،١١٤، ٨٠، ٧٧، ٧٠
  .ر خوب استاستنادات و ارجاعات بجز در موارد فوق الذك

  :از لحاظ ارزيش) ج
گ�ي اسالمي و ضد تعصب  جهت گ�ي اين اثر با توجه به موضوع و محتواي آن، جهت

هاي اسالمي خييل خوب است، و  و رويكرد آن نسبت به فرهنگ و ارزش. قوم گرايي است
  .هيچ بعد مخر� ندارد. ابعاد سازنده آن خوب است

  :پيشنهادها) د
پايان كتاب، جهت استفاده دانشجويان و آشنايي بيشرت  افزودن كتابشنايس در .١

  .ايشان با منابع تاريخي آن دوره
ذكر شده است و  ٤٩كه در صفحه » مذهب البديع«ارائه توضيح بيشرتي براي  .٢

هاي شعري مورد استشهاد بر اساس مذهب بديع، تا دانشجو درك  تحليل مثال
  .بيشرتي از اين مذهب داشته باشد

  .ج�ليه در رشح ابيات اشاره به صور .٣
  .گ�ي از مباحث جديد دوره مورد نظر بهره .٤
در مجموعه مصادر و   تاريخ االدب العر� يف ضوء املنهج االسالمياستفاده از كتاب  .٥

  .٢٦و  ٢٥منابع، و معريف آن به عنوان يك منبع در مباحث صفحات 
  .ذكر منابع اشعار مطرح شده در م� .٦
  .محتوايي  رفع و اصالح اشكاالت شكيل و .٧
تنظيم فهرست منابع بر اساس حروف الفبا، بطوري كه ال تعريف مد نظر قرار  .٨

  .نگ�د
  .ها افزودن رشح حايل براي اعالم در پاورقي .٩
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در مجموع اين اثر داراي نقاط قوت زياد و نقاط ضعف محدود شناخته شد، و 
كردن نقاط هاي آن و حذف  چنانچه مؤلف محرتم و نارش گرامي در جهت تقويت خو�

  .ضعف آن بكوشند، اثر كارآيي بيشرتي خواهد داشت
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توسط رسكار خانم دكرت مرضيه آباد تأليف يافته و  ٢تاريخ األدب العر� يف العرص العبايس
در ) سمت(ها  چاپ اول آن توسط سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسا� دانشگاه

هاي داوري و بازبيني، كتاب را  گروه پس از خواندن فرم. منترش شده است ١٣٨٦سال 
  : داراي نقاط قوت و ضعفي به رشح زير تشخيص داد

  :شكيلاز لحاظ ) الف
 :ترين نقاط قوت شكيل اثر دانست توان موارد زير را از مهم مي
 .روان و رسا بودن م� اثر در مجموع §
رعايت قواعد ويرايش و نگارش تا حد زيادي؛ به جز مواردي كه در نقاط ضعف به  §

 .ها اشاره شده است آن
 .خوب بودن اثر از لحاظ صفحه آرايي و صحايف §
اهداف، مقدمه، خالصه، فهرست موضوعات و  داش� پيشگفتار، بيان ضمني §

 .فهرست منابع و مآخذ
. با اين حال وجود اشكاالت تايپي فراوان، باعث خدشه دار شدن چهره كتاب شده است

هاي اند� از  در ذيل �ونه. همچن� م� اثر خايل از اشكاالت لغوي نسبتاً زياد، نبود
  :شود ارائه مي... اشكاالت تايپي، لغوي، ساختاري، اسلو� و

  .رسالة ¬رسالت :  ٧سطر  ٢٧٤صفحه 



 عر�نقدنامه زبان و ادبيات   ٢٢٠

  .يتيمة الدهر ¬اليتيمة الدهر :  ٣پاورقي  ١٦٨صفحه 
  .ديوان أسامة بن منقذ ¬الديوان أسامة بن منقذ :  ٣پاورقي ١٦٣صفحه 
  .ديوان أ� فراس ¬الديوان أ� فراس :  ٣پاورقي ١٧١صفحه 
ضمن اينكه در سطر . ضعف اسلوب دارد »� �ِض ... فبمجرّد «عبارت :  ١٢سطر ١١صفحه 

  .باشد» أيدي«بايد » يد«بعدي كلمه 
  .»بنى دولة الزياريّ�« ¬» بني دولة الزياريّ�«:  ١٤سطر ١٦صفحه 

مگر اينكه . �ايد از سوي ديگر حجم اثر نسبت به واحدهاي دريس مورد نظر، زياد مي
دانشجويان بگذارند و يا در مقطع اساتيد اين درس بخش وسيعي از اثر را به عهده 

  .كارشنايس ارشد تدريس كنند
ها، و عدم به كارگ�ي قواعد ويرايش و نگارش در  نداش� رويه واحدي در نگارش پاورقي

�اياند، از ديگر نقاط ضعف كتاب  برخي صفحات كه عبارات و جمالت را طوال� مي
آن قدر طوال� » ...� يكن للخلفاء«پاراگراف آخر عبارت  ٨به عنوان مثال صفحه . هستند

آن قدر » ...مه� يكن من أمر«عبارت  ٩است كه معني را از ب� برده است، و صفحه 
تكرار برخي عبارات . خطي شده است ٩جمله طوال� است كه به اندازه يك پاراگراف 

رار در جاي جاي كتاب تك» ك� مرّت اإلشارة إليه«مثال عبارت . مخّل فصاحت شده است
ضمن اينكه قلم به كار رفته در نگارش كتاب از كيفيت مطلوب برخوردار . شده است

هايي كه در دست داوران بوده است  نسخه. كند هاي خواننده را خسته مي نيست، و چشم
داراي كاغذ نامرغوب بود، همچن� حروف و عبارات اثر در قسمت زيادي از آن كم رنگ 

 .بود

 :از لحاظ محتوايي) ب
شود؛ نويسنده اثر  اين قسمت ابتدا به نقاط قوت محتوايي و علمي اثر اشاره مي در

اصطالحات تخصيص را به علت استفاده از منابع معترب به خو� به كار برده است، 
همچن� محتواي اثر از جامعيت نسبي خو� برخوردار است، محتواي اثر با عنوان و 

هاي شوراي عايل برنامه ريزي تطابق  با رسفصل فهرست آن تطابق دارد، و نيز اين محتوا
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هاي جديد و  اثر براي تدريس مناسب است، به رشط به كارگ�ي سليقه. بسياري دارد

. ك� اينكه نظم مطالب در مجموع اثر منطقي و منسجم است. روشمند در ارائه مطالب
. برده است نويسنده كتاب جهت تبي� موضوعات تا حدود زيادي از منابع موجود بهره

و كتاب هيچ بعد مخر� ندارد بلكه به . استنادات و ارجاعات ارائه شده دقيق است
  .هاي اسالمي و فرهنگي رويكرد خو� دارد ارزش

اما عل�غم وجود اين همه نقاط قوت در اثر، ش�ري از مطالب از ديد داوران اثر مخفي 
گ�ي از  عدم بهره: از آن جمله. ند�انده و ايشان آنها را از موارد ضعف كتاب تلقي كرد

  : ابزارهاي علمي جهت تبي� موضوعات در مواردي از اثر، به عنوان مثال
ها اكتفا كرده است و نياز به پاورقي دارد  ؛ كه تنها به مذهب بغدادي١٠سطر ٣٦صفحه 

  .هاي اين مذهب را ذكر كند تا به اج�ل ويژگي
  .و موارد ديگر. حا� در پاورقي دارد؛ كه غزايل نياز به توضي١٧سطر ٣٨صفحه 

مطالب كتاب . �ارين به سبك سنّتي است، اثر خايل از جداول، آمار، نقشه و غ�ه است
و در كنار جامعيت مذكور اثر، . بدون طبقه بندي و ش�ره گذاري ارائه شده اند

 در مواردي ابهامات محدودي در اثر. هايي در موضوعات كتاب تشخيص داده شد نقص
ها  كه البته اين نوع ضعف. شود و گاهي اوقات م� دچار ضعف اسلو� مي. نيز ديده شد

داوران معتقد به وجود برخي اشكاالت علمي در اثر . ش�ر كمرتي نسبت به كل اثر دارند
اي  ها و اطالعات اثر از روزآمدي مطلوب برخوردار نيستند، به گونه همچن� داده. هستند

اهت�م بيش از حّد مؤلف به مذهب شعرا و . وآوري دانستندكه كتاب را فاقد ن
هاي كتاب از حّد تعادل خارج شده است، اين امر نه تنها فايده علمي براي  شخصيت

اي را در دانشجويان مذاهب مختلف به وجود  هاي بيهوده دانشجو ندارد بلكه حساسيت
 ٥٤مانند صفحه . دارد هاي محدودي وجود در استنادات و ارجاعات اثر ضعف. آورد مي

  .سطر اول كه نياز به ذكر منبع دارد ٥٦كه پاراگراف آخر آن فاقد منبع است، و صفحه 
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  :پيشنهادها) ج 
 .تبديل سبك نگارش سنّتي به مدرن و علمي .٧
 .تر شود كتاب خالصه .٨
 .ضميمه كردن موضوعات مهّمي چون شعر تها� و شعر تعليمي به اثر .٩
 .به ويژه در ذكر اعالمتغي� فونت نگارش كتاب  .١٠
 .انتقال مطالب حساسيت زا به پاورقي .١١

تر خواهد  در مجموع كتاب مزبور با اع�ل اصالحات و پيشنهادها براي تدريس مناسب
  .بود



 
 
 
 
 
 

q تاریخ األدب العربی حتى نهایۀ العصر األموي*   

نویسنده این کتاب آقای دکرت محمد علی آذرشب، چاپ اول، محل چاپ قم، انتشارات 
این اثر در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی . هـ ش ١٣٧٥سمت، سال 

گرفته مطابق موارد زیر، مورد نقد و بررسی قرار . شود های کشور تدریس مي دانشگاه
  :است

  :از لحاظ شكيل) الف
سبک نگارش نویسنده نگارش ادبی معارص است و به ن� علمی شیوا و روان و قابل فهم 

از لحاظ رعایت قواعد، کتاب به زبان عربی نگاشته شده . به رشته تحریر در آمده است
در نگارش کتاب به حد متعارف از اصطالحات تخصصی استفاده شده و سبک آن . است
برای تفهیم مطالب ابزارهای علمی الزم به کار گرفته شده . ک نویسندگان معارص استسب

باشد و دارای مشخصاتی از قبیل مقدمه،  کیفیت چاپ کتاب مناسب و خوب مي. است
با اين حال در مواردي خطاهاي چاپي محدودي در . فهرست مطالب و نتیجه گیری است

  .شود اثر ديده مي

                                                           
اين كتاب طي دو مقاله به تفصيل مورد نقد و برريس قرار گرفته است؛ مقاله نخست از مرحوم آقاي دكرت  *

و ديگري از رسكار خانم دكرت . ٩٦- ٧٣ش، صص  هـ١٣٧٩بهار  ١جعفر دلشاد، مجله نامه علوم انسا�، ش�ره
 .٢٠٠- ١٨٣ش، صص  هـ ١٣٨٢و بهار  ١٣٨١زمستان  ٧و٦سيم� ولوي، مجله نامه علوم انسا�، ش�ره 
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  :از لحاظ محتوايي) ب
هم . محتوای م� با توجه به تعداد واحد و رشته تحصیلی و عنوان درس جامعیت دارد

مطالب هر یک از فصول و عناوین م� . چنین محتویات با فهرست م� نیز تطابق دارد
م� کامالً منسجم است و تسلسل منطقی خوبی بین مباحث کتاب برقرار . جامعیت دارد

هت استفاده از منابـع مرتبط با موضـوع از کفایت دیگـر این که م� کتاب از ج. است
. ریزی مطابقت دارد های شـورای عالی برنامه باشـد، و با رسفصل الزم برخوردار مي

مستندات و ارجاعات م� کامالً مورد تأیید است و م� برای رشته زبان و ادبیات عرب در 
استدالل بوده، با دلیل ذکر  مطالب، در مواردی که نیاز به. مقطع کارشناسی تناسب دارد
در نقل مطالب و وقایع . مراجعه شود... و١٣٤، ١١٧، ٥٤، ٣٨شده، برای مثال به صفحات 
ها و اطالعات استفاده شده در م� در موقعیت زمانی  داده. رعایت امانت شده است

  . خود به روز است

  :پيشنهادها) ج
 . تصحیح اغالط چاپی. ١
  .انتهای کتاب به خصوص فهرست منابع و مصادر ها در ذکر انواع فهرست. ٢
  .ها و آیات مورد استشهاد ش�ره گذاری سوره. ٣
  .ذکر منبع و مصدر براي مواردي که بدون ذکر منبع در م� آمده است. ٤
  

  



  
  
  
  
  
q  مجانی الشعر العربی الحدیث ومدارسه  

خورشا، چاپ اول، از انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب نوشته آقاي دكرت صادق 
اين كتاب كاربرد . در تهران. ش.هـ ١٣٨١به سال ) سمت(ها علوم انسا� دانشگاه

دانشگاهي در رشتة زبان و ادبيات عر� و در مقطع كارشنايس براي متون نظم و ن� 
ر مورد نقد و برريس قرار اثر مزبور طبق موارد زي. گ�د معارص مورد استفاده قرار مي

  .گرفته است

  :از لحاظ شكيل) الف
و ميزان رعايت قواعد  ويراييش در . اثر از روا� و رسايي م� در نگارش برخوردار است

آرايي، صحايف و طرح  همچن� از لحاظ حروف نگاري، صفحه. باشد حد باال و خوب مي
خطاهاي چاپي و نگاريش نيست، به با اين حال كتاب خايل از . شود جلد خوب ارزيا� مي

  : عنوان مثال
  .»والتحليل األد�«كه بايد گفته شود »  التحليل األد�« :  ١٩، سطر  ٦صفحه  -
است و يا اينكه » عادة«، كه صحيح آن يا كلمه » عامة«:  ١، سطر  ١٠صفحه  -

 »... يكون عاماً وهو«بگويد 
 .است »  حرَيف «، كه صحيح » حرويف«:  ٩، سطر  ١٧صفحه  -
يا » نستعرض قصيدة«كه صحيح آن » نتعرض قصيدة«:  ١٧، سطر  ١٩صفحه  -

 .» نتعرض إىل قصيدة«
 .است » تم إنشاء«، كه صحيح آن  »إنشاء«:  ٤، سطر  ٥٧صفحه  -
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 .است » صقر«، كه صحيح آن » صفر«:  ١٠، سطر  ٦٣صفحه  -
عظم «يا » عظمت مكانته«، كه صحيح آن » عظمت مكانه«:  ٨، سطر  ٨٦ص -

 .است » مكانه
 .است » أن أكون«، كه صحيح آن » أكون«:  ١٠، سطر  ٩٦صفحه  -
  .و مواردى ديگر -

  :همچن� اثر خايل از اشكاالت در اعرابگذاري نيست، مانند
  .است» مجا�َ «، كه صحيح آن » مجانٍ «: ، چهار سطر مانده به آخر  ٦صفحه  -
 .تاس» أشخاٌص «، كه صحيح آن » اشخاُص «:  ١، سطر  ١٠صفحه  -
ة«:  ١، سطر  ٥٤صفحه  -  .است  »الِجِبلَّة«، كه صحيح آن » الِجبَلَّ
ً اشعاعياً حضارياً «:  ١٥، سطر  ٥٦صفحه  - مركز إشعاٍع «، كه بهرت است » مركزا

 .باشد » حضاريّ 
دا«:  ٦، سطر  ٦٦صفحه  - دا«، كه صحيح آن » تعمُّ و در ه�ن سطر . است » تََعمَّ

 .»أِ�َت«، كه صحيح آن » أَ�َْت «
  .و مواردى ديگر -

چون حجم آن زياد است و . حجم كتاب تناسبي با تعداد واحدهاي دريس مورد نظر ندارد
هاي  توان در يك ترم به پايان رساند، مگر اينكه برخي از مطالب كتاب به فعاليت آن را �ي

 جنبي براي دانشجويان اختصاص يابد يا اينكه براي دو درس تاريخ ادبيات معارص و متون
هاي يك كتاب كامل اين اثر از  و به لحاظ اشت�ل بر ويژگي. نظم و ن� معارص به كار رود

  .مقدمه، فهرست مطالب، بيان اهداف اثر و وجود فهرست منابع و مآخذ بهره گرفته است

  :از لحاظ محتوايي) ب
از اين كتاب بنا به نظر داوران از اصطالحات تخصيص خو� برخوردار است و اثر مزبور 

از ابزارهاي به كار رفته در اين كتاب . شود اين جنبه بسيار غني و پرمحتوا توصيف مي
هاي بالغي و  توان به رشح كامل مفردات ابيات و تجزيه و تحليل آن و توجه به جنبه مي

  .اد� آن اشاره كرد



  ٢٢٧    مجا� الشعر العر� الحديث ومدارسه  
و از حيث جامعيت محتوا و موضوع اين اثر بسيار خوب است زيرا كه به شعراي معروف 

رص، عراق، سوريه، لبنان، و همچن� به شعراي مهجر پرداخته و از نظر كميت، حجم آن م
و ميزان انطباق محتواي اثر با فهرست و عنوان خوب است زيرا كه . �اياند زياد مي

ارتباط دارد و در آن از مطالب فرعي و خارج از موضوع ) معارص(منحرصا به اين دوره 
هاي شوراي عايل  اند كه مطالب كتاب با رسفصل قيدهداوران بر اين ع. خربي نيست

و به لحاظ تدريس اين كتاب از آنجا كه با رشح كامل و . ريزي دريس مطابقت دارد برنامه
  .تواند در مقطع مورد نظر مناسب و مفيد به حساب آيد توضيحات الزم آمده مي
ز نظر و آراء ها و اطالعات، نويسند، كتاب سعي داشته ا و براي روز آمدي داده

و از حيث نوآوري . دانشمندان معارص عرب همچون طه حس� و ديگران استفاده �ايد
پرداخته و آنها ) ٢١٢جز يك قصيده در ص (چون اين كتاب به توضيح كامل ابيات كتاب 

را مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته داده، خوب است و از نكات مثبت آن پرداخ� به كليه 
  .است هاي مشكل لغت

و منابعي كه در . و اين اثر از لحاظ نظم منطقي و انسجام مطالب بسيار خوب است
هفت صفحه آمده نشانگر اين است كه مؤلف به استفاده از منابع خوب توجه خاص 
داشته است و در ذكر منابع مراجع هيچ جاي اغ�ض از سوي نويسنده در كامل بيان 

در ارتباط  ١٩٥ت خود دقيق است مگر در صفحه وي در ارجاعا. شود كردن آن ديده �ي
حال ) ١٩٨٧و  ١٠٨٤، ص ٢ج (با كتاب دكرت شكيب انصاري كه دقت كايف به كار نرفته 

در ذيل برخي از اشكاالت محتوايي داوران بر اثر مزبور . آنكه كتاب داراي يك جلد است
  :آيد مي

مطالب موجود  مانند. وجود برخي از مطالب اضايف و خارج از رسفصل مصّوب .١
  . ٤٧إيل  ٩در صفحات 

  .مانند صفحات اضايف فوق الذكر. عدم ذكر منابع در قسمتي از كتاب .٢
مانند نبودن . ناه�هنگ بودن اثر نسبت به ذكر ترجمة احوال شعراء و أدباء .٣

، و صفحه ١٤ارجاع و توضيح راجع به رشح حال عبد الوهاب بيا� در صفحه 
 .براي ديگران رشح حايل وجود دارد راجع به شا�، در حاليكه ١٣٥
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 : مانند. وجود موارد اند� از نقص در تبي� مطالب .٤
 .  ١٤السامبا در صفحه  رقصةتوضيح  -
كه تنها به مرص اختصاص يافته است و هيچ مثايل از بالد  ٥٣و  ٥٢صفحه  -

 .الشام يا عراق ذكر نشده است
 .شده است پايانش معلوم نيست ١١٧نقل قويل كه در صفحه  -
اين بيت از فرزدق به رشيف ريض نسبت داده شده است  ١١و  ١٠صفحه  -

اند، چه حرويف  با تغي� كلمه العلم به الورع، كه مؤلف محرتم ذكر نكرده
 .در اين بيت باعث ايجاد موسيقي داخيل شده است

 :پيشنهادها ) ج 
به  انتقال برخي از مفاهيم وارد شده در م� كه از اهميت كمرتي برخوردارند .١

  .ها پاورقي
لزوم ايجاد يك ه�هنگي كامل نسبت به ارائه ترجمه احوال شعراء و أدباء در  .٢

 .ها به مقدار يكسان پاورقي
هاي بيشرت براي برخي از مطالب مانند صفحه  هاي علمي و �ونه لزوم ذكر مثال .٣

 . ٥٣و  ٥٢
صفحة صفحه از كتاب را در برگرفته است از  ٣٦حذف مقدمه بالغي كه حدود  .٤

 . ٤٧إيل  ٩
 .الشعر العر� الحديث وشعراؤها به مدارس  ٤٩تغي� نام فصل صفحه  .٥
 .»الثورة اإلسالمية يف ايران«به  ٢٤در صفحه » الثورة اإليرانية«تغي� عبارت  .٦
عبارت ثناء بر پيامرب و خاندانش قبل از أفتتح ( ٣تغي� ترتيب مطالب در صفحه  .٧

 ).بيايد.. الديباجه 
تر  اب مزبور با اع�ل پيشنهادها و اصالحات براي تدريس مناسبدر مجموع كت

 .خواهد بود 



  
  
  
  
  
  
q  مختصر تاریخ األدب فی ضوء المنهج اإلسالمی  

 ١٣٨١محمود بستا�، چاپ اول، از انتشارات سمت، سال نوشته استاد مرحوم آقاي دكرت 
كاربرد اين كتاب دانشگاهي در رشته زبان و ادبيات عر� در مقاطع . هـ ش در تهران

و در درس هاي تاريخ ادبيات عر� از دروه جاهيل تا . كارشنايس و كارشنايس ارشد است
دبيات عر� از سقوط بغداد تا پايان اموي، تاريخ ادبيات عر� در دوره عبايس و تاريخ ا

كه طبق موارد زير به نقد و برريس گذاشته . تواند مورد استفاده  قرار گ�د عرص حارض مي
  .شده است

  از لحاظ شكيل: الف
نگارش اين اثر به لحاظ روا� و رسايي در سطح خو� است اما براي فاريس زبانان اند� 

اما برخي . گاريش اين اثر خوب استمشكل است، ميزان رعايت قواعد ويراييش و ن
  :مانند. اشكاالت اعرا� را دارد

  .»فثمة عنارصُ « ¬» فثمة عنارصَ «عبارت : ١٤سطر  ٢١٨صفحه  -
  .»قلنا إنّ « ¬» قلنا، أنّ «عبارت : ١٤سطر  ١٨٥صفحه  -
  .»يُْعنَْونَ « ¬» يَْعنونَ «عبارت : ٤سطر ٢٧١صفحه  -
اً «عبارت : ١١سطر ٩٢صفحه  - ا« ¬» مِعنيّ   .»َمْعِني�
  .ومواردي ديگر -
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اين اثر از لحاظ حروف نگاري، صفحه آرايي و صحايف در سطح خييل خو� است، اما از 
  . لحاظ طرح جلد نياز به بازگو كننده مطالب ومحتواي كتاب است

اين اثر از لحاظ حجم و مطابق بودن آن با واحد دريس متناسب است وبه لحاظ 
ويل . يشگفتار، فهرست مطالب اج�يل و فهرست منابع استمشخصات، اين كتاب داراي پ

از وجود مقدمه، نتيجه، جداول و خالصه فهرست اعالم  و موضوعي و كتابشنايس � بهره 
  .است

  از لحاظ محتوايي: ب
كاربرد اصطالحات تخصيص در اين اثر در حد خييل خوب است، و از ابزارهاي علمي مثل 

جامعيت . �رين و آزمون و غ�ه استفاده نكرده است طرح بحث مقدما�، جمع بندي و
محتوا وموضوع به خاطر طوال� بودن بحث كامل نيست و حتي هيچ تعادل و تواز� ب� 
اقسام مختلف دوران مورد بحث كتاب وجود ندارد و باب دوم از حجمي بيش از بقيه 

صفحه و باب سوم  ٢٩صفحه برخوردار است در حاليكه باب اول حدود  ٢٣٣ابواب حدود 
و باتوجه به عنوان كتاب . صفحه است ١١٠صفحه و باب چهارم در حدود  ١٤در حدود 

تواند جاي برريس ادبيات عر� حديث در آن  كه منحرص به محدوده خاص نيست، مي
از اين رو ميزان انطباق محتوا با عنوان و فهرست به صورت كامل انجام . خايل باشد

  .نپذيرفته است
توان گفت كه اين اثر بر  ريزي مي هاي شوراي عايل برنامه و به لحاظ مطابقت با رسفصل

تواند يك منبع دريس  در ضمن اين اثر �ي. هاي آن شورا تدوين نشده است اساس رسفصل
  : تواند يك منبع فرعي يا يك مرجع باشد اصيل باشد بلكه به داليل زير مي

  .بان فاريس زبانمشكل بودن زبان كتاب براي مخاط. ١
  ).عيل رغم اهميت اين روش(هاي متعارف  ابتكاري بودن اين اثر و تفاوت آن با روش. ٢
  .عدم توضيح برخي از لغات مشكل موجود در م�. ٣

در ضمن اين اثر به لحاظ كيفيت نگرش به برريس محتوا، از اطالعات و نقطه نظرهاي 
  :توان از موارد زير خالصه كرد يو نو آوري اين اثر را م. جديدي برخوردار است



  ٢٣١    مخترص تاريخ األدب يف ضوء املنهج اإلسالمي  
  .نگاهي جديد به تقسيم دورانهاي مختلف ادبيات عر�. ١
و نامگذاري فن فخر به عنوان ) ادب عدوا�(نامگذاري خوب براي فن هجاء به عنوان . ٢
  ).ادب ذا�(
  .اعت�د به جهان بيني اسالمي به عنوان اساس و اصل نگرش به موضوعات ادبيات عر�. ٣
  .استفاده از ادبيات پيامرب و ا�ه معصوم�. ٤
  .نامگذاري دوران پيامرب و ا�ه معصوم� به عنوان دوران ترشيع اسالمي. ٥
  ....برخورداري از اصطالحات ابتكاري و. ٦

در ادامه بايد گفت كه نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و كل كار خييل خوب 
ستفاده از �امي منابع موجود براي تبي� از ديگر جهات مثبت اين كتاب ا. است

موضوعات است، و موردي از عدم ذكر مأخذ در آن ديده نشده است و ميزان دقت در 
گ�ي اين كتاب  جهت. ها خوب است استنادات و ارجاعات اثر در فهرست منابع و پاورقي
و اثر مخرب . هاي اسالمي عايل است يك سوگ�ي اسالمي و انسا� است، ونظر آن به ارزش

  . شود در آن ديده �ي

  :پيشنهادها) ج
توان  لذا پيشنهادها را مي. اين كتاب در زمان حيات نويسنده محرتم داوري و برريس گرديد

  :توان ارائه داد به نارش محرتم يا رهروان و شاگردان آن استاد فرزانه مي
ون نظم و ن� بيشرت شبيه تغي� عنوان اثر متناسب با محتواي آن، زيرا اين كتاب به مت. ١

  .است تا تاريخ ادبيات
  .برقراري توازن جمعي ب� فصول و قسمتهاي كتاب. ٢
ةتوضيح بيشرت در مورد صور . ٣   .بالغية و فنيّ
  .تقسيم اثر به چند كتاب مجزا برحسب دوران مورد برريس. ٤
  .تدوين اثر بر اساس تقسيم بندي متعارف در تاريخ ادبيات. ٥
يض از عنارص تشكيل دهنده م� اد�؛ مانند سه عنرص فكري، موضوعي و ادغام بع. ٦

  .معنوي در يك عنرص





  
  
  
  
  
  
q  األدب السیاسی فی اإلسالم  

کتاب، چاپ سوم، انتشارات سمت، . اند وند تألیف �وده آئینهاین اثر را آقای دکرت صادق 
این کتاب در رشته زبان و . باشد ش مي. هـ ١٣٦٩ش و چاپ اول آن در سال .هـ١٣٧٨سال 

این اثر طبق موارد زیر نقد و بررسی . شود ادبیات عربی، در مقطع کارشناسی تدریس مي
  :شده است

  :از لحاظ شكيل) الف
های مشکل آن توضیح داده شده  ده و روان است، زیرا لغات و واژهم� کتاب بسیار سا

های تخصصی خوب است،  به کارگیری اصطالحات و واژه. ٢٥إلی  ٢٠مثل صفحات . است
توان گفت در قسمت شعر خوب کار شده، برای  در مورد استفاده از ابزارهای علمی مي

ت ن� ابزار خاصی به چشم اما در قسم. استفاده شده است» رشح املفردات«مثال از 
کیفیت چاپ م� بسیار خوب است اما اشتباهات چاپی بسیاری به چشم . خورد �ی
  :خورد، مانند مي
زيرا صيغه به كار رفته در » رّوی يف األمر« ¬» روي يف األمر«: ١٣، سطر ٣٧صفحه . ١

  .م� از باب تفعيل است
  .»وإن تعَجْب فقد أعجبکَ « ¬» وإن تعِجْب فقد أعجبکِ «: ١٦، سطر ٣٨صفحه . ٢
  »تربَّعَ « ¬» تریَّعَ «: ٧، سطر ٤٨صفحه . ٣
  »الراکبان« ¬» الرکبان«: ٢٢، سطر ٦٧صفحه . ٤
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  »رضوانُ « ¬» رضوانٌ «: ١٨، سطر ٨٣صفحه . ٥
  .باشد این اثر شامل مشخصاتی از قبیل فهرست مطالب و فهرست منابع و مآخذ مي 

  :از لحاظ محتوايي) ب
هم چنین محتوا با . محتوای م� کتاب با تعداد واحد و رشته تحصیلی تناسب دارد 

مطالب کتاب جامعیت ندارد، در قسمت نظم، فقط در مورد . فهرست آن تطابق دارد
های سیاسی ابیات هیچ گونه رشح و  مفردات اشعار رشح داده شده اما در مورد جنبه

اما از . چ مقدمه و نتیجه گیری هم نداردتوضیحی به میان نیامده است، هم چنین هی
جهت تسلسل و انسجام منطقی، در بخش ن� هیچ تسلسل زمانی وجود ندارد مثالً خطبه 

از نظر استفاده . باشد) ع(بایست قبل از نامه معاویه به امام علی  مي) س(حرضت زهرا 
شورای  ل هایم� کتاب با رسفص. از منابع موجود، برای تفهیم بهرت موضوع، خوب است

اشعار غزوات چه از مسلمین، : موارد نقص آن عبارتند از. عالی برنامه ریزی تطابق ندارد
مانند اشعار ) ع(عرص خالفت و عرص امام علی . چه از مرشکین همچون بدر، احد، خندق

از دیگر علل آن، این که این کتاب . جنگ جمل و صفین و نهروان از ناکثین و مارقین
مستندات و ارجاعات م� صحیح . رد ادبیات متعهد است نه ادب سیاسیبیشرت در مو 

کتاب برای تدریس درس ادب سیاسی تناسب چندا� ندارد، چرا که قسمت نظم آن . است
ارتباط زيادی به ادب سیاسی ندارد يا به عبارت ديگر معا� سيايس آن براي دانشجو 

  .توضيح داده نشده است
ها و  از نظر به روز بودن داده. یت امانت علمی شده استدر نقل منابع و وقایع رعا

  .اطالعات موردی ندارد، زیرا مطالب تاریخی است

  :پیشنهادها) ج
  .رفع اشکاالت چاپی و تایپی و نوشتاری. ١
  . ویرایش کل کتاب و بخشیدن رنگ و بوی سیاسی به آن. ٢
  .های شورای عالی برنامه ریزی مطابقت دادن آن با رسفصل. ٣



  ٢٣٥    م األدب السيايس يف اإلسال  
  .دادن نظم و انسجام منطقی به مباحث آن. ٤
  .نوش� یک مقدمه و نتیجه گیری برای کتاب. ٥
  .حذف مطالب زائد کتاب که هیچ ربطی به مباحث ندارد. ٦

شود اما با اع�ل اصالحات و پيشنهادها، برای تدریس  در کل، این کتاب خوب ارزيا� مي
  .مناسب تر خواهد بود

  





  
  
  
  
  
  
q  تاریخ علم النحو العربی  

نوشته آقاي دكرت محمد ابراهيم خليفه شوشرتي استاد محرتم دانشگاه شهيد بهشتي، 
كاربرد اين كتاب . ش در تهران.هـ ١٣٨٢نوبت چاپ اول، از انتشارات سمت، سال نرش 

دانشگاهي بوده، و در رشته علوم قرآ� و حديث مقطع كارشنايس براي درس تأث� قرآن 
اين كتاب طبق موارد زير مورد نقد . گ�د كريم در پيدايش علم نحو مورد استفاده قرار مي

  .و برريس قرار گرفته است

  :از لحاظ شكيل) الف
نگارش اين اثر به لحاظ روان ورسا بودن خوب است و رعايت قواعد ويراييش و نگاريش 

از لحاظ . شود، اما كيفيت اين اثر از حيث طرح جلد گويا نيست اثر خوب توصيف مي
بايست برخي از اين عناوين فرعي جدا از هم نوشته  عنوان بندي و عناوين فرعي مي

   .»مناقشة بروكل�ن«و  »النظرية اصحاب هذه«: ٤٠شد، مانند صفحه  مي
هاي  و از مشخصه. اثر مزبور تناسب حجمي خو� با واحدهاي دريس مورد نظر دارد

مثبت اين كتاب وجود فهرست اج�يل مطالب و نتيجه، خالصه فصول كيل و فهرست 
  .منابع و مقدمه كيل و اهداف ضمني است

  :از لحاظ محتوايي) ب
اما نيازي به . كاربرد اصطالحات تخصيص برخوردار استاين كتاب از كيفيت خو� در 

معادل سازي اين اصطالحات نبوده و از جمله ابزارهاي علمي كه اين كتاب از آن بهره 
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برده، استفاده از جمع بندي نهايي است، و ميزان جامعيت محتوا و موضوع در اين اثر 
ر در رابطه با پيدايش نحو ت ويل به نظر مي رسد مقوال� با اهميت. مطلوب و خوب است

گفته . و ميزان انطباق محتواي اثر با فهرست و عنوان خوب است. ذكر نشده است
هاي شوراي عايل برنامه ريزي دريس  شود كه موضوعات و مطالب كتاب با رسفصل مي

هايي از اين اثر در دوره ليسانس در درس تأث� قرآن كريم بر  تدريس فصل. تطابق ندارد
و ميزان روز . لوم اد� يا دروس تخصيص دوره زبان و ادبيات عر� مناسب استپيدايش ع
ها و اطالعات در موضوعات زبان و ادبيات عر� به شش يا هفت دهه قبل بر  آمدي داده

  . هاي جديد در دو دهه اخ� خربي نيست و به نظر مي رسد از داده. گردد مي
و از منابع موجود براي تبي� . است نظم منطقي و انسجام مطالب در اين كتاب خوب

و . شود موضوعات بحث به خو� استفاده شده، و اثِر بدون ذكر نامي در كتاب ديده �ي
اثر مذكور نسبت به رويكردهاي . ميزان دقت در استنادات و ارجاعات خييل خوب است

خر� در هاي اسالمي و اخالقي سوگ�ي مثبت و خو� دارد، و هيچ بعد م فرهنگي و ارزش
  .شود آن ديده �ي

  :پيشنهادها) ج
  .جداكردن عناوين فرعي م� از رشوح آن. ١
  .رعايت اصول پاراگراف بندي. ٢
  .حذف مطالب تكراري يا عرضه آن به صورت فرشده و بدون بسط و تفصيل مخّل . ٣
 اضافه كردن برخي مطالب از ابن النديم در اثبات تدوين علم نحو توسط ام�املومن�. ٤
  ).ع(عيل

از نظر داوران اع�ل پيشنهادهاي فوق الذكر قابليت كتاب را تا درحد تدريس در مقطع 
  .برد كارشنايس ارشد و دكرتي باال مي



  
  
  
  
  
  
q  تاریخ األدب العربی الحدیث  

اول، انتشارات  نگارنده این کتاب آقای دكرت محمد کاظم حاج ابراهیمی است، نوبت چاپ
این اثر در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات . ش. هـ ١٣٧٦دانشگاه اصفهان، سال 

های انجام شده روی آن به رشح  نقد و بررسی. شود های کشور تدریس مي عربی دانشگاه
  :زیر است

  :از لحاظ شكيل) الف
عایت قواعد زبان از نظر ر . شود ن� ساده و روان است، و پیچیدگی در آن مشاهده �ی
های متعلق به  اصطالحات و واژه. فارسی، م� به زبان عربی نوشته شده و مشکلی ندارد

ادبیات عربی به کار گرفته شده است، از نظر به کارگیری فنون و ابزارهای علمی در 
. کرد بهرت بود سطح ضعیفی قرار دارد، چه بسا اگر از �ارین و سؤاالت بیشرت استفاده مي

ت چاپ م� خوب است، لیکن اشتباهات چاپی فراوانی در آن است مانند اشتباهات کیفی
کتاب شامل ... و٢٤، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٦، ١٥، ١٣، ١٠، ٨، ٤، ٣، ٢موجود در صفحات 

خصوصیاتی از قبیل نتیجه گیری و فهرست منابع و مآخذ و فاقد مقدمه و فهرست 
  .مطالب است که این خود سبب ضعف کتاب  شده است

  :از لحاظ محتوايي) ب 
در مورد این که . تر و کمرت شود واحد درسی باید خالصه ٣حجم کتاب با توجه به 

محتویات م� با فهرست کتاب مطابقت دارد یا نه، این کتاب فاقد فهرست مطالب 
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مطالب هر یک از فصول و عناوین از جامعیت نسبی برخوردار است، مثالً در . باشد مي
طالب جامع و کامل نیست، زیرا مبحث را فقط به مرص اختصاص داده و باب اول کتاب م

هایی از کتاب  تسلسل و انسجام منطقی در بخش. به کشورهای دیگر استناد نکرده است
از جهت استفاده از منابع مرتبط با . هایی رعایت نشده است خوب است و در بخش

ورای عالی برنامه ریزی تا حدودی های ش م� حارض با رسفصل. موضوع کفایت الزم را دارد
مواردی وجود دارد که در م� از منبع عیناً بدون ذکر مأخذ استفاده شده، . مطابقت دارد
مستندات و ارجاعات کتاب در مواردی که اسم . و صفحات دیگر کتاب ٨٣مثل صفحه 

این کتاب بیشرت بر اساس مکتب . کتاب و ش�ره صفحه داده شده، رعایت شده است
  . بی نوشته شده و اصول علمی نیز تا حدودی در آن رعایت شده استاد

  :پيشنهادها) ج 
 . های چاپی فراوان اصالح غلط .١
تر و با رعایت فاصله بین کل�ت  بهرت است چاپ بعدی کتاب با خط درشت .٢

 .صورت گیرد
 .پیش بینی یک مقدمه و فهرست مطالب برای کتاب .٣
 . تجدید نظر در مطالب کتاب از نظر علمی .٤
 .تنظیم مطالب و رعایت بیشرت انسجام منطقی بین آنها .٥
 .تر جهت تفهیم بهرت مطالب استفاده از ابزارهای علمی بیشرت و متنوع .٦

تر  در مجموع این کتاب با رفع نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت برای تدریس مناسب
  . خواهد بود



  
  
  
  
  
q  ره فی األدب العربی النقد األدبیوتطو  

اين كتاب نوشته آقاي دكرت عيل صابري استاد محرتم دانشگاه آزاد اسالمي، چاپ اول آن به 
اثر مزبور در برخي از . ش توسط انتشارات سمت در تهران منترش شد هـ١٣٨٤سال 

كتاب طبق موارد ذيل . گردد هاي كشور در رشتة زبان و ادبيات عر� تدريس مي دانشگاه
  .مورد برريس و نقد قرار گرفته است

  :از لحاظ شكيل) الف
. اين اثر به دليل ضعف شديد نگاريش، در �ام مباحث و فصول، نارسا و داراي ابهام است

  :مانند
  .نامفهوم است » ...ما رسمنا لهم «:  ٢سطر ٥صفحه ·
 .نامفهوم است » تا پايان پاراگراف... ثّم يقوم «:  ٢سطر ٢٦صفحه ·
 .گنگ و نامفهوم است » الک�ل... فأيّاً «:  ١سطر ٢٨صفحه ·
 .نارساست » تا پايان پاراگراف... هي و «:  ٦سطر ٢٨صفحه ·
 .مبهم است » وقد جاء موجز کالمنا«:  ٨سطر ٣١صفحه ·
 .مبهم است » مدرسة األزهر... بين� «:  ١٢سطر ١١٩صفحه ·
 » حضارة الغرب و ع�رته«:  ١سطر ١١٩صفحه ·
 .داراي ابهام است » ...أّما األدب «رشوع مطلب :  ١٢سطر ١٢٢صفحه ·
 » املنتجات األدبية«:  ١٦سطر  ٢٥صفحه ·
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 »فليس ببعيد«:  ٤سطر ٢٧صفحه  ·
 »العرص الرتکي«:  ١٤سطر ١١صفحه ·
 .و موارد فراوان ديگر ·

  
  :اين كتاب همچن� از نگارش ضعيفي برخوردار است از قبيل

بدراسة ما يف «صحيح آن که » بدراسة ما من الکتب«عبارت : ٧سطر ١صفحه ·
  .»الکتب

با عبارات قبل از آن » مفصل شامل للحرکة النقدية«عبارت : ٨سطر ١صفحه ·
 .ارتباطي ندارد

أرى من «: که بهرت است بگويد» أرى الواجب«عبارت : ١٤سطر ١صفحه ·
 .»الواجب

 .است» أرى«که صحيح آن » أرا«: ٢سطر ٨١صفحه ·
 .است» تدفّقب«که صحيح آن » باندفاق«: ١سطر ٤٥صفحه  ·
 .است» املنهج اللغوي«که صحيح آن » منهج اللغوي«: ١سطر ٧٧صفحه ·
 .است» مساوئ البحرتي«که صحيح آن » مساوئ بحرتي«: ٢سطر ٩٨صفحه ·
 .است» هذه النظرة«که صحيح آن » هذه النظرية«: ٨سطر ١٠٧صفحه ·
» أّن العرب � يعرفوا«که صحيح آن » أّن العرب � يعرف«: ٢سطر ٢٣صفحه  ·

 .است
؛  ٦و٣سطر ١٤به کارگ�ي واو و فاء زائد در موارد زيادي مانند صفحه ·

 .٢سطر ١٣٥صفحه
 .داراي ضعف اسلوب است» العرص الجاهيل.... و إن نجد«: ١٧سطر ٧٥صفحه ·
تا پايان پاراگراف داراي ضعف اسلوب و  »...کواقعة جمل«: ١٢سطر ٤٥صفحه ·

 .هاي نحوي است غلط
 .داراي ضعف اسلوب است» هذه...  حاجةإالّ أننا ال«: ١٦سطر ١٤صفحه ·
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  :مانند. همچن� اثر داراي اشكاالت فراوان چاپي است

  .است» املعلقات«که صحيح آن » امعلقات«: ١١سطر ٢٤صفحه ·
 .است» إّ�ا«که صحيح آن » أّ�ا«: ١١سطر ٣٨صفحه ·
 .است» الذي«که صحيح آن » اذي«: ١٦سطر ٤١صفحه ·
 .عبارت مبهم و � مفهوم استکه در اين » نشبت«: ٦سطر ١٣٢صفحه ·
 .است» االتجاهات«که صحيح آن » التجاهات«: ٥سطر ١٤٣صفحه ·
 .است» بعضاً «که صحيح آن » بغضا«: ١٧سطر ١٤٣صفحه ·

كه با رويه » املعلمون«و » املتعلم�«از ديگر نقاط ضعف اثر به كار بردن واژگان 
آرايي و طرح   ، صفحهاثر از لحاظ حروف نگاري. دانشگاهي بودن كتاب سازگار نيست

و به خاطر حجم زياد گويي براي دو واحد درس نقد اد� . شود جلد خوب ارزيا� مي
گ�ي، خالصه و  و اين اثر در زمينة مشخصات الزم يك كتاب از نتيجه. تناسب ندارد

  .بهره است فهرست اعالم و فهرست موضوعي و كتاب و كتابشنايس �

  :از لحاظ محتوايي) ب
كند مانند  اثر مورد نقد، به لحاظ كيفيت كاربرد اصطالحات تخصيص ضعيف جلوه مي

، ١١معلم�، طالب الدراسات العليا، مدرس�، و صفحه : هاي واژه ٤و  ٣و  ٢صفحات 
كه اين موارد در جاي  عندالعرب النقديةالدراسات  ٢١سطر  ١٩، صفحه املتحوالت الفكرية

 ٤، سطر٤٨در صفحه  »حزب الشيعة«كاربرد اصطالح  و يا. مناسب استفاده نشده است
گ�ي از ابزارهاي علمي مانند طرح  اين كتاب به جهت بهره. در شأن مكتب تشيع نيست

شود اگرچه همراه با اشكاال� در صفحه  مقدما� بحث، و آزمون و �رين خوب ارزيا� مي
ار است، ويل پراكندگي برخي اثر نسبتا از جامعيت خو� برخورد. و غ�ه ٥سؤال ش�ره  ١٢

  .سازد مطالب، رسيدن به اهداف درس را ميّرس �ي
ميزان انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست در برخي موارد خايل از اشكال نيست مثال 

نامشخص است، ) نقد اد�(رابطة برخي از مباحث كتاب با عنوان و موضوع اصيل يعني 
و » النقديةو  األدبيةو أثرها عيل الدراسات  سيةالسيااالحزاب «موضوع  ٤٨در صفحه 
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هاي  اين اثر با رسفصل .العرص الحديث يف األدبية النهضةوسائل  ١١٧همچن� صفحه 
و با توجه به اشكاالت ياد . ريزي براي درس مورد نظر مطابقت دارد شوراي عايل برنامه

ادبيات عر� بهرت خواهد  شده اين كتاب پس از ويرايش اد� براي تدريس در رشتة زبان و
و بنا به مشاهدات انجام . ها و اطالعات در اين اثر خوب است ميزان روزآمدي داده. بود

شده توسط داوران از نوآوري خايص برخوردار نيست، و از نظر نظم منطقي و انسجام، 
اين اثر از منابع موجود خوب استفاده كرده است و از محاسن . گويي خليل در آن است

كتاب از سوگ�ي علمي و . ن ذكر �امي مآخذ و دقت در استنادات و ارجاعات استآ 
 ٤٢فلسفي و اخالقي و اجت�عي خاص برخوردار نيست ويل مثال پاراگراف اول صفحه 

و در كل و به صورت . بدآموزي دارد و نحوه بيان آن در شأن حرضت ام� مؤمنان نيست
ويل خايل از اشكاالت نيست، مانند . اسالمي داردهاي  عام رويكردي مثبت و خوب به ارزش

نوشتة سالمه مويس كه يك شخصيت الئيك و » األدب للشعب«عبارت برگرفته از كتاب 
و كتاب حاوي مطالب و مضام� مخالف دين مب� . ضد اسالم است، از اين موارد است

معريف  ٥و  ٤سطر  ١٨٢و يا در صفحه ) ١٤سطر  -١٤٦رجوع به صفحة (باشد  اسالم مي
به شيوة منابع مخالف مكتب اهل البيت در جامعه اسالمي ايران نه ) ع(حرضت عيل 

  .مطلوبيت دارد و نه جنبه آموزيش مورد پسند

  :پيشنهادها) ج
 .هاي شكيل و محتوايي موجود اصالح اشتباهات و غلط .١
 ).شايسته است(تغي� طرح جلد كتاب به تناسب با موضوع آن  .٢
العرص العث�� و (و به كار گرف� اصطالح ) الرت�العرص (كارگ�ي واژة پرهيز از به  .٣

 .)العرص اململو�
 ).الشيعةحزب (به كار گرف� اصطالحي جايگزين براي  .٤

و با . در مجموع اين كتاب نياز به ويرايش اسايس و بازنگري در بسياري از مطالب دارد
  .وداع�ل اصالحات مزبور براي تدريس مناسب خواهد ب
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  متون نظم نقد و بررسی کتب
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q المجانی من النصوص العرفانیۀ*  

تأليف آقايان دکرت عباس اقبايل و سيد رضا م�احمدي  من النصوص العرفانية، املجا�كتاب 
ها  است، چاپ اول آن از سوي سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسا� دانشگاه

اثر مزبور براي دانشجويان رشته عر� در . ش منترش شده است هـ١٣٨٥به سال ) سمت(
اينك . تدوين شده است» متون عرفا�«مقطع کارشنايس به عنوان منبع اصيل درس 

  : شود ارزيا� كتاب به رشح زير ارائه مي

  :از لحاظ شكيل) ألف
از مهمرتين نقاط قوت كتاب، روان و رسا بودن م� اثر براي رشته اديان و عرفان، به رشط 

اثر مزبور داراي پيشگفتار، . شود طرح جلد خوب ارزيا� مي. تسلّط به زبان عر� است
اج�يل، بيان هدف رصيح، مقدمه کيل، فهرست موضوعات، فهرست منابع، و  فهرست

فهرست آيات، احاديث و روايات و لغات و اصطالحات است كه همگي اينها از نقاط 
  .شوند قوت اثر محسوب مي

با اين وجود داوران معتقدند اثر خايل از ايرادات شكيل نيست؛ و موارد ذيل را بر آن 
 :خرده گرفتند

                                                           
به تفصيل مورد نقد و برريس قرار گرفته است،  ،اي از رسكار خانم دكرت سودابه مظفري اين كتاب طي مقاله *

ش،  هـ١٣٨٩هاي علوم انسا�، سال دهم ش�ره اول، بهار و تابستان  مجله پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه
 .٨٨- ٦٩صص 
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: اصطالحات عرفا� و اخالقي فراوا� که نياز به رشح و تفس� دارند، مانند وجود .۱
آمده  ١٦٩افق مب�، افق أعيل، قاب قوس� أو أد� که همگي آنها در صفحه 

 .است
اند که  نويسندگان محرتم برخي از اصطالحات را بدون رشح و معني رها کرده .۲

مجاهدت، رياضت، تخّيل، تحّيل  جالل، ج�ل، هيبت،: نياز به تفس� دارد، مانند
 .١٧٣در صفحه 

 :وجود برخي اشتباهات مانند .۳
در ( ٤و در صفحۀ» الكسرتاييالّشيـخ عبدالكريم«): ٥پاورقي ( ٢در صفحۀ  ·

  .آمده است» الكسنـزاييالّشيخ عبدالكريم«، )م� كتاب
  .آمده است» اإلننتشاء«صورت به» االنتشاء«، واژۀ ١٢١در صفحۀ ·
  . چاپ شده است» الخاوة «اشتباه به» الخلوة«، واژۀ  )الحاظي( ٢٢٥در صفحۀ ·
  .چاپ شده است» مليكن«اشتباه به» ليمكن«، فعل ٢، پاراگراف٦در صفحۀ  ·
  .است» إفراد القلب«درواقع » إفراد اقلب«، )٢/املصطلحات( ٣١در صفحۀ ·
نكره است و بايد منّون » فالنُ «: ٣، پاراگراف)الغيبة و الحضور( ٣٤در صفحۀ ·

  . »فالنٌ «: باشد
  .»األط�نينه«صحيح است نه » الطّ�نينه«، سطر آخر، ٩٢در صفحۀ  ·

وجود برخي منابع مذکور در پا ورقي، که در فهرست منابع و مآخذ ذکر نشده  .۴
 .است

يامده ها ن وجود برخي منابع مذکور در فهرست منابع و مآخذ، که در پا ورقي .۵
 .است

اضايف بودن توضيحات آخر هر بخش، زيرا فهرست الفبايي آنها در پايان کتاب  .۶
 .آمده است

 .الفبايي نبودن فهرست لغات در برخي موارد .۷
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قابل استفاده نبودن فهرست آيات قرآ� آخر کتاب، زيرا نه الفبايي است و نه بر  .۸

 .اساس ترتيب قرآ�
. يرا بر اساس الفبا تنظيم نشده استقابل استفاده نبودن فهرست احاديث، ز .۹

 .ضمناً نيازي به گوينده احاديث نيست، زيرا نام ايشان در م� اثر آمده است
... و ١٣٥، ٨٦، ١٣، ١٢در پاورقي صفحات  املنجد يف اللغةمغاير بودن نام کتاب  .۱۰

 .آمده است املنجد يف األعالمبا فهرست اعالم، که به صورت 
ضمن اينكه طرح . بهرت است کتاب ته دوزي شود. کتابنامناسب بودن صحايف  .۱۱

دهد مغايرت  جلد آن كمي ت�ه است و با مفهوم كتاب كه روشنايي را معني مي
 .دارد

 .عدم وجود نتيجه، خالصه فصول يا کيل، فهرست اعالم و کتابشنايس .۱۲
 .عدم تناسب حجم اثر با دو واحد دريس .۱۳

 :از لحاظ محتوايي) ب
کاربرد نسبتاً مطلوب اصطالحات : از جمله آن. يادي برخوردار استكتاب از نقاط مثبت ز

اثر، بهره گ�ي مناسب از ابزارهاي علمي در اثر مانند مقدمه، بحث مقدما�، مدخل إىل 
�ارين وآزمون، جامع بودن کتاب از لحاظ مباحث مورد نياز، انطباق  املصطلحات العرفانية

استفاده اثر از عمده منابع موجود براي تبي� مطلوب محتوا با فهرست و عنوان اثر، 
موضوعات مورد بحث به قدر کفايت، رويکرد خوب اثر به فرهنگ و معارف اسالمي و 

 .نداش� بعد مخرب
  : با اين حال وجود برخي اشكاالت محتوايي، تا حدودي از كيفيت آن كاسته است، مانند

، و قرب در ٦٢و  ١٦وجود برخي اصطالحات تکراري مانند زهد در صفحات  .۱
 .٣٩و  ٣٥صفحات 

در مبحث سوم مقامات به عنوان يک مقام برريس شده ) ورع(و ) تقوا(اصطالح  .۲
 .است در حاليکه اين دو جداي از يکديگرند
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آمده است، از » احوال«که در فصل دوم ) شکر(و ) رجاء(، )خوف(هاي  اصطالح .۳
 .مقامات است و نه احوال

به عنوان . ن مقامات يا احوال از لحاظ حجميعدم تناسب ب� مباحث گوناگو  .۴
هر يک در شش صفحه آمده است اما قرب، شوق، محبة توبه، توکل و : مثال
 .در يک يا دو صفحه آمده است معرفة

بسياري از اصطالحات تعريف نشده است و اصطالحا� که تعريف آنها در آخر  .۵
ست که فهم آن نيز هر مبحث آمده است برگرفته از فرهنگ اصطالحات عرفا� ا

 .براي دانشجويان مقطع کارشنايس رشته زبان و ادبيات عر� دشوار است
هاي درس مزبور  هاي شورايعايل برنامه ريزي، زيرا رسفصل عدم تطابق با رسفصل .۶

بر عرضه متون نظم و ن� عرفا� تأکيد دارد در حاليکه اثر به رشح و تفصيل 
 .استاصطالحات و مسائل عرفان پرداخته 

عدم وجود نظم و انسجام منطقي در اثر، زيرا فصل چهارم تکراري است از  .۷
 .مباحث گذشته

۸.  ً  ٥٠عدم تناسب ب� فصول از لحاظ حجمي، به عنوان مثال فصل اول حدودا
صفحه  ٧صفحه، فصل چهارم  ٥صفحه، فصل سوم  ٦٠صفحه، فصل دوم حدوداً 

 .است، که نسبت حدوداً يک به ده است
 .هاي مقامات و احوال ي از مباحث فصلجابجايي برخ .۹

 .وجود مطالبي در اثر که منابع آن ذکر نشده است .۱۰
به عنوان مثال رساله قش�يه . ناه�هنگ بودن نحوه استنادات و ارجاعات اثر .۱۱

يک جلدي قيد شده است در حاليکه در صفحا� ... و ٣٦، ٣٣، ٣٢در صفحات 
در  صفة الصفوةهم� امر درباره کتاب . ديگر چهار جلدي معريف شده است

 .نيز مشهود است ٦٨و  ٦٣و  ٤٩و  ٩٩و  ٨٧و  ١٦٤و  ١٦٢صفحات 
و در ) دربارة صوفيه و صوفيگري(ناسازگاري مطالب موجود در بخش �هيد  .۱۲

زيرا در م� تفس�ي عرفا� . بخش نصوص تفس�يه عرفانيه، با عرفان ناب اسالمي



  ٢٥١    املجا� من النصوص العرفانية  
کنند که تفس� به تطبيق  اصوالً متصّوفه آراء خود را بر مدلول آيات تحميل مي

 .گرايد و اين امر پسنديده نيست مي

  :پيشنهادها) ج
 .مخترص ساخ� بخش التمهيد .١
 .اصالح و جا به جا کردن تداخل مباحث مربوط به مقامات و احوال .٢
 .حذف بخش مدخل يف املصطلحات العرفانية .٣
ها برداشته شود و به روش الفبايي در  معني لغات و اصطالحات از آخر بخش .٤

 .آخر کتاب درج گردد
 .ايجاد ه�هنگي حجمي ب� فصول مختلف و ابواب کتاب .٥
 .هاي ويراييش و نگاريش برطرف کردن ضعف .٦
 .ته دوزي کردن صحايف کتاب، و تغي� رنگ طرح جلد آن .٧
 .مخترص کردن مباحث کتاب تا حّد جلسات يک ترم تحصييل .٨
 .ها و فهرست منابع برطرف کردن اشکاالت منابع در پاورقي .٩
 .به کار گرف� روش الفبايي در فهرست آيات و احاديث .١٠
به ويژه اجتناب از مطالبي که بوي انزوا گزيني و . مباحث بازنگري در محتواي .١١

 .مسئوليت گريزي بدهد
استفاده از منابع قرآ� و احاديث نبوي و روايات معصوم� به ويژه از نهج  .١٢

البالغة و صحيفه سجاديه و ديگر متون واليي در بيان عرفان ناب هدف دار، آن 
 .اي دقيق و با ظرافت �ام هم با شيوه

تاي پيشنهاد سابق، اولويت دادن به متون عرفا� با جنبه اد� که تناسب در راس .١٣
 .داشته باشد با رشته زبان و ادبيات عر�

 .اجتناب از تکرار مطالب و آوردن مباحث اضايف و زائد .١٤
در تنظيم مطالب عرفا�، پرهيز و اجتناب از مطالب سنگ� و مبهم که ممکن  .١٥

 .به وجود نياورداست تنفر انگيز باشد وهيچ رغبتي 
 .بهره گ�ي از آثار بزرگان عرفان معارص .١٦

تر خواهد  در مجموع كتاب مزبور با اع�ل اصالحات و پيشنهادها براي تدريس مناسب
.شد





  
  
  
  
  
  
q  األدب فی العصر الجاهلیمختارات من روائع  

كتاب مختارات من روائع األدب يف العرص الجاهيل نوشته جناب آقاي دكرت محّمد 
ش توسط سازمان مطالعه و تدوين كتب  هـ ١٣٨١چاپ اول آن در سال . فاضيل است

ارزيا� اين كتاب پس از برريس . در تهران منترش شد) سمت(ها  علوم انسا� دانشگاه
  :ن به اين نتايج رسيدو مطالعه داورا

  :از لحاظ شكيل) ألف
همچن� قواعد ويرايش و نگارش آن تا حد قابل . م� اثر در مجموع كتاب روان و رساست

و نيز كيفيت حروف نگاري، صفحه آرايي، صحايف و طرح جلد . قبويل مراعات شده است
  .مناسب است

  : يست، مانندبا اين حال وجود اثر خايل از برخي اشکاالت چاپي محدود ن
  .»سم�« ¬» ��«عبارت : ١٥، سطر ٨صفحه 
  .»مفلفل« ¬» مقلقل«عبارت : ١، سطر٢٢صفحه
  .»آل«بدون » تشتمل« ¬» آل تشتمل«عبارت : ٢، ش�ره١٠، سطر١١٩صفحه

رسد حجم اثر با با تعداد واحدهاي دريس تناسب چندا� نداشته باشد  به نظر مي
از . از كتاب را به عهده دانشجويان بگذارندمگر اينكه اساتيد اين درس بخيش 

ايرادهاي شكيل كتاب خايل بودن آن از بيان اهداف رصيح، نتيجه، خالصه، فهرست 
  .اعالم و کتابشنايس است
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  :از لحاظ محتوايي) ب
  :اين اثر از لحاظ محتوايي داراي نقاط قوت زيادي است، مانند

ز �ارين به عنوان ابزار علمي براي گ�ي ا خوب بودن کاربرد اصطالحات تخصيص، بهره
تفهيم موضوع، جامعيت خوب محتوا و موضوع اثر با توجه به اهداف درس مورد نظر، 

هاي شورايعايل  تطابق محتواي اثر با عنوان وفهرست آن، مطابقت مطالب اثر با رسفصل
جام برنامه ريزي، مناسب بودن اثر به طور کيل براي تدريس، برخورداري از نظم وانس

مطالب، استفاده از منابع موجود ومهم به قدر کفايت، ذکر مآخذ ومنابع استفاده شده، 
دقت کامل در استنادات وارجاعات، عدم جهت گ�ي منفي در اثر، عدم وجود ابعاد 

  .�امي اين نقاط قوت از اثر متني قوي و مناسب براي تدريس ساخته است. مخرب
دانند و پيشنهاد اصالح آنها را  براي اين كتاب نامناسب ميبا اين حال داوران موارد ذيل را 

  :اند داده
هايي ب� دواوين شعرا واشعار موجود در اين اثر، وجود اشکاالت محدود  وجود تفاوت

تاريخي، عدم ذکر اطالعات کامل براي برخي منابع در فهرست منابع، وجود ابهاما� در 
ي سؤاالت براي دانشجويان اين مقطع ها و�ارين، سخت بودن برخ برخي از پرسش

، عدم در نظر گرف� روزآمدي مباحث )کلمة(به جاي ) لغة(تحصييل، به کارگ�ي کلمة 
  .وعدم پرداخ� به مباحثي همچون روانشايس م�، جامعه شنايس م� و تصوير پردازي م�

  :از لحاظ محتوايي) ب
 .اصالح موارد ضعف شکيل و محتوايي .١
  .هاي سخت از متون قد�ه واژه تکميل معادل سازي .٢
 .افزودن مبحث تصوير اد� .٣
 .بازنگري در سؤاالت آزمون و �ارين .٤

در مجموع اين كتاب داراي نقاط قوت فراوان شكيل و محتوايي تشخيص داده شد، اما با 
اع�ل اصالحات و پيشنهادهاي شكيل و محتوايي بر قوت آن افزوده خواهد شد، و براي 

  .خواهد بودتر  تدريس مناسب



  
  
  
  
  
  
q مختارات من روائع األدب فی العصر اإلسالمی  

 ١٣٨١نوشته جناب آقاي دكرت سيد عيل م�لوحي، چاپ اول، از انتشارات سمت، سال 
كاربرد اين كتاب دانشگاهي، دررشته زبان و ادبيات عر�، براي مقطع . ش در تهران.هـ

است، وبراي واحد دريس متون نظم و ن� از آغاز تا پايان اموي مورد استفاده كارشنايس 
  :اين كتاب طبق موارد زير مورد نقد و برريس قرار گرفته است. گ�د قرار مي

  :از لحاظ شكيل) الف
نگارش اثر  مقبول است و ن� آن از روا� و شيوايي خو� برخوردار است، البته در برخي 

اتصال عبارتها شيوايي را كم رنگ ) ١ش�ره (و تحليل  دراسةبعد از  ١١٨موارد مثل صفحه 
 الحبيبةالتغزل بذكر  ١ش�ره(شود  مثال وقتي معا� موجود در قصيده ارائه مي. كرده است

بيايد، و از خط بعد ) ؛(يا ) ،(بايست  ، مي)مفارقتها واالشتياق إليها ولوعةو بيان أوصافها 
توان گفت كه ميزان رعايت قواعد ويراييش و نگاريش اثر خوب  در مجموع مي. جدا شود

 ٧٨، صفحه ١٨سطر  ٤٨مانند صفحه : شود است، ويل برخي غلطهاي تايپي در آن ديده مي
ين اثر همچن� از لحاظ حروف نگاري خوب ا. كه كلمة حال از چاپ افتاده است ٨سطر 

ويل رنگ روي جلد ت�ه است و تداعي . است و صفحه آرايي آن نيز خوب و مناسب است
همچن� تناسب حجم كتاب با تعداد واحدهاي . ه� اسالمي و ادبيات اسالمي را ندارد

د براي واح ٤دريس خوب نيست، چون متون نظم و ن� از آغاز تا پايان اموي به ارزش 
اينكه دانشجويان . واحد براي كارشناس دب�ي ارائه شده است ٢دانشجويان عر� آزاد و 
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دوره جاهيل، شعر صعاليك، معلقات و بقيه شعر ) نظم ون�(بايد در  اين درس با ادبيات 
جاهيل، شعر صدر اسالم و ادبيات دوره اموي آشنا شوند، بنابراين ميزان مطالب ارائه شده 

3تاب در اين ك
در ضمن از نقاط قوت اين اثر از بيان هدف، . بيش از واحد است 1

  .مقدمه كيل، فهرست مطالب و فهرست منابع برخوردار است

  :از لحاظ محتوايي) ب
از آنجا كه كتاب مزبور به جمع آوري مطالب از ديگر كتابها پرداخته است، در زمينه 

باري چون . گردد يف ندارد و از اين جنبه خوب توصيف ميكاربرد اصطالحات دخل و ترص 
باشد نياز به معادل سازي در آن نبوده است واز جمله ابزارهاي  زبان كتاب به عر� مي

به . علمي كه اين كتاب به آن نياز داشته و از آن بهره برده است وجود مقدمه است
مبذول داشته ويل از شعر  لحاظ جامعيت محتوا و موضوع، مؤلف تالش خود را تقريباً 

چيزي بيان نشده است،  كه جا داشت مؤلف محرتم در ) صدر اسالم(سيايس در اين دوره 
  .انداختند اين كتاب، نيم نگاهي نيز به اين مطلب مي ٨١صفحه 

هاي شوراي عايل برنامه  و رسفصل. محتواي كتاب با فهرست و عنوان كامال منطبق است
واحد اختصاص داده، كه نسبت به اين رسفصل، ذكر شاعرا�  ٤ ايل ٢ريزي براي اين درس 

بقيه  البالغةنهج و افزون بر حديث و . اضافه آمده است ونابغة و حطيئةغ� از حسان 
از ) جاهيل، صدر اسالم و اموي(دوره باهم  �٣ شك در صورت آمدن . ن�ها اضايف است

تدريس اين كتاب با توجه به رشته و . بايست كاسته شود حجم مطالب اين كتاب مي
مقطع تحصييل مناسب تشخيص داده شده است، البته اگر انواع ن� وشعر در محدوده 

و ارائه انواع خطبه ون� و شعر متنوع از شاعران مختلف عرص ظهور اسالم تا رشوع اموي 
  .همراه با مطالبي از دوره عرص جاهيل و اموي تدريس شود

 ١١٠ها و اطالعات، از آنجا كه مؤلف در برخي اشعار مثل صفحه  به لحاظ روز آمدي داده
 به تحليل و برريس و بيان اهداف و ارزش قصيده پرداخته است،) قصيده بانت سعاد(

مثالً . هاي نظ�ش خوب است، ويل اين اسلوب در  همه جا نيامده است نسبت به كتاب
از اين جنبه، . ١٣١و ابوذويب در صفحه ١٢٥در شعرهاي شاعرا� چون نابغه در صفحه 



  ٢٥٧    مختارات من روائع األدب يف العرص اإلسالمي  
با اين وجود . تواند يك اثر نو محسوب شود يعني تحليل و برريس اشعار، اين كتاب مي

نظم منطقي و انسجام مطالب در اين اثر . ه استاين عمل در همه جا صورت نگرفت
بايست  مي) األدب يفأثر اإلسالم (به جاي  ٣رسد كه در صفحه  اما به نظر مي. خوب است
منابع مورد استفاده مؤلف، براي تبي� . آمد مي) العر�األدب  يفأثر القرآن ( ٤در صفحه 

از منابع بهرتي كه پ�امون توانستند  شود، ويل ايشان مي موضوعات متنوع مشاهده مي
  .اند استفاده كند تر به مسائل نگريسته موضوع وجود دارد و به صورت خاص

كند، بخيش از مطلب را روايت  كرده  از لبيد ياد مي ٨٣آنگاه كه مؤلف محرتم در صفحه 
گروه مخرضم  ٣و در هم� صفحه آنجا كه مؤلف از . و نصف ديگر را بيان نكرده است

تواند  مثال منبع مي. د از منبع استفاده كرده، ويل منبع ذكر نشده استكن صحبت مي
  .، تاريخ ادبيات عر� عمر فروخ باشد١از جلد  ٢٦٠صفحه 

چون . باشد گ�ي اسالمي آن است، و رويكرد آن اسالمي مي از نكات مثبت اين كتاب جهت
به طور كيل . م استاند كه مؤيد اسال  اي انتخاب شده ها و اشعار به گونه آيات و خطبه

  .شود هيچ  اثر مخر� در اين كتاب ديده �ي

  :پيشنهادها) ج
  .رعايت نكات ويراييش و نگاريش. ١
  .هاي تايپي اصالح غلط. ٢
  .تعديل حجم كتاب با توجه به واحد دريس. ٣
  .پرداخ� به شعر سيايس در دورة صدر اسالم. ٤
  .مندي از آنها در بهره ذكر صحيح منابع مورد استفاده و ايجاد تنوع. ٥
  .ايجاد نظم منطقي در مطالب. ٦

در مجموع اين كتاب داراي نقاط قوت فراوان شكيل و محتوايي تشخيص داده شد، اما با 
اع�ل اصالحات و پيشنهادهاي شكيل و محتوايي بر قوت آن افزوده خواهد شد، و براي 

  .تر خواهد بود تدريس مناسب





  
  
  
  
  
  
q مختارات من روائع األدب فی العصر األموي  

اين كتاب نوشته جناب آقاي دكرت سيد محمد حسيني است، چاپ اول آن توسط سازمان 
ش در تهران .هـ ١٣٨١در سال ) سمت(ها  انسا� دانشگاهمطالعه و تدوين كتب علوم 

اين كتاب كاربرد دانشگاهي در رشته زبان و ادبيات عر� در مقطع كارشنايس . منترش شد
براي واحد متون نظم و ن� دوره اموي دارد، كه اثر مزبور طبق موارد زير مورد نقد و 

  :برريس قرار گرفته است

  :از لحاظ شكيل) الف
در اين اثر قواعد . شود تاب از نظر ميزان روا� و رسايي خوب توصيف مينگارش ك

و از لحاظ حروف نگاري و . ويراييش و نگاريش در حد بسيار خو� رعايت شده است
ويل عناوين اصيل و فرعي بايد . صفحه آرايي و صحايف و طرح جلد نيز بسيار خوب است

اب، از نظر داوران  متناسب با مقدار حجم اين كت. به لحاظ حروف نگاري متفاوت باشد
از نقاط قوت اين كتاب داش� مقدمه، . �ايد واحدهاي درس مورد نيست، و اند� زياد مي
گ�ي،  و از وجود پيشگفتار، نتيجه. باشد فهرست مطالب، فهرست منابع و مآخذ مي

  .فهرست اعالم و كتابشنايس � بهره است

  :از لحاظ محتوايي) ب
و . د اصطالحات تخصيص در اين كتاب با توجه به تالش مؤلف، خوب استكيفيت كاربر 

نياز به » نسيب«و » غزل«اند، ويل برخي اصطالحات مانند  ايشان در اين كار موفق بوده
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اين . از حيث معادل سازي اصطالحات تخصيص اثر مزبور بسيار خوب است. توضيح دارد
و پرسش در پايان هر بخش از موضوعات كتاب همچن� از ابزارهاي علمي همچون �رين 
ميزان جامعيت . تر كردن آنها الزم است مندرج استفاده الزم را برده است، ويل تخصيص

محتوا و موضوع اين اثر در رابطه با متون نظم و ن� اين دوره كه از تنوع خايص 
ان موفق اين كتاب در زمينه انطباق محتوا با فهرست و عنو . برخوردار است، مناسب است

هاي شوراي عايل برنامه ريزي و براي درس مورد نظر  بوده است و مطالب آن با رسفصل
و تناسب اثر براي تدريس با توجه به رشته و . مطابقت دارد ويل اند� حجم آن زياد است

ها و اطالعات با توجه به ارتباط  مقطع بسيار خوب است، و ميزان روز آمدي داده
وجود مطالبي در كتاب با اين حال . اول و دوم هجري خوب استمحتواي كتاب به قرن 

كه مربوط به دورة مورد بحث نيست و با عنوان كتاب سازگاري ندارد، تا حدودي از قوت 
همچن� مقدمه كتاب با اصول روش تحقيق مطابقت و ه�هنگي كاميل . آن كاسته است

خوب است و مؤلف در اين  نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و كل اثر. ندارد
اي كه از منابع قديم وجديد استفاده  وي با توجه به چهار صفحه. زمينه موفق بوده است

مواردي با اين حال . اند، تا حدودي در تبي� موضوعات مورد بحث موفق بوده است كرده
از سوي ديگر برخي از مطالب . وجود دارد كه مآخذ و منابعِ اقوال مطروحه ناقص است

در مواردي كتاب نياز به . كتاب رضورت خايص ندارد، و داراي فايده و نتيجه اد� نيست
. پرداخ� بيشرت به نكات اد� متون گزينش شده و نيز توضيح برخي اصطالحات اد� دارد

همچن� برخي از شعرا و ادبايي كه در م� به آنها اشاره شده است نياز به ذكر ترجمه 
 .رنددا) بيوگرايف(احوال 

  .گ�ي خايص منفي ندارد هاي فرهنگي، اخالقي و اسالمي موضع اين كتاب به لحاظ ارزش

  :پيشنهادها) ج
  .برخي از رشوح و توضيحات از م� به پاورقي منتقل گردد. ١
  .اي مستقل بيايد بعيض از عناوين مهم درصفحه. ٢
  .تفاوت ب� عناوين اصيل و فرعي از لحاظ حروف نگاري. ٣



  ٢٦١    مختارات من روائع األدب يف العرص األموي  
  .مقدمه كتاب طبق اصول متداول در روش تحقيقنگارش .٤
  .حذف برخي از مطالب كتاب كه داراي فايدة اد� نيست. ٥
  .حذف مطالبي كه مربوط به دورة مورد بحث نيست. ٦
توضيح �ام ابيات و اشعار در پاورقي و نيز ترجمة احوال �ام شعراء و أدباء در . ٧

  .پاورقي
  .تر كردن سئواالت و تخصيص .ارائه سواالت و �ارين مناسب. ٨
  .غزل و نسيب: توضيح برخي از اصطالحات اد� مانند. ٩
  .ه�هنگ كردن نحوه طرح مباحث كتاب درباره هر م�. ١٠
  .آمده است ١٥و آغاز صفحه  ١٤تجديد نظر در مطلبي كه در انتهاي صفحه . ١١
نگونه كه به ها، و اشعار، ه� توجه بيشرت مؤلف محرتم به نكات اد�، خطبه. ١٢

  .اند موضوعات محتوايي توجه داشته
در مجموع اين م� با رفع نقاط ضعف و إع�ل پيشنهادهاي اصالحي، براي تدريس 

  .تر خواهد بود مناسب





  
  
  
  
  
  
q  1قرائت عربى  

چاپ پنجم آن در بهمن . تأليف جناب آقاي دكرت مصطفي شعار است ١كتاب قرائت عر� 
هاي زبان و  كتاب مزبور در گروه. ش از سوي دانشگاه پيام نور انتشار يافته است هـ ١٣٧٧

هاي ديگِر كشور، در مقطع كارشنايس تدريس  ادبيات فاريس آن دانشگاه و برخي دانشگاه
ارزيا� اثر مزبور پس از نقد و برريس به نتايجي رسيد كه ذيالً مخترصي از آنها . شود مي

  :شود ارائه مي

  :از لحاظ شكيل) الف
همچن� اثر مشتمل بر فهرست منابع و مآخذ، . كيفيت چاپ كتاب قابل قبول است

  .فهرست مطالب و پيشگفتار است
  :از لحاظ شكيل

هايي از آن ذيالً آمده  كه �ونه. كتابوجود برخي اشكاالت چاپي در مطالب . ١  
  :است

  .»لحم أخيه ميتاً فكرهتموه« ¬» لحم أخيه فكرهتموه«؛ عبارت ٥صفحه 
ة« ¬» كمثل حبة«؛ عبارت ٢٩صفحه    .»كمثل جنّ
  .»وليمكنّن لهم دينهم« ¬» وليمكنّن دينهم«؛ عبارت٦٤صفحه 
رَ « ¬» َوقَرَّ «؛ عبارت ٧٢صفحه    .»َوقَّ
  .»ال تزيد املال« ¬» ال يزيد املال« ؛ عبارت٧٧صفحه 
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  .»ال تغَضب« ¬» ال تغِضب«؛ عبارت ٧٨صفحه 
  .»فيمنَعك« ¬» فيمنُعك«؛ عبارت ٧٨صفحه 
  .»حاجت« ¬» حاجب«؛ عبارت ١٣١صفحه 

گ�ي، خالصه، �ايه،  و فاقد مقدمه، نتيجه. نامه نيست همچن� كتاب مشتمل بر واژه
  .استكتابشنايس وفهرست منابع و مآخذ 

  :از لحاظ محتوايي) ب
ها با  رشح مفاهيم و معا� واژه: اثر مزبور داراي نقاط قوت زيادي است كه از جمله آنها

بيا� مناسب، متناسب بودن آن با سطح مورد نظر، رعايت قواعد زبان فاريس در بيان 
 هاي تخصيص، جامعيت م� از لحاظ مطالب، به كارگ�ي قابل قبول اصطالحات و واژه

تناسب با واحد و رشتة تحصييل و عنوان درس، مطابقت م� با فهرست مطالب، وجود 
هاي  تسلسل منطقي در بيان مطالب، كفايت منابع مورد استفاده، مطابقت با رسفصل

ريزي، مناسب بودن م� از لحاظ ارزيش، اعرابگذاري نسبتاً دقيق كتاب و  شورايعايل برنامه
  .تدريس مناسب بودن محتواي اثر براي

  :كنند، كه از جمله آنها با اين وجود برخي اشكاالت محتوايي در اين كتاب خود�ايي مي
  .ها كمبود �ارين و عدم تنوع آن. ١
  :وجود اشكاال� در ترجمه برخي كل�ت؛ مانند. ٢

كنيد، احساس  درك �ي: دانيد وصحيح آن �ي: »ال تشعرون«؛ ٣صفحه  -
 .كنيد �ي

 .ها است قبايل بزرگ و صحيح آن ملت: »شعوباً «؛ ٦صفحه  -
 .هاي باديه نش� است ها وصحيح آن عرب عرب: »األعراب«؛ ٦صفحه  -
ها را نيز افزود كه معني  ها كه بهرت است اتاق خانه: »حجرات«؛ ٧صفحه  -

 .اصيل ولغوي واژه هم� است
 .را ندارد" دهد مي"فعل مايض است ومعني » آتت«؛ ٢٨صفحه  -
 .شوند شوند و صحيح آن هدايت مي ستگار مير : »يرشدون«؛ ٣صفحه  -



  ٢٦٥     ١قرائت عر�  
 .؛ پائ� آورند و صحيح آن فرو نهند٧؛ سطر ٦٠صفحه  -
 .؛ وارد كننده و صحيح آن پي�ينده١١؛ سطر ٨٤صفحه  -
  .و مواردي ديگر -

  ).ع(وا�ه معصوم� ) ص(عدم ذكر منبع و مأخذ براي أحاديث پيامرب اكرم . ٣
  .جديدهاي  وجود نقص در طرح سؤاالت و افق. ٤
  :مانند. وجود برخي اشكاالت علمي در مطالب كتاب. ٥

وفعل مزبور به . فعل نفي است و نه فعل نهي» اليلتكم«؛ فعل ٨صفحه  -
ضمن اينكه فعل مزبور از با . علت اينكه جواب رشط است مجزوم گشته

سوره طور كه فعل آن به باب إفعال به كار رفته است، از  ٢١توجه به آيه 
 .است» َولََت «است و نه از ريشة » لَيََت «ريشة 

طبق قاعده اگر پس از إن رشطيه، ما زائده بيايد، بايد » إّما يبلغنّ «؛ ١٠صفحه  -
كند، بنابراين  مؤكد به نون توكيد شود و در اين هنگام داللت بر تأكيد �ي

در هم� " إّما تعرضنّ "و همينطور كلمة . در اينجا زايد است" البته"كلمة 
 .صفحه

 .اضايف است» صبح كرديد«؛ سطر آخر، كلمة ١٥صفحه -
ها موجود  صحيح است كه در گزينه» بوديد«؛ سطر آخر كلمة ١٨صفحه  -

 .نيست
 .»پشت آن«تبديل شود به » در آنجا« ١٨؛ سطر ٢٠صفحه -
تواند مصدر ميمي باشد، مصدر ميمي  �ي» مرِجع«كلمة  ٩؛ سطر ٥٤صفحه  -

 .است» مرَجع«

  :پيشنهادها) ج
  .نامه در آخر كتاب آوردن واژه. ١  
  .تر گنجاندن �ارين خودآموز براي كليه دروس به شكل مفصل. ٢  
  .ايجاد تنوع بيشرت در �ارين. ٣  
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  .ذكر منبع و مأخذ براي أحاديث و روايات كتاب. ٤  
  .رعايت تدريج در ترتيب نگارش مطالب كتاب؛ از آسان به مشكل. ٥  
نقاط قوت، ورفع نقاط ضعف و اع�ل  در مجموع كتاب مزبور با افزايش  

  .تر خواهد بود پيشنهادهاي اصالحي براي تدريس مناسب
  



  
  
  
  
  
  
q  2قرائت عربى  

 این کتاب نوشته جناب آقای دکرت سید محمد حسینی است، چاپ سیزدهم آن توسط
این کتاب در برخی از . ش منترش شد هـ ١٣٧٨دانشگاه پیام نور تهران، در سال نرش 

. شود های کشور تدریس مي های زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی دانشگاه گروه
  :شود هاي انجام گرفته ارائه مي در ذيل نقدي موجز بر اساس داوري

  :از لحاظ شكيل) الف
های  چرا که اغلب پاورقی. مناسب سطح مورد نظر استم� کتاب از لحاظ سادگی 

از نظر رعایت قواعد، م� به . مشکل م� ترجمه شده است، و رشح و توضیح کافی دارند
کیفیت چاپ کتاب خوب است، . شود زبان عربی است که در این مورد مشکلی دیده �ي

حه آرایی خوب از لحاظ حروف نگاری و صف. شود اما اشکاالت چاپی در آن دیده مي
رسد، زیرا نویسنده  ها و اصطالحات تخصصی خوب به نظر مي به کارگیری واژه. است

محرتم از منابع درجه یک عربی استفاده کرده است، به عبارت دیگر مطالب را عیناً نقل 
از لحاظ . برای تفهیم مطالب کتاب ترجمه و رشح نسبتاً کافی داده شده است. کرده است

  .باشد اب دارای فهرست مطالب و فهرست منابع و مآخذ ميمشخصات این کت

  :از لحاظ محتوايي) ب
مطالب کتاب از جامعیت کافی برخوردار نیست، لیکن محتویات م� با فهرست مطابقت 

هر چند م� کتاب فصل بندی خاص و یا عناوین اصلی و فرعی ندارد اما مطالب . دارد
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در مورد ترتیب و . هریک از فصول و عناوین م� از جامعیت نسبی برخوردار است
ها باید گفت به دلیل عدم وجود فصل بندی، تسلسل و  انسجام منطقی بین فصل

لیکن ترتیب و انسجام در مطالب کتاب و سطح مورد نظر به . شود انسجامی دیده �ي
وع، از کفایت الزم برخوردار نیست، کتاب از لحاظ منابع مرتبط ب موض. خورد چشم مي

م� . از آنجا که در موضوعات ادبی، اجت�عی، دینی و فرهنگی هیچ متنی وجود ندارد
های شورای عالی برنامه ریزی مطابقت كايف ندارد، به این دلیل که به  حارض با رسفصل

 درس منابع و مآخذ در م�. دهد ها را پوشش �ي خاطر تقارب موضوعات کتاب، رسفصل
به جز چند  –ذکر نشده و موضوعات کتاب، به دلیل هم شکل بودن و عدم تنوع کافی 

  . ها و اطالعات م� به روز نیست داده. تناسب ندارد –مورد 

  :پيشنهادها) ج
  . اصالح اشتباهات چاپی و اشکاالت موجود در ترجمه. ١
  .متنوع تر کردن بیشرت مطالب. ٢
گر و عدم استناد دادن ش�ر زیادی از صفحات کتاب به یک استفاده از منابع جدید دی. ٣

  .منبع
  . افزایش نکات نحوی و رصفی. ٤
  .مطابقت دادن فهرست و عناوین دروس. ٥
  .اضافه کردن �ارین بیشرت جهت تفهیم بهرت. ٦
  .های موجود در پاورقی و در ارجاعات بازنگری در ترجمه واژه. ٧

قاط قوت، ورفع نقاط ضعف و اع�ل پيشنهادهاي در مجموع كتاب مزبور با افزايش ن
  .تر خواهد بود اصالحي براي تدريس مناسب

  



  
  
  
  
  
  
q 3قرائت عربى  

چاپ نهم اين كتاب در . تأليف آقاي دكرت سيد محمد حسيني است ٣كتاب قرائت عر� 
اثر مزبور در . ن انتشار يافته استاز سوي دانشگاه پيام نور تهرا ١٣٧٧آذر ماه سال 

هايي ديگر، در مقطع كارشنايس  هاي زبان و ادبيات فاريس اين دانشگاه ودانشگاه گروه
  :گردد شود، نتايج ارزيا� اين كتاب ذيالً ارائه مي تدريس مي

  :از لحاظ شكيل) ألف
و  همچن� كل�ت. م� اثر از لحاظ سادگي و تناسب با سطح دانشجويان خوب است

اما كيفيت چاپ نامناسب است،  وكتاب از . عبارات مشكل كتاب ترجمه مناسبي دارند
و �اريني كه . فهرست مطالب، فهرست منابع و مآخذ، مقدمه و نتيجه گ�ي خايل است
  .بايد به عنوان مهمرتين ابزار تفهيم مطلب باشند در اين كتاب مفقود است

  :از لحاظ علمي) ب
حجم آن نيز با تعداد . هاي شورايعايل برنامه ريزي مطاقت دارد مطالب كتاب با رسفصل

ارزيش . مطالب تا حد مقبويل جامعيت دارد. واحد دريس و رشته مورد نظر تناسب دارد
  .گردد بودن بسياري از متون منتخب نيز از نقاط قوت آن محسوب مي

 :شوند محسوب ميبا اين حال داوران معتقدند موارد ذيل از نقاط ضعف محتوايي كتاب 
  .مطالب، فصل بندي نشده است ·
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متون كتاب ترتيب و تسلسل خايص ندارد، و براي متون، عناوين خايص ذكر  ·
 .نگرديده است

 .كتاب از نكات رصيف و نحوي كه در رسفصل درس آمده، خايل است ·
 �ج البالغهها با  مستندات و ارجاعات در كتاب نادر است؛ و ش�رة خطبه ·

 .صبحي الصالح تفاوت دارد
ها و رشوح نهج البالغه براي استفاده بيشرت، به دانشجويان معريف  ترجمه ·

 .نگرديده است
از  ٢٢پاورقي صفحه : برخي از منابع استفاده شده دست دوم است، مانند ·

 .از اعالم زركيل ٤٨املنجد و پاورقي صفحه 
، بالغت، و اصول نقد اد� از لحاظ فصاحت) ع(هاي كالم ام� املؤمن�  زيبايي ·

 .برريس نشده است

  :پيشنهادها) ج
 .براي كتاب مقدمه، فهرست مطالب و منابع و مآخذ تهيه گردد .١
 .اشتباهات چاپي كتاب اصالح گردد .٢
 .تر ساخ� مطالب كتاب استفاده شود از رشوح نهج البالغه براي غني .٣
 .كتاب با كيفيت بهرتي چاپ گردد .٤
 .ها اضافه شود درك متون به درسهايي در رابطه با  �رين .٥

در مجموع اين م� با افزايش نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و إع�ل پيشنهادهاي 
اصالحي براي تدريس مناسب است و با وضعيت فعيل چندان مناسب تدريس نيست، و 

  .نياز به اصالحات اسايس و بنيادي دارد
  



  
  
  
  
  
  
q 4قرائت عربى  

تأليف آقاي دكرت سيد عيل اكرب م�حسيني است، چاپ نهم آن در ) ٤(كتاب قرائت عر� 
هاي  از سوي انتشارات دانشگاه پيام نور انتشار يافته است و در گروه ١٣٧٧آذر ماه سال 

هايي ديگر، در مقطع كارشنايس تدريس  زبان و ادبيات فاريس اين دانشگاه ودانشگاه
ب مزبور پس از طي مراحل داوري وبازبيني مورد ارزيا� قرار گرفت كه ذيال شود، كتا مي

  :موجزي از نتايج ارزيا� آن ارائه شده است

  :از لحاظ شكيل) ألف
اين اثر از فنون و ابزار الزم جهت تفهيم مطلب در حد قابل قبويل استفاده كرده  .١

و توضيح اشعار، و در رشح . اند مطالب كتاب در سطح مناسبي بيان شده. است
با اين حال، كيفيت چاپ چندان خوب . قواعد زبان فاريس رعايت شده است

همچن� كتاب خايل از فهرست مطالب . چاپ نسبتاً ريز و كم رنگ است. نيست
و ي� از بارزترين نقاط ضعف اين اثر داش� . است... و منابع و مآخذ و

 : آمده استهايي از آن ذيال اشتباهات چاپي فراوان كه �ونه
فَّ  ¬َكفَّ  ٤بيت  ٧صفحه §   .كُ
  .انْتََهْت  ¬اْنْتََهَت  ١١بيت  ١٥صفحه  §
  .صنيعَ  ¬صنيُع  ٨بيت  ٢٨صفحه  §
  .البطحاء ¬الطحاء  ٢بيت  ٣٦صفحه  §
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  .دار والرسم ¬داوالرسم  ٢بيت  ٣١صفحه  §
  .فاطمةٍ  ¬فاطمِة  ٣بيت  ٣٦صفحه  §
  .بجّده ¬بجّدة  ٣بيت  ٣٦صفحه  §
  .حمزةُ  ¬حمزَة  ٩بيت  ٣٦صفحه  §
  .عيلٌّ  ¬عْيل  ٨بيت  ٣٦صفحه  §
  .بالعربات ¬بالعمربات  ١بيت  ٤٥صفحه  §

  :از لحاظ محتوايي) ب
از نقاط قوت محتوايي اثر؛ مناسب بودن م� با سطح دانشجويان پيام نور، مطابقت م� 

اما متأسفانه تسلسل . هاي شورايعايل برنامه ريزي، و نداش� مشكل ارزيش است با رسفصل
متون اقتباس شده بدون ذكر منبع آورده . خايص بر مطالب كتاب حاكم نيست منطقي

كتاب . هيچ گونه توضيح و تحليل اد� نسبت به متون، صورت نگرفته است. شده است
 :حتي در ترجمه متون اشتباها� ديده شده است، مانند. فاقد فصل بندي است

معني شده » ستنبيك«فاعل اشتباهاً » األيّام«؛ كلمة ٦در بيت  ٦و  ٥صفحه  §
 .است» املعا�«است در حاليكه فاعل آن كلمة 

به معني نزديكرت معني شده است، در » أنأي«؛ كلمة ٢در بيت  ١٠و  ٩صفحه  §
 .حاليكه معناي آن دورتر است

» فاجفها«را » فاخفها«نويسنده اشتباهاً كلمة  ١٣در بيت  ١٠و  ٩صفحه  §
 .اند وجيه معني بيت براي آن نوشتهاند و معناي جديدي را جهت ت نوشته

 .نوشته و ترجمه شده است» تَْهَدأ«اشتباهاً » تُْهدي«؛ كلمة ٤، بيت ٢١صفحه  §

  :پيشنهادهاي اصالحي) ج
 .اشتباهات چاپي و نگاريش اصالح گردد  .١
 .فهرست مطالب و منابع و مآخذ براي كتاب تهيه شود .٢
 .مخترصي نگاشته شودبه نكات بالغي اشعار اشاره گردد و تحليل اد�  .٣



  ٢٧٣     ٤قرائت عر�  
 .ترتيب زما� متون شعري رعايت گردد .٤

در مجموع اين م� نياز به رفع نقاط ضعف و افزايش نقاط قوت دارد، و در صورت 
  .انجام اصالحات پيشنهادي و رفع نقاط ضعف براي تدريس مناسب خواهد بود

  
  





  
  
  
  
  
  
q  5قرائت عربى  

چاپ ششم آن در  . تأليف آقاي دكرت سيد عيل اكرب م�حسيني است) ٥(كتاب قرائت عر� 
ش از سوي انتشارات دانشگاه پيام نور منترش شده است، و در  هـ ١٣٧٦مهر ماه سال 

هاي ديگري، در مقطع كارشنايس  دانشگاههاي زبان و ادبيات فاريس اين دانشگاه و  گروه
آيد موجزي از نقاط قوت، ضعف و پيشنهادهاي  شود، آنچه در ذيل مي تدريس مي

  :اصالحي اين كتاب است

  :از لحاظ شكيل) ألف
م� اثر از لحاظ رسا بودن براي سطح مورد نظر مناسب است، نويسنده اثر اقدام به 

اما . و اين دو از نقاط قوت كتاب است. استهاي دشوار �وده  ترجمة برخي از واژه
هايي از آن در زير آمده است، از قوت شكيل اثر  وجود اشتباهات چاپي فراوان كه �ونه

  :كاسته است
  إذا نبغ ¬إذ نبغ ؛  ٦سطر  ٢٧صفحه 
  غّسان ¬عنساّن ؛   ١سطر  ٢٨صفحه 
  وجعله متجراً يتجر ¬وجعله يتجر ؛   ٨سطر  ٢٨صفحه 
  حبيب ¬الجيب ؛   ١٦سطر  ٣٥صفحه 
  وقد رووا ¬وقد رودا ؛   ٨سطر  ٢٨صفحه 
  رأس الفحول يف شعراء ¬رأس الفحول الشعراء ؛   ١٢ ٣٥صفحه 
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  الهموم ¬الهوم   ؛ ٤سطر  ٣٦صفحه 
  كانت أّمه ¬كان أمّه ؛   ٢سطر  ٤٦صفحه 
  لكلٍّ منه� ¬لكّل منها ؛   ٨سطر  ٥٢صفحه 
  وبينا ه� ¬وبينه� ؛   ٩سطر  ٥٢صفحه 

خطوط كتاب نسبتاً ريز و كم رنگ . از ديگر نقاط ضعف شكيل چاپ نامناسب كتاب است
. م� اثر فاقد �رين و پرسش است. است، و اعرابگذاري بصورت دستي انجام گرفته است

عايل انقالب فرهنگي، دقيق  و نحوة اقتباس مطالب، بدون در نظر گرف� اولويات شوراي
 .نيست

  :محتوايي از لحاظ) ب
ك� اينكه حجم كتاب با دو . هاي شورايعايل برنامه ريزي مطابقت دارد م� اثر با رسفصل

ترتيب، انسجام و تسلسل منطقي در بيان مطالب به خو� . واحد دريس متناسب است
هايي از كتاب مورد اقتباس بدون رعايت دقت الزم حذف  اما قسمت. رعايت شده است

مؤلف اغلب مطالب را از كتاب الوسيط شيخ احمد اسكندري شده است، به طوري كه 
 :اند، ويل با ساقط كردن برخي از اجزاء، مانند نقل كرده
 .در اقتباس افتاده است» واعتقادهم«كلمة  ٢؛ سطر ٣صفحه  §
 .در اقتباس افتاده است» من حيث رفعتها ووضعتها«عبارت  ١١؛ سطر ٣صفحه  §
از عبارت » ويُظَّن أنّها أقرب«ندري ؛ سطر قبل از آخر عبارت اسك٧صفحه  §

 .تر است علمي» وقد بقيت أقرب«مقتبس 
جديس «: در اصل كتاب اسكندري» جديس و�ود«عبارت  ٦؛ سطر ٨صفحه  §

 .آمده است» وعاد و�ود وعمليق وعبد ضخم
متأسفانه در مواردي امانت . از ديگر نقاط ضعف اثر عدم وجود ارجاعات در م� است

هايي ياد  رعايت نشده است، مؤلف محرتم در مقدمة خود از كتابدر نقل مطالب 
اند و از كتاب  اند كه كمرتين سهم را در مصدر و منبع بودن مطالب خود داشته كرده

ديگر اينكه فصول و عناوين م� جامعيت . نامي به ميان نيامده است) الوسيط(اصيل 



  ٢٧٧     ٥قرائت عر�  
اينكه اصول علمي رشتهة مورد  ضمن. كايف را ندارند، و م� براي تدريس مناسب نيست

از لحاظ ارزيش نيز م� در مواردي با اصول اعتقادي مكتب اهل . نظر رعايت نشده است
  :مغايرت دارد، مانند) ع(بيت 
  ....دربارة خروج ابن معتوق از حّد رشع و عقل و ١٨٠صفحه §
 .دربارة فضل منصور دوانيقي بر علم فقه ١٢٥صفحه  §
 .هايي كه به دعبل خزاعي زده شده است تهمتدربارة  ١٤٧صفحه  §
 .دربارة فسق وفجور فرزدق ١٠٢صفحه  §

 .كه همگي موارد فوق قابل بحث وبرريس علمي هستند
، با ٧٣انعكاس مطالب تاريخي غ� دقيق در رابطه با جمع آوري قرآن كريم در صفحة 

مقتبس و مرتجم همگام شدن . حقايق تاريخي و ديدگاه مكتب اهل بيت سازگاري ندارند
با مؤلف كتاب اصيل در قرار دادن مذهب شيعه جزء مذاهب غ� قابل قبول در صفحة 

اي كه پ�وان مكتب  به گونه. نيز در عدم تناسب اين م� براي تدريس مدخليت دارد ١٣٤
و سپس » فافرتق املرّيض عن مذهبهم من عل�ء الكالم فرقت�«جرب و اصالت را با عبارت 

پائينرت با عبار� مذهب شيعه را مذهبي ناچيز كه تا كنون ادامه حيات داده  در چند سطر
كند، بدون اينكه سبب مغلوب نشدن شيعه را در مبحث جرب و تفويض  است معريف مي

 .بيان كند
در مجموع كتاب مزبور با وضعيت فعيل و بدون رفع نقاط ضعف براي تدريس مناسب 

  .نيست
  





  
  
  
  
  
  
q 2قرائت عربى  

. به قلم آقای دکرت سید محمد حسینی به رشته تحریر درآمده است ٢کتاب قرائت عربی 
این کتاب در رشته . ١٣٨١چاپ اول، محل انتشار تهران، نارش سمت، سال انتشار پاییز 

شود که موارد  های کشور تدریس مي مقطع کارشناسی دانشگاهزبان و ادبیات فارسی در 
  :باشد نقد و بررسی آن به رشح زیر مي

  :از لحاظ شكيل) الف
از لحاظ میزان رعایت قواعد ویرایش و . نگارش م� از نظر روانی و رسا بودن خوب است

نگارش خوب است، ولی در برخی موارد قواعد پاراگراف بندی رعایت نشده است مثل 
هم چنین عالمت گذاری همزه قطع در برخی موارد . ١٣٣، ٣٧، ٣٦، ١٤، ٣، ١صفحات 

  : رعایت نشده، مانند
 أس�عهم  ¬اس�عهم: ٩ ، ش�ره٣٨صفحه 
 ألیق ¬الیق / و إیاکم  ¬و ایاکم : ١٤، ش�ره ٣٩صفحه 
 فإن أعقل ¬فان أعقل : ١٦، ش�ره ٣٩صفحه 
 ....األولی و ¬االولی / ألقابهم  ¬القابهم  / الفصل األول  ¬الفصل االول : ٩٠صفحه 

: ماننددر م� عر� حرف یای بزرگ در اغلب موارد بدون نقطه نوشته شده است، 
  .١٢، ١١، ١٠صفحات 
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ها در وسط م� ذکر شده  صفحه آرایی اثر نامطلوب است، چرا که در برخی موارد پاورقی
و سپس م� آمده، طرح جلد نیز خالی از اشکال نیست، از نظر حروف چینی نیز موارد 

  :جزئی وجود دارد، مانند
ل : ٩، سطر ٣٠صفحه   سطر آخر بَُرش / ُسبَ
 الفارسیة و الهندیة ¬افارسیة الهندیة : ردو سطر آخ ٤٥صفحه 

 فقط عنوان ذکر شده بدون ذکر �رین  ٦، �رین ٤٨صفحه  
 فقال ¬فقل : ١٢، سطر ٢٠٩صفحه 

واحد درسی، حجم  ٢حجم کتاب با تعداد واحدهای درسی متناسب نیست، با توجه به 
  .کتاب زیاد است

فهرست مطالب و فهرست منابع کتاب دارای مشخصاتی از قبیل پیشگفتار، بیان هدف، 
  .است

  :از لحاظ محتوايي) ب
از نظر کاربرد اصطالحات تخصصی، خوب است زيرا اصطالح خاصی در این اثر وجود 

لذا هم در این مورد و هم کیفیت معادل سازی اصطالحات تخصصی مشکلی . ندارد
هر درس استفاده  در این اثر از ابزارهای علمی مانند نتایج و خالصه مضمون. وجود ندارد

شده و در انتهای هر درس �ارین ذکر شده است، اگرچه به شکل مخترص آورده شده 
محتوای اثر با عنوان و . میزان جامعیت محتوا و موضوع این اثر نسبتاً خوب است. است

های شورای عالی برنامه ریزی  فهرست مطابقت دارد، هم چنین مطالب اثر با رسفصل
توان گفت که این مورد موضوعیت  ها مي رد میزان روزآمدی دادهدر مو . تطابق دارد

نوآوری خاصی در این اثر . ندارد، چرا که هدف درس آشنایی با متون قدیم و جدید است
از منابع . نظم منطقی و انسجام مطالب چندان رعایت نشده است. شود مشاهده �ي

و در استنادات و ارجاعات  موجود برای تبیین موضوع به قدر کافی استفاده شده است
  .گیری کتاب از لحاظ اخالقی در مجموع مثبت است جهت. خورد اشکالی به چشم �ي

  



  ٢٨١     ٢قرائت عر� 
  :پیشنهادها) ج
  . اصالح جلد کتاب. ١
  . های غیر رسا و سنگین کتاب تعدیل عبارت. ٢
  . رفع اشکاالت تایپی و چاپی. ٣
بزرگ از لحاظ امالی رعایت نگارش صحیح همزه قطع و وصل و یاء بزرگ و کاف . ٤

  .عربی
  .  بازنگری اساسی در صفحه آرایی کتاب. ٥
  .اصالح حروف نگاری در برخی موارد. ٦
  .درس ١٥خالصه کردن حجم دروس کتاب به . ٧
  . نوش� فهرست اعالم و کتابشناسی برای کتاب. ٨
  .برطرف کردن اشکاالت مربوط به نقطه گذاری و عالمت گذاری. ٩
  .بیشرت برای هر درس آوردن �ارین. ١٠
  . اصالح کردن برخی اشکاالت ارزشی. ١١
  . برطرف کردن اشکاالت موجود در ترجمه برخی از کل�ت. ١٢
  . برطرف کردن نقایص در نحوه ارجاع به منابع. ١٣

در مجموع اثر مزبور نسبتاً خوب است اما با اع�ل اصالحات و پيشنهادها جهت تدريس 
  .تر خواهد بود مناسب





  
  
  
  
  
  
q أهل البیت علیهم السالم األدب الملتزم بحب  

ش . هـ١٣٨٢اين كتاب نوشته جناب آقاي دكرت صادق سياحي است، چاپ اول آن در سال 
در تهران ) سمت(ها  دانشگاههاي علوم انسا�  از سوي سازمان مطالعه و تدوين كتاب

اين كتاب دانشگاهي است و براي رشته زبان و ادبيات عر� در مقطع . كاربرد منترش شد
اي از  اينك خالصه. رود هاي ادبيات متعهد و ادبيات سيايس به كار مي كارشنايس براي درس

  :ارزيا� شكيل و محتوايي كتاب

  :از لحاظ شكيل) الف
روا� و رسا بودن خوب است ويل در رعايت قواعد نگاريش و ويراييش نگارش م� از لحاظ 

، ١١سطر ١٣، صفحه ١٩سطر ١٢، صفحه١١سطر  ٧اشكاال� وجود دارد، مانند صفحه 
كيفيت اثر از لحاظ صفحه ... . و ٥سطر ٨٢، صفحه ٨سطر ١٤، صفحه٣سطر ١٤صفحه

هات چاپي مانند آرايي و حروف نگاري و صحايف عموماً خوب است ويل اندك اشتبا
در آن موجود  ١٢- ١١سطر ٩٥، صفحه ١٢و  ١١سطر ٩، صفحه١٥و  ١٤سطر ٣٧صفحه 

است و درباره تناسب حجم اثر با تعداد واحد دريس بايد گفت كه، اگر بخيش از كتاب به 
واين كتاب حاوي . تواند با تعداد واحدها تناسب داشته باشد دانشجو واگذار شود مي

ان رصيح هدف، مقدمه كيل، فهرست مطالب و فهرست منابع است، پيشگفتار، مقدمه، بي
  .اما نتيجه، خالصه، فهرست اعالم، و موضوعي و كتابشنايس ندارد
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  :از لحاظ محتوايي) ب
  .كيفيت كاربرد اصطالحات تخصيص در اين اثر خوب  وقابل قبول است

حات نبوده، و از ديد از آنجا كه زبان نگارش عر� است نيازي به معادل سازي اين اصطال  
داوران استفاده از ابزارهاي علمي جهت تفهيم موضوع در اين كتاب موضوعيتي براي 

كه به  ٤٣بايستي در برخي موارد مانند صفحه  برريس نداشته ويل نويسنده كتاب مي
  . �ود هاي زيادي نياز داشته، از اين ابزارها استفاده مي ها و �ونه مثال

تواند با قسمتي از درس  ا و موضوع با توجه به اهداف درس، تنها ميميزان جامعيت محتو 
و در اين اثر ميزان انطباق محتواي اثر با . كه ادبيات متعهد است، مصداقيت داشته باشد

است نه ) ع(ذكر شده جزو ادبيات اهل بيت) زيارات(عنوان و فهرست خوب است ويل 
هاي شوراي عايل برنامه ريزي دريس  لو در كل، مطالب كتاب با رسفص. ادبيات ملتزم
زيرا متون در سطح . و براي تدريس نيز از تناسب خو� برخوردار است. انطباق دارد

ها واطالعات بايد گفت كه اثر مزبور  و از حيث روز آمدي داده. علمي دانشجويان است
اين امر  ها هاي معارص و منابع جديد خوب استفاده كرده كه ارجاعات و پاورقي از كتاب

و از لحاظ نظم . شود ويل �ونه نوآوري خايص در اين اثر ديده �ي. دهد را نشان مي
به عنوان مثال �ونه (شود  منطقي و انسجام مطالب اين كتاب خوب توصيف مي

همچن� نويسنده از منابع موجود براي ). شعرهايي كه بر اساس ترتيب زما� ذكر شده
ها مؤيد آن است خوب استفاده كرده، هرچند كه  پاورقيتبي� موضوعات ه�ن طور كه 

درموارد متعددي، نويسنده از منابع فرعي بهره برده در حايل كه امكان استفاده از منابع 
پاورقي  ٩٢، صفحه ٢پاورقي ٧٩، صفحه ٤و ٣پاورقي ١٧مانند صفحه (اصيل وجود داشت 

منابعي استفاده نكرده است كه  به هر حال اين كتاب از.... و ٩و ٦پاورقي ٩٥، صفحه ٧و٥
هاي جالب توجه اين اثر است، از اين رو  و اين امر از حسن. نام آنها را ذكر نكرده باشد

  .در استنادات و ارجاعات خود دقيق است
گ�ي اخالقي، اجت�عي و سيايس اين اثر بسيار عايل است و رويكرد نامناسبي نسبت  جهت

و اثر مخر� در اين كتاب مشاهده . شود ن ديده �يبه فرهنگ و ارزشهاي اسالمي در آ 
  .شود �ي



  ٢٨٥    األدب امللتزم بحّب أهل البيت عليهم السالم  
  :پيشنهادها) ج
بيايد و نه تحت عنوان يك ) مقدمه(مباحث باب اول مخترصتر گردد و به زير عنوان . ١

  .باب
  .استفاده از منابع اصيل در نقل مطالب، و نه منابع فرعي و دست دوم. ٢
  .اع�ل ويراستاري اد� در كل م�. ٣
هاي شعري درباره  هاي شعري ذكر شده، و عدم اكتفا به �ونه رضورت تنوع در �ونه. ٤

  .كربال
هاي طوال� از ابيات شعري، و اكتفا به ابيات كمرت ي از  رضورت كم كردن برخي �ونه. ٥

  .قصائد منتخب
 هاي ابداعي شيعيان با ادعيه و زيارت به دست آمده جايگزين كردن دعاها و زيارتنامه. ٦

به حساب ) ع(، زيرا قسمت پايا� جزء ادبيات متعهد به حب اهل بيت )ع(از اهل بيت
  .آيد �ي
: بر اساس موضوعات و محورهاي تعهد مانند) مختارات و شعراء(فصل بندي بخش . ٧

مدح آل بيت، رثاي آل بيت، مهدي و مهدويت و نظاير آن، جهت منع از تكرار و تداخل 
  .مطالب

ور داراي محاسن زيادي تشخيص داده شد، و با اع�ل اصالحات و در مجموع اثر مزب
  .تر خواهد بود پيشنهادها براي تدريس مناسب

  





  
  
  
  
  
  
q  الحدیثشذرات من النظم والنثر فی العصر  

نوشته آقايان دكرت نادر نظام تهرا� و دكرت سعيد واعظ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه 
اين كتاب كاربرد دانشگاهي در رشته زبان و . ش در تهران. هـ ١٣٨٣عالمه طباطبايي سال 

دارد و در » متون نظم و ن�  معارص«ادبيات عر� در مقطع كارشنايس براي درس 
اين كتاب طبق موارد . شود هايي ديگر تدريس مي طباطبايي و دانشگاهدانشگاه عالمه 

  .ذيل مورد نقد و برريس قرار گرفته است

  :از لحاظ شكيل) الف
اما نسبت به رعايت قواعد . نگارش اين اثر از روا� و رسايي قابل ذكري برخوردار است

  :مانند. ويراييش و نگاريش اشتباهات زيادي صورت گرفته است
  .»يقّربه« ¬» يقّربها«: ٨مقدمه، سطر صفحه
و در هم� صفحه . دو بار  اشتباه نوشته شده است عاتكة الخزرجيسال تولد : ٢صفحه
  .»الدكتوراه« ¬» الدكتوراة«عبارت 
  .»رُقْيَةُ « ¬» رَقْيَة«: ١٣بيت ش�ره  ٢٠صفحه
ضمن اينكه  عبارت» وشوقيوكان يُْشِبُه باألخطل، ب� حافظ إبراهيم «عبارت : ٢٨صفحه

  .ضعف اسلو� دارد مبهم نيز هست
» كم أنَت صافية«و سطر آخر پاورقى » وَجعي« ¬» َوْجعي«كلمه : ٦سطر ٤١صفحه 

  .»كم أنِت صافية« ¬
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  .»أحضان« ¬» أحزان«: ٧سطر ٤٤صفحه  
  .»وَحَفرَْت قرباً « ¬» وَحَرضَْت قرباً «: ٤، سطر٤٧صفحه

  .ش�ر ديگر و موارد �
با دو واحد دريس تناسب خو� ندارد مگر اينكه قسمتي از اين اثر به در ضمن اين اثر 

همچن� اين كتاب فاقد پيشگفتار، بيان اهداف، نتيجه، خالصه، . دانشجو واگذار گردد
  .فهرست اعالم و موضوعي و كتابشنايس است

  :از لحاظ محتوايي) ب
به اينكه اين كتاب  و نظر. كيفيت كاربرد اصطالحات تخصيص در اين اثر خييل خوب است

گ�ي از  و از نظر ميزان بهره. ي ندارد به زبان عر� نوشته شده است، نيازي به معادل ساز
و جامعيت محتوا و موضوع . ابزارهاي علمي اين اثر از �رين و آزمون استفاده كرده است

س در اين اثر انطباق محتواي آن با عنوان و فهرست محسو . اين اثر نسبتاً خوب است
در . هاي شوراي عايل برنامه ريزي دريس ندارد ويل اثر مطابقت كامل با رسفصل. است

ادامه اين اثر مناسب تدريس در رشته زبان و ادبيات عر� در مقطع كارشنايس و حتي 
اما حجم آن كه براي دو واحد دريس اختصاص . است) با برخي تعديالت(كارشنايس ارشد

  .بدين منظور زياد است يافته تناسب ندارد و حجم اثر
نوآوري خايص در مجموع اثر . ها و اطالعات اثر تا حدي خوب است ميزان روز آمدي داده

نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل خوب . ها و �ارين آن وجود ندارد و پرسش
كرد تا  است، ويل بهرت بود مؤلف اثر شاعران و ناثران را بر اساس مكاتب اد� تنظيم مي

در ضمن ايشان براي تبي� موضوعات . شد هنگ با درس تاريخ ادبيات معارص ميه�
از سويي تقريباً �امي . مورد بحث به قدر كفايت از منابع موجود استفاده كرده است

موضوعات اثر بدون ذكر منابع ارائه شده است و فقط در آخر كتاب ليست نسبتاً كمي از 
. م� از هيچ منبعي يا مأخذي نام برده نشده است پس در داخل. منابع ارائه شده است

  .همچن� اين اثر از استنادات و ارجاعات خايل است



  ٢٨٩    شذرات من النظم والن� يف العرص الحديث  
و ابعاد سازنده كتاب در . شود گ�ي منفي و ابعاد مخّر� مشاهده �ي در اين اثر جهت

و غ�ه ١٨٤، ١٥٢، ١١٦، ١٠٨، ٨٤، ٤٥، ٢٩، ٢٠، ١٤آثار شعراء و ادباي معارص در صفحات 
  .داردوجود 

  :پيشنهادها) ج
  .اصالح اشتباهات چاپي. ١
  اصالح اشتباهات نحوي و لغوي، ويراييش و نگاريش. ٢
  .افزودن استنادات و ارجاعات به م�. ٣
ارائه مخترصي از نكات بالغي و فني م� در پايان هر مبحث، جهت تفهيم بهرت و . ٤

جنبه تحليل و نقد در برقراري ارتباط با درس معا� و بيان  و بالغت و تقويت 
  .دانشجويان

هاي الزم و روش مطالعه مطلوب در مقدمه جهت بهبود كار و باال بردن  ارائه توصيه. ٥
  .وري ميزان بهره

هاي مناسب به اندازه  عدم استفاده از كل�ت ابيات در رشح آنها و به كارگ�ي معادل. ٦
توانستند به  را مي" تعظيم"و " ماحرتا"كه كلمه  ١٥در صفحه ) تبجيل(توان، مانند كلمه 
  .جاي آن به كار بربند

در مجموع اثر مزبور داراي محاسن زيادي تشخيص داده شد، و با اع�ل اصالحات و 
  .تر خواهد بود پيشنهادها براي تدريس مناسب

  





  
  
  
  
  
  
q نصوص من النظم والنثر فی عصر االنحطاط  

مؤلف این کتاب جناب آقای دکرت نادر نظام تهرانی است، چاپ اول آن كه دارای یک جلد 
. ش توسط انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی در تهران منترش شد هـ١٣٧٩است، در سال 

متون نظم و ن� عر� پس از سقوط بغداد تا عرص حارض در رشته این کتاب براي درس 
تحصیلی زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی دانشگاه عالمه طباطبايي و برخي 

های تخصيص  كتاب پس از نقد و بررسی. شود های کشور تدریس مي ديگر از دانشگاه
هاي صورت گرفته در این کتاب  اي از ارزيا� ذيالً خالصه. مورد ارزيا� نهايي قرار گرفت

  :شود ارائه مي

  :از لحاظ شكيل) الف
م� اثر به زبان عربی نگاشته . نگارش م� کتاب، روان، رسا، گویا و قابل درک و فهم است

کیفیت اثر در حروف نگاری، صفحه آرایی، . شود شده و مشکلی در این زمینه مالحظه �ي
  :شود از جمله هات چاپی فراوا� در آن دیده ميبسیار خوب است اما اشتبا... صحافی و

  اآلخر ¬اآلخرین : ٢صفحه.١
  طلبُت  ¬طلبَت : ، سطر اول٧صفحه . ٢
  قادرون ¬قادروا ، ٥٨صفحه . ٣
  انغمسن ¬انقمسن ، ١١٣صفحه .٤
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هایی از  این کتاب دارای مشخصه. تناسب حجم کتاب با تعداد واحدهای مقرر کافی است
  .باشد فهرست مطالب و فهرست منابع و مآخذ مي قبیل بیان هدف، مقدمه،

  :از لحاظ محتوايي) ب

استفاده کند  ها و اصطالحات تخصصی خو� مؤلف محرتم سعی کرده در هر درس از واژه
  .و در این مورد موفق بوده است

در زمینه کیفیت معادل سازی اصطالحات تخصصی، معادل سازی چندانی صورت نگرفته،  
و بقیه موارد رشح و توضیح از خود . چون غالباً م� برگرفته از منابع و کتب عربی است

برای تفهیم موضوعات، نویسنده از مقدمه و . باشد مؤلف يا برگرفته از كتب لغت مي
ایان هر موضوع بهره برده است، هم چنین ابتدا لغات  رشح نسبتاً خوب و آزمون در پ

محتوا و موضوع . مشکل م� را توضیح داده، سپس به توضیح خود م� پرداخته است
» بدیعیات«کتاب از جامعیت نسبی برخوردار است، چرا که برخی از  موضوعات مثل 

عنوان آن  کامالً  اما محتوای کتاب با فهرست و. به رشحی فراتر نیاز دارند» استعارات«
های شورای عالی برنامه ریزی تا حدودی قابل قبول  مطابقت اثر با رسفصل. مطابقت دارد

کتاب جامع و مانع و در برگیرنده ش�ر زیادی از متون نظم و ن� متنوع است و . است
در خصوص به روز . این خود دال بر تناسب کتاب برای تدریس در رشته مورد نظر است

توان گفت، کتاب خالی از  های قبل است و مي ها، کتاب یاد شده در مورد دوره هبودن داد
هر فصل کتاب از نظم . شود اطالعات جدید است و نوآوری هم در آن مشاهده �ي

مؤلف برای موضوعات کتاب از . منطقی و انسجام و تسلسل مطالب برخوردار است
در مورد منابع . ورد نظر کافی استمنابع گوناگون نقل مطلب کرده است که برای سطح م

و مآخذ باید گفت هیچ منبعی در پاورقی ذکر نشده و به ذکر نام آنها در فهرست منابع 
  اکتفا شده و اثر بدون ارجاعات در پاورقی نوشته شده است 

  
  
  



  ٢٩٣    نصوص من النظم والن� يف عرص االنحطاط  
  :پيشنهادها) ج
  . اصالح اشتباهات چاپی و نقاط ضعف. ١
، مانند تصویر پردازی، روان شناسی م� و آوردن موضوعات و مسائل نوین م� شناسی. ٢

  .جامعه شناسی م�
       .    ٨٨حذف ابیات خمريه مانند صفحه . ٣
ای بین ابیات و رشوح آنها گذاشته شود و یا این که قلم چاپ این دو  بهرت است فاصله. ٤

  .متفاوت باشد
  .عالمت گذاری و اعراب گذاری در کتاب یکسان باشد. ٥
  .منابع و مآخذ به صورت موردی و در پایان هر مطلب آورده شودبهرت است . ٦

در مجموع اثر مزبور داراي محاسن زيادي تشخيص داده شد، و با اع�ل اصالحات و 
  .تر خواهد بود پيشنهادها براي تدريس مناسب

  
  





  
  
  
  
  
  
q اى از متون نظم و نثر عربى برگزیده  

این کتاب توسط آقای دکرت سید محمد رادمنش نوشته شده است، چاپ یازدهم آن، 
این اثر در مقطع . ش منترش شد هـ ١٣٧٤توسط انتشارات آستان قدس رضوی، در سال 

اين كتاب . شود های کشور تدریس مي دانشگاهکارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی 
  :مطابق موارد زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است

  :از لحاظ شكيل) الف
م� کتاب از نظر سادگی بیان و رسایی و روان بودن مناسب است، اما اشکاالتی نیز 

 لذکی،الرشید و ا: ١١٠، صفحه الحّجاج و األعرابی: ١٠٨صفحه : شود از جمله مشاهده مي
محتوای کتاب از لحاظ رعایت . الفیلسوف و االسکافی: ١١٥الطمع، صفحه : ١١٤صفحه 

اصطالحات و . شود قواعد زبان فارسی بسیار خوب است و هیچ اشکالی دیده �ي
های تخصصی در اغلب موارد به خوبی رعایت شده و کل�ت مشکل عربی به فارسی  واژه

ز ابزارهای علمی الزم از جمله رشح املفردات، برای تفهیم مطالب ا. ترجمه شده است
هایی از تحلیل رصفی و ترکیب و �ارین استفاده شده  های دشوار، �ونه ترجمه عبارت

کیفیت چاپ کتاب از آنجا که طبق اصول علمی نگاشته نشده و اشتباهات چاپی و . است
  : از جمله این اشتباهات. رصفی و نحوی فراوان دارد، خوب نیست

  تخفی ¬تحفی ، ٧بیت : ١٣ه صفح
  أرهط و أرهاط ¬رهط، رهاط ج کلمه : ١٦صفحه 
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  ساقش ¬ساقها : ١١، پاورقی ٢٤صفحه 
جعان : ٥، بیت ٢٩صفحه  جعان ¬الشَّ   الشُّ
  بُغمده ¬بَغمده : ٥، پاورقی ٤٢صفحه 
  األبصار ¬البصار : ١٢، سطر ٥٦صفحه 
  مصیبت ¬مصیب : ٢، پاورقی ٥٦صفحه 
  املالئکة ¬املالئکه : ٢١، پاورقی ٧٠صفحه 

  .این کتاب شامل مقدمه، فهرست مطالب و فهرست منابع و مآخذ است

  :از لحاظ محتوايي) ب
محتوای م� درس با توجه به تعداد واحد و رشته تحصیلی مناسب است، اما با فهرست 

ت گاهی به عنوان در فهرس: مطابقت کامل ندارد، به دلیل وجود چند اشکال  جزئی مثالً
. شود مالحظه مي ٥٩و  ١١شعر اشاره شده، گاهی به عنوان شاعر که �ونه آن در صفحه 

توان گفت که در بخش نظم کتاب جامعیت وجود  در مورد جامعیت محتوای کتاب مي
از لحاظ ترتیب و انسجام . دارد ولی در بخش ن�، محتوا از جامعیت برخوردار نیست

ین کتاب تسلسل تاریخی مد نظر بوده، از این دیدگاه، نظم و انسجام منطقی، ظاهراً در ا
. به طور کامل رعایت نشده که در بخش دوم کتاب این ضعف، بیشرت مشهود است

نویسنده محرتم از منابع مرتبط با موضوع تا حد زیادی استفاده کرده، اما بهرت بود که از 
م� . گرفت بهره مي... د، البیان و التبیین ومنابع اصیل عربی هم چون األغانی، العقد الفری

دیگر این که در م� مواردی . های شورای عالی برنامه ریزی تطابق دارد کتاب با رسفصل
، ١٠٨صفحات : خورد که از منبع عیناً بدون ذکر مأخذ استفاده شده است به چشم مي

  .که قبالً ذکر شد ١١٥و  ١١٤، ١١٠
نه جلد   ٧٤-٧٥در صفحه : باشد مثالً تندات دقیق �يهم چنین بعضی از ارجاعات و مس

. منبع تحف العقول، صفحه ذکر نشده است ٦٤صفحه . ذکر شده است و نه صفحه
در نقل مطالب رعایت امانت شده و در . تناسب م� حارض برای تدریس خوب است



  ٢٩٧    اى از متون نظم و ن� عر�  برگزيده 
� قدیم ای از نظم و ن ها و اطالعات، مطالب این کتاب مجموعه مورد به روز بودن داده

  .خورد است و در کل نوآوری خاصی به چشم �ي

  :پيشنهادها) ج 
  . اصالح اشتباهات چاپی. ١
  . ایجاد ه�هنگی در فهرست و عناوین. ٢
  . ذکر کلیه عناوین در فهرست کتاب. ٣
  . استفاده از منابع دست اول عربی. ٤
  ).ن�(جامعیت بخشیدن به محتوای کتاب خصوصاً بخش دوم . ٥
  .اد نظم و انسجام منطقی بین موضوعات کتابایج. ٦

در کل این کتاب با برطرف کردن نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت برای تدریس 
  .تر خواهد بود مناسب

  
  





  
  
  
  
  
  
q  معاصرقرائت متون  

نوشتة دكرت مصطفي جباري و دكرت احسان اس�عييل، چاپ اول، از انتشارات سمت، سال 
در تهران است، كه كاربرد دانشگاهي در رشته الهيات و در مقطع كارشنايس براي  ١٣٨٢
ها تقريبا تدريس  دارد  و در كليه دانشگاه» قرائت و درك مفاهيم متون معارص«درس 
  :وارد زير مورد نقد و برريس قرار گرفته استاين اثر طبق م. شود مي

  :از لحاظ شكيل) الف
اين اثر به لحاظ رسايي و شيوايي م� خوب است و در آن قواعد نگاريش و ويراييش 

و از حيث حروف نگاري، صفحه آرايي، صحايف و طرح جلد مناسب و قابل . رعايت شده
 ٣نشده است مانند صفحه قبول است، و هرچند گاهي اصول پاراگراف بندي رعايت 

و از لحاظ جدا نوييس . پاراگراف اول ١٤پاراگراف اول، صفحه  ١٣پاراگراف اول، صفحه 
  :كل�ت گاهي اشكاال� دارد، مانند

  .»ىهم شكلها« ¬» همشكلهاى«: مقدمه ٢صفحه 
  .و غ�ه» كتاب فروىش« ¬  » كتابفرويش«: ٤صفحه 

: ١٥سطر ١١٣نياز به تصحيح دارد صفحه و از جمله اشكاالت چاپي و تايپي م� كه 
� «: ١٥، سطر٥٢و صفحه. »أوقدت« ¬» أؤفدت«: ١٩و صفحه »هذه« ¬  »هذا«

  .»� يجئْ «  ¬»  يجي
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و در ضمن اين كتاب . واحد متناسب و استاندارد است ٢از اين گذشته اين كتاب براي  
  .شامل پيشگفتار، مقدمه، فهرست مطالب و منابع است

  :محتوايياز لحاظ ) ب
از لحاظ اصطالحات تخصيص اين كتاب مشكل خايص ندارد ويل معادل سازي و ترجمة 

كلمه  ١٤برخي كل�ت رايج در فضاي داستان، ناديده گرفته شده است مانند صفحه 
 ٦١ش�ره ١١٧و در صفحه » طبليّة«و » القريتكات«كل�ت  ١٥و صفحه» باملقاومه«
اداره «آيد  كه به نظر مي. ترجمه شده است) داريامور ا(كه به » املستخدم� ادارة«

هاي  تر است و به لحاظ استفاده از ابزارهاي علمي از وجود برخي قصه صحيح» كارگزيني
كوتاه از نويسندگان معارص استفاده شده و گاهي �رينا� براي دانشجويان پيش بيني 

  .شده است
فقط از متون ن�ي داستا�، آن اين كتاب : از حيث جامعيت محتوا و موضوع بايد گفت

هاي  و از متون ن�ي در زمينه. نويسنده معارص عرب استفاده كرده است ٣هم فقط از 
و همچن� متون . خربي نيست.... ديگر مانند متون سيايس، اقتصادي، اجت�عي، علمي و

  .يستاز اين رو جامعيت آن در حد قابل قبويل ن. منظوم مورد استفاده قرار نگرفته است
در خود عنوان خايل به ) عر�(از حيث انطباق محتوا با عنوان و فهرست اوالً جاي كلمه 

و در . رسد چون هدف، آشنايي با متون معارص عر� است نه هر م� معارصي نظر مي
از حيث اغراض، متنوع : است و ثالثاً ) يعني ن�(ثا� اين اثر داراي يك بعد از متون 

اين اثر با اهداف شوراي عايل برنامه ريزي . ل متون داستا� استنيست چون كه فقط شام
  . دريس مطابقت دارد

ها واطالعات  از آنجايي كه اين اثر برگزيده متون معارص است تا حدي از روز آمدي داده
  .برخوردار است و با توجه به اين نظر از نورآوري خايص برخوردار نيست

. وعيتي از حيث نظم منطقي و انسجام مطالب ندارداز نظر داوران اين كتاب چندان موض
و اينكه اين كتاب براي تبي� موضوعات مورد بحث از منابع موجود استفاده الزمه را 



  ٣٠١    قرائت متون معارص  
الوسيط  جاي خايل املعجم ) ١٢تا ٣صفحات (نكرده از آن جمله در معريف فرهنگهاي لغت

  . شود احساس مي
ذكر نكرده و در پاورقي اسمي از آن نربده  اين كتاب در آغاز هر قصه، منبع و مأخذ آن را

از اين رو دقت در استنادات و ارجاعات با توجه به نبود مآخذ چندان موضوعيتي . است
  . براي بحث ندارد

هاي ميخائيل نعيمه، نجيب محفوظ و توفيق الحكيم  گويا نويسنده با استفاده از نوشته
ويل از نويسندگا� چون سيد قطب،  .يك جهت تبليغي خايص را براي آنان مد نظر دارد

هاي اسالمي آثار  منفلوطي واحمد ام� بهره نربده و از حيث رويكرد فرهنگي و ارزش
اين كتاب ترجمه نيست ويل در معا� مشكل از ترجمه . شود مخر� در آن ديده �ي

  . استفاده كرده است

  :پيشنهادها) ج
  .هاي چاپي و نگاريش كتاب اصالح غلط. ١
  .تنظيم و ارائه �ارين درك مطلب. ٢
  .جداسازي �ارين و توضيحات. ٣
  ..ايجاد تنوع در متون ن�ي و ارائه متون اجت�عي، سيايس، فرهنگي، مذهبي و. ٤
رعايت اصول نگارش عر� در تايپ متون عر� كتاب، و نيز رعايت بهرت نقطه گذاري و . ٥

  .عالمتگذاري
  .مشهور ديگراستفاده از آثار نويسندگان . ٦
  .استفاده از منابع و متون بيشرت براي مطالب كتاب. ٧
  .هاي اسالمي و اخالقي گزينش متون با حساسيت بيشرت نسبت به ارزش. ٨
  .اي نسبتاً  فراوان رفع اشكاالت ترجمه. ٩
  .رفع اشكاالت ارزيش نسبتاً محدود كتاب. ١٠
 عر� به جاي آشنايي با فرهنگ ارائه مطلبي مجمل و مخترص از تاريخ ادبيات معارص. ١١

  .لغت عر�
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در مجموع اثر مزبور تنها با اع�ل اصالحات و برطرف كردن اشكاالت شكيل و محتوايي 
  .براي تدريس در مقطع مذكور مناسب خواهد بود



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ششم فصل
  فن ترجمه نقد و بررسی کتب

  بین فارسی و عربی
 





 
 
 
 
 
 

q فن ترجمه*  

در تهران اين  ١٣٨٠نوشته آقاي دكرت يحيي معروف، چاپ اول، انتشارات سمت، سال 
كارشنايس براي كتاب كاربرد دانشگاهي در رشتة زبان و ادبيات عر� و الهيات در مقطع 

  .دارد) ترجمه از عر� به فاريس و بالعكس(و ) فن ترجمه(واحدهاي 
  .اين كتاب طبق موارد ذيل مورد نقد و برريس قرار گرفته است

  :از لحاظ شكيل) الف
شود كه اين  اين كتاب از نظر ميزان رسا و روان بودن بسيار خوب است، ويل پيشنهاد مي

وهمچن� ميزان رعايت . شد هايي از آن به زبان عر� نوشته مي كتاب يا حداقل قسمت
قواعد ويراييش و نگاريش آن در حّد مطلو� است، اما اشكاال� جز� وجود دارد از قبيل 

» تا حدود زيادي«كه عبارت » ن تا حدود زيادي منطقي استاين سخ«جمله : ٤٥صفحه
 ٣٢٠صفحه : ها نياز به اصالح دارد مانند  گذاري و از سويي برخي از عالمت. جايي ندارد

ممكن است خواننده آن را . »است" صحاح"مبتكر اين سبك جوهري، مؤلف «عبارت 
در اين گونه موارد «عبارت  ١٦و ١٥سطر  ٤٢يا در صفحه . تصور كند» سبِك جوهري«

                                                           
اي از رسكار خانم دكرت منصوره زركوب به تفصيل مورد نقد و برريس قرار گرفته است،  اين كتاب طي مقاله *

سپس آقاي دكرت يحيي . ٩٩- ٨٣ش، صص هـ١٣٨٥ش و بهار  هـ١٣٨٤زمستان  ١٣ه علوم انسا�، ش�ره مجله نام
مجله پژوهشنامه انتقادي . اند پاسخ نقد ايشان را داده» نقدي بر نقد«معروف مؤلف محرتم كتاب طي مقالة 

 .١٦٨- ١٦٣صص ش، هـ١٣٨٩هاي علوم انسا�، سال دهم، ش�رة اول، بهار و تابستان  متون و برنامه
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و شايد اشتباه چاپي و تايپي . زائد است) است(كه كلمه » ...ترجمه" بايد"مرتجم نيز است 
.... اين اثر ضمناً از لحاظ حروف نگاري و صفحه آرايي و صحايف و طرح جلد و. باشد

در بيست  ٣و ش�ره  ٢٨مشكل خايص ندارد مگر اندك موارد تايپي و چاپي مانند صفحه 
در حايل كه بيت پنجم شعر مورد بحث "... پيكر" به ناچار " بزرگي تو:" عالك : " مپنج

كه » هذه املرأة � تَُحسَّ بهذه السعادة« ١٦٩و صفحه . اصال در كتاب چاپ نشده است
فن " واحد دريس براي درس  ٢و از سويي گويا با توجه به . است» � تُِحسَّ «صحيح آن 

است حجم كتاب " فن ترجمه" � و عنوان كتاب كه ه�ن در رشته ادبيات عر " ترجمه
ترجمه از عر� به "و " فن ترجمه"مگر آنكه براي هر دو درس . واحد زياد است ٢براي 

استفاده گردد، ه�ن گونه كه در پيشگفتار نارش به آن اشاره شده " فاريس و بالعكس
ضميمه شود تا كار عميل  است، اما در صورت اخ� الزم است كه متون ديگري نيز به آن

در ضمن اين كتاب حاوي بيان اهداف و مقدمه و . بيشرتي روي ترجمه صورت گ�د
  .فهرست مطالب و جداول و فهرست منابع است ويل فاقد كتابشنايس است

  :از لحاظ محتوايي) ب
و معادل . شود كاربرد اصطالحات تخصيص در اين اثر مشكيل ندارد، و خوب توصيف مي

اين اثر خوب است البته شايان ذكر است در اين كتاب اصطالحات زيادي به  سازي در
گ�ي از ابزارهاي علمي كتاب  معناي خاص كلمه، به كار نرفته است و از نظر ميزان بهره

هايي براي تفهيم مطالب حل كرده است، و از  هاي عميل مثالها و �ونه در اغلب بحث
�ارين خو� . ها بهره گرفته است له و ترجمة آنجداول مناسبي براي تفهيم اساليب جم
اگرچه متأسفانه آوردن پاسخ اين �ارين در پايان . براي دانشجويان پيش بيني شده است
. شد و بهرت بود كه پاسخ اين �ارين آورده �ي. سازد هر فصل ذهن دانشجويان را تنبل مي

د درباره فن ترجمه، و ترجمه از هاي موجو  در ادامه بايد گفت كه اين كتاب در ب� كتاب
از اين رو . عر� به فاريس و بالعكس مفيد است، ويل جاي تأليفات ديگر هنوز  خايل است

  .اين كتاب جامعيت خو� ب� محتوا و موضوع دارد
  .ميزان انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست خوب است



  ٣٠٧    فن ترجمه  
ترجمه مناسبتي ندارد اما جهت رسد كه با فن  اگر چه برخي مباحث تاريخي به نظر مي

با " فن ترجمه" در ضمن مطالب . مقدمه چيني و ورود به مبحث اصيل الزم است
هاي عميل  هاي شوراي عايل برنامه ريزي دريس پوشش كامل دارد، ويل چنانچه م� رسفصل

هاي ترجمه از عر� به فاريس و بالعكس را  و اصيل بيشرتي به �رين اضافه شود، رسفصل
اين كتاب در كل براي تدريس در رشته و مقطع مذكور مناسب است . پوشاند ز كامال ميني

ها و  در ضمن به لحاظ روز آمدي داده. تر خواهد شد و در صورت رفع اشكاالت مناسب
اطالعات اين كتاب مشكل خايص ندارد، ويل داوران محرتم نوآوري علمي خايص در آن 

ي وانسجام مطالب، اين اثر خوب است، هرچند درباره اما به لحاظ نظم منطق. بينند �ي
خورد، و  وجه تقسيم مشخيص در تقسيم مؤلف به چشم �ي) فصل اول(انواع ترجمه 

ايشان ترجمة تحت اللفظي، دقيق و روان، ترجمه اد�، ترجمه آزاد، ترجمه تفس�ي، 
ر حايل كه بهرت اند، د پشت رسهم آورده.... ترجمه شعر، ترجمة تلخيص، ترجمة شفاهي و

بود ايشان ب� ترجمه از لحاظ تئوري و ترجمه از لحاظ م� مورد ترجمه، تفاوت قائل 
  .دادند شده وسپس با هر وجه تقسيمي، يك تقسيم مستقل ارائه مي

اين اثر براي گرد آوري مباحث از منابع موجود براي تبي� موضوعات به خو� بهره برده 
علّو يف «، شعر ٢٧منابع، غفلت صورت گرفته، مانندصفحه است، ويل در ذكر مآخِذ برخي

اند، اما منبع اين اشعار را  كه ترجمه فاريس آنرا به زبان شعري آورده» الحياة و يف امل�ت
كه منبع و شاعر  ٢٧و  ٢٦و نيز ترجمه فاريس شعر رشيف ريض در صفحه. اند ذكر نكرده

عمران، شاعر و منبع ذكر نشده، و  آل ١١٧ترجمه شعري آية  ٣٠ذكر نشده است، صفحه 
هاي فاريس قصيدة بوص�ي، چند بيت اول ذكر شده  ي� از ترجمه ١١٧و  ١١٦در صفحه 

با اين حال در مواردي كه منابع ذكر شده است، از . ويل منبع و شاعر معريف نشده است
  . حيث دقت در استنادات و ارجاعات دقيق و خوب است

ة آموزيش دارد و در جمالت و �ارين ذكر شده نيز سوگ�ي  گ�ي جنب اثر به لحاظ جهت
هاي اسالمي مثبت است، و اشكايل در آن  مثبتي وجود دارد، رويكرد آن به فرهنگ وارزش

در ضمن . شود كه اشكايل از لحاظ ارزيش ندارد از اين رو نتيجه گرفته مي. شود ديده �ي
  .دهد ترجمه را آموزش مياين كتاب ترجمه نيست، بلكه اصول نظري و عميل 
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  :پيشنهادها) ج
  .اصالح اشكاالت تايپي و ويراييش. ١
  .استفاده از متون بلند جهت ترجمه. ٢
  .افزودن موارد نقص به ويژه كتابشنايس. ٣
  .استفاده از متون اصيل جهت ترجمه. ٤

در مجموع اين اثر ي� از برترين متون آموزيش فّن ترجمه ب� عر� و فاريس تشخيص 
شود، و با اع�ل اصالحات و رفع نقاط ضعف و افزايش نقاط قوت جهت تدريس  داده مي
  .تر خواهد بود مناسب



  

  
  
  
  
  

q هایى در ترجمه از عربى به فارسى روش  

چاپ اول اين . رشته تحرير درآمده است اين كتاب توسط آقاي دكرت رضا ناظميان به
ها  ش توسط سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسا� دانشگاه هـ۱۳۸۱كتاب در سال 

هاي زبان و ادبيات عر�  اثر مزبور در مقطع كارشنايس برخي از گروه. منترش شد) سمت(
اب پس از ذيالً موجزي از نتايج ارزيا� اين كت. شود هاي كشور تدريس مي دانشگاه

  :گردد مطالعه و برريس، ارائه مي

  :از لحاظ شكيل) الف
. حروف چيني كتاب مناسب است، صحايف و چاپ آن از كيفيت خو� برخوردار است

همچن� . تناسب دارد) به مقدار ترجمه از عر� به فاريس(حجم ان نيز با واحدهاي دريس 
مآخذ، فهرست اعالم و جداول  اثر داراي پيشگفتار، مقدمه، فهرست مطالب و منابع و

كيفيت اثر از نظر رعايت . و نيز م� اثر از روا� و رسايي مطلو� برخوردار است. است
قواعد ويرايش و نگارش خوب است، اضافه بر آن كيفيت صفحه آرايي كتاب در حد 

  .مطلو� است
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. كنند يهاي چاپي و حروف نگاري محدود، در اثر خود�ايي م با اين حال، برخي غلط
  :موارد ذيل به عنوان �ونه است

  .است» اسم تفضيل«كه صحيح آن » تفصيل«واژه  ٧صفحه ·
  .است» يصبغ«كه صحيح آن » يصبع«واژه  ٣٢صفحه ·
  .است» الفكاهة«كه صحيح آن » الفكاهته«واژه  ٣٣صفحه ·
  .است» املشانق«كه صحيح آن » املشائق«واژه  ٣١صفحه ·
  .است» باألحرى« كه صحيح آن» باألخرى«واژه  ٢٠صفحه ·
ألقى حبله عىل «كه صحيح آن » ألتي حبله عىل غاربه«عبارت  ٣٤صفحه ·

  .است» غاربه
  .است» أن يكموا فاه«كه صحيح آن » أن يكّمو فاه«عبارت  ٤٣صفحه ·
  .است» تعّفن«كه صحيح آن » تعقن«واژه  ٤٣صفحه  ·
  .است» إساءته«كه صحيح آن » إساعته«واژه  ٤٣صفحه  ·

  .عدم اعرابگذاري متون عر� كتاب استايراد شكيل ديگر، 

  :از لحاظ محتوايي) ب
  :از جمله. اين اثر داراي نقاط قوت محتوايي زيادي است

هاي زيادي از ن� عر� و ترجمه  به كارگ�ي صحيح اصطالحات تخصيص، اشت�ل بر �ونه
نوع و آن به فاريس، انطباق محتواي كتاب با عنوان و فهرست آن، دارا بودن �ارين مت

مفيد در هر درس، رعايت شئون فرهنگ اسالمي، مناسب بودن م� براي سطح كارشنايس، 
  .و دارا بودن مطالب مورد نياز دانشجو به طور خالصه

  :ويل در ع� حال موارد زير جزء اشكاالت محتوايي داوران بر اثر مزبور بود
  :هاي علمي مانند وجود برخي لغزش. ١

  .انگاشته شده است» زّل «از فعل  كه» متزلزل«كلمه  ٤صفحه ·
  .است» انترش الفساد«كه صحيح آن » انترشت الفساد«عبارت  ١٢صفحه ·



  ٣١١    هايى در ترجمه از عر� به فارىس  روش 

ح«عبارت  ٣٤صفحه · ح«كه صحيح آن » فم تسبّ   .است» فم يسبّ
جامعيت نداش� اثر نسبت به �ام اهداف درس ترجمه كه اقتضاي ترجمه از عر� به . ٢

  .فاريس و فاريس به عر� را دارد

  :پيشنهادها) ج
  .برطرف كردن اشتباهات چاپي و تايپي. ١
  .اعربگذاري متون عر� در حد الزم. ۲

  .هاي علمي تدقيق در عبارات عر� و اصالح لغزش. ٣
  .تكميل مباحث كتاب در جهت تأم� كل اهداف درس مورد نظر. ٤

پيشنهادهاي در مجموع كتاب مزبور با افزايش نقاط قوت و رفع نقاط ضعيف و اع�ل 
  .تر خواهد بود اصالحي براي تدريس مناسب

  





  
  
  
  
  
  
q فن الترجمۀ بین اللغتین الفارسیۀ والعربیۀ  

شهيد چمران اهواز، سال نوشته دكرت محمود شكيب انصاري، چاپ اول، نرش دانشگاه 
ش، كه اين كتاب كاربرد دانشگاهي براي درس فن ترجمه در مقطع كارشنايس .هـ ١٣٨١

  :رشته زبان و ادبيات عر� دارد، اين اثر بر حسب موارد زير مورد نقد قرار گرفته است

  :از لحاظ شكيل) الف
در رعايت قواعد ويل . اين اثر به لحاظ روا� و رسا بودن مشكل خاص نگاريش ندارد

  :از قبيل. ويراييش و نگاريش آن، اشتباها� دارد
  .؛ قسمتي از پاورقي بايد در م� باشد٧صفحه ·
ترجمة النصوص من اللغة «رسد عبارت  ؛ به نظر مي٢، پاورقي١٥صفحه ·

  .اسم كتاب باشد، اما متأسفانه در فهرست منابع نيامده است »الفهلوية
  .م� منتقل شود؛ بهرت است پاورقي به ١٩صفحه ·
  .؛ ظاهراً  �ام صفحه نقل قول است٢٢صفحه ·
  .؛ پاورقي فراموش شده است٤١صفحه ·

در حاشيه برخي صفحات، ترتيب اسم، اسم فاميل، عنوان كتاب رعايت نشده و نظم و 
  .و غ�ه ٢٣و  ٢٢تا  ٢٠، ٩تا  ٢روش خايص وجود ندارد از قبيل صفحات 
فحه آرايي و صحايف و طرح جلد دارد، از جمله اثر همچن�، اشكاالت حروف نگاري و ص

از سويي اين اثر تناسب خو� با .  ١٩٣، ١٧٧، ٩١، ٣٧،٤٠اشكاالت چاپي در صفحات 
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گ�ي و  اما فاقد پيشگفتار، بيان هدف، نتيجه. تعداد واحدهاي دريس مورد نظر دارد
  .فهرست اعالم و كتابشنايس است

  :از لحاظ محتوايي) ب
اب، بنابر طبيعت خود اصطالحات تخصيص چندا� به كار نربده است نظر به اينكه كت

هاي  اما بايد در آن معادل سازي واژه. توان اين قسمت را مورد ارزيا� قرار داد �ي
مؤلف تا حدودي از ابزارهاي علمي . شود تخصيص صورت گ�د كه متأسفانه ديده �ي
اما از ديگر . رين انتهاي هر بخشمثالً �ا. مناسب جهت تفهيم مطلب بهره برده است

از نظر داوران اين كتاب فاقد جامعيت محتوا و . اي نكرده است ابزارها چندان استفاده
موضوع براي اهداف دريس است زيرا در فصول اوليه به كتاب به آموزش زبان فاريس براي 

با عنوان و  تر است تا كتاب آموزش ترجمه به فارس زبانان، اما محتوا عرب زبانان شبيه
  .فهرست انطباق دارد

. ١٤٥...٦٨، ٦٥، ٦٣، ٥٨، ٤١آيد، از قبيل صفحات  رشح برخي موارد الزم ناقص به نظر مي
و نيز توضيح برخي موضوعات براي دانشجويان الزم است مانند اين كه براي ترجمه بايد 

كمك اين كتاب براي تدريس ناقص است و جنبه . متعلق جار و مجرورها مشخص باشد
و اثر مزبور تاحدودي از روزآمدي مطالب با رشط دقت بيشرت . دريس ميتواند داشته باشد

نظم  و انسجام آن نسبتاً خوب . و از نوآوري، در اثر موجود خربي نيست. مند است بهره
  .در تعريف وجود دارد ٥١است به جز اشكاال� كه در صفحه 

ايف نبوده و از ذكر برخي غفلت صورت منابع موجود در تبي� موضوعات كتاب چندان ك
گرفته، از منابعي بدون ذكر مآخذ استفاده شده، و ميزان دقت در استنادات و ارجاعات 

  .در سطح پاييني قرار دارد
  .و از نظر فرهنگي و ارزيش، مناسب است. اين كتاب از ابعاد مخرب عاري است

  
  
  



  ٣١٥    فن الرتجمة ب� اللغت� الفارسية والعربية  
  :پيشنهادها) ج
  .بر طرف كردن نقاط ضعف مذكور. ١
  .ويرايش كيل اد� و علمي كتاب .٢
  .آوردن مطالب مربوط به معاجم در آغاز اثر. ٣

در مجموع كتاب با اع�ل پيشنهادها، و رفع نقاط ضعف و افزايش نقاط قوت براي 
  .تر خواهد بود تدريس مناسب

  

  





  
  
  
  
  
  
q  1ترجمه عربى به فارسى و فارسى به عربى  

ش  هـ۱۳۷۷اين كتاب نوشته آقاي دكرت عبدالحس� فرزاد است، چاپ سوم آن در سال 
اين كتاب در رشته الهيات در مقطع . توسط انتشارات دانشگاه پيام نور تهران منترش شد

هاي كشور  و به غ� از دانشگاه مذكور در برخي ديگر از دانشگاهكارشنايس كاربرد دارد 
  :نتايج ارزيا� كتاب به رشح زير است. شود تدريس مي

  :از لحاظ شكيل) الف
اما اشكاالت تايپي بسيار فراوا� دارد، كه . كتاب از سادگي و روا� خو� برخوردار است

سبت به مطالب كتاب پس از دهد هيچگونه بازبيني توسط نارش يا مؤلف ن نشان مي
  .چاپ انجام نگرفته است

شود، بلكه رستارس كتاب داراي اشتباهات نحوي، نگاريش،  اين مشكل به اينجا ختم �ي
از لحاظ قواعد رصيف و نحوي در ترجمه صفت و . باشد اسلو� و خطاي ترجمه نيز مي

مجهول  موصوف، و مضاف و مضاف إليه و همچن� در ترجمه فعل معلوم و فعل
م� اين كتاب عل�غم مختص بودن به رشته الهيات، فاقد . اشتباها� وجود دارد

  .اصطالحات تخصيص اين رشته است
هايي در  مؤلف محرتم با آوردن فرهنگ لغت در آخر كتاب، و تهيه �ارين و خودآزمايي

  . دروس آن تا حدودي از ابزارهاي الزم براي تفهيم مطلب بهره برده است
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و فاقد پيشگفتار، . انه كتاب مذكور تنها داراي مقدمه و فرهنگ لغت مذكور استمتأسف
  .فهرست مطالب، نتيجه گ�ي، خالصه، كتابشنايس و فهرست منابع و مآخذ است

  :از لحاظ محتوايي) ب
ي� از نقاط قوت محتوايي اثر داش� تنوع در موضوعات مختلف و گوناگون عر� و 

هايي چهارگانه الهيات و معارف اسالمي  ن مربوط به گرايشاما فاقد متو . فاريس است
يعني نه خربي از متون قرآن و حديث در آن وجود دارد و نه فقه و حقوق و نه . است

متأسفانه اين اثر فاقد مباحث روش ترجمه . فلسفه و عرفان و نه فرهنگ و �دن اسالمي
. اي عايل برنامه ريزي استهاي مصوب شور  زيرا اين مباحث جزء اهداف و رسفصل. است

از آنجاييكه كتاب فاقد هرگونه ارجاعات و . ها تطابق ندارد از اين رو اثر با اين رسفصل
توان امانتداري مؤلف را سنجيد و يا منابع متون برگزيده را  فهرست منابع است �ي

  .دانست
ويل . دانستتوان كتاب را مناسب تدريس براي رشته الهيات  با توجه به نكات فوق �ي

  .شايد نداش� ابعاد مخرب را بتوان از نقاط مثبت و ارزيش كتاب دانست

  :پيشنهادها) ج
  .»روش و فنون ترجمه«اضافه �ودن فصيل تحت عنوان . ۱
  .تصحيح اشكاالت چاپي، نگاريش، و علمي كتاب. ٢
  .هايي گوناگون آن اضافه كردن متو� ديگر متناسب با رشته الهيات و گرايش. ٣

  .باشد در مجموع كتاب مزبور با كيفيت فعيل آن به هيچ وجه مناسب تدريس �ي
  



  
  
  
  
  
  
q 2ترجمه عربى به فارسى و فارسى به عربى  

اين كتاب نوشته آقاي دكرت عبدالحس� فرزاد است، چاپ دوم آن در ت� ماه سال 
اين كتاب در رشته الهيات . پيام نور تهران منترش شدش توسط انتشارات دانشگاه  هـ۱۳۷۷

در مقطع كارشنايس كاربرد دارد و به غ� از دانشگاه مذكور در برخي ديگر از 
  :نتايج ارزيا� كتاب به رشح زير است. شود هاي كشور تدريس مي دانشگاه

  :از لحاظ شكيل) الف
  :كرد توان در چند مورد زير خالصه نقاط قوت شكيل كتاب را مي

  .سادگي و روان و رسا بودن م� اثر. ١
  .صحايف، طرح جلد، و صفحه آرايي نسبتا مطلوب است. ٢

هاي چاپي فراوان كه بيش از حد  وجود غلط: اما نكات شكيل نامطلوب كتاب عبارتند از
ش�رش است، عدم وجود فهرست مطالب و فهرست منابع و مآخذ، وجود اشكاالت فراوان 

آن هم نشان از عدم بازبيني م� اثر پس از چاپ توسط مؤلف يا ناظر  رصف و نحوي، كه
  .انتشارات دارد

م� اين كتاب عل�غم مختص بودن به رشته الهيات، فاقد اصطالحات تخصيص اين رشته 
  .است

هايي در  مؤلف محرتم با آوردن فرهنگ لغت در آخر كتاب، و تهيه �ارين و خودآزمايي
  . بزارهاي الزم براي تفهيم مطلب بهره برده استدروس آن تا حدودي از ا
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و فاقد پيشگفتار، . متأسفانه كتاب مذكور تنها داراي مقدمه و فرهنگ لغت مذكور است
  .فهرست مطالب، نتيجه گ�ي، خالصه، كتابشنايس و فهرست منابع و مآخذ است

  :از لحاظ محتوايي) ب
عات مختلف و گوناگون عر� و ي� از نقاط قوت محتوايي اثر داش� تنوع در موضو 

هايي چهارگانه الهيات  اما همچون كتاب سابق فاقد متون مربوط به گرايش. فاريس است
يعني نه خربي از متون قرآن و حديث در آن وجود دارد و نه فقه . و معارف اسالمي است

مباحث متأسفانه اين اثر فاقد . و حقوق و نه فلسفه و عرفان و نه فرهنگ و �دن اسالمي
هاي مصوب شوراي عايل برنامه  زيرا اين مباحث جزء اهداف و رسفصل. روش ترجمه است

از آنجاييكه كتاب فاقد هرگونه . ها تطابق ندارد از اين رو اثر با اين رسفصل. ريزي است
توان امانتداري مؤلف را سنجيد و يا منابع متون  ارجاعات و فهرست منابع است �ي

  .برگزيده را دانست
ويل . توان كتاب را مناسب تدريس براي رشته الهيات دانست با توجه به نكات فوق �ي

  .شايد نداش� ابعاد مخرب را بتوان از نقاط مثبت و ارزيش كتاب دانست
توان يك نوع جزوه �ريني ترجمه ب� دو  اند كه كتاب مزبور را مي داوران بر اين عقيده

و تنها بعد پوياي آن . بعد آموزيش آن �اما مفقود استزيرا . زبان فاريس و عر� تلقي كرد
  .تنوع متون ترجمه است، كه البته آن هم متأسفانه با رشته مورد نظر تناسب ندارد

  :پيشنهادها) ج
  .»روش و فنون ترجمه«اضافه �ودن فصيل تحت عنوان . ۱

  .تصحيح اشكاالت چاپي، نگاريش، و علمي كتاب. ٢
  .هايي گوناگون آن ديگر متناسب با رشته الهيات و گرايشاضافه كردن متو� . ٣

اما با اضافه . در مجموع اين كتاب با وضعيت فعيل براي تدريس چندان مناسب نيست
هاي داوري  كردن فصيل در بيان فنون ترجمه، و رفع اشكاالت و نقايص مورد اشاره در فرم

  .و بازبيني، مناسب تدريس خواهد بود



  
  
  
  
  
  
q الترجمۀ بین النظریۀ والتطبیق  

آبادي، چاپ اول، از انتشارات چاپار دانشگاه تربيت معلم  نوشته دكرت حس� شمس
اين كتاب كاربرد دانشگاهي در رشتة زبان و ادبيات . ، در تهران١٣٨١سبزوار، به سال 

كه موارد ذيل در اين كتاب به نقد و . ترجمه داردعر� در مقطع كارشنايس براي درس 
  .برريس گذاشته شده است

  :از لحاظ شكيل) الف
نگارش اين اثر از روا� و رسايي متوسطي برخوردار است، و اين اثر اشكاالت زيادي در 

  :زمينه سبك نگارش عر� دارد و به فاريس زدگي دچار شده، مانند
مة نوع من أنواع النشاط اإلنسا� الذي فالرتج«، پاراگراف دوم ؛ ١٠صفحه  §

که جمله صله، فاقد هرگونه » نطلع عىل الثقافات املختلفة کالثقافة العربية
 .ضم� عائد به اسم موصول است

و يعترب نفسه ب� عل�ء عرصه و عرصنا من األفذاذ ملا «، ٤، پاراگراف ١٠صفحه  §
را �ونه نادري در ب�  که در اين عبارت جاحظ خود »مّهد طريق العلم لطالبه

داند که ظاهراً با منطق سازگاري ندارد، و  عل�ي عرص خود و عرص ما مي
 .فاقد ضم� عائد در جمله صله است» لِ�«در » ما«ديگر اينکه اسم موصول 

مفيِد ترّجي و شّک با ) لعّل (که » لعّيل قد حّققت«سطر آخر ؛  ١١صفحه  §
 .ايض است سازگاري ندارندكه مفيِد تحقيق و تأکيد فعل م) قد(
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ضعيف است و » يتوّجب عليه«، پاراگراف دوم، سطر ؛ اول عبارت ٢٩صفحه  §
  .مناسبرت است» يلزمه«عبارت 

اشتباه » تلبّى بحاجات الناس«، پاراگراف دوم، سطر دوم؛ عبارت ٢٩صفحه  §
  .است" باء"بدون » تلبّى حاجات الناس«است و صحيح آن 

اشتباه است و صحيح » يبادر برتجمتها«عبارت  ؛ ٥، سطر ٢، ش�ره ٢٧صفحه  §
 .است »يبادر إيل ترجمتها«آن 

هاي وصل و قطع، ياء بزرگ، كاف  از ديگر اشكاالت اين اثر، اشكال در عالمتگذاري همزه
 :است؛ به رشح ذيل... آخر و

اشکال در عالمتگذاري همزة قطع و نوش� امال� همزه در اک� قريب به ) ألف
  :گردد ارائه مي ٩هايي از صفحه  کتاب، که ذيال �ونه اتفاق صفحات

 »هذا وإّن اللغة العربية«که صحيح آن » هذا و ان اللغة العربية«؛  ٤سطر  §
  .است
  .است» إسالمية«که صحيح آن » اسالمية«؛  ٥سطر  §
  .است» ببنائها«که صحيح آن » ببناءها«؛  ٧سطر  §
أکمل بناء «که صحيح آن » اکمل بناء واضبطه ب� االبنية«؛  ٨و  ٧سطر  §

  .است» وأضبطه ب� األبنية
هاي  و �ونه. است» ألّن الحاجة«که صحيح آن » الن الحاجة«؛  ١٥سطر  §

 .ديگر
  .است» اآلداب العاملية«که صحيح آن » االداب العاملية«سطر پايا� ؛  §
گردد  اشکال در نقطه گذاري نکردن ياء پايا� در کل کتاب، که باعث مي) ب

  .ب� ياء و الف مقصوره �ايان نشودتفاوت 
وجود اشكاال� در كاربرد ض�ير، ال تعريف، ناهمسا� ساختار در تذک� و  .٢

 :تأنيث؛ مانند
» �کن القول إنّه«که صحيح آن » �کن القول بأنّها«؛ عبارت  ٧سطر  ٩صفحه  §

  .باشد مي
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بأغراضه «که صحيح آن » بأغراضها املتنّوعة«عبارت  ١٢سطر  ٩صفحه  §

  .باشد مي» املتنّوعة
اشتباه است و صحيح آن » فلسفة ترجمة«سطر اول؛ تيرت صفحه  ٢٢صفحه  §

  .است» فلسفة الرتجمة«
يستخدم «اشتباه است و صحيح آن » تستخدم هذا«عبارت  ٣سطر  ٢٧صفحه  §

 .باشد مي» هذا
 : وجود اشكاالت فراوان حروف نگاري، مانند .٣

  .است »داريس«و صحيح آن  غلط است» دراىس«؛ واژه  ١٣سطر  ١١صفحه  §
ة«غلط است و صحيح آن » سميعة«؛ واژه  ١٦سطر  ٢٧صفحه  §   .است »سمعيّ
  .است» فريق«غلط است و صحيح آن » فرق«؛ واژه  ٤سطر  ١٥١صفحه  §
  .است» أشنع«غلط است و صحيح آن » اشفع«سطر آخر ؛ واژه  ٦٢صفحه  §
  .است »ملرّة«غلط است و صحيح آن  »ملّدة«سطر آخر ؛  ١٨٤صفحه  §

بزرگ است كه در رسارس » ياء«گذاري  از ديگر اشكاالت نگاريش اثر اشكال در عدم نقطه
 .شود اثر ديده مي
  .رسد اين كتاب از لحاظ حجم براي واحد دريس مورد نظر تناسب دارد به نظر مي

در ضمن از نظر مشخصات كامل كتاب، اثر مزبور فاقد پيشگفتار، نتيجه، خالصه، فهرست 
  .و موضوعي و فهرست منابع و كتابشنايس استاعالم، 

  :از لحاظ محتوايي) ب
اين كتاب از كيفيت كاربرد اصطالحا� خو� برخوردار است و معادل سازي در آن به 

همچن� از ابزارهاي . اما زبان نگاريش داراي ضعف است. خو� صورت پذيرفته است
گ�ي چندا�  براي تفهيم موضوع بهره...) �رين، پرسش، جدول، آزمون و(تخصيص و علمي 

  .نداشته است
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كتاب فاقد جامعيت است، زيرا بسياري از قواعد ترجمه را ذکر نکرده است ودر مقايسه 
. اند، ناقص است اند و پيش از اين اثر منترش شده هايي که اين قواعد را ذکر کرده با کتاب

 .شود در كتاب اثري از نوآوري و ابداع ديده �ي
و عدم وجود استنادات و ارجاعات در . استفاده از منابع و مراجع به نحو مطلوبعدم 

 :نقل مطالب از ديگر اشكاالت محتوايي آن است؛ به عنوان مثال
هاي ذکر شده بدون ذکر ش�ره صفحه  ؛ نقل قول ٢٢و صفحه  ١٦صفحه  §

  .باشند مي
  .اند دهنيز مطالبي بدون ذکر منبع نقل ش ١٣٨و  ١٣٧، ٣٠، ١٧در صفحات  §
 ...و ١٥، ١٤ذکر نام شاعر بدون ذکر منبع در صفحات  §

عدم توجه شايسته در به کارگ�ي متون وحي و معارف اسالمي جهت ترجمه از ديگر 
 .اشكاالت وارد بر نويسنده محرتم است

هاي شوراي عايل برنامه ريزي  محتواي اين اثر با عنوان و فهرست انطباق دارد و از رسفصل
اين كتاب همچن� از مطالب روز آمد استفاده كرده مانند استفاده از . شدهدريس خارج ن

هايي از  هايي از شعر نو و گزيده املثلها و �ونه اشعار جديد، معادل يا� اصطالحات، رضب
از سويي اين كتاب به تنظيم مطالب وفصل بندي نياز جدي دارد، عيل . ن� خوب

فرعي آن، اين كتاب از منابع موجود براي تبي�  الخصوص تجديد نظر در تيرتهاي اصيل و
  . موضوعات مورد بحث به طور نسبي استفاده كرده است

  :پيشنهادها) ج
  .هاي شكيل و محتوايي كتاب اصالح غلط. ١
  .فصل بندي مجدد و تجديد نظر در عناوين اصيل و فرعي آن. ٢
  .ويرايش كيل كتاب. ٣
  .راستفاده از فونت بهرتي براي م� اث. ٤



  ٣٢٥    الرتجمة ب� النظرية والتطبيق 
در مجموع كتاب مزبور با وضعيت فعيل چندان مناسب تدريس نيست، و با اع�ل 

در حال . اصالحات و پيشنهادها جهت كمك آموزيش و منبع فرعي مناسب خواهد بود
  .هاي بهرتي جهت تدريس اين دروس وجود دارند حارض نيز كتاب





  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  فصل هفتم
  آموزش نقد و بررسی کتب

  هاي زبانی مهارت
 





  
  
  
  
  
  
q اللغۀ العربیۀ فی المختبر  

ش در .هـ ١٣٨٢هللا م�قادري، چاپ سوم از انتشارات كوشامهر، سال  نوشته دكرت سيدفضل
ش�از، اين كتاب كاربرد دانشگاهي در رشتة زبان و ادبيات عر� دارد و براي درس 

رسد اين كتاب تا زمان  به نظر مي. آزمايشگاه در دورة كارشنايس پيش بيني شده است
و اين از محاسن اثر . داوري و برريس، تنها كتاب تأليف شده براي اين درس در ايران باشد

  :ارد ذيل مورد نقد و برريس قرار گرفته استكتاب با توجه به مو . است

  :از لحاظ شكيل) الف
چون كه مطالب . شود اين اثر به لحاظ ميزان روا� و رسا بودن نگارش خوب ارزيا� مي

هاي كودكان، و آموزش حروف الفبا براي مبتدئ� است و بخش اعظم  آن بيشرت از رسوده
ن كتاب از نكتة مثبت و خوب رعايت اي. دهد تشكيل مي» �ايشنامه أيوب«كتاب را 

و از ديگر نكات مثبت در آن كيفيت مناسب . قواعد ويرايش و نگارش برخوردار است
حجم اثر نسبت به تعداد واحدهاي ارائه . است... آرايي، صحايف و حروف نگاري، صفحه

اد زي) ١(شده در رشتة مزبور در طول دوره كارشنايس كم است ويل براي درس آزمايشگاه 
  .قرار داد) ٢(توان بخيش را براي آزمايشگاه  و مي. است

كتاب مذكور با عدم اشت�ل بر پيشگفتار، فهرست اعالم و كتابشنايس از مشخصات كامل 
خورد از  يك كتاب برخوردار نيست و در ضمن در آن برخي اشكاالت تايپي به چشم مي

  :جمله
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  أدائها ¬أداءها : ٤، سطر ١٣صفحه  ·
 الحلق ¬الحق : ١١، سطر ١٤صفحه  ·
نئُّ  ¬هوئ� : ٥سطر  ١١٤صفحه  ·  صحيح هو يَ
 بحاجة ¬بجاجه : ١٢سطر  ١٤٧صفحه  ·

 .از اشكاالت نحوي آن موارد زير است
 عرش صفحات  ¬عرشة صفحات : ١سطر  ٨صفحه  ·
 صديق العمر  ¬صديقي العمر : ١٦سطر  ١١صفحه  ·
 هادعيني أمألْ  ¬َدعيني أمألُها: ٦سطر  ٦٠صفحه  ·

  :از لحاظ محتوايي) ب
رسد تنها مقدمه كتاب و مبحث مخارج حروف از نويسنده باشد و باقي  به نظر مي

. مطالب چه منظوم و چه منثور جمع آوري شده از نويسندگان يا مرتج�ن ديگري است
مؤلف در آخر كتاب . از اين رو به كارگ�ي اصطالحات تخصيص در اثر هيچ اشكايل ندارد

گ�ي از  از نظر بهره. كه خوب معادل سازي شده است نامة عر� به فاريس آورده است واژه
ها ناكايف  ابزارهاي علمي، كتاب حاوي بحث مقدما� و �ارين است كه البته مقدار �رين

و از آنجا كه هدف كتاب آموزش زبان عر� است، تلفظ حروف و فرا گرف� كل�ت . است
امعيت محتوا و موضوع، بنابراين به لحاظ ج. ها خوب بحث شده است و شناخت جمله

همچن� از مزاياي اين كتاب انطباق محتواي اثر با عنوان و . كند اهداف درس را تام� مي
و از . كند ريزي را تام� مي هاي شوراي عايل برنامه و اين اثر اهداف رسفصل. فهرست است

چون  دهد و از سويي آنجا كه اين اثر هم به حروف عر� است و تلفظ آن را آموزش مي
هاي ساده و آهنگ� در رسودهاي ديني و فرهنگي و گفت و گوهاي  م� حاوي جمله

ها و  و از لحاظ روزآمدي داده. �اييش است براي تدريس در رشتة عر� مفيد است
از قبيل . (هاي نوآوري در اثر �ود واضح دارد اطالعات در وضعيت خو� قرار دارد و �ونه

در ادامه بايد گفت كه كتاب، چون تابع هيچ محدوديتي ). رسودها و گفتگوهاي �اييش
در ارائه مطالب نيست از انسجام و نظم منطقي برخوردار نيست، و اين كتاب براي تبي� 



  ٣٣١    اللغة العربية يف املخترب  
موضوعات مورد بحث به قدر كايف در توضيح واژگان و اصطالحات عر� از برخي 

ذكر �امي منابعي است ها و كتب جديد بهره گرفته است و از نكات مثبت آن  نامه لغت
همچن� . كه فهرست منابع به خو� گوياي آن است. كه مورد استفاده قرار گرفته است

ترين  مهم. مؤلف در استنادات و ارجاعات اثر خود در بخشهاي مختلف دقت خو� دارد
از آنجايي كه اثر مزبور اساسا براي . ايراد محتوايي وارد بر كتاب نداش� نوار صو� است

توان آن را براي آزمايشگاه مورد استفاده قرار  دريس در آزمايشگاه تأليف يافته است، �يت
هاي مختلف كتاب را داشته  رود مؤلف محرتم نوار مربوط به بخش البته احت�ل مي. داد

. توانند از آن بهره بربند، و نوار مزبور با كتاب عرضه نشده است باشند، اما فقط خود مي
كه شديداً از م� اصيل . ارد بر كتاب زبان ترجمه �ايشنامه حرضت ايوب استايراد ديگر و 

متأثر شده است، و ترجمه آن داراي فاريس زدگي بسيار ) نوشته فرج هللا سلحشور(آن 
زدند و  رسد اگر مؤلف محرتم دست به ويرايش م� �ايشنامه مي به نظر مي. است

اش عرب  از متون �اييش ديگري كه نويسنده كردند، و يا حد اقل اشكاالت آن را حل مي
  .زبان باشد و غ� مرتجم باشد بهرت بود

گ�ي مناسب ديني و اخالقي برخوردار است، دليل آن رسودهاي  اين كتاب از جهت
در ضمن رويكرد اثر . است) ع(مذهبي، و مطالب اخالقي در �ايشنامة حرضت ايوب

در مجموع ابعاد . خوب و مثبت استهاي اسالمي خييل  نسبت به فرهنگ و ارزش
گنجد و چون كتاب تأليف و  مختلف كتاب سازنده است و در حيطة تخريب سيايس �ي

هايي از كتاب، مؤلف دست به ترجمة برخي مطالب زده است و  گردآوري است در بخش
كتاب از كيفيت برگردان مناسبي برخوردار است و به . ها برابر سازي �وده است در واژه

در مواردي كه ترجمه از آثار ديگر بوده (صول ترجمه و برابر سازي وفادار بوده است ا
  ). است
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  :پيشنهادها) ج
  .رفع اشكاالت تايپي. ١
  .رفع اشكاالت نحوي. ٢
  .افزودن پيشگفتار، و فهرست اعالم و كتابشنايس. ٣
  .افزايش حجم �ارين. ٤
  .استفاده از آن در آزمايشگاهتهيه نوار صو� براي مطالب كتاب جهت . ٥
  .ويرايش �ايشنامه حرضت ايوب، يا حذف كردن آن و آوردن م� �اييش ديگري. ٦
  

در مجموع اثر مزبور عل�غم داش� نقاط قوت بسيار، به علت اينكه هدف اصيل خود را 
  .تأم� كند، چندان مناسب براي تدريس نيست) يعني تقويت مهارت صو�(

  

  



  
  
  
  
  
  
q المصطلحات المتداولۀ فی الصحافۀ العربیۀ  

. ش در تهران هـ ١٣٨٢نوشته آقاي محمد رضا عزيزي پور، چاپ اول، انتشارات سمت، سال 
و ادبيات عر� در مقطع كارشنايس، براي درس  اين اثر كاربرد دانشگاهي در رشته زبان

ذيال موجزي از موارد نقد و برريس شكيل و محتوايي . قرائت روزنامه و مجالت عر� دارد
  :گردد اثر ارائه مي

  :از لحاظ شكيل) الف
توان روان و رسا دانست كه رسا بودن  بخش ترجمه عبارات عر� به فاريس اين كتاب را مي

اين اثر به لحاظ صفحه آرايي و صحايف و طرح جلد . ر خوب استترجمه در حد بسيا
  :مانندشود،  اما اندك غلطهاي تاپي در آن ديده مي. مورد ندارد
  .اعترب ¬إعترب : ٥سطر ٩صفحه
  ....االهت�م و ¬اإلهت�م : ٥سطر ١١صفحه

رابر در حّد دو ب) متون مطبوعات(واحد دريس اختصاص يافته به درس ٢اين اثر باتوجه به 
در ضمن اين كتاب حاوي پيشگفتار، مقدمه، . كند است، ويل در تدريس اشكاال� ايجاد �ي

اما فاقد فهرست اعالم و . بيان هدف ضمني، فهرست مطالب و منابع و مآخذ است
  .كتابشنايس است
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  :از لحاظ محتوايي) ب
بندي كرده است،  نگارنده اثر در بخش نخست به خو� عبارات را از لحاظ موضوعي دسته

در كل . اين مهم صورت نگرفته »�اذج مختارة من الصحافة العربية«اما در بخش 
معادل سازي اين . اصطالحات تخصيص در اين اثر كاربرد خوب و مناسبي دارند

كه به عنوان ابزار علمي در تفهيم موضوع از جمله مواردي . اصطالحات قابل قبول است
اما داوران پيشنهاد . به كار گرفته شده وجود �ارين و آزمون و لغتنامه پايا� كتاب است

همچن� معتقدند كه �ارين كتاب . دهند كه از نوار يا لوح فرشده صو� نيز بهره گ�د مي
  .تر و بيشرت دارد ن متنوعنسبت به حجم دروس كم هستند و كتاب نياز به افزودن �اري

و . شود ميزان جامعيت محتوا و موضوع اثر با توجه اهداف درس خييل خوب ارزيا� مي
و اگر موضوعات ه�ي . انطباق محتواي اثر و فهرست آن به خو� رعايت شده است

هاي شوراي عايل  شد مطالب اثر با رسفصل به آن افزوده مي) قسم املوضوعات الفنية(
  .كرد يزي انطباق بيشرتي پيدا ميبرنامه ر

. تناسب اين اثر براي تدريس در رشته الهيات و زبان و ادبيات عر� كامالً خوب است
ها و اعالم و مسئوالن و اكتفا به ذكر  ميزان روز آمدي اثر با حذف اسامي شخصيت

در  هاي صورت گرفته براي نوآوري تالش. كند مسئوليت ايشان ماندگاري بيشرتي پيدا مي
نظم منطقي در اين اثر تا حدي صورت گرفته ويل در بخش ميا� اين . اين اثر خوب است

و اين كتاب از منابع موجود براي تبي� موضوعات استفاده الزم . نظم مراعات نشده است
شود ويل از اينرتنت استفاده  و اثر بدون ذكر نامي در م� مشاهده �ي. را برده است

  .دقت در استنادات تا حدي كه نياز بوده خوب صورت گرفته است نكرده است، و ميزان
هاي اثر كه عبارات  و برخي از بخش. اين اثر فاقد ابعاد مخرب فرهنگي و اخالقي است

و از اين لحاظ . عر� در آن ترجمه شده است، ترجمه از نوع آزاد مقيد به مفهوم است
  .قريب به اتفاق خوب است شود، و روا� ترجمه كيفيت ترجمه خوب ارزيا� مي

  
  



  ٣٣٥    املصطلحات املتداولة يف الصحافة العربية  
  :پيشنهادها) ج
  .بازنگري اسايس در نحوه ارائه مطالب و مراعات توازن در متون آموزيش و �ارين. ١
هايي از عبارات ترجمه شده و انتقال آنها به بخش �ارين با حذف  حذف قسمت. ٢

نشجو بدينوسيله هم توازن مطلوب ايجاد خواهد شد وهم ذهن دا. ترجمه آن عبارات
  .شود وادار به مطالعه و تحقيق و تفحص و فعاليت بيشرتي مي

ها بر حسب تسلسل  و رسشكن كردن آن بر ديگر قسمت )�اذج مختارة(نقل مطالب . ٣
  .موضوعي

  .تكميل لغتنامه پايا� كتاب. ٤
  .افزودن كتابشنايس در پايان كتاب، جهت استفاده بيشرت دانشجويان. ٥
  .پيهاي تاي اصالح غلط.  ٦
  .افزودن رشح حال مخترصي براي اعالم در پاورقي ها. ٧
  .افزودن فهرست اعالم به مجموعه فهارس پايا�. ٨
هاي علمي روش  و استفاده از شيوه ٢١٨در صفحه ..) لقد استفدتُ (تغي� عبارت . ٩

  .تحقيق در منابع
بلند بودن، و بازنگري در شيوه ارائه �ارين و مراعات سختي و سادگي و كوتاه و .  ١٠

  .ايجاد توازن ب� آنها
  .ذكر اهداف آموزيش به صورت رصيح در آغاز هر مبحث. ١١
  .ضبط صو� متون آموزيش براي افزايش بازدهي آن. ١٢
عدم اكتفا به منافع ژورناليستي مذكور، و استفاده از روزنامه و مجالت عر� با . ١٣

  .استفاده  از اينرتنت
داراي نقاط قوت زيادي است ويل  با اع�ل پيشنهادها و افزودن در مجموع كتاب مذكور 

  .تر خواهد بود نقاط قوت شكيل و محتوايي براي تدريس مناسب





  
  
  
  
  
  
q  اإلنشاءاالهتداء إلى کتابۀ  

چاپ . ، تأليف جناب آقاي دكرت سيد خليل باستان استاالهتداء إىل كتابة اإلنشاء كتاب
. ش انتشار يافته است هـ١٣٨١اول كتاب از سوي دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال 

رسد  و به نظر مي. ويراستاري اثر را جناب آقاي دكرت حس� چوب� به عهده داشتند
د داوري دو نفر از اساتيد به نام رشته زبان عر� قرار گرفته كتاب پيش از نرش مور 

آنچه در . شود اين اثر در مقطع كارشنايس رشتة زبان و ادبيات عر� تدريس مي. است
  : اي است از نتايج ارزيا� كتاب آيد گزيده ذيل مي

  :از لحاظ شكيل) ألف
هاي چاپي و حروف  غلطاما وجود . كتاب از حروفچيني وصحايف مناسبي برخوردار است

همچن� وجود ضعف شديد در . نگاري فراوان، اثر را در حّد ضعيفي قرار داده است
اساليب و اصول نگارش عر�، آن هم براي كتا� كه خود داعيه آموزش نگارش است قابل 

  :قبول نيست مانند
ب عن كتابة«؛  ٦ش�رة  ٤صفحه  - ب كتابة«كه صحيح آن » يتجنّ   .است» يتجنّ
 .است» بكل�ت ال تجد«كه صحيح آن » بكل�ت � تجد«؛  ٢سطر  ٥ه صفح -
» االستمرار يف الكتابة«كه صحيح آن » االستمرار عىل الكتابة«؛  ١٠سطر  ٥صفحه  -

 .است
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» وهي إحدى«كه صحيح آن » وهي من إحدى«سطر ما قبل آخر ؛  ٢٦صفحه  -
 .است

 .داراي فاريس زدگي استكه اسلوب » يف الجهات التالية«سطر آخر ؛  ٢٦صفحه  -
عدم ... الطلبة«كه صحيح آن » عدم معرفته... الطلبة«؛  ٨سطر  ٣٦صفحه  -

 .است ضمن اينكه اسلوب داراي فاريس زدگي شديد است »معرفتهم
 .سطر آخر ؛ كل عبارت داراي تعقيد و ابهام است ٤٦صفحه  -
را بر مايض كه زمان حال  »فلن يتأثر باألذى و � يصبه يشء«؛  ٥سطر  ٩٢صفحه  -

 .عطف كرده است 
از ديگر موارد ضعف شكيل اثر وجود اشتباهات فراوان رصيف و نحوي است، كه 

 :هايي از آن در ذيل آمده است �ونه
  .است» عندما يرى«كه صحيح آن » ملّا يرَ «،  سطر ما قبل آخر ٥٦صفحه  - 
» وأّما إذا كان ما قبلَها«كه صحيح آن » واما اذا كان قبلها«؛  ١٥سطر  ٧٣صفحه  - 

 .است
 .است» فإّن الفعل يتخذ«كه صحيح آن » فيتخذ الفعل«؛  ٣ سطر ٧٥صفحه  - 
 .است» جهُل «كه صحيح آن » جهَل «؛  قافية بيت اول ٩١صفحه  - 
» مادام الرصاع باقياً «كه صحيح آن » مادام الرصاع باقٍ «؛  ٣سطر  ٩٦صفحه  - 

 .است
 .است» ثوا�َ «كه صحيح آن » ثوانٍ «؛  ٦سطر  ٩٧صفحه  - 
 .است» ال يَُعدُّ له حساٌب «كه صحيح آن » ال يُُعّد له حساباً «؛  ٧سطر  ١٠٢صفحه  - 
» وكأّن األمن مفقودٌ «كه صحيح آن » وكأّن األمن مفقوداً «؛  ١١سطر  ١٠٢صفحه  - 

  .است
درس انشاء ندارد، بلكه فقط  واحد ٦رسد حجم محتواي اثر تناسب چندا� با  به نظر مي

ً اعالم  ٢مناسب درس انشاء  است آن هم با اع�ل اصالحات و پيشنهادهايي كه بعدا
اثر مزبور داراي مقدمة كوتاهي است كه بر خالف رويه متعارف پيش از . خواهد شد



  ٣٣٩    االهتداء إىل كتابة اإلنشاء  
اما كتاب فاقد نتايج، و فهرست اعالم و فهرست موضوعي . فهرست مطالب آمده است

 .است

 :لحاظ محتوايي از) ب
از نقاط قوت محتوايي اثر، تطابق عنوان با محتواي آن تا حد نسبي، تطابق نسبي اثر با 

هاي معّ�، داش� مطالب آموزنده اخالقي و ديني در متون ارائه شده و محتوا،  رسفصل
به كارگ�ي نسبي ابزارهاي تخصيص . عدم مخالفت با اصول اخالقي و فرهنگي و سيايس

داش� برخي از ابعاد سازنده و نو در اثر، به ويژه اينكه . قبيل �ارين و جداول مطلوب از
بر خالف . هاي ايرا� است نويسنده ناظر به اشتباهات پر بسامد نوشتاري در دانشگاه

خييل از كتب نگارش و انشاء عر� كه برگرفته از منابع عر� هستند و آن منابع عمدتاً 
مد دانش آموزان كشورهاي عر� هستند و طبيعت مخاطب ناظر به اشتباهات پر بسا

توان از محاسن اين اثر به اين نكته اشاره �ود كه مؤلف  و مي. شناسند فاريس زبان را �ي
هايي از خطاهاي مذكور را از انشاء و  محرتم مدام و در گوشه و كنار كتاب �ونه

  .هاي دانشجويان آورده است نگارش
نقص در طرح برخي از مباحث : از جمله. از اشكاالت محتوايي نيست با اين حال اثر خايل

رضوري در درس انشاء مانند مبحث مفردات، مرتادفات، متضاّدات، تركيب، تركيب وصفي، 
كه ... تركيب اضايف، تعب�، تركيب اصطالحي، اسلوب، اسلوب نحوي، اسلوب بالغي و

از اين رو . نگارش و انشاء هستندهمگي از مهمرتين مطالب زمينه ساز ورود به مبحث 
نداش� نظم منطقي در چينش مطالب . توان گفت اثر فاقد جامعيت مطلوب است مي

تشابه . آيند كتاب به ويژه در بخش جداول نيز از نقاط ضعف كتاب به حساب مي
كه هيچ  ١٦و  ١٥در صفحات  ٥و ٣، ٢، ١بسياري از �ارين كتاب با يكديگر مانند �ارين 

عدم اجراي ويرايش تخصيص بر كتاب بر خالف آنچه . محسويس با يكديگر ندارند تفاوت
نداش� روية واحدي در اعرابگذاري متون برگزيده . در صفحه شناسنامه كتاب آمده است

هاي نحوي  ارجاع دانشجو به كتاب. ضمن اينكه متون مزبور تجزيه و تحليل نشده است
اء است و نه در چن� مكا� تناسب دارد، بلكه آن هم در حد سنگ� نه مناسب درس انش
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عدم ارجاع برخي از موارد مهّم اثر، نداش� اصطالحات . بايد در كتابشنايس مندرج گردد
همگي از نقاط ... تخصيص مورد نياز درس انشاء، ضعف در ارائة توضيحات علمي و

 .آيند ضعف محتوايي اين كتاب به ش�ر مي

  :پيشنهادها) ج 
زيرا بر خالف ... كيل كتاب از لحاظ شكيل، محتوايي، تخصيص وويرايش  .١

مشخصات مذكور در صحفه شناسنامه، به هيچ وجه اثري از ويرايش در كتاب 
 .شود ديده �ي

 .بازنگري اسايس حروف نگاري توسط مؤلف يا ويراستار .٢
 .هاي محتوايي و شكيل اصالح غلط .٣
 .حذف مباحث غ� رضوري .٤
 .افزودن مباحث مورد نياز .٥
 .رعايت حجم واحدهاي دريس .٦
رعايت تناسب ب� كيفيت اثر با حجم عظيم از اساتيد مذكور در صفحة  .٧

 .»ي� از ايشان نسبت به نوش� نامش به عنوان داور اعرتاض دارند(مشخصات 
 .تجزيه و تحليل متون برگزيده .٨
 .نوش� ارجاعات به طور كامل .٩
هم هر جلسه دريس و ارائه طرح درس مناسب در قسمت مقدمه، و تعي� س .١٠

 .شيوه بودجه بندي مطالب
  .در مجموع كتاب مزبور با وضعيت موجود به هيچ وجه مناسب تدريس نيست



  
  
  
  
  
  
q دروس فی لغۀ اإلعالم المسموع  

آقاي دكرت حامد صدقي است، چاپ اول آن توسط انتشارات دانشگاه اين كتاب نوشته 
اين كتاب كاربرد دانشگاهي در . ش در تهران منترش شد.هـ ١٣٨٠، به سال )ع(امام صادق

هاي  و در برخي از دانشگاه. رشته زبان و ادبيات عر� و الهيات در مقطع كارشنايس دارد
عر� و بعضاً آزمايشگاه زبان عر� در رشته ها و مجالت  كشور براي درس برريس روزنامه

زبان و ادبيات عر�، يا درس گوش دادن به راديوهاي عر� براي رشته الهيات تدريس 
  :اين كتاب طبق موارد زير مورد نقد و برريس قرار گرفته است. شود مي

  :از لحاظ شكيل) الف
ن� آن از آغاز تا پايان به نگارش اين اثر با زبا� روان و رسا صورت گرفته است، سبك 

در اين اثر همچن� قواعد ويراييش و نگاريش . صورت يك دست به ن� عر� روز است
زبان عر� رعايت شده و از لحاظ كيفيت حروف نگاري، وصفحه آرايي، و صحايف خييل 

تناسب كتاب اگر فقط . اما طرح جلد آن هيچ تناسبي با موضوع آن ندارد. خوب است
در نظر بگ�يم زياد است، اما اين كتاب " گوش دادن به راديوهاي عر�"احد و  ٢براي 
رشته زبان و ادبيات عر� و درس مطبوعات عر� نيز ) ٣-٢- ١(تواند براي درس مكاملة  مي
  .هرچند براي اين منظور تأليف نشده است. باشد

به خو� توضيح  گ�ي از كتاب را كتاب داراي مقدمه مناسبي است كه شيوه تدريس و بهره
اي از اهداف آن را به صورت رصيح  همچن� مولف در آغاز هر درس خالصه. داده است
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با اين حال كتاب فاقد پيشگفتار، نتيجه، جداول، خالصه و فهرست اعالم . آورده است
  .است، كتاب داراي لغت نامه در آخر كتاب است و فهرست منابع نيز دارد

  :از لحاظ محتوايي) ب
اصطالحات و واژگان تخصيص در اين اثر به طور صحيح صورت گرفته است و از  كاربرد

اين اثر به . آنجا كه كتاب به زبان عر� تأليف شده نيازي به معادل سازي نداشته است
هاي الزم بر  مندي از ابزارهاي علمي، از تنوع مطالب راديويي و �رين و آزمون لحاظ بهره

آنگونه كه در مقدمه (اما متأسفانه كتاب مزبور . استاي تقسيم و تطبيق برخوردار 
بايست به همراه نوار صو� عرضه شود تا كارآيي آن مضاعف شود،  مي) مؤلف آمده است

  .كه بر حسب ظاهر نارش محرتم به اين كار اهت�م نگ�رده است
محتوا هاي شنيداري از جامعيت  هاي مطبوعات عر� و رسانه كتاب مزبور در حدود درس
مند  همچن� كتاب از انطباق محتوا با عنوان و فهرست بهره. و موضوع برخوردار است

ويل . هاي شوراي عايل برنامه ريزي مطابقت دارد در ضمن مطالب اثر با رسفصل. است
درس آن  ٤٠ها و اخبار  زيرا داده. مطالب كتاب از روز آمدي مطلوب برخوردار نيست

. ش است هـ ١٣٨٠و پنج درس آخر مربوط به سال . ستش ا هـ ١٣٧١مربوط به سال 
گوين و فلسط� و  درس اول با محدوديت در چارچوب، ايران، بوسني و هرزه ٤٠محتواي 

شود، و برريس نوآوري آن دشوار  افغانستان است كه به نظر داوران روزآمدي محسوب �ي
سازد،  مقارنه را دشوار ميهاي ارائه شده در اين مقوله مقايسه و  است چون كمبود �ونه

اما در س� نگارش و محتوا يكنواخت . هر چند اين اثر در نوع و زمان خود نوين بود
شود اثر مذكور از نظر نظم منطقي و انسجام مطالب  به خاطر دالييل كه ذكر مي. است

  :در هر فصل و كل اثر ايرادا� دارد
تنها ....) و٤٠، ٣١، ١١،٢١، ١(شود  �يتسلسل چندا� در ارائه مطالب اين دروس ديده . ١

  .تسلسل اثر مبتني بر تاريخ ارائه مطالب توسط رسانه عر� است
از نظر كميت . (بسيار شبيه هم است.... ي دروس از نظر م� و محتوا و �رين و جمله. ٢

  ).و كيفيت



  ٣٤٣    دروس يف لغة اإلعالم املسموع  
ه راديو اين اثر تنها از يك منبع براي تبي� موضوعات مورد بحث استفاده كرده و ب. ٣

  . بسنده �وده است ٨٠و  ٧٩، ٧١عر� ايران سال 
. ها سيايس است شود و بيشرت گزينه گ�ي خاص علمي يا فلسفي ديده �ي در اين اثر جهت

هاي اسالمي و مسايل مربوط به نظام  رويكرد اين كتاب به مقوله فرهنگ و ارزش
اثر . شود آن ديده �ي و بُعد تخريبي در. جمهوري اسالمي بسيار روشن و واضح است
هرچند محتواي درس با ترجمه رس و كار . باشد مزبور يك كار تأليفي است و ترجمه �ي

  .دارد

  :پيشنهادها) ج
  .اخبار روي نوار ضبط شود. ١
  .هاي عر� كشورهاي ديگر نيز استفاده شود از فرستنده. ٢

ات و عمل به پيشنهادها در مجموع اثر مزبور با اع�ل اصالحات و ايجاد تنوع در موضوع
  .تر خواهد بود براي تدريس مناسب

  
  





  
  
  
  
  
q کتابۀ الرسائل باللغۀ العربیۀ وفن التلخیص*  

است، چاپ اول آن از سوي اين كتاب نوشته جناب آقاي دكرت سيد فضل هللا م� قادري 
در تهران، به سال ) سمت(ها  هاي علوم انسا� دانشگاه سازمان مطالعه و تدوين كتاب

اين اثر كاربرد دانشگاهي در رشته زبان و ادبيات . ش در تهران منترش گرديد. هـ ١٣٨٢
د آي آنچه در ذيل مي. عر� در مقطع كارشنايس براي واحد دريس نامه نگاري عر�، دارد

  :اي از ارزيا� ش� و محتوايي كتاب است شمه

  :از لحاظ شكيل) الف
نگارش اين اثر روا� و رسايي الزم را دارد و از لحاظ ميزان رعايت قواعد نگاريش و 

حروف نگاري، صفحه آرايي و صحايف و طرح جلد آن . شود ويراييش نيز خوب توصيف مي
  :شود، از قبيل تايپي در آن ديده مياما برخي اشتباهات محدود . نيز خوب است

  .است» تكمن«، كه صحيح آن »�كن«:  ٣صفحة  -
 .است» الرزايا«، كه صحيح آن »الزرايا«:  ١١٣صفحة  -
 .است» والدروس«، كه صحيح آن »والدورس«:  ١١٥صفحة  -
 .است» الربامج«، كه صحيح آن »الربنامج«:  ١٥٣صفحة  -
 .است» جناب«، كه صحيح آن »جانب«:  ١٥٦صفحة  -

                                                           
آقاي دكرت جعفر دلشاد، به تفصيل مورد نقد و ارزيا� قرار جناب اي از استاد مرحوم  اين كتاب طي مقاله *

 .٨٢- ٧٣ش، صص  هـ ١٣٨٥و بهار  ١٣٨٤، زمستان ١٣مجله نامه علوم انسا�، ش�ره . گرفته است
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 .است» رضبتكم«، كه صحيح آن »ظربتكم«:  ١٩٣صفحة  -
از موارد ضعف شكيل كتاب وجود اشتباهات نسبتاً فراوان نگاريش و اعرابگذاري است، 

 :مانند 
 .است» بقائها«، كه صحيح آن »بقاءها«:  ١صفحة  - 
  .است» الروابطُ ... العالئُق و«، كه صحيح آن » الروابطَ ... العالئَق و«:  ٧صفحة  - 
ه«:  ١٠صفحة  -  ه«، كه صحيح آن » هذا كلَّ  .است» هذا كلُّ
 .است» الَجوهرية«، كه صحيح آن » الُجوهرية«:  ١١صفحة  - 
 .است» :أو َجفَّ معينها«، كه صحيح آن » :معينها. أْوجفَّ «:  ٣٣صفحة  - 
 .است» بَُعدَ «، كه صحيح آن » بُعدَ «:  ٣٢صفحة  - 
 .است» ا به قدوإذ«، كه صحيح آن » واْذ به قد«:  ٥٢صفحة  - 
 .است» كساٍع إيل الهيجا«، كه صحيح آن » كساٍع إيل الهيجاء«:  ٦٨صفحة  - 
 .است» فقد عرّفني الزمان«، كه صحيح آن » فقد عرفني الزمان«:  ٧٢صفحة  - 
َقِت الفائدة«، كه صحيح آن » حققِت الفائدة«:  ٧٨صفحة  -   .است» ُحقِّ
  .است» أّوَل عريف «، كه صحيح آن » عريف أّولٍ «:  ٧٨صفحة  - 

تناسب حجم اثر با تعداد واحد دريس به رشط اينكه بخيش از كار را به دانشجويان واگذار 
پيشگفتار، : هاي زير برخوردار است در ضمن اين كتاب از مشخصه. كرد خوب است

. مقدمه، بيان اهداف ضمني، فهرست تفصييل مطالب، فهرست موضوعي و فهرست منابع
  .، فهرست اعالم و كتابشنايس استنتيجه، خالصهاما فاقد 

. همچن� داوران اثر معتقدند ترجمة عنوان اثر به زبان انگلييس، داراي اشكال است
 Correspondence inتحت اللفظي است و صحيح آن  Letter Writing in Arabicعبارت 

Arabic است.  
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  :از لحاظ محتوايي) ب

ها بعضاً داراي  رفته، ويل معادل سازي آناصطالحات تخصيص دراين اثر به خو� به كار 
  :اشكال است مانند

براي ويراستار علمي صحيح نيست، بهرت است از » محّرر«به كارگ�ي لفظ  -
  .استفاده شود» منّقح«اصطالح 

 .، بهرت است به فرم يا كاربرگ ترجمه شود» است�رة«كلمة  ٢٢٥صفحه  -
ولت برادر نوشته شود،  ، بهرت است د» الحكومة الشقيقة«عبارت  ٢٤٠صفحه -

 .نه هم كيش
 .نوشته شود» گري باند توطئه«، بهرت است »عصابة تآمر« ٢٥٨صفحه -
 .ترجمه شود» زندگي مرفّه«، بهرت است به » عيشة البذخ والرتف« ٢٥٩صفحه -
 .ترجمه شود و نه مقدسات» ها آرمان«، بهرت است به » املُثُل« ٢٦٦صفحه -
 .به كار برود» انكار خويش�«ت عبارت ، بهرت اس» نكران الذات« ٢٧٤صفحه -

هاي دشوار  رشح واژه. ١: اين كتاب از جمله ابزارهاي علمي، به اين موارد اتكا كرده است 
 . استفاده از روش برريس و طرح سؤاالت متناسب با م� مورد نظر. ٢و توضيح آن 

و . وب استو تناسب اين اثر براي تدريس جهت درس نامه نگاري در مقطع كارشنايس خ
توان به سبك و روش روز مناسب ديد  بجز فصل دوم كه  هاي كتاب را مي �ام بخش
اي از نامه حرضت سلي�ن به بلقيس يا نامه پيامرب اسالم به خرسو، مقوقس  درباره �ونه

كه به نقد " مناقشه"توان تحت عنوان  و �ونه نوآوري اين اثر را مي. كند صحبت مي.... و
پردازد، نوعي ابتكار و نو آوري محسوب كرد و از اين  هاي درجه شده مي هو برريس نام

  .حيث اثر مذكور خوب است
هاي مثبت كتاب رعايت نظم منطقي و انسجام مطالب است و از نظر  از ديگر جنبه

و در آن . شود گ�ي از منابع موجود براي تبي� موضوعات، اين اثر خوب ارزيا� مي بهره
  .ذكر نام نيامده است هيچ منبعي بدون

توان گفت كه نويسنده دقت الزم را انجام نداده و كليه  و از نظر استنادات و ارجاعات مي
  .ارجاعات را كامل ننوشته است و مشخصات كامل كتاب در پاورقي نيز نيامده است
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هاي اسالمي پايبند است و ابعاد سازنده آن در ارتباط  اين اثر به مسائل فرهنگي و ارزش
و ) ع(با مسائل سيايس و اجت�عي و فرهنگي خوب است، نامه پيامرب و نامه حرضت عيل 

در . هايي از آن ديد توان �ونه همچن� نامه سيد ج�ل الدين اسد آبادي و ديگران را مي
كه به عر� ) ره(هاي امام خميني  ه نيست به جز چند مورد از نامهضمن اين اثر ترجم

  . ترجمه شده است و در اين زمينه ترجمه مؤلف تا حدودي مورد قبول است

  :پيشنهادها) ج
  .اصالح غلطهاي چاپي و اعرابگذاري و نگاريش. ١
  .دقت در معادل سازي برخي اصطالحات. ٢
تري از آن شخصيت  هاي ارزنده به نامه) ره(هاي شخيص امام خميني تبديل نامه. ٣

زيرا پرداخ� به مطالبي چون شام خوردن و شهريه طالب عل�غم طبيعي . برجسته تاريخي
  .و ملموس بودن ديگر ابعاد درخشان ايشان را تحت الشعاع قرار داده است

 ها و ديگر اماكن كتاب بر اساس اصول علمي روش تحقيق به ويژه در نگارش پاورقي. ٤
  .ثبت مشخصات كامل كتابها

  .تصحيح عنوان الت� اثر روي جلد انطباق عنوان روي جلد با عنوان صفحة اول. ٥
  .هاي تسليت هاي تهنيت بر نامه مقدم داش� نامه. ٦
كه بايد به ) والسنةالرسائل ِمن القرآن (تغي� برخي از عناوين موجود در م� اثر، مانند . ٧

  ).السنةرسائل ِمن القرآن و (شود صورت نكره بيايد و گفته 
  .حذف برخي از جمالت الت� موجود در اثر. ٨

تر  در مجموع اثر مزبور با اع�ل اصالحات و عمل به پيشنهادها براي تدريس مناسب
  .خواهد بود

  
  
  



  
  
  
  
  
q  1مکالمه و محاضره  

چاپ . تأليف آقايان كاظم عسكري و ابراهيم فتح اللهي است ١كتاب مكامله ومحارضه 
ش توسط انتشارات دانشگاه پيام نور  منترش  هـ١٣٨١اول اين كتاب در ارديبهشت ماه 

آمده است، جهت تدريس يك واحد  اين كتاب ه�نگونه كه در پيشگفتار مؤلفان. شد
آنچه در . رشتة الهيات دانشگاه پيام نور تهيه گرديده است ١عميل درس مكامله و محارضه 

 :آيد موجزي است از نتايج ارزيا� و داوري كتاب ذيل مي

  :از لحاظ شكيل) ألف
. ستهاي چاپي آن بسيار محدود ا همچن� غلط. م� اثر تا حد قابل قبويل روان و رساست

اثر فاقد مقدمه . كتاب داراي پيشگفتار، فهرست مطالب وفهرست منابع و مآخذ است
از نقاط مثبت شكيل اثر اعرابگذاري . است، اما دو پيشگفتار از نارش و از مؤلفان دارد

كه البته از باب اينكه هركه بامش بيش برفش بيشرت اين امر . متون به نحو بسيار مؤثر
داوران . خي اشكاالت محدود نحوي و اعرابگذاري نيز شده استباعث به وجود آمدن بر 

برد، و اين دانشجويان كم سو را با  معتقدند اثر مزبور از ريز بودن خطوط چاپي رنج مي
در اماكني از كتاب وجود برخي اشكاالت در انتخاب تصاوير . سازد مشكل مواجه مي

كه  ١٦مثال تصويري در صفحه  به عنوان. آموزيش بر كيفيت آن اثر منفي گذارده است
دهد كه عروسك خريس در  اي را نشان مي قصد دارد دانش آموز را نشان دهد اما پرس بچه

را با طرح تاريك و غ� قابل تشخيص  باحة املدرسةعنوان  ٢٧و يا در صفحه . دست دارد
  .به تصوير كشيده است
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 .حجم كتاب نسبت به واحدهاي اعالم شده تناسب ندارد

  :لحاظ محتوايي از) ب
  : از جمله. كتاب داراي نقاط قوت بسياري است

 .ها و تصاوير آموزيش است كتاب داراي عكس - 
 .هاي مناسب داش� �ارين و پرسش - 
 .مثبت بودن اثر نسبت به فرهنگ اسالمي - 
 .طرح مكاملات مناسب با فرهنگ اسالمي - 

 : به عنوان مثال. با اين حال اثر فاقد برخي اشكاالت محتوايي محدود نيست
  .اشكال در ترتيب منطقي مطالب - 
 .طرح مباحث نحوي كه با اهداف اثر سازگاري ندارد - 
 ".محارضه"نامناسب بودن اثر با عنوان  - 
 .هاي مشابه عدم وجود نوآوري در مطالب كتاب و نقل اغلب مطالب از كتاب - 
 .اسب و انسجام منطقي ب� مباحثعدم وجود تن - 

  :پيشنهادها) ج
 .رفع اشكاالت شكيل و محتوايي .١
اتخاذ يك رويه منطقي در تسلسل مطالب كتاب و رعايت تدّرج از آسان به  .٢

 .سخت
 .تر استفاده از متون متنوع .٣
 .ها و تصاوير بازنگري در برخي عكس .٤
  .ذكر اهداف آموزيش براي هر درس .٥

قاط ضعف و اع�ل پيشنهادهاي اصالحي، براي تدريس در مجموع اين م� با رفع ن
  .تر خواهد بود  مناسب



  
  
  
  
  
  
q  1صدى الحیاة المرحلۀ التمهیدیۀ  

نوشته گروه مؤلفان كانون زبان ايران به رسپرستي آقاي  الحياةصدى هاي  مجموعه كتاب
ش توسط كانون زبان  هـ١٣٨٣، در سال ١التمهيدية املرحلةاز چاپ اول . مسعود فكري

. كتاب مزبور اساساً براي كاربرد آموزشگاهي تأليف يافته است. ايران در تهران منترش شد
هاي زبان و ادبيات عر� و  هاي كشور در رشته ويل عالوه بر آن در برخي از دانشگاه

به صورت م� اصيل و چه به  الهيات در مقطع كارشنايس براي واحد مكامله زبان عر� چه
كتاب مزبور در سه قالب؛ كتاب الطالب، دفرت . شود صورت كمك دريس نيز تدريس مي

اي است از  آيد شمه آنچه در ذيل مي. التطبيقات و لوح فرشده صو� عرضه شده است
  :نتايج ارزيا� اين كتاب است

  :از لحاظ شكيل) الف
دو بخش اصيل حوارات و نصوص تشكيل شده  به لحاظ نگارش از آنجا كه اين كتاب از

است، حوارات آن از جهت روا� و رسا بودن قابل قبول هستند، و دانشجويان در فهم، 
اما با اين وجود تعداد اند� . دريافت و تكرار و حفظ و يادگ�ي مشكل خايص ندارد

به عنوان مثال  برد هاي غ� مصطلح وجود دارد كه رسايي و روا� حوار را از ب� مي جمله
براي يك مشرتي كه بار اول است با گارسون صحبت ) التنس املقبِّالت وحياتك(جمله 
متأسفانه مانند بخش ) نصوص(اما بخش دوم يعني . رسد كند جمله عجيبي به نظر مي مي

اول كتاب نيست، نويسندگان محرتم در اين قسم از كتاب با به كارگ�ي جمالت بسيار 
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براي مثال در . اند و متغ� از نظر زمان افعال باعث رسدرگمي فراگ� شدهطوال�، سنگ� 
تقدم ك�ل بطلب لاللتحاق بكلية اللغات بجامعة القاهره ليدرس (جمالت  ٢نص وحده 
خواهد بگذارند  هاي مكامله خود را مي براي دانشجويي كه اول� بار درس) اللغة العربية

  .بسيار سنگ� است
ريش در اين كتاب بسيار ضعيف است و اشكاالت نگاريش آن زياد است رعايت قواعد نگا

و در درس . نقطه گذاشت) حوار وحده يك( ٤و٢و١بايست در انتهاي سطرهاي  مي: مثال
همچن� اشتباها� از . ويرگول كم گذاشته شده است ٨سطر اول تعداد  ٤در١دوم وحده 

وجود دارد كه تعداد آن زياد لحاظ حروف نگاري و صفحه آرايي، صحايف و طرح جلد 
) ميدان(�عني  )ساحة(تصوير سه راهي كشيده و زير آن كلمه  ٤٣در صفحه : مثال. است

راجع به باغ بزرگ و از زم� ) رحلة قص�ة(م�  ٦٨و در صفحه . را تايپ كرده است
اما تصوير در اين صفحه ساحل بسيار كثيف و مملو از . رسسبز، درخت، گل و بلبل است

  .دهد باله را نشان ميز 
توان با حذف يك وحده اين  اما حجم اثر براي دو واحد دانشگاهي زياد است اما مي

هاي  به ارزش دو واحد در رشته زبان و ادبيات عر� يا رشته ١كتاب را براي درس مكامله 
هاي كامل يك اثر حاوي بيان اهداف  اما اين كتاب از ب� ويژگي. الهيات تدريس كرد

ويل فاقد فهرست . و ضمني، فهرست مطالب، تصاوير و جداول گوناگون است رصيح
  .منابع، پيشگفتار و كتابشنايس است

  :از لحاظ محتوايي) ب
بعنوان . اصطالحات تخصيص در اين كتاب به خو� به كار رفته است اما كم اشتباه نيست

به جاي آن بايد نادرست است و ) صحيةفيها مرافق  ُحجرة(اصطالح  ٣٣مثال در صفحه 
دة غرفة( ة �رافق ُمزوَّ و مضاف بر اين، كل�ت، معادل سازي . شد به كار برده مي) صحيّ

كه در برخي از ) بستني(فصيح عر� ندارند و معادل آنها عر� عاميانه است مانند كلمه 
شود اما در اين كتاب  گفته مي )موطة(و در بعيض ديگر ) بوظة(كشورهاي عر� به آن 

مندي از ابزارهاي علمي، انصافاً  به لحاظ بهره. پرداخته شده است  )بوظة(به كلمه  تنها



  ٣٥٣     ١صدى الحياة املرحلة التمهيدية  
اما برخي اشكاالت در . اين كتاب هم مزين به تصاوير زيبا و هم �رينات متنوع است
و از نظر جامعيت . ١١٧ناهمخوا� تصاوير با مِ� متعلق به آن موجود است مانند صفحه

و از . اي درس مكامله به ارزش دو واحد مناسبت كايف داردمحتوا و موضوع اين اثر بر 
شود  جمله موارد انتقاد برانگيز عدم انطباق عنوان كتاب با محتواي آن است و گفته مي

اين . هاي شوراي عايل برنامه ريزي دريس مطابقت الزم را دارد كه مطالب كتاب با رسفصل
هايي مانند الهيات كه واحد  و رشته كتاب براي درس مكامله رشته زبان و ادبيات عر�

آيد درس سوم از هر وحده  اما به نظر مي. مكامله دارند در مقطع كارشنايس تناسب دارد
اما موضوعات اين كتاب، كامالً به روز و . براي كاربرد دانشگاهي بال فايده و زائد است

اپ رنگي، دوم ي� از لحاظ چ: خورد جديد است و نو آوري آن از چند جهت به چشم مي
آوردن تصاوير زيبا، سوم اختصاص دفرت كار در منزل، چهارم �رينات شفاهي و كتبي 

از نظر داوران اين كتاب داراي . متنوع، پنحم ضبط متون دريس بر روي نوار كاست و غ�ه
نظم و انسجام منطقي نيست از آن جمله درس دوم هر وحده يعني متون از لحاظ جمله 

تر آوردن قسمتي به نام  وارها بسيار سنگ� است و از همه غ� منطقيبندي نسبت به ح
اين . است كه از لحاظ موضوع حوار با موضوع م� سازگاري ندارد و غ�ه) للم�رسة(

و از اين رو بحث دقت در استنادات و ارجاعات . كتاب از هيچ منبعي ياد نكرده است
  .جايي براي سخن گف� از باب مصادر  ندارد

در ضمن اين . يابيم اين كتاب ابعاد مخر� از قبيل سيايس، اجت�عي و فرهنگي �ي در
  .باشد كتاب ترجمه از اثري ديگر نيست و يك اثر كهن �ي

  :پيشنهادها) ج
  .اصالح اشكاالت شكيل و محتوايي اثر.  ١
  .هاي ويراييش و اعرابگذاري كتاب اصالح غلط.  ٢
زاء وحده، و چه بهرت است كه معيار نظم آن و تسلسل ايجاد ه�هنگي بيشرتي ب� اج.  ٣

  .ب� وحده ها عالوه بر موضوع از لحاظ ساختار باشد
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تجديد نظر در درس سوم از هر وحده و ايجاد ه�هنگي ب� آن قسمت و ديگر .  ٤
  .ها قسمت

  .حذف يا واگذاري درس سوم از هر وحده به دانشجو.  ٥
  .كه متناسب با موضوع آموزش زبان عر� باشدتغي� عنوان مجموعه به نامي .  ٦
  .ذكر مصادر و منابع اثر.  ٧
گ�ي بيشرت از  افزودن فهرست كتابشنايس جهت آشنا شدن دانشجويان با منابع و بهره.  ٨

  .متدهاي ديگر
  .تر از مطالب اثر تر و جز� ارائه فهرستي مفصل.  ٩
  .مطابقت ب� تصاوير و توضيحات آن.  ١٠
  .تر تغي� موسيقي آغاز در نوار آموزيش به موسيقي ماليم.  ١١

تر  در مجموع كتاب مزبور با انجام اصالحات و اع�ل پيشنهادها براي تدريس مناسب
  .خواهد بود

  
  



  
  
  
  
  
  
q  2الحیاة المرحلۀ التمهیدیۀ صدى  

نوشته گروه مؤلفان كانون زبان ايران به رسپرستي آقاي  الحياةصدى هاي  مجموعه كتاب
ش توسط كانون زبان  هـ١٣٨٣، در سال ٢التمهيدية املرحلةچاپ اول از . مسعود فكري

. است كتاب مزبور اساساً براي كاربرد آموزشگاهي تأليف يافته. ايران در تهران منترش شد
هاي زبان و ادبيات عر� و  هاي كشور در رشته ويل عالوه بر آن در برخي از دانشگاه

الهيات در مقطع كارشنايس براي واحد مكامله زبان عر� چه به صورت م� اصيل و چه به 
كتاب مزبور در سه قالب؛ كتاب الطالب، دفرت . شود صورت كمك دريس نيز تدريس مي

اي است از  آيد شمه آنچه در ذيل مي. صو� عرضه شده است التطبيقات و لوح فرشده
  :نتايج ارزيا� اين كتاب است

  :از لحاظ شكيل) الف
اين كتاب از م� روان و رسايي برخوردار است و در مجموع از لحاظ رعايت قواعد 
نگاريش و ويراييش وضعيت خو� دارد، و از حيث حروف نگاري و چاپي نيز خوب است، 

  :مانند. شود اشتباها� در آن ديده ميويل 
و از . و غ�ه .إنّها ¬إ�ا : ١١سطر  ١٨يا صفحه . كذلك ¬كذءلك : ٨سطر  ١٨صفحه 

صفحه : و از لحاظ نحوي از قبيل. و غ�ه طابَعاً  ¬طابِعاً : ٥٢لحاظ تشكييل، مانند صفحه 
ايد گفت كه و ب. مضاف حذف شود) ال(كه بايد  ¬ »العدد العقود«خط آخر عبارت  ٤٤

توان خوب توصيف  اين اثر از صفحه آرايي خو� برخوردار است و طرح جلد آن را مي
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كرد، و از سويي قابل ذكر است كه حجم اثر نسبت به واحد ارائه شده خوب و مناسب 
است، و از مشخصات اين كتاب وجود مقدمه، فهرست مطالب اج�يل و تفصييل و 

يشگفتار، فهرست منابع و مآخذ، فهرست اعالم و تصاوير رنگي است ويل از وجود پ
  .موضوعي و كتابشنايس محروم است

  :از لحاظ محتوايي) ب
كاربرد اصطالحات تخصيص در اين اثر خوب است و معادل سازي در آن به خو� صورت 
گرفته است و از ابزارهاي علمي مناسب همچون تصاوير، �ارين، جداول، نوار كاست براي 

و مطالب . استفاده كرده و از جامعيت محتوايي خو� نيز برخوردار است تفهيم مطالب
هاي مصوب شوراي عايل  و با رسفصل. محتوا با عنوان و فهرست در انطباق كامل است

  .و براي تدريس مكاملة عر� نيز مناسب است. ريزي دريس مطابقت دارد برنامه
است، و به لحاظ نوآوري اين كتاب ها در آن از روزمرگي خو� برخوردار  مطالب و داده

قابل تحس� است در ضمن از لحاظ محتوايي تقريباً از انسجام خو� برخوردار است، ويل 
اين . شود ديده مي... و ١٠٨و  ٤هايي ب� تصاوير و توضيحات آن مانند صص  ناه�هنگي

، از اين رو كتاب از منابعي غني استفاده كرده ويل از آنها ذكري به ميان نياورده است
  .شود دقتي در استنادات و ارجاعات ديده �ي

  :يشنهادها) ج
هاي تشكييل و  ويراييش دقيق كتاب از لحاظ حروف نگاري، اصطالحات و غلط .١

 . نحوي
 .ايجاد ه�هنگي بيشرت ب� تصاوير و توضيحات آن .٢
 .»العربيةصدي «به » الحياةصدي «تغي� نام كتاب از  .٣

  



  
  
  
  
  
  
q  3صدى الحیاة المرحلۀ التمهیدیۀ  

نوشته گروه مؤلفان كانون زبان ايران به رسپرستي آقاي  الحياةصدى هاي  مجموعه كتاب
ش توسط كانون زبان  هـ١٣٨٣، در سال ٣التمهيدية املرحلةچاپ اول از . مسعود فكري

. كتاب مزبور اساساً براي كاربرد آموزشگاهي تأليف يافته است. ايران در تهران منترش شد
هاي زبان و ادبيات عر� و  هاي كشور در رشته ويل عالوه بر آن در برخي از دانشگاه

الهيات در مقطع كارشنايس براي واحد مكامله زبان عر� چه به صورت م� اصيل و چه به 
در سه قالب؛ كتاب الطالب، دفرت كتاب مزبور . شود صورت كمك دريس نيز تدريس مي

اي است از  آيد شمه آنچه در ذيل مي. التطبيقات و لوح فرشده صو� عرضه شده است
  :نتايج ارزيا� اين كتاب است

  :از لحاظ شكيل) الف
شود، و ميزان  اين كتاب به لحاظ عالئم نگارش و روا� و رسا بودن خوب توصيف مي

شود، در ضمن كيفيت اثر از  ز نسبتاً خوب ارزيا� ميرعايت قواعد ويراييش و نگاريش ني
و در . شود لحاظ حروف نگاري و صفحه آرايي و صحايف و طرح جلد خوب توصيف مي

جمع بندي نهايي داوري آمده است كه اين اثر تناسب حجم خو� با دو واحد درس دارد 
). ز هر وحدهبه رشط حذف درس سوم از هر وحده و مكث كيفي بر دروس اول و دوم ا(

اين كتاب حاوي مقدمه كيل، فهرست تفصييل مطالب، جداول توضيحي، تصاوير متنوع و 
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وفاقد پيشگفتار، فهرست اعالم و موضوعي و فهرست . است ٥٣كتابشنايس در صفحه 
  .منابع است

  :از لحاظ محتوايي) ب
صطالحات اصطالحات تخصيص به كار رفته در اين اثر نسبتا خوب است ويل انتخاب اين ا

اما معادل سازي اصطالحات تخصيص در اثر مزبور . به شكل علمي صورت نپذيرفته است
ها، جداول،  خوب صورت گرفته و به صورت متوسط از ابزارهاي علمي خو� مثل �رين

وميزان جامعيت محتوا و موضوع در اثر مذكور در حد . تصاوير رنگي بهره برده است
هاي مصوب شوراي عايل   اثر تاحد قابل قبويل با رسفصلمتوسط است و همچن� مطابقت 
 ٦٠داوران اعتقاد دارند كه كتاب مورد نظر تنهابه . برنامه ريزي دريس هم خوا� دارد
دانند و  پردازد و ميزان روزآمدي آن را در اين حد مي درصد مسائل روزمره زندگي مي

الزم را به شكل آشكار و روشن دارد همچن� ايشان بر اين باورند كه اثر مورد نظر نوآوري 
  .كند هاي علم نوين و توسعه فنآوري ياد مي و از وجود موضوعات مطابق با برنامه

شود كه اين اثر در برخي موارد تقديم و تأخ�ي نابجا دارد كه بايد با توجه به  گفته مي
ب مذكور كتا. موضوعات حائز اهميت و دشوار از نظم منطقي و انسجام برخوردار گردد

همچن� از منابع موجود بهره كايف را برده ويل ذكري از آنها در فهرست مراجع و 
ميزان دقت در استنادات و ارجاعات با توجه به عدم ذكر منابع . ها نيامده است پاورقي

  .عميل نشده است
، »الصحة«، »يف املرصف«جهت گ�ي علمي كتاب بسيار واضح است به عنوان مثال در 

» العيد«و » شجار«هاي  و در مجال اجت�عي نيز، مثال »أنا والتلفاز«و » السليمالجسم «
كلُّ عاٍم و أنتم «و جهت اخالقي آن، همچن� در درس . گ�ي خاص كتاب است مؤيد جهت

  .شود به وضوح مشاهده مي» شجار«و همچن�  » بخ�
و از . شود يف ميهاي اسالمي خوب توص و در كل، رويكرد اثر نسبت به فرهنگ و ارزش

  .اي برخوردار است ابعاد سازندة قابل مالحظه
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  :پيشنهادها) ج
  .هاي شكيل و محتوايي موجود اصالح اشتباهات و غلط. ١
كه جزوة ) كتاب معلم(به منظور كارآيي بيشرت كتاب در محيط دانشگاهي بهرت است . ٢

  .كتاب درج گردداي جداي از مقدمه دانشجو در  داخيل كانون است به صورت مقدمه
براي انسجام  عامة، و معلومات للم�رسةاع�ل ويرايش اسايس بويژه در بخش تصاوير، . ٣

  .بيشرت
شود كه درس سوم از هر وحده حذف  براي تدريس اين كتاب در دانشگاه پيشنهاد مي. ٤

  .گردد
  .افزودن پيشگفتار، فهرست منابع، مآخذ، فهرست اعالم و موضوعي. ٥
تر بويژه در بخش پرسش دروس اول و دوم براي �ايز  هاي تايپي مناسب از قلماستفاده . ٦

  .بهرت خطوط
  .به يك نقايش ٦٨تغي� تصوير مربوط به صفحه . ٧
شود،  براي سازگاري اثر با فرهنگ عمومي كشورهاي عر� و مخاطب ايرا�  پيشنهاد مي. ٨

  .روز تعطييل در م� درس از يكشنبه به جمعه مبدل گردد
  
  





  
  
  
  
  
  
q  4صدى الحیاة المرحلۀ التمهیدیۀ  

نوشته گروه مؤلفان كانون زبان ايران به رسپرستي آقاي  الحياةصدى هاي  مجموعه كتاب
ش توسط كانون زبان  هـ١٣٨٤، در سال ٤التمهيدية املرحلةچاپ اول از . مسعود فكري

. كتاب مزبور اساساً براي كاربرد آموزشگاهي تأليف يافته است. ايران در تهران منترش شد
هاي زبان و ادبيات عر� و  هاي كشور در رشته ويل عالوه بر آن در برخي از دانشگاه

به صورت م� اصيل و چه به  الهيات در مقطع كارشنايس براي واحد مكامله زبان عر� چه
كتاب مزبور در سه قالب؛ كتاب الطالب، دفرت . شود صورت كمك دريس نيز تدريس مي

اي است از  آيد شمه آنچه در ذيل مي. التطبيقات و لوح فرشده صو� عرضه شده است
  :نتايج ارزيا� اين كتاب است

  :از لحاظ شكيل) الف
  :اند ص داده شدهموارد ذيل از نقاط قوت شكيل كتاب تشخي

 .روان و رسا بودن م� اثر مگر در مواردي اندک - 
برخوردار بودن اثر از بيان هدف رصيح، مقدمه کّيل، فهرست مفّصل و تصاوير  - 

 .متنوع
 .داش� صفحه آرايي مناسب، صحايف و طرح جلد قابل قبول - 

  :از آن جمله. اما با اين وجود اثر خايل از معايب شكيل نيست
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برخي اصطالحات اثر، به علت کاربرد محدود در کشورهاي حوزه نارسا بودن  ·
 .مديرتانه

وجود اشکاالت بسيار فراوان تايپي و اعرابگذاري كه مجال را ياراي ذكر آنها  ·
 .نيست

نامناسب بودن طرح جلد از لحاظ ت�گي و عدم جذابيت به ويژه در دفرت  ·
 .تطبيقات

گاهي فونت . �ايد مواردي ضعيف ميهاي به کار رفته در کتاب در  چينش فونت ·
متداخل تايپ شده است که حرکات سطور در هم است و کار قرائت م� را 

 )به ويژه در بخش استيعاب و فهم. (کند دشوار مي
که در مواردي  ٧٢، ٦٨، ٢٠، ٨وجود متون و عبارات مبهمي در اثر مانند صفحات  ·

 .نيز با نوار همخوا� ندارد
اي که با م� يا توضيحات  ن در تصاوير به کار رفته، به گونهوجود اشکاالت فراوا ·

 .سازگاري ندارد

 :از لحاظ محتوايي) ب
  :از جمله نقاط قوت محتوايي اثر

 .به کارگ�ي اصطالحات پرکاربرد عر� §
به کارگ�ي نسبتاً موفق اصطالحات تخّصيص در اثر، اگرچه در بسياري موارد  §

 .عر� است تنها ناظر به اصطالحات مديرتانه
 .گ�ي عايل از ابزارهاي تخّصيص براي تفهيم موضوع بهره §
 .جامعيت خوب محتوا و موضوع اثر §
 .انطباق محتوا با عنوان و فهرست موضوعات §
 .تناسب اثر براي تدريس با اع�ل اصالحات §
 .هاي اثر روزآمدي اطالعات و داده §
 .نوآوري اثر در شيوه ارائه و تنوع موضوعات جانبي §



  ٣٦٣     ٤صدى الحياة املرحلة التمهيدية  
 .ود مطالب مخرب در اثرعدم وج §

  :توان به موارد ذيل اشاره �ود اما معايب محتوايي اثر كه انگشت ش�ر هم هستند مي
 .هايي در معادل سازي مفردات و اصطالحات وجود ضعف *
 .هايي در به کارگ�ي اصطالحات و اساليب وجود ضعف *
 .گانه هر وحده عدم وجود نظم منطقي خايص ب� دروس سه *
 .هايي ب� م� کتاب و نوار دريس تفاوتوجود  *
براي يک کتاب دريس آموزش عر�، به کارگ�ي ش�ره صفحات با �ادهاي  *

 .فاريس نامناسب است

  :پيشنهادها) ج
 .اع�ل ويرايش اسايس در اثر به ويژه در بخش تصاوير و توضيحات آن .١
تاب دربارة تغي� طرح جلد کتاب به رنگي شادتر و درج توضيحا� در پشت جلد ک .٢

 .طرح جلد و مفهوم آن
 .هاي مناسب از لحاظ حجم، اعرابگذاري، عدم تداخل و زيبايي به کارگ�ي فونت .٣
 .و سامان دهي کّيل آن) يعني بخش قواعد(تعديل مبحث سوم هر وحده  .٤
 .به کارگ�ي اعداد و ارقام عر� در ش�ره صفحات م� .٥
 .رفع نقاط ضعف شکيل و محتوايي اثر .٦

تاب مزبور با اع�ل اصالحات و پيشنهادها به عنوان م� دريس يا کمک در مجموع ك
  .تر خواهد شد دريس مناسب

  





  
  
  
  
  
  
q  1صدى الحیاة المرحلۀ المتوسطۀ  

نوشته گروه مؤلفان كانون زبان ايران به رسپرستي آقاي  الحياةصدى هاي  مجموعه كتاب
ش توسط كانون زبان  هـ١٣٨٤، در سال ١املتوسطة املرحلةاز چاپ اول . مسعود فكري

. كتاب مزبور اساساً براي كاربرد آموزشگاهي تأليف يافته است. ايران در تهران منترش شد
هاي زبان و ادبيات عر� و  شتههاي كشور در ر  ويل عالوه بر آن در برخي از دانشگاه

الهيات در مقطع كارشنايس براي واحد مكامله زبان عر� چه به صورت م� اصيل و چه به 
كتاب مزبور در سه قالب؛ كتاب الطالب، دفرت . شود صورت كمك دريس نيز تدريس مي

اي است از  آيد شمه آنچه در ذيل مي. التطبيقات و لوح فرشده صو� عرضه شده است
  :تايج ارزيا� اين كتاب استن

  :از لحاظ شكيل) ألف
. و قواعد ويرايش و نگارش آن تا حد خو� رعايت شده است. م� اثر روان و رسا است

اين كتاب داراي بيان رصيح اهداف، مقدمه کيل، . همچن� حروف نگاري اثر مناسب است
حجم اثر . نظم استو نيز صفحه آرايي آن مناسب و م. فهرست تفصييل مطالب و تصاوير

  .با واحدهاي درس مورد نظر، به رشط حذف مباحث قواعد تناسب دارد
اما وجود اشتباهات محدود تايپي، عدم تناسب طرح جلد کتاب نسبت به دورة مقدما� و 

از نقاط ضعف شكيل اثر تشخيص داده . وجود ابهاما� در برخي تصاوير و توضيحات آن
  .شد
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 :از لحاظ محتوايي) ب

اإلفادة همچن� بخش . نظر داوران اين كه اصطالحات تخّصيص اثر بسيار عايل است
به نظر . مفيد تشخيص داده شد، ويل البته تصاوير آن خايل از ابهامات نيست املعلوماتية

رسد عدم معادل سازي اصطالحات به فاريس، و ارائه جمالت کاربردي عر� به جاي آن  مي
گ�ي كتاب از ابزارهاي علمي، طرح بحث مقدما�،  يز بهرهو ن. از نقاط قوت اثر است

 .�رين، آزمون، تصاوير و جداول از امتيازات مثبت اين كتاب است
كتاب با . برخوردار است صدي الحياةهاي  محتواي اثر از جامعيت خو� در مجموع کتاب

مدي آن بسيار همچن� روزآ . هاي مصّوب شوراي عايل برنامه ريزي مطابقت دارد با رسفصل
 .عايل است به ويژه در بخش اصطالحات و اطالعات

هايي از نوآوري، خوب بودن نظم و انسجام منطقي اثر، نداش� رويکرد ضد  داش� �ونه
هاي اسالمي، نوآوري در سبک ارائه مطالب در نوار آموزيش از ديگر نقاط قوت  ارزش

 .آيند محتوايي اين كتاب به ش�ر مي
اش� اشتباهات فراوان اعرابگذاري، حا� از عدم ويرايش كتاب پيش از چاپ با اين حال د

همچن� دشوار بودن برخي اساليب و اصطالحات براي زبان آموزان، و نا مناسب . آن است
بودن درس ب� املايض والحارض جهت فضاي علمي دانشجويي از معايب محتوايي آن به 

 .آيد حساب مي

  :پيشنهادها) ج
 .جلد کتاب و زدودن ت�گي موجود در آن تغي� طرح .١
 .تغي� درس ب� املايض والحارض يا کاس� موارد حساس آن .٢
 .اصالح اشتباهات تايپي و اعرابگذاري .٣
 .ناديده گرف� مباحث رصف و نحو، به هنگام تدريس در دانشگاه .٤
صدي هاي  افزودن اصطالحات مربوط به آشپزي و انواع غذاها، در مجموع کتاب .٥

 .که تا حدودي مورد نياز است الحياة
در مجموع كتاب مزبور با وضعيت فعيل مناسب است اما با اع�ل اصالحات و 

  .تر خواهد شد پيشنهادها  مناسب



  
  
  
  
  
  
q  2صدى الحیاة المرحلۀ المتوسطۀ  

نوشته گروه مؤلفان كانون زبان ايران به رسپرستي آقاي  الحياةصدى هاي  مجموعه كتاب
ش توسط كانون زبان  هـ١٣٨٤، در سال ٢املتوسطة املرحلةچاپ اول از . مسعود فكري

. كتاب مزبور اساساً براي كاربرد آموزشگاهي تأليف يافته است. ايران در تهران منترش شد
هاي زبان و ادبيات عر� و  شتههاي كشور در ر  ويل عالوه بر آن در برخي از دانشگاه

الهيات در مقطع كارشنايس براي واحد مكامله زبان عر� چه به صورت م� اصيل و چه به 
كتاب مزبور در سه قالب؛ كتاب الطالب، دفرت . شود صورت كمك دريس نيز تدريس مي

اي است از  آيد شمه آنچه در ذيل مي. التطبيقات و لوح فرشده صو� عرضه شده است
  :تايج ارزيا� اين كتاب استن

  :از لحاظ شكيل) ألف
حروف نگاري، صفحه آرايي و صحايف کتاب . م� اثر در مجموع كتاب روان و رسا است

كتاب داراي پيشگفتار، مقدمه، فهرست تفصييل و اج�يل مطالب . نسبتاً مناسب است
رح جلد از لحاظ همچن� ط. اما فاقد فهرست منابع و پيشگفتار و كتابشنايس است. است

 . رنگ و ت�گي نامناسب تشخيص داده شد
و نياز به ويرايش اسايس . هاي چاپي در م� و مقدمه است متأسفانه اثر مزبور پر از غلط

  .دارد
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 :از لحاظ محتوايي) ب
  .اثر از لحاظ تنوع در مطالب و رنگ آميزي از مطلوبيت خو� برخوردار است

گ�ي از ابزارهاي علمي جهت تفهيم مطلب؛ از قبيل �ارين گوناگون، متون متنوع،  بهره 
ها در جمالت از ديگر  نوار کاست علمي و فني، لغتنامه عر� به عر� با ارائه کاربرد واژه

 .نقاط قوت محتوايي اثر هستند
برنامه  هاي شوراي عايل کاربرد صحيح اصطالحات تخصيص، مطابقت محتوا با رسفصل

، صدى الحياةهاي  هايي از نوآوري، جامعيت خوب اثر در مجموع كتاب ريزي، داش� �ونه
هاي اثر، نداش� ابعاد مخرب فرهنگي، نيز بر ابعاد مثبت كتاب  روزآمدي اطالعات و داده

 .گردد افزوده مي
کارگ�ي وجود اشتباهات نحوي در اعرابگذاري متون، به : اما نقاط منفي اثر عبارتند از

برخي مفردات در بخش اصطالحات و برخي اصطالحات در بخش مفردات، ارائه برخي از 
نداش� نظم منطقي . اي ديگر که از نظم کتاب کاسته است �ارين يک وحده در وحده

خايص در ارائه موضوعات اثر، نداش� استنادات و ارجاعات در كتاب، وجود ابهاما� در 
عدم تناسب بخش قواعد براي تدريس در دانشگاه، زيرا ، أضف إىل معلوماتکبخش 

 .گ�ند تر از اين کتاب فرا مي دانشجويان قواعد را در سطحي وسيع

  :پيشنهادها) ج
 .تغي� طرح جلد کتاب و زدودن ت�گي موجود در آن .١
 .اصالح اشتباهات تايپي و اعرابگذاري .٢
 .حذف مباحث رصف و نحو از كتاب .٣
 .أضف إىل معلوماتكاز ب� بردن ابهامات موجود در بخش  .٤

  .در مجموع كتاب مزبور با اع�ل اصالحات براي تدريس مناسبرت خواهد شد



  
  
  
  
  
  
q  3صدى الحیاة المرحلۀ المتوسطۀ*  

نوشته گروه مؤلفان كانون زبان ايران به رسپرستي آقاي  الحياةصدى هاي  مجموعه كتاب
ش توسط كانون زبان  هـ١٣٨٤، در سال ٣املتوسطة املرحلةاز چاپ اول . مسعود فكري

. كتاب مزبور اساساً براي كاربرد آموزشگاهي تأليف يافته است. ايران در تهران منترش شد
هاي زبان و ادبيات عر� و  شتههاي كشور در ر  ويل عالوه بر آن در برخي از دانشگاه

الهيات در مقطع كارشنايس براي واحد مكامله زبان عر� چه به صورت م� اصيل و چه به 
كتاب مزبور در سه قالب؛ كتاب الطالب، دفرت . شود صورت كمك دريس نيز تدريس مي

اي است از  آيد شمه آنچه در ذيل مي. التطبيقات و لوح فرشده صو� عرضه شده است
  :تايج ارزيا� اين كتاب استن

  :از لحاظ شكيل) الف
گردد ويل ش�ري  نگارش اين اثر از جنبة روان و رسا بودن م� خوب توصيف مي
زند مثال در صفحه  اشتباهات تايپي و چاپي در آن وجود دارد كه به ارزش كتاب لطمه مي

ديگر از  ، و موارديللغةصحيح  ¬ لللغة يا. صحيح شهدت است ¬شهرت مقدمه؛  ١
 .اين قبيل

                                                           
مجله نامه علوم . ه استاي از آقاي دكرت عيل صابري، مورد نقد و برريس مفصل قرار گرفت اين كتاب طي مقاله *

 .١٢٦- ١١٥صص . ١٣٨٥و بهار  ١٣٨٤، زمستان ١٣انسا�، ش�ره 
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از حيث حروف . به لحاظ رعايت قواعد ويرايش و نگارش كتاب در سطح عايل است
و اين كتاب نسبت . شود آرايي و صحايف، و طرح جلد نيز خوب ارزيا� مي نگاري و صفحه

و از حيث مشخصات كامل يك كتاب، حاوي . به حجم واحد دريس تناسب خو� دارد
�يل و تفصييل و تصاوير است ويل از فهرست منابع و مقدمه، فهرست مطالب اج

  .بهره مانده است كتابشنايس �

  :از لحاظ محتوايي) ب
در اين كتاب، كاربرد اصطالحات تخصيص كيفيت خو� دارد و در آن معادل سازي 
اصطالحات تخصيص به نحوي احسن صورت گرفته است و از جمله ابزارهاي علمي به كار 

  .ين، آزمون، و تصوير و نوارهاي آموزيش است�ر: رفته در آن
و از ديگر موارد . اين اثر به نحوي كامل، از جامعيت محتوا و موضوع برخوردار است

اگرچه عنوان گوياي رسالت . قابل مالحظه انطباق كامل محتواي كتاب با فهرست است
  .اصيل كتاب يعني آموزش مكامله است
ريزي براي درس مورد  هاي شوراي عايل برنامه رسفصلاز نظر داوران، اثر حارض بر اساس 

و اين كتاب براي . دهد نظر طراحي نشده است ويل اهداف درس مكامله را پاسخ مي
ويل براي بهرت شدن . تدريس با توجه به مقطع و رشتة تحصييل خوب ارزيا� شده است

  :آن چند پيشنهاد شده كه از موارد اشكال است
  .تغي� يابد) التعديالت(ينات به واژة التحس: ٢صفحه  -
  .زائد است) هل(كلمة  ٤ش�ره  ٦صفحه  -
  .تغي� يابد) فقدت(به ) خرست(پاراگراف آخر واژه  ١٥صفحه  -

اما مجال را ياراي ذكر . اند و ديگر موارد كه داوران ذكر آن را به صورت كايف بيان داشته
  .همه آنها نيست

و از نظم منطقي و انسجام . كايف را دارد  طالعات بهرهها و ا اين كتاب از روزآمدي داده
و نويسندگان كتاب از منابع موجود براي تبي� موضوعات به قدر . خو� برخوردار است
  .شود اند اما هيچگونه ارجاعا� يا فهرست منابعي در كتاب ديده �ي كايف استفاده كرده



  ٣٧١     ٣صدى الحياة املرحلة املتوسطة  
  :پيشنهادها)ج

 .اع�ل اصالحات شكيل و محتوايي .١
 .اع�ل تغي�ات اسلو� و استحسا� .٢
 .گذاري ويرايش دقيق م� به ويژه در اعراب .٣
گ�ي از كتب معترب جهت  تجديدنظر اسايس در درس قواعد و بهره .٤

 .منابع قواعد
 .پذيرد حذف دروس قواعد، چنانچه تدريس آن در دانشگاه انجام مي .٥

وت بيشرتي برخوردار در مجموع اين كتاب با اع�ل اصالحات شكيل و محتوايي از ق
  .خواهد بود

  
  
  





  
  
  
  
  
  
q  4صدى الحیاة المرحلۀ المتوسطۀ  

نوشته گروه مؤلفان كانون زبان ايران به رسپرستي آقاي  الحياةصدى هاي  مجموعه كتاب
ش توسط كانون زبان  هـ١٣٨٤، در سال ٤املرحلة املتوسطةاز چاپ اول . مسعود فكري

. كتاب مزبور اساساً براي كاربرد آموزشگاهي تأليف يافته است. ايران در تهران منترش شد
هاي زبان و ادبيات عر� و  رشتههاي كشور در  ويل عالوه بر آن در برخي از دانشگاه

الهيات در مقطع كارشنايس براي واحد مكامله زبان عر� چه به صورت م� اصيل و چه به 
كتاب مزبور در سه قالب؛ كتاب الطالب، دفرت . شود صورت كمك دريس نيز تدريس مي

اي است از  آيد شمه آنچه در ذيل مي. التطبيقات و لوح فرشده صو� عرضه شده است
  :نتايج ارزيا� اين كتاب است

  :از لحاظ شكيل) ألف
كتاب داراي پيشگفتار، . اثر مزبور در مجموع روان و رسا است به جز در مواردي محدود

بيان رصيح و ضمني اهداف، مقدمه کيل، فهرست مطالب ضمني و تفصييل، تصاوير و 
 . لوح فرشده صو� كه از كيفيت بسيار خو� برخوردار است

ها و  داراي قطع مناسب، صفحه آرايي و صحايف خو� است ضمن اينکه تنوع فونتکتاب 
حجم اثر با واحدهاي مورد نظر دانشگاهي تناسب . هاي تايپي در آن مطلوب است قلم

دارد، به رشط حذف مباحث قواعد که جنبه آموزشگاهي دارد، يا  حد اقل واگذاري آن 
  .مباحث به دانشجويان
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  :از جمله. از نقاط ضعف شكيل نيستاما اين اثر عاري 
نارسا بودن برخي اصطالحات اثر به علت کاربرد محدود در کشورهاي حوزه مديرتانه، 

طلبد، نامناسب بودن  وجود اشکاالت فراوان تايپي كه رضورت بازنگري و ويراستاري را مي
هاي به  طرح جلد از لحاظ ت�گي و عدم جذابيت به ويژه در دفرت تطبيقات، چينش فونت

گاهي فونت به قدري ريز و متداخل . کار رفته در کتاب عل�غم تنوع، بسيار ضعيف است
تايپ شده است که حرکات سطور در هم و غ� قابل تشخيص است و کار قرائت م� را 

و ه�نگونه كه قبال گفته شد صفحه آرايي م� مناسب است، اما . کند بسيار دشوار مي
ايل وجود دارد در حاليکه صفحا� ديگر پر از مطلب و متداخل صفحات زيادي با فضاي خ

 .اند تايپ شده

 :از لحاظ محتوايي) ب
به کارگ�ي اصطالحات : از جمله. اثر مزبور داراي نقاط قوت محتوايي بسياري است

پرکاربرد عر�، معادل سازي مناسب اصطالحات به زبان عر� و به کارگ�ي آن در 
گ�ي بسيار مناسب از ابزارهاي علمي از قبيل تصاوير، �ارين  ههاي مناسب، بهر  مثال

جهت رسيدن به اهداف، جامعيت خوب اثر در مجموع ... متنوع، نوار آموزيش و
، انطباق محتواي اثر با فهرست آن، روزآمدي خوب اثر، داش� صدي الحياةهاي  کتاب

هاي چهارگانه زبا� و  ها، تلفيق مهارت نوآوري در زمينه نوار آموزيش، تنوع رنگ
البته بدون . (گ�ي مناسب اثر از منابع موجود برخورداري از ابزارهاي کمک آموزيش، بهره

 . گ�ي منفي سيايس و ارزيش ندارد ، جهت)ذکر منابع
اما وجود اشکاالت فراوان اعرابگذاري، عدم همخوا� نوار آموزيش با برخي عبارات م� 

ً گويندگان برخي از ع( ، ناهمخوا� تصاوير م� با )اند بارات م� را به تصحيح كردهظاهرا
هايي در تصاوير ارائه شده، به طوري که تصاوير تحت الشعاع  نوار آموزيش، وجود ضعف

ها حد  گ�ي از منابع بدون ذکر نام آن بهره. گ�ند و گاهي با م� ناهمخوان است قرار مي
توان  به طوريکه مي. حاکم بر موضوعات اقل در پايان کتاب، و عدم وجود نظم منطقي



  ٣٧٥     ٤صدى الحياة املرحلة املتوسطة  
وحدات آموزيش را به راحتي جابجا �ود و مشکيل براي کتاب به وجود نيايد، همگي نقاط 

 .دهند ضعف اين كتاب را تشكيل مي

  :پيشنهادها) ج
 .اع�ل ويرايش اسايس در اثر به ويژه در بخش تصاوير .١
 .تغي� طرح جلد کتاب .٢
ز لحاظ حجم، اعرابگذاري، عدم تداخل و هاي مناسب ا به کارگ�ي فونت .٣

 .زيبايي
 ...تصحيح اشتباهات چاپي، اعرابگذاري، اسلو� و .٤
 .رفع نقاط ضعف شکيل و محتوايي اثر .٥
 .ه�هنگ كردن تصاوير، م� و نوار آموزيش .٦

در مجموع كتاب مزبور با اع�ل اصالحات و پيشنهادها به عنوان م� دريس و کمک دريس 
  .تر خواهد شد مناسب

  
  
  





  
  
  
  
  
  
q دروس فی المحادثۀ العربیۀ  

چاپ دوم . اثر آقاي محمد حسن معصومي بهبها� است يف املحادثة العربيةكتاب دروس 
اين كتاب . ق منترش شد هـ١٤٢٧اين كتاب توسط انتشارات نداي رسوش شهر قم در سال 

اي است  آيد گزيده آنچه در ذيل مي. با توجه به كاربرد دانشگاهي مورد ارزيا� قرار گرفت
  :از نتايج داوري شكيل و محتوايي اثر

  :از لحاظ شكيل) الف
اين كتاب از لحاظ حروف نگاري، صفحه . م� اثر و سؤاالت هر درس روان است و رسا

همچن� حجم اثر با تعداد واحدهاي . آرايي و صحايف، از كيفيت خو� برخوردار است
كتاب داراي پيشگفتار، مقدمه کيل، فهرست مطالب تفصييل . دريس مورد نظر تناسب دارد

ع اثر قواعد ويرايش و نگارش آن به خو� رعايت شده و در مجمو . و بيان اهداف است
  . است

وجود برخي اشتباهات : از آن جمله. اما اين اثر داراي نقاط ضعف شكيل نيز هست
محدود تايپي، نداش� فهرست اعالم، فهرست موضوعي و کتابشنايس، سنگ� بودن برخي 

  .از متون براي مرحله اول از مکاملة عر�
در طرح جلد داراي اشکال است، عنوان به الت� ترجمه نشده است، بلکه عنوان الت� اثر 

ه�ن گويش عر� است با تلفظي فاريس وحرويف الت� نگارش يافته است آن هم بدون در 
  ) doros fi almohadasa alarabiya. (نظر گرف� حروف بزرگ آغاز عنوان
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 :از لحاظ محتوايي) ب 

ب و دقيق اصطالحات کاربردي اثر در مجموع آن از نقاط قوت اثر معادل سازي خو 
؛ ١٣سطر ٨٠صفحه: اما با اين حال در مواردي اشكاال� جز� داشته است، مانند. است
  .است»هلو«ترجمه شده است در حاليكه معني صحيح آن » آلو» «خوخ«كلمه 

و همچن� محتواي آن با عنوان . اثر از لحاظ موضوعي از جامعيت خو� برخوردار است
هاي شوراي عايل برنامه ريزي را  و تا حدود زيادي رسفصل. فهرست مطالب همخوا� دارد

عنوان  به ٢و  ١هاي عر�  داوران معتقدند اثر مزبور جهت تدريس مكامله. دهد پوشش مي
. موضوعات كتاب نيز از روزآمدي الزم برخوردار است. فرعي تناسب دارد م� اصيل يا

  . ن نيز کاربردي استفزون بر اين، محتواي آ 
اثر از نوآوري خو� در تنوع و ک�ت گفتگوها برخوردار است، و در اک� گفتگوهاي ارائه 

كتاب . و همچن� در برخي دروس گرايش ميل مذهبي دارد. شده داراي گرايش ديني است
 .فاقد بعد مخرّب فرهنگي و اجت�عي است

ابزارهاي علمي جهت تفهيم موضوع گ�ي از برخي  و از مهمرتين نقاط قوت آن بهره
 .هاي پس از هر گفتگو و رشح برخي از مفردات مانند پرسش

وجود اشتباهات فراوان در اعرابگذاري م�، وجود برخي اشتباهات محدود ساختاري و 
نحوي در اسلوب و جمله بندي اثر، به کارگ�ي اصطالحات خاّص به يک کشور از 

. ز ابزارهاي علمي الزم جهت تفهيم موضوع درسگ�ي ا کشورهاي عر�، عدم بهره
ابزارهايي از قبيل �ارين متنوع ساختاري، تصاوير کمک آموزيش، نوار صو� و غ�ه همگي 

 .آيند از نقاط ضعف محتوايي اين اثر به ش�ر مي

  :پيشنهادها) ج
 .ايجاد تسلسل منطقي در مباحث اثر .١
 .ابنوش� �ارين ساختاري و تقويت کننده براي کت .٢
 .ايجاد فصول مختلف بر اساس موضوعات و ترم بندي .٣

تر  در مجموع كتاب مزبور با اع�ل اصالحات و پيشنهادها براي تدريس مناسب
  .خواهد شد



  
  
  
  
  
  
  
q قرائت متون مطبوعات عربى  

كتاب در تابستان سال  چاپ اول اين. اين كتاب نوشتة آقاي دكرت سيد احمد امامزاده است
كتاب مزبور در . ش توسط دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب منترش شد هـ١٣٨٠

هايي  مقطع كارشنايس دو رشته زبان و ادبيات عر� و الهيات اين دانشگاه و دانشگاه
اي است از نتايج داوري شكيل و  آيد خالصه آنچه در ذيل مي. گردد ديگر تدريس مي

  :ابمحتوايي كت

  :از لحاظ شكيل) الف
م� كتاب روان و رسا است، ودر مجموع اثر قواعد ويرايش و نگارش آن به خو� رعايت 

اما گاهي عالئم همزه قطع براي همزه وصل به كار رفته است، مانند . شده است
  :و در مواردي همزه قطع بدون نشانه آمده است مانند. »اتَّهمَ « ¬» إتَّهمَ «: ١٥صفحه
» األرد�«، »اإلرسائييل« ¬» االرسائيلية«و» االرد�«، »االرسائييل« :١٥صفحه
  .»اإلرسائيلية«و

اثر از لحاظ حروف نگاري، صحايف، طرح جلد، صفحه آرايي، و كيفيت تايپ در حّد عايل 
هاي مربوط به درس روزنامه و مجالت عر�  همچن� حجم اثر با تعداد واحد. است

  .تناسب دارد
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داراي مقدمه، بيان رصيح اهداف، فهرست اج�يل مطالب و فهرست منابع اين كتاب 
  .اما فاقد پيشگفتار و فهرست اعالم و فهرست موضوعي است. است

  :از لحاظ محتوايي) ب
شود، زيرا اساساً تأليف آن به  كتاب از لحاظ كاربرد اصطالحات تخصيص خوب ارزيا� مي

  .هاي گوناگون است هجهت آموزش اصطالحات تخصيص عر� در زمين
و . اما نظر داوران بر اين است كه ميزان آموزش اصطالحات اقتصادي در اثر كم است

گاهي اوقات اصطالحات معادل سازي شده بسيار ساده و دانشجويان از پيش با آنها 
در مواردي اشكاال� از نظر معادل سازي . ٨٥در صفحه» أساتذة«آشنايي دارند، مثل كلمه 

  : به عنوان �ونه. صطالحات به زبان فاريس ديده شده استكل�ت و ا
ترجمه شده است، كه اين معادل سازي خايل از » بنيه نظامي«كه به » التسلّح«: ١٣صفحه

  .اشكال نيست
در حاليكه معادل . ترجمه شده است» پرتويي از قرآن«به » يف رحاب القرآن«: ٧٥صفحه

  .است» در آستان قرآن«دقيق آن 
» از ب� بردن«ترجمه شده است كه دقيقرت عبارت » از ب� برد«به » إزالة«: ١١صفحه
  .است
در حاليكه بهرت است . ترجمه شده است» خودگردان«به » الحكم الذا�«: ١٢صفحه
  .و مواردي از اين قبيل. »حكومت خودگردان«: بگويد

شنهاد داوران اما پي. مؤلف براي تفهيم موضوع از ابزارهاي مناسبي استفاده كرده است
رسد كه اثر از جامعيت خو�  به نظر مي. ايجاد تنوع بيشرت در �ارين كتاب است

. و نظم و انسجام دروس در آن از منطق و استحكام خو� برخوردار است. برخوردار است
شود اخبار راديو كه در قسمت دوم كتاب گنجانده شده است و از اخبار  اما پيشنهاد مي

شود  الت كه در قسمت دوم آمده است آسانرت باشند، لذا پيشنهاد ميها و مج روزنامه
مؤلف محرتم قسمت اول و دوم كتاب را جابجا كنند، تا مطالب از آسان به سخت ارائه 

  .شود



  ٣٨١    قرائت متون مطبوعات عر�  
هاي شوراي عايل برنامه ريزي تطابق دارد، و مطالب آن براي تدريس در  كتاب با رسفصل

  .زبان و ادبيات عر� مناسب است اما كايف نيسترشته الهيات مناسب است، و براي رشته 
اما طبيعت اين درس مبتني بر . كتاب در زمان تأليف از روزآمدي خو� برخودار بود

شوند و  و اين مطالب خواه ناخواه خييل رسيع دچار روزمرگي مي. اي است مطالب رسانه
ييل رسيع بايد تغي� ولذا اين نوع كتب خ. نياز به تغي� مطالب و به روز كردن آنهاست

تر كردن  و بهرتين راه براي طوال�. هاي جديدتري جاي آنها را بگ�ند محتوا بدهند يا كتاب
هاي مطرح روز و اكتفا كردن  هاي حذف اسمهاي مشهور و شخصيت عمر اين گونه كتاب
رسد نويسنده محرتم كتاب به اين نكته توجه  كه به نظر مي.  ها است به ذكر مسئوليت

  .اند ايف داشتهك
و هيچگونه . شود همچن� مطالب كتاب از لحاظ ارزيش و اخالقي مثبت ارزيا� مي

  .شود مطالب مخرب سيايس در آن ديده �ي

  :پيشنهادها) ج
  .كتاب ويرايش علمي و فني شود. ١
ً در عرصة ادبيات . ٢ اصطالحات اقتصادي كتاب افزايش يافته و اصطالحا� كه جديدا

  .ادي وارد شده به آن افزوده گرددسيايس و اقتص
  .تر و بيشرتي براي دروس پيش بيني گردد �ارين متنوع. ٣
  .عنوان كتاب اصالح گردد. ٤
  .استنادات و ارجاعات كتاب با تفاصيل بيشرتي ذكر شود. ٥
  .اشكاالت چاپي محدود و اعرابگذاري برطرف گردد. ٦

اع�ل اصالحات و پيشنهادها براي  شود، اما با در مجموع م� مزبور خوب ارزيا� مي
  .تر خواهد بود تدريس مناسب

  
  





  
  
  
  
  
  
q  قرائت متون مطبوعاتى و گوش دادن به رادیو و تلویزیون و

  ها سخنرانى

چاپ اول اين كتاب در آبان ماه . صدقي است اين كتاب نوشته آقاي دكرت حامد
كتاب مزبور عالوه . ش توسط مركز چاپ و انتشارات دانشگاه پيام نور منترش شد هـ١٣٧٧

هاي  هاي الهيات و زبان و ادبيات عر� دانشگاه بر اين دانشگاه در مقطع كارشنايس رشته
شكيل و محتوايي  اي است از نقد آيد شمه آنچه در ذيل مي. گردد ديگري تدريس مي

  :كتاب

  :از لحاظ شكيل) الف
و قواعد ويرايش ونگارش در آن تا حدود زيادي . م� كتاب در مجموع روان و رساست

م� عر� به كار رفته در اثر در حّد مطلو� است، اما در عبارات فاريس . رعايت شده است
  :به عنوان مثال. اثر گاهي اشكاالت ويراييش و نگاريش وجود دارد

هم� اشكال نيز در . زائد است» را«كه واژه » درك مفاهيم اخبار اين درس را«: ٦٠صفحه
  .تكرار شده است ٣١صفحه 
  .است» ها را در جمله مفهوم واژه«كه صحيح آن » اي مربوط مفهومها واژه«: ١٠صفحه
 هاي و آنها را در جمله سازي«كه صحيح آن » و آنها را درجمله سازي گوناگون«: ١٢صفحه
، ١٥٥، ١٢٩، ١١٥، ١٠١، ٩٢، ٤٠، ٧٠اين اشكال در صفحات ديگري مانند . است» گوناگون
  .شود نيز مشاهده مي... و ١٧٩، ١٦٧
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ها را  اين واژه«كه صحيح آن » ها در جمله سازي گوناگون به كار گ�د اين واژه«: ٢١صفحه
  .ار شده استتكر  ٨١اين اشكال در صفحه . است» در جمله سازي گوناگون به كار گ�د

كه اين عبارت نياز به بازنوييس » ترجمه فاريس روان �رين ترجمه انجام دهد«: ٢١صفحه
  .مجدد دارد

  .است» هاي درس حل كردن �رين«كه صحيح آن » حل كرده �رينهاي درس«: ٣١صفحه
صحيح » ...هايي مانند يصل، با واژه«كه صحيح آن » ...ها مانند يصل،  با واژه«: ٤٠صفحه
  .تاس

  .زيرا جمع عاقل است. است» قهرمانان«كه صحيح آن » قهرمان«: ٦١صفحه
كه صحيح آن » دارند اعالن مي... هاي استع�ري اعرتاض خود را عليه سياست«: ٢٦٠صفحه

  .است» دارند اعالم مي... «
بازپس گرفته و بازگردانده «كه صحيح آن » شود بازپس و بازگردانده �ي«: ٢٨٣صفحه 
  .»شود �ي

متأسفانه از آنجايي كه تايپيست اثر آشنايي چندا� با زبان فاريس نداشته است؛ اين كتاب 
  :مانند. خايل از اشكاالت چاپي در عبارات فاريس نبود

  .»سازمان فرهنگ« ¬» سازمان فرهنك«: ١٦٨صفحه
  .»ناكام ماند« ¬» ناگام ماند«: ١٨٠صفحه
  .»پالكاردها« ¬» بالك كاردها«: ١٨١صفحه
  .»پشت بام« ¬» بشت بام«: ١٨١صفحه
  .»توتون« ¬» تُُ� «: ٢٠٧صفحه
  .»چ�ه شد« ¬» ج�ه شده«: ١٤٤صفحه
  .»ها ذخ�ه« ¬» ذخ�ها«: ١٥٦صفحه
  .»پنبه« ¬» پمبه«: ١٥٦صفحه



  ٣٨٥     ...قرائت متون مطبوعا� و گوش دادن به راديو و  
رسد طرح جلد كتاب تناسب چندا� با موضوع كتاب ندارد، اما اين اشكال به  به نظر مي

هاي پيام نور متوجه نويسنده نيست و اشكال از نارش  بخاطر يكسان بودن طرح جلد كتا
  .محرتم است

همزه : در موارد زيادي عالئم نوشتاري همزه قطع و همزه وصل رعايت نشده است، مانند
و يا كل�ت زير در جاهاي . هاي زيادي از م� در مكان» إنْ «يا » أنّ «يا » إنّ «كلمه 

كه صحيح آن إيجاع، ... ة، احراز، اقّدم، االستاذان وايجاع، اوجع، اذاعة، اسئل: مختلفي از اثر
  .است... و أوَجَع، إذاعة، أسئلة، إحراز، أقّدم، األستاذان

واحد دريس سازگاري ندارد و پيشنهاد دادند حجم اثر ٢داوران اثر معتقدند حجم كتاب با 
را به  درس تقليل يابد و يا اينكه اساتيد اين درس بخيش از كار ١٤از بيست درس به 
  .دانشجو واگذار �ايند

ها، فهرست  از محاسن اثر داش� مقدمه كيل، بيان رصيح اهداف اثر در تك تك درس
اما متأسفانه اثر فاقد . نامه در پايان كتاب است تفصييل مطالب، فهرست منابع و واژه
  .پيشگفتار، جداول و كتابشنايس است

  :از لحاظ محتوايي) ب
كيل اشاره شد كتاب از لحاظ عبارات عر� مشكل چندا� ندارد ه�نگونه كه در برريس ش

لذا به كارگ�ي اصطالحات تخصيص در اين اثر به درستي به كار رفته است، اما معادل 
  .ها در برخي موارد دقيق نيست سازي واژه

گ�ي مؤلف از ابزارهاي  داوران معتقدند ي� از بهرتين نقاط قوت محتوايي اثر بهره
تنوع در �ارين، تنوع در شيوه آموزش م� درس، . جهت تفهيم موضوع استمناسب 

  .باشند نامه وغ�ه همگي از ابزارهاي موفق اين كتاب مي واژه
كتاب از جامعيت خو� برخوردار است و چنانچه دانشجويان حد اقل دو سوم از مطالب 

اما . ا� عر� پيدا كنندتوانند تسلط مناسبي را بر متون مطبوع كتاب را خوب بياموزند مي
اثر مزبور نياز مربم به نوار آموزيش دارد تا شيوه تلفظ صحيح كل�ت و عبارات عر� را به 

و . لذا شايسته است مؤلف و نارش محرتم در اين راه همت گ�رند. دانشجو آموزش دهد
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يد اين نوار دريس فقط مربوط به قسمت اول كتاب يعني اخبار راديويي نيست بلكه با
  .شامل ديگر قسمتهاي آن يعني متون مطبوعا� نيز شود

آمده » تلويزيون«زيرا در عنون كلمه . عنوان كتاب با محتواي آن مطابقت كاميل ندارد
أنباء «همچن� در قسمت اول آمده است . است و محتواي اثر فاقد متون تلويزيو� است

ويي آن هم راديو عر� تهران آمده ، در حاليكه اخبار فقط از يك ايستگاه رادي»اإلذاعات
  .هاي شوراي عايل برنامه ريزي مطابقت دارد محتواي اثر با رسفصل. است

اما طبيعت اين درس مبتني بر . كتاب در زمان تأليف از روزآمدي خو� برخودار بود
شوند و  و اين مطالب خواه ناخواه خييل رسيع دچار روزمرگي مي. اي است مطالب رسانه

ولذا اين نوع كتب خييل رسيع بايد تغي� . تغي� مطالب و به روز كردن آنهاست نياز به
تر كردن  و بهرتين راه براي طوال�. هاي جديدتري جاي آنها را بگ�ند محتوا بدهند يا كتاب
هاي مطرح روز و اكتفا كردن  هاي حذف اسمهاي مشهور و شخصيت عمر اين گونه كتاب
رسد نويسنده محرتم كتاب به اين نكته توجه  ه به نظر ميك.  ها است به ذكر مسئوليت
رسد كه هدف، يادگ�ي اصطالحات و تعاب� است، اما  اگرچه به نظر مي. اند چندا� نداشته

  .به هر حال داش� اخبار قد�ي، اثر روحي خوب و مناسبي بر دانشجويان ندارد
و عرضه . ي خو� برخوردار استداوران معتقدند شيوه طراحي كتاب و �ارين آن از نوآور 

  .اي در ايران نداشته است مطالب به اين شيوه سابقه
نظر به اينكه كتاب براي آموزش غ� حضوري در دانشگاه پيام نور تدوين يافته است، 

اما اين شيوه به نظر داوران شيوه صحيحي نيست . پاسخ �ارين در پايان كتاب آمده است
داوران معتقدند . كند ها از روي آن مي ق به نوش� پاسخو دانشجويان حضوري را تشوي

تواند هم براي دانشجويان حضوري و هم غ�  هاي �ارين در نوار صو� مي آوردن جواب
  .تر باشد حضوري مناسب

  
  
  



  ٣٨٧     ...قرائت متون مطبوعا� و گوش دادن به راديو و  
  :پيشنهادها) ج
  .هاي شكيل و محتوايي اثر اصالح غلط. ١
  .كاهش حجم كتاب. ٢
  .مفهوم آن سازگاري بيشرتي پيدا كندطرح جلد كتاب تغي� يابد و با . ٣
  .از منابع و مآخذ بيشرتي استفاده شود. ٤
  .استفاده از تصاوير متناسب با موضوع درس. ٥
  .ها براي روزآمدي بيشرت اثر حذف اعالم از م� اثر و اكتفا به ذكر مسئوليت. ٦
صو� به هاي �ارين در نوار  ضبط مطالب كتاب بر روي نوار دريس و آوردن جواب. ٧

  .جاي درج آن در پايان كتاب
در مجموع كتاب داراي نقاط قوت زيادي است و با اع�ل اصالحات شكيل و محتوايي و 

  .تر خواهد بود عمل به پيشنهادها براي تدريس مناسب
  

  





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل هشتم
  روش نقد و بررسی کتب

  تحقیق و منبع شناسی
 





 
 
 
 
 
 

q البحث األدبی مناهجه ومصادره  

چاپ اول آن مشرتكاً توسط . فام است اين كتاب نوشتة رسكار خانم دكرت بتول مشك�
ها  و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسا� دانشگاه) ع(دانشگاه امام صادق 

اين كتاب براي تدريس در دانشگاه و . ش در تهران منترش شد هـ١٣٨٤به سال ) سمت(
كه اين . زبان و ادبيات عر� در دو مقطع كارشنايس و كارشنايس ارشد مناسب است  رشته

  :نقد و برريس قرار گرفته استاثر با توجه به موارد زير مورد 

  :از لحاظ شكيل) الف
و قواعد ويراييش و نگاريش در آن رعايت شده است از . نگارش كتاب روان و ساده است
. آرايي، صحايف و طرح جلد از كيفيت مناسبي برخوردار است لحاظ حروف نگاري و صفحه

رشد مناسب است ويل از نظر داوران، حجم اين كتاب براي تدريس در دوره كارشنايس ا
اين كتاب . اي از آن را مّد نظر قرار داد براي تدريس در دوره كارشنايس بايد گزيده

همچن� از مقدمه كيل، فهرست اج�يل و فهرست منابع بهره برده، ويل فاقد پيشگفتار، 
بيان رصيح اهداف، خالصه فصول و فهرست اعالم و فهرست موضوعي و كتابشنايس است، 

هايي از اشتباهات شكيل اثر  ذيال �ونه. ي از اشكاالت تايپي و چاپي عاري نيستو از برخ
  : گردد ارائه مي
  .»يعرضون« ¬» يعرضوا«: ٥، سطر٢٧صفحه
  .»اآلفاق« ¬» االفاق«: ٦، سطر٢٩صفحه
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  »...ويكتب عليها ما « ¬» ...وتكتب عليها ما «: ١٦، سطر٢٩صفحه
  . »توضع ورقة«يا » يوضع ورق« ¬» توضع ورق«: ١١، سطر٣٠صفحه
  .»إذ إنّ « ¬» إذ أنّ «: ٢٣، سطر٣٢صفحه
  .»فال يك� من استع�له�« ¬» فال يك� من استع�لها«: ٢، سطر٣٩صفحه
  »انترص املؤلف بكتابه هذا« ¬» انترص املؤلف بكتابة هذا«: ١٧، سطر١٣٢صفحه

  .و مواردي ديگر
نظر نويسنده همخوا� ندارند،  هاي به كار رفته در اثر با معا� مدّ  گاهي اوقات واژه

  :مانند
به معني پيچيدگي و درگ�ي است در حايل كه اين قصد » تشابك«واژه : ٥سطر  ٢صفحه

  .به كار رود» �اسك«شود واژه  نويسنده محرتم نيست، پيشنهاد مي
در زبان عر� به معني نوجوانان يا دانش آموزان » الناشئة«واژه : سطر آخر ٢صفحه

شود  لذا پيشنهاد مي. در حاليكه منظور نويسنده مبتديان است. �يي استمرحله راهن
  .به كار رود» الطلبة الجامعيّ�«

در مواردي عبارات داراي ضعف اسلوب يا ابهام شديد هستند، كه به احت�ل قوي، سبب 
أغلب ما إعادة النظر «عبارت : ١٣، سطر٣٥مانند صفحه . آن ضعف در تايپ اثر است

يعرّف بالرضورّي «عبارت : ٦سطر ٤٥وصفحه. »يف يتّم املرحلة السادسة هذهوالتعديل 
كه » األدبية، رآه ابن خلدون-لقيمة الكامل العلمية«عبارت  ١٥سطر ٩٠و صفحه . »تعريفه

  .عبارت ضعيفي است
  :باشد از ديگر موارد شكيل اثر نكات ذيل مي

ً دو كلمه از آن جا ك» اخرتاع متفرّق، أو تكميل ناقص«عبارت : ١٧سطر ٧صفحه ه ظاهرا
  .است» اخرتاع معدوم، أو جمع متفرّق، أو تكميل ناقص«افتاده است، و صحيح آن 

كه به علت مذكر بودن فهرس صحيح آن » الواحدة تلو األخرى«عبارت : ٣سطر ٦٤صفحه
  .»الواحد تلو اآلخر«است كه بنويسند 



  ٣٩٣    البحث األد� مناهجه ومصادره  
قبل خود بازگردد و تصحيح  كه ضم� بايد به ما» وهي موسوعة«عبارت : ٨سطر ٨٨صفحه

  .»وهو موسوعة«شود به 
يف «يا » يف الصعيد«كه بهرت است » ولد بقفط يف صعيد«عبارت : ٣پاورقي  ١١٣صفحه 

  .»صعيد مرص
  .و مواردي ديگر

  :از لحاظ محتوايي) ب
اين اثر از اصطالحات تخصيص بسيار خو� استفاده كرده است و معادل سازي اصطالحات 

و از ابزارهاي علمي خو� بهره برده و از لحاظ جامعيت . صورت گرفته استدر آن خوب 
و از انطباق خو� در زمينه محتوا با عنوان . شود  محتوا و موضوع بسيار خوب توصيف مي

هاي  كتاب از نظر داوران با رسفصل. و فهرست برخوردار است و كل كتاب بيانگر آن است
  .مورد نظر مطابقت كامل دارد ريزي براي درس شوراي عايل برنامه

و به لحاظ روزآمدي مطالب و اطالعات بسيار خوب است، همچن� از نوآوري خو� در 
همچن� از نظم . مند است هاي اينرتنتي و منابع بسيار جديد بهره استفاده از سايت

و از منابع موجود براي تبي� موضوع مورد بحث استفاده . منطقي خو� برخوردار است
ويل تسلسل تاريخي در ذكر بعيض منابع رعايت نشده، اما نويسنده در . زم را برده استال 

  .استنادات و ارجاعات اثر خود وفادار بوده است
  .پردازيم ويل در ذيل به برخي اشكاالت محتوايي مي

 ١٧مانند صفحات : ها كه در آن مؤلف اثر ذكر نشده استاندارد نبودن برخي پاورقي .١
 .١٦٧....... ، ٢٦، ٢٢، ٢١، ٢٠و  ١٩و 

از جمله عدم رعايت : عدم رعايت استانداردهاي علمي روش تحقيق در ذكر منابع .٢
تسلسل تاريخي، مثل صفحه اول در مورد احمد شلبي، عيل جواد الطاهر و شوقي 

 .ضيف
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گ�ي خو� و رويكرد فرهنگي و ارزيش مناسبي دارد، ابعاد مخرب در آن  اين اثر جهت
باشد بلكه تأليف خود نويسنده و يك  اين كتاب از نوع ترجمة اثر، �ي نيست و در ضمن
  . گردد اثر نو محسوب مي

  :پيشنهادها) ج
 .ثبت توضيحا� دربارة طرح جلد در پشت آن .١
 .ها و فهرست منابع ذكر چگونگي ثبت منابع اينرتنتي در پاورقي .٢
 .٢٤معريف يك پايگاه اينرتنتي مختص به منابع و مصادر در صفحه  .٣
 .٥٨هاي هر رشح از رشوح ح�سه و اختالفات آن با يكديگر در صفحة  ذكر ويژگي .٤
 ٩٩كه در صفحة ) مالحظات عيل كتاب طبقات الشعراء(افزودن عنوا� شبيه به  .٥

 .تا ه�هنگي خاص ب� اجزاي اثر پديد آيد. آمده است
شهرت براساس لقب، (يك دست كردن روية ذكر مصادر و منابع در فهرست منابع  .٦

 ).يا براساس اسم كوچك
در مجموع كتاب مزبور داراي نقاط قوت خو� است، و با اع�ل پيشنهادها و كوشش 
در رفع مشكالت محتوايي و شكيل براي تدريس در دو مقطع كارشنايس و كارشنايس ارشد 

  .تر خواهد بود مناسب

  



  
  
  
  
  
q أمهات المصادر العربیۀ  

چاپ اول اين . نوشته آقای دکرت عنایت اله فاتحي نژاد است املصادر العربیةكتاب أمهات 
کاربرد این کتاب در رشته . ش منترش شد. هـ ١٣٧٧كتاب توسط انتشارات سمت، به سال 

  :بق موارد زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته استباشد که ط زبان و ادبیات عربی مي

  :از لحاظ شكيل) الف
م� کتاب با قلمی ساده و روان و بدون پیچیدگی نگارش یافته است، م� به زبان عربی 

در این اثر اصطالحات تخصصی خاصی به کار . نوشته شده و از این بابت مشکلی ندارد
ها  نرفته، چرا که م� کتاب نیاز به اصطالح به خصويص ندارد و در آن به معرفی کتاب

یم مطالب از فنون و ابزارهای علمی الزم استفاده نشده برای تفه. پرداخته شده است
باشد و کتاب مشتمل بر مقدمه، فهرست  کیفیت چاپ م� در حد متوسط مي. است

  . مطالب، کتابشناسی و فهرست منابع و مآخذ است

  :از لحاظ محتوايي) ب 
، ولی محتوای م� با توجه به تعداد واحدها، عنوان درس و رشته تحصیلی جامعیت ندارد

مطالب هر یک از فصول و عناوین از جامعیت . محتویات م� با فهرست مطابقت دارد
ها به منابع  به عنوان مثال در فصل اول بهرت است که این کتاب. باشد برخوردار �ی

، زهر اآلداب و )رشیف رضی( نهج البالغة، غررالفوائد و درر القالئد: موجود اضافه شود
و باید ). النویری( نهایة األرب يف فنون األدب، و )ق ابراهیم القیروانیابواسحا(�ر األلباب 

، و مصادر علوم بالغی به آن مصادر فقه اللغة، مصادر نقد ادبیفصولی همچون معرفی 
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شایان ذکر است که این کتاب انسجام و نظم تألیفی ندارد، و م� از لحاظ . افزوده گردد
همچنین م� کتاب . از کفایت الزم برخوردار نیست استفاده از منابع موجوِد در دسرتس

ریزی  های شورای عالی برنامه ریزی تطابق ندارد، و فقط از نظر ساعت برنامه با رسفصل
 ١٦در برخی از جاهای م� منبع بدون مآخذ ذکر شده، مثالً در صفحه . شده مطابق است

نادات و ارجاعات از نظر است. مؤلف مشخص نیست ١٧مأخذ مشخص نیست و در صفحه 
توان گفت که مؤلف در اک� صفحات به ذکر نام کتاب اکتفا کرده، نه اسم مؤلف و نه  مي

در مراجع آخر کتاب هم برخی از منابع ذکر شده در پاورقی . سال چاپ و محل آن
واحد درسی  ٢تناسب م� حارض برای . باشد موجود نیست، بنابراین ارجاعات دقیق �ی

ی نوش� این کتاب هیچ روش علمی خاّيص به کار گرفته نشده است، خوب است، و برا
در نقل مطالب و وقایع رعایت . ای از آثار در کنار هم است جز اینکه کتاب مجموعه

ای به کتب تاریخ ادبیات  ها و اطالعات به روز نیست و هیچ اشاره امانت شده، داده
  . معارص نشده است

  :پيشنهادها) ج 
 .ین اصلی و فرعی هنگام چاپ رعایت گرددتفاوت بین عناو .١
به انتهای کتاب اضافه ... های تفصیلی از جمله اعالم و بهرت است فهرست .٢

 .شود
 .مباحث روش تحقیق به کتاب افزوده شود .٣
 .های نقل شده چه منظوم چه منثور گذاری �ونه اعراب .٤
 .معرفی چند معجم عربی به فارسی .٥
 .های تراجم جدید معرفی کتاب .٦
 .ها شدن ابهامات پاورقیبرطرف  .٧
 .تغییر عنوان کتاب .٨

تواند برای تدریس  در کل این کتاب با برطرف کردن نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت مي
  . مفیدتر واقع شود



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  فصل نهم
  گزارش نشست تخصصی 
 گروه زبان و ادبیات عربی





  گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر�
  ۱۶إىل 

  نخست� كنگره ميل علوم انسا�
  وضعيت امروز، چشم انداز فردا

  هاي صدا و سي� تهران سالن ه�يش

برريس متون يك نشست تخصيص در راستاي اهداف 
نخست� كنگره ميل علوم انسا�، با حضور جمعي از اساتيد و صاحب نظران اين رشته 

نشست مزبور طي دو جلسه . نام برخي از افراد حارض به پيوست آمده است
رات دو از در سالن مذاك ۱۳۸۵اسفند ماه 

 
 
 
 
 

  باسمه تعاىل
گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر�

إىل  ۱۴جلسه نخست ساعت 
۲۲/۱۲/۱۳۸۵  

  
نخست� كنگره ميل علوم انسا�
وضعيت امروز، چشم انداز فردا

تهران سالن ه�يش
  

برريس متون يك نشست تخصيص در راستاي اهداف  گروه زبان و ادبيات عر� شوراي
نخست� كنگره ميل علوم انسا�، با حضور جمعي از اساتيد و صاحب نظران اين رشته 

نام برخي از افراد حارض به پيوست آمده است. برگزار كرد
اسفند ماه  ۲۲دو ساعته، بعد از ظهر روز سه شنبه 

  .هاي ه�يش صدا و سي� برگزار گرديد مجموعه سالن
پس از تالوت آيا� از كالم هللا مجيد، جناب آقاي دكرت 
حامد صدقي، رياست گروه زبان و ادبيات عر� ضمن 
خوشآمدگويي و تشكر از حضار محرتم، دستور كار 
نشست را به دو بخش عرضه مقاالت ارسايل و 

  ادبيات عر� گاه رشته زبان وميزگردي با عنوان جاي



ايشان ضمن پوزش خواهي از حضار به علت كوچك بودن 
سپس با كسب اجازه از اساتيد . سالن از آنان درخواست كردند با صميميت بيشرت بنشينند

  .�ودندو صاحب نظران رياست دو جلسه را به جناب آقاي دكرت ف�وز حريرچي واگذار 
هاي ماندگار  آقاي دكرت حريرچي ي� از چهره

كشور در رشته زبان و ادبيات عر�، و از پيش 
و . كسوتان عرصة تعليم و تربيت دانشگاه هستند

.  اغلب حارضان در نشست در زمرة شاگردان ايشانند
  ضمن اينكه ايشان از ديرباز با وضعيت

هاي فراروي آن، آشنايي عميقي دارند و 
  .از تحوالت اين رشته در چهار دهه اخ� اطالع كامل دارند

ضمن تشكر از رسوران گرامي به خاطر اجابت دعوت و با سپاس 
فراوان از جناب آقاي دكرت صدقي و ديگر عزيزاِن شوراي محرتم برريس متون كه امكانات 
كيل اين نشست را فراهم كردند، بايد عرض كنم كه به علت ضيق وقت و با توجه به 
تعداد مقاالت آماده ارائه، بيش از پانزده دقيقه به هر مقاله اختصاص نخواهيم داد، لذا 

بل بودند كه نخست� سخ�ان جلسه جناب آقاي دكرت عل�ضا فرقا� از دانشگاه آزاد با
ها و راهكارها ارائه  اي را تحت عنوان آموزش زبان عر� در ايران؛ اهداف، چالش

ايشان ضمن اشاره به اهميت يادگ�ي زبان عر� در كشورمان و پيشينه تاريخي اين 
زبان در ايران پس از اسالم و نقش دانشمندان مسل�ن ايران زم� در تعايل فرهنگ و 
در �دن اسالمي، يادآور شدند كه تأليفات اين عّده از عل� به زبان عر� نوشته 

هاي زنده دنيا گوشزد  سپس وضعيت كنو� اين زبان و جايگاه آن را در ميان زبان
  چند عامل اسايس و علت � توجهي به زبان عر� را در جامعه كنو� ايران به
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ايشان ضمن پوزش خواهي از حضار به علت كوچك بودن . در علوم انسا� تقسيم �ودند
سالن از آنان درخواست كردند با صميميت بيشرت بنشينند

و صاحب نظران رياست دو جلسه را به جناب آقاي دكرت ف�وز حريرچي واگذار 

  

آقاي دكرت حريرچي ي� از چهره
كشور در رشته زبان و ادبيات عر�، و از پيش 
كسوتان عرصة تعليم و تربيت دانشگاه هستند

اغلب حارضان در نشست در زمرة شاگردان ايشانند
ضمن اينكه ايشان از ديرباز با وضعيت

   
هاي فراروي آن، آشنايي عميقي دارند و  مهمرتين چالشزبان و ادبيات عر� در كشور، و 

از تحوالت اين رشته در چهار دهه اخ� اطالع كامل دارند
ضمن تشكر از رسوران گرامي به خاطر اجابت دعوت و با سپاس : آقاي دكرت حريرچي

فراوان از جناب آقاي دكرت صدقي و ديگر عزيزاِن شوراي محرتم برريس متون كه امكانات 
كيل اين نشست را فراهم كردند، بايد عرض كنم كه به علت ضيق وقت و با توجه به تش

تعداد مقاالت آماده ارائه، بيش از پانزده دقيقه به هر مقاله اختصاص نخواهيم داد، لذا 
  .الزم است عزيزان وقت را رعايت كنند

نخست� سخ�ان جلسه جناب آقاي دكرت عل�ضا فرقا� از دانشگاه آزاد با
اي را تحت عنوان آموزش زبان عر� در ايران؛ اهداف، چالش مقاله
  .�ودند

ايشان ضمن اشاره به اهميت يادگ�ي زبان عر� در كشورمان و پيشينه تاريخي اين 
زبان در ايران پس از اسالم و نقش دانشمندان مسل�ن ايران زم� در تعايل فرهنگ و 

در �دن اسالمي، يادآور شدند كه تأليفات اين عّده از عل� به زبان عر� نوشته علوم 
سپس وضعيت كنو� اين زبان و جايگاه آن را در ميان زبان. شد مي

و علت � توجهي به زبان عر� را در جامعه كنو� ايران به. �ودند
  



  ٤٠١  )جلسه نخست( گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر�
عدم شناخت كايف از علوم : ارجاع دادند؛ از جمله

زبان عر� و اهّميت ارتباطش با زبان فاريس؛ و نبود 
شيوة مناسب فراگ�ي آن؛ و عدم آگاهي از كاربرد 

آقاي دكرت فرقا� اين پرسش را . 
 زبان عر� آموخت؟  مطرح �ودند كه چگونه بايد

اي  از ادبيات شدند و دو شيوة ريشه
براي آن پيشنهاد كردند؛ ي� در آموزش زبان عر� و ديگري در ادبيّات عر�؛ و پيشنهاد 
هاي آموزش زبان عر� ويژه فراگ�ان غ� عرب كه در برخي از كشورهاي 

مود شكيب انصاري استاد دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد رامهرمز و عضو محرتم گروه زبان و ادبيات عر� شوراي برريس متون بودند 
اي را تحت عنوان كاربردي و تخصيص كردن آموزش زبان و ادبيات عر� در 

ايران پيش از  ايشان با يادآوري جايگاه زبان و ادبيات عر� در
اسالم و روابط دولت هخامنشيان با عربهاي ب� النهرين، به جايگاه رفيع اين زبان در 
ايشان افزودند زبان عر� زبان رسمي 

ميليون  ۳۰۰و زندة بيش از بيست كشور عضو سازمان ملل متحد است كه بيش از 
امروز دارد؛ برخي از اين كشورها در همسايگي ما قرار دارند، و كشور 
ما با بسياري از اين كشورها روابط حسنه دارد و با برخي از آنها روابط اقتصادي و 

گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر� 

  

ارجاع دادند؛ از جمله
زبان عر� و اهّميت ارتباطش با زبان فاريس؛ و نبود 
شيوة مناسب فراگ�ي آن؛ و عدم آگاهي از كاربرد 

. درست اين زبان
مطرح �ودند كه چگونه بايد

  
از ادبيات شدند و دو شيوة ريشهايشان در پاسخ به اين سؤال خواستار تفكيك زبان 

براي آن پيشنهاد كردند؛ ي� در آموزش زبان عر� و ديگري در ادبيّات عر�؛ و پيشنهاد 
هاي آموزش زبان عر� ويژه فراگ�ان غ� عرب كه در برخي از كشورهاي  دادند به شيوه

  .عر� رايج است توجه بيشرتي شود
مود شكيب انصاري استاد دانشگاه آزاد سخ�ان دوم جلسه جناب آقاي دكرت مح

اسالمي واحد رامهرمز و عضو محرتم گروه زبان و ادبيات عر� شوراي برريس متون بودند 
اي را تحت عنوان كاربردي و تخصيص كردن آموزش زبان و ادبيات عر� در  كه مقاله

ايشان با يادآوري جايگاه زبان و ادبيات عر� در. دانشگاه ارائه فرمودند
اسالم و روابط دولت هخامنشيان با عربهاي ب� النهرين، به جايگاه رفيع اين زبان در 

ايشان افزودند زبان عر� زبان رسمي . مطالعات ايران شنايس و علوم اسالمي اشاره كردند
و زندة بيش از بيست كشور عضو سازمان ملل متحد است كه بيش از 

امروز دارد؛ برخي از اين كشورها در همسايگي ما قرار دارند، و كشور  جمعيت در جهان
ما با بسياري از اين كشورها روابط حسنه دارد و با برخي از آنها روابط اقتصادي و 

  .اجت�عي و فرهنگي
  



 

نسل . حال حارض رشايط اجت�عي تفاوت اسايس با رشايط سالهاي دهه چهل و پنجاه دارد
. خود داشته باشد جوان ديگر مانند گذشته نيست كه دلبستگي شديدي به رشته تحصييل

ها مانع از توجه جوانان به �ام مباحث رشتة ادبيات عر� و يا 
از اين رو ما ناچاريم اين حجم گسرتده از منابع و م�اث اد� و 

  .تر كنيم ها عر� را ناديده بگ�يم و آموزش را تخصيص
كنم  من در اين مقاله، صاحب نظران و متوليان امور آموزيش را دعوت مي

در مقطع . به جدا كردن آموزش در مقطع كارشنايس از دو مقطع كارشنايس ارشد و دكرتي
كارشنايس، دانشجويان فقط زبان عر� روز را فراگ�ند و به جز مقدار معيني از ادبيات 
آموزش در اين مقطع بايد متمركز بر قواعد 

ها و مجالت، راديو و  عمومي عر�، مكامله، انشاء، متون معارص، قصه و رمان، روزنامه
و خالصه اينكه آموزش با نيازهاي روز جامعه سازگار 

و ادبيات . كنم پيشنهاد مي اما در مقطع كارشنايس ارشد و دكرتي ايجاد تخصص را
اساتيد رشتة زبان . قديم عر� بايد به آن مقاطع منتقل شود و آن هم در حّد تخصص

كنند، همه نوع  عر� در حال حارض همه فن حريفند اّما مانند پزشك عمومي عمل مي
و در اين راستا بايد . گويند و اين گسرتدگي ضعف آموزش را به دنبال دارد

دروس فعيل رشته و ديگر نيازهاي جديد مد نظر قرار گ�ند و با طبقه بندي آن، تخصص 
  .و گرايش ايجاد گردد، به ويژه در مقطع دكرتي كه رضوري است گراييش گردد
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آقاي دكرت شكيب انصاري پيشينه آموزش 
آكادميك عر� در ايران را به دهه بيست قرن 

انشكده معقول و فعيل و زمان تأسيس د
  .منقول در تهران ارجاع دادند

هاي اين رشته را مربوط به  ايشان موفقيت
  هاي گذشته دانستند و افزودند در دهه

   
حال حارض رشايط اجت�عي تفاوت اسايس با رشايط سالهاي دهه چهل و پنجاه دارد

جوان ديگر مانند گذشته نيست كه دلبستگي شديدي به رشته تحصييل
ها مانع از توجه جوانان به �ام مباحث رشتة ادبيات عر� و يا  مشغوليات و گرفتاري
از اين رو ما ناچاريم اين حجم گسرتده از منابع و م�اث اد� و . فراگ�ي كامل آن است
ها عر� را ناديده بگ�يم و آموزش را تخصيص تنوع بسيار در درس

من در اين مقاله، صاحب نظران و متوليان امور آموزيش را دعوت ميبدين منظور 
به جدا كردن آموزش در مقطع كارشنايس از دو مقطع كارشنايس ارشد و دكرتي

كارشنايس، دانشجويان فقط زبان عر� روز را فراگ�ند و به جز مقدار معيني از ادبيات 
آموزش در اين مقطع بايد متمركز بر قواعد . شدمعارص عر� اثري از ادبيات قديم نبا

عمومي عر�، مكامله، انشاء، متون معارص، قصه و رمان، روزنامه
و خالصه اينكه آموزش با نيازهاي روز جامعه سازگار . تلويزيون و فيلمهاي سين�� باشد

اما در مقطع كارشنايس ارشد و دكرتي ايجاد تخصص را. باشد
قديم عر� بايد به آن مقاطع منتقل شود و آن هم در حّد تخصص

عر� در حال حارض همه فن حريفند اّما مانند پزشك عمومي عمل مي
گويند و اين گسرتدگي ضعف آموزش را به دنبال دارد ها را مي درس

دروس فعيل رشته و ديگر نيازهاي جديد مد نظر قرار گ�ند و با طبقه بندي آن، تخصص 
و گرايش ايجاد گردد، به ويژه در مقطع دكرتي كه رضوري است گراييش گردد



  ٤٠٣  )جلسه نخست( گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر�
نظر به اينكه ارائه مقاله جناب آقاي دكرت شكيب انصاري دقايقي زودتر از وقت مقّرر 
رياست جلسه ضمن تشكر از ايشان، اطالعية 
. هاي عر� را براي حارضان قرائت �ودند

در دانشگاه بوعيل سينا  ۱۳۸۶ه�يش مزبور قرار است به حول و قوة الهي در ت� ماه 
در شهرهاي  ۸۴ه و ت� ما ۸۲دو ه�يش قبيل به ترتيب در بهمن ماه 
آنچه در فراخوان مقاله آمده . اهواز و اصفهان برگزار شد و به نتايج نسبتاً خو� رسيد

  . است، نشان دهنده حركت به سوي ايجاد تخصص و گراييش كردن اين رشته است
سخ�ان سوم جلسه جناب آقاي محمد حسن مددي املوسوي از اساتيد به نام زبان 
د و مقاله ايشان با عنوان نقش و جايگاه زبان عر� در علوم 

مديريت، ادبيات فاريس، ادبيات عر�، تاريخ، فقه و حقوق و اديان و هر آنچه به نوعي 
گنجد با زبان عر� در ارتباط مستقيم است، و شاكلة اصيل 

تار و . البته اين امر فراتر از اين حيطه است
ما چه بخواهيم و چه . زندگي فرهنگي ما در پيوند عميق با زبان عر� است

مان از قبيل خمس و حج و زكات و �از و طهارت پر از 
هاي وسيعرت كه تحت عنوان صرب و توكل و دعا و راز و 

  .اين نكته اول است
زبان به دليل . نكته دوم اينكه مقوله زبان در ارتباط تنگاتنگ با فرهنگ و �دن است

زبان چون آ� است كه باعث . مايه سيّال آن خو� را ماند كه در رگهاي بدن جريان دارد

گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر� 

نظر به اينكه ارائه مقاله جناب آقاي دكرت شكيب انصاري دقايقي زودتر از وقت مقّرر 
رياست جلسه ضمن تشكر از ايشان، اطالعية پايان يافت جناب آقاي دكرت حريرچي 

هاي عر� را براي حارضان قرائت �ودند فراخوان مقاله سوم� ه�يش مديران گروه
ه�يش مزبور قرار است به حول و قوة الهي در ت� ماه 

دو ه�يش قبيل به ترتيب در بهمن ماه . همدان برگزار گردد
اهواز و اصفهان برگزار شد و به نتايج نسبتاً خو� رسيد

است، نشان دهنده حركت به سوي ايجاد تخصص و گراييش كردن اين رشته است
سخ�ان سوم جلسه جناب آقاي محمد حسن مددي املوسوي از اساتيد به نام زبان 

د و مقاله ايشان با عنوان نقش و جايگاه زبان عر� در علوم عر� در مشهد مقدس بودن
  .انسا� بود

ايشان ابتدا به پيوندهاي موجود ب� زبان 
علوم انسا� . عر� و علوم انسا� اشاره كردند

چه عقيل باشد مانند فلسفه و منطق و چه 
نقيل مانند تفس� و حديث و روايت و چه 

  شنايس،شنايس، روان علوم اجت�عي، جامعه
  

مديريت، ادبيات فاريس، ادبيات عر�، تاريخ، فقه و حقوق و اديان و هر آنچه به نوعي 
گنجد با زبان عر� در ارتباط مستقيم است، و شاكلة اصيل  در مجموعه علوم انسا� مي

البته اين امر فراتر از اين حيطه است. ورود به حيطه اين علوم هم� زبان است
زندگي فرهنگي ما در پيوند عميق با زبان عر� است پود �ام

مان از قبيل خمس و حج و زكات و �از و طهارت پر از  هاي ديني نخواهيم اليه
هاي وسيعرت كه تحت عنوان صرب و توكل و دعا و راز و  و در اليه. اصطالحات عر� است

اين نكته اول است. استنياز و نيايش است اين امر به خو� مشهود 
نكته دوم اينكه مقوله زبان در ارتباط تنگاتنگ با فرهنگ و �دن است

مايه سيّال آن خو� را ماند كه در رگهاي بدن جريان دارد



 عر�نقدنامه زبان و ادبيات   ٤٠٤

كل�ت به . زبان پايه و اساس هر فرهنگ است. شود امتداد حيات درخت فرهنگ مي
زبان بازتاب . بخشند دهند و به روابط اجت�عي ما معني مي ي ما شكل و فرم ميزندگ

زبان عر� به دليل پيوند ناگسستني خود با زبان و ادبيات فاريس در . دنياي انديشه است
هاي پر  حدود شصت تا هفتاد در صد واژه. كند يكايك مظاهر فرهنگي ما خود�ايي مي

  .� دارندكاربرد فاريس ريشه در زبان عر 
فرهنگ ما به قول مرحوم استاد شهيد مطهري با فرهنگ عر� يك فرهنگ را تشكيل 

مظاهر اد� ما؛ سعدي و حافظ و . دهند، ما دو فرهنگ نداريم اين دو يك فرهنگند مي
اما . جامي و غ�هم همگي خاستگاه علمي عميقي در زبان و فرهنگ اسالمي داشتند

هاي زندگي اعم از سيايس  ا معتقديم دين ما در �ام عرصهنكته قابل توجه اين است كه م
زند و از آنجائيكه بسرت دين مب� اسالم زبان عر�  و اقتصادي و اجت�عي حرف اول را مي

آنچه شالوده مقاله . كند ها خود�ايي مي است، مظاهر اين زبان در �ام اين عرصه
ريف است؛ اينكه ارتباط ما با دين دهد اين نكته بسيار مهم و ظ اينجانب را تشكيل مي

به معني عام و با علوم انسا� به معناي خاص، با هرگونه نگاه و رويكرد، نسبت به اين 
توان انكار كرد كه  اين حقيقت را �ي. زبان چه مثبت و چه منفي اثر مستقيم دارد

حتي . است منفورترين درس در مدارس ما از دورة راهن�يي و تا پايان متوسطه درس عر�
دائم به دنبال قرآن مرتجم و نهج البالغة . اساتيد ما اكراه دارند به زبان عر� صحبت كنند

دهد كه اساتيد ما هم نتوانستند با زبان عر� ارتباط برقرار  اين نشان مي. مرتجم هستند
وا كنم و در پايان نتيجه را به خود ش�  من شش گزارة ذيل را خدمتتان يادآوري مي. كنند
  :گذارم مي

اي  دين در �ام اركان اجت�عي، سيايس، اقتصادي و فرهنگي ما نقش تعي� كننده .۱
  .ها نيز اثر منفي خواهد گذارد هر گونه نگاه منفي به دين در اين زمينه. دارد

 .دهد اي را به دين مي ارتباط زبان عر� با دين نقش تعي� كننده .۲
 .ت رنگ ديني داردعلوم انسا� ما در معناي عام آن به شدّ  .۳
 .ارتباط تنگاتنگي ب� دين، فرهنگ، علوم انسا� و زبان عر� وجود دارد .۴
 .كتابنامه مسل�نان يعني قرآن به زبان عر� است .۵



  ٤٠٥  )جلسه نخست( گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر�
پذيرش يا عدم پذيرش زبان عر� به طور آشكار و نهان بر تثبيت باورهاي ديني 

ي حاّد ما در كشور پس از انقالب اسالمي بحران زبان عر� است، مردم 
توانند با زبان عر�  ما به شّدت خدا و پيغمرب و دين و ا�ان را دوست دارند، اما �ي

هاي  علّت را بايد در تجربه تلخ اول� آشنايي او با زبان عر� در كالس
به نظر من عمده مشكل زبان عر� مربوط به رويكرد و 
اگر . تصوري كه ما از زبان داريم تصّور دانش است نه مهارت

زبان يك دانش است بايد مقدمات و اصول آن را مثل فلسفه و منطق ياد بگ�يم، ويل به 
ابن خلدون . به عنوان مهارت است

اعلم أن اللغة يف املتعارف هو فعل لسا� فال بّد أن تص� ملكة مقّررة يف عضو 
هاي زبان است نه  خوانيم دانش زبان يك ملكه است، �ام آنچه مي

است كه مرحله هاي مرتبط با آموزش زبان عر� اين 
. هاي زبان را خود زبان را فرا دهيم و سپس دانش

هاي دريس آموزش و  مدير كل دفرت تهيه كتاب
در حال حارض نيز اينجانب براي رشته علوم قرآ� برنامه 
و تنها كاري كه انجام دادم يك جابجايي مخترصي در نوع واحدهاي دريس 

  .هاي زبان
سخ�ان چهارم جلسه جناب آقاي دكرت عيل صابري از 
دانشگاه آزاد واحد تهران مركز بودند و مقاله ايشان كه به 
األدب الحديث صدى 
موضوع مقاله ايشان در جايگاه 
گرايش 
دانند، گرايش 
  دانند، ادبيات

  

گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر� 

پذيرش يا عدم پذيرش زبان عر� به طور آشكار و نهان بر تثبيت باورهاي ديني  .۶
  .و علوم انسا� ما تأث� گذار خواهد بود

ي حاّد ما در كشور پس از انقالب اسالمي بحران زبان عر� است، مردم ها ي� از بحران
ما به شّدت خدا و پيغمرب و دين و ا�ان را دوست دارند، اما �ي

علّت را بايد در تجربه تلخ اول� آشنايي او با زبان عر� در كالس. ارتباط برقرار كنند
به نظر من عمده مشكل زبان عر� مربوط به رويكرد و . آموزيش ناكارآمد بايد جست
تصوري كه ما از زبان داريم تصّور دانش است نه مهارت. نگاه ما به اين زبان است

زبان يك دانش است بايد مقدمات و اصول آن را مثل فلسفه و منطق ياد بگ�يم، ويل به 
به عنوان مهارت است نظر من در اك� كشورهاي پيرشفته دنيا نگاه به زبان

اعلم أن اللغة يف املتعارف هو فعل لسا� فال بّد أن تص� ملكة مقّررة يف عضو «: گويد
زبان يك ملكه است، �ام آنچه مي. »الفاعل وهو اللسان

هاي مرتبط با آموزش زبان عر� اين  پيشنهاد من به ارگان. خود زبان
خود زبان را فرا دهيم و سپس دانش. آغازين ويژه كسب مهارت باشد

مدير كل دفرت تهيه كتاب(چندين سال است كه با آقاي متقي زاده 
در حال حارض نيز اينجانب براي رشته علوم قرآ� برنامه . به خاطر اين امر درگ�م) پرورش

و تنها كاري كه انجام دادم يك جابجايي مخترصي در نوع واحدهاي دريس  كنم ريزي مي
هاي زبان ام، سپس دانش ابتدا مهارات زبا� را قرار داده. است

سخ�ان چهارم جلسه جناب آقاي دكرت عيل صابري از     
دانشگاه آزاد واحد تهران مركز بودند و مقاله ايشان كه به 

األدب الحديث صدى عنوان زبان عر� ايراد گرديد تحت 
موضوع مقاله ايشان در جايگاه . بود الحياة االجت�عية

گرايش  ايشان. ادبيات جديد در زندگي اجت�عي بود
دانند، گرايش  ادبيات جديد را بر خالف ادبيات قديم مي

دانند، ادبيات جديد را بر خالف ادبيات قديم ميادبيات 
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هاي  زمانه بودند و شعرا تأييد كننده سياستهاي  قديم عموماً در خدمت دولت
اما . ادبيات قديم در خدمت زورمندان و ارشاف و ثرو�ندان جامعه بود. دولتمردان بود

هاي سيايس آزادي  ها و جنبش ادبيات جديد در رستارس دنيا، انعكايس است از محروميت
كه دانش برشي در مواردي نيز ادبيات معارص گوياي حقايق علمي جديدي است . طلب

ادبيات جديد ديگر ارزش خود را در بازتاب واقعيات اجت�عي و ارائه . به آن رسيده است
شود رو به پيچدگي  و هرچه گذر زمان بر آن عارض مي. يابد هاي اخالقي مي پندها و ارزش
  .�اياند نهد زيرا مسائل مربوط به انسان معارص را مي و غموض مي

مربوط به مسائل عمومي ادبيات بود و تنها ارتباطش با مقاله آقاي دكرت صابري 
اگرچه ايشان جهت برريس . موضوعات تخصيص نشست گروه ارائه آن به زبان عر� بود

به جز ادبيات (هايي را از ادبيات عر� و ديگر ادبيات معارص جهان  روند مذكور، �ونه
د، مقاله خود را در نشست از اين رو ايشان توقع داشتن. ارائه دادند) فاريس و بومي

  .عمومي كنگره ميل علوم انسا� بخوانند
پنجم� سخ�ان نشست، جناب آقاي دكرت فريدون مظلومي گرمجا� از دانشگاه بابل 
مقاله ايشان تطابق قواعد عر� و دستور زبان فاريس در فرآيند برنامه ريزي دريس، عنوان 

  .داشت
بان عر� در ايران گذشته و امروز اشاره كردند از ايشان ابتدا به مهمرتين كاربردهاي ز 

جمله اينكه زبان دين و وحي است، زبان درك مفاهيم علمي فرهنگ اسالمي است، كليد 
فهم زبان و ادبيات فاريس است، زبان ارتباط مسل�نان است، همسايگان به آن سخن 

  .تواند منشأ وحدت امت اسالم شود گويند و مي مي
  



  ٤٠٧  )جلسه نخست( گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر�
هاي كنو� زبان عر� را در كشور 

  :برريس كردند از آن جمله است
عدم پ�وي كتب آموزيش از سياست مع� و مشخيص در 
امر آموزش، كتب دريس مرعوب جو است، نداش� اهداف 
مشخص در امر برنامه ريزي و عدم توان متون منتخب و 

  خواستار اهت�م  وي. آموزيش در القاء مفاهيم روزآمد
شالودة ديدگاه ايشان مبتني بر تقارب 

تواند منشأ حّل  زيرا اين خصلت مي
تواند  به عقيده ايشان تشابه موجود مي

به عبار� . را براي حذف حجم زيادي از قواعد زبان عر� باز بگذارد
خواهد كه قواعد را تنها در مواردي كه 
و معيار در اين برنامه ريزي با دستور 

  :ي خود را در چند نقطه ذيل ارائه فرمودند
تبي� جايگاه آموزش زبان عر� و تحديد اينكه  ما ميخواهيم آن را به عنوان يك زبان 

  اي براي فهم متون و پيش درآمد فاريس باشد؟
  .به كارگ�ي روشها و متدهاي آموزش زبان انگلييس براي آموزش عر�

  .و مقدمات اضايف و � مرصف قواعد عر�
  .و همينطور دروس ادبيات. ادغام قواعد عر� و فاريس و ارائه آن در قالب يك درس

  

گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر� 

هاي كنو� زبان عر� را در كشور  لشسپس ايشان چا
برريس كردند از آن جمله است

عدم پ�وي كتب آموزيش از سياست مع� و مشخيص در 
امر آموزش، كتب دريس مرعوب جو است، نداش� اهداف 
مشخص در امر برنامه ريزي و عدم توان متون منتخب و 

آموزيش در القاء مفاهيم روزآمد
شالودة ديدگاه ايشان مبتني بر تقارب . برنامه ريزان به امر برنامه آموزيش زبان عر�بيشرت 

زيرا اين خصلت مي. عميقي كه ب� دو زبان عر� و فاريس وجود دارد
به عقيده ايشان تشابه موجود مي. بسياري از مشكالت زبان عر� در ايران شود

را براي حذف حجم زيادي از قواعد زبان عر� باز بگذارد دست برنامه ريزان
خواهد كه قواعد را تنها در مواردي كه  ديگر مقاله ايشان از دست اندركاران زبان عر� مي
و معيار در اين برنامه ريزي با دستور . با دستور زبان فاريس تطابق دارد آموزش دهند

ي خود را در چند نقطه ذيل ارائه فرمودندلذا پيشنهادها. زبان فاريس باشد
تبي� جايگاه آموزش زبان عر� و تحديد اينكه  ما ميخواهيم آن را به عنوان يك زبان 

اي براي فهم متون و پيش درآمد فاريس باشد؟ كامل آموزش دهيم يا وسيله
به كارگ�ي روشها و متدهاي آموزش زبان انگلييس براي آموزش عر�

و مقدمات اضايف و � مرصف قواعد عر� حذف زوائد
ادغام قواعد عر� و فاريس و ارائه آن در قالب يك درس

سخ�ان پايا� نشست اول، رسكار خانم دكرت     
سوسن آل الرسول از دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج 
بودند كه با مشاركت همكارشان رسكار خانم منيژه 

اي را ارائه دادند تحت عنوان تأث�  ري مقالهسيد مظه
بر كيفيت  تدريس دروس الهيات به زبان عر�

  .آموزش



ايشان دروس الهيات را به سه بخش عمومي، پايه و تخصيص تقسيم �ودند و طرح خود 
بر اساس . را كه طرحي بزرگ توصيف �ودند مرتبط با دروس پايه و تخصيص دانستند

انجام گرفته، �ام دروس پايه و تخصيص رشته الهيات در حال حارض به 
و آفت بزرگ اين مسأله در اين است كه دانشجو هرگز فرصت 
. آشنايي كامل را با فكر ناب انديشمندان مسل�ن و فيلسوفان �دن اسالمي نخواهد يافت

هاي خود را  اند و انديشه ر� قلم فرسايي كرده
توان از طريق كتب مرتجم  پس چگونه مي

به فاريس جزئيات انديشه آنان را درك كرد؟ از اين رو رضورت دارد دانشجويان ما 
پايه و تخصيص  منتخبا� را از متون علمي توليد شده از سوي آن بزرگان، در دروس

ايشان در اين مقاله . و اين منتخبات بايد به زبان اصيل باشند نه زبان مرتجم
دعوت اكيد دارند به تدريس به زبان عر� در مقاطع مختلف آموزيش، به ويژه دروس 
و بديهي است كه اين مهم تنها با ايجاد تسلط كايف در اساتيد 

  . اي راجع به موضوعات ارائه شده پرداختند

  
سپس در نقدي . منترش شود آفاق الحضارة اإلسالمية

هاي جديد اشاره  كوتاه به نقص كتب فرهنگ زبان فاريس به عر� در ارائه مفردات و واژه
هاي معارص ناياب خواندند و  ايشان به عنوان مثال واژه چالش را در فرهنگ
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ايشان دروس الهيات را به سه بخش عمومي، پايه و تخصيص تقسيم �ودند و طرح خود 
را كه طرحي بزرگ توصيف �ودند مرتبط با دروس پايه و تخصيص دانستند

انجام گرفته، �ام دروس پايه و تخصيص رشته الهيات در حال حارض به تحقيقات ميدا� 
و آفت بزرگ اين مسأله در اين است كه دانشجو هرگز فرصت . شود زبان فاريس ارائه مي

آشنايي كامل را با فكر ناب انديشمندان مسل�ن و فيلسوفان �دن اسالمي نخواهد يافت
ر� قلم فرسايي كردهزيرا دانشمندان اسالمي همگي به زبان ع
پس چگونه مي. �ودند تنها در قالب اصطالحات عر� بيان مي

به فاريس جزئيات انديشه آنان را درك كرد؟ از اين رو رضورت دارد دانشجويان ما 
منتخبا� را از متون علمي توليد شده از سوي آن بزرگان، در دروس

و اين منتخبات بايد به زبان اصيل باشند نه زبان مرتجم. بخوانند
دعوت اكيد دارند به تدريس به زبان عر� در مقاطع مختلف آموزيش، به ويژه دروس 

و بديهي است كه اين مهم تنها با ايجاد تسلط كايف در اساتيد . تخصيص رشته الهيات
  .ان پذير خواهد بودگرانقدر امك

اي راجع به موضوعات ارائه شده پرداختند سپس حضار به گفتگوي پانزده دقيقه
ابتدا جناب آقاي دكرت آل قيس رئيس محرتم گروه     

زبان و ادبيات عر� پژوهشگاه علوم انسا� و عضو 
گروه ادبيات عر� شوراي برريس متون با تشكر از 

ره ميل علوم انسا� و حضار به خاطر اهت�م به كنگ
از �امي ارائه . مشاركت فعال در اين ه�يش عظيم
  �ونه مقاالت خود دهندگان مقاالت درخواست �ودند

آفاق الحضارة اإلسالميةرا به ايشان تحويل دهند تا در مجله 
كوتاه به نقص كتب فرهنگ زبان فاريس به عر� در ارائه مفردات و واژه

ايشان به عنوان مثال واژه چالش را در فرهنگ. كردند
  .معضل فرهنگ لغت فاريس به عر� را اسايس خواندند



  ٤٠٩  )جلسه نخست( گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر�
زايي از سپس جناب آقاي دكرت فرامرز م�

دانشگاه بوعيل سينا همدان با انتقاد عمومي به 
مقاالت ارائه شده، آنها را تكرار درد دلها توصيف 

در  شناسيم و ايشان گفتند ما اين دردها را مي
   هاي اهواز و اصفهان درد دلها�ان

ه�يش اصفهان اند و حتي  مشكالت مطرح شده در مقاالت قبال نيز مطرح شده
بر گراييش كردن رشته زبان و ادبيات عر� تأكيد داشت پس مسائل مطروحه جديد 

همگي ش� . هاي اسايس جهت حل اين معضالت بپردازيم
مقاالت . گوييد كه عر� منفورترين درس در مدارس است، اين حرف نياز به اثبات دارد
دردها بايد . منفور بودن عر� بايد با روش علمي ثابت شود

ها نيز بايد بر اساس اصول علمي ارائه 

مسأله ديگر اينكه ش� بايد بدانيد كه نسخه پيچيدن براي يك مريض متفاوت است با 
چه بسا راه حل . شود توجه كرد اي كه عر� در آن تدريس مي

. ارائه شده براي عر� در رشته ادبيات فاريس با راه حل آن در رشته الهيات متفاوت باشد
ما دو سال كامل مطالعات . ام، عر� مربوط به رشته حقوق است

ارائه . نجي كرديم تا به اين كتاب كه براي دو واحد دريس رسيديم
ها نشان از نا آشنايي  راه حل كيل براي دروس عر� و در كليه مقاطع و براي همه رشته

ه� كنيد و تنها در محدوده يك رشته، يك مقطع و يك 
د، اهداف تعي� كنيد، سپس رسفصل 
آنگاه به سبك تدريس اساتيد خود بيانديشيد و جهت نواقص 

گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر� 

  

سپس جناب آقاي دكرت فرامرز م�
دانشگاه بوعيل سينا همدان با انتقاد عمومي به 
مقاالت ارائه شده، آنها را تكرار درد دلها توصيف 

  .كردند
ايشان گفتند ما اين دردها را مي

هاي اهواز و اصفهان درد دلها�ان ه�يش
  

مشكالت مطرح شده در مقاالت قبال نيز مطرح شده. را گفتيم
بر گراييش كردن رشته زبان و ادبيات عر� تأكيد داشت پس مسائل مطروحه جديد 

هاي اسايس جهت حل اين معضالت بپردازيم نيستند، ما بايد به تبي� راه حل
گوييد كه عر� منفورترين درس در مدارس است، اين حرف نياز به اثبات دارد مي

منفور بودن عر� بايد با روش علمي ثابت شود. ميدا� استفاقد مطالعات 
ها نيز بايد بر اساس اصول علمي ارائه  و بالتبع راه حل. علمي مورد بحث قرار گ�ند

  .شوند، نه رصفاً نوش� نسخه درما�
مسأله ديگر اينكه ش� بايد بدانيد كه نسخه پيچيدن براي يك مريض متفاوت است با 

اي كه عر� در آن تدريس مي بايد به رشته. ض ديگرمري
ارائه شده براي عر� در رشته ادبيات فاريس با راه حل آن در رشته الهيات متفاوت باشد

ام، عر� مربوط به رشته حقوق است كتا� را كه من نوشته
نجي كرديم تا به اين كتاب كه براي دو واحد دريس رسيديمميدا� داشتيم و نياز س

راه حل كيل براي دروس عر� و در كليه مقاطع و براي همه رشته
ه� كنيد و تنها در محدوده يك رشته، يك مقطع و يك . دوستان با حل مسائل است

د، اهداف تعي� كنيد، سپس رسفصل درس به خصوص مطالعه كامل �اييد، نياز سنجي كني
آنگاه به سبك تدريس اساتيد خود بيانديشيد و جهت نواقص . تنظيم كنيد و تأليف كنيد

  .اين بخش از كار چاره جويي كنيد



جناب آقاي دكرت ممتحن از دانشگاه آزاد ج�فت نيز 
اي نقد ارائه شده در مقاالت را كايف 

ين نقد به ارائه راه حلهاي عميل ندانستند و گفتند بايد ا
ايشان ضمناً ي� از مهمرتين معضالت زبان 

  فقدان اساتيد  ها فقدان اساتيد
توان  زما� كه خود استاد با مواد آموزيش بيگانه باشد چگونه مي

هاي  كنم گروه من در اينجا دعوت مي
هاي باز آموزي و مكمل جهت اساتيد عر� و دعوت �ايند از 
اساتيدي صاحب آوازه و با تجربه از كشورهاي عر� جهت تداوم آموزش و پربار كردن 
ر� اين خواهران محرتم كه به رضورت تدريس دروس الهيات به زبان ع

اشاره كردند مهمرتين مشكيل كه با آن روبرو خواهند شد اين است كه اساتيد رشته 
الهيات خود به زبان عر� تسلط ندارند و اين مسأله بعضاً شامل اساتيد رشته ادبيات عر� 

  آوريد تا چن� طرح عظيمي را جامه عمل بپوشانيد؟
. كنم هاي خودم را بيان مي فرصت استفاده و ي� از دغدغه

اي خود را در اختيار  كنم واحدهاي مختلف آموزيش منابع علمي و كتابخانه
ديگر مراكز آموزيش قرار دهند تا اساتيد و دانشجويان بتوانند با �امي منابع موجود 

رت عيل باقر طاهري نيا از دانشگاه بوعيل 
سينا همدان نيز با اشاره به عنوان كنگره ميل علوم انسا� 
از اينكه مقاالت وضعيت 
    هيچ چشم اندازي

ايشان گفتند اگر از بوعيل سينا بپرسيم كه در زمان 
هيچي، زبان عر� در : گفت خنديد و مي

مشكل را از زمانه نپرسيد مشكل را از اساتيد 
آنگاه جناب آقاي مددي املوسوي به سه مركز مهم مرتبط با زبان 
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جناب آقاي دكرت ممتحن از دانشگاه آزاد ج�فت نيز 
اي نقد ارائه شده در مقاالت را كايف  طي مداخله

ندانستند و گفتند بايد ا
ايشان ضمناً ي� از مهمرتين معضالت زبان . بيانجامد

ها فقدان اساتيد عر� در �امي رشته
زما� كه خود استاد با مواد آموزيش بيگانه باشد چگونه مي. و مسلط دانستبا سواد 

من در اينجا دعوت ميتوقع داشت كه دانشجويان به مقصود خود برسند؟ 
هاي باز آموزي و مكمل جهت اساتيد عر� و دعوت �ايند از  آموزيش را به ارائه دوره

اساتيدي صاحب آوازه و با تجربه از كشورهاي عر� جهت تداوم آموزش و پربار كردن 
اين خواهران محرتم كه به رضورت تدريس دروس الهيات به زبان ع. دانش اساتيد

اشاره كردند مهمرتين مشكيل كه با آن روبرو خواهند شد اين است كه اساتيد رشته 
الهيات خود به زبان عر� تسلط ندارند و اين مسأله بعضاً شامل اساتيد رشته ادبيات عر� 

آوريد تا چن� طرح عظيمي را جامه عمل بپوشانيد؟ ش� استاد از كجا مي. نيز هست
فرصت استفاده و ي� از دغدغه ديگر اينكه من از اين

كنم واحدهاي مختلف آموزيش منابع علمي و كتابخانه پيشنهاد مي
ديگر مراكز آموزيش قرار دهند تا اساتيد و دانشجويان بتوانند با �امي منابع موجود 

  .جهت تحقيق و پژوهش استفاده �ايند
رت عيل باقر طاهري نيا از دانشگاه بوعيل سپس آقاي دك

سينا همدان نيز با اشاره به عنوان كنگره ميل علوم انسا� 
از اينكه مقاالت وضعيت ) وضعيت امروز، چشم انداز فردا(

هيچ چشم اندازياما . امروز را برريس كردند تشكر كردند
ايشان گفتند اگر از بوعيل سينا بپرسيم كه در زمان . براي فردا در نظر گرفته نشده است

خنديد و مي خود زبان عر� چه مشكيل داشت؟ به ما مي
مشكل را از زمانه نپرسيد مشكل را از اساتيد . بهرتين حاالت خود بود و زبان علمي ما بود

آنگاه جناب آقاي مددي املوسوي به سه مركز مهم مرتبط با زبان . يدتنبل و كم سواد بپرس



  ٤١١  )جلسه نخست( گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر�
آموزش و پرورش با اين : عر�؛ آموزش و پرورش، حوزه علميه و دانشگاه اشاره كرد و گفت

البته . ها و مشكالت زبان عر� مجبور است وضعيت خود را عوض كند
. نباشد كه منجر به حذف كل مسأله شود

حوزه علميه نيز در سالهاي اخ� به رضورت تغي� در سبك ارائه زبان عر� به صورت يك 
مهارت سپس دانشهاي زبان رسيده است و در اغلب مدارس حوزوي تغي� در حال انجام 

گاه كه بايد � دانم چرا دانش حوزه با آن همه تصلّب به رضورت تغي� رسيد اما �ي
مهابا باشد هنوز حارض نشده است واقعيات را بفهمد و نسبت به حفظ وضعيت موجود 

تنها بايد . ورزد؟ آقايان مشكل جدي است و راه حل آن خييل ساده و آسان
  .بپذيريم كه زبان ابتدا بايد يك مهارت باشد سپس دانش

سپس آقاي دكرت عيل اوسط 
دانشگاه تربيت معلم، ابراهيمي از 

نقدي بر مقاله خانم آل الرسول 
داشتند و آن اينكه واحدهاي رشته 

 هاي  خييل از رشته الهيات مانند
و با اين . زيرا وزارت علوم اين واحدها را كاسته است

  .زبان عر� ارائه دادتوان دروس تخصيص الهيات را به 
آقاي دكرت پ�ا� از دانشگاه تربيت معلم نيز وضعيت وسايل كمك آموزيش عر� را مطرح 
كردند كه در مقايسه با زبان انگلييس بلكه زبان اسپانيويل يا ايتاليايي بسيار اسف بار 
ايشان گفتند من براي تدريس درس آزمايشگاه عر� در مضيقه شديدي قرار 

حتي كانون . توانستم رس زدم هيچ چيز به درد بخوري نيافتم
  .زبان ايران لوحهاي فرشده � ارزيش را به من داد و نتوانستم از آن استفاده كنم

آقاي سيد عدنان اشكوري عضو هيئت علمي دانشگاه امام 
و دب� گروه زبان و ) در زمان برگزاري نشست

اينجانب : دبيات عر� شوراي برريس متون به ايشان پاسخ داد
  ش� فرموديد  عضو گروه مؤلف� كانون زبان ايران بودم، آنچه

گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر� 

عر�؛ آموزش و پرورش، حوزه علميه و دانشگاه اشاره كرد و گفت
ها و مشكالت زبان عر� مجبور است وضعيت خود را عوض كند حجم گاليه

نباشد كه منجر به حذف كل مسأله شود اميدوارم اين تغي� رسيعرت انجام گ�د و منفعل
حوزه علميه نيز در سالهاي اخ� به رضورت تغي� در سبك ارائه زبان عر� به صورت يك 
مهارت سپس دانشهاي زبان رسيده است و در اغلب مدارس حوزوي تغي� در حال انجام 

حوزه با آن همه تصلّب به رضورت تغي� رسيد اما �ي. است
مهابا باشد هنوز حارض نشده است واقعيات را بفهمد و نسبت به حفظ وضعيت موجود 

ورزد؟ آقايان مشكل جدي است و راه حل آن خييل ساده و آسان ارصار مي
بپذيريم كه زبان ابتدا بايد يك مهارت باشد سپس دانش

  

سپس آقاي دكرت عيل اوسط 
ابراهيمي از 

نقدي بر مقاله خانم آل الرسول 
داشتند و آن اينكه واحدهاي رشته 

الهيات مانند
زيرا وزارت علوم اين واحدها را كاسته است. علوم انسا� افت كّمي دارندديگر 

توان دروس تخصيص الهيات را به  حجم از واحدها به هيچ وجه �ي
آقاي دكرت پ�ا� از دانشگاه تربيت معلم نيز وضعيت وسايل كمك آموزيش عر� را مطرح 
كردند كه در مقايسه با زبان انگلييس بلكه زبان اسپانيويل يا ايتاليايي بسيار اسف بار 

ايشان گفتند من براي تدريس درس آزمايشگاه عر� در مضيقه شديدي قرار . خواندند
توانستم رس زدم هيچ چيز به درد بخوري نيافتم به هر جايي كه مي. دارم

زبان ايران لوحهاي فرشده � ارزيش را به من داد و نتوانستم از آن استفاده كنم
آقاي سيد عدنان اشكوري عضو هيئت علمي دانشگاه امام 

در زمان برگزاري نشست) (ع(صادق 
دبيات عر� شوراي برريس متون به ايشان پاسخ دادا

عضو گروه مؤلف� كانون زبان ايران بودم، آنچه



هاي فرشده مربوط به سالهاي گذشته را از كانون زبان 
ايد، و شايد هم لوحهاي فعيل هنوز نتوانسته است نيازهاي اساتيد محرتم را 
برآورده سازد، اما به نظرم م�سد كه ديگر حجت بر ما اساتيد زبان عر� �ام شده است و 

ايم هر چند اين  چهار سال گذشته در كانون زبان ايران كسب كرده
تجربيات كوچكند، امكانات بالقوه فني و ه�ي كايف براي توليد وسايل كمك آموزيش 

رسد كه مراكز  داريم، ديگر وقت عمل رسيده و انتقادها را بايد گذاشت كنار، به نظرم مي
كنيم امكانات بهرتي پيدا  تدريس مي
ها از سوي مؤلفان و اساتيد  اند، و لذا تنها به ح�يت مايل مراكز علمي و ارائه طرح

من دست ديگر همكاران را جهت انجام اين مهم به گرمي 
لف هاي مخت چه بهرت است كه كار به صورت گروهي و با همكاري دانشگاه

رسكار خانم عبايس از گروه زبان و ادبيات عر� دانشگاه يزد آخرين نفر از جلسه اول 
  بودند كه به مسائل زبان آموزي عر� اشاره كردند و دعوت كردند به آموزش

ايشان عدم 
ها 
براي دانشجويان را ي� از علل اصيل ضعف در سطح 
علمي زبان عر� دانشجويان توصيف �ود و افراد را به 
    .چاره اندييش جهت حّل اين مشكل دعوت �ودند
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هاي فرشده مربوط به سالهاي گذشته را از كانون زبان  است و احت�الً ش� لوحدرست 
ايد، و شايد هم لوحهاي فعيل هنوز نتوانسته است نيازهاي اساتيد محرتم را  ايران گرفته

برآورده سازد، اما به نظرم م�سد كه ديگر حجت بر ما اساتيد زبان عر� �ام شده است و 
چهار سال گذشته در كانون زبان ايران كسب كردهما با تجربيا� كه طي 

تجربيات كوچكند، امكانات بالقوه فني و ه�ي كايف براي توليد وسايل كمك آموزيش 
داريم، ديگر وقت عمل رسيده و انتقادها را بايد گذاشت كنار، به نظرم مي

تدريس ميهايي كه ما در آن  علمي و پژوهيش و دانشگاه
اند، و لذا تنها به ح�يت مايل مراكز علمي و ارائه طرح كرده

من دست ديگر همكاران را جهت انجام اين مهم به گرمي . گرانسنگ نياز داريم
چه بهرت است كه كار به صورت گروهي و با همكاري دانشگاه. فشارم مي

  . صورت گ�د
رسكار خانم عبايس از گروه زبان و ادبيات عر� دانشگاه يزد آخرين نفر از جلسه اول 
بودند كه به مسائل زبان آموزي عر� اشاره كردند و دعوت كردند به آموزش

   
ايشان عدم . طبيعي زبان عر� به سبك آموزش كودكان

ها  وجود زمينه مناسب جهت به كارگ�ي و �رين آموخته
براي دانشجويان را ي� از علل اصيل ضعف در سطح 
علمي زبان عر� دانشجويان توصيف �ود و افراد را به 
چاره اندييش جهت حّل اين مشكل دعوت �ودند

  
  

  



  گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر�
  ۱۸إىل 

  نخست� كنگره ميل علوم انسا�
  وضعيت امروز، چشم انداز فردا

  هاي صدا و سي� تهران سالن ه�يش

و ادبيات عر� كه با عنوان جايگاه زبان و ادبيات 
عر� در علوم انسا� آغاز شد مباحث گوناگون ديگري مطرح شد كه عمدتاً دربارة 
وضعيت امروز زبان و ادبيات عر� در كشور بود و چشم اندازي كه از فرداي اين رشته 

ابتدا جناب آقاي دكرت حامد صدقي رياست گروه 
زبان و ادبيات عر� شوراي برريس متون سخ�ا� خود 
را تحت عنوان امكان بومي سازي آموزش در رشته 

  . زبان و ادبيات عر� ارائه فرمودند

  
  
  
  
  
  

  باسمه تعاىل
گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر�

إىل  ۱۶جلسة دوم ساعت 
۲۲/۱۲/۱۳۸۵  

  
نخست� كنگره ميل علوم انسا�
وضعيت امروز، چشم انداز فردا

تهران سالن ه�يش
  

و ادبيات عر� كه با عنوان جايگاه زبان و ادبيات  در دوم� جلسه تخصيص گروه زبان
عر� در علوم انسا� آغاز شد مباحث گوناگون ديگري مطرح شد كه عمدتاً دربارة 
وضعيت امروز زبان و ادبيات عر� در كشور بود و چشم اندازي كه از فرداي اين رشته 

  .پيش و رو داريم

  

ابتدا جناب آقاي دكرت حامد صدقي رياست گروه   
زبان و ادبيات عر� شوراي برريس متون سخ�ا� خود 
را تحت عنوان امكان بومي سازي آموزش در رشته 

زبان و ادبيات عر� ارائه فرمودند



 عر�نقدنامه زبان و ادبيات   ٤١٤

 

شدند كه خواسته يا ناخواسته خاستگاه ايشان خواستار تغي� نگاه به تاريخ ادبيات عر�  
بايد نگاه به تاريخ ادبيات عر� از ديدگاه اسالمي مورد بحث و .  و استرشاقي داردغر�

  .برريس قرار گ�د
در نگاه جديد، نقش ايرانيان را نه به عنوان ايرانيان بلكه به عنوان جز� از جهان بزرگ   

 اند مانند تأليفات جديدي كه در اين راستا عرضه شده. اسالم بايد مد نظر قرار داد
لذا به نظر اينجانب بايد . تأليفات دكرت محمود بستا� و ديگران شايسته برريس و تأملند

هاي دريس جديدي را در تاريخ ادبيات عر� تدوين كند كه  كميسيو� تشكيل شود و كتاب
داراي جهان بيني اسالمي باشد و ادبيات عر� را به عنوان جز� از كالبد بزرگ جهان و 

. المي برريس و هرگونه شكاف ب� اجزاي عظيم امت اسالمي را پر كندفرهنگ و �دن اس
متأسفانه در نيم قرن گذشته عرصه تأليف و تدوين تاريخ ادبيات عر� تحت تأث� دو 
جريان انحرايف خاورشناسان و قوم گرايان عرب قرار داشت و تاريخ ادبيات را يا به دور از 

ات عرب برريس كرده است و نه تاريخ ادبيات فرهنگ اسالم و يا به صورت تاريخ ادبي
سهمي كه ايرانيان، به عنوان جز� از جامعه اسالمي بزرگ در پيرشفت و تحول . عر�

به نظر اينجانب بايد طرحي نو . ادبيات عر� داشتند، به سادگي قابل اغ�ض نيست
يدگاه در جهان درانداخت و اين ديدگاه نوين را حتي به جهان عرب عرضه كرد، زيرا اين د

خاستگاه ما مبتني بر . ما نيازمند نگاهي فراگ� و شمويل هستيم. عرب نيز كمياب است
 .گ�د شموليت اسالمي است، و جهان شمويل اسالمي عرصه ادبيات را نيز در بر مي

از سوي ديگر من معتقدم جدا� ب� تاريخ ادبيات و متون نظم و ن� كار نادرستي 
ك م� اد� بدون در نظر گرف� رشايط به وجود آورنده اين م�، است، زيرا قرائت ي

و بر اين اساس بايد متو� گزينش شود كه . كند دانشجويان را دچار خلط و خام بيني مي
در راستاي تعايل فرهنگ و معارف نسل جوان باشد و با فرهنگ اسالمي و بومي جامعه 

ه توسط افراد متعهد و متخلّق به اخالق متون اد� عر� ك. اسالمي سازگاري داشته باشد
اند و توانايي انگيزش و هويت سازي دارند  اسالمي، چه ايرا� و چه عرب  ابداع گرديده

اند و يا به  كم نيستند، ويل در دروس رشته زبان و ادبيات عر� يا بالكل مغفول شده
حو و بالغت بايد حتي در زمينه رصف ون. اند گر شده اي كم رنگ و � ارزش جلوه گونه
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هاي اين دروس  �امي شواهد شعري مورد تهذيب قرار گ�ند، و حتي اإلمكان مثال

آنجايي كه نياز به شاهد نحوي (هاي ملموس قرآ� و روايي باشد و در زمينه اشعار 
بايد از اشعار با مضام� بلند معرفتي، 
القي و تربيتي استفاده شود و چه بهرت اينكه از اشعار شاعران ايرا� كه به زبان عر� 
اند استفاد گردد، آن هم نه به صورت مستقيم و نه بر اساس گزينش 
جانبدارانه بلكه بر اساس اينكه ايران و ايرانيان نيز سهمي در تعايل فرهنگ عظيم اسالمي 

  .اند نه تافته جدا بافته
كنم بر موضوع ادبيات  نيز در هم� راستا پيشنهاد مي

تطبيقي تأكيد بيشرتي شود و در حد تأسيس يك 
گرايش از رشته زبان و ادبيات عر� كار شود كه به 

  جز� از يك  ادبيات تطبيقي فاريس و عر� كه هر دو

بايد در اين گرايش نگاهي جهان شمول هم داشت و بر 
  
سخ�ان ديگر جلسه دوم جناب آقاي دكرت سيد 

ارزيا� 
  

، موضوع )نقش علوم انسا� در ارتقاء علمي، فرهنگي، و اجت�عي كشور
زبان و هاي دانشجويي در مقاطع تحصيالت تكمييل رشته 

و راهكارهايي را  ها را برريس كرده
  .جهت ارتقاي سطح علمي اين حجم عظيم از مطالعات فرهنگي، ارائه دادند

گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر� 

�امي شواهد شعري مورد تهذيب قرار گ�ند، و حتي اإلمكان مثال
هاي ملموس قرآ� و روايي باشد و در زمينه اشعار  مثال

بايد از اشعار با مضام� بلند معرفتي، ) نباشد، بلكه تنها به عنوان مثال به كار رفته باشد
القي و تربيتي استفاده شود و چه بهرت اينكه از اشعار شاعران ايرا� كه به زبان عر� اخ

اند استفاد گردد، آن هم نه به صورت مستقيم و نه بر اساس گزينش  شعر رسوده
جانبدارانه بلكه بر اساس اينكه ايران و ايرانيان نيز سهمي در تعايل فرهنگ عظيم اسالمي 

اند نه تافته جدا بافته از اين فرهنگ اند و اينان جز� داشته

  

نيز در هم� راستا پيشنهاد مي
تطبيقي تأكيد بيشرتي شود و در حد تأسيس يك 
گرايش از رشته زبان و ادبيات عر� كار شود كه به 

ادبيات تطبيقي فاريس و عر� كه هر دو
   

بايد در اين گرايش نگاهي جهان شمول هم داشت و بر ضمناً . �دن هستند بپردازد
  .تبي� نقاط مشرتك اخالقي، علمي و تربيتي تأكيد �ود

سخ�ان ديگر جلسه دوم جناب آقاي دكرت سيد 
احمد امامزاده، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت 
معلم و عضو گروه زبان و ادبيات عر� شوراي برريس 

وضعيت (ور اول كنگره متون بودند كه با توجه به مح
ارزيا�  علوم انسا� در ايران معارص و موضوع

  )هاي دانشگاهي آن علوم انسا� و رشتهوضعيت فعيل 
نقش علوم انسا� در ارتقاء علمي، فرهنگي، و اجت�عي كشور(و محور سوم 

هاي دانشجويي در مقاطع تحصيالت تكمييل رشته  برريس وضعيت پايان نامه
ها را برريس كرده ادبيات عر� را مورد ارزيا� قرار دادند و مشكالت آن

جهت ارتقاي سطح علمي اين حجم عظيم از مطالعات فرهنگي، ارائه دادند
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ً يكصد هزار پايان نامه علمي در مراكز آموزش : ايشان فرمودند به طور تقريبي حدودا
ل�غم وجود برخي از مراكز آماري كه اطالعات نسبي از اين عايل كشور وجود دارد، وع

هاي عظيم مملكت جايگاه مناسبي در پيشربد توسعه  ها دارند، هنوز اين رسمايه پايان نامه
شوند و در  ها تكرار مي اغلب شاهد هستيم موضوعات اين پايان نامه. علمي كشور ندارند

ز روند مطالعات مشابه اطالعي ندارند، اغلب اوقات پژوهشگران مراكز مختلف آموزيش ا
و گاهي موضوعات برريس شده آنچنان سطحي و پيش پا افتاده است كه ارزش يك 

از سوي ديگر ضوابط نگارش و دستور . تحقيق معمويل در دوره كارشنايس را هم ندارد
ها تفاوت زيادي با  هاي مقّرر مراكز مختلف آموزش عايل جهت تهيه پايان نامه العمل

در مواردي . گردد ها مي يكديگر دارد، و اين باعث تفاوت سطح كمي و كيفي پايان نامه
ها هيچ ضابطه علمي خايص جهت انجام  شود اساتيد مرشف بر تهيه پايان نامه ديده مي

. گردد اين مهم ندارند و جلسات دفاعيه يا تشكيل �يشود و يا بدون روح علمي برگزار مي
  :شود پيشنهاد ميبا توجه به مطالب فوق 

ها و موضوعات آن تهيه شود و يك ارگان ـ  بانك اطالعات كاميل از اين پايان نامه ·
 .ترجيحاً معاونت پژوهيش وزارت علوم ـ متويل اداره آن باشد

ها پيش بيني گردد كه ديگر  راهكاري جهت انتخاب عناوين گويا براي پايان نامه ·
ها پي  پژوهيش به سادگي به محتواي آن پژوهشگران بتوانند از عنوان اين كارهاي

 .بربند
ها و رعايت اصول نگاريش در  هاي نگارش پايان نامه يكسان سازي دستور العمل ·

و چه بهرت است كه ارگا� ثابت عهده دار اين . هاي تحقيقي تنظيم و ارائه رساله
ر مهم باشد، ترجيحاً فرهنگستان زبان و ادبيات فاريس به علت تجربيات سابق د

 .اين زمينه
 .موضوعات انتخاب شده در راستاي فرهنگ اصيل اسالمي باشد ·
 .لزوم اجتناب دانشجويان از گرف� موضوعات � هدف و يا كم ارزش ·
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ها به سوي برريس واقعيات زبان و ادبيات عر� در كشور و 
زمينه ميزان تأث� س� تحول آن و ميزان كارآمدي اين رشته در جامعه، به ويژه در 

 .زبان و واژگان عر� در زبان فاريس و نوع كاربري اين واژگان در ايران
به وجود آمدن شورا يا ارگا� ناظر بر ميزان رعايت اصول علمي و پژوهيش 
ها؛ شورايي مانند شوراي برريس متون، كه بتواند منعكس كننده 

اي باشد كه  چاره اندييش شود كه آموزش زبان عر� در مراكز آموزش عايل به گونه
هاي زبا�، به زبان  دانشجويان اين رشته بتوانند به راحتي و مانند ديگر رشته

هاي اين رشته همگي به زبان اصيل باشد تا نقيش را 
در محافل علمي و ب� املليل دنيا به ويژه 

سخ�ان سوم جلسه جناب آقاي دكرت مرتيض ايروا� 
نجفي عضو هيئت علمي دانشگاه فردويس مشهد و عضو 
گروه زبان و ادبيات عر� شوراي برريس متون بودند كه با 

راهكارهاي ارتقاي علوم (توجه به محور هفتم كنگره 
توجه به علوم  موضوع) هاي آن در كشور

هاي عمومي را مورد بحث و برريس قرار 
  :دادند و به نكات ذيل اشاره �ودند

هاي گروهي در اهميت علوم انسا� داد سخن 
شود و اين مسأله  ها مطرح مي اي از رسانه

هاي سي�ي جمهوري  به صورت موزون و ه�هنگ نيست، عمالً برخي از برنامه
انسا� را ترويج  اسالمي ايران به صورت غ� مستقيم � ارزش بودن علوم

هاي گوناگون آن در زندگي انسانها 

گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر� 

ها به سوي برريس واقعيات زبان و ادبيات عر� در كشور و  جهت دهي پايان نامه ·
س� تحول آن و ميزان كارآمدي اين رشته در جامعه، به ويژه در 

زبان و واژگان عر� در زبان فاريس و نوع كاربري اين واژگان در ايران
به وجود آمدن شورا يا ارگا� ناظر بر ميزان رعايت اصول علمي و پژوهيش  ·

ها؛ شورايي مانند شوراي برريس متون، كه بتواند منعكس كننده  نگارش پايان نامه
 .ها باشد ها و نقاط ضعف پايان نامه ارزش

چاره اندييش شود كه آموزش زبان عر� در مراكز آموزش عايل به گونه ·
دانشجويان اين رشته بتوانند به راحتي و مانند ديگر رشته

هاي اين رشته همگي به زبان اصيل باشد تا نقيش را  عر� بنويسند و پايان نامه
در محافل علمي و ب� املليل دنيا به ويژه در ميزان توليد علم كشورمان 

  . كشورهاي عر� ايفا كند
سخ�ان سوم جلسه جناب آقاي دكرت مرتيض ايروا� 
نجفي عضو هيئت علمي دانشگاه فردويس مشهد و عضو 
گروه زبان و ادبيات عر� شوراي برريس متون بودند كه با 

توجه به محور هفتم كنگره 
هاي آن در كشور انسا� و رشته
هاي عمومي را مورد بحث و برريس قرار  انسا� در رسانه

دادند و به نكات ذيل اشاره �ودند
  

   w  هاي گروهي در اهميت علوم انسا� داد سخن  گرچه در حال حارض رسانه
اي از رسانه دهند، اما اين امر تنها در گوشه رس مي

به صورت موزون و ه�هنگ نيست، عمالً برخي از برنامه
اسالمي ايران به صورت غ� مستقيم � ارزش بودن علوم

هاي گوناگون آن در زندگي انسانها  الزم است اهميت اين علوم و رشته. دهند مي
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و تعايل برشيت، به درستي روشن شود و براي دست اندركاران برنامه سازي در 
 .صدا وسي� جا بيفتد

w هاي مستمري جهت تبي� اهميت علوم انسا�  در هم� راستا بايد سلسله نشست
ها مداوم و با به كارگ�ي  هاي مختلف برگزار شود و اين برنامه در رسانه

 .شگردهاي متفاوت و اصول علمي و ه�ي برپا شود
w هاي صورت گرفته در مراكز علمي،  الزم است كه نقش تحقيقات و پژوهش

آموزيش و پژوهيش و ميزان كارآيي آنها در هدايت جامعه به سمت تعايل و ك�ل 
الزم . ره منابع انسا�، تبي� گرديده و كامالً رشح داده شودو توسعه پايدار و ادا

هاي علمي صورت گرفته در زمينه علوم  است افراد، مرتّب در جريان پيرشفت
نقش تحقيقات جامعه شنايس در كنرتل : به عنوان �ونه . انسا� قرار گ�ند

روا� و اثر هاي اجت�عي و  بزهكاري، نقش علوم تربيتي در جلوگ�ي از ناهنجاري
ها، نقش علوم تربيتي در برنامه ريزي آموزيش كّل كشور،  آن بر رفتار انسان

 ...ها و كنرتل طالق و تحقيقات فقهي و قضا� در حل مشكالت خانواده
w هاي مرتّبي در جهت معّريف افراد برجسته و مبتكر و پژوهشگر  الزم است برنامه

فراد مورد تشويق و تقدير قرار گ�ند، و در مسائل علوم انسا� برگزار شود و اين ا
 .در اين راستا جايگاه واقعي آنها در جامعه مشخص شود

w ها و  منعكس كردن اهميت و نقش علوم انسا� در كارهاي ه�ي و رسيال
 .هاي تلويزيو� و غ�ه به صورت مستقيم يا غ� مستقيم فيلم
w يت منفي نسبت به برخي پرهيز از كارهاي ه�ي كه باعث توه� و يا ايجاد ذهن

 .هاي علوم انسا� به ويژه رشته. ها شود از رشته
سپس جناب آقاي دكرت رشيف عسكري عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم و 
قا�قام محرتم گروه زبان و ادبيات عر� شوراي برريس متون مطالب خود را به رشح ذيل 

  :ارائه فرمودند 
وضعيت علوم انسا� در ايران معارص و موضوع (ايشان با توجه به محور اول كنگره 

نقش (و محور سوم كنگره ) هاي دانشگاهي آن ارزيا� وضعيت فعيل علوم انسا� و رشته



  ٤١٩     ) جلسه دوم( گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر�
آسيب (و محور ششم كنگره ) علوم انسا� در ارتقاء علمي، فرهنگي، و اجت�عي كشور

هاي دروس، متون و منابع  ن در كشور با موضوع رسفصل
هاي موجود در مراكز علمي و پژوهيش كشور را تبي� �ودند و 

  برريس و راهكارهايي را جهت ارتقاء آن 
. موضوعات مهم اين رشته پيشنهاد فرمودند

راهكارهاي ذيل را براي حّل مشكالت مراكز علمي و 

 :هاي رشته زبان و ادبيات عر� با توجه به مراحل زير 
هاي موجود تأم� كننده اين اهداف است يا 
امر باشد؛ مركزي كه اهداف را تعي� 
�ايد، مانند شورايعايل برنامه ريزي، و يا اينكه شورايعايل برنامه ريزي خود را با 
اين مركز ه�هنگ كند وهميشه در راستاي اهداف تعي� شده اين مركز عمل 

هاي مختلف دروس از درون، به معني حركت به 
 .يك هدف واحد و رسالت ه�هنگ درو�

هاي دروس مختلف از برون، به معني اينكه اين 
 .دروس مختلف از برون با يكديگر ه�هنگ باشند

هاي رشته زبان و ادبيات عر� نياز به واگذاري اين امر به افراد 
ا در رشته زبان و ادبيات عر� بلكه در امر برنامه 

. پر واضح است كه تقسيم كار در امر خط� برنامه ريزي آموزيش از رضوريات است
بنابراين دنبال . هاي خايص گردد ها و دشواري

هاي آموزيش رضوري است ؛ اهداف 
  .هاي علمي درو�، ه�هنگي برو�، تقسيم كار و برنامه ريزي بر اساس اصول و روش

گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر� 

علوم انسا� در ارتقاء علمي، فرهنگي، و اجت�عي كشور
ن در كشور با موضوع رسفصلهاي آ  شنايس علوم انسا� و رشته

هاي موجود در مراكز علمي و پژوهيش كشور را تبي� �ودند و  مشكالت و چالش) دريس
برريس و راهكارهايي را جهت ارتقاء آن  هاي رشته زبان وادبيات عر� را رسفصل

موضوعات مهم اين رشته پيشنهاد فرمودندبه عنوان ي� از 
راهكارهاي ذيل را براي حّل مشكالت مراكز علمي و  ايشان

  :پژوهيش مناسب دانستند 

هاي رشته زبان و ادبيات عر� با توجه به مراحل زير  به روز كردن رسفصل. ۱
o هاي موجود تأم� كننده اين اهداف است يا  تعي� اهداف و برريس اينكه رسفصل

امر باشد؛ مركزي كه اهداف را تعي� در اين راستا بايد مركزي متويل اين . خ�
�ايد، مانند شورايعايل برنامه ريزي، و يا اينكه شورايعايل برنامه ريزي خود را با 
اين مركز ه�هنگ كند وهميشه در راستاي اهداف تعي� شده اين مركز عمل 

 .كند
o هاي مختلف دروس از درون، به معني حركت به  ايجاد ه�هنگي الزم ب� رسفصل

يك هدف واحد و رسالت ه�هنگ درو� سوي
o هاي دروس مختلف از برون، به معني اينكه اين  ايجاد ه�هنگي الزم ب� رسفصل

دروس مختلف از برون با يكديگر ه�هنگ باشند
هاي رشته زبان و ادبيات عر� نياز به واگذاري اين امر به افراد  بازسازي رسفصل. ۲

ا در رشته زبان و ادبيات عر� بلكه در امر برنامه و اين تخصص نه تنه. متخصص دارد
 .رسد ريزي آموزيش رضوري به نظر مي

پر واضح است كه تقسيم كار در امر خط� برنامه ريزي آموزيش از رضوريات است. ۳
ها و دشواري زيرا كار تك نفره ممكن است دچار كاستي

هاي آموزيش رضوري است ؛ اهداف  در حل مشكالت رسفصلكردن چهار رشط اسايس 
درو�، ه�هنگي برو�، تقسيم كار و برنامه ريزي بر اساس اصول و روش



سپس آقاي دكرت فرامرز م�زايي از دانشگاه بوعيل سينا همدان، نقدي بر موضوعات 
هاي ديگر  تر از رشتهوضعيت فعيل علوم انسا� بد

گويم ديگر  خواهم بگويم كه وضعيت فعيل ما خييل خوب است، بلكه مي
مملكتي كه چندين هزار مهندس 
كند و اين مهندسان يا بيكارند و يا 

مملكت ما متخصصان . كنند گذارند و براي آن تصميم گ�ي مي
علوم انسا� دارد اما كارهاي مربوط به اين تخصصها را به متخصصان علوم تجر� و 
مشكل ما در اين است كه نگاه به علوم انسا� نزد مسئوالن امور غلط 
  .نگاه خود را عوض نكنند هم� آش است و هم� كاسه

نكته دوم اينكه ي� از مشكالت اسايس رشته زبان و ادبيات عر�، فقدان روشمندي 
اساتيد اين رشته هنوز در حد استاندارد علمي نيستند و بايد خود را تقويت 

و ادبيات عر� به صورت  هاي تداومي رشته زبان
  .ها باشند منظم و گسرتده برگزار شود و اساتيد ملزم به رشكت در اين دوره

من : آقاي دكرت خليل پرويني از دانشگاه تربيت مدرس
نسبت به وضعيت فعيل زبان و ادبيات عر� بسيار خوشبينم، 
درست است كه مشكل زياد داريم اما در مس� خو� قرار 
ايران شنايس و 

�ام . ادبيات پيش قراول علوم است
بزرگان عرصه علوم در اروپا و آسيا اديبان ه�مندي همچون 

  

و . وجود ملت استه� و ادبيات جز� از 
دربارة زبان و ادبيات عر� بايد بگويم با تأسيس انجمن زبان و ادبيات عر� گام خو� را 
هاي  برداشتيم و اميداوريم كه با درايت متوليان اين انجمن و ديگر عزيزان همكار افق
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سپس آقاي دكرت فرامرز م�زايي از دانشگاه بوعيل سينا همدان، نقدي بر موضوعات 
وضعيت فعيل علوم انسا� بد: و آن اينكه. مطرح شده ارائه دادند

خواهم بگويم كه وضعيت فعيل ما خييل خوب است، بلكه مي من �ي. نيست
مملكتي كه چندين هزار مهندس . علوم وضعيت بهرتي نسبت به علوم انسا� ندارند
كند و اين مهندسان يا بيكارند و يا  كشاورزي دارد، محصوالت كشاورزي از خارج وارد مي

گذارند و براي آن تصميم گ�ي مي علوم انسا� ميپا در كفش 
علوم انسا� دارد اما كارهاي مربوط به اين تخصصها را به متخصصان علوم تجر� و 

مشكل ما در اين است كه نگاه به علوم انسا� نزد مسئوالن امور غلط . ايم مهنديس داده
نگاه خود را عوض نكنند هم� آش است و هم� كاسهو تا زما� كه متوليان امور . است

نكته دوم اينكه ي� از مشكالت اسايس رشته زبان و ادبيات عر�، فقدان روشمندي 
اساتيد اين رشته هنوز در حد استاندارد علمي نيستند و بايد خود را تقويت . علمي است

هاي تداومي رشته زبان لذا پيشنهاد اكيد دارم كه دوره. كنند
منظم و گسرتده برگزار شود و اساتيد ملزم به رشكت در اين دوره

آقاي دكرت خليل پرويني از دانشگاه تربيت مدرس
نسبت به وضعيت فعيل زبان و ادبيات عر� بسيار خوشبينم، 
درست است كه مشكل زياد داريم اما در مس� خو� قرار 

ايران شنايس و  يگاه زبان عر� در ايران بر دو بالجا. ايم گرفته
ادبيات پيش قراول علوم است .اسالم شنايس استوار است

بزرگان عرصه علوم در اروپا و آسيا اديبان ه�مندي همچون 
  .سقراط، افالطون و ارسطو بودند

   
ه� و ادبيات جز� از . همينطور در تاريخ ايران پيش و پس از اسالم

دربارة زبان و ادبيات عر� بايد بگويم با تأسيس انجمن زبان و ادبيات عر� گام خو� را 
برداشتيم و اميداوريم كه با درايت متوليان اين انجمن و ديگر عزيزان همكار افق

  .تري در پيش و رو داشته باشيم وسيع



  ٤٢١     ) جلسه دوم( گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر� 
پذيرم كه ادبيات بايد  ظر دوستان را مياين نكته اول است، نكته دوم اينكه من �اماً ن

از زبان جدا شود و ما در دانشگاه تربيت مدرس، سه سال است كه رشوع كرديم و از مهر 
ضمنا مجوز ادبيات تطبيقي را از وزارت . دانشجوي گرايش ادبيات خواهيم پذيرفت ۸۶

اين باره من تشكر و در . ايم كه ان شاء هللا از سال آينده رشوع به كار كنيم علوم گرفته
  .كنم از �امي اساتيد محرتمي كه در اين امر نقش مؤثر ايفا �ودند مي

كنم كارگاهي  نكته سوم اينكه در پ�و صحبتهاي جناب دكرت م�زايي، پيشنهاد مي
هاي پژوهيش خود را  توسط انجمن يا پژوهشگاه علوم انسا� برگزار شود كه اساتيد مهارت

ما در مجله . انش تحقيق و تأليف را به استاندارد مطلوب برساننددر آن تكميل كنند و د
ايم عدالت را رعايت كنيم اما خييل از مقاالت اساتيد  انجمن ادبيات عر� سعي كرده

  .محرتم فاقد استاندارد مقاله نوييس است
و نكته چهارم اينكه سعي كنيم در سياست بومي سازي علوم انسا� بر دو قطب ايرا� 

ي در تاريخ ادبيات عر� كه به عمد مغفول واقع شده است تأكيد كنيم و اين به و شيع
هاي انجام گرفته نيست، بلكه به معني ترميم ادبيات عر� است،  معني الغاي تالش

 .بنابراين در اين نكته كامالً موافق جناب آقاي دكرت صدقي هستم
توان از چند  جايگاه زبان و ادبيات عر� در علوم انسا� را مي: آقاي مددي املوسوي 

توان از مذاكرات مجلس خربگان قانون  بعد برريس كرد ؛ در نظام، جايگاه اين زبان را مي
نزد مردم . اند فهميد كه جايگاه مهمي دارد اسايس كه اصل شانزدهم را در آن گنجانده

قبل گفتم، جايگاه عر� مطلوب است اما مردم به علت خلط  ه�نطور كه در جلسه
مشكل . مسائل و عملكرد بد ما، نتوانستند با اين زبان ارتباط و پيوند خو� برقرار كنند

عمده اينكه جايگاه زبان عر� مانند خييل از علوم انسا� جايگاه زبان عر� در حد صفر 
و اما نزد ما مدرسان عر� هم بسيار .  استالبته براي ديگر علوم انسا� كمي بهرت. است

جايگاه مهمي دارد اما تنها عيبش اين است كه هر كيس براي خود سازي ميزند و هر كيس 
ما مانند جزايري جداگانه هستيم كه هيچ متويل خايص . از ظن خود يار اين زبان شد

الف در هم پيچيده فرآيند آموزش چه تعليم و چه تعلم، پيچيده است مانند يك ك. نداريم
. اي بايد تنظيم كرد كه آموزش مدارس به آنجا منتهي شد عر� دانشگاه را به گونه. است



هاي اين رشته در حال حارض  ارتباط منطقي ب� اين دو بسيار ضعيف است، رسفصل
بايد متوليا� باشند كه با مهنديس دقيق مواد 
وقتي نسبت به يك كتاب معيني از اين رشته 

خورد بلكه به معني اين  اعرتاض ميكنيم به معني اين نيست كه اين كتاب به درد �ي
من هنوز هم معتقدم كه زبان را ابتدا 

و آخرين مطلب اينكه . ك دانش
تكليف زبان عر� را بايد روشن كرد، آيا زبان دوم است يا زبان بيگانه ؟ چون كه اين دو 

زبان عر� به علت . طلبد كامالً متفاوتند و هر كدام مقوله و برنامه ريزي خاص خود را مي
ت نه زبان بيگانه اينكه كليد علوم انسا� مبتني بر جهان بيني اسالمي است زبان دوم اس

  .دانند
جناب آقاي عيل نور الواعظ� از اساتيد زبان و ادبيات عر� 
مشهد نيز در مورد جايگاه زبان و ادبيات عر� چند نكته را 
اول اينكه زبان عر� اگر زبان دين است به معني 
زبان عر� در 

  ديني يك  

امروز روز با مطرح شدن مبحث دهكده جها� زبان عر� زبان ارتباطات و فرهنگ و 
فلسط� و كشورهاي عراق، لبنان، 
و بخيش از . سوريه كه از مناطق بحران خيز فعيل دنيا است همگي كشورهاي عرب زبانند

گذشته از آن هر . رسنوشت اين كشورها مربوط به تصميم گ�ي ما در ايران اسالمي دارد
. زبا� ـ كه زبان عر� مستثني از آن نيست ـ خود بار فرهنگي و آداب و رسومي دارد

  .ز بار فرهنگي كشورمان مرتبط با اين زبان است

 عر�نقدنامه زبان و ادبيات   ٤٢٢

 

ارتباط منطقي ب� اين دو بسيار ضعيف است، رسفصل
بايد متوليا� باشند كه با مهنديس دقيق مواد . مربوط به چهل پنجاه سال پيش است

وقتي نسبت به يك كتاب معيني از اين رشته . اي را رسجايش بگذارند هآموزيش هر قطع
اعرتاض ميكنيم به معني اين نيست كه اين كتاب به درد �ي

من هنوز هم معتقدم كه زبان را ابتدا . است كه جايش در اين مرحله از آموزش نيست
ك دانشبايد به صورت يك مهارت آموخت سپس به عنوان ي

تكليف زبان عر� را بايد روشن كرد، آيا زبان دوم است يا زبان بيگانه ؟ چون كه اين دو 
كامالً متفاوتند و هر كدام مقوله و برنامه ريزي خاص خود را مي

اينكه كليد علوم انسا� مبتني بر جهان بيني اسالمي است زبان دوم اس
دانند متوليان بايد اين را بدانند كه متأسفانه �ي. و خارجي

جناب آقاي عيل نور الواعظ� از اساتيد زبان و ادبيات عر� 
مشهد نيز در مورد جايگاه زبان و ادبيات عر� چند نكته را 

اول اينكه زبان عر� اگر زبان دين است به معني : يادآور شدند
زبان عر� در . فقط مربوط به فقه و اصول استآن نيست كه 

 حال حارض گذشته از هويت فرهنگي و باز معنوي
   .زبان زنده دنيا است

امروز روز با مطرح شدن مبحث دهكده جها� زبان عر� زبان ارتباطات و فرهنگ و 
كشورهاي عراق، لبنان، . سياست و خربنگاري و روابط سيايس و اينرتنت است

سوريه كه از مناطق بحران خيز فعيل دنيا است همگي كشورهاي عرب زبانند
رسنوشت اين كشورها مربوط به تصميم گ�ي ما در ايران اسالمي دارد

زبا� ـ كه زبان عر� مستثني از آن نيست ـ خود بار فرهنگي و آداب و رسومي دارد
ز بار فرهنگي كشورمان مرتبط با اين زبان استبنابراين بخيش ا



  ٤٢٣     ) جلسه دوم( گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر�
رسكار خانم دكرت رقيه رستم پور رئيس گروه زبان و 
ما 
تصمي�ت بسيار خو� را در ه�يشهاي قبيل گروههاي 
ادبيات عر� اتخاذ كرديم اما به تعب�ي حرب عيل ورق 
چه 
  و 

  

هاي  هم� مشكل را در ه�يش. ها اع�ل �ايند نه ما
قبيل مطرح كرديم و دربارة آن تصميم گرفتيم، پس چرا هنوز به قوت خود باقي است؟ 

  .جناب آقاي دكرت گلشني هم در مورد آن نظر دادند
راجع به تغي� ضوابط آموزش و ارزشيا� تصميم گرفتيم و در ه�يش 

پس چي شد؟ چرا . اصفهان نيز راجع به رسفصلهاي نظرات خو� را به تصويب رسانديم
  زنيم؟ آيا اين نوع نشستها كارآيي خود را از دست داده است؟ 

كنگره علوم . را ناديده بگ�يمها  نه خواهر من، نبايد اين تالش
ميخواهيم تغي�ات را با اراده متخصصان علوم 

  .هاي آموزيش رشوع كنيم
ادبيات عر� در علوم انسا� دو نكته 
رسد؛ ي� اينكه در صحبتي كه با متخصصان تاريخ داشتم، دربارة خليج فارس 
يا خليج عرب سؤال كردم كه كدام منابع تاريخي بهرتين دليل براي نامگذاري حق خليج 

ن عر� است نه ترين منابع تاريخي مب� اين امر به زبا

در حال حارض . بينم نكته دوم اينكه من هيچ جدايي ب� زبان عر� و زبان فاريس �ي
  .بيش از نود در صد اصطالحات رشته زبان و ادبيات فاريس متأثر از ادبيات عر� است
؟ و اين اصطالحات عرويض را در نظر بگ�يد ببينيد چند در صدش غ� عر� است

بخش بسيار كم از اصطالحات غ� عر� كدامش متأثر از ادبيات غرب است؟ حتي در شعر 

گزارىش از نشست تخّصىص گروه زبان و ادبيات عر� 

رسكار خانم دكرت رقيه رستم پور رئيس گروه زبان و 
ما ): ع(ادبيات عر� واحد خواهران دانشگاه امام صادق 

تصمي�ت بسيار خو� را در ه�يشهاي قبيل گروههاي 
ادبيات عر� اتخاذ كرديم اما به تعب�ي حرب عيل ورق 

چه . گ�نده نيستيم بلكه وزارتخانه بود زيرا ما تصميم
و  وزارت آموزش و پرورش و چه وزارت علوم، تحقيقات

ها اع�ل �ايند نه ما تغي�ات را بايد وزارتخانه. فناوري
قبيل مطرح كرديم و دربارة آن تصميم گرفتيم، پس چرا هنوز به قوت خود باقي است؟ 

جناب آقاي دكرت گلشني هم در مورد آن نظر دادندبينيد كه  مي
راجع به تغي� ضوابط آموزش و ارزشيا� تصميم گرفتيم و در ه�يش در ه�يش اهواز 

اصفهان نيز راجع به رسفصلهاي نظرات خو� را به تصويب رسانديم
زنيم؟ آيا اين نوع نشستها كارآيي خود را از دست داده است؟  هنوز در جا مي

ها  نه خواهر من، نبايد اين تالش: آقاي دكرت م�زايي
ميخواهيم تغي�ات را با اراده متخصصان علوم . انسا� براي هم� تشكيل شده است

  .انسا� به مسئوالن امر بقبوالنيم
هاي آموزيش رشوع كنيم آري تغي�ات را بايد از خود گروه: آقاي دكرت پرويني
ادبيات عر� در علوم انسا� دو نكته  در راستاي تبي� جايگاه زبان و: آقاي دكرت پ�ا� 

رسد؛ ي� اينكه در صحبتي كه با متخصصان تاريخ داشتم، دربارة خليج فارس  به نظرم مي
يا خليج عرب سؤال كردم كه كدام منابع تاريخي بهرتين دليل براي نامگذاري حق خليج 

ترين منابع تاريخي مب� اين امر به زبا فارس است، آنان گفتند قد�ي
  .انگلييس و نه فاريس پهلوي

نكته دوم اينكه من هيچ جدايي ب� زبان عر� و زبان فاريس �ي
بيش از نود در صد اصطالحات رشته زبان و ادبيات فاريس متأثر از ادبيات عر� است
اصطالحات عرويض را در نظر بگ�يد ببينيد چند در صدش غ� عر� است

بخش بسيار كم از اصطالحات غ� عر� كدامش متأثر از ادبيات غرب است؟ حتي در شعر 
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شود متأثر از ادبيات غرب است، در مطالعا� كه داشتم ديدم اغلب شعراي  نو كه ادعا مي
  .فاريس گوي شعر نو متأثر از شعراي عرب بودند تا شعراي غر�

رتم اميدوارم كه در دو روز آينده شاهد ضمن تشكر از حضار مح: آقاي دكرت صدقي
گ�ي باشيم و به چشم انداز فردا كه در اين كنگره  مباحث مؤثرتري در عرصه تصميم

  .موفق باشيد. كشيم، برسيم انتظار آن را مي
  



 
 
 
 
 
 

q فهرست داوران به ترتيب الفبا  

� شك اين نقدنامه مرهون زح�ت گروه عظيمي از همكاران محرتمي است كه خالصانه 
هاي نقدي خود را در جهت بارور ساخ� درخت دانش و زدودن هرگونه آاليش از  تالش

آيد شامل نام  ليستي كه در ذيل مي. مبذول كردندمان  دستاوردهاي علمي مملكت اسالمي
و از آنجاييكه درجات و . كتاب اين نقدنامه سهيم بودند ۹۱عزيزا� است كه در نقد 

است، و ارتباط چندا� با  هاي علمي برخي از اين عزيزان در اين مدت ارتقا پيدا كرده رتبه
. اساس ترتيب الفبا ثبت شده استايشان نداريم، نام اين عزيزان بدون عنوان علمي، و بر 

موفقيت ايشان را از خداوند متعال مسألت داريم، و از كليه عزيزا� كه خداي ناكرده 
يادآوري اين نكته رضوري به نظر . طلبيم نامشان از قلم افتاده است، خاضعانه پوزش مي

لذا  .رسد كه محل خدمت برخي از داوران محرتم به مرور زمان تغي� يافته است مي
  .فهرست ذيل بر اساس آخرين اطالعا� است كه از اين عزيزان در دست داريم

  دانشگاه خوارزمي  اشكوري  سيد عدنان .۱
  دانشگاه اصفهان  اصال�  رسدار .۲
  )ع(دانشگاه امام صادق   اكربي نوده  رضا .۳
  دانشگاه خوارزمي  امامزاده  سيد احمد .۴
  دانشگاه اصفهان  ايروا� زاده  عبد الغني .۵
  دانشگاه فردويس مشد  ايروا� نجفي  مرتيض .۶
  )ع(دانشگاه امام صادق   ايزدي مباركه  كامران .۷
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  پژوهشگاه علوم انسا�  آل قيس  قيس .۸
  دانشگاه ب� امللل امام خميني قزوين  پاشا زانوس  احمد .۹
  دانشگاه تربيت مدرس  پرويني  خليل .۱۰
  كارشناس قوه قضائيه و مدرس عر�  جاليل  حسن .۱۱
  دانشگاه اصفهان  حاجي ابراهيمي  محمد كاظم .۱۲
  پژوهشگر و مدرس زبان عر�  الحكيم  حس� .۱۳
  دانشگاه اصفهان  دلشاد  جعفر .۱۴
  دانشگاه تهران  ديباجي  سيد ابراهيم .۱۵
  دانشگاه علوم اسالمي رضوي مشهد  رستمي شاهرودي  عيل اكرب .۱۶
  پژوهشگر و مدرس زبان عر�  رفاعه  ابراهيم .۱۷
  اصفهاندانشگاه   زركوب  منصوره .۱۸
  دانشگاه اصفهان  سلي�نزاده نجفي  سيد رضا .۱۹
  دانشگاه خوارزمي  رشيف عسكري  محمد صالح .۲۰
  دانشگاه شهيد چمران اهواز  شكيب انصاري  محمود .۲۱
  دانشگاه آزاد اسالمي  صابري  عيل .۲۲
  )ع(دانشگاه امام صادق   صادقي مجد  محمد جواد .۲۳
  دانشگاه آزاد فالورجان  صالح بيك  ام�ه .۲۴
  دانشگاه خوارزمي  صدقي  حامد .۲۵
  دانشگاه فردويس مشهد  عرب  عباس .۲۶
  دانشگاه فردويس مشهد  فاضيل  محمد .۲۷
  دانشگاه خوارزمي  فالحتي  صغري .۲۸
  )ع(دانشگاه امام صادق   الجوردي  سيد عدنان .۲۹
  دفرت تبليغات اسالمي مشهد  مددي املوسوي  محمد حسن .۳۰
  دانشگاه خوارزمي  مظفري  سودابه .۳۱
  اصفهان دانشگاه  مع�  رؤوف .۳۲



  ٤٢٧     فهرست داوران  
  )ع(دانشگاه امام صادق   موسوي شوشرتي  سيد فخر الدين .۳۳
  پژوهشگاه علوم انسا�  م�زا محمد  عل�ضا .۳۴
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد فالورجان  نجاريان  ماجد .۳۵
  مرتجم و مدرس زبان عر�  نور الواعظ�  عيل .۳۶
  دانشگاه آزاد اسالمي  ولوي  سيم� .۳۷
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