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  گفتار دبيرخانه شوراپيش
 





  
  
 
 
 

گذار از وضع موجود  هنقد کتب دانشگاهی و علوم انسانی یک ضرورت است که مقدم

ساز خود زمینهنفسه ضروری و ارزشمند است، اما نقد فی. سوی وضع مطلوب است به

نقد محتوایی هر اندیشه و اثری با نقد شکلی . های نوین و نگارش آثار جدید استپردازی نظریه

های تخصصی شورای بررسی متون و کتب علوم به همین دلیل در گروه. آن همراه است

گیرد و انسانی، بررسی، تحلیل و نقد آثار دانشگاهی از دو بعد شکلی و محتوایی صورت می

درونی هر کتابی را در / بیرونی و محتوایی/ های گوناگون شکلیوری علمی این آثار، مؤلفهدا

  . نهندگیرند و به بوته نقد علمی مینظر می

واقع شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، تنها مجموعه علمی و دانشگاهی است  در

علوم انسانی در دانشگاه های مختلف که سیزده گروه علمی و تخصصی را که ناظر بر رشته

کند و بیش از بیست سال سابقه فعالیت در زمینه بررسی، تحلیل، دهی میاست، سامان

پویای استادان  هدر این راستا از مشارکت شبک. ارزیابی و نقد متون و کتب علوم انسانی را دارد

  .ند استمنظران و استادان علوم انسانی بهرهحوزوی و دانشگاهی سراسر کشور و صاحب

سیاست اصلی این شورا، کمک به رشد تفکر انتقادی در تولید آثار علمی و دانشگاهی 

ویژه نقد کتب درسی است؛ زیرا تولید علم در حوزة علوم انسانی بدون نقد وضعیت موجود و به

توسعه فرهنگ نقد در جامعة . پذیر نیستو دانشگاهی و منابع علمی حوزه علوم انسانی امکان

سنجی سازواری تولید علوم انسانی با مبانی تقویت جایگاه علوم انسانی، نسبیتعلمی، 

های های درسی و برنامهاسالمی، تدوین و اصالح سرفصل -بینی ایرانیفرهنگ و جهان

اسالمی، از دیگر اهداف  -آموزش علوم انسانی و تولید متون دانشگاهی با رویکرد بومی ایرانی

  .این شوراست
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های متنوعی را در جهت نیل به های تخصصی شورا، وظایف و برنامهههریک از گرو

های تخصصی در  در این میان، تنظیم و تدوین و چاپ و نشر نقدنامه. کننداهداف پیگیری می

های مزبور است که محصول  های گروهترین فعالیتهای تخصصی، یکی از مهمحوزه

بندی نهایی ای از جمعنقدنامه، خالصهفرایندی طوالنی و کاری پرزحمت است؛ زیرا هر 

-گیرد و محتوای آن در فرایند نقد متون فراهمیک کتاب را در برمی ههای علمی دربار داوری

گردد؛ فرایندی که از برگزاری جلسات علمی گروه تا گزینش متن درسی و انتخاب داوران و می

مند و متکی به کار ندی زمانبندی نتایج کار، روهای داوری و گردآوری و جمعارسال فرم

کردن زمان کسب نتیجه و افزایش کیفیت علمی نقد رغم تالش در جهت کمبه. گروهی است

های الزم و های مربوطه و تأمین حدنصابو داوری آثار علوم انسانی، بازبینی و بازنویسی فرم

های گروهفرسا را به مدیران و دبیران های علمی کافی، فرایندی طاقترعایت مالک

حال همواره تالش برای نیل به اهداف و کسب شرایط مطلوب بااین. کندتخصصی تحمیل می

  .و نتایج جامع ادامه داشته و دارد

، یکی از »زبان و ادبیات عربینقدنامه گروه تخصصی «مجموعه حاضر با عنوان 

کتب علوم شورای بررسی متون و «های دستاوردهای علمی و محصوالت کار انتقادی گروه

و » گروه تخصصی«، »شورای مرکزی«است که در روند همکاری نزدیک سه حلقه » انسانی

  .حاصل شده است» دبیرخانه شورا«

نظران، استادان، پژوهشگران و همکاری و همفکری همة اندیشمندان، صاحب

داف تواند ما را در نیل به اههای گوناگون تخصصی علوم انسانی مینویسندگان محترم حوزه

متعالی علوم انسانی و تأمین شرایط مناسب و کیفیت مطلوب آثار علمی و دانشگاهی یاری 

  .رساند

  

  



  ٥    گفتار  پیش
  

 

و زبان و ادبیات عربی ، رییس محترم گروه دکتر عیسی متقی زادههای ارزشمند  تالش

در تدوین این اثر را ارج می نهیم و برای آنها توفیق دکتر سجاد اسماعیلی دبیر محترم گروه، 

  .نماییمافزون را مسئلت میروز 

  

                                

  نسانیاکتب علوم  ودبیرخانه شورای بررسی متون 
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  زبان و ادبیات عربي معرفی گروه

 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

  

زشي است و فرصتي گامي اساسي در جهت بهبود كيفي متون آمو ،ارزيابي كتب درسي
هاي هدفمند و مطابق با كند تا كتابمترجمان فراهم مي، مؤلفان و را براي استادان

  . ندكنسرفصل و برنامه درسي تأليف كنند و عرصه را براي يك رقابت سالم مهيا 
 دوازدهيكي از  ،گروه زبان و ادبيات عربي شوراي بررسي متون پژوهشگاه علوم انساني

كار نقد  تادان فرهيخته،با همكاري جمعي از اس 1375گروه علوم انساني است كه از سال 
بيش  است هاي درسي دانشگاهي را آغاز كرده است و تاكنون موفق شدهو بررسي كتاب

  .كندكتاب درسي را نقد و بررسي  دويستاز 
كار خود را آغاز كرده  1390گروه زبان و ادبيات عربي در دوره جديد كه از نيمه سال   
  علمي تهيئتالش دارد با همكاري اعضاي گروه كه از استادان و اعضاي  ،است

هاي دولتي ها كه از همه دانشگاهاند و داوران كتابهاي سراسر كشور انتخاب شده دانشگاه
زبان  ،نقد، آينه است و آينه زيرا ،فرصتي را براي نقد فراهم كند ،شوندو آزاد برگزيده مي

ذهن . »زنده باد و مرده باد«نه  ،است تحليل و ارزيابي ،نقد. اصالح است نه زبان شكستن
وقتي از امام . ترين ابزار معنوي هرگونه نقد است غض، ضروريآزاد و وارسته از حب و ب

به داوري  ،ترين شاعران كيست، موال پس از نقد كلّي شعر پرسند كه ورزيده مي )ع(علي
سرا را برتر از  شاعر عاشقانه ،القيسامرؤ، »الملك الضليل«پردازد و با لقب  ميدربارة شاعر 
ها را  القيس هرچند زشتيامرؤ. كند يعني نقد شعر با نقد شاعر فرق مي ؛داند همه شعرا مي

زيبا  ها را ترازوي نقد اخالقي، اعتباري ندارد، همان زشتيها در  سرود و آن زشتي مي
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اين نقد عادالنة امام، در ضمن . باشدولي خوب ن ،ممكن است چيزي زيبا باشد. سرود مي
ها را بسرايند،  پيامي هم به شاعران متعهد تاريخ دارد كه تعهد فقط آن نيست كه خوبي

  .ها را بايد زيبا بسرايندبلكه خوبي
شكلي سامان گرفته كه ها و شوراي بررسي متون به رو فرايند نقد در گروهايناز 

تا نقد اثر با نقد خالق اثر آميخته نشود و از  ،ورزي باشددور از غرضهمنطقي و منصفانه و ب
اساس تخصص  ها ، كتاب را برهاي مندرج  در فرمشود بر اساس شاخصداور خواسته مي

نقد  در »محتوا«و  »شكل« ةاي خاص داوري كند و به دو مقولو توانمندي علمي در حوزه
 ها و سخن خود را پشتيباني كند و بر اساس مالك ،هانمونه ةاثر بپردازد و با استدالل و ارائ

  .نظر نمايندمعيارهاي مشخص درباره كتاب اظهار
جايگاه رشته زبان  علمي آنها فرصتي است تا به ارتقايها و ارزيابي محتواي نقد كتاب 

ان اين رشته را به تالش بيشتر مندن و عالقهاستادان، دانشجويا ؛و ادبيات عربي منجر شود
اي را رشتههاي جديد بينجامد و موضوعات بينها و رشتهها و گرايشبه تخصص ؛داردوا

   .مورد توجه قرار دهد
 ،خاطر گستردگي حوزه زبان و ادبيات عربيگروه زبان و ادبيات عربي در دوره جديد به

  :  اقدام به تشكيل نه كميته به شرح زير كرد
 كميته ادبيات تطبيقي -1

 كميته نقد ادبي  -2

 كميته بالغت و عروض -3

 كميته صرف و نحو -4

 كميته تاريخ ادبيات و متون نظم و نثر دوره ميانه -5

 كميته مهارت هاي زباني -6

 كميته ترجمه -7

 كميته تاريخ ادبيات و متون نظم ونثر قديم -8

 متون نظم و نثر معاصركميته تاريخ ادبيات و  -9
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، تا فرايند انتخاب ها را برعهده گرفتمسئوليت يكي از كميته هر يك از اعضاي گروه،
  .انجام گيرد تر دقيق، داوران و مراحل نقد كتاب با دقت و تخصص كتاب

انتشار  ةكتابي كه حوز( ، هر كتاب مليمصوب شوراي بررسي متون نامه شيوه بر اساس
انتشار آن  ةكتابي كه حوز( جهت داوري براي دو تن و هر كتاب جهاني ،)آن در داخل باشد

 مؤسساتيا  ها دانشگاه علمي هيئتبراي يك تن از اعضاي ) فراتر از داخل كشور باشد
بودن نظر صاحببراي انتخاب داوران نيز معيارهايي چون . شود ميارسال  پژوهشي برجسته

پس از انجام . نظر بوده است كتاب، مطمح در حوزه آن كتاب و تدريس درس در رابطه با
 ،گروه زبان و ادبيات عربي شوراي بررسي متونكميته تخصصي،  مسئولداوري و تأييد 

  .دارد ميكتاب اعالم  دربارهنظر نهايي خود را 
كتاب جهاني در حوزه زبان  18كتاب ملي و  21 درمجموعگروه،  1391در برنامه سال 

دو  ،كتب ملي و جهاني هاي داورياز مجموع گروه  .شدو ادبيات عربي نقد و بررسي 
ينك به حاضر برآمده از اين فرايند و تعامل فكري بوده كه ا ةمجموع. دفراهم آور نقدنامه

ت كه داوران محترم در مقاله اس 27 رندةدربرگياين مجموعه  .زيور طبع آراسته شده است
  . اند كردهنقد كتابهاي حوزه ملي تدوين 

طح شكلي اثر، در س. شوندنقد ميملي در دو سطح شكلي و محتوايي  هاي كتاب
، ميزان رعايت )، صحافي و طرح جلدآرايي صفحه، نگاري حروف(كيفيت شكلي و چاپي 

، مقدمه، بيان هدف اثر، گفتارپيش( قواعد عمومي ويرايش و نگارش و جامعيت صوري اثر
نتيجه و ، خالصه، تمرين و آزمون، نمودار و نقشه ،تصوير ،جدول، فهرست مطالب

در سطح محتوايي نيز ميزان و . دشو ميبررسي ) شناسفهرست و كتاب، بندي جمع
اصطالحات سازي  گيرى از ابزار الزم علمى، كيفيت و ميزان كاربرد و معادل چگونگى بهره

باق محتواى اثر با ميزان انط، جامعيت محتوا و موضوع اثرن تناسب و ميزا، تخصصى
ميزان روزآمدى ، هاي وزارت علوم سرفصلهماهنگي مطالب اثر با ، عنوان و فهرست

كل اثر و نيز درون نظم منطقى و انسجام مطالب در ، ورى در اثرنوآ، العات اثرها و اط داده
، ها نحوه نقد و بررسي، كيفيت رعايت امانت، يميزان اعتبار منابع از جهت علم، هر فصل
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هاى رزشرويكرد اثر نسبت به فرهنگ و او  ان سازواري محتواي علمي و پژوهشيميز
  .شود ميديني و اسالمى  براي نقد لحاظ 

خود را در  ةو حاصل انديش اند دادهاز همه عزيزاني كه ما را در تحقق اين اهداف ياري  
و  كنم ميتشكر و قدرداني  ،اند داده رقرا مندان عالقهاختيار استادان و دانشجويان و ساير 

و پيشنهادهاي خوانندگان محترم هستيم كه نظرات خود را جهت  نقدهامشتاقانه منتظر 
  .شدن نقدها به نشاني دبيرخانه شوراي بررسي متون ارسال كنند پربارتر

از نه عضو گروه زبان و ادبيات عربي شوراي بررسي  دانم ميفرض  بر خوددر اينجا 
دكتر محمد خاقاني، دكتر فرامرز ميرزايي، دكتر حسين  انمتون و كتب علوم انساني آقاي

كياني، دكتر حسين ابويساني، دكتر ابوالحسن امين مقدسي، دكتر حجت رسولي، دكتر 
 م و سركار خانم دكتر فاطمه قادريفااجي، سركار خانم دكتر بتول مشكينحميدرضا ميرح

وقت  ،كه صادقانه و بدون هيچ چشمداشت براي ارتقاي جايگاه رشته زبان و ادبيات عربي
و  اند نمودههموار  بر خودو رنج سفر را  اند كردهكردن نقدها خود را صرف كيفي بهاي گران

قدرداني  ،كنند ميگروه شركت  ساعته هفتدر جلسات ماهانه  ناپذير وصفبا شوق و ذوق 
  .كنم
جناب آقاي دكتر  ،پژوهشگاهقبلي و فعلي محترم  سايؤر هاي حمايت بدون ترديد 

جناب آقاي دكتر حسينعلي قبادي و و  وندآيينهدكتر صادق مرحوم ، اللهيآيت حميدرضا
آقاي دكتر كريمي  وآقاي دكتر حسيني  ،شوراي بررسي متون ان محترم قبلي و فعليدبير

   .نگه داشت قدم ثابتقابل تقدير است كه ما را در ادامه مسير  مطهر
 كميته ادبيات معاصر گروه و مسئول ،فرامرز ميرزايي در پايان از جناب آقاي دكتر

گروه زبان دبير  ،اسماعيليسجاد و آقاي دكتر سابق دبير  ،دانش محمديدكتر آقاي جناب 
 ،اند شدهرا متحمل  فرسايي طاقتآوردن اين مجموعه تالش كه در فراهم و ادبيات عربي
  . كنم ميتقدير و تشكر 

  زادهعيسي متقي
  مدير گروه زبان و ادبيات عربي



  

  

  

  

 
 

 

 نقد و بررسي كتب
 





  

  

  

  

  

  تاريخ ادبيات و متون نظم 
  و 

  نثر قديم
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  





 

 

 

 

 

 األدب العربي في آندلس تاریخ و نصوص

 

 

  علی آذرشبدکتر محمد: مؤلف

  سمت: ناشر

  اول: نوبت چاپ

  ١٣٨٧: سال نشر

 تهران: محل نشر

  ١٩٠: تعداد صفحات

  ١دکتر جالل مرامی: ناقد

  

  معرفی اثر

 دکتر آقای جناب بزرگوار استاد ۀنوشت »نصوص و تاریخ االندلس فی العربی االدب« کتاب 

 شش در ،بسیار مقاالتو  لیفیتأ آثار دارای کشور، و فعال بنام اساتید از آذرشب محمدعلی

 که -را  حقیر و است شده تنظیم اعالم و منابع فهرست همراهبه خاتمه و مقدمه با بخش

 پس تا داشتند موظف -  هستم دکتری و ارشدسیکارشنا ۀدور  دو در ایشان شاگردی به مفتخر

 ای ذرهآمده،  زیر در که یا سیاهه. مده پسباز  فراگرفته استاد از که را دروسیآن،  ۀمطالع از

  .کاهد نمی  ارجمند استاد کار ارزش از

                                                            
   ييعلمي گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه عالمه طباطباعضو هيئت -1
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 اثر شکلی بررسی

  اثر چاپی و شکلی کیفیت

 ذکر از پساول،  بند ،٧ ص در: شود می متذکر مورد و تایپی، چند شکلی در بخش •

 در و شده چاپ» ه«ی جا به» ل«اشتباه  به »المعروفل«در واژۀ  صفحه آغاز در بیت دو

 ماقبل سطر ٨٩صفحه   در و زائد »االندلسل في« در ل حرف، اول سطر ،٦١فحه ص

 بند ،١٣٢فحه ص در .است »بالبنفسج« آن صحیح که شده چاپ »بالنفسح«، آخر

 .است شده چاپ الرابیع اشتباه به »الربیع« ۀکلم، سوم سطر دوم

 کتاب متن صفحات با مطابق صفحات از برخی شماره، موضوعات فهرست بخش در •

 .)٧٣ و ٦٧ ،٦١ ،٥٧ ،٥١ ،٣٩ ،٣٦ ،٣٤ ،٣١ ،١٦ ،١٤ ،١٢ صص( نیست

بر ، گیرد قرار نصبی حالت در الف از پس کلمه پایان در همزه اگر: همزه نگارش در •

  که شود نوشته» الف« نباید آن نگارش ضوابط و قوانین اساس
ً
به  مواردیدر  ظاهرا

 « کلمه ٣ صفحه مانند .است شده نوشته اشتباه
ً
 ۀواژ ١٨٨ صفحه نیز و »غطاءا

 .»عطاءا«

  

 اشعار ویرایشی قواعد رعایت

 با دوم، مصراع اول پنجم، بیت ٦١ ص: شوداشعار به چند مورد اشاره می نگارش در •

 به» کأنما« کلمه باید اول، بیت پایان ١٠٩ ص. شود می کامل شعر وزن »و« حرف

 با »لهم  دوم مصراع اول سوم، و بیست بیت ٧٥ ص. شود منتقل بعدی بیت اول

، دوم مصراع چهارم بیت ٦٥ ص. شود تبدیل ساکنه میم  با »لهم« به میم روی ضمه

 .شود تصحیح کسره به »ت« حرف فتحه» لبنت«

•  
ً
 ص در هنعنوان نموبه. دارد بازبینی به نیاز اشعار در کلمات برخی گذاری حرکت احیانا

 باید الیه مضاف که درحالی ،است مضموم» االزهاُر « واژه ،سوم سمط اول دور در ٨٥

 .باشد مجرور
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 ص پاورقی به( باشد شده ذکر ذخیره کتاب ۀصفح ٣٠ در قصیده یک آید نمی نظربه •

 .)شود مراجعه ٦٦

 شده و ترجمه شرح نوروز به پاورقی در »النوبهار«ۀ واژ، ٩٦ۀ صفح ششم بیت شرح در •

 اشاره آن به شاعر و ستا قدیم خراسان در معبدی اسم، نوبهار رسد می نظربه .است

  .دارد سازگاری بیت مفهوم با البته که دارد

  

 محتوایی بررسی

  الزم علمی ابزار کارگیری به میزان

 )نهایی بندی جمع و نتیجه مقدماتی، بحث طرح(

 همچنین  و بحث هر به ورود برای ای مقدمه، کتاب بخش هر در شود می پیشنهاد •

 من صورة« بخش در عزیز استاد کهچنانشود،  نگاشته خواننده ذهن آمادگی برای

 .اند کرده عمل چنین »األندلسی النثر« بخش و »االدبیة الحیاة

 و تمرین ،آن دنبال به و بندی جمع و نتیجه بخش، هر پایان در شود می پیشنهاد •

 .شود طرح مباحث مرور برای هایی پرسش

   خواننده و مؤلف بین را تعاملی، بحث هر آغاز در اساسی هایپرسش کارگیری به •

 را خود خواننده شود می باعث و دارد وامی اندیشه و تأمل به را او که آورد می وجود به

 .دهد قرار مداقه مورد را مباحث فعال عنصر یک عنوان به بلکه ،نبیند منفعل

  

   تخصص اصطالحات سازی معادل

 ادبی، مصطلحات از برخی مناطق، شهرها، اسم برای که شود می پیشنهاد •

 و ها اسم این ، زیراشود نگاشته کتاب پایان در یا پاورقی در امروزی های معادل

  .است ناشناخته  دانشجویان برای اصطالحات
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  محتوا جامعیت و تناسب

 در مؤثر رخدادهای و آندلس ادبیات تاریخ با دانشجویان آشنایی، درس هدف اگر •

 با آشنایی همچنین و است فرهنگی و زبانی ادبی، پدیده پیدایش و سامان آن ادبیات

 یک حوزه هر برای شود می پیشنهاد، است شعر و نثر بخش دو در آندلس ادبی متون

 .شود نوشته تفصیل به مستقل کتاب

 و متن در مزبور متون از را های نمونه محترم استاد اندلس، و نثر نظم متون بخش در •

 ییها مترادف مشکل، واژگان برای مواردی در همچنین و اند داده شرح پاورقی در نیز

 رشته به مستقلی کتاب بخش، این در اگر رسد می نظربه .اند نموده ذکر پاورقی در را

بالغی،  نحوی، صرفی، های جنبه به شده گفته مطالب بر عالوه و درآید تحریر

 وشوند  ادبی تحلیل و بررسی متون همچنین و شود پرداخته عروضی و وزنی سبکی،

 و ادب شعر فضای در دانشجو شود، اشاره ادبی تحلیل در مزبور های جنبه نقش به

 را ادبی متون بتواند او خود تا ایم گشوده دانشجو رویفرا را و راهی گیرد می قرار

 فرصتی همچنین .بپردازدو عبارات  کلمات و ترجمه شرح و به کند وتحلیل تجزیه

 لغوی، صرفی، های زمینه در را خود  مطالعات و معلومات تا آید می فراهم او برای

 .کند اجرا را آنها عملی طور به و کند آزمایش... و بالغی نحوی،

 و نثر پیدایشۀ پدید  و به کرد ترسیم نو طرحی باید رسد می نظربه نثر تاریخ بخش در •

 پرداخته... و آن در و تجدید تقلید آن، و انواع بندی تقسیم اندلس، در آن شکوفایی

، اند پرداخته آنها به پراکنده طور به کتاب از هایی بخش در ارجمند استاد البته .شود

 .دارد نو و طراحی منظم دهی سازمان یک به نیاز ولی

  

  علوم وزارت مصوب های سرفصل آخرین با اثر مطابقت

 چون مباحثی حال بااین، اند کرده تأمین را مصوب های سرفصل امکان حد تا محترم استاد

 عوامل بررسی آندلس، در عربی نثر و شعر پیدایش چگونگی عربی، زبان پیدایش چگونگی

 ،شد اسپانیا فتح موجب که بیرونی و درونی عوامل بررسی دو، آن از یک هر پیدایش در مؤثر
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 بررسی آندلس، ادبیات در تقلید بررسی آندلس، در ترجمه جایگاه و نقش آندلس، اسم انتخاب

، آندلس در عربی ادبیات بر آن تأثیر و آندلس در مختلف های فرهنگ و ها تمدنی گو و گفت

 با اندلس حاکمان میان خاص شکل و عام شکلبه مشرق با اندلس در رقابت بحث همچنین

 البتهکرد؛  بحث آنها درباره تفصیل به توان می که است طرح قابل... و زمینمشرق حاکمان

 در عربی ادبیات متون و اندلس در عربی ادبیات و زبان تاریخ از یک هر برای که درصورتی

 و فرهنگی ادبی، زبانی، مباحث تأثیر به توان می همچنین. شود نگاشته مستقل کتابی آندلس

  .پرداخت غربی ادبیات بر دینی حتی

 

  اثر نوآوری

 متأسفانه و است اهمیت حائز که اند پرداخته کتاب در مهم پدیده دو به محترم استاد

 آن کنار از گذرا یا، نپرداخته یا خود های کتاب در دو آن به عرب دنیای ادبی تحلیلگران

 .آندلس در فارسی فرهنگ حضور دوم و تشیع موضوع اول: اند گذشته

 در منابع ذکر نیز و »البحث و للدراسة« بخش در توجه قابل و مهم مباحث طرح همچنین

 .است اهمیت و توجه حائز، بخش هر پایان

  .است توجه درخور نیز متن درون در شعری های نمونه از برخی شرح

 

 اثر کل در مطالب منطقی نظم و انسجام

 شود می عرض پیشنهاد عنوان به» ...و العلمیة و الثقافیة الحیاة من صورة« بخش در •

 ادبیات و اجتماع علوم، فرهنگ، های حوزه از یک هر در جداگانه مباحث اگر که

 پیدایش در را آنها سهم و حوزه هر در موجود عوامل تأثیر توانست می شد، می تنظیم

 توان می همچنین .دکن ارزیابی و تحلیل تر دقیق و تر روشن بهتر،، ادبی های پدیده

 مزبور بخش از را تاریخی و ادبی علوم سایر و عقلی زبانی، علوم به مربوط مباحث

 علمی، شاخه هر در تفصیل به و آورد  - کتاب بخش آخرین -   نثر بخش در و جدا

منظور،  این به تا، داد قرار خواننده رویفرا و بررسی تحلیل با را آنها تألیفات و مؤلفان
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 مرسل نثر بخش دو به نیز نثر بخش و شود برخوردار کافی غنای از کتاب آخر بخش

 مباحث، بخش هر در تفصیل به و شود بیان آن های و شاخه اقسام و تقسیم فنی نثر و

 طور به اندلس نثر های ویژگی بیان، نثر بخش در همچنین. گردد مطرح مربوطه

 نثر های ویژگی بیان به توان می نیز .است ضروری خاص شکلبه فنی نثر و عمومی

 . پرداخت شرقی نثر با آن تفاوت و اندلس

   که شده ذکر مورد هشت ،٤٨-٤١فحات ص، »االندلس االدب خصائص« عنوان با •

 شکوفایی و پیدایش در مؤثر عوامل« عنوان ۀزیرمجموع آنها از برخی رسد می نظربه

 :است زیر شرح به مزبور موارد. ردگی می قرار »اندلس ادبیات

 و ها حرکت پیدایش به منجر که بغداد و اندلس میان رقابت بحث : ٤٣ص ٦ شماره 

 .مشرق شاعران و هنر اصحاب از اندلس حکام دعوت نیز و دش ادبی های فعالیت

 های دوره در اندلس منصبان صاحب و حکام از برخی اینکه : ٤٣ص ٧ مارهش 

 مؤثری نقش، شعر و ادبیات حوزه سازی فعال در و بودند ادیب و شاعرمختلف، 

 .گیرد نمی قرار اندلس ادبیات های ویژگی ۀزمر  در داشتند،

 . اندلس شعر و ادبیات حوزه در زنان گیرچشم حضور : ٤٧ ص ٨ شماره 

 و ها حرکت گیری شکل در تأثیرگذار عوامل از بخشی درحقیقت چهارگانه موارد این

 که روند می شماربه اندلس در ادب و شعر ۀحوز  شکوفایی نیز و ادبی های فعالیت

 . شود منجر اندلس ادبیات در هایی ویژگی بروز به تواند می آنها ۀنتیج و برآیند

 فنون از برخی های ویژگیویژه به و اندلس شعر بارز های ویژگی چون عناوین جای •

 فکری مکانی، زمانی، شرایط تأثیر تحت که... و شوق شعر طبیعت، شعر چون شعری

 سازند، می متمایز خود مشرقی های نمونه از را آنها و اند قرارگرفته خاص فرهنگی و

  .است خالی

   منابع بارتاع

 را معاصر هم و قدیم منابع هم که هستند معتبر و اصیل کتاب در استفاده مورد منابع •

 .گیرند برمی در
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 دهیارجاع و اثر در امانت عایتر  کیفیت

 مورد موضوع با متناسب شعری های نمونه عنوان به اثر در کاررفته به اشعار از برخی •

 .٥٥ و ٥٤ ،٤٨ ،٤٦ ،٤٥ ،٢٧فحات ص مانندندارد،  ارجاع بحث،

 و جلد نویسنده، نام کتاب، اسم صورت به اول بار برای ها پاورقی در ارجاع روش •

 مواردی در ولی، است صفحه ولد ج کتاب، اسم بعدی دفعات در و استفحه ص

 ص ١ پاورقی و ٢٨ ص ١ پاورقی مانند؛ کند نمی تبعیت روش این ازرسد که نظر می به

 اسم اینکه یا ...٢٧ ص و ١پاورقی ٢٥ ص مانند، شده تکرار نویسنده اسم یا . ٣٥

 .٢ شماره ٤٣ ص و ١ شماره ٣٣ ص مانند، است نشده نوشته نویسنده

 و ٢١ صص، مانند است شده ذکر» ل« رج حرف با نویسنده اسم مواردی در گاهی •

٤٣. 

 بارات و بارالت صورت دو به ٢٣ ص ۀحاشی و ٢٢ ص متن در لوبیز لوسی خانم اسم •

 . نماید می ضروری آن صحیح ضبط که است آمده

؛ است نشده ذکر نهاآ برای منبعی دارند، قرار گیومه در که منقول های متن از برخی •

 »...االخ ایها سالت«: سوم بند ١٥٠ص و »بالدعاء امرتنا انک اللهم« :٢٦ صمانند 

 من مافیه ال لو « :خلکان ابن یقول، دوم سطر  ...شعره اما: سوم بند ٩٤ ص و

 - حالتی فی انا :٢٦ ص، مانند ندارد مصدری و منبع نیز اشعار از برخی. »...الغلو

 الله من فّر  باللِه  المغتر ایها یا: ٢٧ص وحاال  الناس احسن - تاملت ان ترانی التی

 .عدِم  من فانک عدم من سّواک بالذی ثق : صفحه همان نیز و .اللِه  الی

  شده نقل گیومه میان در ١٤٩ تا ١٤٤ صفحه از الحمامة طوق از متعددی های متن •

 های متن، ١٥٧ تا ١٥٠یقظان از صفحه بنحی ۀقص در نیز و دندار  صفحه کهاست 

 عیمنبکلی ،  به١٦٥ تا ١٥٧ صفحه جبیر از ابن ۀرحل در و دندار  صفحه گیومه میان

 منبع یک از متن دو موارد، از ای پاره در البته. اند گیومه میان در ها متن و ندارد وجود

 .٥ ص، مانند است شده داده ارجاع پاورقی به بار و دو اند قرارگرفته گیومه میان در
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 انواعوقتی  معین، منبع یک مکرر و متعدد ارجاعات از رهایی برای محترم استاد  •

، نآ دنبال به و ذکر را منبع آن بار یک، کنند می ذکر را ادیب یا شاعر یک ادبی فنون

 ،١٤ صفحات پاورقی؛ مانند گیرند می کارهب را» ...صفحه الی«یا  »بعدها ما« تعبیر دو

 -١ :که است گونهبدین. ١٣٨ و ١٣٧ ،١٣٣ ،١١٢ ،١٠٥ ،١٠٢ ،١٠١ ،١٠٠ ،٥٦ ،٤٣

» بعدها ما« عبارت -٢. ندارد را باالتر و کارشناسی دانشجویان برای آموزشی ۀجنب

 شده مشخص ۀصفح از پس که شود می صفحاتی همه شامل و است مبهم

 .شود می مشکل دچار منبع به مراجعه برای خواننده -٣. گیرد میقرار

 ١٠١ ص؛ مانند نیست آن از نشانی پاورقی در ولی، آمده متن در ارجاع شماره گاهی •

 که نیامده پاورقی در ولی، شود می دیده ١ شماره، » ...یمدح قال و« :آخر سطر در

  . شود تصحیح باید البته

  

 ها پیشنهاد و بندی جمع

 قواعد رعایت نظر ز، ا» نصوص و تاریخ األندلس في العربي األدب« کتاب طورکلی به

 منابع. است خوبی سطح در اثر چاپی و شکلی کیفیت و تخصصی ویرایش و نگارش عمومی

 و ها بررسی نقدها، .است شده رعایت داری امانت و علمی اخالق. است روز به و معتبر اثر این

 کتاب این در که جدید و مهم تحلیل و مبحث دو .است طرفانه بی اثر در علمی های تحلیل

، آندلس در دو آن تأثیر نقشو و ایرانی حضور دیگری و تشیع عنوان با یکیاست،  شده  مطرح

 .است تحسین قابل

  اثر این، علوم وزارت یها فصلسر  با مطابقت نظر از
ً
 علوم وزارت یها فصلسر  با تقریبا

 و آندلس در عربی ادبیات و زبان تاریخ کتاب دو به که شود می پیشنهاد ی؛ ولدارد مطابقت

، کتاب بخش هر در که شود می پیشنهاد همچنین .شود تبدیل آندلس در نثر و نظم متون

 طرح و تمرین سپس، خاتمه آن پایان و در خواننده ذهن سازی آماده برای ای مقدمه

 .شود اضافه خواننده و کتاب دوسویه ارتباط برای هایی پرسش



  

  

 

  

  

  تاريخ ادبيات و متون نظم 
  و 

 نثر ميانه
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سیزده فصل  یادشده،پنج باب . خاتمه است و یکباب  پنج ،این کتاب دارای یک مقدمه

هایی  پیوست ،از خاتمه و پسدر پایان کتاب . است محتوای اصلی کتاب دربرگیرندهکه  دارد

فهرس «و » فهرس األعالم« ،»المراجع أهّم المصادر و«: آمده است که به ترتیب شامل

  .است »البلدان

  

  اثر بررسی شکلی

  هاامتیاز 

که ناشی از  داردمزایای فراوانی  ،و قالبشکل  نظر ازباید اعتراف کرد که کتاب حاضر 

در  و مهارت دقت ،مزایای کتاب در این زمینه جمله از. استتجربه ناشر در حوزه نشر  ها سال

برای خواننده  و صفحاتسطرها  کلمات و که طوری به، آرایی است و صفحه چینی حروف

نویسنده محترم  رسد مینظر آن بهبر عالوه. نماید میرا برای وی آسان  و مطالعهبوده  نواز چشم

ت فراوانی به خرج داده است ،در تنظیم ابیات شعری ویژه بهکتاب  آرایی صفحهدر 
ّ
  .دق

و تجربه  بارهم که بنده در اینکنجلد کتاب هم باید اعتراف  و طراحیصحافی  بارهدر 

 و طراحیصحافی  ،شاید بتوان گفت که کتاب مورد بررسی حال بااین. فّنی الزم را ندارم مهارت

 درسی دانشگاهی که  های کتابچاپ  زیرا دارد،قبولی  و قابللد متوسط ج
ً
در طول یک  غالبا

  ،گیرد مییک ماّده درسی مورد استفاده دانشجویان قرار  و درترم 
ً
و در اندازه رقعی بوده  معموال

  .استاقبال خوانندگان  و مورداندازه هم پسندیده  همین

تالش قابل تقدیری  هرچندنگارش باید گفت که  رعایت قواعد عمومی ویرایش و بارها در ام

قوانین نگارش از  در پایبندی به قواعد ویرایش از قبیل استفاده از عالئم ویرایشی در متن و

اثر در این  سلیم تراکیب نحوی تعابیر لغوی و مصطلحات و قبیل دقت در استعمال الفاظ و

رسد هنوز نواقص فراوانی در این زمینه وجود دارد که در قسمت  مینظر شود، به می مشاهده

  .شود میبعدی این مبحث به آن اشاره 

های جامعّیت  جامعّیت صوری باید گفت که اثر حاضر غالب شاخص بارهسرانجام در  و

، مقدمهاین جامعّیت از قبیل فهرست مطالب،  دهنده تشکیلغالب عناصر  زیرا دارد؛صوری را 



  ٢٩    العثماني تاریخ األدب العربي في العصرین المملوکي و    

  

 

و  ها نمایهاز قبیل  ضمایم، و آزمون، تمرین بندی و جمعگیری  گفتار، خالصه، نتیجهپیش

نواقصی هم  بارههرچند باید گفت که در این. در آن وجود دارد و اماکناعالم  های فهرست

  .د که در بیان نکات ضعف به آن اشاره خواهد شدشمشاهده 

  

  هاکاستی

 مزایای فراوان در زمینه شکل و رغم علیر کتاب حاض ،اشاره شد پیشترکه  طورهمان

های  که در اینجا به هدف اصالح این نواقص در چاپ داردساختار ظاهری خود، نواقصی 

 .شود میآنها اشاره  ترین مهمهمچنین اجتناب از آن در دیگر آثار علمی، به  بعدی کتاب و

کامل قواعد  نکردنشامل رعایت ،نواقصی که در بررسی شکلی کتاب مشاهده شد ترین مهم

رعایت قواعد عمومی باره در . استعدم جامعّیت کامل صوری  و نگارش عمومی ویرایش و

  :١نگارش، نواقص زیر قابل ذکر است ویرایش و

 ١٤سطر ، ٧صفحه  ١٠یکدیگر در سطر مانند چسبیدن کلمات به  :خطاهای تایپی •

ُر « نوشتن. ٢٣٣صفحه  ٣سطر  و ١٠٩صفحه 
ّ
در سطر اول صفحه  »أثُر «جای به »أث

در  »نسج«جای به »نسبح«، ٥٩صفحه  ١٤در سطر  »الرثاء«جای به» تالرثاء«، ٩

، و )قبل از میالد( »ب.ق«جای به) هجری قمری( »ق.هـ«، ١١٤صفحه  ١٠سطر 

 و ٣٥یا تکرار تایپ کلمات در پاورقی صفحه  و) میالدی( »م«جای به) هجری( »هـ«

 .٢٣٦صفحه حّتی تکرار یک سطر کامل در 

  :فاصله در ابتدای بندها فقدان •
ً
بند اول هر  استثنای به -ابتدای بندها  معموال

که این مورد در بسیاری از  شود میفرورفتگی تایپ  یک سانتبا حدود  -مبحث 

صفحه  ٤سطر  توان به نمونه می عنوان به. کتاِب حاضر رعایت نشده است یبندها

 .اشاره کرد ١٠٧صفحه  ٥سطر  و ٧١صفحه  ١٢ و  ٥، سطر ٦١

                                                            
عنوان نمونه به ذكر برخي از بهاشاره كرده،  نواقص موجود گونه به برخي از مهمترينفهرستما در اينجا  -1

  .كنيمسطرهاي مربوطه بسنده مي صفحات و
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 بارهدر  نظران صاحبامروزه  هرچند: فقدان وحدت رویه در نوشتن حرف واو •

که گاهی حرف  شود میمشاهده  و دارند نظر اختالفچگونگی نوشتن حرف ربط واو 

بعدی قرار گاهی با فاصله از کلمه  چسبد و ای به کلمه بعدی می واو بدون فاصله

به . شود یک کلمه مستقل نوشته می صورت بهنتیجه با فاصله از دو طرف در  ،گرفته

در  وقت هیچتا  بچسبدعقیده این حقیر بهتر است این حرف هنگام تایپ به کلمه بعد 

مانند حرف فاء برای شروع جمله جدید بوده  این حرف ربط زیراپایان سطر قرار نگیرد، 

با این توضیحات باید گفت در کتاب . بعدی بچسبد و عبارتاست به کلمه  و بهتر

گاه بدون  که طوری به ندارد،وحدت رویه وجود  ،نوشتن حرف ربط واو بارهحاضر در 

مستقل  صورت بهگاهی با فاصله از کلمه بعدی  و فاصله به کلمه بعدی چسبیده

بر آن گاهی بر اثر خطای تایپی به کلمه قبل چسبیده که بدون  و عالوهنوشته شده 

مستقل یعنی بدون  صورت بههایی تایپ حرف واو  نمونه .شد شک باید اصالح می

چسبیده به کلمه بعدی بسیار فراوان است که  صورت به و یا و بعدفاصله از کلمه قبل 

چسبیده ای تایپی به کلمه قبل که بر اثر خط هایی نمونهاّما . نیاز به ذکر شواهد ندارد

 .٧صفحه  ١٠مانند سطر  ،است

 جای داده شدکتاب که در یک بند  ای صفحه سه مقدمهاز قبیل  :بندهای طوالنی •

همچنین صفحه . در یک بند نوشته شده است طور کاملبه ٣٦ و ٣٥ صفحات یا و

 ٢٩ بنددر یک  ای دوصفحهیا یک مبحث کامل . تنها در یک بند آمده است ٦٥و  ٦٤

شکی نیست که این نقص با توجه به رویکرد آموزشی کتاب . ١٥٢سطری در صفحه 

 .است آزاردهنده، بیشتر حاضر که برای دانشجویان تهیه شده است

قواعد  نکردنناشی از رعایتخطاهای  ،مقصود از خطاهای لغوی: خطاهای لغوی •

اندکی از این خطاها از چشم  ،، که در برخی از صفحات این کتاباستنحو  صرف و

 ١٣در سطر  »دفعت«جای به »دفع«: از قبیل ؛نویسنده محترم دور مانده است

کردن حرف ، اضافه١٨٨صفحه  ٢در سطر  »العلماء«جای به »علماء«، ١٨٥صفحه 

األدب  األوضاع الثقافة و«، به مضاف در عنوان فصل دوم باب چهارم »ال« تعریف
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 شعره و«و  ١٨٨در صفحه » ...األدب أوضاع الثقافة و«جای هب »في عصر العثمانیین

 .٢٣٣صفحه  ٢٤در سطر  »أدبهم شعرهم و«جای به »أدبه

خطاهایی  ،انشایی منظور از خطاهای تعبیری و: انشایی خطاهای تعبیری و •

 مانند. افتد عبارت اتفاق مییک واژه یا یک  نامناسب استفادههستند که به دلیل 

واژه  کاربردنبه، ٩٠صفحه  ٥در سطر  در پایان عبارت» یمتاز به«کردن عبارت اضافه

صفحه  ٣، افزودن تعابیر زائد در سطر ١٠٣صفحه  ٩در سطر  »آنفا«به جای  »سابقا«

 فاده از، است»النثر الصوفی«جای به »کالنثر المستخدم فی النثر الصوفی«، ١٣٥

 »نبغ«واژه کاربردن به، ٢٣٣صفحه  ٨ در سطر »نظم الشعر«جای به »قول الشعر«

جای به »هو«نادرست ضمیر  استفادهو  ٢٣٧صفحه  ١٦در سطر » ظهر«جای به

 . ٢٣٨صفحه  ١٥در سطر  »العصر المملوکی«

  

  اثر محتوایی بررسی

  عنوان و تنظیمانتخاب موضوع 

 ؛بکر نیست جدید و ،باید گفت که موضوع کتاب حاضر :نو بودن موضوع جدید و -١

به مباحث این کتاب اشاره  تفصیل بههای متعدد تاریخ ادبیات عربی که  عالوه بر کتاب زیرا

اند که نویسنده  تر به این موضوع پرداخته عمیق صورت بهدیگری  مستقلهای  کتابنمودند، 

مشهورترین اثر در این زمینه بتوان به  عنوان بهشاید . ده استکر محترم هم به آنها استناد 

تاریخ «یا کتاب  و بکری شیخ امیننوشته » العثمانی مطالعات فی الشعر المملوکی و«کتاب 

این  یاد کرد که نویسنده محترم موسی باشا عمرنوشته  »األدب العربی فی العصر المملوکی

که در بررسی محور پنجم  طور همانهمین دلیل به. از آنها استفاده کرده استکتاب هم 

 درنتیجه ،از منابع متعّدد به زبان عربی بوده بررسی ما بیشتر گردآوریکتاب مورد  ،خواهیم دید

 .هرگز نتوانسته است نوآوری داشته باشد

تر به این موضوع  عمیق اساسی این است که با توجه به وجود آثاری که بهتر و سؤالاینک 

 عربی قابل استفاده هستند، و ادبیاتهم برای دانشجویان رشته زبان  راحتی و به اند پرداخته
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  آیا ضرورتی برای انتشار این کتاب وجود داشته است؟

موضوعی نزد هر  مفید بودن هر مطلب و نیست که جدید و شکی :مفید بودن - ٢

مثال  عنوان به. استمتفاوت  ،وی اطالعات محدوده معلومات و ای بنا بر وسعت و خواننده

مفید محسوب  جدید و ،تجربه و کمپژوهشگر جوان  عنوان به جانب اینموضوعی که برای 

 آنچههمچنین  ؛فایده باشد بی تکراری و ،بنده ۀممکن است برای استادان باسابق ،شود می

مکن است برای دانشجویان  م ،شود محسوب می فایده و کمبرای بنده تکراری 

یم که تعیین دقیق عتراف کنباید ا ناچار به بنابراین. باشد و مفیدجدید  ،ارشد بنده کارشناسی

  .نیست و آسانیکار ساده  ،و مفیدموضوعات جدید 

ذکر شد، باید گفت که اثر حاضر  پیشمطالبی که در بند   مطالب و این اینک با توجه به

تواند برای پژوهشگران این رشته  مطالب از منابع دیگر نمی آوری و جمعبودن دلیل تکراری به

 و فرصتآن با سطح  و مطابقتمطالب  و اختصار بندی جمعدلیل حال به بااین .مفید باشد

. رسد که برای دانشجویان مفید باشد نظر میسال تحصیلی، بهدانشجویان در طول یک نیم

 .کند شاید بتوان گفت که این تنها دلیلی است که چاپ این کتاب را توجیه می

عبارتی  محصوربودن یا به محدود و :بودن موضوعمحصور  محدود و -٣

مثال  عنوان به. شودمیهدف آن بررسی  ه به نوع وبودن موضوع هر پژوهش، با توج یجزی

در  و یاارشد کارشناسی نامه پایاندکتری با مفهوم آن در  نامه پایانمفهوم موضوع محدود در 

  .علمی متفاوت است مجالتیك مقاله پژوهشی در 

برای یک  کتاب حاضر با رویکرد آموزشی وبا این توضیح باید گفت که با توجه به اینکه 

ادبیات عربی نوشته شده است، گستردگی موضوع آن قابل  ماّده درسی خاّص در رشته زبان و

  .نیستاین بابت نقصی متوجه کتاب  از ،توجیه بوده

ابداشتن عنوان واضح  - ٤
ّ
توان  بدون شک می: مختصر تا حد ممکنو  و جذ

کتاب  زیرا ؛در همین بند نهفته است ،این کتاب در این محورترین نکته قّوت  گفت که برجسته

اب  مختصر و عنوانی واضح و ،حاضر
ّ
عا این است که هیچ لفظ دلیل ما برای این اد. داردجذ

موضوعاتی  تمامی دربرگیرندهآن عنوان کتاب بر عالوه. ی در عنوان وجود نداردزائد  مبهم و



  ٣٣    العثماني تاریخ األدب العربي في العصرین المملوکي و    

  

 

  .استی متعدد آمده ها فصل ها و که در باباست 

 

  ها فصل ها و عناوین داخلی باب و تنظیم بندی فصل

 کتاب حاضر باید گفت که  گانه پنج های باب بارهدر 
ً
که  یادشدهمطابق عنوان کتاب  دقیقا

بر این اساس در . ، تنظیم شده استاست »و عثمانیتاریخ ادبیات عربی در دو دوره مملوکی «

 های بابسپس در . استباب اول به مباحث مقدماتی پرداخته که مدخلی برای ورود به بحث 

اوضاع ادبی دوره : سوم و باباوضاع عمومی : باب دوم( به دوره ممالیک پرداخته و سومدوم 

باب (دوره عثمانی را مانند دو باب قبلی به  و پنجمچهارم  های باب و درنهایت) ممالیک

بدین . اختصاص داده است) اوضاع ادبی دوره عثمانی: پنجم و باب اوضاع عمومی: چهارم

موضوع  گانه پنج و عناصرکتاب بر اساس جوانب  گانه پنج های بابکه  گردد میترتیب مالحظه 

  .مورد بحث تنظیم شده است

ت  رغم علی د،دار  ها قرار باب زیرمجموعهکتاب که  بندی فصل بارهاما در 
ّ
نسبی  و توفیقدق

که در زیر به آن اشاره  دشو می مشاهدههنوز برخی نواقص در این زمینه  ،نویسنده محترم

  .گردد می

 سیزده درمجموعکتاب حاضر : ها فصلفقدان عناوین فرعی برای برخی  -١

این بابت نقصی  از ،داخلی بوده و عناویندارای مباحث فرعی  ها فصل، که غالب داردفصل 

بدون هیچ عنوان فرعی  ،ها فصلتعداد پنج فصل از این  حال بااین. دشو نمیدر آن مشاهده 

، ١٢ و ٧باب اول در صفحات  و دومفصل اول : از ندعبارت ها فصلاین . استیا مباحث داخلی 

. ١٨٨دوم باب چهارم در صفحه  و فصل ٤٢و ٣٢باب دوم در صفحات  و چهارمدوم  فصل

در ابتدای این مبحث، این نقص برای  یادشدهباید گفت که با توجه به معیارهای  پس

 و تبیینم دقیق مباحث به تنظی ینیاز مبرم زیرا آزاردهنده است، دانشجویان ویژه بهخوانندگان 

  .آنها دارند و حفظ و یادگیریموضوع جهت سهولت درک مطالب  و جوانبزوایا 

ی کتاب حاضر بر اساس ها فصلغالب : ها لفصفقدان تسلسل منطقی برخی  - ٢

باب دوم کتاب که به بررسی  مثال  عنوان به. دشمربوطه تنظیم  های بابگیری جهت عناوین و
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اوضاع عمومی دوره مملوکی پرداخته است، به ترتیب به چهار فصل تقسیم شده است که 

که  طور همان. ادبی و اوضاع سی، اوضاع اجتماعی، اوضاع فرهنگیاوضاع سیا: از ندعبارت

 این چهار فصل در یک سیر منطقی  و موضوعاتعناوین  ،شود میمالحظه 
ً
در راستای  دقیقا

  .اهداف باب مربوطه قرار دارند

مثال  عنوان به. شود میمشاهده ن ها فصلا گاهی این سیر منطقی درست در عناوین ام

دچار تداخل  نوعی به ،دارای مضمون مشترک بوده ،باب اول و سومفصل دوم  رسد مینظر  به

به بررسی اوضاع  ،»األوضاع العاّمة في أواخر العصر العّباسي«عنوان  بافصل دوم  زیرا ؛اند شده

به  »األحداث الکبری في نهایة العصر العّباسي«عنوان  بافصل سوم  وعمومی عصر عباسی 

که مالحظه  طور همان. ته استاسی پرداخبزرگ عصر عب و رویدادهایبررسی حوادث 

بهتر  و درنتیجهزیادی با هم مشترک بوده  این دو فصل تا حد و موضوعات، مفاهیم گردد می

  .گرفت میبود در یک فصل قرار 

کرد، که تنها  اشاره ٣٥سوم باب دوم در صفحه به فصل  توان میدیگر  ۀنمون عنوان به

 »األوضاع الثقافّیة في العصر المملوکي«این فصل عنوان . دارای یک عنوان داخلی بوده است

. است »النشاط الثقافي في العصر المملوکي«عنوان  باتنها دارای یک مبحث داخلی  و است

 این عنوان داخلی  ،شود میظه که مالح طور همان
ً
مفهوم عنوان فصل را  همان معنی و دقیقا

  .بردارددر 

پایان مباحث فرعی  ،نویسنده محترم: غیر مرتبط عناوین زائد و وجود مباحث و -٣

عناوین داخلی فصل دوم باب پنجم، یعنی آخرین فصل کتاب را که به نثر عربی در دوره  و

  :عثمانی اختصاص یافته است، به ترتیب زیر تنظیم کرده است

  العثمانییند النثر العربي في عه: الفصل الثاني

  أقسام النثر في العصر العثماني

 النثر الفّني -١

  نموذج من النثر الفّني في العصر العثماني

 النثر التألیفي -٢



  ٣٥    العثماني تاریخ األدب العربي في العصرین المملوکي و    

  

 

  نموذج من النثر التألیفي في العصر العثماني

فین في هذا العصر أبرز الکّتاب و
ّ
  المؤل

  العثماني دآدابها في العه أهّم خصائص اللغة العربّیة و

 ،مباحث باب پنجم بوده استتکرار  نوعی بهعالوه بر اینکه  اخیرشکي نیست که عنوان 

نویسنده محترم بر ذکر  که درصورتی بنابراین. استخارج از موضوع این فصل هم  حال درعین

  .١داد میبرای باب پنجم کتاب قرار  ای خاتمه عنوان بهباید آن را  ،آن اصرار داشته است

    

نمونه دیگر در این زمینه باید گفت که نویسنده محترم در معرفی مشهورترین  عنوان به

در صفحه » أعالم الشعر فی هذا العصر«عنوان  باشعرای دوره مملوکی در فصل اول باب سوم 

هایی از شعر او  سپس نمونه ،، ابتدا به معرفی اجمالی شاعر در حدود یک صفحه پرداخته١٦٠

عنوان  باپنج سطری  تاان مبحث کوتاهی تنها در یک پاراگراف سه در پای. ذکر کرده است را

ادبی شاعر مورد نظر پرداخته  و جایگاهبه بیان سبك هنري  ،»مکانته األدبیة أسلوبه الفنی و«

 ١٩٥پنجم در صفحه دوره عثمانی در فصل اول باب روند را در معرفی شعرای  و این است

 
ً
  .تکرار کرده است دقیقا

مختصر هم در  صورت بهجایگاه ادبی یک شاعر حّتی  باید گفت بررسی سبک هنری و اّول

و بهتر بود این معرفی مختصر سبک  دوم اینکه. نیستیک پاراگراف چند سطری مقدور 

از ذکر شواهد  پیشو ادبی شاعر در انتهای معرفی خود شاعر در ابتدای هر مبحث  جایگاه

  .شعری وی بیاید

تبی - ٤
ّ
نویسنده محترم در تنظیم عناوین برخی از : نظیم برخی عناویندر ت یدق

ت الزم ،داخلی آن و مباحث ها فصل
ّ
بارزترین نمونه آن در عناوین . به خرج نداده است را دق

 و ها بابدر عناوین  هرچندنویسنده محترم  زیرا ؛شود میمشاهده  ها و فصل ها باببرخی 

العصر  ترکیب وصفی از قبیل تاریخی ازهای  تعبیر از دوره برایفرعی آن،  و مباحث ها فصل

                                                            
  .نداردخاتمه  مقدمه و ،هاي كتابيك از بابنقص جامعيت صوري گفته شد كه متأسفانه هيچ بارهدرپيشتر  -1
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 - استکه صحیح  - استفاده کرده است و العصر العثمانی العباسی، العصر المملوکی

داخلی از ترکیب  و مباحث ها فصلدر عناوین  ،متأسفانه گاهی از ترکیب درست عدول کرده

  . است استفاده کرده العثمانیینو عهد  عصر الممالیک، عصر العثمانیین اضافی از قبیل

 ٩٢در صفحه  »مصادر الشعر الصوفی«به مبحث  توان می بارهنمونه دیگر در این عنوان به

  :زیر تنظیم شده است اشاره کرد که به ترتیب ٩٦تا 

 هو األدب الدیني المصدر األّول للشعر الصوفي و -

 هو الغزل المصدر الثاني للشعر الصوفي و -

 هو الخمر للشعر الصوفي والمصدر الثالث  -

 هو الرمز المصدر الرابع للشعر الصوفي و -

 ،که نویسنده برای شعر صوفی ذکر کرده است هایی سرچشمه استگاه وخشکی نیست که 

 
ً
تی انجام شده استا تنظیم این عناوین با بیام. ستقبول ا و مورددرست  کامال

ّ
تکرار زیرا  ؛دق

  .استزائد  ،در ابتدای هر چهار مبحث آمده که »هو و المصدر األّول للشعر الصوفي«عبارت 

تنظیم  و بندی فصلای که در زمینه  آخرین نکته: ها فصلفقدان توازن در حجم  -٥

. استی آن ها فصلمباحث فرعی این کتاب باید به آن اشاره کرد، فقدان توازن در حجم 

 است تا با توجه به موضع و ، تالش کرده٢در صفحه نویسنده محترم در مقدمه کتاب  هرچند

حدودی هم در این راستا تا و کندرا توجیه  ها فصل، این اختالف در حجم ها فصلمحتوای 

ق بوده است، 
ّ
صفحه قابل  شصتصفحه در کنار فصلی با  سهوجود فصلی با  حال بااینموف

البته ممکن است در ظاهر این مورد به بررسی شکلی مربوط شود، اّما  .توجیه نیست

و  ها فصلدر محتوای  ناشی از تنظیم نادرست ها فصلفقدان توازن در حجم  که ازآنجایی

  .یمکنآن است، ترجیح دادیم به این مورد در مبحث بررسی محتوایی اشاره  مباحث

آخرین  :ی درس مربوطهها فصلمحتوای کتاب با سر  نبودنمتناسب - ٦

تناسب بین  نبودنمحتوای کتاب حاضر قابل ذکر است،  بندی و فصل بارهای که در  نکته

در . است ی مصّوب وزارت علوم برای درس مربوطهها فصلها با سر  باب و ها فصل محتوای

 عنوان بهعنوان سخن سمت، تصریح شده است که کتاب حاضر  باابتدای کتاب در مطلبی 



  ٣٧    العثماني تاریخ األدب العربي في العصرین المملوکي و    

  

 

 .تدوین شده است »دوره عثمانیتاریخ ادبیات عربی از سقوط بغداد تا پایان «اصلی درس منبع 

در سرفصل مربوطه نیز آمده است، هدف این ماده  و آید برمیعنوان درس که از  طور همان

حّتی در  و استعثمانی  مملوکی و های مغولی و آموزش تاریخ ادبیات عربی در دوره ،درسی

 سید،در وزارت علوم به تصویب ر  ١٧/٧/٨٩آخرین تغییرات سرفصل دروس که در تاریخ 

 یعنی. تغییر یافته است »عثمانی و و مملوکیتاریخ ادبیات دوره مغولی «این درس به  عنوان

هم در سرفصل جدید، تاریخ ادبیات دوره مغولی ضمن برنامه آموزشی  هم در سرفصل قبلی و

 و ازعثمانی پرداخته  کتاب حاضر تنها به دو دوره مملوکی و حال بااین. این درس بوده است

منبع  عنوان بهدادن این کتاب رسد قرار  نظر میبه روازاین. ده استکر  نظر صرفدوره مغولی 

  .سمت، قابل توجیه نباشد مؤسسهاز طرف  یادشدهاصلی درس 

 

  و ارجاعاتاقتباسات  استنادی و و مراجعجایگاه منابع 

مرجع استفاده  منبع و ٧٨از  درمجموعحاضر  تعداد منابع باید گفت که کتابباره در  -١

 هرچند .است و پسندیدهقابل قبول  ،آموزشی اثر و ماهیتده است که با توجه به حجم کر 

منابع یك  و سنجشتواند معیار علمی خوبی برای ارزیابی  نمی تنهایی بهتعداد کم یا زیاد منابع 

تعداد منابع بیانگر  که ازآنجایی ،که در ابتدای این مبحث اشاره شدطور  همانتحقیق باشد، 

حدودی بیانگر تواند تا ، میاستمطالعه منابع متعّدد  میزان مراجعه و جو وووسعت جست

  . جدّیت نویسنده نیز باشد اهتمام و

 و مراجعنویسنده محترم از منابع  و متنوع است ،منابع مورد استناد در این کتاب -٢

  .ده استکر جدید در حد وسیعی استفاده  قدیم و و ادبی و لغویتاریخی 

 ،این کتاب و مراجعمنابع  بیشترمنابع هم باید اذعان کرد که  و اعتبارجایگاه  بارهدر  -٣

جدید  نویسنده محترم از آثار نویسندگان برجسته قدیم و زیرا دارند،باالیی  و اعتبارارزش 

  .ده استکر استفاده 

این کتاب از  تألیفد گفت که نویسنده محترم در استفاده از منابع خارجی بای درباره -۴

 منتشر شده، عربی از قبیل انگلیسی یا فرانسه یا حّتی فارسی و غیربه زبان خارجی  آثاری که
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خارجی آثار  های ترجمهنویسنده محترم با استفاده از برخی  هرچند. استفاده نکرده است

و منابع انگلیسی بودن جای خالیباید گفت  کند، برطرفحدودی این نقص را توانسته است تا

  .در این اثر مشهود است و فارسی فرانسه

در ارجاعات خود  نامناسبدر برخی موارد مالحظه شد که نویسنده محترم از منابع  -۵

در پاورقی گاهی در صفحه  ها و شخصیتمعرفی اعالم  مثال در  عنوان به .استفاده کرده است

 و ١٩، ١٨، ١٧در صفحات  و گاهی لزرکلیالدین اخیر تألیف » الماألع«به کتاب  ٨٢و  ٦٠

جمعی از  با همکاریسال پیش سیکه حدود  »المنجد فی األعالم«به کتاب  ١٠٣

گاهی هم در . د، ارجاع داده استکر چاپ  آن را دار المشرق بیروتو شد پژوهشگران تألیف 

 ٦٧در صفحه  گاهی ،جرجی زیداناثر  »آداب اللغة العربّیة تاریخ«کتاب به  ٩٤و  ٩٣صفحات 

 »فوات الوفیات«به کتاب  ٨٩و  ٨٧گاهی در صفحات  ،حموییاقوت ثر ا »معجم األدباء«به 

 ١٨٦و  ١٦٣معلومات جغرافی برای معرفی شهرها در صفحات  درباره، یا ابن شاکر الکتبیاثر 

. مراجعه شده است »المنجد فی األعالم«حموی به  »معجم البلدان«جای مراجعه به به

، به گردد برمیسال قبل  ٨٠٠معلومات تاریخی عصر مملوکی که به حدود  بارههمچنین در 

 موسی باشا عمرکه حدود بیست سال پیش  »تاریخ األدب العربی فی العصر المملوکی«کتاب 

رة النجوم الزاه: منابع تاریخی عصر مملوکی از قبیل که درحالی ؛، ارجاع داده استکردهتألیف 

کانثر اوفیات األعیان  ،ابن تغری بردیثر االقاهرة  فی ملوک مصر و
ّ
، الوافی بالوفیات ابن خل

المواعظ واالعتبار بذکر  و ابن شاکر الکتبیثر افوات الوفیات  ،الدین الصفدیصالحثر ا

منابع کتاب  عنوان به و حّتیدر دسترس بوده  راحتی به، الدین المقریزیتقیثر ااآلثار  الخطط و

 ،، ولی گویا نویسنده محترم در ذکر معلومات تاریخیاند ذکرشدهمنابع  فهرستحاضر در 

  .زحمت مراجعه به این منابع اصیل تاریخی را به خود نداده است

. هاست اقتباسقابل ذکر است، کیفیت  و مراجعکه در بررسی منابع  ای نکتهآخرین  -۶

مواجه هستیم، که این امر از ارزش علمی  درپی پی هایبا اقتباس ها فصلدر برخی  اینکهاول 

 و بندهایموجود در صفحات  و مباحثمثال غالب موضوعات  عنوان به. کاهد میاثر 

دوم اینکه نویسنده . آمده است درپی پیهای  اقتباس صورت بهدوم  های اول و ی بابها فصل
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عالمت گیومه  مستقیم و هایداده از اقتباس ترجیح ها،توالی اقتباس دلیل کثرت ومحترم به

 که درحالی ؛استغیر مستقیم  ،ها استفاده نکند، به همین دلیل غالب اقتباس] »...«[

معنی برداشت نویسنده محترم از مضمون کتاب دیگر نیست، به مستقیم و واقعبه هااقتباس

این . شکل سخن نویسنده آمده است و بهمتن کتاب دیگر است که با اندکی تغییر بلکه همان 

، ٥٨صفحه  ١نمونه در بررسی ارجاع شماره  عنوان به. استنوعی سرقت  ،کار به نظر این حقیر

مورد  ، که نویسنده محترم در هر سه٧٠صفحه  ١ارجاع شماره  و  ٦٣صفحه  ٣شماره  ارجاع

 بکری شیخنوشته  »یالعثمان مطالعات فی الشعر المملوکی و«کتاب غیر مستقیم از  صورت به

ها از  در پاورقی هم به آن ارجاع داده است، متوجه شدیم که غالب عبارت اقتباس کرده و مینا

یا اینکه برای برخی کلمات  وحذف شده  هاتعبار  از فقط برخی شده و گرفته یادشدهکتاب 

  .دیگر مترادف آورده است

که نویسنده محترم از کتاب  است ٨٢صفحه  ٥نمونه دیگر در این زمینه ارجاع شماره 

در . نقل کرده است غیر مستقیم صورت به مصطفی صادق الرافعینوشته  »تاریخ آداب العرب«

  :اینجا بهتر است ابتدا دو متن را کنار هم قرار دهیم

  : متن کتاب حاضر

 أبیات القصیدة : محبوک الطرفین[
ّ
یراد بهذا اللون نوع من المنظوم تکون کل

  .]مختتمة بحرف واحد من حروف الهجاء مبتدأة وأو القطعة 

  : نوشته مصطفی صادق الرافعی »تاریخ آداب العرب«متن کتاب 

 أبیات : محبوک الطرفین[
ّ
یریدون بهذا اللون نوع من المنظوم تکون کل

  .]مختتمة بحرف واحد من حروف المعجم القصیدة أو القطعة مبتدأة و

و را تغییر داده  یادشدهعبارت  و آخرط دو کلمه اول که نویسنده محترم فق شود میمالحظه 

 و تنظیممصطفی صادق الرافعی ترتیب با ارجاع غیر مستقیم ادعا کرده که مضمون از بدین

همین حالت در اقتباس از همین کتاب  عین. چنین نیست در واقعکه  عبارت عربی از اوست

محترم با تغییر  و نویسنده استتکرار شده  ٧٦صفحه  ٥ع شماره مصطفی رافعی در ارجا

  .است غیر مستقیم ذکر کرده قول نقل صورت بهعبارت آن را  ،یجزئ
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 معلومات و ها دادهنقد  و وتحلیل تجزیهکیفیت 

این بدان  و استآموزشی  ،رد کتاب حاضررویک اشاره شد، ماهیت و پیشترکه  طور همان

 و تدوینمعلومات  آوری و جمعمعناست که نویسنده محترم بیشتر به دنبال گردآوری مطالب 

  .ده استکر خود نیز در مقدمه کتاب بر این موضوع تأکید  که کتاب درسی بوده است

 و نقد تحلیل و  تجزیهبر این اساس باید گفت که نویسنده محترم در این اثر به دنبال 

مطالب از منابع مختلف  آوری جمعآورده نبوده، بلکه بیشتر قصد  به دستمعلومات  ها و داده

بنابراین شاید . این کتاب رویکرد آموزشی داشته است نه پژوهشی ؛ زیراداشته است

در  نوآوری که ماهیت پژوهشی دارند، استنتاج و و و نقد تحلیل و  تجزیهگفتن از کیفیت  سخن

کتاب حاضر برای استفاده دانشجویان  که ازآنجایی حال بااین. باشداثر محلی از اعراب نداشته 

نویسنده محترم در این اثر آموزشی، برای برانگیختن حس  رفت مینوشته شده است، انتظار 

ادی دانشجویان، گوشه چشمی هم به جنبه
ّ
گذرا  هرچند و اهتمامی نمود های پژوهشی می نق

فهم مطالب مربوطه،  تا دانشجویان عالوه بر یادگیری و ،داشت به برخی قضایای نقدی می

هر آنچه را  سادگی بهآن اینکه نباید  و ؛آموختند یک درس عملی دیگری هم از استاد خود می

نقد  و تحلیل و  تجزیهتدّبر به  بلکه باید با تأّمل و ،های پیشینیان آمده است، پذیرفت در کتاب

نسبت به صّحت  و کنجکاویشّک  حساساسی،  التسؤایا حداقل با طرح برخی . پرداخت

و جو وترتیب دانشجو را به جستبدین برخی مطالب درس را در ذهن دانشجو تقویت نموده و

با این توضیحات به برخی از نواقص در این زمینه . برای یافتن جواب ترغیب نماید تحقیق

  :دشو اشاره می

عصر  گذاری نامدر مخالفت با  شوقی ضیفمطلبی از  نویسنده ،٩اول صفحه در بند  -١

با رکود شعر در این عصر آورده است که عبارت است  و مخالفت و انحطاطممالیک به عصر 

عصر رّدت إلینا فیه قوانا الحربّیة لنسحق  يالرکود ف ولکن کیف یکون هذا الخمود و«:  از

 .»المغول سحقا ذریعاز الصلیبیین و

ربطی به  ،که استدالل شوقی شود مییف مالحظه با دقت در مفهوم سخن شوقی ض

توانایی جنگی ممالیک  ندارد، بلکه مربوط به قدرت نظامی و و ادبیاتشعر  و شکوفاییازدهار 
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ت در محتوای سخن شوقی ضیف و و است
ّ
 وتحلیل   تجزیهیا بدون  نویسنده محترم بدون دق

توان با نقد این  می سادگی به که درحالی ؛نقد کالم ایشان، فقط به نقل آن پرداخته است و

  .نقد را در دانشجویان برانگیخت ، حس کنجکاوی وسؤالییا طرح  سخن و

، چهار مصدر برای شعر ٩٤ و ٩٣صفحات مبحث مصادر شعر صوفی در نویسنده در  -٢

بیان نموده  مستقلیدر مبحث  یک از این مصادر چهارگانه را هر صوفی ذکر کرده است و

جای آوردن شواهد ولی متأسفانه به. و رمز ادبیات دینی، غزل، خمر: از ندعبارتاست که 

یا اوایل عصر عباسی ذکر کرده  اموی و شعری از عصر مملوکی، شواهدی از صدر اسالم و

، به دو بیت از شعر صوفی مصدر عنوان بهمثال در بیان نقش ادبیات دینی  عنوان به. است

بدون اینکه به  ،استناد کرده است زهیربنبانت سعاد کعببیت از قصیده  و دو ثابتبنحسان

یا بدون اینکه برای خواننده تبیین کند که  کند؛دینی اشاره  و شعروجوه مشترک شعر صوفی 

سومین  عنوان بهدر بیان خمریات  یا ؛چگونه این شعر دینی به شعر صوفی تبدیل شده است

ر مملوکی و بیان از شعر صوفی در عص هایی نمونهبه  جای استشهادمصدر شعر صوفی به

ها به ابیاتی از خمریه گذشته، تن رهایدر عص) شعر شراب یا خمریه(سرایی تشابه آن با باده

  .استناد کرده است نواسابومعروف 

، نویسنده ١٥١و  ١٥٠در صفحه  »ازدهار علوم اللغة فی عصر الممالیک« در مبحث -٣

 و چهارکتاب در بالغت   سه ،و نحو در صرفپنج کتاب ( و بالغیاثر لغوی  دوازدهمحترم فقط 

اینکه به اسباب ازدهار  بدون ،ده استکر آنها اشاره  و نویسندگان) فرهنگ لغت مشهور

در  و بالغیلغوی  های کتاباین  و جایگاهبه نقش  و یا شکوفایی علوم لغوی در عصر ممالیک

  .دکنزبان عربی اشاره 

، نویسنده »النثر العربي في عهد العثمانیین«عنوان  باباب پنجم  ،دای فصل دومدر ابت -٤

 و آنمحّسنات لفظی نموده است  و استعمال، سخن از گسترش بدیع ٢٢٠صفحه  ٤در سطر 

تدهور أسلوب الکتابة في  و قد«: است و گفتهرا یکي از دالیل ضعف نویسندگي دانسته 

فة استخدام البدیع و الحرص علی المبالغة و الرکاکة و
ّ
ولی . »المحّسنات اللفظّیة المکل

أّما البدیع فعجز عنه کثیر من الکّتاب في العصر «: گوید میبالفاصله در چند سطر بعد 
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. »مهارة افتقدهما معظم الکّتاب في هذا العصر ذلك الّنه صنعة تحتاج إلی حذق و ،العثماني

اندکی از همدیگر  با فاصله ٢٢٠در صفحه  با کمی دقت در مفهوم این دو عبارت که هر دو

کثرت  کند میزیرا نویسنده ابتدا ادعا ؛شویم می، متوجه تناقض در مفهوم آن دو اند آمده

 کند که می، ولی پس از چند سطر اّدعااستعمال بدیع باعث ضعف اسلوب نویسندگی شده است

فّنی است که نیاز به  ،دیع، زیرا باند بودهنویسندگان عصر عثمانی از استخدام بدیع عاجز 

  .مهارتی دارد که غالب نویسندگان این دوره فاقد آن بودند

خاطر ترس از اطاله کالم از ذکر تمامی از اینگونه نواقص در این کتاب زیاد است که ما به

که این نواقص به این دلیل در کتاب  کنیم میفقط یادآوری . کنیم میموارد آن خودداری 

به  و تنهاکه نویسنده محترم فقط دانشجویان خود را مخاطب خود دیده  جاد شدحاضر ای

تمطالب بدون تأّمل  آوری جمعدنبال 
ّ
 اینکه و عجیب کامل در محتوای آن بوده است و دق

  .اند نشدهمورد اعتمادش هم در بازبینی این کتاب متوجه آن  و داورناشر 

  

  گیری نتیجه

 تاریخ األدب العربی فی العصرین المملوکی و« کتاب و بررسیدر نقد  تاکنون آنچهاز 

که  شود میتألیف همکار ارجمند آقای دکتر جهانگیر امیری گفته شد، نتیجه گرفته  »العثمانی

برای دانشجویان  و تسهیلبرخی نکات قوت که بارزترین آن اختصار  رغم علیکتاب حاضر 

 او محتو شکل  های عرصه فراوانی دریک کتاب دانشگاهی متأسفانه نواقص  عنوان به، است

بهتر دانشجویان،  مندی بهرهبعدی در راستای  های چاپشدن این نواقص در که برطرف دارد،

  .رسد مینظر ضروری به

خطاهای  :از ندعبارت ،اشاره شده است به آننواقص شکلی که در این نوشتار  ترین مهم

وحدت رویه در ثبت  و فقدانگی سطری، آشفتو چند، بندهای طوالنی و نگارشیتایپی 

رود  انتظار می که و تعبیریبرخی خطاهای لغوی  و در پاورقیها  شخصیت و معرفیارجاعات 

 ندعبارتنواقص محتوایی موجود در این کتاب  ترین مهماّما  .دشوبعدی اصالح  های چاپدر 

عدم تسلسل منطقی مباحث در  بندی دقیق و فصل نداشتنبودن موضوع کتاب، تکراری: از
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 نبودنمتوازنمباحث داخلی،  و ها فصلبرای برخی  نامناسب، انتخاب عناوین ها فصلبرخی 

سرفصل درس مربوطه، استفاده از منابع  محتوای کتاب و نبودنمتناسب، ها فصل حجم

 و مغیر مستقی مستقیم و های قول نقل در برخی اقتباسات، آشفتگی در اقتباسات و نامناسب

  .تولید علم فقدان نوآوری و درنتیجه نقد و و تحلیل و  تجزیه نداشتن درنهایت

که در مباحث این نوشتار نیز اشاره شد، هرچند برخی از این نواقص  طور همانالبته 

دارد  و درسیدر این کتاب که رویکرد آموزشی  تاحدودی و پژوهشی داشته و رویکردماهیت 

ی استقابل اغماض 
ّ
کیفیت این  ینمودن این نواقص باعث ارتقانیست که برطرف،  شک

و انتشارات سمت به بررسی  نویسنده محترم و شود میپیشنهاد  روازاین. کتاب خواهد شد

صورت موافقت با در  پرداخته و یادشده در این نوشتهمجدد این کتاب، با تکیه بر موارد  بازبینی

  .بعدی به اصالح آن هّمت گمارند های چاپاین سطور، در  نویسنده هایاهدیدگ
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  دکتر جهانگیر امیری: مؤلف

  سمت: ناشر

  ١٣٨٧: سال نشر

  اول: نوبت چاپ

 تهران: محل نشر

  ٢۴٨: تعداد صفحات
  ١دکتر حسن دادخواه: ناقد

  

هاي زیر  با اندکي تفاوت، به دوره را تاریخ تحول زبان و ادبیات عربينویسان عرب، تاریخ ادب 

  :اندکرده بندی دسته

رسول پیش از اسالم تا بعثت  پنجاه سالوصد یکاین دوره از  :جاهلي ۀدور  -١

  . است )ص(اکرم

 ٤١و تا سال شود میاین دوره از زمان بعثت شروع  :و خلفا صدر اسالم ۀدور  -٢

  .رسد به پایان مي )ع(با شهادت امام عليهجري 

شود میرسیدن معاویه آغاز خالفتهجري با به ٤١این دوره از سال  :امویان ۀدور  -٣

                                                            
  عربي دانشگاه شهيد چمران اهواز علمي گروه زبان و ادبياتعضو هيئت -1



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٤٦
 

  . یابد هجري ادامه مي ١٣٢و تا سال 

با فروپاشي حکمراني امویان و    هجري ١٣٢این دوره از سال  :عباسیان ۀدور  -٤

هجري با  ٦٥٦د و در سال شو عباسي شروع مي ۀرسیدن نخستین خلیفخالفت به

  . رسد سقوط بغداد به دست هوالکو به پایان مي

 ١٢١٣د و تا سال شو این دوره از سقوط بغداد آغاز مي :مملوکي و عثماني ۀدور  -٥

  . پذیرد میالدي با ورود ناپلئون به مصر پایان مي ١٧٩٨هجري برابر با 

میالدي با ورود ناپلئون به  ١٧٩٨هجري برابر با  ١٢١٣این دوره از سال  :نوین ۀدور  -٦

  . شود و تاکنون ادامه دارد مصر شروع مي

و البته  استبر رخدادهاي سیاسي استوار  بندي این دسته ۀکه روشن است، پای گونه همان

اي  پذیرد و ادب هر دوره ميصورت گام به گامهویداست که دگرگوني در زبان و ادب،  بر همگان

 عنوان بهتواند  پیش و پس از خود تنیده است و رخدادهاي سیاسي، تنها مي ۀبا ادب در دور 

  .ارزیابي شود شدن ادبیاتبخشیدن به دگرگونعامل و بستري براي سرعت

  

  کتاب  گذاری نام

آن یعني  ۀبررسي چگونگي زبان و ادبیات عربي در پنجمین دور  دربارهکتاب مورد ارزیابی 

  . عصر مملوکي و عثماني فراهم آمده است

هاي  ، این دوره با عنواناندنویسندگان عرب نوشتههاي تاریخ ادبیات عربي که  در کتاب

اتراك و عصر طاط، انح عصر،)سستي و ضعف(گوناگون نامیده شده است؛ مانند عصر فترت 

 زبانانعربي   ها و غیر  اي که حاکمیت سیاسي در کشورهاي عربي به دست ترك دوره(اعاجم 

ها و  ، دولتعباسي ۀعصري که با فروپاشي خالفت یکپارچ(، عصر ُدَول و امارات )بوده است

عصر (ة عصر مظلمـ ،)ندبه قدرت رسید هاي اسالمي امیرنشینان گوناگوني در سرزمین

  .و عثماني) برده(و عصر مملوکي ) ریکيتا

که همگي بر ضعف و سستي زبان و ادبیات عربي در این  یادشدههاي  ناگفته نماند که نام

 گیری خردهنویسان و منتقدان عرب، مورد ادبیاتحتي از سوي برخي تاریخ ،دوره داللت دارد



  ٤٧    تاریخ األدب العربي في العصرین المملوکي و العثماني    

  

 

نامدار و تألیف  ۀها نویسنده و سرایند با وجود ده آنان بر این باورند که این دوره .قرار گرفته است

 ۀهم کهآنضمن  ؛شده نیستهاي یاد از نام یک هیچ ۀسنگ علمي و ادبي، شایست آثار گران

 های نامه لغتها و  المعارفدایره تألیفادب عربي، این دوره را به سبب  ۀپژوهشگران در زمین

و عصر  تألیفتدوین و   ۀهایي بر آثار گذشتگان، دور  شدن شرحارزشمند و نوشتن

  . دانند مي ها المعارف دایره

علوم  ۀها اثر فاخر در زمین و اعتراف همگان به نگارش ده یادشدههاي  گیري با وجود خرده

پژوهشگران ادب عربي نیز قرار گرفته  ۀمورد تأیید هم آنچهعقلي و نقلي و ادب در این دوره، 

بودن شرایط سیاسي و اجتماعي در سبب بحرانيکه در این دوره به استاین واقعیت  ،است

شدن آثار هاي الزم براي آفریده حکمراني عثمانیان، زمینه ۀدر دور  ویژه بههاي عربي  سرزمین

شدن با واژگان غیر عربي و بروز د و زبان عربي با آمیختهششعر و ادب فراهم ن  ۀنو در حوز 

  . هاي محلي تبدیل شد ست داد و به زبانبرخي تغییرات دستوري در آن، یکدستي خود را از د

 ه، جناب آقای دکتر جهانگیر امیریاین دور  گذاری نامدر  نظر اختالفهمین  دلیلبه

زیرا از سویی این نام فاقد بار  ؛است کرده مملوکي و عثماني یاد ۀاز این دوره با نام دور  درستی به

هاي  ، دولتموردنظر ۀسراسر دور ادبیات این دوره است و از سوی دیگر در  دربارهارزشی 

  .کردند مملوکي و عثماني در کشورهاي عربي حکمراني مي

 

  حدود و دامنه مطالب کتاب 

 نویسان عربادبیاتتاریخ هایي که تاکنون مهم دیگر این است که در تمام کتاب ۀنکت

شعر در مصر و ، همگي به بررسي نثر و اندنوشتهوضعیت زبان و ادبیات عربي این دوره  درباره

اند؛ زیرا  بسنده کرده سرایندگان نامدار این دو سرزمین دربار عثمانی و شناساندن نویسندگان و

هاي مصر و سپس  سرزمین ،پس از فروپاشي خالفت عباسي چون که آنان بر این باورند

از  هاي دیگر در سرزمین ادبیات عربيیات عربي شد، کانون اصلي زبان و  ادب ،آسیای صغیر

  . مند نگشت بهره درخوریرونق 

هاي زبان و ادبیات عربي  گروه علمی هیئتبه پیروي از این شیوه، همکاران محترم عضو 



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٤٨
 

تاریخ ادبیات از سقوط بغداد تا عصر «هاي ایران نیز براي تدریس واحد درسي  در دانشگاه

پردازند و از  در دربار عثمانی مي، تنها به بررسي ادبیات عربي در مصر و گاهی »حاضر

کتاب  .دهند ها، اطالعاتي به دانشجویان نمي چگونگي زبان و ادب عربي در دیگر سرزمین

  .مورد ارزیابی نیز از این کاستی برخوردار است

  

  یک پیشنهاد  

 ۀکه از این منطق -خوب است تا نویسندگان ایرانی  شدن بخشي از این نقص،براي برطرف

هاي هفتم تا سیزدهم هجري  قرار است تا به بررسي زبان و ادبیات عربي در سده جغرافیایي

و نه از سقوط ( را از ورود مغوالن به فالت ایرانمقطع تاریخي مورد نظر  - قمري بپردازد

سپس  ،د و وضعیت زبان و ادبیات عربي را در ایرانورنآ حساب به ۀ شروعنقط عنوان به) بغداد

  .کنندبررسي ) هاي مملوکي و عثماني مرکز دولت(مصر و آسیاي صغیر  در آنگاهدر عراق و 

  

  کتاب   هایامتیاز 

 .ادبیات از سقوط بغداد تا عصر حاضر رعایت دقیق سرفصل درس دوواحدی تاریخ •

 عنوان بهتواند  می بودن برای دوره کارشناسیبر قابل فهم، افزونسطح مطالب کتاب •

 . شودارشد استفاده برای دوره کارشناسی ای پایهیک منبع 

 . پیچیدگی است دور از بهزبان و سبک نوشتاری کتاب، روان و  •

کنند  به استادانی که این کتاب را تدریس می تواند می آوردن پرسش در پایان هر فصل •

 . به کوشش وادارند ها تا دانشجویان را برای یافتن پاسخ کمک کند

یش از ، پی، اجتماعی و فرهنگی هر سرزمینی، سیاستوجه به بررسی اوضاع فکر  •

در شناخت ادبیات هر  تواند می، نکته جالبی است که طرح وضعیت تاریخ ادبیات آن

سرزمین، خوانندگان را به نیکی راهنمایی کند تا ریشه و بسترهای تغییرات ادبی را 

 . درک کنند



  ٤٩    تاریخ األدب العربي في العصرین المملوکي و العثماني    

  

 

دانشجویان را از  ،ر پانوشتد آوردن معانی فارسی واژگان دشوار اشعار و گذاری حرکت •

 کند میو به آنان کمک  دارد بازمیگیری مطالب کتاب و عدم پی نامه لغتمراجعه به 

 . گیرندادامه مطالب را پی ،تا با تمرکز ذهنی بیشتر

وان در عرفان، تصوف، اصول این دوره همراه با تولید نظریات جدید و فرا هرچند •

 طرفی بی، داریجانببوده است، نویسنده کوشش کرده است تا با پرهیز از ... مذهب و

 . گیردبرانگیز کناره کند و از پرداختن به موضوعات مناقشهرا رعایت

 تایپی که  هایغلط کتاب از •
ً
به دور است و  ،دامنگیر همه آثار علمی است معموال

 . تاس پوشی چشمموجود در آن بسیار اندک و قابل  هایغلط

منابع معتبر در موضوع  ترین اصلیو  ترین اصیلدر کتاب، از  استفادهمنابع مورد  •

 .کتاب است

بسیار خوب و علمی و  ،ترتیب و چیدمان مطالب و تیترهای اصلی و فرعی •

   .شده استکارشناسی

  

  





  

  

  

  

  

  تاريخ ادبيات و متون نظم 
  و 

  نثر معاصر
  

  

  





 

 

 

 

 

 

  ٢ و ١متون نظم و نثر معاصر 

 

 

  دکتر رضا ناظمیان: مترجم/ مؤلف

  دانشگاه پیام نور: ناشر

  ١٣٨٨:سال نشر

  اول:نوبت چاپ

 تهران: محل نشر

  ٢٧٣و  ١٨١: تعداد صفحات

  ١نیادکتر حسین میرزائی: ناقد

  

  معرفی اثر

یک عنوان  ،زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی ۀواحدهای دانشجویان رشت مجموع در  

واحد به نام متون نظم و نثر معاصر  دوترم متوالی هر یک به ارزش  دووجود دارد که در  درس

اعّم از شعر و (هدف از این درس آن است که تولیدات ادبی . شود میبه دانشجویان ارائه ٢و  ١

  .خوانده و تحلیل شود ،هایی از آن در این دوره به دانشجویان معرفی و نمونه) نثر

                                                            
  Mirzaineya_99@yahoo.com ت علمي گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه حكيم سبزواريئعضو هي - 1



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٥٤
 

، نیاز یادشدههای  جلد کتاب برای عنوان دوآقای دکتر ناظمیان تالش کرده است با تألیف 

  .پیام نور پاسخ گوید دانشجویان و استادان این درس را در دانشگاه

کرده، تا حد امکان این نوشتار در پی آن است که این دو کتاب را در شکل و محتوا بررسی 

به این امید که در آینده شاهد آثار بیشتری از مؤلف محترم  .ها را بنمایاندنقاط قّوت و ضعف آن

بنابراین مطالب  ،ستنداین دو کتاب از نظر شکل و محتوا بسیار شبیه هم ه که ازآنجایی .باشیم

  .جداگانه بیان خواهد شد ،جا تفاوتی باشدشود و هر  شامل هر دو می شده بیان

رویکردهای آن ها و  گونی شعر نوین عربی و گرایشمراحل تحول و دگر  اختصار به جلد اول

هایی از آثار ادبی را معرفی و  سپس نمونه ،معرفی. م١٩۵٠را از آغاز قرن نوزدهم تا سال 

اول کتاب به معرفی نسل  ۀنیم: است شده تقسیمجلد دوم نیز به دو بخش . کند ل میتحلی

چهل میالدی در قرن بیستم به بعد پرداخته است و  ۀاول و دوم شاعران نوگرای عرب از ده

هایی از آثارشان  و نویسندگان نسل اول و دوم بخش) داستان و رمان(نثر ادبی  ،دوم ۀدر نیم

  .شود معرفی و تحلیل می

 ۵شاعر و  ٢٨(نفر از ادبای معاصر عربی  وسه سیصفحه است که  ١٨١ ،جلد اول

نویسنده را ذکر  ١۴شاعر و  ٢٢صفحه است که  ٢٧٣ ،شود و جلد دوم را شامل می) نویسنده

  .مشاهیر ادب است ۀهای خوب و مناسبی از مجموع گزینش مجموعدرکرده است که 

  

  اثر شکلیبررسی 

  هاامتیاز 

کار گرفته است که در مقایسه با الب بهمط ، شیوۀ بدیعی را در ارائۀمحترم نویسنده •

 .تر است مناسب ،شعر و نثر در ادب عربی نوشته شده های دیگری که درباره کتاب

ی را از درون ا های چهارگزینه خودآزمایی، پرسشعنوان  با در پایان هر بخش ویژه به

تا دانشجو با خوانشی ژرف بتواند خود را در آزمونی  ،کند متن و شرح آن طرح می

  .کوتاه بیازماید



  ٥٥    » ٢و  ١« متون نظم و نثر معاصر  
  

 

آرایی نیز شایسته  ها مناسب است و صفحه شده در کتابگرفتهکار های به قلم و فونت •

 .است

 .اده شده استهای سجاوندی در حد مطلوبی استف نشانه •

  

  هاکاستی

در کالس حاضر  وقت تمام صورت بهدانشجوی دانشگاه پیام نور  اینکهبه  توجهبا  •

تا  ،متون باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد ۀگذاری کلی رسد اعراب نظر میبهشود،  نمی

 جز بهتجربه نشان داده است که  زیرا ؛دانشجو هنگام مطالعه دچار مشکل نشود

ار ـدر خواندن صحیح متون دچبقیه اندکی از دانشجویان عربی در مقطع کارشناسی، 

فهمیدن ، مقـدمـۀ درستدنـخواندانیم درست گونـه که می ند و همانل هستـمشک

  .است

بخش معانی واژگان  جز به ،ها به زبان عربی نوشته شده است این کتاب بخش عمدۀ •

واژگان  ؛ زیرا دایرۀرسید تر می نظر مناسببه، شد که اگر آن هم به عربی نوشته می

شد و در درازمدت در فهم متون گوناگون عربی به او  عربی دانشجو گسترده می

  .کرد کمک بیشتری می

ها  برگ راحتی بهکیفیت ندارد و پس از چند دفعه توّرق،  ،ها کتاب ۀصحافی و شیراز  •

  .شود می گسیخته  ازهم

ها  هایی از خط و شعر فارسی با محتوای کتاب طرح روی جلدها و انتخاب نمونه •

تناسبی ندارد و بهتر است در طراحی جلد از نمادهایی استفاده شود که ادبیات و 

  .فرهنگ عربی را القا کند

 ویراستاری شود کتاب •
ً
زیرا اشکاالتی وجود دارد که  ،از نظر واژگانی باید مجددا

  صفحه ١برای نمونه در جلد . ندفهم مطالب دچار مشکل ک را درتواند دانشجو  می

» إبعثیها«معنای  ١٠٠  صفحه ،ساختار کلمه ۴ ۀشمار  ٩١ صفحه ،»إّبان«معنای  ١٨
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در  ٣٨  صفحه ،»الجراد«در نگارش  ١۶  در صفحه ٢و در جلد ... و» المقرور«و 

 . ...و» الجامحة»  در نگارش واژه ١١۴  صفحه، »بادیة العروق»  عنای واژهم

  

  ی اثرمحتوا بررسی

  هاامتیاز 

ی که بیان شده است ،هر دو کتاب •
ّ
ذهن دانشجویان  ،آغاز مناسبی دارد و مطالب کل

  .کند را برای ورود به بحث آماده می

 مشهود است محترم در انتخاب شخصّیت  هوشمندی نویسنده •
ً
 ،ها و متون کامال

و  برداردبودن متون، مفاهیم زیبا و مؤثر و منسجمی را در که در عین متنوع ای گونه به

جریانات شعر و نثر عربی از   دهنده نشاننیز  شده انتخابهای  عموم شخصّیت برآیند

ی ها فصلاهداف درس و سر  ،و این محتوا استآغاز قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم 

  .دهد پوشش می خوبی بهموجود را 

 مطلوب و مناسب استنظم منطقی و انسجام مطا •
ً
  .لب در هر دو اثر کامال

اگر  هرچند. محتوا استفاده شده است کتاب از منابع ارزشمندی در تهیۀدر هر دو  •

ها  به دواوین و آثار شاعران و نویسندگان مراجعه و نمونه طور مستقیممؤلف محترم به

  .تر بود مناسب ،کردند را انتخاب می

و با مفاهیم  داردهیم و بار معنایی خوب و مناسب مفا ،شده انتخابقطعات و متون  •

  .دینی و اسالمی در تناقض نیست

نسبت به کتاب اول بهتر  ،بندی تنظیم شده است فصل بر اساسکتاب دوم چون  •

ی در چیدمان مطالب با هم تفاوتی ندارند هرچند ؛است
ّ
  .به لحاظ روش کل
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  هاکاستی

خاص شعر عربی آغاز  طور بهمحترم، کتاب اول را با بیان تحوالت ادب و  نویسنده •

نثر سخنی از  اینکهبدون  ،کرده است و تمام پیشگفتار را به شعر اختصاص داده است

در بخش  هرچند. به میان آوردنویسی در این دوره  آغاز دگرگونی و ساده عربی و نقطه

نیز  آنجادر  ،از نویسندگان پرداخته است پایانی کتاب به شرح احوال و آثار شش نفر

سخنی از تاریخ تحوالت و عوامل مؤثر بر نثر در عصر معاصر به میان نیاورده است و 

پیشگفتار نیز به نثر اختصاص  بخشی ازرسد  نظر می، بهبا عنایت به جایگاه واالی نثر

  .داده شود

مشخص  طور بهدر کتاب دوم نیز در آغاز فصل دوم فقط به بیان تحوالت نثر ادبی و  •

نامی از  هرچند .شود نمی ای اشارهداستان و رمان پرداخته است و به انواع دیگر نثر 

او را بررسی کرده است  ،نسل اول نویسندگان  در مجموعه ،توفیق الحکیم آورده است

  .نویسی کرده باشد جنبش نمایشنامهگیری  به شکل ای اشاره آنکه بی

جهت رعایت ارجاعات آن است که پژوهشگر به ،های هر اثر پژوهشی یکی از ویژگی •

به منبع خاص خود  ،امانت علمی باید مطلبی را که از دیگران اقتباس کرده است

این امر را رعایت  ،محترم در کتاب اول در بخش پیشگفتار نویسنده .ارجاع دهد

هیچ ارجاعی ندارد و در  ،شده انتخابما در شرح احوال هر ادیب یا قطعات ا ،اند کرده

در حالی که منابعی در پایان  ،جلد دوم نیز حتی شاهد یک نمونه ارجاع نیستیم

توان تشخیص داد که کدام بخش از  ها نام برده شده است و بر این اساس نمی کتاب

نده است و کدام بخش های نویس شده حاصل تالش ذهنی و برداشتیادمطالب 

  .مربوط به دیگران

  

  گیری نتیجه

این دو کتاب برای دانشجویان کارشناسی  ،بیان شد باالگونه که در خالل مطالب  همان

ها تا حجم آن اینکه شرط بهالبته  ،پیام نور مناسب خواهد بود عربی دانشگاهزبان و ادبیات  شتهر 
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 .هفته است شانزده - رسمی نباشد تعطیالت اگر - زیرا هر ترم تحصیلی ؛حدی کاسته شود

توان از دانشجو توقع داشت که بتواند حجم انبوه این مطالب را بخواند و با  بنابراین چگونه می

 ،دانشجوی دانشگاه پیام نور بیش از چند جلسه در طول ترم اینکهبه  توجهبا  ،بگذراند موفقیت

  .شود آن هم برای رفع اشکال در کالس حاضر نمی
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در قسمت مقدمه، نویسنده اذعان دارد که پرداختن به متون ادبی، نیازمند اطالعاتی 

رف است معت برایناست و عالوه.. .های مختلف فرهنگی، سیاسی، علمی وگسترده در حوزه

  .ادیبان، امری است بس دشوارآثار و بزرگیند گزینش متن و ادیب از میان سترگاکه فر 

 نویسنده پس از مقدمه
ً
ادبیات معاصر ۀ ای، مدخلی را به بحث دربار صفحه ششای تقریبا

 جامع در حجم  دهد که به حق باید گفت عربی اختصاص می
ً
 ٢۶ارائه مباحثی تقریبا

گر نمایی کلی باشد برای آشنایی خوانندگان با بیانتواند خود می محدودیتای، باوجود  صفحه

  .اندیافتههای ادبیات معاصر عربی و بسترهایی که متون نظم و نثر در آن شکلزیرساخت

تدوین شده است؛ فصل اول  مقدمه و پیشگفتار، در دو فصل جداگانهاز  پسکتاب حاضر 

نجیب «، )۵٢( »توفیق الحکیم«، )۴٣( »طه حسین«از  ترتیب متونیپردازد و بهبه نثر می

، )١٠٣( »جبران خلیل جبران«، )٩۵( »مصطفی صادق الرافعی«، )٧۵( »محفوظ

 »طاوی رفاعة الطه«، )١١۴(» عبدالرحمن الکواکبی«، )١١١( »آبادیاسدالدین  جمال«

  .گرددذکر می) ١٢۶(» عبدالرحمن الجبرتی«و ) ١١٩(

محمود «آثار منظومی را از  ،اختصاص یافته است و نویسندهفصل دوم کتاب به شعر 

حافظ «، )١۴۴( »معروف الرصافی«، )١٣٧( »حمد شوقیا«، )١٣٣( »سامی البارودی

ابوالقاسم «، )١۶٣( »مهدی الجواهریمحمد«) ١۵٨( »خلیل مطران«، )١۵١( »ابراهیم

، )١٩۶( »حمد مطرا«، )١٨٣(» سمیح القاسم«، )١٧٧( »بوماضیاایلیا «، )١٧١( »الشابی

  .دکن ذکر می) ٢٢۶(» هجمال حمدان زیاد«و ) ٢١٣( »نزار قّبانی«

  

  بررسی شکلی اثر

  امتیازها

نده به تفکیک قسمت نثر از ویسحجمی مناسب و توجه ن از امتیازات شکلی اثر، داشتن

های ارجاعی  مقدمه، پیشگفتار و وجود فهرست منابع و پانویس براینعالوه .قسمت نظم است

توجه نویسنده برای  .کتاب را در حد مطلوبی قرار داده است شکلی ازلحاظو توضیحی، 
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نیز قابل ستایش  -باشد داشته  تری مطلوبانتخاب  توانست می هرچند -انتخاب طرح جلد 

  . است

و  سمت باالی صفحه که با شماره صفحه؛ قشویم میرو هروب در هر صفحه، با سه قسمت

مدون ) صفحات فرد(و شماره صفحه و عنوان کتاب ) صفحات زوج(شماره فصل و موضوع 

در قسمت میانی صفحه، متن اصلی کتاب درج شده و قسمت پایین نیز به  .شده است

 ازلحاظارجاعات توضیحی و استنادی اختصاص یافته است و بدین شکل، شکلی مطلوب را 

ر تعیین قلم عناوین از نکات مثبت د براینعالوه .هدد روی خواننده قرار میبندی فرا صفحه

تری  و با فونت بزرگ ایتالیک صورت بهبودن عناوین با متن کتاب است که کتاب، متفاوت

  . گردداین امر باعث دسترسی آسان خواننده به مباحث ذیل عناوین می .نگاشته شده است

  

  ها کاستی

 هر چیزاز  پیش ،به انتقال محتویات خود نائل آید بتواند تا حد امکان کهنایهر اثری برای 

تکاملی موضوع و مفاهیم، عالوه بر جنبه  کند و این امرن خود را جلب باید توجه مخاطبا

برخی  داشتنکتاب حاضر، با وجود  .حدی به ارتقای سطوح ظاهری اثر نیز وابسته استتا

ها موجب تکامل اثر و ارتباط رفع آنهایی نیز دارد که استیک رسد مینظر به ،امتیازات شکلی

  :عبارتند از ها کاستیاین  ازجمله .آن با مخاطبانش خواهد شد ترشبی

  

   طرح جلد -١

با نگرش و مضمون  ،کتاب که نمایی است از خیمه و خرگاه و بادیه جلد اینتصویر روی 

  .گرایی نداردکتاب، هم

است که  ای گونه بهدر نگاه اول،  نیز در نوشتار روی جلد شده گرفتهکار تفاوت در زبان به

عنوان کتاب و نام نویسنده به زبان عربی  که چنان؛ نماید میمتبادر  ناهماهنگی را به ذهن

اما در بقیه  ؛)نصوص حّیه من االدب العربی المعاصر ـ الدکتور فرامرز میرزایی( آمده است

چاپ دوم  -انتشارات دانشگاه بوعلی سینا  - ١۵٠شماره ( استزبان نوشتار، فارسی  موارد
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در » انتشارات بوعلی سینا«درج عنوان  اینکهضمن  .)انتشارات دانشگاه بوعلی سینا - ١٣٨٢

  .نماید میاز طرح مجدد در ذیل  نیاز بیصفحه، آن را  باالی

  

  ها تصویر شخصیت - ٢

 برایو با توجه به امکانات موجود  پردازد میکتاب حاضر به ادبای معاصر  که ازآنجایی

ن یا در صفحه اول هر بحثی از نویسندگا توان می، ها شخصیتدسترسی به تصویر آن 

گاهی از شیوه  ،درج نمودشاعران، قطعه عکسی را از آنها در ابعاد کوچک، تا خواننده ضمن آ

 شکل کتاب دد و تنوعی مفید نیز درنوشتاری، متن و شخصیت او، با تصویرش نیز آشنا گر 

  .حاصل آید

  

  بندی صفحه -٣

ای که  است؛ مؤلفهه بندی های ظاهری مطلوب یک اثر، هماهنگی در صفحه از ویژگی   

. گردد تری می کاهد و موجب تمرکز افزون از نابسامانی در مطالعه می ،نوازی شده باعث چشم

 آنها  ازجملهدر کتاب حاضر در چند مورد در همین راستا، شاهد ناهماهنگی هستیم که 

  :عبارتند از

همراه با  »الرحیمبسم الله الرحمن «مقدس   دادن جملهقرار  :تراکم صفحه اول •

. شود میاول   عنوان کتاب و نام مؤلف در یک صفحه، باعث تراکم واژگانی در صفحه

در یک صفحه و بقیه در » بسم الله»  که جمله ای گونه به ،کردن آنها از همجدا 

  .کاهد از حجم این تراکم می ،ددیگر واقع شو ای صفحه

از شروع  پیشوجود صفحات سفید در ابتدا یا وسط کتاب  :وجود صفحات سفید •

 فصول جدید یا در انتهای کتاب و چسبیده به جلد، 
ً
خالی از اشکال و در برخی  معموال

شاهد وجود صفحات  بکتا درون ،آید؛ اما در کتاب حاضرنظر میموارد نیز مطلوب به

بندی حاصل شده  صفحه یا در اثر اشتباهِ  دلیل بیروی هم هستیم که هسفیدی روب
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از این قبیل هستند که رفع این  ۶٢و  ۶٣و  ـ  ۵۵-۵٠و  ۵١صفحاتی مثل . است

  .نقیصه، ضروری است

در برخی صفحات بسیار نامناسب  ها بندی صفحهشکل  :ها بندیشکل سطر  •

. یک حرف است اندازه بهفقط  ،صفحه لبۀخطوط تا   اصلهفگاهی  که چناناست؛ 

باید  روازاین .برند میرنج ، از این مشکل شکلی١٠۴و  ١٠٣، ٩٨ ،٧۵ مانندصفحاتی 

  .های دیگر چاپ این مشکل را برطرف نمود در نوبت

های آموزشی دانشگاهی،  ترین اصول نگارش کتاب یکی از متداول: اندازه صفحه •

ا مؤسسات آموزشی، اصولی است های خاص هر یک از مراکز ی از سیاست نظر صرف

بر اساس . دهد ارائه می) سمت(» ها سازمان مطالعه و تدوین کتاب دانشگاه«که 

 متر سانتی ۵/١٩و طول  متر سانتی ١٢این سازمان، مطالب باید در عرض   نامه شیوه

ها از صفحات مستقل  فصل« اینکهیا ) ١: ١٣٨٩سمت، ( شود آرایی صفحهتنظیم و 

 به طول 
ً
ضمن  ای رویهچنین  .)٢: همان( »شروع شود متر سانتی ۵/١۶و ترجیحا

اثر  نمودن متون آموزشی، زیبایی و هماهنگی خاصی را نیز بر فضای فیزیکِی یکدست

  .حدی مؤثر واقع شودنمودن یادگیری تاتواند در جذاب بخشد و می می

 -مثبت در تعیین قلم عناوین کتاب  تاز نکا: اندازه و نوع قلم عناوین •

و  تر بزرگعناوین با متن کتاب است که   اندازهبودن متفاوت –شد که اشاره  گونه همان

بهتر است  رسد مینظر نیز به باره دراینبرجسته شده است که البته  ایتالیک صورت به

 B  ها فصلاره ـبرای شم ،)١١: همان(است ه دـشذکر  هـنام شیوهدر  که چنانآن

Compset Black 15 برای عنوان فصل ، B Compset Black 18برای ، 

 B Compset Black، برای عناوین فرعی B Compset Black 15عناوین اصلی

استفاده  ١۴ Italicو   B Compset Black ها فصل تر فرعیو برای عناوین   13

 .شودمی
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  م سجاوندیعالئ - ۴

) ،(عالمت ویرگول . نشده استاستفاده  چندان درست عالئم سجاوندی در این کتاب،

اما  .گیرد خود قرار میپس از   و با یک فاصله نسبت به کلمه پیش از خودبدون فاصله از کلمه 

 ها فاصلهای نادیده انگاشته شده و  کتاب، چنین قاعدهاین صفحات   در همهشود گفت می

  .نیز در متن، کمتر مورد توجه است(.) همین قانون درباره کاربرد نقطه  .نامناسب است

هم باید اذعان داشت که یا کمتر کاربرد یافته یا شکل ) ؛( ویرگول نقطه ی درباره   

عالمت مکث طوالنی و حد فاصل «این نشانه که . کاربردش در کتاب، ناصحیح بوده است

پایانی  نقطۀ جای بهاست؛ بدین معنی که بیشتر  تر نزدیک یرگول و نقطه است، به نقطهبین و

توضیحی یا تکمیلی دیگر، از  های جملهشدن جمله یا که آن جمله با اضافه آید می ای جمله

یک جمله کامل جدید را تشکیل  درمجموعبعدی،  های جملهاستقالل افتاده و با جمله یا 

مشابه چنین کارکردی را در متون تحقیقی جدید  .)٣٠: ١٣٩٠زاده، ینغالمحس(» دهد می

  :زیر مانند جمله .مشاهده کرد تواند می وفور بهعربی نیز 

جة هذه أّما ذایته و إما إنَّ اإلجتهاد ضروری للّدین ِمن أجل سدِّ الحاجة؛ الحا«

  .)١۶١: ٢٠١١بلقزیز، (» موضوعیة

  :یا مثل این جمله

هم یدرؤون عنه األخطارإنَّ هذا الوطن یحتاج إلی األقویاء« ، الفرخ( »...؛ ِألنَّ

٢٢٢: ٢٠٠٧.(  

صورت گرفته است که  سهو) ؛(سیار نسبت به استفاده از در کتاب حاضر در مواردی ب

  :شده استاستفاده ) ،(از ) ؛( جای بهاست که  ١۶  صفحهسطر اول از  هاآن  ازجمله

مّما َجَعل  فأکثروا منهافلجئوا الی الزخرف من الکالم و المحسنات اللفظیه، «

 الیفهم
ً
  » أدبهم مغلقا

از نقطه نیز در  ،یا هر دو با هم یا سؤالگاهی نویسنده، همراه با عالمت تعجب    

پایان  در بیشترکه (.)  با توجه به کارکرد نقطه رسد مینظر و به کند میمجاورتشان استفاده 
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همچون  انشاییهمراه با جمالت  که چندان صحیح نباشد رود،کار میبهخبری  هایلهجم

  :این موارد، چنین است  ازجمله .بیاید ...استفهام و تعجب و

» !.َء الثقیلبل نرحم أنفسنا و روحنا لحملنا علیها هذا العب«: عالمت تعجب با نقطه •

  .)١مقدمه، ص (

ُه اللُه و ألهمه الفجور و التقوی«: عالمت استفهام و تعجب با نقطه •
َ
 أن خلق

َ
» !.؟منذ

  .)٢مقدمه، ص (

مختلف  های شیوه کارگیری بهعالئم سجاوندی،  کارگیری بهاز دیگر موارد ناهماهنگی در 

  شیوهمحترم از سه   نویسندهاست که ) هـ( یا هجری) م(از عالمت اختصاری میالدی  پس

  : استفاده کرده است متفاوت

ص (م، ١٨٩٠ ؛)١۵ص ( ،م١٧٩٨: آید میویرگول » م«از عالمت اختصاری  پس •

  . ...و) ١٧٧ص (م، ١٩١۶ ؛)١۵٨

ص . (م١٩٣٠ ؛)١٧ص . (م١٧٩٨: آید مینقطه » م«پس از عالمت اختصاری  •

 نیز همین است تر درستکه البته شکل ... و )١٨٣ص . (م١٩٩۶ ؛)١٧١

  .)۶٧: ١٣٩٠زاده، غالمحسین(

 ؛)١۵ص (هـ  ١١٢٣: آید نمیهیچ عالمتی » هـ«یا » م«پس از عالمت اختصاری  •

 ...و) ٢١ص (م ١٨٣۶ ؛)١٨ص (م  ١٨١٣

  

  اشتباهات تایپی - ۵

ضر، آن را به دقت و شدن سطوح شکلی کتاب حاتر  مطلوبمواردی که برای  ازجمله   

یافتن برخی اشتباهات تایپی یا چاپی است سخت نیازمند کرده است، گسترش ویرایش مجدد

  : شوداشاره می هاآنکه برای نمونه به مواردی محدود از 

لقب شاعر معاصر » الزهاوی»  کلمهشکل نادرست  ،١١  صفحهکه در » الذهاوی« •

  کلمهکه شکل نادرست  ١٧در ص » ریئسی»  کلمهیا  .است» جمیل صدقی«عراقی 
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ل ریئسی فی اإلحتکاک المباشر بالغرب یعد أهم عام« :ذیل  جملهاست در » رئیسی«

  .»إحیاء النهضة االدبیة

» أ«زیاد   فاصلهدارد؛ همچون دریغ می ی زیبایی را از متنات از هم، گاهکلم  فاصله •

مقدمه، ( »إنَّ االدب ابن بیئته و ولیدها؟ أ الیقال« :ذیل در جمله» ال«استفهام از 

  .)١ص 

در وسط جمله، از مواردی است که باید مورد توجه و » أألدب«آمدن همزه در یا قطع •

ُد النظر فی«: ویرایش واقع شود ما أحدِّ
ّ
معاصر أجد نفسی أمام أألدب العربی ال کل

 .)٢مقدمه، ص (» صعوبات جّمة

  

  ساختار نحوی - ۶

گاهی نیز (غیر عربی  ۀنویسندهمواره هر  که در کتابت عربی هایی آسیب ازجمله

نظر  اشکاالت نحوی است که در چند مورد، کتاب مورد ،کند میرا تهدید ) نویسندگان عربی

  :کنیمفقط به دو نمونه از آن اشاره می اینجادر . امان نبوده است در ها آسیبنیز از گزند این 

- همناکه شاهد ) مقدمه(» بشرح المفردات و ترجمة بعض الجملأّنها یبدأ »ِ  جمله •

  .در جنسیت هستیم» یبدأ«و خبر آن ) ها(» إنَّ «گرایی اسم 

ی«با فعل » فی«کاربرد حرف جر  •
ّ
منظوطی ولد «:  جملهاست در » عند« جای به» تلق

ی مبادیء دروسه االولی فی کّتاب قریته
ّ
ق
َ
َتل
َ
ص (» فی منظوط من صعید مصر، ف

٨٨(.  

ی«فعل  اینکهدر این میان قابل تأمل است  آنچه   
ّ
و  فراگرفتناگر به معنای » تلق

ی العلم «: گفته شود اینکه مثل؛ آید می» عن«، در بیشتر موارد با حرف جر کردن باشداخذ
ّ
تلق

 که ازآنجاییاز طرفی دیگر  .)فراگرفتاز فالنی، دانش ) (٨٣۶: ١۴٢٩لزیات، ا(» عن فالٍن 

دروس مقدماتی را  ،او نزد نویسندگان روستایش«بوده است که  نده اینویسمقصود ن

حرف  اینکهضمن . کرد میآن استفاده  جای به» عند«ناگزیر باید از  رسد مینظر به، »فراگرفت

ی « :گفته شود اینکه مثل ؛آید میقبل از مکان  رسد مینظر در چنین مواردی به »فی«
ّ
تلق
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: گفته شود اینکهیا  .)در دانشگاه درس خواند) (۶٢۴: ١٣٨٣آذرنوش، (» العلوَم فی الجامعة

 فی الفیزیاء«
ً
ی دروسا

ّ
را معین  اش فراگیریتا زمینه و نوع  )فیزیک درس خواند  رشتهدر (» تلق

کاربرد  ،»عند«و » فی»  کلمهراک در معنای ظرفیت بین دو اشت وجود بااز طرفی دیگر  .نماید

ی«اسم بعد از  این جای بهآن حرف 
ّ
  ۀگان دهذکر معانی  وجود باو  رسد مینظر کمی بعید به ،»تلق

رادفة من، مقایسه، تعویض و ، مرادفة الباء، مرادفة إلی، ماستعالءظرفیت، مصاحبه، تعلیل، «

ی عند کّتاب «: این است که گفته شود تر صحیح، )٢٢٣: ١٣٧٨ابن هشام، (» توکید
ّ
فتلق

  .»قریِتِه 

  

  بررسی محتوایی اثر

  امتیازها

است که نویسنده کوشیده تا منتخبی از اشعار و  ای مجموعهاز هر چیز،  پیشکتاب حاضر 

  زمرهباید آن را در  عبارتیبنابراین به .گردآورد را در آن، با هدف آشنایی و آموزشمتون منثور 

مقدمه و  ،بخشد ، رنگی تحقیقی مییادشدهبه اثر  آنچهاما  .آورد حساب بهکارهای گردآوری 

هر نویسنده یا شاعر و ذکر  ۀدربار پیشگفتاری است که اگر شرح و توضیحات مؤلف 

درصد از حجم  سیکه حدود  بگوییمتوانیم  می ،یمرا به آن بیفزایهای متون انتخابی  ویژگی

یک امتیاز،  عنوان به متن اختصاص یافته است و این امر آوری جمعکتاب، به امری غیر از 

  .از ورود به عرصه متن، افزون نماید پیشتوانمندی اندیشگی خواننده را  تواند میخود 

مؤلف در  که چنانهای مطلوب متون انتخابی، ذکر کامل متن است؛  از دیگر ویژگی

محقق شده  نسبی در متون طور بهاین امر که  .ده استکر نیز به آن اشاره قسمت مقدمه 

روی این امکان را فرا ،دشو گاهی باعث محدودیت در ذکر شواهد متنی می هرچند ،است

 طور کاملبهرو بوده، مقصود خالق متن را هتا با یک متن کامل روب دهد میمخاطب قرار 

های  و زمینه کند میاشاره  ،کرده اخذ آنجانویسنده به منابعی که متون را از  براینعالوه. دریابد

  .نماید فراهم می ای ارتباط بیشتر با متون مشابهالزم را بر 
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بینیم، همراه با  خالق اثر می ۀدربار  ه در آغاز هر متن منثور یا منظومشرح و توضیحاتی را ک

توضیحی ذکر  های زیرنویس صورت بهت که الی جمالت و ابیاهدر الب شرح واژگان دشوار

آشنا  آن های زیرساختاو را با  ،مخاطب با متن شده تر عمیقموجب ارتباط  ،شده است

بلکه برای انتقال  ،از شروع متن، مخاطب خویش را رها نکرده پسکند؛ بدین ترتیب مؤلف  می

  .ورزداش اصرار می همراهی ۀبه ادام عنا و ارتباط بیشتر با او، هموارهم

تواند  می ات معاصرادبی ۀدر حوز  ویژه بهاینترنتی که  های شبکهاستفاده از منابع معتبر و 

 هرچند. بر غنای محتوایی اثر افزوده است ،مراجعی راهگشا مورد توجه واقع شود عنوان به

 کارگیری به ،شودبودن یک اثر محسوب نمیوجه دلیل بر ارزشمندهیچبهکمیت فراوان منابع 

  .یک امتیاز تلقی گردد توانداثری در جایگاه خود می منبع برای تدوین چنین ۶٧

  

  ها کاستی

  رهبری شعر معاصر -١

  وسیله بهده، رهبری شعر عربی معاصر کر محترم بدان اشاره   نویسندهمباحثی که  ازجمله

کان البارودی یعد بحث رائد الشعر «: گوید میکه  آنجا ،است» محمود سامی البارودی«

  .)٢٧ص (» العربی المعاصر

بر نویسنده و بر هر کس که دستی در ادبیات عربی دارد، بس معلوم است که منظور از این 

شاکر السیاب، نازک المالئکه و دیگران  بدرای نیست که شاعرانی چون ، آن نوع رهبریجمله

ای است  محترم آن آخرین حلقه  رسد قصد نویسنده نظر می؛ بلکه بهن هستندصاحب آ حقبه

از  تر مهم. هاست حلقهکه بین ادبیات کهن و نوگرایی برقرار است و نسل بارودی مصداق آن 

مصداق شعر  توان است که حتی شعر افرادی چون بارودی را نمی ای نکتهدست، شرحی از این

شاعر،  .شود میحاصل شعر معاصر در اثر ارتباطی گسترده با زندگی  زیراآورد؛  حساب بهمعاصر 

 که درحالی ،)٢٩٣: ٢٠٠٧المالئکه، (دهد  های زندگی و اجتماع پیوند می شعرش را با دغدغه

قلب و  ،کنند میدر دوران جدید زندگی  هرچندهنر افرادی چون بارودی در این است که 

های خلفای عباسی  در کاخ اینکهالقیس سرگردان است و یا ها با امرؤ هنوز یا در بادیه ذهنشان
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رسد شعر شاعرانی چون محمود سامی نظر میبه تر سادهبه عبارتی . به دنبال سد جوعی

در فضایی  بیشتر ،نهندگاهی از سر اقبال، مخاطب امروز خود را وقعی می هرچندالبارودی 

ز مورد قبول و اذعان بسیاری از محققان نی ای نکتهچنین . یابدغیر از دنیای امروز شکل می

را در ردیف شاعرانی چون  ها، محمود سامی البارودیبرخی از آن که چنان ،قرار گرفته است

آورند  می حساب به... ، علی الدرویش ومحمود صفوت الساعاتی، عبدالله ندیم، عبدالله فکری

 یابد تبلور می هایشان در فضای عصر عباسی سروده ،کنند در قرن بیستم زندگی می هرچندکه 

  .)١٣: ١٩٩۵جحا، (

  

  عوامل نهضت - ٢

جدید تا حد زیادی تابع متغیرهایی است که چه از  دورۀاوضاع ادبی کشورهای عربی در 

یافته تأثیرگذار واقع شدند و چه خارج از حدود مرزهای عربی، عربی شکل های سرزمیندرون 

به این  بیشتر کتب تاریخ ادبیات معاصردر  یک سنت عنوان به. شدندباعث ایجاد تحوالتی 

ارتباط مستقیم با غرب، تأسیس مدارس و « ،عوامل اشاره شده است که بر همین اساس مؤلف

ادبی  های انجمنو  ها خانه کتاب، گسترش نگاری روزنامه، گسترش صنعت چاپ و ها دانشگاه

   .)١٧ص ( »شمرد برمیعامل ایجاد تغییر  ترین مهم عنوان بهرا  شناسی شرقو 

، گسترش تحرکات سیاسی و فعالیت احزاب شدهیادعالوه بر عوامل  اینکهقابل توجه   نکته

 دارد؛سهم بسزایی  ،نیز در ایجاد دگرگونی فرهنگی و به دنبال آن تغییر در ساختار ادبی

 »الدولة و الثورة«ترجمۀ کتاب با ) ١٨٩٠-١٩۶٨(» زکی األرسوزی«افرادی چون  که چنان

گردد یا  تی در مصر و دیگر کشورهای عربی میهای مارکسیس لنین، باعث حضور اندیشه

در سوریه، حزب ملی سوریه را » أنطون سعادة«دهد و  حزب بعث را شکل می ،»میشل عفلق«

حزب  ،در عراق. گیرد شکل می ملی بخش آزادیدر فلسطین، گروه  .نماید می گذاری پایه

به  کشورهای عربیاحزاب دینی در برخی  ،یا در همان زمان .رسد کمونیست به قدرت می

الدین تقی«، آیند که سرآمد این اندیشمندان روی کار می مدار دینرهبری اندیشمندان 



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٧٠
 

در قاهره، گروه » حسن البنا«کند و  دعوت می فت دینیاست که به احیای خال» النبهانی

  .)۴۶ -۴۵: ٢٠١١ خلیل،( کندمیرا تأسیس » اخوان المسلمین«

های  به روند دگرگونی در نگرش حال درعین، ها بندی جناحتمام این تحرکات سیاسی و 

انجامد و الزم است در بررسی تاریخ ادبیات معاصر عربی مورد توجه قرار  فرهنگی و ادبی می

در روند تحول  تاریخی را های زمینه پسذکر این  ،مؤلف محترم که ازآنجایی بنابراین. گیرند

نیز خالی از لطف  کننده تعیینتن به این عنصر پرداخ ،دانددخیل می ادبیات معاصر عربی

  . نخواهد بود

  

  تحول در ادبیات های اندیشه -٣

از هر چیز تابع متغیرهایی است که  پیشادبیات، بخشی از فرهنگ یک سرزمین است و 

گرفتن تحوالت اجتماعی و با شکل. دتواند در سطوح فرهنگی یک جامعه تأثیرگذار باش می

ها  این چالش .فرهنگ هر جامعه، نوعی چالش را به خود خواهد دید شکی هیچ بی ،سیاسی

 های مختلف که گاهی حالت پذیرندگی و گاه نیز از حالتی بازدارنده برخوردارند، در فرهنگ

  .باشند داشته متفاوتی های شکلتوانند می

نویسان جدید عربی بر این باورند تغییر شیوه و مسیر ادبیات عربی، بسیاری از تاریخ دربارۀ

 ۀنویسند ،هاۀ آنعطف تحول است و متناسب با عقید نقطهناپلئون بناپارت به مصر،  ۀحملکه 

 شمرد برمیعامل در احیای نهضت ادبی جدید  ترین مهممحترم نیز ارتباط مستقیم با غرب را 

گراید و در داری میدر عصر جدید، وقتی به بی) عرب( جهان اسالم« این نکته که. )١٧ص(

در اثر غفلت طوالنی و غلبه استعمار،  اش اندیشهاما  ،گردد تا خود را بازیابدپی راهی می

 »هایش یابد گردد پیروی از غرب را دوای زخمبود و همین عوامل باعث می مانده عقب

این  نقدی که بر با وجوداین .انگیز اما قابل قبول واقعیتی است غم ،)١۵٧ :٢٠٠۵ آذرشب،(

بسیار  یتوان چنین جریانی را عامل نمی اینکهوارد است  ادبیات در حوزه ویژه بهجریان فکری، 

 ای پشتوانهداریم که  سروکارما با زبان و ادبیاتی   وقتی؛ آن هم برشمرد کننده تعیینمهم و 
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برایش  لحظهحرکت به سمت تعالی در هر  های زمینهو  داردسخن   بسیار غنی در عرصه

  .است فراهم

البته نباید شرایط کلی جهان غرب و جهان عربی را هنگام رویارویی، از نظر دور داشت؛ 

  ازلحاظ ،شود می رو روبه یوقتی غرب با جهان عرب
ً
شرایط فکری موجود با دو فضای کامال

های  جهان غرب را مسلح به باالترین حد توانمندی طرف  یک از ؛هستیم رو روبهمتفاوت 

-بینیم و در مقابلش جهان عربی را در حضیض سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی روز می

برای زبان و فرهنگی  ویژه بهبیداری فکری و فرهنگی  باوجوداینترین شکل ممکن این ابعاد؛ 

 طبیعی است و به که دارای تجربه
ً
 رسد نظر میها و ذخایر ارزشمند فکری است، امری کامال

؛ امری که حتی در نزد تاریخنویسان عربی نیز گاهی غریب شودعاد بیشتر توجه باید به این اب

  .)٣١: ٢٠٠٩الدوری، ( رسد هایی خفیف از آن به گوش می و فقط زمزمه نماید می

 در تاریخ شعر عربی« بینیم میکه  شود میچنین نگاهی زمانی دارای حساسیتی خاص 

. گردد تر می دارای ابعاد عقالنی قوی مسئلهحیات،   عرصهشعر در  ۀبرجستخاطر حضور به

مندرج در متون از طریق اغراض و موضوعات، با  های ایدئولوژیشاعر و  ۀشیوتاریخ ادبیات، 

بودن تنزل دهد، ۀ ابزار رتبشعر از هر دستاوردی که آن را به  ۀپدیدگردند و  هم تلفیق می

واالترین  عنوان به ادبیات/ رسخن، شع به دیگر. )١۶: ١٩٩٧صالح، ( گریزان است شدت به

 ،بوده کننده تعیینخود  بیشترزیسته است که  ای گونه بهدستاورد هنری عربی، در طول تاریخ 

کامل آن را تحت تأثیر قرار دهد؛ ضمن قبول این نکته که البته  طور بهکمتر جریانی توانسته 

یک عامل یگانه  عنوان بها نه ام ،در روند حرکتی این پدیده، مهم تلقی شود تواند میهر عاملی 

  .ادبیات وجودش را مدیون حضور آن باشد /شعر که چنان ،یشاءو فعال ما

  

  بیداری دینی - ۴

إنَّ هذا «: کند میعصر جدید را اینگونه توصیف  ،»المقدمه«قسمت  ٢نویسنده در صفحۀ 

  .»...قظة الدینیة و النهضة االدبیةالعصر عصر الصحوة الفکرّیة و الی
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جنبش : شودبر اساس این جمله، سه ویژگی برجسته برای عصر جدید برشمرده می   

 وجوش جنبمؤلف در ادامه، گسترش آشفتگی، شک،  .فکری، بیداری دینی و نهضت ادبی

  .)٢المقدمه، ص( کند ذکر می دوران جدی های مؤلفهدیگر  ازرا ... و

همواره در بررسی تاریخ ادبیات معاصر  حوزۀ بیداری دینی، نوعی غموضرسد در  نظر میبه

اند و گروهی  گروهی بیداری ادبی را توأم با نوعی بیداری دینی قلمداد کرده .وجود داشته است

فکری جدید همواره با نوعی تساهل و تسامح  های جریاندینی را تحت تأثیر  های آموزه نیز

  .شمرندبرمی

  

  )نثر( گزینش ادبا - ۵

هایی است  چهره ،نماید برجسته می ازپیش بیش آنچه، دست  این ازدر تهیه و تدوین کتابی 

همواره قابل نقد  ،البته این انتخاب به هر شکلی که صورت گیرد .کندمیکه نویسنده انتخاب 

 غیرتاحدودی هایی با اهداف مشخص،  در چنین کتاب ادبا ۀهمجمع  که ازآنجایی .خواهد بود

  .دکر توجه  و متون، به معیارهای حداقلی ها چهرهباید در انتخاب  پس ،رسد میر نظممکن به

مدنظر نویسنده  ١یک کتاب درسی عنوان بهدهد که  نشان می حاضر در نگاه اولکتاب 

اما  ،)١١ص (را امری دشوار یافته است  ادباخود نویسنده معترف است که گزینش  .است بوده

هایی است که  متمرکز بر سرزمین بیشترتوزیع جغرافیایی،  نظر ازچنین کتابی  رسد مینظر به

 دهبرای مثال در قسمت نثر، نویسنده  .شاخص ادبیات را در خود جای داده است های چهره

نویسنده متعلق به سرزمین مصر  ششنظر دارد که از بین آنها  برجسته را مورد نثرنویس

) قولیبه( هستند، دو نویسنده از لبنان و یک نویسنده از سوریه و یک نویسنده نیز از افغانستان

محمود آلوسی  الدین شهاب ازجمله .سکوت شده است عربی دیگر نویسندگان ۀدربار است و 

» رائد المسرح العربی« وانعن بهکه ) لبنان(مارون النقاش  و )لبنان(میخائیل نعیمه  ،)عراق(

به نسل  بیشترمحترم  ۀنویسند اینکهضمن  .استشناخته شده ) ١٠٩: ٢التا، ج الفاخوری،(

نویسندگان مدرن را نیز  توانست میاین انتخاب  .استپیشگام و رواد نثر معاصر عربی پرداخته 
                                                            

1 . Textbook 
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یک نوع نثر  عنوان بهتوانست نمایشنامه نیز  که اشاره شد، می گونه هماندر برداشته باشد یا 

  .ادبی گزینش شود

  

  )شعر(گزینش ادبا - ۶

در قسمت دوم کتاب، نویسنده به گزینش تعدادی از شاعران معاصر پرداخته و از هر کدام 

، معروف الرصافی )مصر(، احمد شوقی )مصر(بارودی  .را ذکر کرده است هایی نمونهنمونه یا 

، )عراق(، محمدمهدی الجواهری )مصر(، خلیل مطران )مصر(، حافظ ابراهیم )عراق(

 ، احمد مطر)اردن(، سمیح ابوالقاسم )لبنان(، ایلیا ابوماضی )تونس(ابوالقاسم الشابی 

شاعرانی هستند که   موعهمج ،)فلسطین(جمال حمدان زیاده  و )سوریه( ، نزار قبانی)عراق(

  .گنجانده شده است یادشدهاز هر کدام اشعاری در کتاب 

محترم در انتخاب  ۀنویسند، درخواهیم یافت که شده مطرحبا نگاهی به اسامی شاعران 

 دوازدهاز بین  که چنانکالسیک را بر شعر آزاد عربی ترجیح داده است؛  شعرهای ،خویش

حضور  ۀاجاز  )احمد مطر و نزار قبانی سمیح القاسم،( شاعر نوگرا سهفقط  ،شده مطرحشاعر 

ۀ نویسند ۀسلیقاین عدم توازن، بیش از هر عاملی موافق طبع و  رسد مینظر به .اند یافته

 شاکر نازک المالئکه، بدرنامداری چون  های چهرهبنابراین نباید به دنبال  .محترم باشد

احمد  صالح عبدالصبور، ،)دونیسا(مد سعید السیاب، عبدالوهاب البیاتی، علی اح

با کاستن از  شد می که درحالی اشیم؛در کتاب حاضر ب ...بدالمعطی الحجازی، أمل دنقل وع

توازن را در بین  ،شدهیادنمودن برخی از شاعران همانند و با جایگزین های چهرهبرخی 

به دنیای امروز است و باید  شعر امروز متعلق زیراشاعران کالسیک و نوپرداز برقرار نمود؛ 

  . قرار گیرد دست  این از هایی مجموعهبیشتر مورد توجه گردآورندگان شعر معاصر در 

، سودانی» محمد الفیتوری«چون  هایی چهرهکردن برای مثال با اضافه براینعالوه

گسترش جغرافیایی این انتخاب  بر شد می ،یمنی» الحعبدالعزیز المق«و » عبدالله البردونی«

جمال « جای به» محمود درویش«ۀ شعر مقاومت اسطور نمودن یا با جایگزین. کمک کرد نیز

، نشان از آن دست  این از هایی کتابنگرشی در . دکر حداقل توقعات را برآورده  ،»حمدان زیادة
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 که چنان ،رده سازندبا حفظ توازن، توقعات را برآو  اند کوشیدهدارد که نویسندگان همواره 

در این مختارات «: گوید می» أعالم الشعر العربی الحدیث«در کتاب » میشال خلیل حجا«

» تعصب نورزم ا توازن را بین شعر کهن و شعر نو برقرار نمایم و به نوع خاصیام ت کوشیده

 .)١١: ١٩٩٩حجا، (

  

  گیرینتیجه

علمی با مخاطب خود ارتباطی  طور بهو  سادگی بهبتواند  اینکههر اثر مکتوبی برای 

 این ابعاد که  .در ابعاد مختلف است ، نیازمند دقت نظر نویسنده و ناشردکنبرقرار  تر عمیق
ً
 غالبا

  .قرارگیردفراروی مخاطبان خویش  همزمانباید  ،در دو بعد شکلی و محتوایی مورد توجه است

هیخته جناب آقای دکتر فر  اثر استاد »نصوص حّیة من األدب العربی المعاصر« کتاب

آشنایی و ارتباط با  ۀعنوان یک کتاب آموزشی و مقدماتی برای کسانی که دغدغبه ،میرزایی

 هایی کاستیقابل ستایش است؛ اما مانند هر اثر مکتوبی، امتیازات و  ،ادبیات معاصر را دارند

  . که آن را سخت نیازمند بازنگری نموده است دارد

باید بدان  اینجادر  ویسنده این سطورکه به نظر ن های اثر حاضر استیک ترین بزرگیکی از 

 از زمان آخرین نشر این اثر تاکنون  .آن استنشدن چاپ  پرداخت، تجدیدِ 
ً
یک دهه  تقریبا

نقدها و حتی آثار متعدد و  گیری شکلادبیات معاصر شاهد  ۀای که در حوز  گذرد؛ دهه می

 است،که خود نویسنده که پژوهشگری الیق و معلمی روزآمد  گونه همان ؛متنوعی هستیم

 همه اینجدید و تغییرات رفتاری آموزشی نیز مواجه بوده است و  های دیدگاهمسلم با  طور به

  . بر غنای کتاب حاضر بیفزاید ،های بعدی مورد توجه واقع شده تواند در چاپ می
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  اثرمعرفی 

از فحوای آن پیداست، کتابی است درسی به فراخور حال دانشجویان  که چناناین کتاب   

اهل  بیش و کم. رسی مرتبط با این رشتهد واحدهایبرای  ،دورة کارشناسی رشتة ادبیات عربی

، متناسب با حال خاصه در حوزة ادبیات معاصر دست  این ازهایی درسی  دانند که کتاب فن می

بنابراین ضرورت نگاشتن . و سطح دانشجویان ایرانِی رشتة ادبیات عربی، سخت کمیاب است

                                                            
  علمي گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه خليج فارس بوشهرتئعضو هي - 1

  naserezare@gmail.com 
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به خامة شایستگان این فن و با کاربسِت اصول روشمند و غیر استحسانی،  هایی کتابچنین 

ندة این سطور، نقد شکلی کتاب را خواه ویسنماند که ن ناگفته. و پیداستسخت محسوس 

بر وجه نیست و وجه ایجابی آن  نظرگیروجه سلبی که چندان اظ ایجابی و خواه بهلح به

 اینجاها در  شاید بعضی یادآوری. پردازد و به محتوای اثر می گذارد فرومی ،چربد اش می سلبی

 ،هنگام ارجاع به منابع، مشخص نیست که کدام قسمت از متنگاه به: صواب نباشددور از 

مستقیم است  قول نقلنوشتة خود مؤلف کتاب و آیا  ،از آن منابع است و کدام قسمت برگرفته

الشعر العربی المعاصر قضایاه و «که به کتاب  ٣٢مثال در صفحة  عنوان به؛ یا نقل به مضمون

مشخص نیست کدام قسمِت متن که  ،اثر عزالدین اسماعیل ارجاع داده شده» ظواهره الفنیه

قول مستقیم است یا از آن گذشته آیا نقل .برگرفته از آن منبع است ،ستادامة صفحة پیشین ا

شویم که با پس و پیش شدن دو  متوجه می ،کنیماما وقتی به کتاب منبع مراجعه میخیر؟ 

خالف در جاهای نه بس کم از فصل دوم بر . قول مستقیم از کتاب مزبور استجمله، نقل

داند مأخذ  عنوان مثال خواننده نمیبه ؛یستها مشخص ن منبع و مآخذ شعر ،بخش نخست

؟ چیست ١۶٢تا  ١۵٨ فحاتص خلیل مطران در و ١۵٠تا  ١۴۵ فحاتشعر رصافی در ص

مشخصات کامل منابع را  ،پرسش دیگر این است که چه ضرورتی ایجاب نموده مؤلف محترم

 ؟     مده استآ» المصادر و المراجع«ست که در فهر با توجه به اینذکر کنند، ها  در پانوشت

 

  

  هایی از کتابنکته

در . هایی فشرده به میان آمده است سخن ،کتاب مزبور ای صفحه پنجدر مدخل بیست و 

هم از . آن هم به اسباب ظهور نهضت اشاره شده و هم به اوضاع و احوال سیاسی آن دوره

و هم از  شده گفتهها سخن  نهضت ترجمه و پیدایش مطبوعات و تأسیس مدارس و دانشگاه

حال و هوای نثر و با غرب و تمدن غربی و هم از  ها عربو برخورد  شناسی شرقها و  کتابخانه

شمار هم اندک هایی دیگر که  در کتاب ،در مدخل آمده آنچهتمامی . نهضتشعر نهضت و پسا

 اما. دید و خواندتوان  می پروپیمان ،نیستند و مؤلف محترم هم به شماری از آنها ارجاع داده
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سعی مؤلف گویي بر این بوده که این مدخل به فراخور گنجایش کتاب و در حوصلة  نیاز و توان 

  .دانشجویان سامان بگیرد

هایي از ده نویسندة معاصر عرب همراه با  فصل نخست کتاب، ویژة نثر است با گِزیده

 عبدالرحمانشود و با  آغاز مي طه حسیناین فصل با . آنان و آثاراشاراتی کوتاه و گویا به زندگی 

هایی  گونهمقدمه ،نماید مفید و شایسته می ها گزیدهدر این بهْ  آنچه. یابد میفرجام  الجبرتی

که زمینة آشنایی با متن را پیشاپیش برای خواننده فراهم » مناسبة النص«است ذیل عنوان 

حسن  .کند و این خود مهمی است که برای مخاطب دانشجو بس مفید و راهگشاست می

  .  برگزیده با ذکر صفحات است های متنارجاع به منابع  ،دیگر این فصل

مؤلف دوازده تن از ایشان را  ،در فصل دوم که مختص شعر و شاعران معاصر است

. یابد پایان می جمال حمدان زیادهو با  شود میآغاز  محمود سامی البارودیکه با  اند برگزیده

- از اشعار شاعران، همراه با کوتهْ  هایی گزیدهنخست،  مؤلف در این فصل نیز همچون فصل

همان . اند آوردهدربارة فضای کلی شعر منتخب و زندگی و آثار سرایندة آن شعر  هایی نوشته

ة دیگری که باید به آن اشاره نکت. رهگشایي و فایدة فصل پیشین در این فصل نیز پدیدار است

بسیار  ها متنبه دریافِت  گمان بیکتاب است که دشوار در هر دو فصل  های واژهتوضیح کرد، 

که برای  -لغت  های فرهنگاز مراجعات مکرر زیاده از حد به  از آن گذشته؛ کند میکمک 

  .کاهد می - است آور ماللدانشجو 

  

  از کتاب هایی پرسش

. ، عنوان خود کتاب استگرفت توان میکه بر این کتاب  ای نکتهشاید نخسـتین  •

که مقصود  اند نکردهمؤلف محترم هم مشخص  و خودمشخص نیست  اینکه نخست

 معاصر رااز متون نظم و نثر  رخیب توان میبا چه معیاری  چیست؟» نصوص حیه«از 

 چنانآنعنوان کتاب  کهنای؟ دو دیگر »حیه«ای دیگر را غیر  خواند و پاره» حیه«

آغاز تا به امروز در  چه نظم و چه نثر را از ،نماید که ادبیات معاصر گسترده می

 .  عنوانی چنین فراگیر باشد درخورهایی فراوان نیاز است تا  و مجلد گیرد برمی
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، »العصبه االندلسیه«، »الرابطه القلمیه«در مدخل کتاب از چهار جریان مهم ادبی  •

شگفتی در این است که چرا . است میان آمدهاختصار سخن بهبه» آپولو«و » الدیوان«

نمونه آثار  ،)الرابطه القلمیه(تنها از جبران خلیل جبران و ایلیا ابو ماضی  ها در گزیده

نه اثری کوتاه از میشل المعلوف، فوزی المعلوف،  کم دستبه دست داده شده، اما 

و  بینیم می) العصبه االندلسیه(الیاس فرحات  و ریاض المعلوف، رشید سلیم الخوری

و ) الدیوان(هیم المازنی و عبدالرحمان شکری ود العقاد، ابرانه نشانی از عباس محم

شادی، محمود حسن اسماعیل، علی محمود طه، ابراهیم نه ردپایی از احمد زکی ابو 

  .)آپولو( ناجی و عمر ابو ریشه

برای خوانندة کتاب روشن نیست که مؤلف محترم بر مبنای کدامین روش و معیار،  •

؟ اند بردهبه پایان  الجبرتی الرحمانعبدفصل نخست را با طه حسین شروع کرده و با 

 
ً
 نثرنویسیدر حوزة  پیشاهنگینه بر پایة تاریخی استوار است و نه بر مبنای  ظاهرا

که مؤلف کتاب، هر روش و معیاری  کرد میاصل نخستین روشمندی ایجاب . ادبی

 .تبیین نمایند روشنی به ،که چنین ترتبی را بر ایشان اقتضا نموده

چرا و با کدام معیار ادبی که به داللِت  ،که در فصل نخست اند نکردهمؤلف روشن  •

، اسدآبادیالدین  از سید جمال ،صریِح عنواِن کتاب باید تنها معیار اساسی باشد

میان آمده و آثاری از ایشان الرحمان الجبرتی سخن به الرحمان الکواکبی و عبد عبد

و نه آثارشان  اند ادیباز این بزرگان، نه  کدام هیچ آنکه بی است، دست داده شدهبه

بایسته این گمان در  بی. گنجد میمعنای خاص کلمه بالمآل در چارچوب ادبیات به

هایي باشد سزاوار ایشان و آثار ایشان نه در  است که جایگاه این بزرگان در کتاب

 هاآن دانشجو قرار است از رهگذر تنگنای صفحات محدود که دست  این ازهایي  کتاب

قصد و غرض این نیست که از جایگاه  وجه هیچ به اینجادر . با مواریث ادبی آشنا شود

بلکه غرض این  ،از آفتاب نیمروز است کاسته شود تر روشنواالی این بزرگان که 

چنین کاری به همان میزان . است که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد

کار بسته ادبیات و ادبیت    به سازوکارهای گونه،ناروشمند است که در بافتی گزارش



  ٨١    نصوص حیة من األدب العربی المعاصر

  

 

عنصر ارجاعی ] و[ ...دهد میادبیات در درجة نخست به خود ارجاع « زیرا شود؛

رمزگان  سوی به اش گیری جهتهمواره باید در خدمت  گمان بی] بیرون از متن نیز[

 ،بنابراین وجه مسلط ادبیات، ادبیت است ).۵٩ :١٣٨۴ برتنس،(» ادبی باشد

از آن . از چرخه ادبیات خارج است ،که هر متنی بر محور ادبیت نچرخد ای ونهگ به

اندک از نویسندگانی چون ناصیف  هرچندنشانی  در این فصل هیچ رد و گذشته

مارون عبود، خاصه این سه را «ه الیازجی، احمد فارس الشدیاق و بطرس البستانی ک

و هیچ  .بینیم نمی) ٣٨ :٢٠٠١ الجیوسی،(» خواند میحق پیشگام نثر عربی به

 نویسان تنها به نجیب محفوظ بسنده شده است؟    مشخص نیست که چرا از رمان

 برانگیز سؤالبرای خواننده بسیار  ،در فصل دوم که مختص شعر و شاعران است •

تنها به این شاعران بسنده  ،عرب پرشماراست که چرا مؤلف محترم از میان شاعران 

مثال از  عنوان بهروشن است که  مؤلف کتاب چرا خواننده، بسیار نابرای . اند کرده

اند که البته در جای خود شایسته و  سخن و نمونة شعری به میان آورده سمیح القاسم

مقاومت فلسطین هیچ سخن  همال بیشاعر  ،محمود درویشاما از  ،بایسته است

حان کسانی چون احمد مطر جو است که اسباب رجه پیخوانند براینافزون. اند نگفته

نازک  ،و جمال حمدان بر دیگر شاعران برجستة عرب از قبیل بدر شاکر السیاب

نه شهرت آن دو از اینان بیشتر است  زیراچیست؟ ... البیاتی و عبدالوهاب ،المالئکه

سری سرفراز در میان سرهای  ،اگر شعر معاصر عربی. تر خالقانهشان و نه فرم شعري

اگر دانشجو قرار است در این . اوست پایگان همبه یمن بیاتی و  ،شعر جهانی دارد

نامی از سیاب و بیاتی و  کم دستچرا نباید  ،کتاب با میراث شعرای نوگرا آشنا شود

نازک المالئکه و صالح عبد الصبور و عبد المعطی حجازی و یوسف الخال و خلیل 

 جای بهمد الفیتوری و اقران ایشان ببیند؟ آیا بهتر این نبود که حاوی و مح

دادن بیش و کم شانزده صفحه به احمد مطر، اندکی نیز به پیشاهنگان اختصاص

 یاب بهرهقدر اندک تا دانشجو از آبشخور شعر معاصر ولو به ،گرفت شعر نو تعلق مي

 ،گفته شد آنچهو غرض از شود؟ در پایان این سخن کوتاه باید متذکر شوم که قصد 
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برخاسته از  هایي بود آمد نکته آنچه. کاستن از ارزش کتاب نیست وجه هیچ به

گمان این  بی. نده پیش آمدویسهایی که از رهگذر خواندن این کتاب برای ن پرسش

 .مناسب برای متون معاصر است ایه نامه درسیکی از کتاب، 
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   دبیات تطبیقی با تکیه بر مقارنۀا

  شوقی الشعراالشعرای بهار و امیر ملک

 

 

  ابوالحسن امین مقدسی: مؤلف

  دانشگاه تهران: ناشر

  ١٣٨۶ :سال نشر

  اول: نوبت چاپ

  تهران: محل نشر

  ٢٠١: تعداد صفحات

  ١السادات حسینیدکتر شکوه: ناقد

  

  اثرمعرفی 

های ادبیات عربی در ایران  ویژه برای گروه طور بههای اخیر  هایی که در سال از معدود کتاب  

بهار و  یالشعراات تطبیقی با تکیه بر مقارنۀ ملکادبی«ای  صفحه ٢٠١منتشر شده، کتاب 

نوشتۀ ابوالحسن امین مقدسی است که انتشارات دانشگاه تهران آن را در  »شوقی الشعراامیر 
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  بررسی شکلی اثر

محتوای کتاب و براعت استهاللی  بخش الهام، ای تنیده درهمروی جلد با طرح اسلیمی 

استفاده از خطوط مختلف نستعلیق، نسخ، . برای بحث ادبیات تطبیقی و قابل تحسین است

ای به تنوع ادبیات  اشاره ،شناسی لحاظ نشانهتواند به آمیزی متنوع نیز می کوفی و چاپی با رنگ

  .رسد سفید می زمین باشد که در واژۀ ادبیات تطبیقی به کمال خود یعنی رنگمشرق

 ،مساوی میان دو مبحث نظری و عملی تقسیم شده طور بهشش فصل کتاب  هرچند

فقط  واقع به. فرعی آن است عنوان  بهلحاظ شمارگان صفحات، بخش عمدۀ کتاب مربوط  به

های ادبیات  به تعریف، پیشینه و مکتب ،دهد صفحۀ نخست که فصل اول را تشکیل می ٢٢

صفحه است هم به ترتیب  هشتو  سیزدهفصول دوم و سوم که . شود تطبیقی مربوط می

نام گرفته و  »قرآن و شاهکارهای ادب فارسی«و  »ادبیات تطبیقی در ایران و جهان عرب«

تناسب حجمی با سه فصل بعدی ندارد که مروری بر زندگی و شعر بهار و شوقی و تطبیق شعر 

  .آن دو است

احمد شوقی است و طبیعی  یبهار و امیرالشعرا یالشعراکتاب دربارۀ مقایسۀ ملک درواقع

 بدین ترتیب. ته باشدبخشی به مباحث نظری موضوع اختصاص یاف ،است که در آغاز آن

  .رسد انتخاب عنوان ادبیات تطبیقی برای این حجم از مطالب نظری، منطقی به نظر نمی

 ،در کاربرد اصطالحات - توضیح داده خواهد شد این از  پس که طوری به - از سوی دیگر

این ناهماهنگی از همین ابتدا در عنوان اصلی کتاب و . خورد چشم مینوعی ناهماهنگی به

ات تطبیقی با ادبی«گونه که گفته شد،  عنوان کتاب همان. شود فهرست موضوعات دیده می

است اما فصل ششم که قرار  ،است» بهار و امیرالشعرا شوقی یالشعراتکیه بر مقارنه ملک

. نام گرفته است »الشعراملک        تطبیق شعر امیرالشعرا و «بپردازد،  »مقارنه«به  اصطالح به

تطبیق «و  »تحلیلی کلی بر شرایط مقارنه«: ند ازفرعی عبارت در همین فصل دو عنوان

تکلیف خود را با کاربرد  ،گویی نویسنده تا پایان کتاب. »موضوعی شعر بهار و شوقی

  .روشن نکرده است اصطالحات
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شده است که اصطالح عربی انتخاب» األدب المقارن«واژۀ مقارنه برگرفته از اصطالح 

به نظر . در فارسی است» ادبیات تطبیقی«یعنی همان  »Comparative literature« برای

  .تر باشد ، هم در عنوان کتاب و هم در عنوان فصل شایسته»مقایسه«انتخاب واژۀ  رسد می

ده و در انگلیسی کتاب نیز اشاره شود که در پشت جلد آم عنوان  بهجا الزم است  در همین

  ١.نشانی نیست »الشعراملک«و  »امیرالشعرا«آن از لقب دو شاعر یعنی 

نکتۀ دیگر دربارۀ جلد کتاب این است که برخالف آنچه در عرف علمی چاپ کتاب مرسوم 

آمده که متأسفانه بیشتر ناشران همین ) دکترا(وی  است، نام نویسنده همراه با رتبۀ علمی

شان  ترتیب با رتبۀ علمیهمینها به کتاب هم نام شخصیتدر صفحات . برند کار میروش را به

رتبه بیاید و اگر  کنندۀ تعیینها بدون پیشوندهای  شایسته است تمامی نام که درحالیآمده، 

  .)٤١: ١٣٨٢سیف، ( در پاورقی ذکر شود ،لقب یا رتبۀ علمی اشخاص اهمیت دارد

ما در اینجا «: ٢۶و اشارۀ نویسنده در صفحۀ ) دانشگاه تهران(بودن ناشر دانشگاهی

گاهی بیشتر دانشجویان به معرفی اختصار به چنین سطح مطالب ، هم»پردازیم می... برای آ

نویسنده یا ناشر در  هرچندکه  کند میاین برداشت را در خواننده ایجاد  ،در کتاب شده ارائه

اند، نویسنده در نظر داشته کتابی درسی در موضوع ادبیات  ای نکرده مقدمۀ کتاب اشاره

  . تطبیقی در سطح دانشجویان مقطع کارشناسی بنگارد

به  شدت بهامری که دانشجویان  - عملی پرداخته است نقد  بهبخش عمدۀ کتاب  هرچند

های  کتاب-  های آنها در این زمینه باشد تواند الگوی مناسبی برای پژوهش آن نیاز دارند و می

شناسی کامل دربارۀ  کتاب: درسی دانشگاهی باید واجد شرایطی باشند که از آن جمله است

هایی  ها یا تمرین کردن پرسشمباحث بر اساس جلسات درس، مطرح بندی تقسیمموضوع، 

هایی برای پژوهش در موضوع  فهیم بیشتر موضوع و نیز ارائۀ پیشنهادها یا طرحبرای بسط و ت

  .در این کتاب خالی است یادشدهجای بیشتر موارد . مورد نظر

                                                            
1- Comparative Literature Between Based on a Comparison Between Bahar and 
Showqhi 
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 ن منابعی که نویسنده نیز به آنها اشاره کرده است، کتاب عزالدین المناصره با عنواِن میااز 

در بخش  پایانی این . ب در این زمینه استای بسیار خو نمونه ،»المثاقفة والنقد المقارن«

یات آمده مفصل و با جزی طور بهی مربوط به این درس ها فصلکتاب، تعداد واحدها و نیز سر 

شناسی  پس از آن نیز کتاب). ٣٤٣-٣٢٥: ١٩٩٦المناصره، : ک.برای اطالع بیشتر ر( است

 بیقی درج شده استادبیات تط بارهدر  شده ترجمهتألیف یا  ،های عربی مفصلی از کتاب

توانسته الگوی بسیار مناسبی برای نویسندۀ کتاب مورد  این شیوه می ).٣٤٨-٣٤٤: همان(

  .بحث در این نوشتار باشد

های  در آخرین ترم» ادبیات تطبیقی«ای که در اینجا قابل توجه است اینکه درس  اما نکته

یان زبان و ادبیات عربی در شود و دانشجو تحصیلی به دانشجویان مقطع کارشناسی ارائه می

رسد تعیین  نظر میبه. اند پیداکردهتسلطی نسبی به زبان عربی و مباحث نقدی  ،این سطح

شده در این زمینه که اندک هم نیستند، البته های نگاشته کتابی به زبان عربی از میان کتاب

حاضر   تر و مفیدتر باشد و کتاب ایرانی، مناسب گزیده به فراخور سطح دانشجویان صورت به

  . افزایش اطالعات دانشجویان، برای مطالعه به آنها معرفی شود رایب

  

  اثر بررسی محتوایی

  :دکر توان به چند دسته تقسیم  در این بخش، عمدۀ اشکاالت را می

 .شود آنچه مربوط به کاربرد اصطالحات و واژگان تخصصی این علم می .١

 .وط به ارجاع به منابعمشکالت مرب .٢

 .کمبودهایی که به لحاظ محتوایی در ارائۀ مطلب وجود دارد .٣

در کتاب مربوط به یکی از سه مورد فوق  شده درجآید به ترتیب مطالِب  آنچه در پی می

  .است

های  مکتب«و » پیشینۀ ادبیات تطبیقی«فصل اول کتاب شامل دو بخش به ترتیب به 

نخست، ابتدا پیشینه و سپس تعریف ادبیات تطبیقی آمده که  در بخش. پرداخته است» ادبی

بود که ابتدا تعریف ادبیات  سزاوارتر ،شناختی و با توجه به سطح مخاطبان کتاب لحاظ روشبه

ضمن . کنند ای مطالعه می تا خوانندگان دریابند که دربارۀ پیشینۀ چه مقوله ،تطبیقی ارائه شود
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برای . و با آشفتگی در اصطالحات آمده است زده شتابشکلی رسد پیشینه به نظر میآنکه به

 .اند نامیده مقارنة اآلدابو بلغارها  علم ادب تطبیقیها آن را  آلمانی«: آمده ۵نمونه در صفحۀ 

شود  میگونه که مالحظه همان .»...را برگزیده است نظریۀ ادبیاصطالح  ،رنه ولک آمریکایی

رسد  نظر میو به ١ارسی، دومی عربی و سومی فارسی استفنیمه –عربی نیمه ،اصطالح اول

ترتیب همینهم به بندبقیۀ . های عربی در این زمینه باشد ها برگرفته از کتاب یا کتاب تعریف

  .دچار آشفتگی در زبان معیار برای ترجمۀ اصطالحات است

پیشینۀ ادبیات  گرفتن آن در بخشقرار  مشکل دیگری نیز دارد و آن اینکه با وجودِ  بند،این 

تطبیقی، دربارۀ تعریف اصطالحی آن است که اگر تعریف آن در ابتدا آمده بود، چنین مشکلی 

  .آمد وجود نمی به

 اشتباه بهنیست و گاهی هم  یکدست ،در برخی موارد هم اصطالحات التین یا ترجمۀ آنها

، ]جهان بیاتاد[برای واژۀ ادب جهانی  ١٨برای مثال در صفحۀ . نگاشته شده است

 world« آمده که مترادف اصطالح انگلیسی» welthiterture« اصطالح آلمانی آن

Literature «است.  

هم  ۴آوردن جدول برگزاری سمینارهای ادبیات تطبیقی در کشورهای اروپایی در صفحۀ 

کردن ه نظر غیر ضروری است و با پیچیدهب ،های تئوریک در این زمینه است که روال کتاب

  .کند کمکی به درک دانشجویان از این مقوله از ادبیات معاصر نمی ،مطلب

. خورد چشم میها یا ارجاع مطالب به منابع هم در مواردی اشکاالتی به در معرفی کتاب

  : آمده است ۵برای نمونه در صفحۀ 

ی انگلیسی، طرح چاپ کتاب سازمان ادبیات تطبیق ،١٩٧٩در سال «

  :ین جلد کتاب با عنوان نقد تطبیقیکرد و اولادب مقارن را اعالن ساالنه 

Comparative criticism, A year book, Vol Cambridge 

University Press  

                                                            
 .منظور از فارسي و عربي، واژگان نيست كه بيشتر برگرفته از عربي است؛ بلكه معيار كاربرد اصطالحي آنهاست -1
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  ».توسط استاد شافر نوشته شد

شمارگان ساالنۀ انتشارات درباره  اطالعات کتاب ،شود که مالحظه می گونه همان

  .غیر ضروری است آمده است که در معرفی عنوان کتاب ،دانشگاه کمبریج

برای ارجاع به منبعی در  »همان«در ابتدای یک بخش، از واژۀ ) ١٨ص (در جای دیگر 

از واژۀ  کم دستآخر بخش پیشین استفاده شده که الزم است یا نام منبع دوباره آورده شود و یا 

 . دشواستفاده » پیشین«
ً
آن آید که بالفاصله پیش از  برای منبعی می» همان«واژۀ  معموال

   ).۴۶: ١٣٨۴فام، مشکین( آمده است

، ٨برای نمونه در صفحۀ . خورد چشم میهایی به در تعریف ادبیات تطبیقی نیز آشفتگی

  : گوید فرانسوی و آمریکایی، نویسنده می پرداز نظریههای چند  پس از آوردن تعاریفی از گفته

آن  تأثر سازوکار تأثیر وو  پیوندهای ادبیادبیات تطبیقی به  درمجموع«

یعنی نظم و نثر نیست، بلکه ادب به  معنی مخصوص آن پردازد، ادب به می

، حوزۀ دانش و فرهنگ و عقاید و رسوم و آدابمعنی چیزی است که به 

مکتب فرانسوی یا آمریکایی  ،مبنای ادب تطبیقی که درصورتی. مربوط است

  ».شود ، اثبات و نفی میزبانو  اشتراک تاریخیباشد، شرط 

نخست اینکه در همۀ کتاب و ازجمله در : باره الزم است به چند نکته توجه شوداین در

استفاده شده که بار » ادب«از اصطالح عربی » ادبیات« جای بهگاهی  همین عبارت نیز

که بگذریم هنوز تعریفی از مکتب فرانسه و آمریکا  از این. یی متفاوتی در زبان فارسی داردمعنا

  .این موضوع تبیین گردد ،نشده و قرار است در بخش بعدی به خواننده ارائه

نویسنده این . قدری مبهم و متناقض است ،رسد این تعریف نظر مینکتۀ دیگر اینکه به

جمله را با توجه به دو مکتب فرانسوی و آمریکایی بیان کرده که رویکرد مکتب فرانسه بر 

گذارد؛ اما  ی دیگر و با زبانی متفاوت میکه متنی بر متن دیگری از ادبیات تأثیری استاساس 

- وجودبه        های  به یگانگی اندیشه ،مکتب آمریکا فارغ از زبان یا حتی ژانر ادبی یا هنری

شرط مقایسۀ دو اثر یا دو شخصیت بر  ،»تأثیر و تأثر«اگر  بدین ترتیب .آورندۀ این آثار توجه دارد

در جملۀ مورد نظر ما به مکتب آمریکایی » پیوندهای ادبی«اساس مکتب فرانسه باشد، عبارت 
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این دو با هم اینکه یابد که منظور از آن در این عبارت مشخص نیست و بعد  اختصاص می

وند، زیرا رویکرد ش نمی» دانش و فرهنگ و عقاید و رسوم و آداب«های مختلف  شامل حوزه

مکتب فرانسه فقط به دنبال تأثیر و تأثر دو متن از دو زبان مختلف از . آنها با هم متفاوت است

بی یا هنری هم مطرح نیست و در مکتب آمریکایی حتی ژانر کار اد که درحالییکدیگر است، 

   .است جاریشده گردند که در آثار مقایسه ای می گران فقط به دنبال روح یگانهتحلیل

اشتراک «مربوط به مکتب فرانسه باشد که هست، » اشتراک تاریخی«از دیگر سو، اگر 

ماند برای مکتب آمریکایی که با واقع و با تعریفی که از پیوندهای ادبی در جملۀ  می» زبانی

 ،در مکتب آمریکایی ،گونه که اشاره شد خوانی و هماهنگی ندارد و همان هم ،پیش از آن شده

  .اشتراک یا تفاوت زبانی هم برای مقایسه مالک نیست

  :زیباست و حق مطلب را ادا کرده است بسیارآمده،  ٩اما تعریفی که پس از آن در صفحۀ 

دنبال موضوعاتی است که یک فرهنگ از ادبیات تطبیقی به درواقع«

ود آن را فرهنگ دیگری گرفته و با شرایط تاریخی و جغرافیایی و تمدنی خ

و عواطف نویسندگان خود را در آن وارد  وخو خلقو  ی کرده و تغییر دادهبوم

با احساسات و مشاعر و فهم و  ،ساخته و نهالی را که از سرزمینی آورده است

دهد،  زند و متناسب با ذائقۀ مردمش پرورش می درک خود و ملتش پیوند می

هر عضوی،  شکافد و با پیکر یک شعر و قصه را می بسا چهبخشد و  جان می

های زیادی را  سازد که برای فهم اصالت آن محققان باید تالش قامتی می

  ».مبذول دارند

اشتباه دربارۀ جستن از برداشت نام دارد که برای دوری» های ادبی مکتب« ،بخش دوم

  . آورده شود» های ادبیات تطبیقی مکتب« این بخش، بهتر است زیرعنوان آن یعنی

 نویسندۀ محترم فقط به سه مکتِب . تبخش، ناقص بودن آن اسنکتۀ اساسی در این 

قدیمی اسالوی یا   فرانسوی، آمریکایی و آلمانی اشاره کرده و از اشاره و تعریف مکتب

مارکسیستی و نیز مکاتب جدیدتری که به نظریاتی نظیر پسااستعماری، سیمای دیگران در 

   .ای نکرده است د، اشارهپرداز  ترجمه میادبیات، دریافت خواننده و یا مقولۀ مهمی به نام 
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و از معدود  شده استمکتب آلمانی در کمتر کتابی اشاره به البته ناگفته نماند که 

فضاءات األدب «کتاب  ،اند هایی که آن را مکتبی مستقل در ادبیات تطبیقی دانسته کتاب

یک و ادبیات عامه و های فولکلور  نوشتۀ نذیر العظمة است که ویژگی آن را پژوهش »المقارن

  .)۶: ١٩٨٧العظمه، ( ها معرفی کرده است نیز بررسی اسطوره

گذاری دوگانۀ  البته نام. فصل دوم به ادبیات تطبیقی در ایران و جهان عرب پرداخته است

ندارد و برای توجیه علمی » ادب مقارن در فرهنگ عربی«و » ادبیات تطبیقی در ایران«

. استفاده کرد» ادبیات تطبیقی«ح رسد در هر دو باید از اصطال نظر مییکدستی اصطالحات به

شد که در اینجا فقط حوزۀ  ای هرچند گذرا به این موضوع می شایسته بود اشاره برآنافزون

های  ایرانیان با ادبیات ملت زیرا، است ارتباطی میان ادبیات فارسی و عربی در نظر گرفته شده

  .اند دیگر هم ارتباطی دیرینه داشته

هایی که در دوران طوالنی ارتباط میان ادبیات فارسی و  به تالش درستی بهدر این فصل 

نوشتۀ عبدالحسین (نقش بر آب  و برای نمونه سه کتاِب  عربی صورت گرفته، اشاره شده

و نقد تطبیقی ادبیات ایران و عرب ) شفیعی کدکنی محمدرضانوشتۀ (، صور خیال )کوب زرین

  .است شدهبررسی  ستاد برجستۀ ایرانی در این زمینه، از سه ا)سجادینوشتۀ سید جعفر (

 . نظریاتی مطرح شده که تحلیل و توضیحی ندارد ،از کتاب هاییبخشمتأسفانه در 

  : آمده است »الدراسات األدبیة«پس از اشاره به فصلنامۀ لبنانی  ،٢٧در صفحۀ  عنوان نمونه به

گرچه سعید علوش با قضاوتی نادرست آن را بیانگر تفکرات شیعه و «

داند، ولی نقش علمی و ادبی این مجله بر محققان و  حرکت امل می

  .»ادب فارسی و عربی پوشیده نیست نظران صاحب

دقیق شوقی ضیف در زمینۀ اغراق در  چندان نهتحلیل «هم به ) ٣٠ص(در جایی دیگر 

  .بیان گردد باره دراینشود، بدون آنکه توضیحی  می اشاره» شعر فارسی و عربی

به  ها، ذکر و بررسی کتاب جای به - برخالف بخش پیشین -در بخش دوِم فصل دوم 

نوشتۀ سعید  »مدارس األدب المقارن« مانندهای موجود عربی در این زمینه  روال کتاب

های معروف  علوش که کتابی پرمحتوا و مناسب برای تدریس در این زمینه است، شخصیت



  ٩٣    ...دبیات تطبیقی با تکیه بر مقارنۀ ملک الشعرای ا

  

 

روحی . شده استاند، اشاره  عرب که در زمینۀ تطبیق میان عربی و فارسی فعالیت کرده

خالدی، غنیمی هالل، بدیع محمد جمعه، محمد عبدالسالم کفافی، عزالدین مناصره، حسام 

 حسب بهنامتوازن و  بیتقری طور بههای آشنایی هستند که  نام ،وشخطیب و سعید عل

  . اند شده معرفیاطالعات نویسنده 

ی اول و ها فصل(بیشتری روی این بخش  گذاری سرمایه ،سزاوار بود که نویسندۀ محترم

تری را از  تر و هماهنگ معرفی جامع ،تر نمودن شناخت دانشجویان کرده، برای عمیق) دوم

های  کوشش ،ادبیات تطبیقی فارسی و عربی بارهکه در داد  ارائه می هایی ایرانیان و عرب

  . اند و دارند گیری داشته چشم

 مختصر و  طور بهنام گرفته که » قرآن در شاهکارهای ادب فارسی« ،فصل سوم
ً
 کامال

آوران شعر  تأثیرات موجود در آثار نام طورکلی بهها و  ها، اقتباس ی به مواردی از تضمیناستقرای

که  ای صفحه هشتفصلی . فارسی از قرآن و فرهنگ سترگ اسالمی اشاره کرده است

بخش  عنوان بهتوانست  رسد که می نظر می، تناسبی با فصول دیگر ندارد و بهلحاظ حجمی به

  .فصل دوم بیاید سوِم 

، فصل ای یا مقدمه درآمد پیشپذیرد و بدون هیچ  در اینجا بخش نظری کتاب پایان می

 هیچ بیگویی دو کتاب جداگانه . آید می» مروری بر زندگی و شعر بهار« چهارم با عنواِن 

ش عملی تطبیق تمهیدی برای ورود به بخ ،و نویسنده است  شده  دادهتوجیهی به هم پیوند 

زندگی و تحلیل . رسد نظر میوند کار منطقی بهبگذریم، ر  که  اینز ا. خود نیندیشیده است

  .آمده استدو بخش این فصل  ، درموضوعی شعر بهار

گذشتۀ ادب عرب در شعر «، »نامۀ شوقی زندگی«: فصل پنجم نیز شامل سه بخش

بخش اخیر نسبت به دو بخش پیشین و . است» تحلیل موضوعی شعر شوقی«و » شوقی

رسد  نظر میبه. شودشامل میصفحات بیشتری را  ،در فصل مربوط به بهاربخش نظیر خود 

  .ها رعایت نشده است شناختی، تناسب میان فصول و بخش لحاظ روشاین بار هم به

ترین فصل آن است، به تطبیق میان شعر بهار و  مهم واقع بهفصل فرجامین کتاب که 

یۀ کلی مناسب باشد که منتقدان ما اگر برای بیان این گال اینجاشاید . شوقی پرداخته است
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مرتکب نقد عملی  اصطالح بهصِـرف به مباحث نظری بردارند و  هم گاهی دست از پرداختِن 

پردازند و کمتر مسائل فنی را در نظر  شوند، بیشتر به مسائل مربوط به مضمون و محتوا می

ویژه  به» صنایع ادبی«را به وعده داده است که بخشی  هرچنددر اینجا هم نویسنده . گیرند می

حدود زیادی گیرد که تا میناندک را در بر  تشبیه و عناصر آن بپردازد، این عناصر جز مواردی

  . محتوایی است نه فنی

دالیلی را برای  ،»تحلیلی کلی بر شرایط مقارنه«عنوان  بادر ابتدای این فصل، نویسنده 

احمد شوقی آورده  الشعرای بهار و امیرالشعراانتخاب دو شاعر معاصر ایرانی و عرب، ملک

 این از  پیشو  برداردتطبیق یا مقایسه در  جای بهگذشته از عنوان که واژۀ عربی مقارنه را . است

شده که بسیار دقیق و ظریف هم انتخاب شده، مواردی آمده یادهم به آن اشاره شد، در موارد 

 طور به. گیری مقایسه بیاید نتیجه عنوان بهشاعر و  اشعار دو بررسِی  تواند در پایاِن  است که می

ست که در این فصل هایی ا نتیجۀ بررسی نوعی به ١۶و  ١۵، ١۴، ١٣، ١٢مشخص موارد 

و  ، عنوان عدالت در شعر امیرالشعرا١٧۶ناگفته نماند که در صفحۀ . انجام شده است

 .ناقص است الشعرا، لکم

  

  

  گیرینتیجه

نوشتۀ  »شوقی ی بهار و امیرالشعراالشعراتکیه بر مقارنۀ ملک ادبیات تطبیقی با«کتاب 

ابوالحسن امین مقدسی، تالشی شایسته از محققی است که تسلط او بر موضوع توانسته است 

دانی و  نثری روان دارد که البته خالی از تأثیر عربی .عمقی قابل توجه به مطالب آن دهد

کتابی  ،ندۀ این سطورویسنظر نبه و ایشی زبانی داردنویسی نویسنده نیست و نیاز به ویر  عربی

های عربی و فارسی در  در رشته پژوهان دانشهای دانشجویان و  شایسته برای افزایش دانسته

  .زمینۀ ادبیات تطبیقی است
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  منابع

الهیئة العامة  - وزارة الثقافة :دمشق .األدب المقارن العرب و .٢٠٠٧. اصطیف، عبدالنبي

   .کتابلل

  .نشر دوران: تهران .روش تهیه پژوهشنامه .١٣٨٢. علی اکبر سیف،

  .اتحاد الکتاب العرب: دمشق. آفاق األدب المقارن مشکالت و .١٩٩٩. عبود، عبده

  ، منشورات وزارة الثقافة،١، فضاءات األدب المقارن، الطبعة٢٠٠٤.العظمة، نذیر

المرکز الثقافی : جابی. چاپ اول. مدارس األدب المقارن .١٩٨٧. علوش و سعید العظمة، نذیر

  ..العربی

انتشارات دانشگاه امام  :تهران .مصادره البحث األدبی مناهجه و .١٣٨۴. فام، بتول مشکین

  .و سمت صادق

 :بیروت. چاپ اول. المقارن، منظور إشکاليالمثاقفة والنقد  .١٩٩٦. المناصره، عزالدین

  .المؤسسة العربیة للدراسات والتشر

  

  





  

  

  

  

  

  

   ادبیات تطبیقی با تکیه بر مقارنۀ

  شوقی الشعرای بهار و امیرالشعراملک

 

  

  ابوالحسن امین مقدسی: مؤلف

  دانشگاه تهران: ناشر

  ١٣٨۶ :سال نشر

  اول: نوبت چاپ

  تهران: محل نشر

   صفحه ٢٠١ :تعداد صفحات

  ١دکتر هادی نظری منظم: ناقد

  

  اثرمعرفی 

، تألیف دکتر »شوقی الشعرای بهار و امیرالشعراادبیات تطبیقی با تکیه بر مقارنه ملک«کتاب   

ش در انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد و مشتمل ١٣٨۶در سال  ،ابوالحسن امین مقدسی

نسخه تقدیم  ١٠٠٠این کتاب در . صفحه بدون احتساب نمایه است ٢٠١فصل و  ششبر 

  .خوانندگان شده است

                                                            
  hnazarimonazam@yahoo.com  علمي گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرستعضو هيئ - 1
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تمل بر دو بعد و مش ن پیداست، در حوزه ادبیات تطبیقیکه از نام آکتاب مزبور، چنان

بخش تطبیق، به مقایسه ترم کوشیده است تا در و نویسنده مح نظری و تطبیقی است

شاعر پرآوازه مصر و دنیای عرب در نیمه اول قرن بیستم  ،بهار با احمد شوقی الشعرای ملک

  .بپردازد

کوشیم تا و می های مختلف خواهیم داشتجنبه از یادشدهدر ذیل، نگاهی اجمالی به اثر 

آنکه در این بررسی مختصر،  امید. میان نهیمنندگان محترم در نقاط ضعف و قوت آن را با خوا

  .از جاده صواب و انصاف دور نشویم

  

  شکلی اثر بررسی

و اهمیت خاصی  آید میچشم  شکلی یک کتاب، آنچه در وهله نخست به های ویژگیدر 

شناسی در دانش    نشانه. جلد و رنگ آن است، عنوان یک اثر و طرح دارددر دوره معاصر 

د که انتخاب و معتقدن اند قائلان جذاب کتاب، ارزش زیادی رنگ و عنو برای طرح جلد، 

اما  .زیادی در جذب خواننده و انتشار یک اثر خواهد داشت تأثیر ،هاهوشمندانه این نشانه

 معیارهایاز  یک هیچ متأسفانهکتاب ادبیات تطبیقی دکتر امین مقدسی باید گفت که  بارهدر 

 ،است و هنرمندیطرح جلد کتاب، فاقد ظرافت  چون. ستدر آن لحاظ نشده ا یادشدهمهم 

شاید  .علمی است نامفهوم و غیر ای تااندازهو  ر است و عنوان آن نیز بسیار بلندرنگ آن دلگی

بهار و احمد  الشعرایملک:        بررسی موردی« نظریه ادبیات تطبیقی انتخاب عنوانی چون

  .و زیباتر بود تر کوتاه حال درعینو  تر علمیبسی » شوقی

ناشر . است پیشگفتار آن گذاری شمارهنکته دیگر در باب شکل ظاهری کتاب، نحوه 

 با شکل حروفی آنها استفاده کرده جای استفاده از حروف الفبا در پیشگفتار، از اعدادهب محترم

و این بار به شکل غیر  نگاه فصل اول را دوباره با اعدادآ .و آن را به شماره ُنه ختم کرده است

  !اند کردهحرفی و معمول مشخص 
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 دلیل روشنی، القاب هیچ بی) و شاید نویسنده ارجمند( ، ناشر محترم)٩ص ( در پیشگفتار

اند که شکیل  را با فونت بسیار درشت، برجسته و تیره نموده» الشعراامیر «و » الشعراملک«

   .برد ال میدیگر زیر سؤ بار یکلحاظ چاپ، بودن کتاب را به

یکدست  ،اسامی اشخاص این است که نکته دیگر در باب شکل ظاهری کتاب مزبور

امی اشخاص و اصطالحات را نیاورده نویسنده محترم، گاه معادل التین اس .استضبط نشده 

 ازآنجاکه...). ، و۵، ۴، ٣صص  عنوان نمونهبه( کند میبه آوردن یک یا چند نمونه بسنده  و گاه

، ستاغلب خوانندگان، نو و ناآشنا های آن برای ها و نظریه ادبیات تطبیقی، نهادها، مکتب

 متأسفانهکردند، که  توجه می مسئلهایشان بایستی با دقت و وسواس علمی خاصی به این 

  .چنین توجهی لحاظ نشده است

دی که در نخستین ایرا. نده محترم نیز اشکاالت خاص خود را داردویسدهی ننحوه ارجاع

. روشی یکدست و نو در این زمینه است نداشتناین زمینه بر ایشان وارد است، پریشانی و 

، )وان تیگم، تطبیقگر بنام فرانسوی(=  فان تیغمجای هکتاب، ب ۵ فحهدر ص عنوان مثال به

 را با ال آورده حسام الخطیبدر همین صفحه، نویسنده مشهور عرب . است تیغم گفته

جای ه، ب۶در صفحه . ذکر کرده است) بدون ال( و در صفحه بعد، آن را خطیب )الخطیب(

!! صفاری، کوکب: اند آورده ٧و در پاورقی صفحه  اند نوشتهزاده شیرازی الله آیتشیرازی، 

و  اند کردهبسنده  جا همانبه عبارت  ٨در صفحه . نیاز به نوشتن نام کوچک وی نبود آنکه حال

تنها بر شماره صفحه داللت دارد، نه بر نویسنده و  ،»جا همان« لفظ است که پرواضحالبته 

 ، اسم کوچک او)نام نویسنده( جای العظمةه، ب٢٨و یا در صفحه ! صفحه کتاب در آِن واحد

نماید؛ درست مثل اینکه کسی محمدرضا شفیعی  عجیب می واقعبهاند که  را آورده) نذیر (

 اند، بدون نام م در پاورقی، تنها نام کتاب را آوردهگاهی ه! کدکنی را محمدرضا ذکر کند

 نسبتبهنیز گاهی مشخصات )! »محفوظ«جای هب» متنبی و سعدی« ،۵۵ص (نویسنده 

جای حافظ، نام دیوان و هکه ب ۵٨ص ( کاملی از منبع خویش را در پاورقی ذکر کرده است

حتی . نمایان است وبیش کماین معضل تا پایان کتاب،  متأسفانه ).اند آوردهمحقق آن را هم 
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فهرست منابع نویسنده نیز فاقد نظم و ترتیب الفبایی است و معلوم نیست که دالیل این 

  !دهی و فهرست منابع در چیست؟به نظام ارجاع توجهی بی

به عالئم اختصاری عجیب و غریب نویسنده محترم  توان میکتاب  های ضعفاز دیگر 

استفاده » فو«از عالمت اختصاری ) ۴سطر ( ۶ایشان در صفحه  عنوان نمونهبه. اشاره کرد

وت«مشخص شد که منظور واژه  که پس از تأمل اند کرده
ُ
بهتر بود که  آنکه حال .بوده است» ف

گاهی از فونت متن  ها پاورقیفونت  .شد میاستفاده  - »درگذشت«مخفف  -) د( از حرف

  ..).و ١۵۶، ١۵٣صص ( است تر درشتاصلی هم 

 شک بی. تایپی در آن است های غلطنکته پایانی در بخش شکل ظاهری کتاب، وجود 

باشد، اما مشکل اصلی نویسنده در نداشته تایپی  های غلطیافت که  توان نمیهیچ کتابی را 

که صحیح  المنین: ۵٢ص ( !وی در ضبط صحیح آیات قرآن است انگاری سهلاین بخش، 

در ضبط حدیث نبوی،  ؛ در همین صفحه)ُننجي: صحیح( تنجی: ۵٣المتین است؛ ص  ،آن

 سوف: ۵٧؛ ص )فلنفسه: صحیح( لنفسه: ۵۴؛ ص شده و افتادگی واژه دارد دقتی کم

 ؛ فیما)الذکر: صحیح(لذکر : ۵٨ص  ؛)یستهزئون: صحیح( ، یتسهزءون)فسوف: صحیح(

بیشتر  های نمونهخطاهای تایپی کتاب زیاد است، لیکن از ذکر ... . و) فبما: صحیح(

  . شود میخودداری 

  

  محتوایی اثر بررسی

  هاامتیاز 

نویسنده . نقطه قوت کتاب را بتوان در بخش انتخاب موضوع دانست ترین اصلیشاید  

و آن دو  مطرح عرب و ایران را برگزیدهاعر فارسی، دو ش - محترم با انتخاب موضوعی عربی

او همچنین تالش بسیاری در جهت مطالعه موضوعات شعری دو  .را با هم مقایسه کرده است

  . شاعر و مقایسه آنها با هم داشته است
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 هاکاستی

انتقادهایی که بر نویسنده محترم کتاب وارد است، به بخش محتوا  ترین اصلی گمان بی

  :این انتقادها را به شرح زیر دانست ترین مهم توان می. شود میمربوط 

  

  نداشتن روش پژوهش در تطبیق -١

ضعف و انتقادی  ترین مهمروش تاریخی و علمی در کتاب مورد بحث،  نداشتن شک بی 

گویا نویسنده محترم، ادبیات تطبیقی را چیزی جز یک مقایسه و . است که بر آن وارد است

اگر هدف . دانند نمیسنجش بسیار ابتدایی و سطحی بین دو ادیب از کشورهای مختلف 

ادبیات . رفت انرژی و وقت، نتیجه دیگری نخواهد داشتاین باشد، جز هدر  تطبیقیادبیات 

آثار ادبی  تر دقیقروشی است در مطالعه آثار ادبی که دیدگاه ما را در مطالعه بهتر و  ،تطبیقی

 های پژوهشروش پژوهش در آن نیز به روش «. بخشد میمختلف، عمق و وسعت  های ملت

؛ به نتایج ملموس اهتمام دارد بندد میکار تاریخی بسیار نزدیک است و دقت علمی فراوانی به

و بررسی  ها شباهتمقایسه ). ٣۵: ١٩٩٩الخطیب، ( »ی برکنار استو از صدور احکام کل

گام اول و البته الزمی است برای ورود به ادبیات تطبیقی، اما هدف و غایت آن  ،ها تفاوت

است برای رسیدن به هدف، که همانا تبیین تعامالت و  ای وسیله فقطمقایسه، . نیست

ارتباطی آنها با هم در طول زمان  های الکانو کشف  ها ملتپیوندهای تاریخی و فرهنگی 

چیز دیگری  ،ساده ای مقایسهجز  یستند کسانی که از ادبیات تطبیقیکم ن متأسفانه. است

نیز از همان ... و ن وان تیگم، ژان ماری کاره، گیارتطبیقگران بنام فرانسه چو. اند نفهمیده

 هایی مقایسهکردن آن در ور درست ادبیات تطبیقی و محصابتدا به خطرات ناشی از فهم نا

علوش، ( اند کرده اشاره - و کشف پیوندهای تاریخی ها شباهتبه علل  توجه بی - صرف

  ). ٢٢٣: ١٣٨٩نظری منظم، : کـ.، به نقل از وان تیگم؛ نیز ر٧٠-۶٩ :١٩٨٧

باشد، کشف روابط و پیوندهای  مهم توانست میدر این پژوهش، آنچه برای خواننده ایرانی 

 همه آنبا  - بهار الشعرای ملکادعا کرد که  توان میآیا . واقعی و تاریخی بین شوقی و بهار بود
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با احمد شوقی،  - ...و   دانش و نبوغ در حوزه ادبیات فارسی، عربی، نقد ادبی، شعر، سیاست 

پاسخ دادن به این سؤال و ! ت؟شاعران تاریخ مصر و عرب بیگانه بوده اس ترین بزرگیکی از 

ایشان با  متأسفانهمشابه، بایستی دغدغه اصلی نویسنده محترم بود، اما  های سؤال

 ترین اصلیاز کنار  ،»خبرند بی، دو شاعر از یکدیگر ظاهر بهگرچه « کردن به عبارت بسنده

با هم  کردن در کشف پیوندهای احتمالی آن دوو خود را از غور  اند گذشتهفرضیه پژوهش 

شاید بتوان علت اصلی این امر را در ناآشنایی مؤلف با ادبیات تطبیقی علمی و . اند کردهمعاف 

دانستن مطالب موجود در  گمان بی. آن دانست های روشتطبیقگری و اهداف و  های نظریه

به ادبیات تطبیقی  مند عالقهبخش تطبیقی، لذت و فایده چندانی برای خواننده متخصص و 

و  پاافتاده پیش« از ادبیات تطبیقی، تصویر یک دانش هایی مقایسهچنین . داردعلمی ن

نگرانی و حتی تخصصی، در آن ورود  هیچ بی تواند میکه هرکسی  کند میرا ارائه » ارزش بی

  .کند و به تحقیق بپردازد

  

 یابی معادلبحران   - ٢

رو هروب گذاری معادلنویسنده محترم کتاب در موارد متعددی، با آشفتگی و سردرگمی در 

، )األدب العام(=  »ادبیات همگانی« جای اصطالح مأنوسهایشان بعنوان مثال به. است

 نیز گاهی؛ کنند میاستفاده ) ۵ص ( و زمانی از ادب عام )٣ص ( گاهی از ادب عمومی

از  - واژه در پژوهش ایشان است ترین کلیدیکه  - اصطالح معروف ادبیات تطبیقی جای به

حتی جلد کتاب هم از این آشفتگی  .اند دهکر استفاده ) ۵ص ( ادب تطبیقی یا ادب مقارن

بر روی آن، پس از ذکر ادبیات تطبیقی، اصطالح عربی و نامأنوس مقارنه  چون ،برکنار نمانده

، از جامعه »ادبیات تطبیقی المللی بینانجمن «جای اصطالح ههمچنین ب! آورند میرا 

 وطنی جهان«جای هو ب ، جهان آلمان»زبان آلمانیکشورهای «جای هب ،)۴ص ... ( المللی بین

  ... .و گویند می) ٣ص ( ، جهان قطبی»ادبی

   

  



  ١٠٣    ...دبیات تطبیقی با تکیه بر مقارنۀ ملک الشعرای ا

  

 

  ضعف منابع تطبیقی -٣

و  دباش مینیز  تر ضعیفدسته دوم و حتی  بیشتردر بخش تئوری، منابع نویسنده محترم 

منبع دانش  ترین اصلی ،فرانسه و انگلیسی ایه زبان هرچند. آنها عربی است بیشتر

تطبیقگری ادبی است، در کتاب مزبور حتی از یک منبع فرانسوي یا انگلیسی هم استفاده 

غنیمی هالل و  جز بهالبته ( ضعیف و دسته دوم است بیشتر مواقععربی وی هم  و منابع نشده

  ).و یک ارجاع کوتاه از عزالدین مناصره حسام الخطیب

 

 در ترجمه انگاری سهل - ۴

در  عنوان نمونهبه. اند شده هایی لغزشدچار  ه عبارات عربی، گاهنویسنده محترم در ترجم

، تر دقیقبرای تعریف (ادبیات تطبیقی نارسا و ضعیف است  و آلدریج از ، تعریف رماک٨ ص

دکتر  های مقاله ادبیات تطبیقی فرهنگستان ادب فارسی، نامه ویژه ٢ و ١ های شماره: رکـ

ادبیات تطبیقی، «و شماره دوم نشریه ادبیات تطبیقی دانشگاه باهنر کرمان، مقاله  انوشیروانی

  ).٢٣٧ -٢٢١، صص »پژوهش های زمینهتعریف و 

  

 پیشینه تطبیقگری در ایران و عرب ضعف - ۵

البته پیشینه . ضعیف و پریشان است واقعبهپیشینه ادبیات تطبیقی در ایران و عرب 

و  ر حسام الخطیباث »آفاق األدب المقارن«ادبیات تطبیقی عربی در منابع معتبری چون 

تاریخچه ادبیات تطبیقی در  .آمده است هعزالدین المناصر  لیفتأ» النقد الثقافي المقارن«

الدراسات المقارنة بین العربیة و ( نده این سطورویسدکتری ن نامه پایان در تفصیل بهایران هم 

) ١٢٨ -٩٨دانشگاه عالمه طباطبایی، صص ، ١٣٨٨الفارسیة علی ضوء المدرسة الفرنسیة، 

، دانشگاه سمنان و ١٣٨٩ مجله دراسات في اللغة العربیة و آدابها،: کـ.ر نیز( آمده است

  ).١تشرین، شماره 

  

  



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ١٠٤
 

  تطبیقی آلمانیمکتب  - ۶

ای  و هیچ دلیل علمی اند گفتهاز مکتب آلمانی سخن ) ٢١ص ( نویسنده محترم در جایی

درست . در ادبیات تطبیقی جهان، مکتبی به این نام شناخته نیست. اند نیاوردهبر سخن خود 

زشمندی داشته و دارند، تطبیقی، سهم ار  پردازی نظریهاست که تطبیقگران آلمان در عرصه 

 اند بودههمگام با دیگر پژوهشگران فرانسه و اروپا، غنابخش مکتب تطبیقی فرانسه  ایشاناما 

  .اند نکردهرا به محافل تطبیقی جهان معرفی  ای آلمانیو هرگز مکتب 

  

 فقدان رویکردی انتقادی در کتاب -٧

بایستی  ،پرداخت مینویسنده محترم، حتی اگر بر اساس مکتب آمریکایی به کار تطبیق  

ایشان حتی در . داد میاثر را در کانون توجه خود قرار  شناسی زیبایینقد و تحلیل و توجه به 

، »اعراب برگزید ویژه بهخداوند نیکوترین اخالق را برای مسلمانان «باب این اعتقاد شوقی که 

برای را  الهیانسانی و  های ارزشدر اینکه اسالم، واالترین  .اند نکرده اظهارنظریهیچ 

های  بشریت به ارمغان آورده است، هیچ تردیدی نیست، ولی آیا اعراب، خود را به این ارزش

عراب در قرآن  ،اگر چنین است! واال آراسته کردند؟
َ
مورد انتقاد و نکوهش  به شدتپس چرا ا

اهل شهرهایی چون مکه ( بوده ها عرب حتم طور بهالبته منظور نویسنده محترم . اند قرارگرفته

عراب که خداوند آنان را کافرترین و )و مدینه که صاحب فرهنگ بودند
َ
 ترین منافق، نه ا

 «: خوانده ها انسان
ً
 و نفاقا

ً
را از نور ایمان تهی  هایشان دلو  )٩٧توبه، ( ...األعراُب أشدُّ کفرا

ول«: دانسته است
ُ
م ُتؤِمنوا و لکن ق

َ
ل ل

ُ
ل اإلیماُن في قالت األعراُب آمّنا، ق

ُ
منا و لّما َیدخ

َ
وا أسل

م
ُ
لوِبک

ُ
  ).١۴سوره حجرات، (» ق

ایشان . اند آمدهبزرگ گرفتار  هایی مبالغهنویسنده محترم در مواردی نیز در دام  براینافزون

  ).۵١ص ( دانند میشاعر شیعی و عربی  ترین بزرگنمونه، شریف رضی را  عنوان به

  

  

  



  ١٠٥    ...دبیات تطبیقی با تکیه بر مقارنۀ ملک الشعرای ا

  

 

  گیری و پیشنهادها نتیجه

کردن فرهنگی است و محصور زبانی و بین، بینای رشته بینجدید  یدانش ،ادبیات تطبیقی

و  تأثرو  تأثیرکه نه مبتنی بر اصل  - و سطحی پاافتاده پیشمعمولی و  هایی مقایسهآن در 

و آینده این  صحیح نیست - آثار ادبی شناسی زیباییو نه مبتنی بر نقد و  است روابط تاریخی

یکی از شروط اصلی  شک بی. کند میرا تباه و در سودمندی آن ایجاد تشکیک  رشته سودمند

در این  .ادبیات تطبیقی است های نظریهتطبیقی، داشتن آشنایی کافی با  های پژوهشانجام 

شاید بتوان گفت . به انجام یک پژوهش تطبیقی سودمند امید داشت توان میصورت است که 

انتقادهایی است که  ترین اصلیدهی از و نظام ارجاع پژوهشه ضعف توجه به نظریه و روش ک

 تأسیسمشکلی که ادبیات تطبیقی از ابتدای  ؛بر نویسنده محترم کتاب وارد دانست توان می

پیشنهاد  .دور هم با آن مواجه خواهد بود های آیندهتا  گمانبیرو بوده و هخود در ایران با آن روب

گاهی جامع و دقیقمحترم، ج که پژوهشگران شود می که  -جدیدی  های حوزهبه چنین  ز با آ

 
ً
کنده است ها لغزشهم از ماجراجویی و  غالبا   .وارد نشوند - آ

 های پژوهشو انجام  ابتدای راه دراز و پرسنگالخی استادبیات تطبیقی در ایران در 

 آنکهروط به تابناک برای این حوزه باشد، مش ای آینده نویدبخش تواند میبنیادین و روشمند 

 های نظریه، آشنایی با نقد و تاریخ و دانی زبان( پیش از ورود به این عرصه نو، ابزار الزم

که بر مطالعه ادبیات در خارج از  - و فلسفه تطبیقگری را را در اختیار داشته...) بیقگری وتط

دریابیم و آن را در  - مبتنی است) ای رشته بینمرزهای زبانی، فرهنگی، سیاسی و ( مرزها

 -  است تر نازلعرب در جاهلیت هم  های موازنهکه حتی از  - پاافتاده پیشساده و  هایی مقایسه

  .محدود نکنیم





 

 

 

 

 

 

اسؤ ادبیات تطبیقی نقد و بررسی خمریات رودکی و ابون  

 

  

  الله میرقادریدکتر فضل: مؤلف

  کوشامهر: ناشر

  ١٣٩٠ :سال نشر

  اول: نوبت چاپ

  شیراز: محل نشر

   ٢١١: تعداد صفحات

  ١دکتر تورج زینیوند: ناقد

       

  معرفی اثر

تألیف دکتر سّید  »نقد و بررسی تطبیقی خمریات رودکی و ابونؤاس« نقد و بررسی کتاب  

اثر و تحلیل  کلیضمن معّرفی  در این مقاله، .موضوع این جستار است ،الله میرقادریفضل

محتوایی آن نیز پرداخته » های بایسته« و» ها کاستی«، »امتیازات«ابعاد شکلی آن، به بیان 

  .شده است

                                                            
  علمي گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه رازي كرمانشاهتعضو هيئ - 1



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ١٠٨
 

ت در تحلیل،نکته طرفی علمی در نقد،بی داری علمی در ذکر منابع،امانت
ّ
 سنجی و دق

ای گوناگون و کارآمد هفهرست ۀارائ استفاده از منابع معتبر علمی، پردازی در نقد و نظر،نظریه

های  برخی از امتیازات و نوآوری ،...رویکرد اخالقی و دینی به موضوع تطبیق و در پایان کتاب،

  .آیند شمار میاین کتاب به

های آن به شرح زیر  بیانگر برخی از کاستیهای این مقاله یافته در برابر این امتیازات،

موضوع  به نظریه و مبانی نظری روش پژوهش در مطالعات تطبیقی، توجهیبی :است

 های نوین پژوهشی، غفلت از یافته پژوهی و کشف مجهول،لهمحوری توصیفی و گریز از مسئ

  . ...شناسی و رویکرد ذوقی در بخش نقد و نظر و دادن نقد ادبی و زیباییدر حاشیه قرار 

     

  شکلی اثر بررسی

  هاامتیاز 

 ازنظر .مناسب یک کتاب دانشگاهی است ،نگاری حروفشکلی و چاپی اثر از نظر  کیفیت

ت و استواری انجام شده  .داردخوبی  های ویژگینیز  آرایی صفحه
ّ
صحافی کتاب نیز با دق

  اندیشه ،سّنتی در حاشیه همراه است های شکلطرح جلد کتاب که به رنگ شرابی و با  .است

گاه را    .کند رهنمون می ی کتابمحتوا سوی بهمخاطب آ

ف  ،»جامعّیت صوری« نظر از براینافزون
ّ
نسبت به ذکر  ای ویژه حساسیتتوّجه و مؤل

 ضرورتو  اهمیت روش، هدف، تعریف موضوع،( بندی و کلّیات پژوهش فهرست و فصل

نویسنده در پایان هر  .داشته است) های آن پژوهش و دشواری پیشینۀ تدوین چنین اثری،

فهرست پایانی کتاب نیز  .ده استیری و بیان اجمالی مطالب اشاره کر گ جهفصل به نتی

چنین  .و کتابنامه است فارسی، ابیات عربی ابیاتها،  مکاننام  نام اشخاص، رندۀدربرگی

 و  یابی نکتهسبب دسترسی آسان مخاطبان به متن کتاب شده و آنها را در فهرستی 

  .نماید مییاری  وجوی موضوع جست

  

  



  ١٠٩    ادبیات تطبیقی نقد و بررسی خمریات رودکی و ابونواس    

  

 

  ها کاستی

ف کتاب هرچند
ّ
 یک کتاب آموزشی مطرح ننموده است، عنوان به مقدمهآن را در  ،مؤل

 - و شاید کارشناسی  -مخاطبان آن، استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی   ازآنجاکه

اهداف آموزشی و  که بود میهای ادبیات عربی و فارسی و تطبیقی هستند، بهتر  رشته

 چنین رویکردی .شد میگنجانده  در آننیز ) ، پرسش و پیشنهاد پژوهشتمرین( پژوهشی

یادگیری و پژوهش ترغیب شوند و از یکنواختی مطالعه  سوی بهکه مخاطبان  شود میسبب 

  . رهایی یابند

  

   اثر محتوایی بررسی

که حالیاست، در » اسنقد و بررسی تطبیقی خمریات رودکی و ابونؤ« عنوان این اثر

ِر زمانی،نادیده .تقّدم دارد زمانی بر رودکی نظر ازابونؤاس 
ّ
سبب شده  گرفتن این تقّدم و تأخ

ف در فصل نخست نیز ابتدا به تحلیل زندگی رودکی و سپس زندگی ابونؤاس 
ّ
است که مؤل

بپردازد و در فصل سوم که بنیاد نظری و عملی کتاب بر آن استوار است نیز ابتدا به ذکر شعر 

   .ابونؤاس بپردازدسپس شعر رودکی و 

ر زمانی  اهمیت
ّ
ف در پیشگفتار جهت آن ازرعایت این تقّدم  و تأخ

ّ
) ١١ص( است که مؤل

 .گیرد اساس مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی صورت میبیان نموده است که این اثر بر 

 گرایی اثباتپیوند تاریخی و « :این مکتب نیز در دو اصطالح تخّصصی نهفته است ۀکلیدواژ

ر
ّ
ورزد و  مستندات و مدارک تاریخی اصرار می ۀارائاین مکتب بر « دیگر عبارت به .»تأثیر و تأث

 »تاریخی بین دو فرهنگ مورد نظر دارد ۀهرگونه مطالعه تطبیقی را مشروط به اثبات رابط

، »عنصر تاریخ«ای بدون رعایت  دستیابی به چنین فرضیه). ١٢: الف١٣٨٩ انوشیروانی،(

هایی که بنیاد  رود در پژوهش انتظار می بنابراین. شود ن از مبنای این نظریه میسبب دور شد

از این دو اصطالح کلیدی استفاده  ،نظریه استوار است به هنگام تجزیه و تحلیل بر اینآنها 

و  ١٣ ،١١ ،١٠ص ص( تنها در چهار مورد به این دو واژه بسنده شده است در این کتاب، .دکنن

١۴(.  



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ١١٠
 

ی هم  کلیدی دیگر ۀنکتسبب شده است که مؤلف از  گرفتن چنین مبنای نظری،نادیده

رودکی از ابونؤاس محدود  تأثیرپذیریبررسی به  لت نماید و مدار پژوهش را تاحدود زیادیغف

ف نیز در کلّیات پژوهش  طور همان که درحالی ؛نماید
ّ
 - به نقل از شوقی ضیف  -که خود مؤل

  پرورشعربی  های محیطاست که در  تبار ایرانیابونؤاس، شاعری  ،)١۵ص( ده استکر اشاره 

فرهنگ  های مایه بنسرایی، ریشه در های وی در باده است و خاستگاه بسیاری از وصف یافته

ت و ضرورت  اهمیت .و تمدن ایرانی دارد
ّ
گرفتن آن سبب است که نادیده ای اندازه  بهاین دق

های شاعرانه  ریخ آغازین شعر فارسی و نیز هنرنمایید که تاکنمخاطب چنین تصور  شود می

این ظرافت و تأّمل  .رودکی در این غرض شعری به تقلید محض از فرهنگ عربی بوده است

تعّصب  ادبیات تطبیقی، نکوهش ماهیتزیرا  خودشیفتگی فرهنگی یا تعّصب نیست، به معنی 

های تاریخی یک پدیده ادبی،  بلکه مقصود این است که تأکید بر ریشه ؛گرایی استو قومی

 های چالشیکی از  ،دوری از مبنای نظریه رو ازاین .مکتب فرانسه است ناپذیر جداییبخش 

ف این  این سطرها، نقد  ندهنویسو به همین سبب است که  جّدی این کتاب است
ّ
های مؤل

  .نام نهاده است» نقدی گشوده و تحلیلی ناتمام« ،ابونؤاس و رودکی بر خمریاتکتاب را 

همواره » شناسی زیبایینقد «سبب دوری از افزون براین مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی به

نظریه و نقد و تاریخ را با هم زیرا در پژوهش ادبی، « مورد هجوم منتقدان قرار گرفته است؛

عبارت است از تفسیر و  این وظیفه .محوری آن را متحقق کنند ، تا وظیفۀگیرند میکار  هب

پیشرفت  ،روش ازلحاظپژوهش ادبی .  ...از آثار هنری ای دستهارزشیابی یک اثر هنری یا هر 

و دستاوردهای  ها فعالیتموضوعی متمایز از دیگر  صورت بهمگر اینکه ادبیات را  ،نخواهد کرد

 کیفیتو  شناسی زیباییموضوع محوری  ،١ادبّیت مسئلۀباید با  رو ازاین. نوع بشری بررسی کند

  .)٩۶: ١٣٨٩ ولک،( »کنیمدسته و پنجه نرم  ،ادبیاتهنر و 

سخنی از این رویکرد نقدی و  ،بدون اینکه در کلّیات -میرقادری در بخش نقد و نظر 

 ،تفاوت دو شاعر نیز نظر داشته استمشترک و م های موضوعبه نقد  - بگوید شناسی زیبایی

ذوق و  زیرا گیرند؛ قرار می شناسی زیباییدر چارچوب نقد ادبی و  سختی به وی نقدهایاما 
                                                            

1 . literariness 
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 دیگر عبارت به. و نظرهای اوست نقدهاهای شخصی و غیر مستند، معیار  تجربه و برداشت

به عاریت » فرمان ساالر«این تعبیر را از ( »مستنداتگردانی از دلبستگی به شواهد و روی«

به نقد ساختارهای شعری دو شاعر، از توجهی بیو نیز ) ٣٨۴ :١٣٨٩ خاتمی،( )ام گرفته

ف از این  رو ازاین .جّدی این پژوهش است هایآسیب
ّ
، سبب شده است که مسئلهغفلت مؤل

» نقد ادبی نوین«های  جریان از دور  بهو » محورموضوع«اثر  در چارچوب یک این اثر تطبیقی

  . باشد

  

  گیرینتیجه

که سبب شده است نویسنده در متن، حضور بارز و ممتاز این کتاب، های ویژگیاز  •

این نقدها حاصل ذوق و البته  .است»نقد و نظر«بخش  چشمگیری داشته باشد،

استناد به منابع معتبر علمی و استفاده از  .پژوهشی نویسنده است های تجربه

  .افزاید مینوین پژوهشی بر ارزش آنها  های یافته

» نظریه«گرفتن و غفلت از ارزش نادیده ،چالش این کتاب ترین اسیاسو  ترین بزرگ •

سبب شده است که نظم منطقی و انسجام  مسئلهاین . تطبیقی است های پژوهشدر 

موتور دانش است و تدوین آثار  بر  نظریه، .درونی اثر، نیازمند بازکاوی و اصالح باشد

بدیع  های دیدگاهینش سبب شناخت درست، هدفمندی منطقی و آفر  اساس نظریه،

اندیشمندان و پژوهشگران قرار  ۀاستفادآثاری، بیشتر مورد ارجاع و  و چنین شود می

  .در گی می

ف از  ،وارد است بر این تألیفر نقدهایی که از دیگ •
ّ
نقد ادبی و «غفلت مؤل

 و شناسی زیبایی« تطبیقی، های پژوهشاگر در  .شعر دو شاعر است» گذاری ارزش

ر یا  های جنبهمورد نقد جّدی قرار نگیرد و تنها به بیان  »ادبیادبّیت اثر 
ّ
تأثیر و تأث

  .آن نقد و پژوهش، ناتمام و ناقص است شود، ها بسندهآنتشابه و تمایز 
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  منابع

دفتر  ).ۀ نقد کتابدربار گزیده مقاالت کتاب ماه ادبیات ( نقد کتاب .١٣٨٩ .، احمدخاتمی

  .کتابخانه  :تهران .چاپ اّول .اّول

نامه ادبیات تطبیقی  ویژه ،در ایرانضرورت ادبیات تطبیقی  .الف١٣٨٩ .رضا علی انوشیروانی،

  .٣٨-۶ صص :١پیاپی  ،فرهنگستان

ادبیات  نامه ویژهادبیات تطبیقی در ایران،  شناسی آسیب .ب١٣٨٩ .-------------

  .۵۵-٣٢ صص :٢پیاپی  تطبیقی فرهنگستان،

نواس و الرودکي السمرقندي في ضوء خمریاتهما مقارنة بین ابي .١٣٩٠ .زیني وند، تورج

 صص: ۴، العدد١السنة  ، جامعة رازي، کرمانشاه،فصلیة النقد و األدب المقارنالمادیة، 

١۵١٧-٣۶.  

طرح  .الوحدة العضویة مفهومها في ضوء اسلوب القرآن الکریم. ١٣٨٩ .----------

  .پژوهشي دانشگاه رازي کرمانشاه

 .چاپ اّول ).مجموعه مقاالت( از ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی .١٣٨٧ .طهمورث ساجدی،

  .امیرکبیر :تهران

چاپ  .ابونؤاس نقد و بررسی تطبیقی خمریات رودکی و .١٣٩٠ .الله فضلسید  میرقادری،

  .کوشامهر :شیراز .اّول

نگاه شاعرانه رودکي و ابونواس به  .١٣٩٠ .کهدویي محمدکاظمو  محمدرضا ،نجاریان

: ، سال دوم، شماره چهارمهنر کرماننشریه ادبیات تطبیقي دانشگاه شهید باخمریات، 

  .٢٨٠-٢۵٩ صص

نامه ادبیات  ویژه سعید ارباب شیرانی، ترجمه ،بحران ادبیات تطبیقی .١٣٨٩ .ولک، رنه

  .٩٨- ٨۵ صص :٢پیاپی  ،تطبیقی فرهنگستان

 .چاپ اّول .مهاجر ضیاء موحد و پرویز ترجمه .نظریه ادبیات .١٣٧٣ .وارنرنه و آوستن  ولک،

  .علمی فرهنگی :تهران
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  معرفی اثر

 الله فضلنوشتة دکتر سید  »ادبیات تطبیقی نقد و بررسی خمریات رودکی و ابونؤاس« کتاب  

به چاپ  ١٣٩٠در سال بار برای نخستین در شیراز مهرانتشارات کوشا است که میرقادری

گفتار سه فصل و یک پسین ،مشتمل بر پیشگفتار ،مزبور ای صفحه ٢١١کتاب . ده استسانر 

  . رسد میگوناگون به پایان  های فهرستو  گیری نتیجهاست و با 
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  سخنی چند دربارة این کتاب 

گوناگون از  های فهرستداشتن  ،روشمند این کتاب قبل از هر چیز باید گفت امتیاز -١

تعریفی  ،محترم در پیشگفتار پدیدآور .، ابیات فارسی و عربی استها مکاننام اشخاص، نام 

نویسنده در این . اند دادهمکاتبش به دست  ترین مهمو  آن های گسترهکلی از ادبیات تطبیقی، 

 درصددکه  اند نمودهمطرح  هایی رسشپ، افزون بر اشاره به روش تحقیق خود پیشگفتار،

 ،است» ادبیات تطبیقی« ،عنوان برجستة کتاب کهنای با توجه به. ستآنهابه  گویی پاسخ

شمار به تاریخچة ادبیات تطبیقی و در صفحاتی اندک کم دستخواننده انتظار دارد که نویسنده 

هم در یک صفحه  آنچهبلکه  ،چنین چیزی وجود ندارد تنها نه؛ اما پرداختند میپیشگامان آن 

 ،ون آندر تعریف ادبیات تطبیقی و چندوچ نبود که بهتر آنآیا . ست، کلی و نارسانوشته شده

اولریش «، »٢جان ماری کاره«، »١وان تیگم«مانند  افرادی ادبیات تطبیقی تعاریفبه 

 عنوان بار گویابه عنوان مثال کتاب . پرداختندمی» ٥گویار« و »٤رنه ولک«، »٣وایساشتاین

االدب «یار معروف در دسترس است و یا به کتاب بس هنری زغیببه ترجمة » االدب المقارن«

م ادبیات تطبیقی در ادبیات عرب مراجعه  ،محمد غنیمی هالل نوشتة» المقارن
ّ
پیشگام مسل

 غنیمی هالل،(به فرق میان موازنه و مقارنه و حدود و ثغور آن دو  کم دستشد تا خواننده می

  ؟برد میپی ) ١٣ :١٩٩٩

 ،فرانسوی: در پیشگفتار به چهار مکتب مهم در ادبیات تطبیقی اشاره شده است -٢

به پیشگامان این چهار مکتب  ای اشارهاما هیچ  .و چهارم مکتب آلمانی سالفیه ،آمریکایي

به دنبال  خواننده که درصورتی ؛اند بلکه نویسندة محترم، بسیار کوتاه از کنار آن گذشته ،نشده

از  یک کدام ،را دریابد و هم بداند که نویسنده چهارگانهاین مکاتب  چندوچوناین است که هم 

ای که »سالفیه«از آن گذشته این مکتب . کار بسته استرا در کتاب خود به ها روشاین 

 کلیبهزدگی پیدا نیست به چه چیزی اشاره دارد و ترجمه ،اند کردهنویسندة محترم به آن اشاره 
                                                            

1 . van tieghem 
2 . jean marie carre 
3 . Ulrich weisstein 
4 . rene wellek 
5 . guyard 
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 ،که در عربی دانیم میو  است Slavicاین واژه، عربی شدة  رسدنظر میبهزیرا  ؛از آن پیداست

باید  ،وجود دارد» v« و در فارسی که همخوان شود مینگاشته  »ف«به شکل » v« همخوان

آیا مقصود از این واژه، سوسیالیسم  داند نمیخواننده . به شکل اسالو و اسالوی نوشته شود

برای خواننده روشن نیست که در از آن گذشته  .سوسیالیستی یا مارکسیسم گرایی واقعیا  است

یکی از مکاتب مهم  عنوان بهمعتبر ادبیات تطبیقی به چنین مکتبی  های کتاباز  یک کدام

زیرا هم  ؛است دست این ازبیش و کم  ه شده است؟ ایراد مکتب چهارم نیزادبیات تطبیقی اشار 

و هم مشخص نیست که ارتباط  - که به آن اشاره خواهد شد - زدگی در آن پیداستآثار ترجمه

بسیاری  های نوشتهکه  ای نظریهبا ادبیات تطبیقی چیست؟ برخوردگاه چنین  ای نظریهچنین 

- ۶٨٠و  ٢٧٢: ١٣٨۴؛ احمدی، ١٢۴-٧٧ :١٣٨٣ ایگلتون،(دربارة آن در دسترس است 

از چنین مکتبی  ،پردازان نظریه های نوشتهاز  یک امکدبا ادبیات تطبیقی کجاست؟ در ) ٧٠٣

؟ چه ارتباطی میان این دو وجود دارد؟ این مکتب آلمانی را چه کسانی است نام برده شده

مشخص  اینکه سرانجام؟ چه کسانی هستند پردازانش نظریهعبارتی و به کنند مینمایندگی 

و از تمامی کتاب  اند کردهانتخاب نیست که نویسنده کدام روش تطبیقی را برای کتاب خود 

  .شود میهم هیچ روشی دستگیر خواننده ن

نام و کنیة رودکی و نیز نام پدرش را  ،، ابتدای فصل دوم١٩نویسندة محترم در صفحة  -٣

و نه  شود میاما نه ارجاعی به سمعانی دیده  ،اند آورده ها کتاببه نقل از سمعانی و دیگر 

؟ همچنین اند آورده ابوعبداللهکدامند که کنیة وی را » ها کتابدیگر «مشخص است که این 

ولی  ،با ذال معجمه آمده است ،عربی های کتابکه رودکی در اشعاِر  اند نوشتهنویسندة محترم 

عربی  های کتابو نه مشخص است که مقصود از اشعار  خورد مینه ارجاعی به چشم 

. عربی است های کتابود، اشعار و و مقص داده  رخچیست؟ شاید هم اشتباهی چاپی 

 ،١٩در همین صفحة . بینیم نمیهیچ ارجاعی به هیچ منبعی  ،نخست بنددر  هرروی به

اما چنین نقلی در کتاب  ،استاد فروزانفر وجود دارد »سخن و سخنوران«کتاب از  قولی نقل

صفا  الله ذبیحدر تاریخ ادبیات  ،از فروزانفر نقل شده آنچهبلکه  ،وجود ندارد تنها نهفروزانفر 

). ٣٧٢-٣٧١ :١٣۶٨ صفا،( اند آوردهنویسندة محترم  آنچهاز  متفاوتاما با عبارتی  ،بینیم می
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مراجعة مستقیم به  جای بهمشخص نیست چرا نویسندة محترم  ٢٠-١٩در همین صفحة 

از ؟ اند کرده قول نقلاز رادفر  ،رضا قلیخان و عوفی ،آذر بیگدلی ،دولتشاه سمرقندی ،سمعانی

که رادفر از عوفی آورده و نویسندة محترم نیز از رادفر  هاییهواژ چندوچونعبارات و آن گذشته 

دارد و کافی است آن دو را گذرا با هم  کوب زرینشباهتی عجیب به نوشتة استاد  ،اند کردهنقل 

  ).   ١٣ :١٣٨۴ ،کوب زرین(مقایسه کنیم 

آخر آن به نقل از دهباشی  بندتمامی رسد که نظر میبهآمده و  ٢١در صفحة  آنچه -۴

اند و نه به  عروضی کرده چهارمقالهنویسندة محترم نه رجوعی به . قابل مالحظه است ،است

مراجعه  چهارمقالهبه  کم دستاگر نویسندة محترم  .)٩١ :١٣٨۵ جامی،(بهارستان جامی 

در  که چنان ،دادند میهزار دینار به رودکی هزار درمی، پنچپاداش چهار  جای به ،نمودند می

 آنچهو افزون بر ) تعلیقات ١۵٨متن و   ۵٣ :١٣٨۵ نظامی عروضی،(مذکور است  چهارمقاله

به دالیل دیگر  ،اند آوردهبه رودکی » بوی جوی مولیان آید همی«دلیل انتساب شعر  عنوان به

و تعلیقات  چهارمقاله از متنبرگرفته  ،اند آوردهبه نقل از دهباشی  آنچه زیرا ؛یافتند مینیز دست 

  ). تعلیقات ١۶١ :همان(آن است 

ر به در این صفحه، دو با اینکهیکی : از چند جهت قابل تأمل است ٢٢صفحة  -۵

از نیمة سطر سوم تا سطر  اینکهبار به دیوان رودکی؛ دو دیگر دهباشی ارجاع داده شده و یک

دیگر هچهارِم همین صفحه، بین دو گیومه قرار گرفته و به بلعمی نسبت داده شده است و س

نویسندة محترم در گیومه  آنچه .خورد نمیهیچ ارجاعی به چشم  ،قول نقلاز اتمام  پس اینکه

لیس «: ده استاز بلعمی است که سمعانی آن را در االنساب آور  سومشتنها سطر  ،اند آورده

ولی سطر چهارم از  ،)١٠٣: ١٩٨٨السمعانی، (» للروذکی فی العرب و ال فی العجم نظیر

در نوشتة استاد فروزانفر رخ داده و به  ناخواسته ن خطایي مطبعی است کهبلعمی نیست و ای

طابق النعل بالنعل نوشتة استاد فروزانفر است  ٢٢زیرا  سراسر صفحة  ،دیگران تسری یافته

  ).  ٩٨ :١٣٨۶ روزانفر،ف(

که جامی در  اند آوردهنویسندة محترم به نقل از حاکمی  ،٢٣دوم از صفحة  بنددر -۶

چنین سخنی  .»بالید میدر ستایش امیر نصر از داشتن مال و نعمت فراوان به خود «بهارستان 
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اگر نویسندة  .ذکر نشده است ،در بهارستان جامی که به تصحیح خود دکتر حاکمی است

التباسات  دست این از ،نمودند میبه خود بهارستان مراجعه  و آناز این  قول نقل جای بهکتاب 

 یافتند میبه اطالعات دیگر نیز دست  و داد نمیرخ  ،خورد میچشم که در این کتاب به

عوفی  ،پوشیده نماند که همین سخنی را که جامِی اواخر قرن نهم آورده). ٩٠ :١٣٨۵ جامی،(

به این کتاب  تنها نهنویسندة محترم ). ٣٨٩ :١٣٨٩ عوفی،(ده است کر در قرن هفتم ذکر 

 ٢٣باز در همین صفحة . اند نداشتهحتی به خود بهارستان نیز رجوعی  .اند ننمودهمراجعه 

از منبعی دست  ،)٢٨ص :١٣۶۶ دولتشاه سمرقندی،( الشعرامستقیم به تذکرهمراجعة  جای به

مؤلف محترم به نقل از دهباشی  بند همین صفحه،در آخرین . اند کردهشعار نقل  دوم از دکتر

خاستگاه چنین خبط و رسد نظر میبه. که رودکی در رثای مرادی شعر گفته است اند آورده

مستدل و  نویسندة بزرگوار اگر به کتاب که درحال ،)٣٩٠ :١٣٨٩ عوفی،(عوفی است  ،خطایي

به چنین خطایی پی  ،)٢١ :١٣٨٠ فروزانفر،( نمودند میجعه مرا »سخن و سخنوران« ژرِف 

  .بردند می

فرهنگ زردشتی در صور خیال رودکی  های نشانهاز  ٢۵نویسندة محترم در آخر صفحة  -٧

به منابع  ٢۶آخر صفحة  بنددر . هیچ شاهدی بر این سخن خود بیاورند آنکه بی ،اند گفتهسخن 

 ٢٩در صفحة . ارجاعی روشمند بدهند کدام هیچبه  آنکه بی ،اند جستهمتعددی استناد 

که آرامگاه رودکی در پشت بوستان «ادریسی آورده است  ابوسعیدکه سمعانی از قول  اند نوشته

مؤلف محترم در این  اینکهگذشته از . »کنند میپنج رودک قرار دارد و مردم آن را زیارت 

 ،)١٠٣-١٠٢: ١٩٨٨السمعانی، (النساب در کتاب ا .اند ندادههیچ ارجاعی به سمعانی  ،سخن

 سخن از زیارت آن و هیچ نشانی ازنه سخنی از آرامگاه رودکی در بوستان پنج رودک آمده و نه 

مشخص نیست که نویسنده، این سخن را از . شود میدر کتاب االنساب دیده ن ای جملهچنین 

  ؟ اند کردهاعتماد  ،عه کنندبه االنساب مراج آنکه بیو چگونه به چنین سخنی  اند آوردهکجا 

اول اینکه نویسندة گرامی . نواس و زندگی وی چند نکته گفتنی استدر ارتباط با ابو -٨

نه  اند نوشته» نؤاس«که چرا در همه جای کتاب  اند نکرده خود روشنبرای خوانندة کتاب 

تا شوقی ضیف در دوران  ،هفان مهزمی در قرن دوماز قدما گرفته مثل ابو آنکه حال؟ »نواس«
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نواس نامة ابوة محترم در ارتباط با زندگینویسند اینکهدوم . اند نوشته» نواس«همگی  ،حاضر

هفان و کتاب نواِس ابوابی »اخبار«از کتاب . اند نکردهبه هیچ منبع موثق کهنی مراجعه 

نواس ابن منظور که ابی»   اخبار«و  »االغانی«تا کتاب  ،ابن قتیبه گرفته »الشعر و الشعرای«

 آنچهدر  اینکهسوم . شود میهیچ نشانی دیده ن هستند،منقح در دسترس  های چاپهمگی با 

مثال در  عنوان به. خورد میچشم شده، نوعی تشتت و نابسامانی     بهاز معاصران هم استفاده 

باید به  آنکه حال ،ارجاع داده شدهعمر فروخ به جلد سوم از تاریخ ادبیات  ،۶٣و  ٣٩صفحة  

به تاریخ ادبیات شوقی ضیف،  ٣٩همچنین در همین صفحة . شد میجلد دوم ارجاع داده 

از سطر دوم از  اینکهسرانجام . است ٢٢٠که صحیح آن صفحة  ،ارجاع داده شده ١۴۵صفحة 

برگرفته از تاریخ ادبیات حنا الفاخوری به  تمامی به ۴٢تا صفحة  ٣٩دوِم همین صفحة  بند

با اندکی افتادگی و ) ٣٠٠-٢٩٧ :١٣۶٨ الفاخوری،(المحمد آیتی است دة استاد عبترجم

در صفحة  هم آن بار یکتنها  ،شده ترجمهدر تمامی این چند صفحة . در ترجمة وی کاری دست

  . به حنا الفاخوری ارجاع داده شده و بس ،و تنها در ارتباط با پدر و مادر ابونواس ٣٩

بن ابن خلکان آمده که اسماعیل  »وفیات االعیان«کتاب، سخنی از  ۴٠در صفحة 

کتاب حنا  ٢٩٨همین سخن با اندکی تغییر در صفحة  .است ابونواس گفته نوبخت دربارة

از جلد دوم  ١٧٠مؤلف محترم آن را به صفحة . الفاخوری به نقل از ابن خلکان ذکر شده است

، دو ۴٠در صفحة  .صحیح است ٩۶صفحة  هآنک حال ،اند دادهچاپ احسان عباس ارجاع 

داده شده که درست همان چیزی است که در صفحة سطر به کتاب انیس المقدسی ارجاع 

، »انیس« جای بههم  ۵٧در فهرست منابع شمارة . از کتاب حنا الفاخوری آمده است ٢٩٨

 ای برگرفتهم نیز از نثر گرفته تا نظ ۴٧تا نیمة صفحة  ۴٢دوِم صفحة  بنداز . آمده است» امین«

هیچ ارجاعی به آن  آنکه بی ،)٣١۴-٣١٢ :همان(از ترجمة آیتی  کاری دستاست با اندکی 

 ، هیچ نامی از آیتی نیست؟۴٩مشخص نیست چرا در فهرست منابع شمارة  .کتاب داده شود

 ،نواس که مورد استفادة مؤلف قرار گرفتهن گفت تنها کتاب عمده دربارة ابوباری شاید بتوا

نویسندة محترم برای . بی ذکر منبع و اغلبهمین کتاب حنا الفاخوری به ترجمة آیتی است 

از آن اندک تغییرات در ترجمة عبدالمحمد آیتی  توانستند مینقل این صفحات نه بس کم 
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از متن عربی حنا الفاخوری سخنی به میان . کنند و حق یاد و نام وی را بگزارند پوشی چشم

 ای استفادهمؤلف از متن عربی  ،آید میاز فهرست منابع به دست  که چنانزیرا  ،نیاوردیم

  .اند دهکر ن

از تاریخ ادبیات عبدالجلیل آمده  ١١٣کتاب، سه سطر به نقل از صفحة  ۴٧در صفحة -٩

بلکه در صفحة  ،الجلیل وجود ندارددر آن صفحه از کتاب عبد تنها نهولی آن سه سطر  ،است

 بقیهآمده و ) ١١۴ :١٣٧۶ الجلیل،عبد(» عر او آینة زندگی اوستش«ت دیگر تنها این عبار 

  الجلیل نقل شده است؟مشخص نیست از کجای کتاب عبد مطالب

دربارة رودکی و ابونواس  ای تطبیقیکتاب،  نقد و بررسی  ۵٧و  ۵۶نویسنده در صفحة -١٠

گفته و هم از  یاقوت حموی هم از زادگاه رودکی سخن: که جالب توجه است اند دادهبه دست 

 آموزی علم چندوچوناز آغاز زندگی رودکی و  .سخن شیرینهر دو زیبا بودند و  .زادگاه ابونواس

تمامی قرآن را حفظ کرد و  سالگی هشتبود و در  باهوش .وی اطالع دقیقی در دست نیست

 های درسو از  کرد می وآمد رفتابونواس نیز به مسجد . از همین زمان به شعر گفتن پرداخت

این . و تقدیر چنان بود که با والبه بن الحباب آشنا شود برد میلغوی و دینی و شعری بهره 

تطبیقی است بین این دو شاعر در دو صفحه که مشخص نیست به  کدامین روش از 

  ادبیات تطبیقی است؟ های مکتب

اما هیچ  ،نقل شده هایی جمله ،»الفتح الوهبی فی الشعر«از کتاب  ۶٣در صفحة  -١١

ارجاعی به صفحات این کتاب نشده و در فهرست منابع هم هیچ نامی از این کتاب و دیگر 

 متن منقول . استنیامده  هایش مشخصه
ً
است همانی است که در االنساب آمده  تقریبا

نقل شده که این هم  هایی جمله ،در همین صفحه از تاریخ یمینی). ١٠٣ :١٩٨٨السمعانی، (

در همین صفحه از . بی صفحة ارجاع و دیگر مشخصات است ،پیشین درست همانند مورد

این تشتت و آشفتگی در . اند دادهارجاع  چهارمقالهقولی نقل شده که مؤلف، آن را به  ،سمعانی

گاه مستقیم به خود منبع . خورد میچشم دادن به منابع بههنگام ارجاعکتاب به جای جای

را هم در این کتاب  خطاهاییخبط و  طبعبهجعی دیگر که و گاه به واسطة مر  اند دادهارجاع 

  . اشاره شد هاآناز  هایی گوشه به کهسبب شده 
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جلد االدب  ،حنا الفاخوری» الجامع«کتاب  ۶٢به صفحة  ٧٣ابتدای صفحة  در-١٢

خرما به همراه بیتی از  ای خوشهاما در این صفحه جز تصویری از  ،القدیم ارجاع داده شده

    .خورد نمیچشم امرؤ القیس چیزی به

ارجاع داده شده که حدود و ثغور  ابن الرسولعنوان  بابه مرجعی  ٧۵-٧۴در صفحة -١٣

 . آن مشخص نشده است

  دربارة منابع کتاب و شیوة ارجاع  هایی نکته

هم در ارتباط با ابو نواس و هم در ارتباط با  ،در خالل مطالب پیشین اشاره شد که چنان

فهرست منابع نیز خالی از اشکال  اینکهافزون بر . مشهود استبسیار ضعف در منابع  ،رودکی

 ،به روشی درست ارجاع داده شود» منابع معتبر قدیم و جدید«خواننده انتظار دارد به . نیست

ارجاع به منابع در بسیاری از . مشوی میروشمند بسیاری مواجه  خطاهایبا  برعکسولی 

 ،ارجاع داده شده هاآنبه  آنچه .اشاره شد هاآناز  ای پارهبا اشکال مواجه است که به  ها جای

نه از  ،بینیم مینشانی  ابن هفاننه از کتاب  ،گفته شد که چنان. منابع دست دوم است اغلب

. و نه از کتاب عقاد و النویهی هستندنواس هر دو از منابع معتبر دربارة ابوکه  ابن منظورکتاب 

تاریخ ادبیات حنا . چه بی ذکر آن ،چه با ذکر منبع ،با حنا الفاخوری است جا همهغلبه در 

با عنوان  آنکه حال ،به نام عربی آن ذکر شده است ۴٨الفاخوری در فهرست منابع شمارة 

می از مترجم کتاب نیز به هیچ نا اینکهافزون بر  است؛ چاپ شده» تاریخ ادبیات زبان عربی«

نام  ،غنیمی هاللنام نویسنده یعنی  جای به تنها نه ،٧در مرجع شمارة . میان نیامده است

خمریات عربی و فارسی رودکی مقایسة «شده بلکه عنوان کامل مقالة ترجمه ،مترجم ذکر شده

هد که در دانشگاه مقالة مزبور نه در دانشگاه مش از آن گذشته .نیز ذکر نشده است» نواسو ابو

به منابعی  بارهاگاه  ؛دربارة رودکی نیز وضع از این بهتر نیست. است آزاد مشهد چاپ شده

جود وجه چنان مطلبی در چنان منبعی وهیچبهارجاع داده شده که یا صفحات اشتباه است یا 

 ،ل شدهمثال سخنی از سمعانی و عوفی و بهارستان جامی نق عنوان بهگاه در مواردی . ندارد

  صحیح است یا خیر؟  ،شدهآزمایي شود که آیا آن سخن نقلراست آنکه بی
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دیگر  رخیرا بر ب ها چاپاز  رخیکه چرا ب اند نکردهمؤلف برای مخاطب خود مشخص 

پژوه بزرگ مولوی ،؟ چرا در ارجاع به مثنوی، چاپ دزفولیان بر چاپ نیکلسوناند دادهترجیح 

قرن  نظیر بی شناس مولوینه به تصحیح  ،کلیات شمسترجیح داده شده است؟ چرا در 

کمال ! است؟ که به تصحیح مرحوم برگ نیسی ارجاع داده شده ،فروزانفر الزمان بدیع ،حاضر

نه به چاپ فروغی و است، سعدی به چاپ برگ نیسی ارجاع داده شده  غزلیاتدر  اینکهتعجب 

  . شناس بزرگسعدی ،نه حتی به تصحیح استاد یگانه غالمحسین یوسفی

باید  رسدنظر میبه ۴و  ٣دو منبع شمارة . ترتیب الفبایي منابع گاه رعایت نشده است

نیز  ۵٧و  ۵۶در ارتباط با دو منبع . است گونه همیننیز  ٣۵و  ٣۴دو منبع شمارة . شوند جا هجاب

نظر بهآمده که » ج«از ذکر نام کتاب،  پس ۴٩در مأخذ شمارة . چنین وضعی دایر است

  .است افتاده  قلم ازولی  ،اشاره به جزء داشته رسد می

  

  در کتاب  کاررفته بهاز اصطالحات  رخیدربارة ب

 زبان فارسیبنابراین باید برای . است شده  نوشتهپر پیداست که این کتاب به زبان فارسی 

میدانیم . که مصداق نقض غرض است خورد میچشم اما مواردی به .قابل فهم باشد فن  اهل

 ١١که نویسنده در صفحة » تلقی«از واژة  ،چه عامه و چه متخصص نقد ادبی زبانان فارسیکه 

است و در  receptionکه ترجمة » دریافت«نه تلقِی  ،تلقی دیگری دارند ،اند کرده اشارهبه آن 

ترجمه شده و در کتب و محافل نقد ادبی فارسی نیز بسیار مرسوم است و » دریافت«فارسی به 

و » تفکیک«به نام  است رفته کار بهچند بار دو اصطالح عجیب  ،١۵۶در صفحة . جاافتاده

از این  دو اصطالح  ،هیچ استاد مسلم نقد ادبی که عربی نداند رود نمیکه گمان » خطاب«

است که در فارسی به   deconstructionاصطالح نخست برگردان آنکه حال ،بفهمدچیزی 

اصطالح دوم نیز ترجمة  .ترجمه شده است» و واسازی ساختارشکنیشکنی، شالوده«

discourse  جاافتاده بسیارنیز  ها رسانهشده و در  برگردانده» گفتمان«است که در فارسی به 

لو و  زبانی فارسیهیچ  ،پیشتر هم به آن اشاره شد که انچننیز » سالفیه«از اصطالح . است

  .آورد نمی دراستاد نقد ادبی هم باشد سر  اینکه
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البالغه نهجبالغت در  های جلوه  

 

  

  دکتر محمد خاقانی: مؤلف

  هالبالغبنیاد نهج: ناشر

  دوم: نوبت چاپ

  تهران: محل نشر

  ٣٨٨: تعداد صفحات
  ١دکتر هادی رضوان: ناقد

  

 اثرمعرفی 

که از نام آن  طور هماناثر دکتر محمد خاقانی،  »البالغه نهجهای بالغت در  جلوه«کتاب   

از سوی  ١٣٩٠این کتاب در سال . استکرده را بررسی  البالغه نهجپیداست، نکات بالغی 

نسخه، به چاپ دوم  ١٠٠٠صفحه و در شمارگان  ٣٨٨البالغه در تهران در  انتشارات بنیاد نهج

  .رسیده است

 -است   ذکر کرده ١٠چاپ دوم در صفحه  ۀکه خود در مقدم گونهآن -هدف مؤلف کتاب 

های موجود در این زمینه  و جبران کاستی البالغه نهجهای بیانی و بدیعی  آرایه ۀتحلیل هم

  .بوده است

                                                            
   hrezwan@uok.ac.ir                       علمي گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه كردستانهيئتعضو  -1



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ١٢٦
 

ادب عربی مورد توجه قرار داده و  ۀحیطاهمیت کار خود را در  ،مؤلف ابتدا در پیشگفتار

  .سخن گفته است )ع(غت در ادب عربی تا عصر حضرت علیسپس از سیمای بال

از دیدگاه بزرگان مورد بحث قرار  )ع(ری از کتاب، شخصیت ادبی امام علیدر بخش دیگ

معاصر نظر داشته و در اثنای  های شخصیتاو در این مجال بیشتر به مؤلفان و . گرفته است

 تناسب بهسپس . را نیز ذکر کرده است البالغه نهجسید رضی و شارحان  های دیدگاهمباحث، 

   .است مقام، از زندگانی و آثار و شخصیت علمی و ادبی سید رضی هم سخن گفته

یاد کرده و سه شرح ابن ابی الحدید، ابن میثم بحرانی و  البالغه نهجآنگاه مؤلف از شروح 

 ها شرحبه بیان مزایا و خصوصیات آن  کرده،خویی را به خواننده معرفی  الله حبیبمیرزا 

  .پرداخته است

مسائل علم بیان و در  ،این کتاب از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ در بخش اول

پایان  .شده استبررسی و تحلیل  البالغه نهجلفظی و معنوی بدیع در  های آرایه ،خش دومب

  .فهرست برخی از نظرات شخصی مؤلف است ازجملهمتعدد و  های فهرستکتاب حاوی 

  

  بررسی شکلی اثر

  امتیازها

، صحافی و طرح جلد مطلوب نگاری حروفکیفیت شکلی و چاپی اثر از نظر  درمجموع

فهرست  .بیان شده است صراحت بهکتاب دارای پیشگفتار است و هدف . شود میارزیابی 

خواننده را در تتبع مطالب یاری  ،و همچنین فهرست اعالم و منابعاست مطالب تفصیلی 

  .دده می

  

  ها کاستی

نگارشی متعدد در کتاب موجود است و از این نظر کتاب نیازمند ویرایش و  هایاشکال

  .در سراسر کتاب از قلم افتاده است »گ«حرف . اصالح است



  ١٢٧    جلوه های بالغت در نهج البالغه

  

 

در مقایسه با  که طوری به؛ شود مینوعی ضعف نگارشی دیده  ،در برخی از فصول کتاب

ازخوانی کتاب در یک ب های فصل شود میپیشنهاد . این امر ملحوظ است ،دیگر های فصل

  .از کتاب زدوده شود ، تا این دوگانگی در عبارتددیگر، به سامان آورده شو

  

  بررسی محتوایی اثر

  امتیازها

 ترین اصلی، )بیان و بدیع(بر اساس ترتیب معمول و متعارف در بالغت  تاحدودیاین کتاب 

. آورده است البالغه نهجمرتبط از  ۀنمون، شاهد و ای مسئلهو برای هر  کردهمباحث را بررسی 

نخست توضیح کافی ذکر کرده و اقسام و احتماالت ممکن را  ،ای مسئلهنویسنده برای هر 

را آورده و پس از ترجمه یا بیان  البالغه نهجعبارت مورد نظر از  ،پس از آن .برشمرده است

اصطالحات مربوط به علم  هرچند .بیان کرده است تفصیل بهبالغی آن را ۀ نکتمضمون، 

است، مؤلف در برخی موارد تالش کرده  یکسان تاحدودیبالغت در دو زبان عربی و فارسی 

  .تا با آوردن اصطالحات و مرادفات آنها، مخاطب را یاری دهد

 حساب بهکتاب را یک اثر تمرینی برای درس بالغت دانشجویان ادبیات عربی  توان می

از همدیگر تفکیک شده و هر  ها دانشگاهبا توجه به اینکه معانی، بیان و بدیع در برخی از . آورد

های  در درس آموزشی کمکاثری  عنوان به توان می، از این کتاب استدام درس مستقلی ک

های  ها و نامه از سویی کتاب به فهم خطبه. البالغه بهره برد بیان، بدیع و نیز درس متون نهج

انطباق محتوای اثر با عنوان و دو فهرست اجمالی و تفصیلی،  .کند کمک می البالغه نهج

  .کامل دارد

  

  ها کاستی

  :این اثر را در موارد زیر خالصه کرد های کاستی توان می اجمال به

مؤلف خود در  هرچند .بررسی نشده است وجههیچبه) معانی(در کتاب، مسائل علم  •

از  توانست مینده، مؤلف محترم ویسمقدمه دلیل این امر را ذکر کرده است، به نظر ن



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ١٢٨
 

ر توجیه نویسنده در این زمینه قابل قبول اگ .مسائل این علم هم در کتاب سخن گوید

علم معانی، مستلزم شناخت کافی و وافی از  ۀدایر باشد، بررسی هر متنی در 

باب  صورتاینی مخاطبان اصلی آن متن است که در خصوصیات روحی و روان

این شناخت هنگامی الزم است  .تطبیق در علم معانی بر بسیاری بسته خواهد ماند

 .دکنکه متکلم بخواهد کالم خود را مطابق مقتضای حال مخاطب القا 

بخش معرفی  که در - البالغه نهجاین اثر در بیشتر موارد، تنها به سه شرح از شروح  •

غیر  ۀشیومتکی است و ارجاعات به منابع مهم بالغت هم به  -اثر نامی از آنها رفت 

از منابع  توانست مینویسنده  که درحالیهمین سه شرح است؛  مستقیم و از طریق

 ۀمقدممحترم خود در  ۀنویسندالبته . دست اول و اصلی بالغت بیشتر استفاده کند

 .کتاب به این امر اشاره کرده است، اما به نظر این کار موجه نیست

کتاب هم برای آن با  ٣۶٨ ۀصفحکرده و در نظراتی را مطرح  ،در چند مورد نویسنده •

شخصی  ،بیشتر این نظریات. فهرستی تنظیم کرده است »نظریات شخصی«عنوان 

دارای  گمانبی  برخی نیز  .اند شده مطرحاز سوی دیگران  پیشترو  آیند نمی حساب به

 .اند اشکال

بر اساس ترتیب متعارف در علم بیان و بدیع در  تاحدودیپیوستگی مسائل  هرچند •

، تنها  توضیحات نظری ها بخشیا زیر  ها فصلفظ شده است، در برخی از کتاب ح

این  .آمده باشد البالغه نهجبدون آنکه شاهدی از  ،دخور  میچشم علم بیان یا بدیع به

 .امر با موضوع و عنوان کتاب سازگاری ندارد

 ،عمل کرده سکاکیمحترم در موارد متعدد، بر اساس ترتیب  ۀنویسنددر بخش بدیع،  •

 نظر صرفاز تقسیم متعارف خطیب و دیگران  ؛بدون آنکه به وجه ترجیحی اشاره کند

که پسندیده آن بود . کرده و برخی از مسائل علم معانی را در علم بدیع آورده است

عنوان مثال به . دالیل خود را برای این قضیه بیان کند ،در پاورقی کم دستمؤلف 

را در علم بدیع آورده که این کار  ...س، ایجاز ونویسنده مسائلی چون اعتراض، احترا



  ١٢٩    جلوه های بالغت در نهج البالغه

  

 

چنین مواردی را  ،انجام داده و جمهور اهل بالغت »مفتاح«ها سکاکی در کتاب را تن

 .اند آورده حساب بهاز علم معانی 

نظرات خطیب قزوینی را نقد کرده است که چنین  در چند مورد، محترم ۀنویسند •

نقد ایشان بر الحاق  ،این سطور ۀندویسننظر  و به طلبند میمجال بیشتری  نقدهایی

پیشنهادی که در مبحث  هرچندبه سرقات شعریه وارد نیست؛ ... قتباس وتضمین، ا

 .به نظر جالب و قابل قبول است ،اند کردهتوریه مطرح 

و این امر نیازمند بازبینی و  اند شده ترجمهعربی در کتاب اشتباه  های عبارتبرخی از  •

 .اصالح است

تبیین مسائل نظری بالغت  -ویژه در مباحث تشبیه و استعاره  به -موارد متعدد  در •

 .طلبد می ای جداگانهدارای اشکال است که تفصیل این امر مجال 

  

  گیرینتیجه

برخی از  درسی کمکمنبع  عنوان به توان میکه اشاره شد، از این کتاب  طور همان

پیشنهاد  قبل از آندروس بیان و بدیع بهره برد؛ اما  ازجملههای زبان و ادبیات عربی و  واحد

تحلیل مسائل  و دوم اینکه اشکاالت ساختاری و محتوایی کتاب رفع شودنخست که  شود می

  .علم معانی هم به آن افزوده گردد





  

  

  

  

  

  

  البالغه نهجبالغت در  های جلوه

 

  

  دکتر محمد خاقانی: مؤلف

  هبنیاد نهج البالغ: ناشر

  دوم: نوبت چاپ

 تهران: محل نشر

  ٣٨٨: تعداد صفحات
  ١دکتر علی پیرانی شال: ناقد

  

  اثرمعرفی 

، کتابی ارزشمند است از دو اثر دکتر محمد خاقانی البالغه نهجبالغت در  های جلوهکتاب   

 به سبب حسن اختیار نویسنده در بررسی و واکاوی مباحث گوناگون علم بالغت اول: جهت

 درخوربه جهت تالش  دوم، البالغه نهجدر اثر ارزشمند ) و بدیعطور خاص دو شاخه بیان هب و(

آنچه از  .مباحث رخینظر شخصی در ب و ارائهستایش نویسنده در گردآوری این کتاب 

به نظر  اثر دکتر خاقانی البالغه نهجبالغت در  های جلوهاصالحات که از مطالعه کتاب 

است که شایسته  نگاری حروفو  آرایی و صفحه، شامل برخی مسائل ویرایشی ویسنده رسیدهن

                                                            
  Ali.piranishal@yahoo.com            عربي دانشگاه خوارزميعلمي گروه زبان و ادبيات عضو هيئت -1



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ١٣٢
 

نیز برخی  سرانجام .موجود در کتاب ذکر شود و محاسناست پس از بیان برخی مزایا 

  .ارائه شده است ها کاستی رخیپیشنهادها در جهت اصالح ب

  هاامتیاز 

  ).١٣ص ( بحثسازی مناسب برای ورود به  شروع خوب پیشگفتار و زمینه •

بیان مزایای آن در قیاس با  نگارش اثر حاضر و های انگیزهمقدمه مناسب در بیان  •

  ).١۶ص (آثار دیگر 

، مفتاح التبیین نوشته جاحظ اصیل همچون البیان و و مصادراستفاده از برخی منابع  •

نیز برخی شروح  اصفهانی و ابوالفرجنوشته  و االغانیالعلوم نوشته سکاکی 

جای  هرچند .به شرح ابن ابی الحدید اشاره کرد توان میکه از میان آن  البالغه نهج

یب قزوینی خط ،رازی فخر ،القاهر جرجانیآثار عبدبرخی منابع معتبر بالغی همچون 

  .از نویسندگان معاصر خالی است و برخی

که البته  ذکر شده است ابیات کتاب کامل کلمات در جمالت و نسبتبه گذاری اعراب •

  .خالی از اشکال نیست ،که خواهد آمدچنان

، که امری ضروری در در ارائه نظر در خالل مباحث گوناگونپیمودن شیوه اجتهادی  •

هم به شکل پویا عرضه ، شده  خارجم از تقلید محض بالغی است تا هنگارش کتب 

کتاب خود به فهرستی از مواردی که در آن به  ٣٨۶البته نویسنده در صفحه  .شود

، اشاره نموده است که خود این فهرست هم کاری شخصی پرداخته اظهارنظر

اشکاالتی بر اقسام  ،نویسنده تاب نیزاز ک ١٠٢تا  ١٠١اما در صفحه  .ارزشمند است

  .که در فهرست مربوطه نیامده است کند میاستعاره ذکر 

 حسن اختیار نویسنده در •
ً
 البالغه نهجبررسی مباحث گوناگون علم بالغت در  اصوال

این ارزشمندی نمود  ،کتاب جای جایاست که گاه در  و ارزشمندامری بسیار پسندیده 

  :آن جمله است از. بیشتری دارد

  .)٢۴٣ص ( کند میذکر  »کالمیمذهب «که ذیل مبحث  توضیحاتی و ها مثال 



  ١٣٣    جلوه های بالغت در نهج البالغه  

  

 

این توضیح  .در کتاب آمده است ذکرشده های مثالتوضیح برخی واژگان که در  

 )ع(بردن به میزان زیبایی کالم امامو پی ها مثالبهتر  و درککمک به فهم  ،واژگان

واژه  ١١٢ص  ؛واژه ِشعار ١٠٩ص ؛واژه غربل ١٠٧ص  چون هایی نمونه .کند می

  . ...واژه قدح و ١۵۴ص  ؛جراننطاق و واژه  ١١٧ص  ؛ادالء

وجه زیبایی توصیفات  دربارهنیز الزم به ذکر  و و مناسببیان توضیحاتی مفید  

؛ »...خواهند میمعروف است که چون « ٧١ص  :همچون ،)ع(موجود در کالم امام

بیان وجه  ٧۵ص ؛ )ع(و زیبایی تشبیه در کالم امام» لعقة«بیان معنای  ٧٢ص 

همین در صفحه  و مانندتشبیه بلیغ در کالم ایشان  و نکویی )ع(زیبایی توصیف امام

بیان وجه زیبایی  ٩٩ص و  )ع(درباره تشبیه تمثیل در کالم امامتوضیح  بیان و ٧٨

  .البالغه نهجاستعاره در کالمی از 

 ،موجود در آن ایرادهایبرخی  آوردن فهارس مختلف در انتهای کتاب که با رفع 

، موضوعاتاین فهارس شامل فهرست الفبایی  .یابد می تری و کاملشکل بهتر 

نیز  و و امثالابیات و ، فهرست احادیث فهرست تفصیلی و اجمالی آیات قرآن

 ٣٨که چیزی حدود  شود مینظریات شخصی  و فهرست و اماکنفهرست اعالم 

  .گیردبرمیر د از پایان کتاب را صفحه

  

  هاکاستی

   اشکاالت در ارجاع

ناپسند در  و تنوعیکند  اسلوب خاصی را دنبال نمی ،ارجاع و شیوهکتاب حاضر در شکل 

  :شود میذکر  ها نمونهکه در ادامه برخی از این  شود میشکل ارجاع به منابع در آن مشاهده 

 مانند با عدد ذکر شده است، و گاه* ارجاعات که گاه با عالمت نبودن شکل یکسان •

  .٢۴و  ٢٠ص 

همان «ذکر  جای بهآوردن مجدد اسم منبع یا  جای به »همان«کردن ذکر کفایت •

 ،٣۴ ،٣٣ ،٢٩، ٢٨، ٢٣، ٢١فحات ص: ازجمله ،آن بسیار است های نمونهکه  »منبع
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۴٠، ۵٠، ۵١، ۵٢، ۶۶، ۶٨، ۶٧ ،٧٣ ،٧٢ ،٩۶، ٨ ،٧٩ ،٧٨۵، ١١٣ ،١١٢ ،١٠٠، 

را  یادشدهنکته  ،البته نویسنده در مواردی معدود... . و ١٢١ ،١٢٠ ،١١٩ ،١١٨ ،١١٧

    .٣٣و  ٣٢ فحاتهمچون ص است، رعایت کرده

نویسنده گاه مطالبی را بدون ذکر منبع مورد : ها مثالمطالب و رخی ب نداشتنارجاع •

 ،٢پاورقی شماره  ٣۶ص  :از آن در ادامه آمده است هایی نمونهاستفاده ذکر کرده که 

 ،۴۶بند آخر ص  ،۴۵و  ۴۴مطالب ص  ،٣خط  ۴٢ص ،٣بند  ۴١ص  ،۴بند  ۴٠ص 

 ٢۴٩ ص  ،»ب«مثال مورد  ٢٢۴ ص ،ابیات از احادیث و ذکرشده های مثال ٩٨ص 

عدم ارجاع  ٢٨۶، ص از انواع تجرید ۵و  ۴مورد  ٢۵٠ص  ،مثال قسمت دوم تجرید

  . ...چند مثال و

؛ شماره صفحه مورد استفاده از کتاب ردننکجهت ذکر نبودن برخی ارجاعات بهکامل •

   . ...و ١۴٧ ،٩۶ ،۵۶ ،۵٣ ،۴۴ ،٣٢ ،١۴ مانند صفحات

، همچون کتاب از کتب نوشته نشده است رخیمشخصات ب ،در فهرست منابع •

و الغدیر عالمه  ٣٨٧ االسالم صالبالغه فیضنهج التبیین جاحظ و ، البیان واغانی

  .٣٨٨ امینی ص

کریم هم که در  و قرآن کند نمیترتیب خاصی را دنبال  ،فهرست منابع کتاب •

از سویی از آنچه  .در این فهرست ذکر نشده است ،کتاب مورد استفاده بوده جای جای

   .شود میاثری دیده ن ،در این کتاب ،معمول در شیوه ذکر منابع است

، ده شدهبدان ارجاع دا و مطلبی اند بودهمنابع که مورد استفاده در متن کتاب  رخیب •

 ۴٣روضات الجنات که در پاورقی صفحه  مانند؛ در فهرست نهایی کتاب نیامده است

ترجمه عبد  ،تاریخ ادبیات زبان عربی. اما در پایان کتاب نیامده است ،ذکر شده

نامی از این  ،ولی در فهرست پایان کتاب ،ذکر شده ۴۴المحمد آیتی که در صفحه 

   .ذکر شده است ۵١الفنی که در صفحه النثر  و. نشده استکتاب برده 



  ١٣٥    جلوه های بالغت در نهج البالغه  

  

 

 ذکر شماره آیه نوعی نامنظمی وجود دارد که ،٣۵۶در فهرست تفصیلی آیات صفحه  •

کردن فهرست آیات بر ضمن اینکه مقدم .شود مینامناسب دیده  و صورتدر شکل 

  .بهتر است ها فهرستدیگر 

گیرد تا از  وی مالک قراربهتر است حرف رَ  ٣٧۶تا  ٣٧٠صفحه در فهرست ابیات  •

  .هم اجتناب شود ٣٧۶آشفتگی موجود در صفحه 

ولی ترتیب الفبایی ذیل  ،حروف الفبایی جدا شده است حسببر  هرچندفهرست اعالم  •

      .٣٨۵تا  ٣٧٩ فحاتص ؛ مانندهر حرف رعایت نشده است

   

   آرایی صفحه

آمده که در ادامه  شود میمشاهده  آرایی صفحهلحاظ برخی اشکاالت به ،در کتاب حاضر

  :است

  .جداگانه آورده شود ای صفحهآشنایی با شریف رضی در  و مطلبعنوان  :۴١ص  •

  .مرتب شود ۶ و ۵ابتدا و انتهای خط  ،٢بند  :۴٣ص  •

  .خالی و بدون مطلب است :۴٨ص  •

ناقص است که بهتر است در  و شکلیواضح درج نشده  طور بهنمودار  :۶۴ص  •

  .ای مجزا آورده شود صفحه

  .در بند پایانی صفحه فاصله است ۴و  ٣میان خط  :١٠۵ ص •

  .مطلب است و بدونخالی  :٢٢٠ص  •

وجود دارد که در شکل  نامنظمیدر فهرست تفصیلی آیات نوعی  :٣۶۴-٣۵۶ صص •

   .است سردرگمی و موجب شود میآیات دیده  و صورت ناهمگون ذکر شماره
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  اشکاالت چاپی 

دن این کر برطرف، ضرورت کتاب حاضر به چاپ دوم رسیده است با توجه به اینکه

  :است ناپذیر اجتناباشکاالت 

  .استالیفوز بمرتبته : که شکل صحیح آن» ال یفوز بمرتبة«  سوم،خط  :١٣ص  •

  .در آیه شریفه از قلم افتاده است »انتم«کلمه  :١٣ص  •

 ٩ص: ، مانندشود میکه در تمام صفحات کتاب مشاهده  »گ«شدن حرف فحذ •

ص  ،٣خط  ٣بند  ۴۶، ص۶خط  ۴۵ص  ،خط آخر ٣۶ص  ،٢خط  ٢٢ص ،۵خط 

ذیل عنوان  ٨۴ص ، انتهای صفحه ٧٧ص ،٣خط  ٢بند  ۵۵ص ،٢ خط ٢بند  ۵١

  . ...بند آخر و ٢۶٩ص  ،۴بند  ١٢١ص ، ۵خط  ١١٧ص  ،بیان مقدار حال مشبه

  .شود مینبود عالئم موجب اشکال در درک مفهوم  ،۴خط  :٢٣ص  •

  .استأطأ : ، که شکل صحیح آنالبالغه نهجاز  ای جملهدر  »أصا« :٣٢ ص •

  .اضافی است ».« ،۴از بند  ۴خط  :۵۵ص •

  .است(:) نقطه خط اول نیازمند عالمت دو: ٧٣ص  •

  .با ترجمه نیست و هماهنگکامل  »الوثیقة ...هو لباس«: ٧٣ص  •

  .شود )bold(بقیه تیره  مانند ۵عنوان شماره  :٨۶ص  •

  .هم آمده استسر  ذکرشدهبیت  :٩۵ص  •

  .اضافی است »ای«، بند آخر :١٠۵ص  •

  .اضافی است »آنها«کلمه  اول،خط  :١٠٨ص  •

   .است یمرق: که شکل صحیحش» یم رق« ،پایانی ماقبلخط  :١١٠ص  •

  .فونت پاورقی درشت است :١٣٩ص  •

 ،»استعاره مطلقه«و  »استعاره مجرده«، »مرشحه استعاره«عناوین  :١٢٢ص  •

 .شکل نیست کی
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   کتاب های کاستیبرخی پیشنهادها در جهت رفع 

و برای تشخیص از دیگر جمالت  () ویژه های گیومهدادن آیات قرآن در میان قرار  •

  .در کتاب یادشده عبارات

عربی که  و جمالتنیز ترجمه برخی عبارات  کتاب وترجمه آیات مورد اشاره در  •

 ٣٣، ص و بند آخر ٢بند  ٢٠ص :، مانندهای فراوانی در کتاب موجود است نمونه

  . ...و ١٠۵ ،٩۵ ،٨٩ فحاتص ،...قلم

ذکر این نوع  صورت به ۶٩اضافه تشبیهی در ص  درباره و درخورارائه توضیح مناسب  •

  .تشبیه در ذیل عنوانی مجزا

پاورقی  در حاشیه و یا دادن توضیحات اضافی که خارج از بحث اصلی هستندقرار  •

توضیح واژه  ٧٣ص  ،لفظ ابن اللبون درباره ٧٠ص : کتاب که از آن نمونه است

 ،)نیستدر ذکر آن  که البته ضرورتی(تفسیری در قرآن  های مسلک ١٣۵، ص نمرق

 جایگاه مثل در ادب عربی ١۶۴ص  ،شهرت خرمای خیبر دربارهتوضیحات  ١۴۶ص 

مبحث دفاع  ٣١٧ص  ،بالغت جناس ٣١١و  ٣١٠ص  ،)ضرورتی در ذکر آن نیست(

  .از سجع

ترجمه مرحوم شهیدی است  ،البالغه نهجترجمه مورد استفاده برای عبارات  ازآنجاکه •

که واژگان دشوار عبارات  کند می، ضرورت ایجاب ترجمه بیشتر شکل ادبی دارد و این

همچون ، این امر صورت یافته گاهدر پاورقی یا حاشیه کتاب توضیح داده شود که 

همچون است، توضیحی برای واژگان دشوار نیامده  ،برخی موارد و در ٧۵ص 

ارزشمند  های ترجمهاز دیگر  توانست مینویسنده محترم  و یا ...و ٧٩و  ٧١ فحاتص

   .چندان گردد، تا غنای اثر ایشان دوجویداین کتاب شریف بهره 

؛ با توجه به گستردگی زمینه کار که شامل تمامی تکراری های مثالپرهیز از ذکر  •

تکراری  های مثال، احتیاجی به ذکر است البالغه نهجاز ... و ها و نامه ها خطبه

 ٧٧ ،۶٧ فحاتص: که در چندجا تکرار شده است» لقد تقمصها«مثل عبارت  ؛نیست

  .٨۵ و
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من «شده همچون کاربرده بهبرخی اصطالحات نحوی  درباره و توضیحارائه تعریف  •

  .١١٣ص  »الم غایت« و »الم عاقبت«، ١۵ص » تبعیضیه

عربی از محاسن کتاب است که البته گاه  و عباراتکلمات در ابیات  گذاری حرکت •

تصحیح  تواند میکه  شود میابیات دیده  رخیدر اعراب ب ویژههب در آناشکاالت  برخی

 ص :چنین است ها گذاری حرکتشکل صحیح این های ذیل که مانند نمونه .شود

لنيمصراع اول ١١۴ص  ؛بمثل عمٍرو... رعف و ما ١٠٨
ِّ
 ١١۵ ص ؛...ف قامت تظل

  . ...من القلوِب و ... ٢٣٠ص  ؛...الذي ال یدرکه ُبعد

 و یادر آغاز هر فصل یا پایان آن  تواند میاستفاده از نمودار برای تسهیل یادگیری که  •

  .در میان مباحث مختلف باشد

 و شکلکردن شیوه ؛ دنبالها و مثالدر ارائه مباحث  و یکسانرعایت شکل یکنواخت  •

در ذکر تعداد مشخصی  و چهدر ارائه مثال  و چهچه در تعریف یک موضوع  ،یکسان

کند  مطالب و فهمکمک زیادی به تسهیل درک  تواند می... در هر عنوان و هااز مثال

شکل  شخاص از آن در ذهن ای رویه ،کتاب با خواندن بخشی از کتاب و مخاطب

در  و خستگیمالل  و موجب سازد میگرفته که او را با ساختار کلی کتاب آشنا 

در این زمینه دارد که در ادامه بدان  ها کاستیبرخی  ،کتاب حاضر .شود میمخاطب ن

  :شود میاشاره 

یک مثال هم  و گاه پردازد میمتعدد برای یک مبحث  های مثالنویسنده گاه به ذکر  

که از سویی شاید بیانگر  کند نمیی مبحث دیگر ذکر برا البالغه نهجاز 

و ایشان بر منبع مورد استفاده برای ذکر مثال در همه مباحث است  نداشتن اشراف

، ضعفی بودن یا نبودن مثال برای آن مبحث خاصبه  نکردنسویی دیگر اشاره از

و بررسی  ،شود میکه از عنوان کتاب برداشت چنان ،هدف آنکه حال .مضاعف است

 .شود مینه آنچه در کتب دیگر نیز یافت  ،است البالغه نهجمثال از  جویوجست

اعالم کند مثالی از  صراحت بهاین کار را انجام داده است که  بار یکهرچند نویسنده 

ا صورت عکس ؛ اممورد پنجم از انواع التفات ٢۵٢ص : نیافته است البالغه نهج
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ص  ،اقسام مجاز ٩۵ص  ،تشبیه ملفوف ٧۶ص : این مطلب فراوان است، مانند

دو نوع از  ١٩۴ص ،انواع مجازاز برخی  ١٧٩ و ١٧٨ص  ،استعاره مرشحه ١٢٢

برای شکل  که درحالیشکل اول استخدام  ٢٢۶ص ،مورد ب ٢٢۴ص ،مجاز عقلی

نوع  ٢۵٠ص ،نوع دوم باب تجرید ٢۴٩ص ،متعدد ذکر شده است هایی مثال ،دوم

   . ...نوع دوم باب التفات و ٢۵١ص ،از انواع تجرید و پنجمچهارم 

 است، مانند کردن مثال بدون ارائه تعریفارائه ،در کتاب ناهمگونیشکلی دیگر از  

   .مبحث استدراج ٢٧٨ص 

صنعت  های مثالدر  البالغه نهجاز  و سپسدر ارائه مثال از قرآن  ناهمگونی 

تمامی مباحث  و درالبته اگر این رویه در همه جای کتاب  .)٢۶٠ص (استخدام 

  .خواهد بود و مناسب، مفید مراعات شود

 - ٣١۴متعدد در مبحث سجع متوازی در صفحات  های مثالدر ارائه  ناهمگونی 

، متعدد مواجه شده های مثالنویسنده در اینگونه مواقع که با  رسد می نظربه .٣١۶

و در برخی مباحث دیگر شاهد کمبود مثال  که درحالی ،به ذکر آنها پرداخته است

طور کامل بررسی نشده آن باشد که بهناشی از  شاید، که نبود مثال هستیم گاه

یکنواختی  شکل  هم ،آوردن تعداد مشخصی از مثال در همه مباحث رو ازاین .است

منبع  نوانع بهاگر  ویژههب ،کند نمیهم در خواننده ایجاد مالل  و دهد میبه کتاب 

و کنایه  ١٩۶در باب کنایه از موصوف صفحه  .درسی مورد استفاده دانشجویان باشد

  .است گونه همین ١٩٩از صفت صفحه  

؛ یک نمونه دیگر برای ناهمگون بودن شکل و توضیحدر ارائه تعریف  ناهمگونی 

 .تعریف از مباحث گوناگون کتاب است ۀارائ نبودنارائه مباحث در یکنواخت

 و سپسابتدا به زبان عربی  ،٨٨صفحه  و مجازتعریف حقیقت  عنوان نمونه به

این شکل  که درحالی ؛)٩۶نیز در تعریف استعاره صفحه  و( ترجمه فارسی آمده است

مثال در مبحث  طور به .همسان با بقیه مباحث کتاب باشد بایست میاز ارائه تعریف 
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این  گرنهاین از باب مثال است و  البته .شود میاین حالت دیده ن ،۶۵تشبیه صفحه 

  .شود میشکل از ارائه تعریف در یک مبحث در موارد دیگر نیز نقض 

 گاهو  شود میکه در همه جای کتاب دیده ن ،در ارائه مثال از شعر عربی ناهمگونی 

کنایه ص  و ١٠۴مثل مبحث استعاره مصرحه ص  .زندنویسنده دست به این کار می

ارائه مثال از شعر عربی بدون ذکر مثال از  ،نمونه دیگر این موضوع .١٩۵

   .٩٩در مبحث استعاره تصریحیه ص  ،است البالغه نهج

  

   عبارات نامفهوم

بیشتر نویسنده دارای ابهام است که این اشکال  و جمالتدر کتاب حاضر برخی عبارات 

بند آخر تا  ١۶ص، ٢خط  ١۵ص  ،٣خط  ١۴ص: مربوط به مقدمات آغاز کتاب است، مانند

آن در  و ارکانمواضع تشبیه . ٢٣۶بند آخر از ذیل خطبه  ٣٢ص  ،١٧انتهای این بند در ص 

  .داردتوضیح  به نیاز،  ۶۶صفحه  یها مثال

  

  دو اشکال عمده بر کتاب 

، دو ۀ کار خودو شیو ها انگیزهضمن بیان  ،پیشگفتار آن و درنویسنده در این کتاب  •

 ،)١٧ص (اما به اذعان خود نویسنده  ).١۶ص ( گیرد میعیب کلی بر کتب بالغی 

و آن عیب  است، شامل پیشتر ذکر کرده استدوم که  و نقصکتاب او نیز بر عیب 

و یا جمالتی  ابیات ،مورد استشهاد در کتب بالغی دیگر های مثالاین است که 

از  و منفصلکه به شکل گسسته  سخن استمجموعه و یاشده از یک قصیده قیچی

که چنان البته. شود میسخن ارائه جمالت دیگر آن مجموعه و یاسایر ابیات قصیده 

 کند میدر ادامه توجیهی ذکر  هرچند دارد،کتاب خود او نیز همین نقص را  ،دگفته ش

  .کند نمیکمکی به رفع آن نقیصه  ،که منطقی نبوده

از  اول اینکه: به دالیلی است  و این باشد تر جزئیست بهتر ا و یا تواند میعنوان کتاب  •

در این ) نه همه اقسام بدیع هم آن( و بدیعفقط دو علم بیان  ،سه شاخه علم بالغت



  ١٤١    جلوه های بالغت در نهج البالغه  

  

 

، نویسنده در آمده تر جزئیبرخی اشکاالت  طوری که درهمان دوم؛ شودکتاب می

با عنوانی  این و آورد نمی البالغه نهجبرخی عناوین همین دو قسم نیز مثالی از 

     .، سازگارتر استبرای کتاب تر جزئی

  

  گیرینتیجه

منبعی برای  عنوان به البالغه نهجاین کتاب و برگزیدن  آوری جمعتالش نویسنده در 

کاری ستودنی است و بدون شک نویسنده زحمات زیادی را در این راه  ،بررسی مباحث بالغت

ف « اند گفته که ازآنجایی .اما اشکاالتی در کتاب وی وجود دارد .به دوش کشیده است
ّ
من أل

، تی که در چند محور اشکاالت چاپیاشکاال  .ساختن آن ضروری استکه مرتفع »استهدف

ضرورت  ،کتاب های کاستیاما آنچه در میان  .شددر این مقاله بررسی ... و آرایی صفحه

، یادشده در متن مقاله، جدای از دو اشکال عمده شود میبیشتری برای رفع آن مشاهده 

در کتب درسی دانشگاه رعایت شده و امر  طور معمولبهکه  هاست شاخصه رخیبه ب یتوجه بی

، رعایت شکل همچون استفاده از نمودار هایی شاخصه؛ سازد می تر آسانرا  و یادگیریادراک 

، آوردن در تمامی مباحث و یکسان، ارائه مثال به شکل متناسب ائه تعریفیکنواخت در ار 

 آنکه حال .کند میکمک  و بهتر تر آسان که خواننده را در یادگیرِی  ...تعداد مشخصی از مثال و

در ذهن خواننده است که سبب  و آشفتگیچنین مسائلی موجب نوعی تشویش  نکردنرعایت

کتبی  و یاب حاضر کتا ،امید است که با بازنگری در این مسائل .شود میوی  و خستگیمالل 

و روی خوانندگان ای منابع موجود در درس بالغت، فرااز این دست بتواند جایگزینی مناسب بر 

  .دعزیز قرار ده پژوهشگران





  

  

  

  

  

  

  »عروض و قافیه عربی«

  

  

  

  قهرمانی مقبل اصغر علی: مؤلف

          بوشهر و سازمان سمت فارس خلیجدانشگاه : ناشر

  ١٣٩٠: سال نشر

   اول: نوبت چاپ

 تهران: محل نشر

  ١٨٩: تعداد صفحات

  ١دکتر یحیی معروف: ناقد

  

  معرفی اثر

را از  قهرمانی مقبل اصغر علیاثر دکتر » عروض و قافیه عربی«کتاب این مقاله بر آن است تا   

این کتاب برای آموزش عروض و قافیه تدوین  .کنددو منظر شکلی و محتوایی نقد و بررسی 

سبک آموزشی این اثر بر اساس روش قدیمی آموزش عروض یعنی تکیه بر دوایر . شده است

  .عروضی است

                                                            
  y.marof@yahoo.com               علمي گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه رازي كرمانشاهتئعضو هي - 1



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ١٤٤
 

 ي، طرح جلد،آرای نگاري، صفحه به حروف» تحلیل ابعاد شکلي«در در نقد و بررسی این اثر  

پرداخته  به موضوعات ذیل» یل ابعاد محتوایيتحل«و در . ..رعایت قواعد ویرایش و نگارش و

هایي از نوآوري در اثر؛  نظم منطقی و انسجام مطالب در کل اثر؛ وجود نمونه :خواهد شد

کیفیت رعایت امانت؛ میزان انطباق  ابع از جهت علمي و اشکاالت آنها؛میزان اعتبار من

؛ مؤلف یها بررسي نحوه نقد و ؛توای اثر با عنوان و فهرست؛ میزان نوآوری در این اثرمح

برای تفهیم ) جدول و تمرین(گیری از ابزار الزم علمی  واژگان؛ بهره یابی معادلضعف در 

  .موضوع؛ میزان سازواري محتواي علمي و پژوهشي اثر با مباني و اصول دیني و اسالمي

  

  اثر شکلي بررسی

  نگاري حروف -١

های یاء است قطع و نیز نقطه ۀهای همزدقیق عالمت رعایت ،یکی از نکات مثبت این اثر

واو به کلمه بعدی  ،همچنین در ابیات عربی. که در همه ابیات عربی مراعات شده است

گاهی   بنابراین. محترم با نگارش واژگان در عربی است مؤلفمتصل شده است که نشان از آ

  .مراعات شده است خوبی بهنگاری حروف شود گفتمی

  

  آرایي صفحه - ٢

در  عنوان نمونهبه ؛شودهایی نیز در آن دیده میاما نقص. خوب است نسبتبهآرایی صفحه

نیاز به  ،این صفحه که تقدیم آن بیش از یک سطر نیست. »... تقدیم به«با عنوان  ١٠صفحه 

سفید گذاشت و یک سطِر تقدیم را به اول  توان صفحه راحتی می .درج شماره صفحه ندارد

  .صفحه بعد منتقل کرد

  

  طرح جلد -٣

زیرا هیچ ارتباطی با عنوان کتاب، یعنی عروض و قافیه  ،طرح جلد بسیار نامناسب است

های عربی و حداقل یک بایست تصاویری از تفعیلهدر طراحی چنین کتابی می. عربی ندارد



  ١٤٥    عروض و قافیه عربی

  

 

 ،خواننده با دیدن آن که طوری به ،شدر آن جای داده میبیت زیبای عربی به شکل مناسبی د

  .به محتوای اثر پی ببرد

  

  رعایت قواعد ویرایش و نگارش - ٤

های عمده این اثر است که به یکی از ضعف ،قواعد ویرایش و نگارش نشدنرعایت

  :دشوهایی از آن اشاره می نمونه

با . نگارشی این کتاب است های ضعفیکی از  ،استفاده فراوان از ضمیر متکلم •

 ۀشده، دستور ملوکانکند متن نوشتهنگاهی به مقدمه این اثر، خواننده احساس می

فقط مختص  -متن اصلی از  نظر صرف -شواهد زیر  .یکی از پادشاهان است

  :پیشگفتار مؤلف است

   . ...مازیرا به نظر ... این بوده ما تالش: آخر پاراگراف ،١ص  

تعریف «به تحلیل ... پرهیز کردیمدر حد امکان از تحلیل : به بعد سطر دهم ٢ص  

... نیز چون گذشتگان ماسبب همینبه ...ایممعرفي کرده...  .ایمپرداخته» قافیه

 تقطیع... بینیمنمی      با اسباب و اوتاد  ...پرداختیمبه این موضوع ... خاتمه دادیم

-آوردهبه ترتیب عروض خلیل  ...هیچ تفاوت بنیادی به نظر ما اگرچه... کنیممی

... نیافتیمدر دیوان شاعران  ...ایماوزان نادر را آورده.. .ایمکردهاستخراج  ...ایم

  .... ایمدادهآموزش 

... پردازیممیبه شرح مبانی علم عروض  :فقط در پاراگراف اول ۶ص ،مقدمه 

وزن شعر ... دیدیمبا آن حال بهتر  ایمهداشتتوجه... دهیممیقرار  ...کنیممیمعرفي 

  .بپردازیمعربی 

  . ...کنیممی نظر صرف... دانیممیکّمّیت ِصرف  :  ... ٨ص  

  .کنداستفاده از این قبیل ضمایر، خواننده را دچار نوعی انزجار می

  :مانند ،در مواردی نیز نگارش متن، ضعیف و در حد گفتار عامیانه است •



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ١٤٦
 

ما برای تمیز این اوزان از اوزان مورد  ...« :سطر اول پاراگراف دوم ،١٨٠ص  

زیرا در دیوان  ؛را در متن کتاب نیاوردیم ها وزناستفادة شاعران، این گروه از 

  .»...که البته ادعای آن را نداریم. مثالی برای آنها نیافتیمشاهد ،شاعران

 .»...نیافتیمشاهدی  ها وزنبرای این  باوجودایناما ... « :سطر اول ،١٨١ص  

  

  به نگارش صحیح فارسی توجهی بی -٥

شود که به یک نمونه به نگارش صحیح فارسی دیده می توجهی بیدر این اثر شواهدی از 

بسیاری در  آوریهاینوعبه » موشحات«در  ویژه به ... :١٣سطر  ١١۴ص  :شودبسنده می

  . ...اندمجال وزن دست زده

بسیاری در مجال وزن  هاینوآوریبه » موشحات«در  ویژه به: ... نگارش صحیح

  . ...اند زده دست

  

  تغییرات نامناسب در همزه - ٦

  . ...آن کاسته شده باشد اجزاءیا از تعداد  ..: .١٩سطر  ٣۴ص  •

  . ...آن کاسته شده باشد اجزاییا از تعداد . : ..نگارش صحیح

  . ...اوزان نادر هستند جزوداللت بر این دارد که  .: ..٢۶پاورقی ص  •

  . ...اوزان نادر هستند جزءداللت بر این دارد که : ... نگارش صحیح

  

  »را«استفاده نامناسب از حرف  -٧

نگارش . باید بالفاصله پس از مفعول قرار گیرد) »را«حرف ( واسطه بینشانه مفعول 

از فعل و  پسنباید  گاه هیچ» را«حرف که باید توجه داشت . است مهمبسیار » را«صحیح حرف 

سطر پنجم تا  ٢٢ص : ماننداین اصل در مواردی رعایت نشده است، . متصل به آن ذکر شود

ما در این کتاب دستة اول و دوم یعنی تمامی تغییراتی که رعایت آنها در ضمن یک  :هفتم

  .آوریممی» جوازهای وزنی«با عنوان  نیست راقصیده الزامی 



  ١٤٧    عروض و قافیه عربی

  

 

که رعایت آنها  تغییراتی رادستة اول و دوم یعنی تمامی  ،کتابما در این : نگارش صحیح

  .آوریممی» جوازهای وزنی«با عنوان  ،در ضمن یک قصیده الزامی نیست

  

  هاناهماهنگی در ساختار جمع -٨

 ٢٢در ص  عنوان نمونهبه .یکسان برخوردار نیستند یها از ساختار عدر این کتاب، جم

» وزنی ممیزهای«اما در سطر بعد  ،تکرار شده» وزنی ممیزات« ۀواژ دوبار ،١٣و  ١٢سطرهای 

  .درج شده است

استفاده شده » علل«و بار دیگر از » هاعله« ۀاز واژ بار یکصفحه،  انتهای بند ٢٨ص یا در 

متأثر از این دوایرند؛  عللکه بسیاری از ... محض و چه هایعلهچه  -ممیزهای وزنی  :است

  . ...عللیعنی 

  

  اثر محتوایي بررسی

  نظم منطقی و انسجام مطالب در کل اثر -١

و نیز درون هر ) تسلسل عناوین کلي کتاب(در کل اثر، نظم منطقی و انسجام مطالب 

اما تسلسل عناوین و  ،شودمشاهده می) اثر تسلسل عناوین جزئي و پیوند با نتیجه (فصل 

  .سهولت، عروض عربی را بیاموزدشیوه آموزشی این اثر طوری نیست که خواننده بتواند به 

  

  از نوآوري در اثر هایی نمونهوجود  - ٢

اختصاص داده » اوزان نادر در شعر عربی«نویسنده محترم در انتهای این اثر، فصلی را به 

  .شودنوآوری محسوب می نوعی بهاست که کار ارزنده و 

  

  میزان اعتبار منابع از جهت علمي -٣

برآن انتظار عالوه. نکردن از منابع متعدد استثر استفادهعمده این ا های ضعفیکی از 

هایي همچون مقایسه عروض فارسی و عربی، تشابه بحر کامل و رجز و یا رفت در زمینهمی



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ١٤٨
 

ازمان سمت در که س» العروض العربي البسیط«به کتاب ... قافیه ومباحث تضمین در علم 

  .شدمراجعه می ،دهبه چاپ رسان ١٣٧٨سال 

 عنوان نمونهبه. علمی نگاشته نشده است صورت بهعالوه بر این نقایص، منابع این اثر 

هر یک   که درحالی ،اند شده مرتبدرهم  صورت بهفارسی و عربی و نیز مجالت  های کتاب

  :بخشی از چیدمان این اثر در بخش منابع و مآخذ است ،نمونه زیر. تفکیک شود دبایمی

  )منبع عربی... (السیرافي ابوسعید

  )مأخذ فارسی... (شمیسا، سیروس

  )منبع عربی... (الحلي الدین صفی

 ،وجود نسخه خطی در میان دیگر منابع است ،یکی دیگر از نقایص در بخش منابع و مآخذ

 نصیرالدینخواجه  :د، مانندجداگانه تفکیک شوهای خطی باید با عنوان نسخه که درحالی

  )نسخه خطی(طوسی 

  

  ذکر منابع و حذف مآخذ - ٤

نابع با م که درحالی ،اکتفا کرده است» منابع«تنها به واژه  ١٨٦نویسنده محترم در ص 

منبع، همان محل  زیرا ؛)٩٩: م١٩٨٥، عبدالرحمنعمیرة، (متفاوت است ) مراجع(مآخذ 

، محل ثانوي مطلب مورد نظر )مرجع(اصلي و خاستگاه مطلب مورد نظر است، اما مأخذ 

: ک.ر( منابع فقط نهاین در حالی است که این اثر مشتمل بر منابع و مآخذ است . است

و برخی دیگر از عناوین،  عناوین مقاالت نویسنده محترم. )٥٩: ش ١٣٩١معروف، یحیی، 

  .نه منبع ،آیدمی بحسا بهمرجع 

  

  به منابع اینترنتي ندادنارجاع -٥

مهم در  های نقصبه منابع اینترنتي، یکی از  ندادنارجاع ،امروزه برخالف سالیان گذشته

. شود در این اثر یک آدرس اینترنتی مشاهده نمی متأسفانه. شودجدید محسوب می های کتاب

  .اطالعات و دستاوردهای علمي استتوجهی به آخرین معنای کماین امر به



  ١٤٩    عروض و قافیه عربی

  

 

  

  حذف عالئم اختصاری - ٦

از ذکر تاریخ میالدی، حرف  پسیکی دیگر از نقایص این اثر در منابع و مآخذ آن است که 

برای ) ش(برای هجری قمری و ) ق(و یا ) هـ(و ) میالدی(عالمت اختصاری  عنوان به) م(

  .هجری شمسی ذکر نشده است

از عالئمی استفاده شده که تاکنون  ،سطر چهارم ١٨٧ذ صهمچنین در منابع و مآخ

در  ،ذکر شده »ال طبعه« ،که تاریخ چاپ ندارند هایی کتاببرای  عنوان نمونهبه. سابقه ندارد

  .شودنوشته می) ال تا(و یا ) تاریخبدون (یا ) بال تاریخ(حالی در عربی 

  

  تکرار نام مؤلف در منابع و مآخذ -٧

 تکرار باشد،شده  استفاده مؤلف یک از تألیفاگر دو یا چند  ،مآخذدر نگارش منابع و 

دو  حدود طول به افقي خط یک آنها، جای به .ندارد لزومي او کوچک نام و خانوادگی نام

اما نویسنده محترم این اصل را .شود مي گذاشته نقطه خط، انتهاي در ورسم  متر سانتي

  .تکرار شده است »...االخفش، ابوالحسن« دو بارعنوان مثال به. مراعات نکرده است

  

  کیفیت رعایت امانت -٨

   :چندان مراعات نشده است -شود به دالیلی که ذکر می -رعایت امانت در این اثر 

. و مآخذی استفاده شده که در متن به آنها اشاره نشده است از منابعدر این اثر،  •

که در متن اثر دیده  شده ذکرتعدادی از منابع و مآخذ در انتهای کتاب  دیگر عبارت به

 ،این منابع انتخاب کرده از نویسنده محترم بیشتر مطالب خود را در حقیقت. شودنمی

  :ازجمله ؛اما ارجاعی به آنها نداده است

  ...ق حسین شاذلي، تحقیابن جنی، کتاب العروض 

  ...، ضرورة الشعرابوسعید، السیرافي 

  ...یعقوب، امیل بدیع، المعجم المفصل في علم العروض 
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فصل سوم  ١٧٠ص  عنوان نمونه دربه. شوددر موارد زیادی نیز ارجاع دیده نمی •

برخی از علمای معاصر قافیه، عیوب «: نویسدنویسنده محترم می، )عیوب قافیه(

واننده انتظار خ. »...نخست عیوبی که ناشی از: اندقافیه را به دو دسته تقسیم کرده

چه  در کلرا بشناسد و اینکه » علمای معاصر قافیه«دارد حداقل یک نفر از این 

  .گروهی هستند که یک ارجاع به آنها داده نشده است

در همه صفحات  تاحدودیالبته این نقص . در موارد متعددی نیز ارجاع ناقص است •

 : شودنمونه به چند مورد اشاره می عنوان به. شوددیده می

در ضمن یک قصیده در جایگاه توجیه جمع کند؛ مثال ... «: ٢٠سطر  ١۶۵ص  

ز چه کتابی، چه در این ارجاع مشخص نیست ابیات متنبی ا. »)متنبی، متقارب(

آن در منابع و مآخذ نیز نامی از بر عالوه. انتخاب شده است... ناشری، چه سالی و

  .آن به میان نیامده است

بحتری و از همین  -٢ .شعر از ابوتمام است -١«: ٢و  ١پاورقی  ١٠٣ص  

ای در ارجاع جز نام شاعر درج ننموده که مشخصه هیچ ،نویسنده محترم. »...قطعه

  .این امر موجب ضعف این اثر علمی شده است

، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٣، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٤، ٤٢، ٤١، ٤٠ فحاتپاورقی ص :و نیز مانند

٩٤ ،٩١، ٩٠، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٨، ٦٦، ٥٩ ،

  .١١٢ و ١١١، ١٠٨، ٢پاورقی  ١٠٧،  ١٠٤، ١٠٢، ٩٩، ٩٦

  

  میزان انطباق محتوای اثر با عنوان و فهرست - ٩

اما در مواردی محتوای اثر با ادعای  ،محتوای این اثر با عنوان و فهرست آن منطبق است

منطبق ) چهارص (» پیام پژوهش«ای با عنوان یعنی صفحه ،در ابتدای کتاب شده مطرح

  :در این صفحه آمده است. نیست
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و زبان و  زبان و ادبیات فارسیهای این کتاب برای دانشجویان رشته«

در مقطع » درس عروض و قافیه«منبع کمکی در  عنوان بهادبیات عربی 

  .»...تدوین شده است واحد ٢کارشناسی به ارزش 

چگونه !! شودنمونه در این کتاب دیده نمی عنوان بهدر حالی که حتی یک بیت فارسی 

اما یک بیت فارسی در آن  ،ممکن است این متن برای دانشجوی فارسی تدوین شده باشد

فارسی با عربی مقایسه نشده  هایبحر  یک ازاز سویی دیگر، هیچ!! وجود نداشته نباشد؟

هستند نیز اشاره  مصرف کمفارسی که در عربی  پرمصرفی بسیاری از بحرها به است؛ حتی

در فارسی  ،بحر رمل عربی که شش تفعیله داردکه گفته نشده  عنوان مثالبه. است نشده

  .ای استهشت تفعیله

  

  میزان نوآوری در این اثر  - ١٠

 کارگیری بهنوآوری در این اثر، اعم از طرح نظریة علمي جدید، ارائه ساختار علمي نو، 

چندان ... یت ویژه، تنظیم جدید از مباحث وادبیات علمي روزآمد، طرح یك افق نو و خالق

  .قابل توجه نیست

نکته جدیدی  ،ها استداللنظرات جدید و  ۀادعای نویسنده محترم مبنی بر ارائ رغم علی

و تنها در بحر متدارک مدعی  ذکر نشده است و قافیهجز تکرار گفتار پیشینیان علم عروض 

هیچ  ،اما در این کتاب!! ساخته اخفش نیست ،بحر متدارک که ثابت کرده ای مقالهست در ا

سطر دهم، سخنان دکتر شمیسا را نقد  ۶١وی همچنین در ص . کنددلیل و مدرکی ارائه نمی

امری بدیهی تلقی  اما این سخنان در عربی -که البته صحیح و بجاست  -کرده است 

بنابراین پاسخ . اندکتر شمیسا در این مورد اشتباه برداشت کردهجناب آقای د  هرچند ؛شود می

» البسیطالعروض العربی «نده در کتاب ویسن. حاوی نکته جدیدی در عربی نیست ،به ایشان

قد یشتبه علی «: )٧٠ :ش١٣٧٨معروف، : ک.ر( به این مطلب اشاره کرده است تفصیل به

م العروض 
ّ
ْن  ( »الکامل المضمر«متعل

ُ
ْن  ( »الرجز«، بـ) -ن  - -ُمْتفاِعل

ُ
ِعل
ْ
)  -ن  - -ُمْسَتف
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ْن (فطریق معرفتهما هو أننا متی وجدنا تفعیلة متحرکة الحرف الثاني 
ُ
فإن القصیدة من ) ُمتفاِعل

 .»الکامل  و إال فهي من الرجز

بار در نند که گویی این نظریه برای اولیکمی پردازی نظریهگاهی نویسنده محترم آنچنان 

 های عالمت درباره ،سطر آخر ١٠حه در صف عنوان نمونهبه. شودعلم عروض مطرح می

هیچ فرق به نظر ما  ازآنجاکه« :نویسدشود، میاختصاری تقطیع که امر عادی تلقی می

ترند، مأنوس» -«و  »U«و نیز اغلب ایرانیان با دو نشانه  ساسی میان این دو روش وجود نداردا

  .»ترجیح دادیمدر این کتاب ما نیز این شیوه را 

  

  ها بررسي نقد و ۀنحو - ١١

خطا ) ح«بخش  ١٣۵در صفحه  عنوان نمونهبه. نیست معتبرنقدهای این اثر در مواردی 

 زبانان فارسیکه نویسنده محترم مدعی است ، »اشعار در دواوین و راه تشخیص آن در تنظیم

وی سپس به دو بیت از بحر رمل . اندیک مصراع تلقی کرده منزله بهیک بیت را  اشتباهبه

  :نویسدمی ،شاهد مثال استناد کرده عنوان به

ه واسقني واسـق النـداَمی م َتَنبَّ
ُ
 یا ندیمي ق

 

 خلنـــي أســـهر لیلـــي ودع النـــاس نیامـــا  

  

 فـــاعالتن فـــاعالتن فـــاعالتن فـــاعالتن

 

 فــــاعالتن فعالتــــن فعالتــــن فعالتــــن  

  

 وهـدیر الرعـد قـد أبکـی الغمامـااسقیاني 

 

 وشفاُه الزهر تفتـرُّ مـن الضـحک ابتسـاما  

  

  

این نحوه چیدمان در بحر رمل اشتباه است و شکل صحیح آن  که وی مدعی است

  :زیر است صورت به
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ـــــه ـــــم َتَنبَّ
ُ
ـــــدیمي ق ـــــا ن  ی

 

ــــداَمی   ــــق الن ــــقني واس  واس

  

 فـــــــــاعالتن فـــــــــاعالتن 

 

 فـــــــــاعالتن فـــــــــاعالتن   

  

ــــــي ــــــهر لیل ــــــي أس  خلن

 

ــــــــــا   ــــــــــاس نیام  ودع الن

  

ـــــــــاعالتن فعالتـــــــــن  ف

 

ـــــــــــن   ـــــــــــن فعالت  فعالت

  

ـــدیر الرعــ ــــداســـقیاني وه  ـ

 

ـــــــا   ـــــــی الغمام ـــــــد أبک  ق

  

 روشــــــفاُه الزهــــــر تفتــــــر 

 

ـــــن الضـــــحک ابتســـــاما    م

  

زیرا این ابیات متعلق به یک  ؛در فارسی صحیح نیست ،این شیوه از چیدمان اول اینکه

های بحر مجتث یا رمل را هشت تعداد تفعیله ،زبان فارسیاست و شاعران  زبان فارسیشاعر 

ای هستند، بر این اساس ابیات فارسی همگی هشت تفعیله! نه چهار تفعیله ،دانندتفعیله می

  .)٣١۵زل حافظ، غزلیات، غ( زیر از حافظ شیرازی در بحر مجتث مانند بیت

  

 خیــال نقــش تــو در کارگــاه دیــده کشــیدم

 

ــدم و    ــو نگــاری ندی ــه صــورِت ت  نشــنیدمب

  

ــــاِعالُتْن
َ
ْن ف

ُ
ِعل
ْ
ِعالُتــــْن ُمــــَتف

َ
ْن ف

ُ
ِعل
ْ
 ُمــــَتف

 

ــــْن    ِعالُت
َ
ْن ف

ُ
ِعل
ْ
ــــَتف ــــْن ُم ِعالُت

َ
ْن ف

ُ
ِعل
ْ
ــــَتف  ُم
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  :)٨۶٣ :کلیات سعدی سعدی،( مجتثو نیز مانند بیت زیر از سعدی شیرازی در بحر 

س کـه بمیـرم در آرزوِي تـو باشـم
َ
 در آن َنف

 

  تو باشمبدان امید دهم جان که خاِك کوِي   

ــــْن ِعالُت
َ
ْن ف

ُ
ِعل
ْ
ــــَتف ــــْن ُم ِعالُت

َ
ْن ف

ُ
ِعل
ْ
ــــَتف  ُم

 

ِعالُتــــــْن   
َ
ْن ف

ُ
ِعل
ْ
ِعالُتــــــْن ُمــــــَتف

َ
ْن ف

ُ
ِعل
ْ
 ُمــــــَتف

  

به زبان  هرچند زبان فارسیکردند که شاعران نویسنده محترم باید به این نکته توجه می

. اندنظر داشته ای را مدهمان ساختار عروضی فارسی یعنی هشت تفعیله ،اندعربی شعر گفته

شش تفعیله  ،در بحر رمل عربی عنوان مثالبه. این امر در سایر بحرها نیز تکرار شده است

  :)٧۶٠ :همان(گوید سعدی می. فارسی هشت تفعیله دارد بحر رمل که درحالی ،شوددیده می

ــر
َ
 آفتــاب اســت آن َپریــُرخ ، یــا مالئــك ، یــا َبش

 

ِلـف،   
َ
 یـا َنْیشـکر؟قاَمَتست آن، یـا قیامـت، یـا أ

  

ـــِتي  عـــْن ِقصَّ
ً
ـــاِني ســـائال ت

َ
ـــي أ ِن

ّ
ال
ُ
 بعـــُض خ

 

ــْر    َب
َ
 ِصــفاُر الوجــِه ُیْغِنــي َعــْن خ

ْ
ل
َ
 قلــُت ال َتْســأ

  

ـن یـك َزمـان
ُ
ـذر ک

ُ
 آخر اي َسرِو َروان ، َبر مـا گ

 

ــر  
َ
ــْن یــك َنظ

ُ
ــر ک

َ
 آخــر اي آراِم جــان ، َدر مــا َنظ

  

ْو ال أنَت، شخصي َمـا اْنَحَنـی
َ
 یا رخیَم الجسِم ل

 

ـْو ال أنـَت َدْمِعـي َمـا اْنَحـَدْر   
َ
ـْرِف ل

َّ
 الط

َ
 یا کحیـل

  

ْن(فــاِعالُتْن فــاِعالُتْن فــاِعالُتْن فــاِعال
ُ
 )فــاِعل

 

ْن (فــاِعالُتْن فــاِعالُتْن فــاِعالُتْن فــاِعال   
ُ
 )فــاِعل

  

ْن(فــاِعالُتْن فــاِعالُتْن فــاِعالُتْن فــاِعال
ُ
 )فــاِعل

 

ْن (فــاِعالُتْن فــاِعالُتْن فــاِعالُتْن فــاِعال   
ُ
 )فــاِعل
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ــاِعال ــاِعالُتْن ف ــْن ف ــاِعالُتْن فِعالُت ْن(ف
ُ
ــاِعل  )ف

 

ْن (فــاِعالُتْن فــاِعالُتْن فــاِعالُتْن فــاِعال   
ُ
 )فــاِعل

  

ْن(فــاِعالُتْن فــاِعالُتْن فــاِعالُتْن فــاِعال
ُ
 )فــاِعل

 

ْن (فــاِعالُتْن فــاِعالُتْن فــاِعالُتْن فــاِعال   
ُ
 )فــاِعل

  

زیرا اشعار ملمع همین  نیست؛صحیح  طورکلیبهبنابراین نقد نویسنده محترم در این زمینه 

  .تواند درست باشدشاعران بیانگر آن است که چیدمان پیشنهادی نویسنده محترم نمی

  

  واژگان عربی یابی معادلضعف در  - ١٢

به چند نمونه  در این کتاب بسیاری از واژگان عربی بدون معادل درج شده است که تنها

  :شوداکتفا می

  .شودگفته می ُمزاَحفاجزای  : ...اول سطر ١٧ص  •

  ...َحَسنزحافات  :١٠سطر  ١٧ص  •

  »در شعر عربیذو وزنین غیاب اوزان دوری و ) ط بند« :١٣۶ص  •

  .است» دو وزنی«معادل این واژه  .در فارسی متداول نیست وجه هیچ بهذو وزنین 

. بدون اینکه معادل فارسی آن نوشته شود ،ذکر شده» الدوبیت« واژه ،١١١در تیتر صفحه  •

  .البته در پاورقی شرحی بر آن آمده است اما تیتر، همان صورت و شکل عربی است

  

  از ساختار عربی تأثیرپذیری -١٣

نویسنده در بسیاری از واژگان عربی متداول در فارسی به نگارش عربی آن بسنده کرده 

  :مانند. با عربی متفاوت است کلیبهنگارش فارسی  که درحالی ،است

باید گفت که تغییری که  علهتمیز زحاف از  درباره«: اول و دوم بند قسمت ب ١٧ص  •

  .»...در سبب نیز وارد شود علهممکن است . است عله تردید بی ،دهددر وتد رخ می



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ١٥٦
 

  نوشته  »ت«در فارسی با  که درحالی ،شودواژه علة در عربی با تاء مدور نوشته می

: در فارسیو  ...و ، علة، مناجاة و مکافاةآیة الله العظمی: در عربیعنوان نمونه به .شود می

  . ...له عظمی، علت، مناجات، مکافات وآیت ال

هایی بر این منوال خلق کرده که در فارسی شنیده و یا جالب است که نویسنده محترم جمع

  :مانندنوشته نشده است، 

 هستند که همانند زحاف عمل  هاییعله ،محض هایعله: سطر سوم ٢٢ص  •

  . ...کنند می

  

  برای تفهیم موضوع) جدولتمرین و (علمی گیری از ابزار الزم  بهره -١٤

گیری از ابزار الزم علمی مشتمل بر تمرین و جدول  در این اثر، میزان و چگونگی بهره

  .برای تفهیم موضوع، متفاوت است

رینات اما در مبحث تم. ول برای تفهیم موضوع است، استفاده از جدمثبت این کتابنکته 

کاربردی نیست و  وجه هیچ بهشده های دادهنیازمند بازنگری اساسی است؛ زیرا تمرین

یادگیری  برایهای متعددی از بحرها زیرا نمونه. باید گفت تمرین عملی وجود ندارد تاحدودی

 ،بیت ١٩نویسنده سعی کرده از هر شاعری مانند حسان بن ثابت . تخواننده، تقطیع نشده اس

 و بیت ٢۵حافظ ابراهیم  ،بیت ٢٠سعدی شیرازی  بیت، ٢۵، طغرایی بیت ٢۵شریف رضی 

حل  و نمونه حل کند عنوان بهبدون اینکه یک بیت از آنها را  ،بیت انتخاب کند ٢٠صنوبری 

  . به خواننده موکول شده است هاتمامی تمرین

مثال در  عنوان به. این است که همین تمرینات نیز متنوع نیستنکته حائز اهمیت دیگر 

نواس و تمرین ابو پانزده بیت از دیوان ،٢شود که تمرین شماره دو تمرین دیده می ،١۶٧ص 

  .معری انتخاب شده است ده بیت از لزومیات ابوالعال ،٣شماره 

کرده که در های تکمیلی باز را با عنوان تمرین بابی ،١۴۶تا  ١٣٩صفحه نویسنده محترم از 

شاعران مراجعه و  ایهواندیبه  خودتواند زیرا خواننده می ،کندحقیقت کمکی به خواننده نمی

در هر کتابی دادن تمرین انبوه، بدون . و بر اساس آن، تمرین کند تی را انتخابابیا دلخواه به



  ١٥٧    عروض و قافیه عربی

  

 

های شاعران  آیا انتخاب ابیات متعدد از دیوان تواند به خواننده بنماید؟حل، چه کمکی می

  کار دشواری است؟) بدون تقطیع آنها(

تواند خطای خود را تصحیح از کجا می ،را اشتباه دهد از سویی دیگر، اگر خواننده جواب

 کند؟ 
ً
زیرا  گردد؛دادن تمرین در هر کتاب، ابتکار مهمی برای نویسنده تلقی نمی اصوال

 ،نکته مهم .آیداز هر فرد ناآشنای به علم عروض و قافیه نیز برمی ،انتخاب تمرین بدون حل

هر  هایالبته ابیات تمرین. حل این تمرینات است که نویسنده محترم از آن طفره رفته است

های اینترنتی اخذ شده که تهیه آنها زمانی شعری شاعران عرب در سایت ایهواندیدرس از 

  .از چند دقیقه نیاز ندارد بیش

  

میزان سازواري محتواي علمي و پژوهشي اثر با مباني و اصول دیني و  - ١٥

  اسالمي

ای از توانست شواهد ارزندهمی ،کندنویسنده محترم در ایران اسالمی زندگی می ازآنجاکه

اکتفا  اما تنها به چند بیت اندک ،مثال ذکر کندشاهد عنوان بهرا اشعار شعرای متعهد شیعی 

  .تنها به دو بیت از فرزدق ،۵٠مانند صفحه  کرده است،

 دیگر عبارت به. مثال، مستند نیستاز ابیات شاهد یک هیچ ،که اشاره شد طور همان

این ابیات از  احتمال زیادبه. نویسنده محترم حتی یک ارجاع به آدرس ابیات نداده است

در یك نگاه کلي، این اثر . مختلف عروضی استخراج شده است ها کتاباینترنتی و  های سایت

  .دیني و اسالمی ندارد های ارزشرویکرد خاصی نسبت به فرهنگ و  -انتظار  برخالف -

  

  توضیح بدون ذکر مثال و یا توضیح ناقص -١٦

به  ،١٧٣ص قافیه در  عیوب نویسنده محترم در مبحث: توضیح بدون ذکر مثال •

مثال در این زمینه  اما یک ،پرداخته است» ایطا«های مهم قافیه یعنی یکی از عیب

  .ذکر نکرده است



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ١٥٨
 

به یکی  ،١٧۴صفحه نویسنده محترم در مبحث عیوب قافیه در : توضیح ناقص •

. است اما حق مطلب را ادا نکرده ،پرداخته» تضمین«های قافیه یعنی دیگر از عیب

در  به این مطلب پرداخته و تفصیل به» العروض العربي البسیط«نده در کتاب ویسن

 عیب قافیه ذکر شده است عنوان به هرچند ،داندعیب قافیه نمیتضمین را  اساس

 :)١٩٣ :١٣٩٢معروف، (

 :التضمین«

اتصال قافیة البیت بصدر البیت الذي یأتي بعده، أي تعلیق : و هو کما یقال

 :البیت الذي بعدهقافیة البیت بصدر 

 
ً
 من عیوب : إنني أعتقد أوال

ً
، فلیس عیبا

ً
أن التضمین لو لم ُیعتبر حسنا

 
ً
 .الشعر أحیانا

 
ً
 للقافیة، ألن البحث في التضمین : ثانیا

ً
من الصعب اعتبار التضمین عیبا

أو في عیوب القافیة یجب أن یتناول اللفظ دون المعنی، فلذلك الیرتبط 

ره ههنا فلیس إال لالطالع علی ما قاله السلف  و. ارتباط  بالقافیة أّی 
ْ
أما ذک

  ».رحمهم الله

  

  گیرینتیجه

، چندان مطلوب ت محتوا و موضوع این اثر با توجه به اهداف درسجامعیمیزان تناسب و 

الگوی تدریس که  عنوان بهزیرا این اثر با توجه به انتخاب دوایر عروضی  رسد؛نظر نمیبه

حدود زیادی موجب دشواری در یادگیری علم عروض متروک است، تاای قدیمی و شیوه

ها و اطالعاِت اثر از جهت ارجاع به منابع  از سویی دیگر، میزان روزآمدی داده. خواهد شد

بر . شودآل محسوب نمیبنابراین کتابی ایده. ، بسیار ناقص استدست این ازجدید و یا مواردي 

  . ه، این کتاب نیازمند بازنگری کلی استشدیاداین اساس با توجه به مطالب 

این کتاب ترجمه عروض عربی به زبان فارسی است که در موارد فراوانی دارای  در حقیقت

این اثر از نظر انطباق  درمجموع. در آن رعایت نشده است سازی سادهپیچیدگی است و جنبه 
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یک کتاب کمکی  عنوان بهتواند آوري می ی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنها فصلبا سر 

  .در درس عروض و قافیه عربی مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد

  :منابع

  .، العروض العربي البسیط، تهران، انتشارات سمت١٣٩٠معروف، یحیی، 





 

 

 

 

 

 

فی العروض العربی بین النظریه و التطبیقالجامع   

 

  

  محمد ابراهیم خلیفه شوشتری: مؤلف

  سمت: ناشر

  اول: نوبت چاپ

  ١٣٨٧:سال چاپ

 تهران: محل نشر

  ۶٠۵: تعداد صفحات 
  ١دکتر سید مهدی مسبوق: ناقد

  

  اثرمعرفی 

خلیفه  محمدابراهیمنوشتۀ دکتر » الجامع فی العروض العربی بین النظریه و التطبیق«کتاب   

منبع  عنوان بهشوشتری است که انتشارات سمت برای دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات عربی 

در مقطع » معانی، بیان و بدیع«در مقطع کارشناسی و » عروض و قافیه«اصلی دروس 

در مقطع دکتری منتشر » عروض عالیتحقیق در مباحث بیان و بدیع و «ارشد و کارشناسی

  .استده کر 

نویسنده در . استاین کتاب شامل یک مدخل و دو مبحث و خاتمه و فهرست منابع 

ای همچون تفعیله، سبب، وتد، عله و زحاف و بیان مدخل به معرفی اصطالحات عروضی
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عربی را از نظر  گانۀ پنجدوائر  ،انواع بیت در قصیدۀ عربی پرداخته است و سپس در مبحث اول

در مبحث دوم نیز به . ده استکر مبحث نیز کتابت عروضی را معرفی  گذرانده و در پایان این

از  تفصیل بهها در دوائر عروضی پرداخته و انواع بحور شعر بر اساس ترتیب آنتعریف و تحلیل 

در خاتمه نیز دو مقوله را . بحور شعری سخن گفته استاز زحافات و علل وارده بر هر یک 

توان به دو صورت ها را میرهایی پرداخته که روّی آنمعرفی بحنخست به  ؛ده استکر مطرح 

های بحرهای هر یک از دوائر ها و مانندگیساکن و متحرک خواند و سپس به شباهت

  .عروضی پرداخته است

  

  اثرشکلی  بررسی

  هاامتیاز 

ای که نویسنده سعی نموده گونهبه ،نحوۀ ورود به مباحث است ،های این کتاباز مزیت

سپس به تقسیم بحور شعری بر  .دکنابتدا خواننده را با اصطالحات اصلی علم عروض آشنا 

به  ،در تعریف و تحلیل بحور نیز پس از ارائۀ کلید هر بحر. اساس دوائر عروضی پرداخته است

ه ترتیب زحافات و ب ،شودکه بر هر یک از بحور وارد می را وجه تسمیۀ آن پرداخته و تغییراتی

  .داردمنطقی  نسبتائۀ مباحث، شیوه و ترتیبی بهدر کل کتاب در ار . علل از نظر گذرانده است

  

  هاکاستی

که آشنایی با ارکان و مقاطع عروضی مستلزم شناخت قواعد کتابت عروضی با توجه به این

ی کتابت بهتر بود نویسنده پیش از پرداختن به مقاطع عروضی به معرفی چگونگ ،است

سپس اسباب  ،پرداختشوند میعروضی و حروفی که در این نوع از کتابت حذف یا اضافه می

  .دکر وتاد و فواصل عروضی را معرفی میو ا
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  اثرمحتوایی  بررسی

  هاامتیاز 

تمامی  تاحدودیکتاب است که  نگری ژرفجامعیت و  ،نقاط قوت کتاب مزبور ازجمله

ده کر کفایت به منابع معتبر قدیم و جدید مراجعه  قدر بهجزئیات علم عروض را از نظر گذرانده و 

ای که نویسنده در کاربرد هر یک از بحرها در قصیدۀ کالسیک و از سوی دیگر مقایسه. است

  .امتیازهای کتاب است ازجمله ،شعر آزاد عربی ارائه نموده است

  

  هاکاستی

در تعریف  ،نموده است شده ارائهنویسندۀ محترم تالش فراوانی در تحلیل مباحث  هرچند

بحور و انواع آن، مباحث غیر کاربردی و اختالفی و گاه انواعی از بحور که ساخته و پرداختۀ 

ارائه کرده  ،ای یافت توان برای آن نمونهندرت میعروضیان است و در شعر قدیم و جدید به

در ضمن کتاب . آور شدن مباحث شده استمالل درنتیجهباعث طوالنی و است و همین امر 

و این امر کتاب را از حالت یک مجموعۀ درسی  استبندی فاقد طرح مقدماتی، نتیجه و جمع

دور نموده و باعث شده که کتاب بیشتر  ،استگیری که هدف آن تسهیل مباحث و نتیجه

  .درسیکتابی مرجع مطرح باشد تا کتابی  عنوان به

به بیانی  .است گویی کلیو  شده ارائهمباحث  نشدننقد ،نقص اصلی کتاب مزبور طورکلی به

نه ارائۀ تمامی تعاریف و تعابیری  ،دیگر امروزه ما نیازمند تسهیل علومی چون عروض هستیم

  .با آن برخورد نخواهد کرد روی هیچ بهکه گاه خواننده و پژوهندۀ شعر عربی 

حجم آن با سرفصل دروس دورۀ کارشناسی  نبودن، متناسبکتاب از دیگر نقایص این

در دو واحد مباحث عروض و قافیه را  ددانشجویان دورۀ کارشناسی بای سو یکچه از . است

مجال  روی هیچ بهدر دورۀ مزبور  تردید بیلیکن حجم کتاب چنان گسترده است که  ،بخوانند

سوی دیگر بر اساس سرفصل دانشجویان از  ؛پرداختن به مباحث مطروحه در کتاب نیست

کارشناسی الزم است افزون بر عروض با علم قافیه نیز آشنایی یابند که کتاب مزبور از مباحث 

 .    غفلت نموده است طورکلی بهقافیه 





  

  

  

  

  

  

  

  صرف و نحو
  





  

  

  

  

  

  

  ١الصرف 

 

  

  دکتر احمد پاشازانوس: مؤلف

  مروارید: ناشر

  ١٣٩٠: سال نشر

  سوم: نوبت چاپ

  تهران: محل نشر

  ٢٣٨: تعداد صفحات

  ١دکتر وصال میمندی: ناقد

 

   اثرفی معر 

، با موضوع کتاب آمده ۀآنگونه که در شناسنام ،تألیف احمد پاشا زانوس» ١ الصرف«کتاب   

و برای  درآمدهکتاب حاضر به زبان عربی به رشته تحریر . صرف تدوین شده است زبان عربی

ش مرکز انتشارات دانشگاه پیام نور تهران تجدید چاپ ١٣٩٠سال  ماه اردیبهشتبار سوم در 

ای است که رو به دریایی باز شده که نماد تصویر پنجره بیانگر روی جلد کتابطرح . ده استکر 

ۀ علم صرف مورد ای از کلماتی که در حوز گستره و پهنای زبان و ادبیات عرب است و پاره
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 «، »االسم«، »الفعل«: کلماتی چون. در این تصویر نمایان است گیرد،بحث قرار می
ّ
، »المعتل

از آنجا که اکثر قواعد مربوط به علوم مختلف . »زبان و ادبیات عرب«و » االنفعال«، »المزید«

زبان و ادبیات عربی حاصل اندیشه و تالش پژوهشگران و اندیشمندان غیر عرب است، 

 ۀکلم جای بهرسد و بهتر است نظر نمیدر اینجا صحیح به» و ادبیات عرب زبان«ترکیب 

  . استفاده شود» عربی«از » عرب«

ارائه تصویری کامل  ،ه نویسنده در مقّدمه کتاب خود آورده، هدف از تألیف این اثربنابر آنچ

و جامع از مباحث علم صرف، مطابق با روش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است که 

یک منبع کامل به  عنوان بهبرای دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی 

لوب کار نویسنده در این کتاب بدین شکل است که ابتدا به تعریف و اس. نگارش درآمده است

 ،ها ها آورده و در برخی از درسبیان مباحث پرداخته و برای اثبات نظر خود شواهدی را در متن

  . ها تهّیه دیده استچه بیشتر آموختهتفهیم هر هایی را برای تعمیق و جدول

صفحه تنظیم  ٢٣۵عاّمه و یك پاسخنامه در درس، یك تمرین » نوزده«مطالب کتاب در 

 دربارهی درس اول کتاب به تعریف کل: ن استها چنیآن زیرمجموعهها و شده که عناوین درس

، آموزش وزن درس دوم. پردازد، فعل و حرف میو موضوعات آن در قالب اسم علم صرف

ه إلی ماٍض و مبحث الفعل و تقسیم« درس سوم با عنوان. عهده داردصرفی کلمات را بر 

الفعل الماضي، عالمته و کیفیة بنائه، تصریف الفعل الماضي : شامل  مباحث» مضارٍع و أمرٍ 

مع الضمیر الفاعل، الفعل المضارع عالمته و کیفیة بنائه، تصریف الفعل المضارع مع ضمیر 

في (الفاعل، فعل األمر عالمته و کیفیة بنائه، همزة الوصل و مواضع إتیانها في الکلمات 

الفعل المجّرد و «درس چهارم کتاب با عنوان . شود، تصریف فعل األمر و تمارین می)الهامش

، الفعل المجرد الرباعي و )أبوابه( به موضوعات الفعل المجرد، أنواعه و أوزانه» الفعل المزید

لمزید فیه و ، اإللحاق، الفعل المزید فیه، أوزان الثالثي المزید فیه، أوزان الرباعي ا)بابه( وزنه

  .پردازدتمارین می

ای برای درس قبل قرار داده که انتخاب عنوان تکمله عنوان بهنویسنده درس پنجم را   

این درس شامل عناوین . برای این درس خود گویای این نکته است» معاني األبواب المزیده«
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، افتفرعی معانی باب
َ
، تفاَعل

َ
ل، فاَعل عَّ

َ
، ف

َ
، های ثالثی مزید أفَعل

َّ
، افعل

َ
ل ، تفعَّ

َ
، انفَعل

َ
َعل

 و همچنین باب
َ
ل ، افعوَّ

َّ
، افعال

َ
، افعوَعل

َ
 استفَعل

َّ
 و افعلل

َ
ل
َ
، افعنل

َ
ل
َ
های رباعی مزید تفعل

عالوه بر آن نویسنده در حاشیه به بیان معنای مطاوعه پرداخته و در پایان هم مانند  .شود می

درس ششم که مبحث فعل را از . ده استتمارینی را به این موضوع اختصاص دا ،سایر دروس

 (با عناوین فرعی الفعل  کند،مینظر نوع حروف اصلی بررسی 
ّ
، الفعل )الصحیح و المعتل

المضاعف، اإلدغام و أنواعه، تصریف الفعل المضاعف و بیان حاالته الثالث، الفعل المهموز، 

مع بیان التخفیف،  ، تصریف المهموز الفاء)التخفیف القلبي و الحذفي(تخفیف الهمزة 

م مع بیان التخفیف، کتابة 
ّ

تصریف المهموز العین مع بیان التخفیف، تصریف المهموز الال

کتابة المتطّرفة مورد بحث قرار  الهمزة، کتابة الهمزة المبدّو بها، کتابة الهمزة المتوّسطة و

  . ئه شده استپایان نیز تمارین این درس ارا گیرد و درمی

 «عنوان درس هفتم با 
ّ
 »الفعل المعتل

ّ
المثال و األجوف و الناقص و ( ، أقسام الفعل المعتل

، المثال، تصریف الفعل المثال )اإلسکان، القلب، الحذف( ، اإلعالل و أقسامه الثالثة)اللفیف

، تصریف الفعل المثال )المضارع و األمر(، تصریف الفعل المثال الواوي )الماضي(الواوي 

الفعل  ، تصریف)أمر المخاطب(، تصریف الفعل المثال الیائّي )المضارعالماضي و (الیائّي 

مبنّیا (، تصریف الفعل المضارع المثال الیائّي )مبنّیا للمجهول(المضارع المثال الواوّي 

  .کندمیبررسی  راو تمارین ) للمجهول

 (األجوف : فعل أجوف با عناوینی چون ،در درس هشتم 
ً
ي ، تصریف الفعل الماض)ماضیا

 للمعلو(األجوف 
ً
 للمجهول(، تصریف الفعل الماضي األجوف )ممبنّیا

ً
، األجوف )مبنّیا

) 
ً
 للمعلوم(، تصریف الفعل المضارع األجوف )مضارعا

ً
 (، األجوف )مبنّیا

ً
، تصریف فعل )أمرا

و اإلشارة إلی نوع بنائه، تصریف الفعل المضارع األجوف المجزوم، تصریف » قال ُ«األمر من 

 للمجهول(ضارع األجوف الفعل الم
ً
تمارینی نیز در آخر آورده  همچنین .شودبررسی می) مبنّیا

 (فعل الّناقص، تصریف الفعل الناقص  ،در درس نهم. شده است
ً
، تصریف الفعل )ماضیا

 ( الناقص
ً
 ( ، تصریف الفعل الناقص)مضارعا

ً
و اإلشارة إلی نوع بنائه، تصریف الفعل ) أمرا

 ( الماضي الناقص
ً
 للمجهول( ، تصریف الفعل المضارع الناقص)للمجهولمبنّیا

ً
، الفعل )مبنّیا
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 و ( ، تصریف الفعل اللفیف المقرون)المفروق - المقرون( اللفیف و قسماه
ً
، مضارعا

ً
ماضیا

 
ً
 و أمرا( ، تصریف الفعل اللفیف المفروق)أمرا

ً
، مضارعا

ً
و تمارین مربوط به آن مورد ) ماضیا

  . گیردبحث قرار می

تي لم «و » اإلعالل في األفعال المزیدةکیفیة إجراء «در دو بخش  درس دهم
ّ
المواضع ال

ة و شروط اإلعالل
ّ
شود که عناوین فرعی آن ارائه می» یجر فیها اإلعالل مع وجود حرف العل

قواعد اإلعالل الخاّصة باسم، قلب الواو و الیاء همزة في ثالثة مواضع، : شامل این موارد است

 و تمارین قلب الواو یاءً 
ً
ف اقدام به  ،از درس دهم پس. في أربعة مواضع، قلب الیاء واوا

ّ
مؤل

، إبدال التاء من الواو و الیاء، »اإلبدال« درس یازدهم با عنوان. است آوردن تمارین عاّمة نموده

در این . ددهرا مورد بحث قرار می افتعل» تاء«افتعل و إبدال الّدال من » تاء«إبدال الطاء من 

ل و تفاُعل«های باب فقط به ابدال جایز در » ملحوظة«عنوان  باس نویسنده در   پرداخته» تفعُّ

  . است

د، حکم : عناوین درس دوازدهم بدین شرح است
ّ
 أو غیر مؤک

ً
دا
ّ
الفعل من حیث کونه مؤک

د بنون التوکید الثقیلة، توکید األفعال بنون الّتوکید الخفیفة، تصریف 
ّ
المضارع آخر الفعل المؤک

مع نون التوکید الثقیلة و الخفیفة، تصریف فعل األمر مع نون التوکید الثقیلة و الخفیفة، 

تصریف المضارع الناقص الواوّي مع نون التوکید الثقیلة و الخفیفة، تصریف المضارع الناقص 

التوکید الیائّي مع نون التوکید الثقیلة و الخفیفة، تصریف فعل األمر الناقص الواوّي مع نون 

زم و الفعل المتعّدي«درس سیزدهم . الخفیفة و تمارین الثقیلة و
ّ

های با عنوان» الفعل الال

زم
ّ

زم، التضمین النحوّي، الباء للتعدیة)القاصر( الفعل المتعّدي، الفعل الال
ّ

 ، تعدیة الفعل الال

یر درس چهاردهم شامل مباحث ز . شودمی، المنصوب بنزع الخافض بررسی )في الهامش(

، الفعل المبنّي للمعلوم، الفعل المبنّي )المبنّي للمجهول - المبنّی للمعلوم( الفعل: است

للمجهول، کیفّیة بناء الفعل للمجهول که در دو بخش الفعل الماضي و الفعل المضارع بررسی 

 مبنّیة للمجهول، کیفّیة تحویل الجمل المبنّیة للمعشودمی
ّ
تي ال تستعمل إال

ّ
لوم ، األفعال ال

 ( إلی الجمل المبنّیة للمجهول، الجدول في الّضمائر
ً
 و رفعا

ً
  . في األفعال و تمارین) نصبا
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: هایی چونمبحث مصدر آغاز شده و با عنوان ،»١ المصدر«در درس پانزدهم با عنوان 

، المصدر المجّرد الثالثي، مصدر غیر المجّرد )في الهامش( المصدر األصلّي، المصدر المؤّول

، مصادر مزیدات الثالثّي، مصدر الفعل المجّرد الرباعي، )في الهامش( ّي، القیاسّي الثالث

ای برای درس درس شانزدهم نیز که تکمله. شودبیان میمصادر مزیدات الّرباعي و تمارین 

المصدر المیمي و کیفّیة بنائه، : شوداین موارد بررسی می» ٢ المصدر«عنوان  با ،قبل است

و کیفّیة بنائه، ) النوع( ، مصدر المّرة و کیفّیة بنائه، مصدر الهیأة)المنحوت( المصدر الّصناعّي 

در پایان این درس نیز همچون دروس ). حاصل المصدر( المصدر المجهول، اسم المصدر

است و درس » الفعل الصناعي« ،عنوان درس هفدهم. دیگر تمارین آورده شده است

درس نوزدهم نیز . مطرح شده است» الفعل المتصّرف و الفعل الجامد«هیجدهم با عنوان 

های مربوط به این درس آورده شده تمرین ،است که در پایان» اسم الفعل و أقسامه«شامل 

ننده ارائه داده مورد به خوا ٣١سؤاالت و فهرست منابع و مآخذ در  در پایان نیز پاسخنامۀ. است

  . شده است

  

  »١ الصرف«اسلوب نویسنده در کتاب 

-این اثر یك منبع آموزشی و درسی است که به گفته نویسنده آن، بر اساس برنامه ازآنجاکه

ها به رشته های وزارت علوم، تحقیقات و فّناوری برای دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه

استنباط، استدالل و شرح،  ۀآن است تا با استفاده از شیووی بر  رو ازاین ،است تحریر درآمده

رترین شیوه برای آموزش و ترین راه به ذهن و نزدیک
ّ
تفهیم قواعد صرف فکر دانشجویان و مؤث

ف از مثال ،کار گیرد و برای این منظورها را بهعربی و تثبیت آن
ّ
جوید که هایی بهره میمؤل

-ها، سعی در تسهیل و آساننموده و با استفاده از جدولدانشجویان را در فهم قواعد یاری 

ت دارد ویژه بهسازی مباحث سخت صرفی، 
ّ

وی برای تثبیت و تقریر مباحث  .)١۴ص( معتال

را تهیه تمریناتی ) با توّجه به موضوع آن(در پایان هر درس  ،در ذهن دانشجویان شده مطرح

اسلوب کار نویسنده . ه آورده شده استصفح ۵٠نامه سؤاالت در دیده و در آخر کتاب، پاسخ

  .است» مبادئ العربیة«در این اثر بسیار شبیه صاحب کتاب 
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اسلوب کار نویسنده در این کتاب بسان اغلب کتب صرفی معاصر، بدین شکل است که 

ده و برای بندی آنها کر ، اقدام به دستهکردن مباحثضمن تعریف مباحث، در راستای آموزشی

شواهدی را از قرآن کریم، حدیث شریف، دیگر کالم فصیح عربی اعّم از شعر  ،اثبات نظر خود

همچنین وی در . های مشهور و پرکاربرد در کتب صرفی و نحوی آورده استو نثر و جمله

 که چنان. ، تهیه دیده استشده آموختههایی را جهت تقویت مطالب جدول ،ها درسبرخی از 

برای مباحث الزم  بیشتر تاحدودیوده تا در این کتاب، تالش نویسنده بر آن ب ،مشاهده شد

ها را بیاورد و مباحثی را که برای در مقطع کارشناسی دانشگاهشناخت و تحلیل صرفی فعل 

یکی از . ها بپردازدها در پاورقیای از آنپاره بهبیند، رها نموده و یا این مقطع الزم و ضروری نمی

ب نحوی و پرهیز از نقل اختالف آرای مکات ،»١الّصرف «های کتاب بارزترین ویژگی

هرچند شاید برای دانشجوی کارشناسی ادبیات عربی، . هاستاندیشمندان منتسب به آن

  .   داشته باشد های آنان ضرورتآشنایی مختصری با مکاتب و بزرگان صرف و نحو و دیدگاه

  

  بررسی و نقد مباحث کتاب

 با ،نموده بندی زیر دستهرا به موارد  یادشدهباحث کتاب توان مطالب و ممی طورکلی به

هایی است که نویسنده در متن درس مراد مثال(تعاریف و بیان موضوعات، شواهد : عناوین

در این . قرار داد ها، ارجاعات و منابعمارین، جدول، ت)های خود آورده استبرای تبیین گفته

 کنیمقسمت از پژوهش بر آنیم تا تالش نویسنده را در رسیدن به اهداف مّد نظر، نقد و بررسی 

  . بنشینیم تا میزان نوآوری و موفقیت وی در هر بخش و یا عدم موفقیت او را به نظاره

  

  یف و بیان مسائلنقد تعار 

بتدای هر درس اقدام به تعریف صاحبان آثار صرفی و نحوی، در ا بیشترنویسنده بسان 

ه است که کار گرفتها و شواهد مربوط را بهموضوع مورد بحث نموده و برای تبیین آن، مثال

و در آن  کار گرفتهنویسان را بهدر این بخش از کتاب، وی همان شیوه سّنتی اغلب صرف

ای از مباحث پارهنیاوردن  ،یکی از نقاط قّوت کتاب در این بخش .خوردنوآوری به چشم نمی
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ونه مشهور تنوین توان به ذکر فقط چهار گاز باب نمونه می .ضروری استو غیر  کاربرد کم

: تامدنی، بی(اند ساندهها را تا ده مورد ر هایی که برخی اندیشمندان، آنگونهاز بین ) ١٧ ص(

َم «های نمودن به ذکر فعلیا بسنده. اشاره کرد) ١۵٨-١۵٣
َ
از ) ١٣٩ :همان(» أَری«و » أعل

ف  پرهیزبین افعال سه مفعولی، در راستای 
ّ
از آوردن مباحث غیر الزم بوده و نشان از توّجه مؤل

آوردن  برایده که تمام تالش خود را ویسناین قسمت از کار ن اّما در. به امر تسهیل دارد

هایی ها و کاستیای از نارساییپاره  کار بسته،ها بهات مورد نیاز مخاطبان و تسهیل آنموضوع

توان در موارد ذیل خالصه های این بخش از کتاب را مینقایص و کاستی. شودنیز یافت می

  :دکر 

ف انجام داده  ،نویسنده در مواردی )الف تعریف موضوع و بیان مطلب مورد بحث را با معرَّ

الفعل « مثال در درس چهارم، در تعریف عنوان به. که این دور است و تعریف به دور باطل

» الّزیادة إلی مجّرد و مزید ینقسم الفعل باعتبار التجّرد و«: گویدمی» المجّرد و الفعل المزید

بهتر بود  که درحالی ،)شودسیم میفعل به اعتبار مجّرد و مزید بودن، به مجّرد و مزید تق(

ینقسم الفعل «: شدبیان می گونهنایتعریف  ،»الّزیادة«و » التجّرد«استفاده از لفظ  جای به

نة إلی مجّرد و مزید فیه باعتبار أحرفه فعل الزم و متعّدی با لفظ  ،١٣٨ یا در صفحۀ. »المکوِّ

زوم«
ّ
ف است و دور محسوب می» الّتعّدي«و » الل شود؛ تعریف شده که این تعریف به معرَّ

أثره إلی  جتیازینقسم الفعل باعتبار وصول أثره إلی الفاعل فقط، أو ا«: عباراتی نظیر که درحالی

  . مشکل تعریف به معّرف و دور را ندارند ،»...غیر الفاعل إلی قسمین

ای از مباحث نیز تعاریف موجود در این کتاب با الفاظی دشوارتر و نارساتر در پاره )ب    

» لفظ«تعریف نویسنده از توان به از باب نمونه می .شده استنسبت به دیگر آثار مشابه ارائه 

ی مخارج «: گویدد که میر اشاره ک
َ
 عل
ً
 َیخُرُج من الفم ُمَتکئا

ٌ
فظ هو صوت

ّ
 ص(» الحروفالل

برخورد زبان با  رسیم که صداهای ناشی ازبا اندکی تأّمل در این تعریف، به این نتیجه می .)١۶

تعاریفی  ،اندیشمندان عرصه صرف و نحو که درحالی. آیندنیز لفظ به شمار می هاکام یا دندان

فظ( بل هو«: خوانیمعنوان نمونه میبه ؛ای نیستندچنین شبهه اند که موهمتر آوردهدقیق
ّ
) الل

ُم به، سواء 
َّ
 علی حرف کواو العطف، أو علی أکثر؛ أو کان موضوع لجنس ما ُیتکل

ً
کان کلمة
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، أو ال أکثر من
ً
یا در جای دیگر  .)٢٠ :١ ج ،١۴٢۶الرضي، (» کلمة، و سواء کان مهمال

فظ خاصٌّ «: گوید می
ّ
م به«که قید ) ٢١: همان(» بما َیخُرُج من الفم من القول و الل

َّ
یا » ما ُیتکل

 علی مخارج «تر از عبارت تر و آسانو دقیق ترمناسب» من القول«
ً
 یخُرُج من الفم مّتکئا

ٌ
صوت

آورده شده است؛ » القاطع« ،»اضيالم«کتاب در معنای لغت  ٢٨ ۀیا در صفح. است» الحروف

معادلی یافت شود که به معنای اصطالحی  ،که اگر برای بیان معنای لغوی یك لفظیحالدر 

ق است که آن معنا را برگزیند
ّ
در لسان » َمَضی«فعل  عنوان نمونهبه. آن نزدیک باشد، بر محق

 و مضاء و« :گونه معنا شده استالعرب این
ً
يُء یمضي ُمضّیا

ّ
  َمَضی الش

ً
» خال و ذهب: مضوا

جای معنای به» ماضي«این اگر نویسنده برای کلمه بنابر  .)ماده مضی :١۴١۴ابن منظور، (

با معنای  ،کرداشاره می) گذشته(که یکی از وجوه احتمالی آن است، به این معنا  یادشده

اصطالحی آن قرابت بیشتری داشت و مانند معنای لغوی و اصطالحی فعل امر به ذهن 

  .تر بودفراگیر نزدیک

اضح و خورد، و چشم میاز دیگر نقایصی که در بیان موضوعات این کتاب به )ج 

 درس پنجم،مثال در  عنوان به .اشتباه در بیان مسائل توّسط نویسنده است نبودن و گاه روشن

ردة«عبارت 
ّ
 مط

ً
مطلب مورد نظر  ،)۵٠ ص(» ...لیست األبواب المزیدة و الملحقة بها، قیاسیة

ای مراد وی این است که قاعده و ضابطه زیراکند؛ نویسنده را به خواننده و مخاطب القا نمی

ص کند هر فعلی به چه باب یا ابوابی می
ّ
بحث  ،رود، ولی سخن نویسندهوجود ندارد که مشخ

ات هر یك از باب
ّ
چالش  های مزید را بهقیاسی بودن وزن ماضی، مضارع، امر و دیگر مشتق

ذي یکون فیه حرفان من «: گویدوی در تعریف و بیان فعل لفیف می. کشدمی
ّ
فیف هو ال

ّ
الل

ة
ّ
از کالم صاحب کتاب چنین برداشت  .)٧۴ ص( »یائین«أو » واوین«، سواء کانتا حروف العل

ه در افعال لفیف می
ّ
 کهدرحالیباشند؛ » یاء«یا » واو«حتم باید هر دو طور بهشود که دو حرف عل

ه در ا
ّ
ه آن» َحیَي «ایی نظیر هفعال لفیف متفاوت بوده و فعلدو حرف عل

ّ
ها که حروف عل

متجانس باشند، بسیار اندك هستند و مراجعه به اّمهات کتب لغت حاکی از آن است که فعل 

ه آن 
ّ
باشد، وجود ندارد؛ مگر افعال رباعی چون » واو«لفیف ثالثی که هر دو حرف عل

ت به آناعال نبودنر خاطکه به» َوسَوَس «
ّ

  .  شودها پرداخته نمیل در آن، در مبحث معتال
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مطرح  - مقّدماتی دارد ۀکه جنب - یکی از نکاتی که کتاب مورد بحث در نخستین درس

 ،تقسیم اسم به اسم ذات و اسم معناست که این کتاب بسان برخی کتب صرفی دیگر ،نموده

ی مانند اسم
ّ
با  .)١۶ص( سم عین یا اسم ذات قرار داده استا ۀرا در زمر » ضارب«های مشتق

قراردادن آنها در  ر ذات مّتصف به معنا داللت دارند،ب» ضارب«به اینکه کلماتی مانند  توجه

هایی در خالی از اشکال نیست و شاید بهتر آن باشد که چنین اسم ،های ذاتاسم ۀزمر 

 ۀهم بارهکند، بیاید و این امر در میکه هم بر ذات و هم بر معنا داللت  ای جداگانهمجموعه

  .است و ساریهای مشتق جاری اسم

ف محترم در متن درس هشتم در 
ّ
ت مضموممؤل

ّ
های در صیغه» فاء الفعل«شدن باره عل

ُت «اجوفی مانند ششم تا آخر افعال 
ْ
ل
ُ
: چنین استدالل نموده ،»ِبْعَن «شدن آن در و مکسور » ق

سرت الیاء للّداللة علی أّن ... واوحرف المحذوف ُضّمت القاف للّداللة علی أّن ال«
ُ
الحرف ک

نیز به این مورد چنین  ٨٨وی در پاورقی صفحه  .)٨٧ ص(» المحذوف من الفعل هو الیاء

 علی الواو المحذوفةالّضّمة في فاء « :اشاره نموده
ُّ
های فعل بارهکه این نکته در  ،»الفعل تُدل

َن «اجوف واوی مثل 
ْ
ادق نیست و شاید وی در راستای تسهیل مطلب، به ص» ِنْمَن «و » ِخف

که مشهور است عالمت فاء الفعل در چنین چنان. است ن نادرست آن کشیده شدهوادی بیا

در فعل امر ثالثی مجّرد، با توجه به حرکت عین الفعل در مضارع  افعالی مانند عالمت همزه

ص میآن
ّ
  .شودها مشخ

ف از مباحث، جامع و مانع نیست و این امر خواننده را  -د
ّ
در مواردی هم تعریف مؤل

توان به درس ششم اشاره کرد که نویسنده در تقسیم فعل به برای نمونه می. اندازدمی اشتباه به

 می
ّ
 : الفعل المجّرد نوعان«: گویدصحیح و معتل

ّ
خواننده » المجّرد«که قید  ،»صحیح و معتل

 ۀهمچنین در صفح .شودبندی شامل افعال مزید نمیاین تقسیماندازد که ن وهم میرا به ای

نویسنده در بیان انواع فعل صحیح، بسان اغلب کتب آموزشی علم صرف جامع  ۀگفت ،۶٣

افعال معتل را نیز  ،فعل صحیح نبوده زیرمجموعهبودن فقط مهموز  و مضاعف زیرانیست؛ 

، وسَوَس وأت: هایی مانند، فعلگیرد فرامی نیز مطالب  ٧٠ ۀصفحدر . . ..ی، رأی، جاء، ودَّ

  .صحیح است ۀمجموعواننده این است که مهموز فقط زیربیان شده که برداشت خ ای گونه به
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د که این کر توان به کالم صاحب کتاب در بیان اقسام تنوین هم اشاره در این مورد می

» هذا کتاٌب «در » کتاٌب «نند تنوین بسان بیشتر کتب مربوطه دقیق نیست؛ ما ها بندی تقسیم

ن میکه نویسند
ّ
رسد اصوب، این نظر میبه که درحالی ،)١٧ ص( دانده آن را فقط تنوین تمک

، «: کالم نجم األئّمه باشد
ً
ن و التنکیر معا

ّ
 من أن یکوَن تنویٌن واحٌد للتمک

ً
و أنا الأری منعا

 » رجل«ین في الّتنو: فید فائدتین، فنقولفُربَّ حرف یُ 
ً
 ج ،١۴٢۶الرضي، (» ُیفید التنکیر أیضا

م منصرف مانند توان گفت تنوین در اسمنجم األئّمه می گفته با توجه به  .)۴۵: ١
َ
های َعل

ن است و در دیگر اسم فقط» علي«و » محّمد«
ّ
 ،های منّون عالوه بر مورد خاصتنوین تمک

 «تنوین  عنوان نمونهبه؛ نشانه تنکیر هم هست
ٌّ
ن و تنکیر و تنوین  ،»کل

ّ
تنوین عوض، تمک

ن و تنکیر است ،»کتاٌب «
ّ
  . تنوین تمک

هایی است که در برخی جاهای کاستی ازجمله شده ارائهای مطالب نبودن پارهکامل) ه

د که کر توان به بیان عالئم فعل مضارع اشاره میمثال  عنوان به .کندخودنمایی میکتاب 

ْم «و » حروف مضارعه«نویسنده فقط دو عالمت، یعنی 
َ
 ،)٣١ ص( ده استکر را ذکر » ل

ن«و » سوف«، »َسـ«آمدن  که درحالی
َ
یا در . که مختّص مضارع هستند استنیز از ادواتی » ل

 «: خوانیممی» کیفّیة بناء المضارع«یل عنوان همین صفحه ذ
ً
 إذا الفعل ساک یکون فاء: ثانیا

ً
نا

 «این قاعده شامل مضارع  که درصورتی ؛»لیه أحرف المضارعةدخلت ع
َ
ّعل

َ
 «، »ف

َ
، »فاَعل

» 
َ
 «، »َتفّعل

َ
 «، »َتفاَعل

َ
ل
َ
عل
َ
 «و » ف

َ
ل
َ
عل
َ
هایی های چنین کاستیاز دیگر نمونه. شودنمی» َتف

نویسنده  نخستد که کر اشاره ) غیرمتصّرف(بندی فعل به متصّرف و جامد ان به تقسیمتو  می

و ) ١٧١ ص(غیر متصّرف قرار داده  زیرمجموعهرا ) ٣و  ١مورد (های متصّرف ناقص فعل

ْر «و » َیَدُع، َدْع «افعال پرکاربردی چون  دوم،
َ
ُر، ذ

َ
که فقط مضارع و امر دارند، مغفول » َیذ

های ای به مواضع وجوب و جواز ابدالهیچ اشاره ،در درس یازدهم کتاب .اند شده واقع

   .)١٢۴-١٢٢ صص( ه استنگردید، شده مطرح

افزاید و نیاوردن آوردن برخی موضوعات غیر ضروری که فقط بر سنگینی مباحث می )و

برای مورد اول باید از مبحث قواعد غیر شامل و  ؛برخی مباحث مورد نیاز دانشجویان

معاني األبوب «چنین در مبحث هم. نام برد) ١۵۵ ص(استثناپذیر اوزان مصادر ثالثی مجّرد 
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 که درحالیبسنده کرده است؛  نویسنده فقط به ذکر این معانی بدون هیچ نوآوری ،»زیدةالم

ف باید 
ّ
 ،ای برای کشف معانی این ابواب در متون توسط دانشجو باشد تا مطلبفکر چاره بهمؤل

ذکر برخی از اوزان مزید که در متون کاربرد ندارد و یا . حفظی نداشته و فراموش نشود ۀجنب

برای دانشجویان مقطع » الّتضمین الّنحوی«هایی مثل است و یا بحث کاربرد کمبسیار 

 نکردنتوان از باب نمونه به ذکر برای مورد دوم می.  رسدکارشناسی نیز ضروری به نظر نمی

 که درحالید، کر اشاره » تفاُعل«و » مفاعله«های قلب الف زائده به واو در ماضی مجهول باب

  . خوریمبرمی» ُعوِقبُتم«به فعل » الّتمرین الّثاني« در نخستین تمرین از

  

  نقد شواهد

تفهیم مطالب و موضوعات  برای ،نیز بسان همه آثار صرفی و نحوی» ١الّصرف «کتاب در 

ها و شواهدی آورده شده که برخی از این شواهد از کالم فصیح نظیر قرآن ، مثالشده مطرح

تحقیق در . های نحوی ساختگی استو برخی هم از مثال اند شده برگزیدهکریم و شعر عربی 

ف در متن دروس فقط در 
ّ
مورد به شعر  ٨مورد به قرآن و  ٢٢این کتاب نشان از آن دارد که مؤل

د در کتب پیشین در این های سّنتی موجومثال ،در اغلب موارد. نموده استعربی استشهاد 

ای ، نمونهشده بیانرای تعریف یا موضوع در مواردی نویسنده ب. دخور چشم میاثر هم به

زیدت الّتاء «کتاب اشاره کرد که ذیل عبارت  ٢۴ۀ توان به صفحبه این مورد می .نیاورده است

 ۀمثالی آورده نشده است و یا در صفح» في أّول المیزان کما زیدت في أّول الکلمة الموزونة

  . آورده نشده است مثالی عل معلومی که فاعل آن مقّدر باشد،برای ف ،١۴۶

  

  بررسی و تحلیل جداول

برای تفهیم هرچه بیشتر مباحثی که کتب صرفی معاصر  رخیهایی که در بیکی از شیوه

هایی است که استفاده از جدول خورد،چشم میان است بهمخاطب بیشتر حافظهها جایگاه آن

مین ،ها آمدهدر آن شده آموختهای از مطلب نمونه
ّ
دیگر موارد مشابه را بر آن قیاس  ،تا متعل

قواعد مربوطه در حافظه خویش را سرعت داده و  سازی ذخیرهنمایند و از این طریق، فرآیند 
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به کار گرفته  »زبان قرآن«و » مبادئ العربیة«ن هایی چوکتاباین شیوه در . استحکام بخشند

ف کتاب . شده است
ّ
که خود  گونهآننموده و نیز از این کار مرسوم تبعیت » ١ الّصرف«مؤل

  . دیده استه هایی را تهی، جدولشده آموختهتقویت مطالب  برایدارد، اذعان می

 است که برخالف کتابهجدول در متن درس ۴٢ مشتمل بر رفتههمرویکتاب مورد نقد 

های  جدول یا جدول ،ها در آخر کتاب آمده، نویسنده در هر درسکه جدول» مبادئ العربیة«

» زبان قرآن«که این عمل بسیار شبیه به کار حمید محّمدی در کتاب  آورده استمربوط را 

 صرف  بههای مورد بحث،  اختصاص سه جدول از جدول ،از نظر محتوا و مضمون. است

فعل ثالثی مجّرد و صحیح و ) ٣۶ ص(و امر ) ٣۴ و ٣٣صص (، مضارع )٣٠ ص(ماضی 

های و حالت» َمدَّ ُــ«یك جدول تصریف فعل . ها دارددل فارسی آنهمراه با معا» َرُــَنَص «سالم 

که در اینجا خبری از ترجمه ) ۶۵ ص(دهد یا فّك ادغام نشان می مختلف آن را از نظر ادغام

رَّ ِــ، َمسَّ َــ«نیست و افعالی مانند 
َ
تفاوت دارند، از » مّد ُــ«که در مواردی از تصریف با فعل » ف

های مختلف دو جدول صرف صیغه. اندابلّیت تخصیص جدول را نداشتهنگاه نویسنده ق

 «ی مهموز ها فعل
َ
ل
َ
 «و » َسأ

َ
َرأ
َ
صرف فعل  که درحالی ،)۶٩و  ۶٨صص (عهده دارد بهرا » ق

 «مهموز الفاء 
َ
ذ
َ
خ
َ
 شده استو صرف آن به شکل ستونی آورده  دهنشدر قالب جدول ارائه » أ

  ). ۶٧ ص(

اعّم از معلوم و (های گوناگون ماضی، مضارع آوردن صیغهجدول به  ٢٢نویسنده در 

َوی و «های معتل مثال، اجوف، ناقص و لفیف  و امر فعل) مجهول
َ
، َدَعا، ط

َ
َوَعَد، َیسَر، قال

ی
َ
. دشومی» اإلعالل و نوع اإلعالل قبل اإلعالل، بعد«که شامل موارد  هّمت گمارده» َوق

 َــ، «: ها هیچ اثری از افعالی ماننددر این جدول ،شودکه مشاهده میچنان
َ
اَف َــ، َنال

َ
ساَرِــ، خ

آوردن جدول تصریف دیگر  ،چنین نویسندههم. شودیافت نمی» و َحِیَي َــ َرَمی ِــ، َرِضَي َــ

ها اعّم از صحیح و های مزید آنباره باباست و در  اوزان ثالثی و رباعی مجّرد را الزم ندیده

 
ّ
هایی وزن اولین صیغه ماضی و مصدر هر باب، به آوردن مثالبا ذکر فقط  ،مهموز و معتل

در هفت  ها بر اساس تعداد حروف زائدباب برای همین دو مورد بسنده نموده است که این

ای یکسان شیوه  آن در ارائه جداول موجود نیز بر عالوه). ١۶٠-١۵٧صص (اند جدول آمده
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به آوردن ترجمه فارسی افعال نموده و نیمی دیگر را بدون اقدام  ،هاحدود نیمی از آن در ندارد و

  .ده استکر ترجمه رها 

از بین شش جدول باقیمانده، چهار جدول به تصریف فعل با نون تأکید ثقیله و خفیفه 

نُصْر، هل َیدُعو -هل َینُصُر « و امرهای مضارع اختصاص داده شده که شامل فعل
َ
دُع،  -ا

ُ
ا

آوردن جدول برای  ،در این قسمت نیز نویسنده). ١٣۴-١٣١ صص(د شومی» ِاْرِم  -هل َیرمي

پرهیز از کثرت  به خاطر شایدندانسته و  را ضروری» ِاْرَض  -هل َیْرَضی«هایی مثل فعل

تغییرات چنین افعالی هنگام الحاق نون تأکید،  بارهجداول، فقط به توضیحات متن درس در 

و ) ١۴٩ ص(تبدیل جمله معلوم به مجهول از دو جدول دیگر، یکی برای . کرده استاکتفا 

  . است دهشلحاظ ) ١۵٠ص(منصوبی و مرفوعی در افعال  دیگری برای ضمایر

خبری  ،ها ماضی بودهزمان فعل تمام جمله ،های معلوم به مجهولدر جدول تبدیل جمله

به این جدول به نوع فاعل و مفعولهای تنّوع نمونه. های دارای فعل مضارع نیستاز جمله

ر یا مؤّنث بودن آنهااسم ظاهر ی(
ّ
به در برخی نبودن مفعولچنین به و هم) ا ضمیر و مذک

 ظرف یا مفعول مطلق در جمله مجهولنیابت جاّر و مجرور،  و درنتیجههای معلوم جمله

ف ضمایر. گرددبرمی
ّ
 ،»ضمایر فاعلی در ماضی«ترتیب در سه گروه را به در جدول ضمایر، مؤل

آوردن  ،در این جدول. قرار داده است» ضمایر فاعلی در مضارع و امر«و » ضمایر مفعولی«

  .رسدنظر میتر بهمناسب » ضمایر فاعلی در ماضی«پس از » و امرضمایر فاعلی در مضارع «

  

  نقد تمارین و پاسخنامه

 ای گونه بهها د، باید تمام بخشگیر میدر یك اثر و طرح آموزشی که هدفی واحد را پی

در رسیدن به آن هدف یاری  گام به گامگزینش و چیده شوند که پیوسته و الینقطع، آموزنده را 

که  -مورد بحث  و کتاب -یکی از بارزترین نقایص موجود در کتب آموزشی علم صرف . نمایند

و گسست مطالب و فعل است، پراکندگی  ویژهبه هدف آن شناخت و تحلیل صرفی مفردات

شود که موضوعات و مباحث می موضوعات هر درس با دیگر دروس است؛ یعنی کمتر دیده

 پیوستهدر هر مرحله و درس در مراحل و دروس بعدی تا آخر جریان داشته باشد و  شده تحقیق
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این معضل در بخش تمرینات اغلب کتب صرف و نحوی مشهود است؛ . مورد سؤال قرار گیرند

های قبلی و با هیچ شده در هر درس بدون ارتباط قوی با آموختهلب سؤاالت طّراحیاغ زیرا

ها و واحدهایی در خدمت همان درس هستند و در قالب بسته فقط، مابعدارتباطی نسبت به 

 کهآن جای بهها این کتاب. شوندپس از پایان درس کنار گذاشته می ،شده  بندی بستهجداگانه 

مانند ای می، بیشتر به بستهشناخت هر یك از اقسام کلمه باشندای از مطالب الزم برای آمیزه

  .است های مختلف و متنّوعکه حاوی جعبه

است که  ای گونه بهتعلیم و آموزش صرف فعل  ،»١الّصرف « کتابهدف اصلی از نگارش 

. دارند، پدید آید سروکارها ی افعال در متون مختلفی که با آنتوان تحلیل صرف ،در فراگیران

بسان اکثر کتب و آثار آموزشی،  ،این هدف بر تمارین حمل گردیده بیشترین بار بنابراین

بخش اعظمی از . شودهای آن محسوب میترین بخشیکی از اساسی ،تمرینات متعّدد کتاب

سؤال ها ث گوناگون کتاب فقط از مفردات آناین تمرینات، آیات قرآنی هستند که در مباح

چندان پررنگ  ،شعر در تمرینات ویژه به استفاده از دیگر متون فصیح عربی .ده استشطرح 

عالوه بر تمرینات معمولی، نویسنده در هشت مورد برای تفهیم و تعمیق مباحث . نیست

 درباره. نیز بهره جسته است) ای چهارگزینهاغلب ( ای چندگزینهشده، از تمارین تدریس

  .شودآورده می اختصار بهها ترین آنرسد که مهمنظر می، نکاتی بهتمرینات موجود در کتاب

که سبب آشنایی  جهت ازآنشاید گنجاندن آیات قرآن در شواهد و تمرینات  )الف

از  ازآنجاکهنظر آید؛ اّما ای میمون بهشود، پدیدهلکالم میاهایی از افصحدانشجویان با بخش

ت الزم به کار نرفته و انسب ،تخاب آیاتدر ان سوی یک
ّ
هر موضوع برگزیده  دربارهاآلیات دق

هیچ تدبیری برای درك معانی و مفاهیم آیات مورد استشهاد  ،و از دیگر سوی است نشده

چنین استفاده ابزاری از کالم الهی  بسا چهاین امر چندان مفید فایده نبوده و  ،اندیشیده نشده

  . مخاطبان از آن گردد زدگی دلسبب 

ها بر اساس یك نشده است و آنرعایت اصل از آسان به دشوار  ها،در برخی از تمرین) ب

) ٣٨ ص(در تمرین سّوم درس سّوم  مسئلهنمونه این  عنوان به .اندترتیب منطقی چینش نشده

  .مشهود است) ٨٣ ص(و تمرین اّول درس هفتم 
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انطباق  ، متن سؤال با مورد سؤالای چهارگزینهسؤاالت  ویژه بهها، ای از تمریندر پاره )ج

پنجم درس دهم  از تمرین ١۴و  ١٣، ١٢، ١١، ٨، ٧، ۶، ٣، ٢سؤاالت : چندانی ندارد، مانند

ما هو الصحیح في اإلعالل باإلسکان و القلب و « جای بهاز باب مثال بهتر است ). ١٢٠ص(

  . رفتمی کار به» ...ُیوجد اإلعالل) أّي فعل(جوبة في أّي اإل «، عباراتی مثل »الحذف

در سؤال  عنوان مثالبه .اشتباه وجود دارد ،ای چهارگزینهدر موارد معدودی از سؤاالت  )د

 «یل جمله مجهول تبد ،)١۵٣ص(از تمرین دّوم درس چهاردهم  ١٧ شماره
ٌ
ِتَبْت ِرسالة

ُ
به » ک

 و د -ب«یعنی  جمله معلوم، دو گزینه جواب دارد،
ً
َتَب َعليٌّ ِرسالة

َ
  -ک

ً
 ِرسالة

ُ
َتَبت سعیدة

َ
که » ک

ف در پاسخنامه فقط گزینه 
ّ
اسم  ،»د«بگوییم در گزینه  اینکهداند؛ مگر را صحیح می» ب«مؤل

 توّجه به مقوله غیر اینکهبه  با توجهاّما  .با تنوین آمده و اشتباه است» سعیدة«منصرف  غیر

 ١٣۶در صفحه . پذیرقتنی نیستاین کتاب نیست، چنین توجیهی  منصرف از اهداف آموزشی

ما هو الصحیح َمَع توکید الّنون الخفیفة؟ : است سان بدینهای آن گزینه ،١١سؤال شماره 

 یْدُعون؟ ) ب )للغائبین(َهل یْدُعَون؟ ) الف
ْ
 َه ) د )للمخاطبین(َتْدُعون ) ج)   للغائبات(َهل

ْ
ل

درست نیست؛ ولی  ،های موجودگزینه  یك از بینیم هیچکه میچنان .)للمخاطبات(َتْدُعون 

ف در
ّ
» واو«حرف اگر که درصورتی ،)٢٢١ ص(داند را صحیح می» الف«گزینه  ،پاسخنامه مؤل

  .شددرست می» الف«گزینه  ،جای فتحه، ضّمه داشتبه» َیْدُعَون«در 

ف در پایان کتاب
ّ
به سؤاالت پایانی دروس  ،»اإلجابة عن التمارین«با عنوان  در بخشی مؤل

دن نمووشنر      ،یکی از مزایای این عمل .)٢٣۶-١٨٣ص ( استپاسخ داده و تمارین عاّمة 

ف در سؤاالت مبهم است
ّ
از تمرین دّوم  ٢مثال وقتی در سؤال شماره  عنوان به .غرض مؤل

 في «: خوانددرس اّول، دانشجو می
ً
ْم اسما

َ
ریفة؟ ک

ّ
 (هذه اآلیة الش

ْ
ل
َّ
ُهَو  و َمن َیَتَوک

َ
ِه ف
ّ
ی الل

َ
َعل

کند که و سپس در پاسخنامه مشاهده می) ٢٢ ص(» ٣) د  ۴) ج  ۶) ب  ۵) الف) َحْسُبهُ 

ف گزینه 
ّ
برد که در میداند، پیجواب صحیح می) ١٨۴ ص(یعنی شش اسم را » ب«مؤل

 ؛بوده است کننده سؤالهای موجود در آیه، ضمیر مستتر هم مّد نظر شمارش تعداد اسم

وجود پاسخنامه در کتاب آموزشی تا حّد زیادی دانشجویان را از تالش فکری و ذهنی  هرچند

ربرد قواعد در تطبیق و کا و مانع دارد بازمیدر تمارین  شده مطرحبرای کشف مجهوالت 
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بودن ها هم از درجه اکتشافیرتیب تمرینتگردد و بدینسؤاالت و تعمیم آنها به سایر موارد می

  .دکنحفظ و تکیه بر حافظه سقوط می سازی ذهن به وادیو فّعال

هایی که در پاسخ ازجمله. ای نیز اشتباه هستندها دقیق نبوده و پارهتعداد اندکی از پاسخ

تی بهآن بی
ّ
صلی و حروف زائد خورد، پاسخی است که در تعیین وزن، حروف اچشم میدق

 «الب این کلمه در زبان فارسی از کاربرد غ زیرا؛ شده استآورده » إجارة«کلمه 
َ
 و أ

ً
ْجرا

َ
َجَر ِـُـ أ

 
ً
. است» ِفعالة«است که در این صورت مهموز الفاء بوده و بر وزن ) ۴ :١٣۶٧معلوف، (» ِإجارة

های از پاسخ. است» رج، و، «که نویسنده آورده، همان مصدر باب إفعال از  یاحتمال دیگر 

  : کردتوان به موارد ذیل اشاره اشتباه می

  .استناقص یائی گرفته شده  ،که ناقص واوی است و در کتاب »َیْبُدون«: ٢١۶ص  •

َجَع «: ٢١٨ص  •
ّ
َع «باید  ، )فقط با تشدید شین(» اش جَّ

ّ
جیم باشد تا  با تشدید شین و» اش

ل گردد    .از باب تفعُّ

  » َدُعْنني«: ٢٢٠ص  •

وم است و نون اعراب ندارد تا به خاطر الحاق نون که مجز» ِلُیناضال«: ٢٢٠ص  •

   .حذف گرددتأکید و اجتماع سه نون، نون اعراب 

ْرِس «: ٢٢۶ص  •
ُ
  .شده استم وحده خوانده اشتباه متکلکه به» لناأ

  

  ارجاعات و منابع

مطالب و شواهد در علوم که در گذر زمان و به دست پژوهندگان عصور  قول نقلعمل 

علومی  ویژهبهممکن است؛  و غیر ناپذیر اجتنابنزدیك شده، امری مختلف به کمال خود 

در  روی ازاین. ها زبان استو تفسیر که خاستگاه و پایگاه آن مانند لغت، صرف، نحو، بالغت

واهد به شکل مستقیم نقل مطالب و ش ،کتب تألیفیبسان اغلب » ١الّصرف «کتاب  جای جای

 ،که در نخستین سطر از مقّدمه کتاب، نویسنده ای گونه بهکند، خودنمایی می و غیر مستقیم

رفا«ترکیب 
ّ
 «: را با همان الف اطالق از ألفّیه ابن مالك، یعنی» و آله المستکملین الش

ً
یا
ّ
مصل

ی 
َ
ف
َ
ی الّنبيِّ الُمصط

َ
َرفاو آِلِه المس -َعل

ّ
تقریب به. آورده است) ٨ :١٣٧٨سیوطی، (» تکملیَن الش
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ْیدَیُهنَّ «موردی مانند  جز به -آیات قرآن کریم مورد استشهاد  تمام
َ
ْعَن أ

َّ
ط
َ
که ) ٣١یوسف، (» وق

که بیشترین متون منقول در  - آمده استتمرین اّول درس پنجم  ٣شماره  الی البهدر 

ص  ،های مختلف کتاب هستند بخش
ّ
این کار . انددهشبا ذکر نام سوره و شماره آیه مشخ

این آیات هستند، هموار  بارهتحقیقاتی دیگر در  درصددمندانی که راه را برای عالقه ،نویسنده

اّما بقیه احادیث و  شده،ها قید پس از آننیز  البالغه نهجمنبع متون برگزیده از . سازدمی

ادیثی مانند این احاست؛  ذکر منبع و مأخذ آورده شده دونب ،های موجود در کتابالمثل ضرب

م في الَعطّیةساوُ «: )ص(سخن پیامبر اعظم
ُ
و این کالم ) ٢۵٧٢الفصاحة، نهج(» وا َبیَن أوالِدک

ی َنفِسَك َتمِلُك الّرقاَب  باإلیثار«: )ع(امام علی
َ
ین بخش از و یا ا) ١٠٧ :١٩٣١اآلمدي، (» َعل

 أبي؟«: )س(خطبه فدکّیه حضرت زهرا
ُ
، و الأِرث

َ
 أباك

ُ
 َتِرث

ْ
    .»َهل

در بخش تعاریف و بیان موضوعات، به منابع و آثاری که نویسنده در متن دروس برای 

مبادئ «های کتاب ،در این قسمت. شده استبیان قواعد از آنها برداشت نموده، کمتر اشاره 

رتوني» العربیة
ّ
هر ( از سیوطی »شرح الفّیه ابن مالك«و  ابن مالك» ألفیه«، )بار ٩( رشید الش

 از عّباس حسن» الّنحو الوافي«، )بار ٣(از محّمدرضا طباطبایی » صرف ساده«، )بار ۴کدام 

ویسنده برخی مباحث صرفی را ارجاع، منابعی هستند که ن بار یکو هفت کتاب دیگر با ) بار ٢(

 «تنها کتاب  ها،در بیان معنای لغوی واژه. داده استها ارجاع به آن
ّ
از لویس » غةالمنجد في الل

  .ده استشفی عنوان منبع معر مورد به ۴در  معلوف

ف در نقل مطالب
ّ
ت الزم و کافی به خرج نداده و مطلب به  ،در موارد اندکی نیز مؤل

ّ
دق

توان به بیت زیر از الفیه ابن مالک می که از باب نمونه است شکل اشتباه در کتاب آورده شده

  :دکر اشاره 

ــــــــه َجلَس
َ
ٍة ک ــــــــرَّ  ِلَم

ٌ
ــــــــة عل

َ
 َو ف

 

ِجلســــــــه  
َ
ــــــــٍة ک  ِلهیَئ

ٌ
ــــــــة  َو ِفعل

  

  

  :ترتیب آورده شده استبدین یادشدهبیت  ،)١۶۴ص( که در پاورقی این کتاب
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ه ــــــــرَّ ــــــــة ِلَم َجلَس
َ
 ک
ٌ
ــــــــة عل

َ
 َو ف

 

ــــــــه   ِجلســــــــة ِلهیَئ
َ
 ک
ٌ
ــــــــة  َو ِفعل

  

کرده که از حدود منابع کتاب معّرفی  عنوان بهاثر را  ٣١نویسنده در آخر،  اینکهبه  با توجه

توان گفت یا وی در تألیف خویش، برداشت ، میاست ها در متن نامی برده نشدهنیمی از آن

او تمام مطالب بدون  اینکهو یا  دهکر ها نقل نستقیم از آنخود از این کتب را آورده و مطالب را م

اده از اصطالحات صرفی مشهور و وجود البّته استف. درآورده استمرجع را خود به رشته تحریر 

حدودی احتمال دّوم را تا... و) ١٧ص(» سیبویٍه «، )١۶ص(» َدیز« های سّنتی نظیرمثال

  .  کندتضعیف می

  

    گیرییجهنت

دانشجو به  ،در پایان کههایی در علم صرف آن است هدف از نگارش چنین کتاب ازآنجاکه

فعل و (ۀ مفردات حرف دست یابد و بتواند با یافتن ریشای از فعل و اسم و جانبهشناخت همه

ها، به درك معنا و مفهوم واژگان در متون مختلف نزدیك گردد و و شناخت صیغۀ آن) اسم

باید تمام اجزای چنین آثار  بنابراینسپس پا در عرصه کشف معانی ثانوی و مجازی گذارد، 

این با در نظر گرفتن . شود  ین هدف برآوردهتا درصد باالیی از ا شودتنظیم  ای گونه بهآموزشی 

  :یابیم کهنکته درمی

در آموزش علوم زبانی مثل صرف، تنظیم دروس به شکل واحدهای مجّزا و نامرتبط  •

ها تا پایان در طول شود؛ بلکه باید تمام آموختهمنجر به حصول فایده مورد نظر نمی

  .داشته باشدکتاب جریان 

حادیث و دیگر کالم منثور و منظوم در علومی مانند صرف و استشهاد به آیات قرآن، ا •

های علوم انسانی، زمانی فایده مطلوب را در دروس پایه در اغلب رشته عنوان بهنحو 

اری برای های لفظی و ظاهری واژگان، راهکپی دارد که در ضمن آموزش ویژگی

  .گردد وجو جستها به فراگیران نیز انتقال معنا و مفهوم آن



  ١٨٥    »١«الصرف       
  

 

ۀ تسهیل از نکات قابل تأّمل در تدوین منابع آموزشی این است که نباید به بهان یکی •

، مطالب به شکل نادرست بیان گردد؛ بلکه این امر باید از طریق اجتناب امر آموزش

موقعیت مخاطبان و یا ارائه و مباحث نامتناسب با سن و  مورد بیاز آوردن توضیحات 

اب حاصل شودها و اسلوبقالبمتناسب با رشته تحصیلی در  مطالب
ّ
  .های جذ

های علومی مانند صرف، تمرین و تکرار است که های ماندگاری آموزشیکی از راه •

تأثیر  ،ممتّد و متنّوع در تفهیم و تعمیق این مباحث هایها و تمریناستفاده از جدول

د و اگر شواین موارد باید اصل آموزش از ساده به مشکل رعایت  بارهزیادی دارد که در 

 بارهبنا به ارائه مطالب در قالب جدول و یا هر طرح خاّص دیگری است، این شیوه در 

  .تمام مباحث لحاظ شود





  

  

  

  

  

  

  ترجمه
  

  

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 ادبیات تطبیقی پژوهشی تطبیقی در ادبیات عربی و فارسی
 

  

  پور و حسین کیانیسعید حسام: مترجم

  دانشگاه شیراز: ناشر

  ١٣٨٨: سال نشر

  اول: نوبت چاپ

  شیراز: محل نشر

  ٣٢١: تعداد صفحات

  ١زادهنرگس قندیل: ناقد

  

  اثرمعرفی 

ارتباط « ،اِی نخستصفحه ٢٨باِب  .است در دو باب و هر باب در چهار فصل این کتاب  

و چهارم این باب به ی یکم، دوم ها فصل. نام دارد» دانش ادبیات تطبیقی با ادبیات اسالمی

خدمات این علم به ادبیات کشورهای «، »پیدایش ادبیات تطبیقی«: د ازنترتیب عبارت

نامناسِب اما فصل سوم، با عنوان . »های تحقیق در این علم ها و روشزمینه«و » اسالمی

 های، بحث روشن و مفیدی است در ستایش ارتباط»ادبیات تطبیقی و ادبیات معاصر عربی«

تطبیقی در  های ادبی است؛ و نیز در دفاع از ادبیات ها که مانع رکود و باعث نهضت ادبی ملت
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  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ١٩٠
 

شدۀ این علم، آن را به آلودن بدون توجه به اهداف و ضوابط تعریف برابر برخی ناقدان که

اما موضوعات چهار  .کنند الت ادبیات ملی با استفاده از عناصر ادبی وارداتی متهم میاص

اقبال  منابع الهام و تأثر )یکم: »موضوعات تطبیقی«وم با نام اِی د صفحه ۶٧فصل باب 

مقایسۀ  )سوم های انگلیسی و عربی؛ رباعیات خیام در قالب )الهوری در جاویدنامه؛ دوم

فارسی آموختن محمد عبده  )در ادبیات عربی و فارسی؛ چهارم نداستان لیلی و مجنو

  . و انواع ارتباط او با ایرانیان) مترجمی ارجمند عنوان به(

نماید که مترجمان در فراینِد خواندن، دریافت مفاهیم، ولی نگاه گذرایی به کتاب چنین می

صفحاتی از ترجمه و مقابلۀ  ْ مطالعۀ دقیِق اندک. اند شتاب بسیار داشته ،ترجمه و انتشار کتاب

تردیدی نیست که مترجمان گرامی، . نهد مهر تأکید می ،گیری آن با متن مبدأ هم بر این نتیجه

. چون در ترجمۀ خویش بازنگری دقیقی کنند، اصالحات فراوانی بر آن روا خواهند داشت

این کتاب  نخستآن است که  باره دراینانگیزۀ اصلی از بررسی دقیق و ارائۀ گزارش مفصل 

های درسی دانشگاهی قرار نگیرد و  و اصالحات کلی و جزئی در زمرۀ کتاب تجدیدنظربدون 

معلمان و استادان در آفرینش آثار خود دقت و وسواس بیشتری به خرج دهند تا هم دوم اینکه 

منابع مفیدی در اختیار دانشجویان و جامعۀ علمی گذارند و هم الگوهای مناسبی از تعهد 

  . نهند مند عالقهعلمی پیش روی جوانان 

، از مسائل شکلی. ایم را بررسی کرده شده ترجمهدر این مقاله، شکل و محتوای کتاب 

 های از کاستی رخیب. طرح روی جلد تا توضیحات پشت آن، در هفت بخش بیان شده است

ترجمان و پس از ای م صفحه ٢۴ابتدا در پیشگفتار  های مستقیم ها و نقل را با مثال محتوایی

دربارۀ مفردات، اصطالحات، (های ترجمه  نارسایی :ایم آن، در بخش اصلی کتاب نشان داده

مربوط به نحو، صرف، (، خطاهای نگارشی )های بدون ترجمه اعالم، امانت، درک کلی و نقل

از خطاهای تایپی تا انواع (های ویرایشی  و ضعف) حشو و کاربردهای نامأنوس و نادرست

      ). و کاربرد بِد عالئم ویرایشی و قلم  اهنگیناهم

با ادبیات تطبیقی در  مندان عالقهکردن دانشجویان و آشنا  برایاین کتاب  با توجه به اینکه

اقدامی  ،گزینش، معرفی و ترجمۀ آن روازاین ،سودمند است دو حوزۀ ادبی فارسی و عربی
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افزودن عناوین فرعی به فهرست مختصری که  براینوهعال. شایان تقدیر و سپاس است

نویسنده برای مطالب کتاب خود فراهم آورده است و نیز مراجعۀ مترجمان به منابع فارسِی 

  .ّوت این کارندایشان از این منابع نیز نقاط ق درست اغلبهای  مورد استفادۀ نویسنده و نقل

) نقل و ارجاع و ترجمه از مشکالت مربوط به نظر صرف(مترجمان در پیشگفتار خود 

تفاوت : از آن جمله است. اند که مؤلف به آنها نپرداخته است مطالب مفیدی آورده رفته هم روی

های  وار سودمندی ها و ذکر فهرست ادبیات تطبیقی با نقد ادبی و تاریخ ادبیات، معرفی مکتب

  . آن

های تطبیقی در ادبیات عربی و فارسی را هم در  منبع مفید عربی دربارۀ پژوهش نهایشان 

في األدب المقارن «جدید  نسبت، کتاب بهیکی از این منابع. اند همین پیشگفتار معرفی کرده

است که احمد محمد علی حنطور  ، اثر)٢٠٠٨(» نحو تأصیل مدرسة عربیة في المقارنة

ولی متأسفانه این استفاده محدود است  .اند خود از آن بهره بردهمترجمان در تألیف پیشگفتار 

پیدایش ادبیات تطبیقی  به مطالبی که شاید بتوان آنها را در منابع دیگر هم یافت؛ مانند تاریخ

چیزی  ،یک از ارجاعات در هیچ. های فرانسه و آمریکا و ورود آن به ادبیات عربی در مکتب

  . بینیم نمی ادبیات تطبیقی» مکتب عربِی «أسیس ی تدربارۀ مضمون اصلی کتاب، یعن

  

  ١شکلی اثر بررسی

های مطرح در کتاب  برخی از نام نوازی با چشم  چندان در طرِح مبهم و نه: روی جلد •

اهمیت بیشتری  آنکه بیشویم که چهار تا از آنها بدون معنا و هدف خاصی و  آشنا می

 .اند تر شده برجسته ،داشته باشند

فارسی و عناوینی مربوط به هر دو به  کتاب بهنامۀ کوتاِه نویسنده و  معرفی :پشت جلد •

برخالف  همچنین. ست که خطاهای صرفی، امالیی، ویرایشی و تایپی دارداانگلیسی 
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ترجمه نیست، بلکه فقط این متن برگرفته از مقدمۀ نویسنده بر  نامه، عبارِت زیر معرفی

 .ز مقدمۀ اصلی مؤلف استدر معرفی کتاب، مأخوذ ا بخش دوم آن

شناسنامۀ کتاب، حاوی خطاهای ویرایشی و تایپی و اطالعات نادرست یا مشوش  •

 . است) مانند تعداد صفحات یا سال چاپ(

 )١٨٨و  ١٨٧عنوان نمونه در صص به(دوم ها در دو فصل نخسِت باب  تنظیم عنوان •

ها را  برخی عنوانبودن چنان است که تشخیص اصلی یا فرعی اصل عربی، برخالف

 .دشوار کرده است

؛ )ع ۵٣ص( ١٠۶ص  :پانویس مؤلفحذف  :ازجملهاست؛  ها نابسامان پانویس •

تر از جای درست  سطر پایین ٩ ،عدد تک که )ع ١٢ص( ۵۶ص : پانویسجابجایی 

 ١٠۴ در صفحات: مترجمانهای  های مؤلف با پانویس خود آمده است؛ خلط پانویس

جابجا و در  هم آنو » م« مؤلف با امضای  ِپانویس شش ،)ع ۵٣و  ۵٢ص( ١٠۶تا 

ه است، بدون امضای ، پانویسی افزون بر آنچه مؤلف آورد)ع ٩٨ص( ١۶١صفحۀ 

-٢۴۴ص : ای نشانههای طوالنی در صفحۀ بعدی، بدون هیچ  ادامۀ پانویس ؛»م«

- ١٧٣ص ( ٢۴٩ص : با متنارتباط معنایی توضیح  توجهی به بی ؛٢٧۶-٢٧۵و  ٢۴۵

 ).ع که مؤلف پانویسی را بدون عدد تک در متن آورده است ١٧۴

خیام و  ازجمله هایی نام اینکهدقتی در فهرست اعالم  انضباطی و بی از موارد بی •

، در فهرست نیست اند رفته کار بهبارها اند و  کتابمحمد عبده که موضوع دو فصل از 

بسیاری از اعالم مذکور  شود، در برابر ختم می ٢٩۶متن کتاب در صفحۀ  اینکه باو 

 .رسد هم می ٣٠٧در فهرست، شمارۀ صفحات تا 

الغفران  رسالةهای  کتاب عنوان نمونهبهدقیق و جامع نیست؛  ،فهرست منابع •

و تاریخ ادبی در ) ٢٨۶ص(، یک سال با ایرانیان )١٣٠ص(، جاویدنامه )١۴٢ص(

 های عربی، اردو، اروپایی و منابع مترجمان از به ترتیب در بخش ،)٢۴٢ص(ایران 

  .اند قلم افتاده
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  اثر محتوایی بررسی

  پیشگفتار مترجمان

های  ای است از بریده مجموعه -های کوچکی از آن  جز بخش -ای  صفحه ٢۴ۀ این مقال

به فارسی است و دو تا  شده ترجمهکه فقط یکی از آنها غربی و البته (منبع  یازدهکوتاه و بلنِد 

 و مستقیم نقل مستقیم و غیر ٣۴، با )هم اصل عربی و ترجمۀ فارسِی یک کتاب است

عنوان به .است منطقی، نگارشی و ویرایشی خطاهایبا و  نامعتمد ،دقت بی که گاههایی  ارجاع

ربارۀ کتب فرانسه ددر بحثی مربوط به رویکرد کلی م( ١۴ارجاع به کتاب کفافی در ص  نمونه،

کند و بر این باور  تاریخ روابط ادبی تفسیر می عنوان بهادب تطبیقی را  ،گویار« ):ادبیات تطبیقی

 ۀهای دو ادب به دلیل ارتباط تاریخی و تأثیر و تأثر بر یکدیگر در حوز  است که بررسی مشابهت

رانسه آشکار تناقض این گزاره با مبانی ادبیات تطبیقی در مکتب ف .»گنجد نمیادبیات تطبیقی 

نادرست و  ارجاع ، نقل، ترجمه وکه درکدهد  هم نشان میاست و مراجعه به کتاب کفافی 

  . متناقض با اصل است

هم، نام پدیدآورندگان سه ترجمه از یک ) ٣١ص (» سخن پایانی مترجمان«در بخش 

  . کتاب واحد چنان آمده است که گویی سخن از یک ترجمه با فعالیت مشترک سه مترجم است

  

  های ترجمه نارسایی

 و خطاهایی در ترجمۀ مفردات و اصطالحات، ضبط اعالم، درک مفهوم، نقل شواهد

  :شود، مانندمیدیده  رعایت امانت

 من کبار علماء اللغة األوروبین، هو ل: ع ٢٠ ص •
ً
کان ُیعّد و  -» أرتوروجراف« کن واحدا

  ...-) ی اللغات المنبثقة عن الالتینیةأ( حّجة فی فقه اللغات الرومانسیة

 شناسان بزرگ مکتب رمانتیسم از زبانیکی  ،»آرتورگراف«ولی : ف ۶۶ ص •

 ... ،)های برگرفته از التین زبان(
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شناسی  زبان، »اللغة فقه« -٢؛ ٢تبار های رومی یعنی زبان» ١اللغات الرومانسیة« -١

به توضیح داخل پرانتز توجهی  ۴شناس ندارد؛  ، زبان و زبانرمانتیسم ٣؛ ٣نیست

  .نشده است

گراف که در شناسان بزرگ اروپایی، یعنی آرتور  ولی یکی از لغت: ترجمۀ پیشنهادی

به آثار او استناد ) های مشتق از زبان التینی زبان(تبار  های رومی فیلولوژی زبان

  . ...شد،  می

بالط  کانوا یعیشون فی الذینوهم المغّنون  -» الطروبادور«فی أغانی  ... :ع ١٨ص   •

  ... -الملوک واألمراء 

خوانانی در بالد سرزمین پادشاهان  آوازه -» تروبادور«های  در سروده: ف ۶۴ص  •

  ... -زیستند  می اندلس

فرانسه بودند که به لهجۀ محلی شعر  وسطایی قرون شاعران ،»تروبادورها« -١

 - ٢          .کرده استنیز تعریفی از ایشان عرضه ) الدین جمال(مؤلف . ٤سرودند می

هم  روبادورها، پنج خطای دیگربودن تمفرد جز بهآشکار است که در این جملۀ کوتاه، 

، )که(نیاوردن موصول  ،»بالد« به» بالط«و » ها سروده« به» أغاني« ترجمۀ: هست

  .دلیل این شاعران به اندلس دادِن بینسبت، تر مهمو از همه ) بالد سرزمین(حشو 

وإنما هي منها علی حکمة بلیغة أو فکرة بارعة،  أیة رباعیةوال تشتمل  : ...ع ١١٠ص  •

ة ساقطة متهافتة في ألفاظها و
ّ
، ومن ثم الیمکن معانیها تشوبها مسحة عامیة مسف

  .نسبتها إلی الخیام

                                                            
1 - Romance languages 

  .19، ص هاي جهانزبانكنت كاتسنر،  :ك.رباره، در اين -2
تاريخچة چند (شناسي و ادبيات زبانكورش صفوي،  ؛450-449، ص فرهنگ انديشة نو: ركباره، در اين -3

  .شناسي و فيلولوژي هاي زبان ، فصل)اصطالح
  .1563، ص 4، جلد تاريخ تمدنويل دورانت،  -4
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و معانی ای نو نیست  حکمتی بلیغ و اندیشه ۀدر بردارند هیچ رباعیو ...  :ف ١٧۴ص  •

توان آنها را به خیام نسبت  و نمی در این رباعیات عامیانه هستند کاررفته بههای هو واژ

  . داد

فرق است میان . زبان عامیانه نیست، اندیشۀ عوامانه است» عامیة«مقصود از 

  .عامیانه و عوامانه

یک نه اندرز پرمغزی دارد  که هیچ -شکل و مضمون این رباعیات : ترجمۀ پیشنهادی

زدگی در آن  عوام پای سخیفی ازسست و ضعیف است و ردّ  -ی درخشان ا و نه اندیشه

  .توان آنها را به خیام نسبت داد که نمی روست ازاین. آشکار است

در ص  نمونه ۀسیمای یک دختر باکر به  ع١٩۴ در ص صورة مثالیة ُعذریةترجمۀ  •

  .ف ٢٧۴

، ١٩١، ١٣١صص(ل و فعال دارند که معنای منفع جایی در ایجابیو  سلبيترجمۀ  •

  ؛)ف ٢٧۴و  ٢٧٢، ٧٢ صص( مثبتو  منفیبه ) ع ١٩۴و  ١٩٢

عصر به ) ع ٢٠ص (به اروپا در جملۀ مربوط  عصر النهضةترجمۀ  :ف ۶۶ص  •

 .رنسانسدوران  جای به نهضت

اللغة التي نقلت عنها «: ترجمۀ عنوان ستون پنجم جدول خطا در :٢٠٨ص  •

 -عنوان نمونه به – اینکهاعالم  و درنتیجه» که به آن ترجمه شده زبانی«به » الترجمة

  .را به انگلیسی ترجمه کرده است رباعی خیام هشتاد ،البستانیودیع 

 ،»جوزف بایدن«با نام » جوزف بدیه«خلط نام پژوهشگری فرانسوی به نام : ۶٢ ص •

  .آمریکا جمهور یسریمعاون 

) در فهرست اعالم( فان تیجمهای  به صورت پل وان تیگمنام  ذکر: ۶١و  ۵۶صص  •

  .فان تیگمو 

  .)رو جاهای دیگ ٢۶ص (عربی ، دربارۀ اعالم »ال«انضباطی در ذکر یا حذف  بی •



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ١٩٦
 

دربارۀ ) ف ١۵٨ص ( درست در کنار آنبه ) ع ٩۶ ص( علی مقربة منهاترجمۀ  •

  .فاصله دارند کیلومتر ۵/١های خیام و عطار که  آرامگاه

  .ف ١۵٧و  ١۴۵متن ع در ص  ٩۵و  ٨۴مهم از ص هایی کامل و  افتادن جملهقلماز  •

  .ع ٩ف، در ترجمۀ متِن ص  ۴۶در ص معنا به متن  افزایش عبارتی بی •

گویی که صورتیالدین رازی دربارۀ نهایت گمراهی و سرگردانی خیام، به نقل قول نجم •

  .ع متن ٩٧توجهی به پنج کلمه از ص  ف، بر اثر بی ١۵٩در ص  نظر مؤلف است

و نه در پانویس و با امضای (ف  ١٠٣ص  جاویدنامۀ اقبال در متنهایی از  آوردن بیت •

  .دربارۀ آن سخن گفته است ۵١، افزون بر آنچه مؤلف در ص )»م«

؛ ابیاتی از قیس ١۶١ص  خیام نقل بدون ترجمۀ شواهد عربی مانند چهار بیت عربِی  •

، پانویس ص )ص(؛ حدیث پیامبر٢۴٩؛ پانویس ص ٢٣٣ تا ٢٢۵بن ملوح در صفحات 

٢۵٧. 

  

  نگارشی خطاهای

لزوم  توجهی به بی کاربرد انواع حشو و تعابیر نادرست، نامأنوس یا نامفهوم؛ تعقید معنایی؛

، بار معنایی کلمات، »را«مطابقت مسند و مسندالیه، ساخت اسم مفعول، ضرورت ذکر یا حذف 

جای مناسب  و عالمت جمع فه، استفادۀ صحیح از فعل مجهول وکاربرد درست حروف اضا

  :»اما«

گاهی از دست: ٢، پانویس ٩٨ ص •    ...جاویدنامه عربی ۀیابی به ترجمبرای آ

  ادیبان قدیم در زمان باستانهای  روش: ، پانویس۵٨ص  •

  محور بنیادی: ١٨۶ ص •

  ها افکار و اندیشه: ١١ص  •

   ها ها و آوازه شهرت: ١٨ص  •

  بدیع و نو: پشت جلد •
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   در پیوند با: دیگر و موارد ١٧۵، ٢۶، ٢۵ص ص •

   اندیشگانی: و موارد دیگر ١٨۶، ١۵، ١١ص  •

   جهان اسالمی: ١٠٧ص  •

   ادبیات کارشناسی ۀرشت :، پانویس٩٧ص  •

   )رجمۀ فیتزجرالد از رباعیات خیامدربارۀ ت( وار ترجمه منظوم: ١٨۵ص  •

و  » کهای گونه به«ا کاربرد مکرر یک قید به دو شکل معنایی ب تعقید: ۴۶ص  •

  در یک بند» کهشکلی به«

ارائه  -که یک اسپانیایی است  -شان  دشمنان سنتیاز سوی  دیدگاهاین : ۶٩ص  •

   .شده است

   شدهبرگرفته: پشت جلد •

   شدهگفته پیشکتاب : ، پانویس١٨۴ص  •

مجنون روایات متناقض در پیوند با داستان  اختصار به کوشش شدهدر زیر : ٢٢۴ص  •

   ...ارائه کنیمو آن را به شکل یک داستان با حوادث پیوسته و منظم  گردآوری

  .کرده است کمک شایانیساختن سیمای حقیقی خیام مشوش در: ١٧۴ص  •

نبودن کتاب از فهرست منابع افزایش سطح علمی برای برخوردار مترجمان : ٣٢ ص •

  .اند را برطرف کرده... های آن ، برخی کاستیکتاب

   تأثیر و تأثر بر: ١۴ص  •

  و تأثر در تأثیر: ١۶ص  •

   .شدآموخته دانش: پشت جلد •

   ها ادبیات: ردیگ مواردو  ١٩، ١۴، ١٣ص  •

ادبیات تطبیقی در  ۀگرفته در گستر های فراوان صورت با وجود پژوهش: ٢٨ ص •

های علمی به مخاطبان  روشن با مشخصات و قالب ۀهنوز یک شیو اماادبیات عربی 

  . ...ارائه نشده است
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  ١های ویرایشی ضعف

قلم  نام منابع، انواع ناهماهنگی در ذکرتایپی، ابهام و اختالف  تایپی و غیر خطاهای

  :نامناسب

های ادبیات قومی را بارور کند و روح زندگی و تازگی را در  اگر این تأثیرگذاری: ٧۵ ص •

شناسی به آن بدهد که شایسته ادبیات جهانی باشد،  زیبایی ۀآن پرورش دهد و جنب

 درک معناست ،اه پس از تأثیرگذاری» ی«. (چه نیکوست
ّ
  .) زائد و مخل

   به جای اعجمی تایپ اعمی: ١٠۵ص  •

   ٩٣جایی اطالعات در نمودار صفحۀ هجاب •

در عنوان ) ، به نقل از اصل عربی»متسلسل«مخفف کلمۀ عربی (» م« :٢٠٨ص  •

   »ردیف«واژۀ  جای بهستون یکم جدول، 

و  مفاهیهدور األنساق الثقافیة فی تطور  المقارن و األدب«: ۴، پانویس ١۵ص  •

   .، که هم اشتباه تایپی دارد و هم تفاوت قلم»... اتجاهاتة

   دیدگاهای: ۵١ص  •

  بینم  ، به جای میبینیم می :۴٣ص  •

   تو، به جای روی تو رویی: ١٠٠ص  •

   جای آوازهبه  دوازه: ١۵٩ص  •

 ٢۶، متن ص ١۵ص نام یک کتاب کفافی به سه شکل متفاوت در پانویس یکم ذکر  •

 ١٩٧٢(جاها و فهرست منابع و اشتباه در ذکر تاریخ چاپ اول این کتاب در همان

   .)١٩٧١جای  به

مروان در زمان خالفت ...  :٢٣٨ص : های گوناگون عرضۀ اطالعات مشابه با روش •

عزالدین بن اثیر، «منتقد ادبی، : ٢٣٩ ص زیست؛ می )هـ ق ۶۵متوفی (حکم بن 

   ... .در کتاب خود »ق.ـه ۶٣٠متوفی 

                                                            
  .مقصود ويرايش فنّي است -1
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کاربردن یا نبردن کسرۀ اضافه در کلمات مختوم به های بیان  ناهماهنگی در به •

   .وار منظوم ترجمه: ۵ همانجا، سطرما؛  ی پیمانه :٢، سطر ١٨۵ص : حرکت

میان  ی مقایسه :٩ص : های بیان حرکتمضاف پنداشتن برخی کلمات مختوم به  •

   .های هنری قالب

 ۀزیرمجموع» ها فابل«نوع ادبی  این: ۶٣ ص :عالئم ویرایشیکاربرد نادرست  •

   .)جای پرانتزگیومه به... (ای است کهادبیات عامیانه

: ٣۴ص : تفاوت فونتنقطه و  دار و گاهی بی گیومۀ نبسته و تای تأنیِث گاهی نقطه •

فی الفکر اإلسالمی و األدب المقارن، الدار علی لوحة عربیة مقاالت فارسیه  نقوش«

   .م١٩٩٨ثقافیة، مصر ال

را بررسی  ...مان، نمایشنامه و مقاله، داستان وری مانند برخی از انواع ادب: ۵٢ص  •

  .کند می

هْ « کلمۀ :١٠٢ص  •
ُ
تاحدودی گذاری نشده و  حرکت در بیتی منقول از جاویدنامه» ک

 .ی آمد پدیدا از پس که پاره : ...دریافتنی نیست





  

  

  

  

  

  

  شدهروش ارزیابي و سنجش کیفي متون ترجمه

  از عربي به فارسي 

  

  

  حافظ نصیری: مؤلف

  سمت: ناشر

  ١٣٩٠: سال نشر

  اول: نوبت چاپ 

 تهران: محل نشر

  ١٩٠: تعداد صفحات 

  ١دکتر منصوره زرکوب: ناقد

  

  اثرمعرفی 

روش ارزیابي و سنجش کیفي متون ترجمه شده از «اي که با مراجعه به کتاب اولین نکته  

. به اوست نداشتنمؤلف و دسترسي نشدنشود، معرفيبه ذهن متبادر مي »عربي به فارسي

علمي یا وابسته به کدام دانشگاه تئهیعضو  ،خواهد بداند آقاي حافظ نصیريیك خواننده مي

هیچ آدرس ایمیلي  ،از صفحه عنوان آمده پسدر صفحه معرفي کتاب که . ا مؤسسه هستندی

حتي در پایان مقدمه، ایشان تنها اسم خود را نوشته و نامي از . از مؤلف ذکر نشده است

                                                            
   علمي گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهانهيئت عضو -1
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اکنون که به بررسي ویسنده این سطور حتي تا همن. اندکنند نبردهاي که در آن کار ميمؤسسه

  . پاسخ استهنوز این سؤال برایش بي ،این کتاب مشغول است

ترین مقاالت در از مهم. به پیشینه موضوع است یتوجهبیکتاب،  بارهنکته مهم دیگر در 

بهار و  ،۴٢شماره  ،مجله مترجم(فر از علي خزاعي »ارزیابي کیفیت ترجمه«مقاله  ،این زمینه

 ١١( »تحلیل سیاق کالم، روشی برای ارزشیابی کیفیت ترجمه«و مقاله ) ١٣٨٨تابستان 

 Register Analysis as a Tool for«ای با عنوان از مقاله برگرفته )١٣٨٩فروردین 

translation Quality Assessment «استادیار گروه زبان انگلیسی لوئی زکوآن اثر ،

ارشد مطالعات کارشناس ،عطایی الله حرو ، ترجمه، تلخیص و تألیفچین دانشگاه یانشان

   .است های خارجی واحد تهران مرکزیترجمه، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکدة زبان

  

  ی اثرشکل بررسی

از نظر ظاهري مطلوب است و شماره  یادشدهضمن تقدیر از مؤلف محترم باید گفت کتاب 

 .بیانگر مطالب کتاب است خوبی بهرو و پشت جلد نیز  .کننده نیستفونت و نوع قلم آن خسته

  : از ندعبارت ،اما مواردي که باید از نظر ظاهري و شکل، بیشتر به آنها توجه نمود

در  ،استاستفاده شده  موقع بهو  جا بهاز عالئم سجاوندي  هرچند: عالئم سجاوندي •

و « :١٣صفحه : مانند. سجاوندي فراموش شده استعالئم  ،برخي موارد

 :٢٨صفحه  ؛)علمي، زبان خاص های پژوهشو ( »علمي زبان خاص های پژوهش

 »سطح توقعات رعایت« :۴٠صفحه  ؛)بنابراین، این التزام( »بنابراین این التزام«

در سطح ( »در سطح جمالت قالب مناسب« :۴٧و صفحه ) سطح توقعات، رعایت(

   .)جمالت، قالب مناسب

رسد خواننده را نظر ميآنچه به: معتبر و علمي بندی تقسیماز عالئم  نکردناستفاده •

. بندي علمي استاز عالئم تقسیم نکردناستفاده ،کندخسته و حتي گاه حیران مي

معلوم نیست کدام موضوع ، دنبال هم بوده ،اندمؤلف آوردهمطالبي که  دیگر عبارت به

باید بدانیم  ،اندعناوین فرعي را  ایتالیك کرده هرچند. دیگري است زیرمجموعه



  ٢٠٣    ... وش ارزیابي و سنجش کیفي متون ترجمه شدهر   
  

 

خواننده براي تشخیص عناوین اصلي از فرعي بیشتر به اعداد یا حروف الفبا توجه 

یکنواخت ادامه  طور بههمین روش را هم  از آن گذشته. دارد تا به شکل حروف

 زیرمجموعهرا که  »یابي معادل«عنوان  ،٨٨ صفحهدر  عنوان نمونهبه. اند نداده

 زیرمجموعه اند شدهولي دوباره مجبور  ،ایتالیك کرده ،است »واژگان )الف«

و  »گزیني متفاوت با مفهوم واژهمعادل« را که عناویني چون »یابي معادل«

بدون ایتالیك بیاورند  ،است ...و» مشترك در عربي و فارسي های اسمگزیني  معادل«

 . و این موجب خلط عناوین شده است

 های روش« ،٧٢صفحه  مانند. است کننده گیجنحو دیگري  ها به بندی تقسیمگاه  •

که با الف مشخص کرده و معلوم نیست  »متداول در ترجمه عناصر فرهنگي

کرده،  بندی تقسیمآن را  ،٣و  ٢ ،١و دوباره با شماره . کدام موضوع است زیرمجموعه

 نیست؛ اما نادرستاین روال . انددوباره انجام داده تقسیمنیز  ٣-٢و  ٣-١آنگاه با 

یعني  بندی تقسیماین . در بین فصل است بندی تقسیم ،رسدآنچه نادرست به نظر مي

بخش اول،  ،قسمت دوم، یا باب سوم ،قسمت اول یا فصل سوم ،فصل سوم

آمده  »ب«دوباره  »د«از  پس ٧۵صفحه یا در . ستدر این کتاب چنین نی که درحالی

بنده !! کننده استحیران     ي خوانندهغیر علمي و برا بندی تقسیماینگونه . است

 گشتم تا ببینم فالن عنوان،ب برميگاه چندین بار به عق ،یك خواننده عنوان به

مشخص  ١را با شماره  »واژه«کلمه  ،١١۴در صفحه . کدام عنوان است زیرمجموعه

و  ٩تا  ٢با اعداد متوالي یعني از  ،آن است زیرمجموعهو موارد دیگر را که  اند کرده

  .ترتیبهمینو به ١٧تا  ١١آن را از  زیرمجموعهو  ١٠را با عدد  »ترکیب«دوباره 

 :١٢سطر  ٣٨مانند صفحه : التین برخي اسامي و توضیح آنها نکردن معادلذکر  •

چون براي  ؛که نام التین او و معرفي مختصر وي در پاورقي الزم است »ساگر«

ت یا  اس شناس زبانساگر کیست و کجایي است،  که لوم نیستخواننده مع

 ۴١ص ؛»الورز« ،٣سطر  ٣٩ص  :های ذیلترتیب نمونههمینو به.  ...پژوه یا ترجمه
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 ص ؛»کمیسارف« ١١و سطر  »کولر« ،سطر اول ٧۴ص  ؛»توري« و »دادز« ،٩سطر 

    .»رایس و ورمیر« ،۶١و ص  »ایبشتاین«، ۴سطر  ٣٩

سه سطر  ،٣١مانند صفحه : گیومه بدون دلیل و ذکر مرجع قول نقلآوردن عالمت  •

   .»در قالب زبان مبدأ... خواندن و فهم متن« :آخر

کلمه  دو بار ،١٧و  ١۶سطر  ٨۴مانند صفحه : نیاز به ویرایش در برخي موارد •

در همان کتاب دچار « :۵سطر  ٩۵یا در صفحه . پشت هم آمده است »بنابراین«

در همان کتاب « ۀکه باید به جمل »اسم مشترك دیگري شده استلغزش در ترجمه 

 ٩۶در صفحه . تغییر یابد» در ترجمه اسم مشترك دیگري دچار لغزش شده است

این « ۀباید به جمل ،»این اشتباه در صفحات دیگر نیز تکرار شده است« :۴سطر 

در پاورقي  حتي. تغییر کند »اشتباه در صفحات دیگر این کتاب نیز تکرار شده است

چون  ،١٢سطر  ١٢٠در صفحه . بدون نام کتاب ،اند کردههم فقط صفحات را ذکر 

پس الزم به ذکر عربي آن هم  ،اند نیاوردهرا  »کلیا ...بعدهم تنتظر«ۀ ترجمه جمل

 »فعل در زبان عربي«بهتر است به  »فعل عربي«عنوان  ١٢،۵در صفحه . نیست

  .تغییر یابد

چون  .٩سطر  ١۴٨مانند صفحه : اي در عناویند توصیهخلط موارد نقدي با موار  •

باید  »خواندن درست« عنواِن  ،ذکر علل بروز اشتباه در ترجمه هستند درصددایشان 

 ،١١١تا  ٩٠تغییر یابد و از صفحه  »در خواندن دقتی بی /خواندن نادرست«به 

اي باشد یا نقدي؛ است یا باید توصیه »یابيمعادل«عنوان  زیرمجموعهعناویني که 

 ،١٠۶صفحه  عنوان نمونهبه. انداي و برخي را نقدي آوردهبرخي را توصیه که درحالی

 ؛اي استیك عنوان توصیه »توجه به تنوع اصطالحات در گستره مناطق عربي«

 ،یعني یك مترجم باید به تنوع اصطالحات در گستره مناطق عربي توجه نماید

. یك عنوان نقدي است ،»یابينقل بدون معادل« نییع عنوان بعدي آن که درحالی

یابي کنند و موجب معادل اینکهبدون  ،اندیعني مترجمان در مواردي فقط نقل کرده

  .  بروز اشتباه در ترجمه آنان شده است



  ٢٠٥    ... وش ارزیابي و سنجش کیفي متون ترجمه شدهر   
  

 

 ،است same referenceچیست؟ اگر منظور  Ibidاز منظور  :٢پاورقي  ،١٨ص  •

  چرا انگلیسي است؟  پس

در کتاب، چنین منبعي را نیافتم و  اول اینکهاما  ،شده پیدیا نام بردهویکياز در منابع  •

مرجع قابل اعتمادي  ،هاي علمياگر هم باشد، این سایت براي نوشتهدوم اینکه 

 .نیست

 که درحالی؛ شده استتقسیم  »توصیفي )اطالعاتي و ب )الف«متون به  :٢٠ص  •

شده  متون اطالعاتي توضیح داده ابتدا متون توصیفي و سپس ،هنگام بسط موضوع

 .است

 .است تر مناسب ،عربي است و واژه تعریف ،کلمه تحدید :٣٠ص  •

، نایدا صحیح این سطور ندهویسدر حد اطالع ن .نگارش نیدا معمول نیست :٣٧ص  •

 .است

 .شده استعسل، عرب نوشته  جای به :۴پاورقي  ،۵٣ص  •

 »السوریون«اشتباه تایپي است و  ،»السریون«رسد واژه نظر ميبه :۴سطر  ،۵۶ص  •

 .درست باشد

درباره ترجمه جمالت دعایي، الزم به ذکر است که گاه این نوع جمالت  :۵٧ص  •

  .قدس سره: مانند ،شودترجمه نمي

  

   بررسی محتوایی اثر

براي دانشجویان مفید  ،اندموارد نقدي که مثال آورده ویژه بهمحتواي کتاب و  هرچند

رسد که نده این سطور ميویسمواردي در جهت ارتقاي کیفي محتواي کتاب به نظر ن ،است

  :از ندعبارت

: مانند. گاه نامفهوم و گاه مبهم و پیچیده وجود دارد عباراِت ها و در متن کتاب، جمله •

 ،»عهده مترجم نیستبر  ...زیرا هرگونه ویرایش متن« عبارِت  ،٢پاورقي  ١٩صفحه 
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 مستثنااز این قاعده « :١١سطر  ٢١صفحه . حداقل براي حقیر نامفهوم است

 ،»...تر ملموسدر مثالي « :١٧سطر  ۵٠منظور کدام قاعده است؟ صفحه  ،»نیست

پس . خواننده در جریان آن متن نیست وجههیچبهاي از یك متني آورده شده که جمله

 چه مثال ملموسي است؟ 

کیفي ترجمه است نه آموزش صرف ترجمه، بنابراین باید در  ارزیابي دربارهچون کتاب  •

به تعریف ارزیابي و  ،...رجمه و معرفي زبان مبدأ و مقصد وتعاریف ت جای بهفصل اول 

 ...هاي مختلف درباره آن وو دیدگاه تفاوت آن با نقد ترجمه و اهداف و اهمیت ارزیابي

  . پرداختندمي

به همین . شده استخلط  شدت بههاي ترجمه وشدر این کتاب، موضوع ارزیابي با ر  •

هاي آموزش ترجمه استفاده کرده، به آنها ارجاع از کتاب وفور بهدلیل مؤلف محترم 

  . اندداده

 درباره اینکهبیش از  ،»اهمیت ترجمه و ارزیابي«یعنی در فصل اول قسمت دوم  •

  . اندبه اهمیت ترجمه پرداخته ،اهمیت ارزیابي سخن بگویند

اشتباه سهوي است و منظور  ،»دو فصلاین «رسد نظر ميبه :١١سطر  ٣مقدمه ص  •

درباره فصل دوم،  ١٨چون در سطر . باشد »فصل اول/ این فصل« ،مؤلف محترم

  . اندسخن را آغاز کرده

با توجه به این «در عبارت سطر آخر  ،»محوريترجمه روش«درباره  :١٨ص  •

منظور کدام عوامل است؟ اگر منظور عوامل هدایتگر است که هنوز درباره  ،»عوامل

 .کنندبه آن عوامل اشاره مي »این«چطور با کلمه پس  .اندآنها سخن نگفته

نظر خود ایشان  ،»محوريروش ترجمه«معلوم نیست  :٢و پاورقي  ۶سطر  ١٩ص  •

چرا  ،استاست یا دیدگاه شخص دیگري است؟ چون اگر دیدگاه شخص دیگري 

اند و اگر دیدگاه شخص مؤلف است، دیگر نیازي به پاورقي نداشت و ارجاع نداده

 . بیاورند »هدف متن اصلي« ،»هدف ترجمه« جای بهتوانستند از اول  مي
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در طول بحث به تفاوت  اینکهبدون  ،درباره انواع متون سخن رفته :٣٠-٢٠ صص •

 .شوداي ارزشیابي این متون اشاره

 . شده است ، به آن استدالل»نسبیت زباني«از توضیح  پیش :٢١ص  •

 . دشومعناي ضمني است که باید اصالح   ،»کاربرد ضمني«منظور  از : ١۵ ص •

نظر بهترجمه شده که  »نثر تخصصي جدید«به » ة الحدیثعلم اللغ« :٢٩ص  •

 .دشواشتباه سهوي است و باید اصالح  رسد می

چندان ربط علمي به   معاهده قانون دریاها و نوشتن آن به شش زبان، :٣٣ص  •

 .مسئله اهمیت ترجمه ندارد

از . نشده استاما نامي از آنها برده  ،به هشت نوع از انواع ارزیابي اشاره شده :٣۴ص  •

توضیح  برایمعلوم نیست چرا مؤلف محترم فقط سه نوع از این انواع را  آن گذشته

 .اندبرگزیده

رزیابي مستقیم با تفاوت تدقیق یا ا که حداقل براي حقیر مشخص نیست :٣۵ص  •

در ترجمه آن  نقل شده، »الدیداوي«رسد چون از کتاب نظر ميبه. تحریر چیست

 .دقت بیشتري الزم باشد

فقط از قول  نظران صاحباز مطالب رد شده و نظرات  سرعت به :٣٩-٣٧ صص •

پویایي کلي در فرایند «منظور نایدا از  نمونه،عنوان به. تاس شده قول نقل دیداوي

 العمل عکسبودن یعني چه؟ اگر منظور یکسان ها پاسخبودن چیست؟ برابر » ارتباط

 قول نقلکه از او  دیداويرسد متن نظر ميبه ،متن مبدأ و متن مقصد است ۀخوانند

از  منظور ،٣٨در صفحه  ساگردیدگاه  همچنین. ترجمه نشده است خوبی به ،شده

جولیان هاوس و سوزان  ،مونا بیکر ،و نظرات چامسکي سطح کارکرد مترجم چیست؟

آرایي دارند نه  ،درباره نقد ترجمه ،اند برده نامبسنت چیست؟ این افرادي که ایشان 

 ،۴١این در صفحه بر عالوه. است بین نقد و ارزیابيتفاوت  آنکه حال ،درباره ارزیابي
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پیش از آن توضیح داده  اینکهبدون  ،اندآورده سطر دورا در  گیدئون توريالگوي 

 .مدار چیست و چه فرقي با هم دارندباشند که نقد مقصدمدار و نقد مبدأ

دهند، در برخي رسد مؤلف محترم که خود، ارزیابي ترجمه را آموزش مينظر ميبه •

واردي عالوه بر م. است ، موفقیت همگام ایشان نبودهدیدانيموارد در ترجمه سخنان 

: سطر اول هم اشاره کرد ۴۴توان به صفحه مي  هاي قبلي عنوان شد،که در شماره

توجه خواننده به آن ممکن ترجمه شود که  ای گونه به یا بخشي از عبارت،  اصطالح«

 !چیست؟ ،شدهاي که زیر آن خط کشیده منظور از جمله »نباشد

ایشان به مترجم در  .اندکردهاي عملدر ارزیابي ترجمه، مؤلف محترم سلیقه :۵١ص •

کنند به پیشنهاد مي است و خرده گرفته »یابیدشما هیچ تفسیري را نمي« ۀآوردن جمل

 .اعمال سلیقه است نه نقد ،تغییر یابد که به نظر »توان یافتنمي«

 »بیاني زبان مبدأ های قالبپایبندي به «شده مربوط به بحث مثالي که آورده :١۵ص  •

چون اشتباه مترجم در این است که زبان مقصد را  است تخاب نشدهنیست و خوب ان

 .هاکاريخالف: توانست بگویداست و مي کار نگرفتهدرست به

 .صحیح ۀبلکه رهنمودي است براي ترجم ،ارزیابي نیست ،آمده ۵٢آنچه در صفحه  •

چون ؛ توضیحات بیشتري الزم است ،۵٩درباره انعکاس سبك نویسنده در صفحه  •

. شودنادیده گرفته مي  سبك نویسنده براي ارتباط با خواننده متن مقصد، گاه

در صورت «: اندگفته ۶٠اگر چنین باشد که مؤلف محترم در صفحه  دیگر عبارت به

اگر  ،»تقابل سبك متن با سبك نویسنده، این سبك نویسنده است که باید نمود یابد

از رعایت  ،پور را ارزیابي کنیمشياز محمدرضا مرع زقاق المدق نجیب محفوظترجمه 

 .هاستیکي از بهترین ترجمه که درحالی ؛کنداي کسب نميهیچ نمره ،سبك نویسنده

متني با هم خلط و بین متنی درونموضوعات انسجام  اول اینکه: اول بند ۶٢ص  •

 .تبیین و نگارش نشده است خوبی بهموضوع شده است و دوم اینکه 
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هرکه طاووس خواهد «، »ن خطب الحسناء یعطي مهرهام« ِل ثَ معادل مَ  :٧٢ص  •

پاي  ،خوردهرکه خربزه مي«:است نه مثل مورد نظر مؤلف »جور هندوستان کشد

ولي مثل عربي درباره  ،چون این مثل درباره عواقب کار است ؛»نشیندلرزش هم مي

 .تحمل پرداخت هزینه براي دستیابي به هدف است

با  ،یوجین نایدا مبني بر حفظ فرهنگ زبان مبدأ آمدهدرباره نظر  ٧٧آنچه در صفحه  •

هیچ تردیدي نیست که هنگام . شده استامثال و کنایات خلط  یابی معادلموضوع 

ها استفاده کنیم هاي آنباید از معادل ،ترجمه، اگر به عبارات کنایي یا امثال برخوردیم

پس . گردد میمبدأ شدن فرهنگ زبان گرفتهموجب نادیده ضرورتو این کار ازروی

 .توضیحات مؤلف محترم اینجا ناقص است

اما  ؛اند، آن هم براي موضوع ثلجبه لسان العرب ارجاع داده :٢پاورقي   ٧٨ص  •

 !درنیافتم چرا؟

سخن گزافي است؛ چون امثال و  ،»بسیار اندك است«جمله  :٧سطر   ٨٠ص  •

 . اي ندارندشارهها به معناي آنها ات زیادي در عربي هست که اجزاي آنکنایا

رغم سخن مؤلف محترم، در ترجمه باید اضافه کنم که علي بند سومدرباره  :٨٠ص  •

 .نیست ها زبانیابي امثال، هیچ فرقي بین یا بهتر بگویم در معادل

موجب  »ب«مؤلف محترم معتقد است عمل به روش اینکه  :۴سطر  ٨١ص  •

 ،اگر در زبان مبدأ. تأملي است نظر سخن قابلبه شود،ناآشنایي با فرهنگ مبدأ مي

اي با عنوان وزارت جنگ وجود ندارد بلکه وزارت دفاع مرسوم است، آیا باید وزارتخانه

بودن و کار برد و ملموسهمان وزارت جنگ را به ،براي حفظ فرهنگ زبان مبدأ

 شود؟پس سهم مخاطب و زبان مقصد چه مي!  بودن را نادیده گرفت؟دركقابل

نظر مؤلف را  ،در زمینه موضوع است هرچند گاه –نده ویسبه نظر ن - ها قول نقلبرخي  •

نقل  جو صلحسخني که از قول حقاني و نیز از قول  ،٨١مانند صفحه . کندتأیید نمي

معلوم نیست  »فرهنگي هایبازتاببه  توجهی بی«عنوان  بارهدر  در کل. شده است

 بود یا نه؟ توجه بیفرهنگي  یها بازتابآیا منظور این است که باید به 
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 .باید براي خواننده تبیین شود که تفاوت سیاق متن با بافت چیست :١٠٩ص  •

 به چه معني است؟ »نگر برونواحد ترجمه «اصطالح  :۶سطر  ١١٣ص  •

مطالب  ،استفاده شده که به ذهن خواننده »بیاني«جا از کلمه -چندیندر کتاب  •

مانند صفحه . باید از لفظ دیگري استفاده شود بنابراین. سازدبالغي را متبادر مي

 زبان رکه منظور کالمي است که با آن مفاهیم د» بیاني مقصد های قابلیت« :١١٣

 .»بیاني زبان مبدأ های قالب« :١۵یا صفحه . گردد میمقصد بیان 

نسبیت  ،اما آنچه بیان شده ،اند گفتهاصل نسبیت زباني سخن  بارهدر  :١١۵ص  •

مطرح  ١١٧واژگان است که در صفحه  نشینی هملکه همان موضوع ب ،زباني نیست

چیست؟ براي  ،آورده شدهکه  هایی مثالوگرنه تفاوت این دو با توجه به  ؛اندکرده

کورش  »گفتارهفت«باید به کتاب  ساپیرو  ورفتوضیح نسبیت زباني از دیدگاه 

 .صفوي مراجعه کنند

که مؤلف محترم ادعا  »کردپیاده مي ...گرفت وعبرت مي« :سطر آخر ١٢۶ص  •

خبر  ،»تطبق«و  »تحفظ«در صورتي صحیح است که . اند صحیح نیستکرده

 . است »میزة«واژه  ،»کانت«چنین نیست و خبر  که درحالی ،باشد» کانت«

تحریف القاآمیز مفهوم «با عنوان  »انحراف از منظور نویسنده«عنوان  :١۴۴ص  •

 چه فرقي دارد؟  ١٣٧در صفحه  »جمله

در صفحه  »مورد بیافزودن «با عنوان   »افزودن بر منظور نویسنده«عنوان :١۴۵ص  •

 چه فرقي دارد؟  ١٣٨

را بررسي کرده و  »عسل«و  »هیکل«رسد مؤلف محترم ترجمه دو کتاب نظر ميبه •

این برخي بنابر . اندعناوین را تنظیم کرده ،به نظرشان نادرست آمده آنچهبراساس 

حذف تردید مورد نظر «مانند عنوان  ؛چندان علمي  و عام و شامل نیست ،عناوین

 .١۴۶در صفحه  »مترجم

 چگونه حاصل شده است؟ ۶/٣عدد  :١۶۵ص  •



  ٢١١    ... وش ارزیابي و سنجش کیفي متون ترجمه شدهر   
  

 

کتاب درسي باید بسیار دقیق و  که درحالی ،انددر برخي موارد به اشارات اکتفا کرده •

 .سوم بند ١٠٨مانند صفحه  ؛واضح باشد

باید اذعان کنم ترجمه و نقد  ،ضمن تقدیر از مؤلف محترم در تدوین این کتاب درمجموع

. توان آن را در قالب اعداد و ارقام انجام دادنظر حقیر نميترجمه امري است شناور و به

نظر به ،اندداده که پیشنهاد هایی کردنآوردن اعداد و ضرب و تقسیم دستبه دیگر عبارت به

 . کارآمد نیست

  





 

 

 

 

 

 

شده ترجمهروش ارزیابي و سنجش کیفي متون   

از عربي به فارسي   

 

  

  حافظ نصیری: مؤلف

  سمت: ناشر

  ١٣٩٠: سال نشر

  اول: نوبت چاپ 

  تهران: محل نشر

  ١٩٠: تعداد صفحات

  ١دکتر رضا ناظمیان: ناقد

  

  اثرمعرفی 

روش ارزیابی و سنجش کیفی متون «توان گفت کتاب در یک داوری کلی و موجز می  

ارائه راهکارهایی برای نقد ترجمه تألیف شده، کتابی  بارهکه در  »از عربی به فارسی شده ترجمه

 دربارهکند و هم نکاتی را گوشزد می ،از عربی به فارسی فن ترجمهاست مفید که هم در زمینه 

از این نظر که  از آن گذشته .معیارهای ارزیابی ترجمه، مطالب خوبی را در خود جای داده است

  .قابل تقدیر است» الفضل للمتقّدم«به حکم  ،شده در این باب استنخستین کتاب تألیف

                                                            
   يعربي دانشگاه عالمه طباطبايدبيات علمي گروه زبان و اهيئت عضو -1



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢١٤
 

تر به این کتاب نگاه کنیم و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی اما اگر بخواهیم اندکی جزئی

  :بگیریمکنیم باید این موارد را در نظر 

تر فن ترجمه و سایر خواند که پیشاین کتاب را کسی میفرض این است که  -١

ترجمه از عربی به فارسی و «، »فن ترجمه«هایی نظیر  های مربوط به ترجمه را در درس مهارت

ن همچون زبان مبدأ و در دوره کارشناسی فراگرفته و با اصطالحات خاص آ. ..و» بالعکس

در فصل  شده مطرحتوان گفت اغلب اطالعات بنابراین می .آشنا شده است... زبان مقصد و

 ،بخش چهارمدر  عنوان نمونهبه .شدیاول یا ضرورتی ندارد و یا باید در جای دیگری مطرح م

در بخش مربوط به نوع  اختصار بهبهتر بود  ،یح داده استفصل اول که انواع متون را توض

  .آمدمی ۶٠متن در صفحه 

آید بخش نظری کتاب نسبت به بخش عملی و کاربردی، حجم بیشتری نظر میبه -٢

مقتضای تألیف کتابی در زمینه نقد ترجمه، این است که بخش کاربردی یا  که درحالی؛ دارد

های بخش هرچند. گستردگی بیشتری داشته باشد کند،میهایی که مؤلف ارزیابی نمونه

بخش عملی  ،کندست و نکاتی را گوشزد میاشده نظری نیز گاهی حاوی ارزیابی متون ترجمه

  . شودشامل میای کتاب را صفحه ١٩٠صفحه از حجم  ٣٠فقط 

برای عناصر اساسی ارزیابی ترجمه که مؤلف محترم آنها را به دو بخش عوامل  -٣

ی ترجمه صحیح که همان فنون و راهکارها -تقسیم کرده  متنی درونتگر و عوامل هدای

دیگر  های کتابدر  شدهیادتکرار مطالب  ،خش بزرگی از آناست و بهاصطالحات و جمله

اساس اهمیت مرتب آید باید بر نظر میهیچ درجه اهمیتی نشان داده نشده که به -است 

  . شد می

ولی  ،تر دارند و همراه با مثال هستندتوضیحی کامل ،برخی از عناصر اساسی ارزیابی -۴

از این  ،)۶١-۶٠صص(انسجام متنی  و برخی دیگر همانند سبک نویسنده، توجه به مخاطب

  .اندبهره ماندهویژگی بی

اربردی اگر ویژگی تطبیق و ک ،نقد ترجمه بارهمنابع باید گفت که تألیف کتابی در  بارهدر  -۵

بر پایه تجربه و مهارتی که مؤلف در جریان ترجمه و نقد آن به دست آورده،  ،آن پررنگ باشد



  ٢١٥ ...   روش ارزیابي و سنجش کیفي متون ترجمه شده     

  

 

تر است و این کتاب نیز از این استوار است و بخش نظری آن به ارجاع و سندآوری نیازمند

 .ها از اصول تحقیق و ذوق پژوهش به دور استاما برخی سندآوری ؛قاعده مستثنا نیست

  .بار پیاپی به الدیداوی ارجاع داده شده استشش ،٣٧تا  ٣۴های مثال از صفحه نعنوا به

ای را انتخاب و کلمه ٢۵٠ ۀبخش نمونه ارزیابی که مؤلف محترم پنج صفح -۶

رسد با نظر میچندان دقیق و منصفانه نیست و به ،های ترجمه را مشخص کرده است اشکال

، که الزمه کتابی در این سطح است و از مراجعه مجدد و بازبینی شده  انجام زدگی شتاب

بینیم که برخی از آنها استحسانی می ،ها بپردازیمارزیابی این ارزیابی اگر به. بهره بوده است بی

 
ً
 عنوان به. آمده استها میدرست بوده و نباید در شمار غلط بوده و غلط نیست و برخی کامال

  :مثال

برآوردن  نشین هممترجم برای کلمه نیاز از واژه  شماره یک، در مورد: ١۶٠ص  •

: کردن را پیشنهاد کرده استاستفاده کرده که مؤلف آن را غلط انگاشته و واژه رفع

شتی و های بهداشود که درآمد ملی نتواند نیازهای اساسی افراد و خواستهباعث می«

 .»آنها را برآورد... آموزشی و

نشدن نیازهای اساسی و آمدن سطح درآمد ملی و رفعه پاییناین امر ب: پیشنهادی

  .انجامدهای بهداشتی و آموزشی افراد مینیازمندی

ا غلط انگاشته ترجمه کرده که مؤلف محترم آن ر  سازی ذخیرهرا » ادخار«مترجم واژه  •

رسد با توجه نظر میا قاطعیت جایگزین کرده است که بهرا ب» کردنانداز پس«و معادل 

) کردندپو (سازی ، واژه ذخیرهتولید و افزایش و کاهش آن است دربارهجمله  اینکهه ب

  .رودکار میهانداز بیشتر برای پول بتر است و پسمناسب

مؤلف معادل . است آوردن وسایل رفاهی ترجمه کردهرا فراهم »ترفیه«واژه  ،مترجم •

متن را  سیاق ،ترجمه این کلمهم در یگزین کرده و اظهار داشته که مترجتفریح را جا

  :آید برعکس باشدنظر میدر نظر نگرفته است که به

ماند تا برای تأمین نیازهای دیگری همچون ای باقی نمیافزوده که طوری بهـ 

  . و غیره هزینه شودآوردن وسایل رفاهی فراهمبهداشت و آموزش و 



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢١٦
 

نیازهای دیگری همچون  ماند تا برای تأمینای باقی نمیافزوده که طوری بهـ 

  .و غیره هزینه شود تفریح بهداشت و آموزش و

گذاری، ارزشیابی و ارزش درباره مختلف و تعدد آرا های و دیدگاهکردن نظرها مطرح -٧

نکته دیگری که باید در تألیف  نویسنده این سطور، نظربه. شودباعث نوعی سردرگمی می

کتاب باید چندان  دیگر عبارت به. حفظ سطح آموزشی آن است ،کتابی رعایت شودچنین 

و بدون  راحتی بهمنضبط و قانونمند باشد که استادان محترم ترجمه و نقد ترجمه بتوانند آن را 

  .کمبود متن یا تئوری یا تمرین کافی تدریس کنند بارهای در هیچ دغدغه

سارت نوشتن کتاب را به خود نانوشته غلط ندارد و آنان که ج ۀدیکت اینکهنکته آخر 

نهند تا دیگر اساتید و پژوهشگران و را می سنگ بناییهمین فضل آنان را بس که  ،دهند می

از این زاویه، . رساندن آن، همت و تالش کنندکمالگیرند و برای بهیان از آن بهره دانشجو

 . جای تقدیر و سپاس دارد »روش ارزیابی و سنجش کیفی«اقدام مؤلف کتاب 

  



 

 

 

 

 

 

ارگاه روش ترجمهک  

 

  

  زادهالهادی فقهیعبد: مؤلف

  سمت: ناشر

  ١٣٨٩ :سال نشر

 اول: نوبت چاپ

  ٢٣۴: تعداد صفحات 

  ١دکتر مهوش غالمی: ناقد 

  

  معرفی اثر

اما  ،تردیدی نیست که تدوین منابع درسی از جمله ضروریات تدریس دروس دانشگاهی است  

خوانی عنوان با متن کتاب این کار باید با تأمل و تعمق کامل در متن کتاب و توجه وافر به هم

تألیف دکتر   »عربی – ؛ فارسیفارسی -عربی : کارگاه روش ترجمه«کتاب . انجام شود

زاده از جمله منابعی است که برای کمک به دانشجویان رشته الهیات تألیف عبدالهادی فقهی

های مرتبط با زبان عربی مثل زبان و ادبیات عربی و  برای سایر رشته حال درعینشده است و 

اهری در محاسن ظ باوجوداین کتاب  حال بااین. مترجمی زبان عربی نیز قابل استفاده است

                                                            
   گروه زبان انگليسي دانشگاه خوارزمي علميعضو هيئت -1



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢١٨
 

های بعدی به آنها پرداخته  خالصه در بخش طور بهکه  داردکنار محاسن محتوایی، اشکاالتی 

  .   شود می

  

  بررسی شکلی اثر

طرح روی . مقبول و مناسب است ،از نظر شکل و قطع کتاب »کارگاه روش ترجمه«کتاب 

. ضروری است غیرینات یساده و دور از تز  ،است دانشگاهیمنابع  ۀکه شایستطور  آن ،جلد

بندی کتاب نیز به نحو مناسب انجام گرفته و از نظر انتخاب فونت و دقت در  صفحه

  .چینی متن قابل تحسین است حروف

  

  های نگارشیاشکال

. در نگارش کتاب، قواعد عمومی رعایت شده، اما در برخی موارد متن نیاز به ویرایش دارد

در » به«حروف اضافۀ فارسی است؛ مانند حرف  ازجمله اشکاالت عمده، استفادۀ نادرست از

گاهی داشته باشد... به اصطالحات«جملۀ  تبدیل شود یا » از«، باید به )١٣، سطر١٣ص (» آ

همچنین . تبدیل شود» به«باید به ) ١٢سطر  ١٩ص (» اعتماد بر حافظه«در جملۀ » بر«حرف 

تغییر » بر«باید به  ) از آخر ۶سطر  ،٣۴ص(» اثرگذاری در ذهن خواننده«در جملۀ » در«حرف 

  .یابد

متن تحت تأثیر زبان عربی قرار  ۀظاهر نویسندبهاشکال دیگر نیز در مواردی است که 

 »صدور« ۀکلم ،)١۴سطر  ١٧ص ( »متن اصلی صدور« ۀدر جمل عنوان نمونهبه .داشته است

اگر « ۀد یا در جملجایگزین آن شو »نگارش« ۀدر فارسی در این زمینه کاربرد ندارد و باید کلم

همچنین . تبدیل شود »تقّدم«باید به  »تقدیم« ۀکلم ،)۶سطر  ٨۴ص ( »...مبتداخبر بر  تقدیم

در  »سختی« ۀکلم ،)از آخر ۶سطر  ٩٠ص ( »گرما در سواحل شدت یافته سختی« ۀدر جمل

  .استفاده کرد »میزان گرما« ۀشود و باید از کلم اینجا استفاده نمی

ص ( »ایدئال« ۀکلم مانند .اند نشده صورت رایج فارسی نوشته موارد نیز کلمات به رخیدر ب

  .تبدیل شود »آل ایده«باید به ) از آخر ۴سطر  ۴٠



  ٢١٩    کارگاه روش ترجمه      

  

 

  بررسی محتوایی اثر

رسد کتاب  نظر میهای متعدد است و به نگارش هر کتابی مستلزم زحمات بسیار و بازبینی

در تألیف این . به نویسنده تحمیل کرده است نیز زحمات بسیاری را» کارگاه روش ترجمه«

های مقدماتی در شروع هر  از ابزار الزم استفاده شده و بحث ،کتاب با توجه به ماهیت آن

هایی که برای تفهیم موضوع هر فصل  به همراه تمرین هر فصلگیری در پایان  فصل و نتیجه

منابعی است که  ازجملهاب این کت. شود محاسن این کتاب محسوب می ازجمله ،شده  ارائه

 ۀدانشجویان رشت، برای آمده  -» سخن سمت«در بخش  -ۀ کتاب که در مقدم ای گونه به

ۀ و در مقدم شده  تدوین ٢و  ١منبع اصلی درس ترجمه از عربی به فارسی  عنوان بهالهیات 

 ۀدور برای ) ترجمه از عربی به فارسی(کتاب درسی  ۀمنزل به -» درآمد«با عنوان  -مؤلف 

جوابگوی نیازهای علمی و آموزشی دروس ترجمه از «ده که شکارشناسی علوم و حدیث ذکر 

و از این بابت با  »های مجموعه الهیات است کارشناسی رشته ۀدر دور  ٢و  ١عربی به فارسی 

  .وزارت علوم و تحقیقات مطابقت دارد ۀشد تعیین های سرفصل

  

  اشکال عنوان 

 ای تااندازهتشخیص داد همان عنوان کتاب است که با محتوا  توان میمعایبی که  ازجمله

اما  ؛است »عربی – ؛ فارسیفارسی -عربی : کارگاه روش ترجمه« عنوان کتاب،. مطابقت ندارد

محور اصلی کار، ترجمه از عربی به فارسی است و تا  ،آید برمیکه از فهرست کتاب  طور همان

از آن هم در هر  پسشود و  سی به عربی دیده نمیاثری از چگونگی ترجمه از فار  ،٨۵صفحه 

، تعداد . ها آمده استۀ عربی آنفارسی همراه با ترجم ۀجمل ششیا  پنجفصل فقط 
ّ
در کل

رسد و حتی در پیوست  جمله هم نمی پنجاهبه  ،اند شده ترجمههای فارسی که به عربی  جمله

صفحه  دوصفحه متن عربی فقط  نوزده، در مقابل شده  دادههایی برای ترجمه  کتاب که نمونه

در «کتاب اذعان دارد که این کتاب  ۀالبته خود نویسنده نیز در مقدم. فارسی ارائه شده است

اما عنوان کتاب خالف  ،»شده  تهیه) ... ترجمه از عربی به فارسی(کتاب درسی  منزله بهاصل 

حذف شود و یا کتاب  »عربی - فارسی« ،بنابراین شاید بهتر باشد که در عنوان کتاب. آن است



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٢٠
 

یک بخش، موضوع ترجمه از عربی به فارسی و بخش دوم  و دردر دو بخش تألیف شود 

 ۀچون در شکل فعلی مشخص نیست در ترجم ؛ترجمه از فارسی به عربی مورد بحث قرار گیرد

  .ساختارهای فارسی باید چگونه عمل کرد

  

  اشکال در منابع

ها  در محتوای کتاب، استفاده از منابع است که در پانویستوجه دیگر  ازجمله نکات قابل

 مشخص نیست که آیا این عین عبارت استفاده
ً
شده در منبع یادشده است  ذکر شده، اما دقیقا

شده و یا آنکه با الهام از آنچه در منبع آمده، خود مؤلف نظری را بیان  یا در آن تغییراتی داده 

 قدیمی است و حتی مثال براین منابع بهعالوه. کرده است
ً
ها نیز از  کاررفته در این کتاب، عمدتا

. شد شاید بهتر بود از ادبیات معاصر عرب نیز بیشتر استفاده می. کتب قدیمی آورده شده است

تواند از نکات مثبت کتاب  ها از قرآن آورده شده که این می البته در برخی مطالب نیز مثال

  .محسوب شود

  

  گیری نتیجه

کارگاه روش «هایی نظیر  تدوین کتاب ،دانشگاهی به متون درسی ۀتوجه به نیاز جامعبا 

 مطرحهایی که در این کتاب  بحث. ضروری است »عربی - فارسی؛ فارسی -عربی : ترجمه

گمان بیدهد و  متون عربی به فارسی ارائه می ۀرهنمودهای خوبی برای ترجم است، شده

باید  باوجوداین. رتبط با زبان عربی از آن بهره خواهند گرفتهای م اساتید و دانشجویان رشته

توجه مشابهی مبذول شود تا  ،متون فارسی به عربی است ۀبه بخش دوم کار که همان ترجم

  . دانشجویان در این زمینه نیز الگویی برای کار داشته باشند

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 کارگاه روش ترجمه

  

  

  زادهالهادی فقهیعبد: مؤلف

  سمت: ناشر

   ١٣٨٩ :سال نشر

 اول :نوبت چاپ

  ٢٣۴: تعداد صفحات

  ١زادهدکتر عیسی متقی: ناقد

  

  اثرمعرفی 

زاده الهادي  فقهيدکتر عبد اثر »عربي – فارسي؛ فارسي -عربی : کارگاه روش ترجمه«کتاب   

. جلد به زیور طبع آراسته است ٢٠٠٠ شماربا  ١٣٨٩است که سازمان سمت آن را در سال 

  .صفحه گردآوري کرده است ٢٣۴کتاب را در پانزده درس و در  ،مؤلف محترم

رشته علوم قرآن و حدیث هستند که در  ویژهبهدانشجویان رشته الهیات  ،مخاطبان کتاب  

 ۴به ارزش  ٢و  ١ترجمه از عربي به فارسي «منبع اصلي درس   عنوان بهمقطع کارشناسي 

  .واحد تدوین شده است

                                                            
   گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرسعلمي عضو هيئت -1



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٢٢
 

  کتاب های ویژگی

  :شود میپنج بخش اصلي تقسیم  بهکتاب  ،در یك نگاه کلي

    کلیات: بخش اول

ترجمه چیست، «و مؤلف محترم مباحث  دهد میسه درس را پوشش  ،این بخش از کتاب

را مطرح کرده است و در پي  »ترجمه، امانت در ترجمه و انواع ترجمه ، مراحلشرایط مترجم

  .آوردن بستر مناسب براي طرح موضوعات اصلي کتاب بوده استفراهم

  

    ها ترکیبترجمه مفردات و : بخش دوم

صحیح  های مالکو و ترجمه آن  واژگان مسئلهمؤلف کوشیده است ابتدا  ،در این بخش

به نوع  ،یابی معادلمناسب براي واژگان متن را مطرح کند و عالوه بر  ایه معادلدر انتخاب 

، آنگاه به زمان نگارش متن عنایت کند و با استفاده از ادبي است یا علمي اینکهمتن از 

ترجمه  ، مؤلفدر ادامه این بخش .فرهنگ لغت مناسب با هر دوره معادل مناسب اختیار کند

، بحث ترکیب وصفي و اضافي الی البهو در  کرده است طرحوصفي و اضافي را م های ترکیب

موصوف و صفت مقلوب، موصوف و صفت  ازجمله ها ترکیب به مباحث دیگر این نوع از

در حوزه . عدم مطابقت این نوع از ترکیب در زبان فارسي و عربي پرداخته است ویژه به گسسته،

 .فظي و معنوي اهتمام ورزیده استاضافه ل ازجملهترکیب اضافي نیز به انواع ترکیب اضافي 

  .مباحث این بخش نیز در سه درس فراهم آمده است

  

   ها جملهترجمه : بخش سوم

نوبت به جمله و انواع آن از قبیل  ،در امر ترجمه ها ترکیبیافتن واژگان و از سامان پس

به این  ر درسکه تالش مؤلف بر آن است در چها رسد میجمله اسمیه و فعلیه و ترجمه آنها 

در ابتدا فرق جمله اسمیه فارسي و . کند دهی سازمانسوم کتاب را  و بخشمقوله بپردازد 

و دو گروه از  شود میسپس مبحث جمله فعلیه آغاز  .گیرد میعربي مورد بحث و بررسي قرار 

و با آوردن  شود میبرشمرده  ،خبري و انشایي هستند های جملهاین نوع جمله که همان 



  ٢٢٣    کارگاه روش ترجمه      

  

 

آنان ترجمه  زیرمجموعه های گروهو  ها جملهانواع  ،مختلف از متون کهن و معاصر های نمونه

از نظر زمان  ها فعلانواع  ،در ادامه این بخش .تا فرایند تمرین و ممارست اتفاق بیفتد ،شود می

  .گیرد میمورد توجه قرار 

  

   خاص افعالترجمه : بخش چهارم

 ؛ویژه به آنها توجه کرد طور بهخاص هستند که در امر ترجمه باید  افعالی ،در زبان عربي

در این بخش مؤلف کوشیده است براي .  ...وآمدن خوش ،داشتننیاز  ،مانند داشتن افعالی

 های معادلحسابي خاص بازکند و به شرح و توضیح و کاربرد و ترجمه آنها بپردازد و  افعالاین 

  .درس فراهم آمده است دواین بخش از کتاب در  .مناسب آن را به خوانندگان عرضه کند

  

   ترجمه ساختارهاي خاص: بخش پنجم

 .عربي پرداخته است در زبانمؤلف به ترجمه ساختارهاي خاص  ،در آخرین بخش کتاب

  ،اینکهمحض به ،هنوز نه ،هنوز :ساختارهایي از قبیل
ً
نگاه مؤلف این در .  ...دیگر و ،تقریبا

کردن به زبان فارسي فرق دارند و تالش کرده با کي با دیگر ساختارها در ترجمهساختارها اند 

این . نشان دهد کاربرد آن را ،این فرق را تبیین کند و در متون متنوع ،مختلف های مثالذکر 

  .س سامان گرفته استبخش نیز در سه در 

چند متن براي بررسي و «ست اول با عنوان دو پیوست دارد که پیو ،بخش پایاني کتاب

عربي  - چند متن کوتاه براي تمرین ترجمه فارسي به عربي«و پیوست دوم با عنوان  »ترجمه

  .سه صفحه آخر کتاب نیز به منابع اختصاص یافته است .آمده است »به فارسي

  

  امتیازات کتاب

  :آنها عبارتند از ترین مهمبرشمرد که  توان میبراي کتاب محاسني 

  وزارت علوم ریزی برنامهسرفصل دفتر  اساسبر کتاب  دهی سازمان •

  طراحي کتاب براساس برنامه درسي و متناسب با جلسات ترم •



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٢٤
 

  یافتن دانشجویان متنوع براي مهارت های نمونهکردن امر ترجمه و ارائه کاربردي •

  ترجمه عربي به فارسي ۀاستفاده از منابع معتبر در حوز  •

  متون عربي گذاری حرکتو  گذاری اعراب •

  استفاده مناسب از آیات قراني در خالل مباحث و تمرینات •

  کهن و معاصر متونمختلف از  های نمونهگزینش  •

  مطالب در پایان هر درس چکیدهداشتن  •

  سودمند در دروس مختلف های پاورقی •

  استنادات و ارجاعات دقیق به منابع و مآخذ •

  

  هاي کتاب کاستي

مؤلف  رود مینیز وجود دارد که انتظار  هایی کاستی، و محاسن کتاب ها ویژگیدر کنار 

 ترین مهماینك به . محترم در تجدید چاپ کتاب به آنها توجه کند و در رفع آنها مبادرت ورزد

  :شود میاشاره ها کاستیو  ها نقص

. است محتواي کتاب با عنوان کتاب  نبودنمطابق ،کتاب های کاستی ترین مهمیکي از 

است و خواننده انتظار  »عربي –فارسي؛ فارسي  -عربي : کارگاه روش ترجمه« ،عنوان کتاب

 بخشي از محتواي کتاب را به مقولۀ نصف یا ،دارد مؤلف محترم متناسب با انتخاب عنوان

 ،در پنج بخش کتاب و در پانزده درس که درحالی ؛اختصاص دهد »ترجمه فارسي به عربي«

آمده  ، دو پیوستدر پایان کتاب .ترجمه فارسي به عربي در کتاب نیامده است بارهلبي در مط

چند متن براي «عنوان پیوست اول در هفده صفحه با  .صفحه است ٢١مشتمل بر است که 

چند متن کوتاه براي تمرین ترجمه «صفحه با عنوان  چهار درو پیوست دوم  »بررسي و ترجمه

صفحه چند متن کوتاه  دودر این پیوست در  .استآمده  »به فارسي عربي - فارسي به عربي

  .را از فارسي به عربي برگرداند هاآن که وجود دارد و از دانشجو خواسته شده



  ٢٢٥    کارگاه روش ترجمه      

  

 

براي امر خطیر ترجمه به  یدستورالعملاما هیچ راهنمایي و  ،متنوع هستند ها متناین 

اي کمك دانشجو ترجمه نشده تا امر دشوار نیز بر  های واژهحتي برخي . فارسي نیامده است

  .براي مخاطب آسان شود ،که از ترجمه دشوارتر است »تعریب«

ان کتاب اصالح شود و بخش دوم آن پیشنهاد مشخص در این بخش آن است که یا عنو 

به بخش ترجمه فارسي به عربي در حد مستوفي پرداخته  ،حذف گردد و یا متناسب با عنوان

  .مرتفع گردد شود و نیاز دانشجویان

 ،»واژه به واژه« های ترجمه های شاخصو  ها ویژگینکردن ، تبیینکاستي دیگر کتاب

و آن  پردازد میمؤلف محترم در درس سوم بخش کلیات به انواع ترجمه . است »برابر«و  »آزاد«

 توان می .البته تقسیمات دیگري از انواع ترجمه وجود دارد .کند میرا به سه نوع ترجمه تقسیم 

  : در یك نگاه ترجمه را به دو بخش اساسي تقسیم کرد

ساختاري  گیری وام ،گیری وام که خود به سه نوع) مقید به متن مبدأ( ترجمه مستقیم •

  .شود میتقسیم ) معنایي برداری گرته( اللفظی تحت و )نحوي برداری گرته(

 شده ترجمه  جمله  ساختار به تغییرکه ) آزاد یا نامقید به متن مبدأ( مستقیم غیرترجمه  •

  .شود میمنجر  ای گزارهو تغییر معناي لفظي با حفظ معناي 

دقیق و روشن در تبیین  ای اشارهنکته مهمي که در کتاب وجود دارد این است که 

روشن نیست که ترجمه باألخره مخاطب تکلیفش . شود نمیانواع ترجمه دیده  های شاخص

تمرین ترجمه  خواهند میاست که  کار تازهکاربرد دارد یا فقط مختص مترجمان  واژه به واژه

ترجمه واژه به واژه  درباره بخشیدر کتاب  ٢٩در صفحه . کنند تا به مهارت کافي دست یابند

بزرگي براي ساختار  ، آسیبواژه به واژه های ترجمهباید توجه داشته باشیم که «: آمده است

 .فاصله دور و درازي دارند ،و با زبان معیار و رایج در زبان مقصد رونديشمار مزبان مقصد به

لفظي و معنایي متن  های زیباییواژه به واژه اغلب توانایي انتقال  های ترجمه، براینافزون

او به مفهوم بنیادي متن  توجهی بیمترجم به واژگان و  ازحد بیشاصلي را ندارند و پایبندي 

متن اصلي  سرزندگیاز پویایي و  چنیننایو  کند میناشدني فهوم و دركنام ، ترجمه را گاهاصلي

   ».کاهد میسخت 



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٢٦
 

که این نوع ترجمه دارد و به تعبیر مؤلف  هایی عیب همه اینبا  که حال سؤال این است

چه ضرورتي به طرح  ،»لفظي و معنایي متن اصلي را ندارند های زیباییتوانایي انتقال « ،محترم

 .کارکردهاي خود را دارد ،این است که هر یك از انواع ترجمه مسئله .آن در این کتاب است

معنایش این نیست که این نوع ترجمه  ،گوییم میاگر از معایب و محاسن یك نوع ترجمه سخن 

که ا جایيت ،شود میبلکه فایده هر نوع ترجمه متناسب با نیاز مخاطب سنجیده  ؛کارکرد ندارد

که غایت و  »هدفمندي ترجمه«در ترجمه مطرح شد با عنوان  ای نظریه ،در اوایل دهه هشتاد

ترجمه یعني تولید متن مقصدي «: گوید میو  کند میمشخص  دهنده سفارشهدف ترجمه را 

   .»هماهنگ باشد ،کند میتعیین  دهنده سفارشکه  نقش با هدف ترجمه ازلحاظکه 

ترجمه برابر و ترجمه آزاد است و  های تفاوتنکردن تبییننکته دیگر در باب انواع ترجمه، 

  .است هایی حوزهکارکرد هر کدام در چه 

این است که مؤلف  -  کاستي جدي و اساسي است آید مینظر که به -کاستي دیگر کتاب 

این کتاب  د او درنکرده است که رویکر  ای اشاره ،از ذکر انواع ترجمه پس ،محترم کتاب

کدام نوع از انواع ترجمه  ،، آزاد و برابره واژه به واژهو بین انواع ترجمبراساس چه الگویي است 

چنین نگاهي وجود داشته اساس  بررا برگزیده است و علت این انتخاب چه بوده است؟ آیا 

د و در ، مباحث کلي و عمومي است که باید در کتاب گفته شواین مباحث اینکهاست یا 

که نگاه دوم  رسد مینظر به .، اختیار و انتخابي در کار نبوده استانتخاب رویکرد براي ترجمه

ایان کلیات و نه مستقیم و غیر ه در مقدمه و نه در پ، نزیرا در کتاب ،است تر دقیقکتاب  درباره

  .نشده است ای اشارهمستقیم به این رویکرد 

  

   گیری نتیجه

براي  ویژه بهدر این حوزه  .آوردن کتاب ستودني استفراهمتالش مؤلف در تهیه و 

از این  .تألیف نشده بود درخور، کاري جدي و لهیات و گرایش علوم قرآني و حدیثدانشجویان ا

توان  می. برآمده است خوبی بهو در نگاه کلي از عهده کار  ، کار مؤلف قابل تحسین استزاویه



  ٢٢٧    کارگاه روش ترجمه      

  

 

کار بهتري براي  ،که به نظر پژوهشگر رسیده است هایی کاستینواقص و  کردنبا برطرف

 .خوانندگان و دانشجویان عرضه کرد

 

 





 

 

 

 

 

 

 ادبیات تطبیقی

 

  

  خسروی زهرادکتر : ترجمه

  نشر و پژوهش فروزان: ناشر

  ١٣٨٠: سال نشر

  اول: نوبت چاپ

 تهران: محل نشر

  ٢٢٨: تعداد صفحات

  ١دکتر حسین کیانی: ناقد

  

  اثرمعرفی 

در این بررسی . است طه ندا» األدب المقارن« ترجمه کتاب مشهور ،»ادبیات تطبیقی«کتاب   

  .٢سپس نقاط ضعف شکلی و محتوایی این ترجمه بررسی خواهد شد ،اجمالی ابتدا نقاط قوت

  

  
                                                            

   علمي بخش زبان و ادبيات عربي دانشگاه شيرازعضو هيئت -1
ديگر اين كتاب را از آقايان دكتر حجت رسولي و نده عالوه بر ترجمه خانم دكتر زهرا خسروي، دو ترجمه ويسن  -2

در . صورت جداگانه در اين نقدنامه ذكر شده استها بهدكتر هادي نظري منظم بررسي كرده است كه اين بررسي
  .تري ارائه خواهد شداي و در مقاله مفصلصورت بررسي مقايسهبهاين سه ترجمه  ،اي نزديكآينده



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٣٠
 

  بررسی شکلی اثر

  هاامتیاز 

اسب است و مورد قبول بودن کتاب منصحافی کتاب و قطع آن با توجه به دانشگاهی •

در که د شو ولی پیشنهاد می ،تکلف استساده و بی ،طرح روی جلد .خوانندگان

 .طراحی شود که بیانگر موضوع ادبیات تطبیقی باشد ای گونه بههای بعدی چاپ

ولی نیاز به  ،های موجود در ارجاع کتاب را برطرف کرده است برخی از اشکال ،مترجم

  .اردبازنگری د

  .افزودن فهرست منابع در ترجمه •

 

  هاکاستی

به شیوۀ نگارش . بازنگری داردهای عربی نیاز به ویژه در متن نگاری کتاب به حروف •

  .توجه شود) ١۴٧ص(همزۀ قطع، الف مقصور، یاء و قاعدۀ التقای ساکنین 

  .های عربی نیاز به بازنگری داردگذاری بیت اعراب •

های الزم است در چاپ .نگاری مورد توجه قرار نگرفته است حروفدر ها تنوع قلم •

  .بعدی این امر بازنگری شود

  :شودآرایی موارد زیر پیشنهاد می در صفحه •

 .دشونمایه اعالم به آخر کتاب اضافه  

 .های عربی و فارسی از عمودی به افقی تغییر کندشکل بیت 

اشکال اساسی  .است تنظیم شوددر متن اصلی آمده بندی براساس آنچه  پاراگراف 

صفحه  چهارگاهی حدود . استنویسی نکردن اصول پاراگرافرعایت ،در این ترجمه

 ؛...)و ٨٢، ٧٧، ٧۶، ٧۵، ٧٣، ٧٢صص (ترجمه شده است  بندی بدون پاراگراف

بایست  بنابراین می. بندی وجود دارد اشکال پاراگراف ،هرچند در متن اصلی

های  عنوان ،روش منظمی بازنگری شود و اگر الزم شد اساسبر  ها بندی پاراگراف

 .فرعی به متن اضافه شود



  ٢٣١    ادبیات تطبیقی      

  

 

 این ،دشوها برطرف تالش شده است تا اشکال متن اصلی در بحث زیرنویس هرچند •

مباحث تکراری تا ) ٨٩، ٨٧-٨۶، ١٢٧-١٢۶ص ( قسمت هنوز نیاز به بازنگری دارد

 .دشوآن حذف و قوانین زیرنویسی در آن رعایت 

اند که این خود از ویژگیدهکر فهرست منابع و مآخذ را به آخر کتاب اضافه  ،مترجم •

 :های کتاب است و در این قسمت بیان چند نکته قابل ذکر است

های  شماره عربی، به فارسی آورده شده است، مانندهای شناسی برخی کتاب کتاب 

  . ...و ٨، ۶، ٢

  . ...و ٢٢، ١۶، ٨، ۵، ۴، ١های شماره ناقص است، مانندشناسی  مشخصات کتاب 

  .منابع مترجم در پایان منابع آورده شود 

بودن متن، به مترجم محترم و رسا از نظر قواعد علمی نگارش و ویرایش و روان •

هایی سجاوندی در متن بازنگری عالمت ،های بعدیگردد که در چاپپیشنهاد می

 .شود و متن ویرایش ادبی شود

الزم است در مقدمه به  .مترجم از نظر جامعّیت شکلی نیاز به بازنگری دارد ۀمقدم •

  :مباحث زیر اشاره شود

 های آنتعریف ادبیات تطبیقی و مکتب 

 های تطبیقی در ادبیات فارسی و عربیپژوهش ۀپیشین 

 ادبیات تطبیقی از عربی به فارسی ۀترجم ۀپیشین 

 هدف ترجمه  

 ضرورت ترجمه 

 روش ترجمه 

 مشکالت ترجمه  

الزم است متن دوباره . و نگرشی در متن قابل توجه است های نگارشیلغزش •

 . بازخوانی شود



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٣٢
 

این فهرست  .نیست ، دقیقفهرست مطالبی که مترجم در ابتدای کتاب آورده است •

، عبارت از زبان فارسی پسعنوان نمونه در فصل دوم  به. نیاز به بازنگری اساسی دارد

ترجمه شده » های آنزبان فارسی و عیب«به » عیوب اللسان العربیالفارسیه و «

واژگان فارسی در زبان : ها دقت شوداین عنوان ۀدر این قسمت به ترجم. است

هرچند در فهرست کتاب هماهنگی . ... ن وسوی ادبیات تطبیقی، جش فارسی، به

 .کردندبایست این هماهنگی را ایجاد می مترجم می ،وجود ندارد

 .های قرآنی در عالمت مخصوص خود قرار داده شودهآی •

  

  بررسی محتوایی اثر 

  هاامتیاز 

تواند  متن اصلی کتاب می ،در آن شده تعریفهای با توجه به سرفصل وزارت و هدف •

و نیز با توجه به  شودتطبیقی استفاده  ادبیاتدرس  آموزشی کمککتاب  عنوان به

های ادبیات تطبیقی، این کتاب منبع به پژوهش زبان فارسیرویکرد پژوهشگران 

 . مندان به پژوهش در ادبیات فارسی و عربی استخوبی برای عالقه

کردن برخی مطالب جهت استفاده های متن اصلی و اضافهتصحیح و تکمیل پاورقی •

 .مخاطب

  

 هاکاستی

 خطاهایی در ترجمۀ مفردات و اصطالحات، ضبط اعالم، درک مفهوم، نقل شواهد •

متن اصلی، نویسنده از  ۴٧نمونه در ص  عنوان به. وجود دارد رعایت امانت و

گوید و آن را در دو مبحث اللکنه و العجمه های زبان فارسی و عربی سخن می عیب

ها اند و این عیبدر عبارت توجه نکرده» أو« ۀمترجم به واژ. دهدو اللحن توضیح می

من أهم العیوب التی أحدثها تزاحم : ربیعبارت ع(اند را در سه مبحث بررسی کرده

 ترین مهم: ترجمه .الفارسیه و العربیه فی لسان واحد اللکنه أو العجمه و اللحن



  ٢٣٣    ادبیات تطبیقی      

  

 

 ،آیدآمدن گویش فارسی و عربی نزد ایرانیان پدید میهایی که به سبب جمععیب

  ). بیانی و لغزشی اعرابی های پیچیدگیلغزش گویشی، : عبارتند از

مانند (و یا در ترجمه آورده نشده است ای عربی ترجمه نشده است هبرخی از بیت •

 .)...و ١٠١، ١٠٠ ،٩٢ ،٨٩ ،٨٧ص





 

 

 

 

 

 

 ادبیات تطبیقی

 

  

  دکتر هادی نظری منظم: مترجم

  نی: نشر

  ١٣٨٣: سال نشر

  اول: نوبت چاپ

   تهران: محل نشر

  ٣١٦: تعداد صفحات

  ١دکتر حسین کیانی: ناقد

  

  اثر شکلیبررسی 

  هاامتیاز 

بخش بزرگی از  ؛های فراوانی داردآرایی و شکل و قالب کتاب، ویژگیاز نظر صفحه •

. گردد که از ناشران موفق در زمینه چاپ کتاب استاین ویژگی به ناشر کتاب برمی

 .و صحافی کتاب مناسب است چینی حروفآرایی و صفحهبنابراین 

                                                            
   زبان و ادبيات عربي دانشگاه شيراز گروه  علميعضو هيئت -1



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٣٦
 

د در  شومی پیشنهاد. های کتاب استنظم در فهرست و نمایه ،امتیاز دیگر این ترجمه •

 . ای از اشعار عربی و فارسی اضافه گرددنمایه ،چاپ بعدی

اضافه کرده  شده ترجمههای شاعران، سال وفات آنان را در متن مترجم بعد از اسم •

 ....)و ١٢٧، ١٢۶صص ( افزوده استاین کار بر ارزش ترجمه  .است

  

  هاکاستی

عنوان  به .نگارش فرهنگستان زبان و ادبیات فارسي در کتاب رعایت شود ۀشیو  •

که مورد  »ی«استفاده از . ر نوشتار فارسی امروز مرسوم نیستد »ء«نمونه نگارش 

 .مناسب است »ء«جای  به ،تأیید فرهنگستان است

قرار  گیومهبایست بین شود، میبار در متن آورده میهای علم که برای اولیناسم •

بودن در یر مشهور صورت غمشخص در متن آورده شود و در  ای گونه داده شود یا به

 ....)و ١١ص (کوتاهی آورده شود پاورقی توضیح 

البته این  .بندی متن اصلی را تغییر داده استپاراگراف ،هامترجم در برخی از صفحه •

شاید مترجم به این امر توجه . تغییر گاهی با توجه به زبان مقصد ضروری است

صص (به این امر اشاره کند ترجمه،  ۀولی الزم است مترجم در مقدم ،داشته است

 .)...و ١٩۵، ١٩٣، ١٠٩ ،١٠٨، ١٠۵، ١٠۴

 هاي متن اصلی، مطالب با سه ستاره از همدیگر جدا شده است وبرخی از صفحه •

 .این به این معناست که مطلب جدیدی است و ارتباط آن با مسائل پیشین کم است

بندی ضروری است و اگر مترجم تشخیص دهد بنابراین پایبندی به این نوع تقسیم

روش  شرط اینکه به ،تغییر ایجاد کندتواند می ،بندی مناسب نیستکه این تقسیم

 .)...و ١٠۴، ٩٨، ١١صص (خود را در مقدمه توضیح دهد 



  ٢٣٧    ادبیات تطبیقی      

  

 

در برخی . گذاری کرده استهای عربی را شمارهبیت ،شده مترجم در متن ترجمه •

رسد این امر ضروری نظر میبه). ١۶١ص (موارد این موضوع فراموش شده است 

 .های آموزشی مرسوم استاین امر بیشتر در کتاب .نیست

نمونه تمام  عنوان به .سازی شودیکسان ،های سجاوندی و نگارش در کتابعالمت •

 .قرار داده شودهای قرآنی در عالمت مخصوص خود آیه

 ١٣١، ص١٣۶و  ١٢٧مدحّیات، ص ۀواژ ١٣۴صمتن نیاز به ویرایش ادبی دارد  •

 .شراب شناسان ١۴٢کنندگانی، ص عبارت از اقتباس ١٣٩مزبور، ص ۀواژ

خود به ادبیات تطبیقی و تاریخ  ۀمترجم در مقدم. مترجم نیاز به بازنگری دارد ۀمقدم  •

سخن خود را با سپاسگزاری به  بیقی در ادبیات عربی پرداخته است وادبیات تط

رود مترجم پس از معرفی نویسنده کتاب و در مقدمه انتظار می. پایان رسانده است

  :به موارد زیر اشاره کند ،معرفی جایگاه او در ادبیات تطبیقی عربی

های تطبیقی و تاریخ آن در ادبیات فارسی و پژوهش ۀپیشینای کوتاه به  اشاره  

 عربي

 های ادبیات تطبیقی از عربی به فارسیترجمه ۀای کوتاه به پیشین اشاره 

 ضرورت ترجمه کتاب 

 هدف ترجمه 

 روش مترجم در ترجمه 

 مشکالت پیش روی مترجم 

 شده در ترجمه کاربرده های اختصاری بهعالمت 

 

  اثر محتوایيبررسی 

  هاامتیاز 

 زبان فارسی مراجعه مترجم به متن اصلی در •

 های عربی و ترجمه آن گذاری بیتحرکت •



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٣٨
 

استفاده  برایکردن برخی مطالب های متن اصلی و اضافهتصحیح و تکمیل پاورقی •

 مخاطب

های قالب عنوان به ٢۵۵در ص فرعی به متن مانند آنچه  های عنوانکردن اضافه •

های موضوع اسالمی بر اروپا و  هایزبانتأثیر ادبیات و  عنوان به ٢۶٧شعری و یا ص 

زبان  بار زیانهای گفتاری و آثار پیچیدگی«فرعی آن آمده است و یا مانند عنوان 

 . ...و ۴۵٣ص » جدید

کتاب  عنوان بهتواند آوری، کتاب میتحقیقات و فن ،وزارت علوم سرفصلبا توجه به  •

-عالوه. شودزبان و ادبیات عربی استفاده  ۀدرس ادبیات تطبیقی رشت درسی کمک

به پژوهش در ادبیات تطبیقی فارسی و عربی مناسب  مندان عالقهآن کتاب برای بر 

  . است

 

  هاکاستی

 ).١٣١-١٢٧ص ص(نشده است های عربی ترجمه بیت ،هادر برخی از  صفحه •

ها بیت ای از های آن است، در پارههای عربی این متن از ویژگیبیت ۀترجم هرچند •

در مدح  ١٢٨فحه برای نمونه به ترجمه ابیات در ص .دقت الزم صورت نگرفته است

ابک و ظلم ضحاک و عدالت فریدون است، اشاره دادن بافشین پس از شکست

 :شود می

  هامان في الدنیا و ال قارون    ون و الـد نال فرعـما نال ما ق

  أنـت أفریـدونبالعالمیـن و     بل کان کالّضحاک في سطواته

  .نه فرعون کسب کرد و نه هامان و نه قارون ،آنچه او به دست آورد« :ترجمه

  ».بابک در ستمگری و تجاوز به جهانیان، چون ضحاک بود و تو فریدون بودی 

بلکه چون  ،بابک در دنیا به پای فرعون و هامان و قارون نرسید :ترجمه صحیح آن

  .ضحاک به مردم ستم روا داشت و تو چون فریدون هستی



  ٢٣٩    ادبیات تطبیقی      

  

 

اخالص همچون   ۀواژ اینکهاول  :دو اشکال در ترجمه وجود دارد ،١٣۵صفحه در  •

و . قرآنی در عالمت مخصوص خود قرار داده شود ۀو آی ۀ مسد در گیومه قرار گیردواژ

اخالص یا  ۀگفتن سور  ؛ترجمه شود »قل هو الله أحد« ۀالزم نیست آی اینکهدیگر 

  . توحید کافی است

ها پاورقی  رسدبه نظر می ،هاستدادن به پاورقینظم ،های کتاباگر یکی از ویژگی •

ها از ابتدای کتاب تا انتهای پاورقی .)١۴١، ١۴٠، ١٠٨، ١٠۶صص (نباشد روشمند 

» مأخذ همان«اصطالح  بار یک ،١٢٩ نمونه در ص عنوان به. آن نیاز به بازنگری دارد

در همان صفحه در متن . »جا همان«اصطالح  دیگر بار یکشده است و  برده کار به

مترجم مانند دیگر  .ولی جلد کتاب مشخص نیست ،نوشته شده» ج«حرف  ،اصلی

  .کردندمی بایست جلد کتاب را مشخص های کتاب میصفحه

 ١٣١در ص  .٢۵۶ص  ،مختصر البلدان: در زیرنویس آمده است ١٣٠ ۀدر صفح •

از اصطالح  اینکهبدون  ،ذکر شده است) مختصر البلدان(دوباره نام همان کتاب 

  .نوشته شده است» همان مأخذ«، ١٣٢ۀ استفاده شود، اما در صفح» همان مأخذ«

مترجم در  .شودتغییرهایی نسبت به متن اصلی یافت می ،های عربیدر برخی بیت •

   :١٢۶نمونه ص  عنوان به. ای نکرده استشارها دمه و در زیرنویس به این تغییراتمق

  ُم ـالعزُّ و النع یـقد غذانی ـو أنن    م في اآلداب منزلتیو إن شئت تعل

  .است» قد عداني«در متن اصلی 

  :١٣٢ص

  ولـذم رةٍ ـذافـعٍس ـنـن عـو ع    وِلـلـن الطلـول عـالطبـا بـنــغنی

  .١٤٢و  ١٣٣های صفحهنیز رجوع شود به  و. است» تذافره«در متن اصلی 

نمونه  عنوان به .ها وجود ندارددر برخی موارد هماهنگی در ترجمه اصطالحات و واژه •

 ،١٣٨ ولی در ص .األدب الصوفی به ادبیات صوفیانه برگردانده شده است ،١٣٧ ص

دو ترجمه براي  ،٧٩و   ۶٩ صص. همین واژه به ادب عرفانی برگرداننده شده است

 !تازي و بار دیگر عربي بار یک است، برده شدهکار هعربي ب ۀواژ



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٤٠
 

ده است تا این کر مترجم تالش . ها در متن اصلی فراموش شده استبرخی ارجاع •

که د شو پیشنهاد می. ها هنوز نیاز به بازنگری داردولی ارجاع. اشکال برطرف گردد

ی شود و آدرس برخی از ابیات عربی که در متن اصل سازی یکسان ها ارجاع شیوۀ

 ختصاري مشخص شود که از مترجم استدر ترجمه اضافه شود و با عالمت ا ،آمده

  .)١۴٢و  ١٣٩ص ص(

 :در بازنگري موارد زیر مورد توجه قرار گیرد .فهرست منابع نیاز به بازنگري دارد •

  .به عربي نوشته شود ،های عربیکتاب شناختی کتاباطالعات  

  .دشومنابع کامل  شناختی کتاباطالعات  

 .منابع مترجم اضافه شود ،پایاندر  

اما در این  ،این روش خوبی است .پردازدمترجم هر از گاهی به نقد سخن نویسنده می •

  :به دو نکته مهم توجه کند بایدقسمت مترجم 

 .گذاشته شود تا مشخص شود این متن از مترجم است» م«حرف  ،آخر نقد 

تا بر غنای  ،ادبیات فارسی کندمطالب خود را مستند به سخن پژوهشگران زبان و  

یوسف و زلیخای  ۀ، نقدی بر منظوم١٣٨ نمونه ص عنوان به. ترجمه افزوده شود

  .سخن پژوهشگران شودبهتر است این نقد مستند به  که فردوسی آورده شده است

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  ادبیات تطبیقی

 

  

  دکتر حجت رسولی: مترجم

  نشر آوام: ناشر

  ١٣٨٥: سال نشر

  اول: نوبت چاپ

 تهران: محل نشر

  ٢٥٨: تعداد صفحات

  ١دکتر حسین کیانی: ناقد

  

  بررسی شکلی اثر

  هاامتیاز 

متن عربی بر نوشته مترجم تأثیر نگذاشته  .روان و خالی از تکلف است ،قلم مترجم •

های مناسب با او  شناسد و با واژهرا خوب می زبان فارسیگویی مترجم مخاطب . است

  :نمونه عنوان به .کندارتباط برقرار می

                                                            
   علمي بخش زبان و ادبيات عربي دانشگاه شيرازعضو هيئت -1



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٤٢
 

و القصیدة طویلة، و فیها یهجو عدنان بشظف عیشهم و بکائهم علی االطالل و «

و الحضارة تتمثل عنده في ناعط و هو . یفخر بما کان لقحطان من حضارة و قوة

 مدینة ذات حصن 
ً
شأن في بالد بالیمن لیس لعدنان مثله و في صنعا و کانت قدیما

  .)١٢١ص( »الیمن

خاطر بیچارگی و گریستن بر عدنان را به ،طوالنی ۀابونواس در این قصید«: ترجمه

دژ . ستایدکند و قحطان را به دو امتیاز تمدن و قدرت میها سرزنش میویرانه

شمارد که عدنانیان از یان برمیاهد تمدن قحطایدر یمن ش» صنعا«و شهر » ناعط«

  .»دندآن محروم بو

بنابراین  .است زبان فارسی ۀهای مناسب برای خوانندمترجم در پی استفاده از معادل •

نمونه  عنوان به. به کار گرفته شود خوبی به سازی معادلتالش مترجم این بوده تا این 

  :١٤صفحه 

  و لیس إلی نیل المحال سبیل    أری أن مثلی کالمحال وجوُده

بنابراین کسی که وجودش محال  .نزاییده و نخواهد زاییدادر گیتی گویا چون منی م«

  .»نیست یافتنی دست ،است

آزاد  هدف ارتباط با مخاطب فارسی، ترجمۀالبته گاهی مواقع مترجم برای رسیدن به 

این  .است های عربی را حذف کردهعبارت و هارا انتخاب کرده است و برخی از واژه

  .)١٢٠ و ١١٥ص صمانند (کرده است خللي در رساندن پیام ایجاد ن ،حذف

  

  هاکاستی

این . نوشت در آخر هر فصل آورده استهای کتاب را به شکل پیمترجم، زیرنویس •

ولی با توجه به اشکال ارجاع در متن . های خاص خود را داردها و عیبروش، ویژگی

های  ها بازنگری گردد و ارجاع نوشت شود پیاصلی به مترجم پیشنهاد می

های و نیز بیت...)  و ١٢٤، ١٢٢-١٢١صص (شده در متن تصحیح شود  فراموش

 ).١٧٩مانند ص (ها آورده شده است، ترجمه شود نوشتعربی که در پی



  ٢٤٣    ادبیات تطبیقی      

  

 

های بعدی عالوه بر الزم است در چاپ. گذاری نشده استهای عربی، اعراببیت •

 .شود گذاریهاي عربی اعرابهای تایپی متنی، بیت کردن اشتباهبرطرف

» أبو«شود، با شکل مرفوع آن شروع می» اب«هایی که با در نگارش فارسی، کنیه •

» أبی«های دیگر و در برخی صفحه ١٧٩و  ١١٢شود و مترجم در صفحات نوشته می

 .کار برده استبه

ویژه در شعر مناسب  ها  بهفاصله بین واژه .کتاب نیاز به بازنگری دارد چینی حروف •

 . ١١٤ نمونه فاصله بین قد و فعل در ص عنوان به ؛نیست

  :موارد زیر توجه شود ، بههای قرآنیآیه بارهدر  •

 .ها در عالمت مخصوص خود قرار گیردآیه 

 .تر از متن اصلی نوشته شودها با حروف درشتآیه 

 ۀسور : اول ۀآی ١٢٠ص :عنوان نمونهبه .ها و نام سوره آن نوشته شودآیه ۀشمار  

 لآی؛ ١٦و آل عمران  ١بقره : سوم ۀآی؛ ١صف  ۀسور : دوم ۀآی؛ ١و جمعه  ١تغابن 

  .١٩لقمان : پنجم ۀآیو  ٤٢و شوری  ١٧لقمان : چهارم

 .ها بازنگری شودگذاری آیهاعراب •

ر های فارسی ارجاع داده است که دنویسنده به برخی کتاب ،در متن اصلی کتاب •

های  شود به کتابداده می به مترجم پیشنهاد .هایی وجود داردها اشکالبرخي از آن

 . )١٢١ و ١٢٠ص ص(فارسی چاپ ایران مراجعه شود 

برخی از گاهی  ،ابیات عربی است ۀدقت در ترجم ،های ترجمهیکی از ویژگی هرچند •

  .شعر ابونواس مراجعه شود ١٢٤ عنوان نمونه به ص به .ابیات ترجمه نشده است

 ،جنبه نیاز به بازنگری اساسی داردهای نگارشی خالی نیست و از این کتاب از اشتباه •

  :عنوان نمونه به .ویژه در اشعار عربی به

  لم تطلق               لم تطق :١١١ص 

  کالمال               کالمحال :١١٤ص 



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٤٤
 

 الکفاف               الکاف :١٢١ص 

ای کتاب  گونه کتاب پرداخته است و به ۀخود ابتدا به معرفی نویسند ۀمترجم در مقدم •

اما به مترجم پیشنهاد  ،این کار در جای خود قابل تحسین است .را نقد کرده است

  :خود به مباحث زیر اشاره شود ۀهای بعدی در مقدمد در چاپشومی

 های آن های کوتاه به مکتبمعرفی ادبیات تطبیقی و اشاره 

 تطبیقی فارسی و عربیای کوتاه به تاریخ ادبیات اشاره 

 ادبیات تطبیقی فارسی و عربی بارهشده در  های انجامترین پژوهشاشاره به مهم 

 های ادبیات تطبیقی از عربی به فارسیترجمه کتاب ۀپیشین 

 هدف از ترجمه 

 ضرورت ترجمه 

 روش ترجمه 

 مشکالت پیش روی مترجم و مراحل مترجم برای برطرف کردن آن 

 ، مترجم در آخر ترجمۀمنابع و مراجع وجود ندارد ،ن اصلیبا توجه به اینکه در مت •

یادآوری  ،فهرست منابع بارهاما در  .مراجع اضافه کرده استو فهرست منابع  ،خود

  :چند نکته ضرورت دارد

 .های عربی به همان زبان عربی نوشته شودشناختی کتاب اطالعات کتاب 

 .شناختی تمام منابع کامل شود اطالعات کتاب 

 .دشواز منابع نویسنده اضافه  پسمنابع مترجم  فهرست 

های آیات قرآنی، اعالم، ابیات عربی و فارسی در آخر کتاب د نمایهشوپیشنهاد می •

 .اضافه شود

  

  

  

  



  ٢٤٥    ادبیات تطبیقی      

  

 

  

  اثر محتوایيبررسی 

 هاامتیاز 

مترجم با . های متن اصلی استبازنگری در عنوان ،های کتابیکی از ویژگی •

هر از گاهی  ،دادن به متن فارسیدلیل انسجامو به زبان فارسی ۀگرفتن خواننددرنظر 

بتواند ارتباط خوبی با  زبان فارسیهایی را به متن اضافه کرده است تا خواننده عنوان

 . متن برقرار کند

بندی متن اصلی نبوده است و این موضوع به اشکال متن بند پاراگرافمترجم پای •

بنابراین  .رسد نمینظر به منطقی ها بندی راگرافپاگردد که گاهی اصلی کتاب برمی

در متن . بندی انجام داده است، پاراگرافزبان فارسیمترجم با توجه به مخاطب 

و این بدان معناست که ارتباط  اند جداشدهها با سه ستاره از هم اصلی گاهی متن

های فرعی به بندی و ایجاد عنواناما مترجم با پاراگراف ،ها به هم کمتر استمتن

های فرعی این بندی مناسب و انتخاب عنوانمترجم با پاراگراف .مقصود رسیده است

ها عالوه بر مشکل را برطرف ساخته است، اما مشخص نیست که در برخی صفحه

شود روش ترجمه به مترجم پیشنهاد می. سه ستاره از بیست ستاره استفاده شده است

  .خود را در مقدمه شرح دهند

کتاب  عنوان بهتواند آوری، کتاب میوزارت علوم تحقیقات و فن سرفصلتوجه به با  •

به  مندان عالقهدرس ادبیات تطبیقی معرفی شود و منبع خوبی برای  آموزشی کمک

  .پژوهش در ادبیات فارسی و عربی است

  

  هاکاستی

از  بندترجمه نکرده است و دلیل آن این است که این را  ١٢١ اول ص بند ،مترجم •

دادن منظومه یوسف و زلیخا به فردوسی نسبت بارهدر  بند ؛نظر علمي صحیح نیست

 بندولی بهتر آن است این . نیست زبان فارسیاست که مورد قبول بیشتر پژوهشگران 



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٤٦
 

پژوهان ها با استناد به سخن پژوهشگران و فردوسینوشتترجمه شود و سپس در پی

  .به نقد این مطلب پرداخته شود

به شرح  ،از آن پساشعار ابونواس را آورده است و  از نویسنده برخی ،١٢٥ در ص •

مترجم فقط اشعار عربی را آورده . اشعار رودکی در همین مضامین پرداخته است

. است



  

  

  

  

  

  

  زباني هاي مهارت
  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  





 

 

 

 

 

 

 نتکلم

 

 

  صادقی مجد محمدجواددکتر : مترجم/ مؤلف

  دانشگاه امام صادق: ناشر

  ١٣٨٩: سال نشر

  چهارم: نوبت چاپ

 تهران: محل نشر

  ٢٦٤: تعداد صفحات

  ١زادهدکتر عیسی متقی: ناقد

  

  اثرمعرفي 

صادقي مجد است که مرکز تحقیقات دانشگاه امام  محمدجواددکتر اثر  »نتکلم«کتاب   

صفحه به زیور  ٢٤٨جلد در قطع رحلي با  ١٠٠٠٠با شمارگان  ١٣٨٩آن را در سال  )ع(صادق

این کتاب در نوبت چاپ چهارم با اصالحات و اضافات به چاپ رسیده . طبع آراسته است

  .استکتاب را در شش فصل و سي درس گردآوري کرده  ،مؤلف محترم .است

                                                            
  علمي گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرستعضو هيئ - 1



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٥٠
 

 )ع(دانشجویان رشته الهیات و معارف اسالمي دانشگاه امام صادق ،مخاطبان کتاب

 هرچند .تقویت مهارت مکالمه عربي دانشجویان این رشته تدوین شده استبرای هستند که 

 ادبیات عربي براي دروسي از قبیل براي دانشجویان رشته زبان و تواند میاین کتاب 

  .سودمند باشد آموزشی کمکمنبع  عنوان به ٣و  ٢، ١و آزمایشگاه  ٣و  ٢، ١ وشنود گفت

هرچند از جهت  ،،  اثري قابل قبول استو  کیفیت شکلي و چاپي نگاری نظر حروفاز 

 ،آرایي از منظر صفحه. شد میعمل  تر دقیقبهتر و  رفت میانتخاب حروف و نوع حروف انتظار 

یك تخصص توجه  عنوان به آرایی صفحهطراحي ساده و ابتدایي صورت گرفته است و به امر 

   .نشده است

است و انتخاب براساس موضوعات متناسب با نیاز  شده  طراحیکتاب در شش فصل 

کارتوني انتخاب شده و برخي  های قصهاز  ای مجموعهبلکه  ،دانشجویان فراهم نیامده است

کتاب با  .طیع شده و در دروس مختلف با یك پیوستگي نسبي آمده استاز قصه تق ها جمله

ا با عنوان مطالبي ر  ،صفحهسه  مقدمه ناشر و مؤلف آغاز شده است و به دنبال آن نویسنده در

، میزان و دفعات پخش فایل باره کیفیت و چگونگي عرضه هر درسدر  شیوه کار آورده است و

نکاتي را بیان داشته  ،دانشجو در فرآیند پخش فایل صوتيصوتي و میزان مشارکت استاد و 

  .است

این  تالش مؤلف بر .شود میآغاز  »حوار«بخش اول با : است چند بخشهر درس شامل 

در  انآموز  زبانتا  ،فراهم آورد وگو گفتقرار گرفته است که فضاي طبیعي و واقعي در حوار و 

 های گروهبا تشکیل  ،ها همکالسیر کالس با د و دنشو ها جملهیك سیر منطقي قادر به حفظ 

 های جملهترجمه فارسي برخي  ،حوار آغازدر این بخش و در  .را ارائه دهند ها مکالمه دونفره

  .معادل تعبیرهاي عربي را پیدا کند تر آسانتا دانشجو  ،آمده است حوار

 های عنوانتمرین مختلف با  هشتس است که در قالب های در تمرین ،بخش دوم کتاب

  : زیر آمده است

 أکمل الفراغ بالکلمة المناسبة - 1

 اجعل ما بین القوسین في المکان المناسب من الجملة - 2



  ٢٥١    نتکلم      

  

 

 صغ أسئلة لما تحته خط - 3

 للنص - 4
ً
 ما هو الصحیح و ما هو الخطأ طبقا

 أجب عن األسئلة التالیة - 5

 التوالدیة في التعابیر - 6

 ابحث في الحوار عن مترادفات للکلمات التالیة - 7

  الحوار عن مضاد للکلمات التالیة ابحث في - 8

است که به قصد توانایي دانشجو در  »التوالدیه في التعابیر«مبحث  ،بخش سوم کتاب

از طریق الگویي که به او در این بخش  سازی جملهمختلف است و مهارت  های جملهساختن 

  .آید میفراهم  ،شود میآموزش داده 

  

 محتوایي اثر بررسی 

  هاامتیاز 

  :آنها عبارتند از ترین مهمبرشمرد که  توان میبراي کتاب محاسني 

مکالمه طراحي و تألیف شده  ۀارائه کاري جدید در کنار کارهاي تکراري که در حوز  •

نگاشته شده است که کمتر  های کتابی ،اخیر براي درس مکالمه های سالدر  .بود

را در قالب دروس  ها متنو اغلب آنها هم برخي از  شود میدر آنها مشاهده  نوآوری

و  آورند میزباني گرد هم  های مهارتبدون توجه به مباني آموزش زبان و  ،مکالمه

نواقصي در این  هرچند »نتکلم«کتاب . شود نمیهیچ جذابیت و خالقیت در آنها دیده 

ت و در این ربه کرده اسمؤلف ستودني است که کار نویي را تج جرئت ،عرصه دارد

گاه لغزیده است و   گاهمواجه شده است و  ها بلندیو پستي ها سنگالخبا  مسیر گاهي

  .سالمت برده استسر به  هم

 های فایل« ،از امتیازات قابل توجه این اثر :صوتي های فایلپشتیباني کتاب به  •

و ضبط شده  ریزی برنامه، تاب است که با دقت و وسواس طراحيضمیمه ک »صوتي

 را اهمیت مدیریت طراحي برنامه صوتي ،کساني که در این عرصه تجربه دارند .است



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٥٢
 

 از طرفي .دانند می کتاب باشد، شده طراحیو مطابق با برنامه  دهنده پوششکه 

مختلف را در یك متن قصه ایفا کنند و نوع صوت و  های نقشافرادي که قرار است 

مؤلف  جهت ازاین که  واقف هستند خوبی بهاشد نیز لحن آنها باید مطابق قصه متن ب

  .از عهده کار برآمده است خوبی به

.  دیگر این کتاب است های ویژگیتنوع تمرینات کاربردي از  :تنوع تمارین کتاب •

برخي دیگر به سؤال و جواب از  .برخي از تمرینات به آموزش ساختار جمله توجه دارد

گروهي . بخشد را ارتقا آموز زبانتا قدرت حفظ و درك  ،متن اختصاص یافته است

 هایطریق تمرین و ازتوجه دارد  آموز زبانتقویت ذخیره واژگاني  به هادیگر از تمرین

 .کند میمترادف و متضاد این مهم را دنبال 

  

  ها کاستی

مؤلف  رود مینیز وجود دارد که انتظار  هایی کاستی، و محاسن کتاب ها ویژگیدر کنار 

 ترین مهماینك به . محترم در تجدید چاپ کتاب به آنها توجه کند و در رفع آنها مبادرت ورزد

  :شود میاشاره  ها کاستیو  ها نقص

با اهداف درس و  محتواي کتاب نبودنمطابق ،کتاب های کاستی ترین مهمیکي از  •

مان یا ه »مکالمه«این کتاب براي درس  .است مصوب وزارت علوم های سرفصل

 های فیلمو در تدوین محتوي با تکیه بر متون  طراحي شده است» وشنود گفت«

صوتي فراهم آمده است و تالش دارد برخالف دیگر  های فایلبا پشتیباني  کارتوني

اما در طراحي . ، نوآوري در تهیه محتوا داشته باشدبراي درس مکالمه شده تهیهمتون 

مصوب وزارت علوم  های سرفصلمحتوا مقید به اهداف درس و  دهی سازمانو 

 ،مکالمهویژه به  زباني و  های مهارتیك منبع کمکي براي  زاویهاز  هرچند. نیست

  .تجربه جدیدي است

در مقدمه کتاب آمده است  .است اثرنبودن مخاطبان این ، روشنکاستي دیگر کتاب •

 های فایلجلد کتاب و مجموعه مشتمل بر چهار  »نتکلم«مجموعه آموزشي که 



  ٢٥٣    نتکلم      

  

 

فهمید که این کتاب، جلد  توان میاما نه از عنوان  .صوتي آن بر یك لوح فشرده است

که نشان  در مقدمه آورده استتوضیحي مؤلف محترم، و نه  ین مجموعه استاول ا

هر یك از این مجلدات و ؟ کنند میدهد دیگر مجلدات کتاب چه اهدافي را دنبال 

که مؤلف  رسد مینظر به ؟مناسب است دانشگاهي کدام سطح مکالمه در برا چهارگانه

، طراحي کرده است و هدف )ع(این کتاب را فقط براي دانشجویان امام صادق ،محترم

 های گروهزباني است و به دیگر  های مهارتکردن این گروه از دانشجویان در توانمند 

در  .دولتي و آزاد در طراحي این کتاب اهتمامي نداشته است های دانشگاهعربي در 

ألعاب عبقور  -١ :است که در شش بخش شده بینی پیشسي درس  فهرست کتاب،

  بطوط و المهمة الخطیرة -٤بطوط و المهمة السریة  -٣ عبقور و امتحان عامر -٢

برنامه هفتگي روس با این د .مغامرات تان تان فراهم آمده است -٦صدیقا الغابة  -٥

ندارد و اگر فرض کنیم این  زیادی دولتي سازگاري های دانشگاهدر درس مکالمه 

چند واحد درسي باید در  ،دباش درس سیجلدي و هر کدام حاوي  چهارمجموعه 

  .صوتي پشتیباني کند های فایلبرنامه گنجانده شود تا این دروس را با تمارین متنوع و 

این است که  - کاستي جدي و اساسي است آید مینظر که به -کاستي دیگر کتاب  •

 رسد مینظر به .نکرده است گذاری اعرابکامل  طور بهرا  ها متن ،مؤلف محترم کتاب

زبان و  یها رشتهاول و دوم دوره کارشناسي  های سالدانشجویان  ،اثرمخاطبان این 

انا نیستند که متون تو  قدر آناین گروه از دانشجویان  .ادبیات عربي و الهیات باشند

 راحتی بهناقص را  گذاری حرکترا یا متون با اعراب و  گذاری حرکتبدون اعراب و 

شده از عدد انگشتان گذاری اعرابکلمات تعداد  ،از صفحات متن رخیدر ب. بخوانند

... و ٥٧، ٤٩، ٣٣، ٢٥ ،١٧به صفحات  توان میبراي نمونه  .کمتر است دست یک

 .مراجعه کرد

همزه در کل کتاب  نگارش ویژه بهنکردن عالئم سجاوندي ، رعایتدیگر اثرمشکل  •

و هم به  شود میهمزه قطع و وصل مربوط  گذاری حرکتاین مشکل هم به . است

نمونه به  عنوان به .کرسي همزه که مطابق با قواعد کرسي همزه نگاشته نشده است



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٥٤
 

 ،ها همزهکه همه این ... و إمتحان ،إنتظرا ،إسمح ،إذهب :شود میچند مورد بسنده 

 ٨١و  ٨٠صفحه  دوفقط در . همزه وصل هستند و نیازي به عالمت همزه قطع ندارند

کرسي  دربارهاما  .کار رفته استادرست در کتابت همزه بهکلمه به شکل ن هشت ،

 ،یهدء: استفاده نشده است درستی بهچند نمونه از کلماتي که کرسي همزه  ،همزه

نــایي  و أتسائل ،مکافئة
ُ
نــائي و أتساءل ،مکافأة ،یهدأ :که صحیح آنهاث

ُ
  .است ث

  

   گیری نتیجه

در  .ستودني و قابل تقدیر است ،اثرتالش مؤلف در تهیه و فراهم آوردن این  درمجموع 

، کاري جدي و زبان و ادبیات عربي و الهیات های رشتهبراي دانشجویان  ویژه بهاین حوزه 

و در نگاه کلي از عهده کار  لف قابل تحسین استاز این زاویه کار مؤ  .تألیف نشده بود درخور

علوم اهتمامي  وزارتمصوب  های سرفصلهرچند اگر به اهداف این درس و  .برآمده است

نواقص  در درنگ و تأملي ،آموز زبانو در طراحي آموزشي براي مخاطبان  گرفت میصورت 

نظر که به هایی کاستیکردن با برطرف هرحال به .شد میمحاسن کتاب بیشتر  ،افتاد میاتفاق 

  .کار بهتري براي خوانندگان و دانشجویان عرضه کرد توانمی ،پژوهشگر رسیده است



 

 

 

 

 

 

 نتکلم

 

  

  دکتر محمد جواد صادقی مجد: مترجم/ مؤلف

  دانشگاه امام صادق: ناشر

  ١٣٨٩: سال نشر

  چهارم :نوبت چاپ

  تهران: محل نشر

   ٢٦٤: تعداد صفحات

  ١دکتر ماجد نجاریان: ناقد

  

  اثرمعرفی 

دانشجویان رشته الهیات و معارف اسالمي دانشگاه  کتاب برای درس مکالمه عربی برای این  

علمی تهیئعضو  ،دکتر صادقی مجد ،نویسنده این کتاب. تدوین شده است )ع(امام صادق

های شکلی و محتوایی کتاب ویژگی ،در این بررسی مختصر. است )ع(دانشگاه امام صادق

  .تبیین خواهد شد

  

                                                            
  علمي گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه آزاد اسالمي واحد فالورجان اصفهانتئعضو هي - 1



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٥٦
 

  اثر شکلیبررسی 

 عناوین و فارسی و تناسب آن با مطالب عربی و های کتاب وفونت تنوع خطوط و •

 . تمارین دروس بسیار خوب است

 طور به، ولی رنگ سیاه در تمامی صفحات تنظیم شده است خوبی بهصفحات کتاب  •

 .خورد میبه چشم  نامطلوب

 ،طراحی شده است هاهم برای نوشتن تمرین به دلیل اینکه کتاب هم برای درس و •

 .باشد تر محکمصحافی کتاب  باید

 و انگلیسیراست جلد به دو زبان عربی  چپ وسمت در حاشیه  شده چاپحروف  •

 ،بر اینکه هیچ لزومی برای داشتن حروف انگلیسی وجود ندارد، که عالوه است

  .  است تر درشتحروف انگلیسی از حروف عربی نیز 

 :به هفت دسته تقسیم کرد آن را توان میوجود دارد که  هایی غلط ،در کتاب •

 هایو غلط تلفظی ،تایپی ،یامالی ،نحوی ،لغوی یا اعرابی  ،تعبیری های غلط

 :پردازیم می ها غلطبه شماری از این  اکنون. گوناگون

 

 تعبیری های غلط -١

  : خورد میتعبیری که به چشم  های غلط ازجمله

شماره 

  صفحه
  مالحظات  صحیح  غلط

    اعترف بذنبه  اذعن بذنبه  ١٨

    تأخر  تأخیر  ٢١

  ...علینا بممارسة   علینا بالممارسة  ٧٢

) ممارسة(کلمه 

مضاف واقع  بیشتر

  .شود می

    تزید علی حاجته  حاجتهتزید   ٧٧



  ٢٥٧    نتکلم      

  

 

    تسأل عن وجهة نظره  تسأل وجهة نظره  ٨٨

  وهو یقوم بمرور درسه  ٩١
وهو یقوم بمراجعة 

  درسه
  

    ؟ماذا جری لک  ؟ما جری لک  ٩٥

 فی نوم عمیق  دخل فی نوم عمیق  ١٠٢
ّ
    غط

١٠٧  
یدخل عبقور الطعام فی فم 

  عامر
    یضع/ یدّس 

    لومها  مالمتها  ١٠٩

  

  لغوی یا اعرابی های غلط - ٢

شماره 

  صفحه
  مالحظات  صحیح  غلط

ـة  ٢١/٥٣
ّ
ـق
ُ
ـة  ش

ّ
ـق
َ
    ش

    من أکلُمه  من أکلَمه  ٢٨

٧١   
ً
ـِخـما

َ
   ف

ً
ـما

ْ
ـخ
َ
    ف

    الـُجـهـد  الـَجـهـد  ١٢٩

ــوال  ِطــوال ١٣٢/١٨٥
َ
    ط

١٧٧   
ً
   ُضـبابیا

ً
    َضـبابیا

  

 های نحویغلط -٣

شماره 

  صفحه
  مالحظات  صحیح  غلط

    للذهاب معنا  لذهاب معنا  ٥٠

٥٢  
ً
    في غرفٍة خاصٍة   في غرفٍة خاصة



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٥٨
 

    حتی تسـتریَح   حتی تسـترح  ٩٣

    لفت انتباهي وجودُ   لفت انتباهي وجوَد  ٩٣

 لقد مضی خمس ساعات  ١٠٩
لقد مضت خمس 

  ساعات
  

    لقد مضت ساعة  لقد مضی ساعة  ١٠٩

١١٧  
فوجدت الکأس الذي 

  أرادت

فوجدت الکأس الذي 

  أرادته
  

    لـم یروا  یروَن لـم  ١٢٣

    لنَر   لنری ١٢٩/١٣١

١٧٧   
ٌ
   کانت لیلة

ً
    کانت لیلة

١٨٥  
ً
 جدیدة

ً
   اثاثا

ً
 جدیدا

ً
    اثاثا

١٨٦  
هي کل ما تحتاجین ... 

  الیها

هي کل ما تحتاجین ... 

  الیه
  

    هذا کل ما تحتاج الیه  هذا کل ما تحتاج الیها  ١٨٦

    لم ال تنضمین الینا  لم ال تنضمي الینا  ١٩٤

    لم ال ینضمون الینا  لم ال ینضموا الینا  ١٩٤

    سیکفینا الوقود  ستکفینا الوقود  ١٩٤

٢٠٢  
هل تنصرف لترکني 

  وحدي

هل تنصرف لتترکني 

  وحدي

این غلط جزء     

 هاي تایپیغلط

  .ستا

  

 های امالییغلط - ٤

  .استی مربوط به نحوه کتابت همزه امالی های غلطبیشتر 



  ٢٥٩    نتکلم      

  

 

شماره 

  صفحه
  مالحظات  صحیح  غلط

١٧  
ً
    هدوًء  هدوءا

    مکافأة  مکافئة  ٢٢

    سیدعو أصدقاَءه  سیدعو أصدقائه  ٥٢

    سیدعون أصدقاَءهم  سیدعون أصدقائهم  ٥٢

    البنتها  إلبنتها  ٥٣

    ارکبوا  إرکبوا  ٥٤

    رديء  ردیء  ٧٣

    أختبر ذکاَءك  أختبر ذکائك  ٨٠

٨١  
أذهب الی القریة کي 

  ُتساعد

اذهب الی القریة کي 

  ُتساعد
  

    ابنها  إبنها  ٨٦

  دعا ابو عامر  دعی ابو عامر  ١٠٠
 /رمی ،یدعو/دعی

  یرمي

    احد عمالئنا  احد عمالءنا  ١١٣

    إحدی الفتیات  أحدی الفتیات  ١١٦

يَء  ١٢٩ خبِّ
ُ
یَء   ان أ خبِّ

ُ
    ان أ

نــایي  ١٤٠
ُ
نــائّي   ث

ُ
    ث

    الـخــالء  الـخــأل  ١٤٥

    یا امــرأة  یا إمــرأة  ١٥٥

    یهــدأ  یهــدء  ١٦١

    هــدأ  هــدء  ١٦٢



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٦٠
 

    تهــدأ  تهــدء  ١٦٤

    مع أصدقائك  مع أصدقاءك  ٢٠٢

    أتســاءل  أتســائل  ٢٢٣

  

 های تایپیغلط -٥

شماره 

  صفحه
  مالحظات  صحیح  غلط

١٧  
لعبة حذاء یلعب عامر في 

  البیت

  باید حذف شود  این جمله اضافه است

یَضة  کدت انسي/ الغمیّضة  ١٩     کدت انسی/ الغمِّ

    والدتي  والدتّي  ٢٠

 لي/ نحجر  ٢١
ّ
 لي/ نحجز  قل

ْ
ل
ُ
    ق

  وصل شود  عندما  عند ما  ٢٥

    أخي  أخّي  ٢٦

    من أکلُمــه  من أکلَمــه  ٢٨

٤٥  
قالت الـُمدیَرة   قالت الـّمدیرة للـّمدرسات

سات   للـُمدرِّ

  

٧٧/

٧٨  

    نصیحة  نصحیة

    ...، طعامكَسِلْمت أمي  ...َسِلَمت أمي طعامك  ٩٢

    مالي أراهم  أرأهممالي   ٩٥

ـوقه  ١٠٧
ُ
ه  ف

َ
ـوق
َ
    ف

    ضقت بي  ضقت بّي  ١٠٩



  ٢٦١    نتکلم      

  

 

    مخبز  مخبر  ١١٦

    التفاؤل  التفاؤول  ١٥٦

   مْنـهما/ مْنـك / مْنـهم  مّنـهما/ مّنـك/ مّنـهم  ١٦٣

 

 های تلفظیغلط - ٦

شماره 

  صفحه
  مالحظات  صحیح  غلط

ثـرة  بِکثـرة  ٩١
َ
  بک

تلفظ در فایل صوتي غلط 

  .است

ثـرة  ِکثـرة  ١٠٧
َ
  ک

تلفظ در فایل صوتي غلط 

  .است

  تّدخر  تتخذ  ١١٣
تلفظ در فایل صوتي صحیح، 

  .ولي نوشتن غلط است

  من قبل  الخمس  ١٢١
تلفظ در فایل صوتي صحیح، 

  .ولي نوشتن غلط است

  سیارة نقل  سیارة نقله  ١٤٥
تلفظ در فایل صوتي صحیح، 

  .ولي نوشتن غلط است

  

 

  های گوناگونغلط -٧

شماره 

  صفحه
  مالحظات  مورد

  )یخیل الی عبقور: (جمله  ٦٩
: صحیح آن این جمله غلط است و

  .است »یخیل الی عامر«



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٦٢
 

  اسماهان ٧٧/١٩١
نوشته این نام در زبان عربی اینچنین 

  اسمهان: شود می

١٠٧  
  :عبارت

  ...)یضربه عبقور یرفع عامر و(

فونت باید  .این عبارت توضیحی است

  .طبق موارد مشابه تغییر یابد

١٠٧  
  :عبارت

 ...)یتدخل عبقور صاحب الحلول(

این عبارت در فایل صوتی خوانده 

  .نشده است

١٦١  

  :عبارت

الوحش الکاسر یلعب ببطوط کرة (

(...  

فونت باید  .این عبارت توضیحی است

  .طبق موارد مشابه تغییر یابد

١٦١  
خاضها أقصد التي هو : (عبارت

  )ضدي

أقصد خاضها هو : (در فایل صوتی

  )ضدي

١٦٧  

  :عبارت

عرساوي یقع فریسة الوحش (

  )فیصرخ

فونت باید  .این عبارت توضیحی است

  .طبق موارد مشابه تغییر یابد

١٨١  
  :عنوان درس

  )العشرون الدرس الثانی و(

الدرس «باید  .این عنوان غلط است

  .باشد   »الثالث والعشرون

١٩٠  
  :درسعنوان 

  )العشرون الدرس الثانی و(

الدرس «باید  .این عنوان غلط است

  .باشد   »العشرون الرابع و

  

  اثر محتواییبررسی 

  :نوآوری این کتاب در

   ای روزمرهتکیه بر متون جدید و  •

  تکراری گرفتن از متون ساختگی وفاصله •



  ٢٦٣    نتکلم      

  

 

  پشتیبانی صوتی متن اصلی کتاب •

  کارآمدمتنوع و  هایتمرین •

  کارتونی های فیلم از روی شدههنوشتاستفاده از متون  •

  :، عبارتند ازکه نویسنده کتاب از آنها استفاده کرده است هایی کارتون

  العاب عبقور •

 امتحان عامر عبقور و •

 و المهمه السریهبطوط  •

 المهمه الخطیره بطوط و •

 صدیقا الغابه •

  مغامرات تان تان •

  :در این کتاب عبارتند از کاررفته بهابزار علمی  ترین مهم

 هشت ،درس کتاب سیبرای هر درس از  طور معمولکه به هر درس هایتمرین •

 .در درس مربوطه وضع شده است شده مطرحا مطالب بتمرین متناسب 

  .کتاب آخراز سؤاالت امتحانی در  هایی نمونه •

  .فایل صوتی   CDداشتن  •

 تاحدودیترم تالش کرده است که نویسنده مح ،واژگان در کتاب سازی معادلباره در 

ل از صفحه اول درس قب را هر درس و جمالت دل فارسی تمامی اصطالحات، تعابیرمعا

جو وجست  را در درس مربوطه  نهاآباید معادل عربی  آموز زبانخود  که نحوی به بیاورد،) حوار(

  .تمام انجام گرفته است و دقت خوبی به ها معادلاین  درمجموع. و پیدا کند

از نظر تناسب محتوای این کتاب با اهداف درس، حجم مطالب منتخب کتاب با تعداد 

ن آگرفتن  دلیلبهاما محتوای کتاب . دارد سه یک ترم تحصیلی دانشگاهی تناسبجل شانزده

دانشجویان ایرانی جامعه  و نیازبا سن ) گروه خاص سنی برای(کارتون عربی  های فیلماز 
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برای آن این خلع را پر  شده تنظیم و تمریناتولی تعابیر موجود در دروس . امروز تناسبی ندارد

  . کرده است

- گفت      دلیل ابتنای دروس بر عناوین اصلی و فرعی اثر با محتوا، به از نظر مطابقت

ت دارد، ولی عناوین فهرست، مطابق) نتکلم(گوهای کاربردی، محتوای کتاب با عنوان و 

عنوانی متناسب با  ،بهتر بود نویسنده محترم برای هر درس. موضوعی هستند و غیر راریتک

  .تا عناوین دروس نیز هدفمند شوند ،وضع کند شده مطرحمطالب 

ل بخشی معمو طور بهدروس «تسلسل منطقی مطالب کتاب با توجه به اینکه  بارهدر 

، با هم ارتباطی ندارند و گاهی هستند متفاوت ها قصه و این »هستندشده از یک قصه تقطیع

به . رعایت آسان تا سخت بودن متون رعایت نشده است: در ترتیب دروس مسائلی از قبیل

روی نظم  تأثیریهیچ  ،جا کنیمهبا درس اول آن جاب را دلیل اینکه اگر آخرین درس کتاب

به  »نکته ضروری چند«عنوان  باکتاب  ١٠نویسنده محترم در صفحه . شود میکتاب ایجاد ن

فقط از دو لحاظ مد  را کرده است که چیدمان تسلسلی دروس و اعالم کرده اذعان مسئلهاین 

  : نظر داشته است

نسبت با سرعتی دروس پایانی به و سخنوران آرام نسبت بهسخنوران دروس نخست   •

  .کنند میبیشتر تکلم 

شدن برخی کتاب، دشوارتر ا در تدرج سطح دروس درون یک م مدنظراز دیگر نکات  •

 . ... و تمارین، حذف برخی تمارین ساده

ولی نویسنده محترم درباره تسلسل علمی و منطقی متن دروس یا انسجام آن اشاره نکرده 

  .است

  :چند نکته و پیشنهاد پایانی درباره کتاب

 ، ولی مؤلف محترم در ایناستبسیار مفید  یتمرین ،»التوالدیة فی التعابیر«تمرین  •

تمرین بیشتر به تغییر ضمایر جمالت تکیه کرده و به تدرج سطح علمی توجهی نکرده 

  .است
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ترجم الی الفارسیه ( - التعابیر -التوالدیه فی اللغه « یادشده،عنوان کامل تمرین  •

بخش این کتاب  ترین مهم ،گفت که این تمرین توان می. است »)واستمر فی التعبیر

ولی به . دهد میبه زبان عربی آموزش را تولید جمالت نحوه  ،این تمرین زیرا، است

کردن تعابیر زبان مقصد به زبان اول، هدف این تمرین با تمرین ترجمه آمیختندلیل 

 برحسبتولید تعابیر عربی  به تعبیر دیگر،. شود میاصلی این تمرین دچار اختالل 

ز امر با موضوع ترجمه ا و این که به این زبان فکر کنیم طلبد میقوالب تعبیری خاص 

تولید تعابیر به (را باید این دو مقوله  بنابراین. دارد زبان مقصد به زبان مادری تعارض

 .از همدیگر تفکیک کرد) زبان عربی و ترجمه از عربی به فارسی

و کلیه ) حوار(به دلیل اینکه این کتاب آموزشی است، تمام کلمات عربی اعم از متن  •

 .دشو گذاری اباعر باید  هاتمرین

فایده  ،تصویری – صورت داشتن فایل صوتیاین کتاب فقط فایل صوتی دارد، در  •

 .شود می تر کاملکتاب 

 ها جملهدر کنار کلمات  ،»ابحث فی الحوار عن مترادفات الکلمات التالیه«در تمرین  •

 .عنوان تمرین باید تغییر یابد بنابراین. نیز وجود دارد و تعابیری

 های و حالتاز حالت اعرابی  و هشتمتمرین هفتم  و تعابیرکلمات  دشو میپیشنهاد  •

 .مصدر آورده شود صورت و بهخاص دیگر خارج شود 

تحقق اهداف علمی کتاب باید عناوین  برای .استعناوین دروس کتاب تکراری  •

 .موضوعی و هدفمند باشند ،دروس

 و تر آرام نسبتبهنسبت به دروس نخست  ٢٢سرعت تکلم سخنوران در درس  •

 .، که با تدرج علمی سطح دروس تعارض دارداستتر هستهآ

کتاب فاقد این  و این باشدتصاویر آموزشی  و دارایآموزشی باید رنگی  های کتاب •

 .ویژگی است
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 ،نآ و مخاطبکارتون  های فیلماز  شده برگرفتهبه دلیل اینکه حوارات این کتاب  •

 .   ز سوی سخنوران غیر طبیعی استنحوه تلفظ کلمات ا بنابراین ،استکودکان 

تدریس در  برای یادشده، های غلطس از اعمال موارد و تصحیح پاین کتاب  •

 .است و مفیدآموزش زبان عربی بسیار مناسب  و مراکز ها دانشگاه

 



 

 

 

 

 

 

 لغة اإلعالم دراسة تطبیقیة

 

  

  اشکوریدکتر عدنان : مترجم/ مؤلف

  )ع(دانشگاه امام صادق: ناشر

  ١٣٩٠: سال نشر

  اول: نوبت چاپ

  تهران: محل نشر

  ٣٤٧: تعداد صفحات

  ١دکتر مسعود فکری: ناقد

 

  معرفی اثر

عضو  ،تألیف آقای دکتر سید عدنان اشکوری »لغة االعالم دراسة تطبیقیة«کتاب   

ه است که انتشارات صفح ٣٤٦در  ،)خوارزمی کنونی( دانشگاه تربیت معلم علمی هیئت

به همراه لوح فشرده صوتی آن منتشر  ١٣٩٠در سال  بار آن رایننخست )ع(دانشگاه امام صادق

این کتاب از  دروس .مقدمه و فهرست منابع است ،درس ٢٦این کتاب دارای  .ده استکر 

 الحات،فهرست واژگان و اصط ،اهداف درسبرخوردار بوده و شامل  وحدت و مشابهت اجزا

                                                            
  زبان و ادبيات عربي دانشگاه تهران علمي گروهتئعضو هي - 1
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که هر یک از  عبارات خبری و سیزده گونه تمرین مشابه در هر درس است، جمالت و

  .ها از تعدادی جمله یا واژه تشکیل شده است تمرین

فارسی برای  های از جمله ترجمه، های در تمرینالبته  .عربی است ،زبان اصلی کتاب

و اصطالحات در ابتدای هر نیز در فهرست واژگان  سازی عربی آنها استفاده شده و معادل

  .است نوشتاریفقط کتاب فاقد تصویر و  .درس نیز معادل آنها به فارسی آمده است

  

  بررسی شکلی اثر

   هاامتیاز 

زبان عربی و نیز آموزش  های مهارتمنبع آموزشی برای برخی  عنوان بهکتاب لغة االعالم 

که به برخی از آنها  دارد هایی ویژگی ،زبان رسانه ۀعرصدر  پرکاربرداز اصطالحات  ای مجموعه

  :کنیم میاشاره 

  مندی کتاب نظام -١

درس این کتاب از الگوی واحدی پیروی شده است که این الگو تا حد زیادی با  ٢٦در 

  .داردسازگاری  ،است اهداف هر درس که در ابتدای آن آمده

  

  آنها پایدارسازیرعایت تناسب میان انتقال مفاهیم و  - ٢

انتقال اطالعات  سی درصد ازایتمرین در  نسبت هقتاد درصد جهت این ازکتاب حاضر 

  .رعایت کرده است خوبی به ای رسانه های جملهاصطالحات و  را در قالب واژگان، آموزشی

  

  ها تمرینتنوع  -٣

تمرین (ها  درک و فهم جمله ازجملهای  در هر درس با اهداف ویژه شده ارائهسیزده تمرین 

بندی  آموزش ساختار ،)و هفتم چهارم ،تمرین سوم(مفهوم واژگان  پایدارسازی ،)و دوماول 

آموزش ترجمه فارسی  ،)تمرین ششم(آموزش کاربرد حروف در زبان  ،)تمرین پنجم( ها جمله

تمرین ( مشتقات واژگانیهای متنوع  آموزش کاربرد ،)تمرین هشتم و نهم( به عربی و بالعکس
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تمرین ( و انشا سازی جملهآموزش  ،)تمرین یازدهم و دوازدهم(یداری تقویت فهم شن ،)دهم

 دادههای متعدد پوشش  و نمونه ها جملهبا  ها تمرینیک از این  هر .ارائه شده است )سیزدهم

   ).١٣-٤صص( دهد گستره ارتباطی فراگیرنده را با زبان کاربردی افزایش می ،شده 

 

  توجه به بعد کاربردی زبان - ۴

-می    استفاده  ها رسانهو عباراتی که در  ها جملهکوشیده است از  »لغة االعالم«کتاب 

عالوه بر آنکه مؤلف  .گیردبهره  ها تمرینو هم در ) عنوان اخبار با( هم در بخش آموزش ،شود

مکانی و  ،های زمانی از محدودیت ،ها جملهاصالحات مختصری بر این  تا باکوشیده است 

  .موقعیتی بپرهیزد

یا منطقه و کشور خاصی و یا در   ویژهه خبری مربوط به سال و تقویم کنمونه چنان عنوان هب

رسانده  جنبه همیشگی و عمومی آن آسیب می به بوده است که تأکید بر آن ای ویژهشرایط 

شدن محتوای کتاب که منجر به کهنه و قدیمی ها محدودیتاز این  ،با اصالح آن ،است

   .است پرهیز شده ،گردد می

  

  دقت در نگارش - ۵

ها و  کتاب های آن با زبان فارسی، های امالیی زبان عربی و تفاوت با توجه به ویژگی

عالوه بر آنکه  .امالیی هستند هایغلطاغلب دچار  ،به این زبان در ایران منتشرشدهتألیفات 

و یا ویسنده جهت ضعف دانش نی و دستور زبانی نیز گاهی بهخطاهای انشای

لغة «کتاب  .بخشد این مشکل را شدت می متن توسط ویراستار زبانی، نشدن خوانی نمونه

 شود میهای زبان عربی محسوب  گذاری که از ویژگی گرفتن اعراب و نشانهبا نادیده »االعالم

تا حد زیادی مصون  هاغلطآفت  از ،)بودن آن اشاره خواهیم کرددر آینده به حسن یا عیب و(

 هرچند .دستوری و امالیی در آن بسیار اندک است ی،های انشایغلط رو ازاین. مانده است

مالحظاتی وجود دارد که به  ،های نگارشی و استفاده موردی از اعراب و حرکات نشانه بارهدر 

  .آن اشاره خواهیم کرد
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  منابع شنیداری - ۶

برخی از  ،)و عبارات آموزشی ها جمله(کتاب حاضر عالوه بر بخش اصلی هر درس 

این  .به مواد آموزشی مرتبط با مهارت شنیدن و فهم شنیداری تبدیل کرده است را نیزها  تمرین

 شدن لحن و آهنگ گفتار فراگیرنده،یادگیری تلفظ صحیح و نزدیک ،خوانی درستامر به 

  .کند دادن حروف و کلمات بدون دیدن آنها کمک میعالوه بر تمییز

  

   ای رسانهگوناگونی موضوعات  -٧

نویسنده با انتخاب موضوعات متنوع کوشیده است این ویژگی را  ،»لغة االعالم«در کتاب 

  .مورد توجه قرار دهد

، دو کتاب ۀدربار  یادشدهاست که عالوه بر نکات  یادآوریدر پایان این بخش الزم به 

قبول ایشان و قابل نخست آشنایی خوب : ایشان مشهود است ۀآمدویژگی نویسنده در اثر پدید

زبانی و دیگر آشنایی  ساختارهایو  از الفاظجهت درستی استفاده به ،کاربردیبا زبان عربی 

  .خاص صورت بهعربی متداول  های رسانهمناسب با 

  

  هاکاستی

  نام کتاب  -١

 را برگزیده است» دراسة تطبیقیة« ،و در توضیح آن »لغة االعالم« نام ،مؤلف برای اثر خود

ای  مطالعه نام کتاب زبان رسانه، که بر اساس معنای اصطالحی هر یک از این واژگان،

فراگیری و » دراسة« ۀرسد مقصود نویسنده از واژ نظر میبه هرچند .کاربردی خواهد بود

 این آموزش باشد،
ً
از  وقتی عنوان نمونهبه .رود کار میاصطالح برای مطالعه و بررسی به غالبا

به معنای مرکز مطالعات اقتصادی  ،کنیم استفاده می »الدراسات االقتصادیة مرکز«عنوان 

یعنی  ،»تمت دراسة هذا الموضوع فی االجتماع الماضي« شود میگفته  وقتی همچنین .است

منظور از  ،با توجه به رویکرد آموزشی کتاب .بررسی این موضوع در نشست گذشته انجام شد

 .در زبان فارسی است »کاربردی« معادل کلمه ،در توضیح عنوان کتاب »تطبیقیة«اصطالح 
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اصطالح توظیفی یا وظیفی برای منظور  ،رود کار میهرچند این واژه به همین معنا نیز به

بر این اساس استفاده از ترکیب  .است تر مناسب شده انتخابشده از عنوان دادهاحتمال

  .خالی از ابهام نیست ،نام کتاببرای عنوان توضیحی  »دراسة تطبیقیة«

همچنین نگارش  .متعارف نیست ،کتاب پیش از صفحه عنوان یذکر اهدا ،از نظر شکلی

کلمه تهران برای معرفی محل اشتغال مؤلف به شکل طهران در فارسی امروزی غلط 

  .شود میمحسوب 

این کتاب  آثار دیگر که ارتباطی با و معرفیآوردن گزارش عملکردی مربوط به یک مرکز 

که  »ترسیخ«استفاده از واژگانی همچون  ویژه به. چندان مناسبتی ندارد ،ندارد در مقدمه ناشر

اصطالح  کارگیری بههمچنین  .افزوده است کاربرد ندارد، بر ضعف درآمد کتابدر فارسی 

دیداری  های فایلذکر تعبیر  .منابع یا مواد شنیداری نادرست است جای بهمتون شنیداری 

 ،شنیداری در همین مقدمه مستلزم آن است که کتاب دارای بخش فیلم و تصویر هم باشد

  .)مقدمه(فقط منبع شنیداری دارد  که درحالی

  

  هدف اصلی کتاب - ٢

آن است که این اثر با رویکرد  شود میمحتوایی کتاب دریافت  و رویکردآنچه از عنوان 

از جهت تمرکز   که درحالی .آموزش زبان برای اهداف خاص یعنی زبان رسانه تدوین شده است

ساختن آن برای تدریس در آزمایشگاه کتاب بر بعد شنیداری، وجه ویژهگوناگون  های بخش

  .نماید میبارزتر  ،که درصدد تقویت مهارت شنیداری است را زبان

 .اساس کتاب از جهت هدف آموزشی در وضعیت دوگانگی قرار گرفته استبر همین 

آنچه  ،ه باشدداشتمتعدد و متنوعی  کاربردهای تواندمی هرچند در موارد فراوانی یک کتاب

کتاب برای آموزش زبان رسانه  اگرنقدی در این عرصه بر کتاب وارد است، اینکه  عنوان به

دریس در ارتباط چندانی با این رویکرد ندارد و اگر برای تهای شنیداری  طراحی تمرین ،باشد

و  ای رسانهو اصطالحات  و عباراتمتون  گزینش صرف ،آزمایشگاه طراحی شده است

 .خالی از اشکال نیست ،عمومی و موضوعی گرفتن متون دیگر مثل متون داستانی و نادیده
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ی در دانشکده مجازی در نظر این نقد شاید با توجیه نویسنده که کتاب در اصل برای درس

اما  پذیرفته باشد، کنند، که دانشجویان آموزش غیر مستقیم را دریافت می گرفته شده است،

  .دوگانگی در هدف آموزشی کتاب قابل توجیه  نیست ،در خارج از این چارچوب

  

  اهداف هر درس -٣

این  .کند میشش محور را بازگو  ،»اهداف الدرس«نویسنده در ابتدای هر درس با عنوان 

مشترک  صورت به ها درسدر همه  بند دوم که مربوط به واژگان جدید است، جز بهاهداف 

های آموزشی،  آنکه در کتاببر عالوه .در تکرار آن در هر درس نیست ای فایدهو  شود میتکرار 

نه ابتدای  ،شود میه اهداف آموزشی مربوط به فراگیرنده باشد، در مقدمه کتاب آورده کچنان

که در اینجا چنین امری متصور  باشدمگر هدف هر درس با درس دیگر متفاوت (هر درس 

مواد آموزشی توسط مدرس است که باید در راهنمای  کارگیری بهو اگر مربوط به روش  )نیست

  .آورده شودتدریس  برای پیگیری آن درمعلم 

واژگان در جمله و حل  کارگیری بهدر اهداف مانند  ذکرشدهآن برخی موارد بر عالوه

که ، بلکه بخشی از فرآیند آموزش است جزء اهداف نیست درس توسط فراگیرنده، های تمرین

  .)١ص( انجامد میزبانی  های مهارتبه اهدافی همچون تقویت 

  

  محدودیت موضوعی - ۴

از دو عرصه زبان برای  یک کدامدر رویکرد اصلی کتاب که برای  شده اشارهبا توجه به ابهام 

 )درس آزمایشگاه(فهم شنیداری  یا آموزش درک و و )آموزش زبان رسانه(اهداف خاص 

 های جملهو  ها متنشدن مؤلف به موضوعات معینی در انتخاب محدود تدوین شده است،

  .مشهود است کاملطور آغازین هر درس به

 فرهنگی و اجتماعی، ورزشی، اقتصادی، ،سیاسی های جملهدر این کتاب از متون و 

متون و از الزم بود  ،ای باشد رویکرد رسانه اگر که درحالی .پزشکی بهره گرفته شده است

فناوری ( رسانی اطالع ،)معنای خاصبه( ای دینی، رسانه هایی با موضوع علمی، جمله
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صورت که در  گونه همان .شودنیز استفاده ... و وهوا آب طبیعت، هنری، شغلی، ،)اطالعات

و  ای رسانهضرورت انتخاب متون  ،)آموزش درک و فهم شنیداری(دوم  گیری جهتتمرکز بر 

  .نمود میبا موضوعات متنوع بدیهی  ای رسانهغیر 

  

  استفاده از زبان واسطه - ۵

به ذکر معادل  فارسی  نویسنده در بخش واژگان و اصطالحات هر درس، ،در کتاب حاضر

ها که در بخش  از درستی یا نادرستی برخی معادل نظر صرف. برای این واژگان پرداخته است

محتوایی به آن خواهیم پرداخت، استفاده از زبان واسطه برای بیان معادل در سطح کتابی با 

زیرا در چنین سطحی از  .اص، چندان مناسب نیسترویکرد آموزش زبان برای اهداف خ

عمومی و پایه را  و اصطالحاتواژگان  ،آن است که فراگیرنده فرض پیش ،آموزش زبان

بهتر آن بود که این  درنتیجه .اصطالحات ویژه آن حوزه است یادگیری درصددو اینک  داند می

زبان در آغاز هر درس  مترادف عربی و یا توضیح مختصر به همین کارگیری بهقسمت با 

به شکل  بازهمیکجا و  صورت بهو یا فهرست الفبایی آنها برای همه دروس  شد میگنجانده 

ضمیمه در آخر کتاب قرار داده  صورت بهآدرس هر درس  سازی نمایهعربی با فارسی و  دوزبانه

 فکری،( ه آموزش زبان عربی استدیگری در عرص های کتاباین الگو متأثر از  .شد می

چنین شیوها قابلیت دفاع  ،بودن آموزش در آن منابععمومی که البته به جهت )٢: ١٣٨٣

  .دارندبیشتری 

  

  اثر محتوایی بررسی

چشم های کمتری به نقد ،در بخش محتوای کتاب هرچند ،پدیدآورنده  جهت دقتبه

  :کنیم میتوان یافت که به آنها اشاره  مواردی از نقد محتوایی را می ،خورد می
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  ها آمیختگی اصطالحات و ترکیب -١

اما اغلب  ،آورده است مصطلحاتمؤلف بخشی را با عنوان مفردات و  ،در آغاز هر درس

های  منظور از ترکیب .نشده است قائلتفاوتی  ،اصطالحی و غیر اصطالحی های ترکیبمیان 

التمییز «مثل  .روند کار میهمواره به همین شکل بهاست که  هایی ترکیب ،اصطالحی

هایی است که هر  ترکیب ،اما ترکیب غیر اصطالحی ).٧٤ص( )تبعیض نژادی( »العنصری

تصور کند  فراگیرنده شود میاین امر موجب  .مستقل هم کاربرد دارند صورت به یک از اجزا

 »فرض العقوبات«ترکیب  عنوان نمونهبه .جایی نیستهقابل تغییر و جاب ،شده ارائهقالب 

 صورت به )ها تحریم( و العقوبات )تحمیل( فرض ۀکه هر یک از دو واژ )ها مجازاتتحمیل (

هرچند  در درس به شکل پیوسته و از نوع ترکیب غیر اصطالحی است  مستقل کاربرد دارند،

این  .مجزا آورده شود صورت به توانست میدرس واژگان ابتدای  فهرستدر  ،کار رفته استبه

» حالة الطوارئ القصوی«، مانند خورد میشیوه در موارد بسیار دیگری در کتاب به چشم 

  ).١٧٠ص( »انفاذ القانون« و )١٥٦ص( »دائرة االنواءالجویة« ،)٨٨ص(

مؤلف در مقدمه کتاب روش خود را در انتخاب معادل فارسی برای  هرچندنکته دیگر آنکه 

 درس معرفی کرده است، آن در جمله یا عبارت همانمعنای کاربردی و واژگان و اصطالحات 

که  دو یا چند معادل فارسی را برای  ای گونه به .در موارد فراوانی به این امر پایبند نمانده است

 .را ندارد یادشدهدر جمله  کارگیری بهکه برخی از آنها قابلیت  آورد مییک اصطالح  یا واژه 

اما ، است رفته کار بهبه معنای یادبود و سالگرد  »ذکری«واژه  ،مثال در درس نخست عنوان به

هم آورده » یادگاری«برای آن معادل فارسی  ،ابتدای درسفارسی  های معادل فهرستدر 

اگر قصد  .ندارد )٣ص( »حلول العید الوطنی و ذکری االستقالل... « شده که تناسبی با جملۀ

تعهد او در مقدمه  برخالفکه  - است فارسی یک واژه بوده  های معادلآوردن همه  ،مؤلف

 ۀواژ بارهکه در  گونه همان .نمود میدرج  »ذکری« ۀباید معنای خاطره را نیز برای واژ است،

 » نحَو «
ً
» مانند«معنای ، )١٤ص( است رفته کار بهکه در درس دوم به معنای حدود و تقریبا

کار بردن به .کار نرفته استبه »و سو سمت« در اینجا هم به معنای ،برای آن تناسبی نداشته
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از همین  ست،»پیامدها«که معادل مناسب آن  )٢٤ص(» تداعیات«برای  »پسماند«معنای 

  .نمونه است

مؤلف اغلب جمع واژه مفرد یا مفرد واژه جمع  ،همچنین در بخش مفردات و اصطالحات

 ،کتاب ٨٨ در ص عنوان نمونهبه .اندبه این روش پایبند نمانده جا همهاما در  ،اند کردهرا ذکر 

 ۀواژ ،٨٩ یا در ص است ومفرد آن ذکر نشده  است، دشواریابیکه جمع مکسر  »سرادیب« ۀواژ

که برخی واژگان نیز از قلم افتاده  گونه هماندارند؛ اشکالی  چنین »نظام« و واژۀ» عقاقیر«

  .)٩٠ص(» اقبیة« مانند است،

  

  جایگزینمصطلحات  - ٢

زبان  پرکاربردآشنایی مناسب نویسنده با اصطالحات  لیلدبهکه پیش از این بازگو شد 

با کاربردهای واژگانی و اصطالحی در حد قابل قبولی  شده گزینش های جملهمطابقت  ،عربی

آنچه ایشان استفاده کرده  جای بهرا  پرکاربردتریاصطالحات  توان میاما در مواردی نیز  .است

  .یافت است،

زبان فصیح از  و درکه امروزه  شده  استفاده »تهویة«از اصطالح  ٩١نمونه در ص  عنوان به

برای کولر در  »مکّیف« ۀالبته استفاده از واژ( شود میآن استفاده  جای به »تکییف« اصطالح

همچنین نویسنده در مقدمه از  .)است ماندهمغفول ن زبان عامیانه که از همین ریشه است،

  .است »التواصلی«آن  تر درستکه  بهره گرفته »االرتباطی« ۀواژ

  

  فارسیعبارات  -٣

دچار  »لغة االعالم«آن در مواردی از کتاب  کاربردهایساختار درست زبان فارسی و 

اما ؛ استه وحدت ، نشاندر آخر اسم »ی«حرف  ،نمونه در فارسی عنوان به .آسیب شده است

 شود میگفته  عنوان نمونهبه .شود میاز کلمه یک استفاده  ،اگر قصد شمارش در میان باشد

عدد  عنوان بهتمرکز بر عدد یک  ،اگر بگوییم از بازار یک کتاب خریدم .از بازار کتابی خریدم که

 )٢١٨ص( »یک پیام تسلیت دریافت کرد ...« :یمکناین جمله توجه حال به  .شمارشی است
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 زیر سؤال«نیز تعابیری همچون  و. »دریافت کرد پیام تسلیتی« :که مناسب است گفته شود

 »آوردنعملانتقاد     به« جای بهبهتر است  نیز واست غلط رایج ) ٢١٨ص( »بردن

برای  وجه هیچ به )٢٧٠ص(» پراکنده های اندام«ترکیب  .کردن استفاده شودانتقاد  ،)٢٤٧ص(

کار بردن عدد چهارده که به گونه همان .معادل مناسبی نیست ،»شدهقطعه قطعهپیکرهای «

همچنین واژه رسانه  .شود میخطا محسوب ، )٢٨٥ص( برای چهاردهم که عدد ترتیبی است

 و .)٢٩٧ص( نیستست و نیازی به آوردن این قید امفهوم ارتباط  دربردارندهدر فارسی 

  ).٣٢٥ص( آید میشمار ، غلط بهدر فارسی »ضد یا علیه« جای به »بر ضد«اصطالح 

  

  مورد استفاده نابعم - ٤

از ساختار خود  ای گستردهن است که در بخش آوارد بر این کتاب  نقدهای ترین مهماز 

از نمایه ؛ در مرحله پیشرفته آن است ویژه به »صدی الحیاة«آموزشی متأثر از الگوی مجموعه

 های نمونهو پیشرفته  در دوره »مع االعالم«واژگان و اصطالحات در دوره مقدماتی و بخش 

یافت  »صدی الحیاة«مشابه آن در سطوح مختلف مجموعه  های گونه وضوح بهتمرینی آن که 

 )٢٦-٢٤ ،١٢ :١٣٨٩ فکری،( که در کتاب معلم ها تمرینهمچنین بیان اهداف  .شود می

 .تا حد زیادی از همان الگوی تبیینی استفاده شده است  »لغة االعالم«، در مقدمه کتاب آمده

در مقدمه یا در فهرست منابع به این  بایست میهمگی نشان از این دارد که مؤلف  ها نمونهاین 

اثر خود نیز در تولید بسته آموزشی  پدیدآورنده ازآنجاکه البته. اشاره کند تأثیرپذیریاقتباس یا 

اما  ؛است نموده میشاید چنین موضوعی برای ایشان بدیهی  ،اند داشتهمشارکت  یادشده

  بهآشنایان به منابع آموزشی برانگیزنده تردید نسبت  در نگاه ،به این همپوشانی نکردناشاره

  .نده خواهد شدویسیا تعمد ن غفلت

خود از منابع  یآوردن اجزانیز در فراهم »صدی الحیاة«آموزشی  ۀروشن است که بست

در اثر  و شده استدیگری بهره جسته است که این موضوع در مقدمه همه مجلدات آن اشاره 

  .پیش روی ما مغفول مانده است
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  و پیشنهاد گیری نتیجه

از اینکه با  عبارت است به دست آمد، »لغة االعالم«از کتاب  آمده عمل بهآنچه در بررسی 

مختلف دانشی و مهارتی زبان عربی در  های عرصهتوجه به کمبود منابع آموزشی هدفمند در 

از  پوشی چشمباالی اثر با  و موفقیتاست  قدردانیتولید چنین اثری شایسته  ایران،

آموزشی و درسی در  های زمینهاز آن در  گیری بهرهمطلوبیت  های مورد اشاره، کاستی

تجربه عینی برای مؤلف و دیگر نویسندگان  تواند می هرچند .نماید نمیرا مخدوش  ها دانشگاه

های مناسب  پیشنهاد ازجمله .باشدو کارآمدتر  بلندتر های گامو پژوهشگران برای پیمودن 

تولید مواد آموزشی به شکل همکاری  ،وردن آثار مشابهآۀ پیمودن چنین گامی و پدیدبرای ادام

  .نجامدسطح کیفی آن بی یبه ارتقا ها تجربه افزایی همتا با  ،گروهی است





 

 

 

 

 

 

 المنهج في الکتابة العربیة

 

 

  اسحاق رحماني: مؤلف

  شورای انتشارات دانشگاه شیراز: ناشر

  ١٣٨٧: سال نشر

  اول: نوبت چاپ

 شیراز: محل نشر

  ١۴٢: تعداد صفحات

  ١دکتر عدنان اشکوری: ناقد

  

گروه  علمی هیئتعضو  ،از دکتر اسحاق رحمانی »في الکتابة العربیة کتاب المنهج«کتاب   

  . زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز است

  

  اثر نگاری حروف

ا شخصی از بستگان نویسنده اثر ر  نگاری حروف، آید برمیکه از شناسنامه اثر  گونه آن

 نگار حروفزیرا ارتباط نویسنده با  ؛شود میعهده داشتند، که نقطه قوتی برای آن تلقی  به

                                                            
    eshkewaree45@gmail.com               گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه خوارزمي علميعضو هيئت -1
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اینکه  نگاری حروفاما نکته قابل تأمل در . را بهبود بخشد ها کاستیبسیاری از  تواند می

گیری ایشان از فونت  بهره. باید در جهت کمک به نقاط قوت آن باشد شده انتخابهای  فونت

Traditional Arabic  و مناسب است و بر قوت این اثر افزوده  بسیار خوب ،١٨حجم با

 تواند میاست که  Wordبرنامه  شده شناختههای  را این فونت از معدود فونتزی ؛است

 گذارهایاعراب  و کاف بدون سرکش و  را اعم از تاء مربوطه، یء منقوطهنمادهای عربی 

، دیگر ریزتر است های فونتاین فونت نسبت به  که ازآنجایی. غیر متداخل به نمایش بگذارد

که بدون خستگی  دهد میاین قابلت را به خواننده کتاب  ،١٨بردن حجم آن به حداقل باال 

وارد  نگاری حروفچند اشکال عمده و اساسی به این  این وجود اما با. مطالب آن را دنبال کند

در بخش  ویژه بهاینکه فاصله بین خطوط در حد مناسب نیست و متون  یکی. است

دو  گذاری اعراب ،وسط صفحه ٤صفحه  مثال در عنوان به. اند شدهدچار تداخل  گذاری اعراب

اینکه  دیگر. است شده درهم آمیخته »الوحدة الوطنیة«و سطر زیر آن  »کتاب الدرس«عبارت 

ات با آن آن کلم گذاری اعرابکه  ،خط ریز دارند ،علمی ضرورت بهبرخی از کلمات کتاب بنا 

مواردی خطاهای نین همچ. )فهرست ٢١ و ٢٠ ،١٦ صص(درهم آمیخته است خطوط نیز 

ص  ،٧و  ٦ صص های پاورقیمانند  ؛د که در متن کتاب به آنها اشاره شده استچاپی وجود دار 

ی«که صحیح آن  »تسّمي« ۀکلم ١٠سطر  ٢  »فتاة« ۀوسط صفحه کلم ٧٧است، ص  »تسمَّ

  . باشد »فتاه«باید  که با توجه به توضیحات

 گذاری اعرابنحوه  ،١٦اینکه در ص اثر وارد است  نگاری حروفبر  دیگری کهاشکال 

ایشان . استمتفاوت  ،با توضیحاتی که قسمت شرح آمده است کلی، بهگروه الف های مثال

و به همراه آن یک  شود میکه تنویس فتح روی آخرین حرف نوشته  اند نوشتهدر قسمت شرح 

بلکه روی  ، نشده  نوشتهمزبور روی آخرین حرف  های تنوین که درحالی ،آید میای الف زائده

  . است  شده  گذاشتهالف 

آشنایی ناناشی از  متأسفانهاین اشکال  .خورد میچشم اشکال دیگر در صفحه عنوان اثر به

 ای گونه به word افزار نرم. است افزار نرم های فونتبا  word افزار نرمکاربران ویندوز و 

نصب شده روی ویندوز  baddو  regularاست که اگر فونتی به دو صورت  شده طراحی
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و این در مورد فونت  دهد میارائه  پررنگو  رنگ کمهای زیبایی از دو حالت باشند، جلوه

صورت تمارین  عنوان نمونهبه .در متن اثر یعنی ترادیشنال عربیک صادق است کاررفته به

bold اما اگر فونتی باشد که تنها به یک صورت . استتمارین معمولی  و متنRagular 

، جلوه درآورد boldکاربر آن را به حالت  که درصورتی ،روی ویندوز تعبیه شده باشد) معمولی(

فونت . و مانند این است که به آن سایه نامطلوبی داده باشند دهد میبسیار زشتی به آن فونت 

Andulus )اندلس ( یاkufi )دو عبارت در صفحه عنوان اثر. ستها فونت دست ازاین) کوفی ،

 boldبیهوده  »ق رحمانی استادیار دانشگاه شیرازاسحا«و » المنهج في الکتابة العربیة«

  تایپبا همان حالت معمولی  »تألیف«عبارت  که درحالی ،اند یافتهو جلوه نامناسبی  اند شده

با ظرایف صنعت چاپ  نگار حروف جانبه همهاین امر مستلزم آشنایی . و جلوه خوبی دارد شده

آماتور انجام یافته  صورت بهنبوده و  ای حرفهاثر  نگاری حروفبگویم  توانم می رو ازاین. است

  . است

  

 اثر آرایی صفحه

نه اشکال نسبت به  و چهار مالحظه جانبنایاما  ،اثر مناسب است آرایی صفحه درمجموع 

تنظیم فهرست مطالب چندان مناسب  ۀنحو اینکهاول : رسد میبه عرض  در ذیلآن دارم که 

دیگر اینکه صفجه اثر . ضروری است ،گذاشتن پرفراز بین مطالب و شماره صفحات ؛نیست

سوم .  ...ز قبیل شماره درس یا عنوان درس وا ،مختلف اثر باشد های قسمتمعرف  بایست می

 ،صفحه باشدفصل یا درس فاقد سرصفحه یا پااینکه شیوه مرسوم آن است که صفحه آغاز هر 

 ،)٢٩ص (الدرس الثالث  ،)١٥ص (در آغاز خیلی از دروس مانند الدرس الثاني  که درحالی

تنها . این کار صورت نگرفته است ،)٤٥ص (و الدرس الخامس  )٣٣ص (الدرس الرابع 

حال شیوه مرسوم یعنی آغاز درس از ایناما با. صفحه استفاقد سر ) ١ص (الدرس األول 

مقدمه اثر . خورد میچشم باره مقدمه نیز بهاین امر در  .در آن لحاظ نشده است ،وسط صفحه

   .چه عدد و چه حرف ،فاقد صفحه است
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 مالحظات علمی بر اثر

این مالحظات از تمام کتاب نیست و متواضعانه و با که ابتدا الزم است به عرض برسانم 

  .وقت نتوانستم کل مالحظات خود را ثبت کنم کمبودکه به علت  دارم میپوزش فراوان اعالم 

 نگارشیمالحظات 

  گذاری اعراباشکاالت نحوی و  •

 الَجمل: الُجمل: مجموعه ب خط سوم ١ص  

 خسائُر : خسائٌر : ١٣سطر  ٥ص  

 الرحمن یا الرحمان: الرحمن: ١٠سطر  ١٣ص  

 لالسم: لإلسم: سطر آخر ١٥ص  

 . در کتاب شده ارائهُجزًءا البته با توجه به قواعد : َجَزًءا: سطر آخر ١٨ص  

 تبدأ: تبدا: ٨سطر  ١٥ص  

 ذهَبِت : ذهبت: ٦سطر  ٢٢ص  

مًت : ٨سطر  ٢٢ص  
ّ
مِت : سل

ّ
مَت یا سل

ّ
مُت یا سل

ّ
 سل

؛: َسَتدَر : دو سطر مانده به آخر ٢٦ص      ؛الذهَب : الذهُب  ستُدرُّ
ُ
 : الفّضة

َ
 الفّضة

 زیٌد : زیُد : ٨ سطر ٢٨ص  

 ِزیَدت : زیدت :قبل آخرطر ماس ٢٨ص  

ی: ٨سطر  ٣٠ص   ي : ینجَّ  ینجِّ

 أحسَن : أحسٍن : ٥سطر  ٤٣ص  

 متوازَیین : متوازّیین: ٦سطر  ٤٣ص  

 واٌو  : واًوا : ٨سطر  ٧٨ص  

 اسم: إسم: سطر ماقبل آخر ٨٢ص  

علی : فَعلی: دو سطر مانده به آخر ٨١ص  
َ
 ف
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   ٦سطر  ٨٧ص  
ُ
 : ُیشیُب الطفل

ُ
 که : تشیُب الطفل

ُ
، َیشیُب الطفل

َ
تشیب الطفل

البته در این مورد باید به دیوان شاعر رجوع کرد زیرا اعراب دوم نیاز به ضمیر عائد به 

 . حرب دارد

 : ُرحما :  ٨سطر  ٢ص  
ً
 َرِحما

   اشکاالت امالیی •

ي: ١٠سطر  ٢ص   ی: تسمِّ   تسمَّ

  قمریة :قمریه: ١٢سطر  ٥ص  

  کراهیة : کراهة: یک سطر مانده به آخر ٥ص  

نمادهای عربی را  و فونت فارسی است .کلی نیاز به اصالح داردبهپاورقی  :٦ص  

  . دهد نمیپوشش 

نمادهای عربی را  و فونت فارسی است .کلی نیاز به اصالح داردبهپاورقی  :٧ص  

  .دهد نمیپوشش 

  . است یک الف زائد: ٧سطر  ٧ص  

  مربوطة : مربوطه: سطر آخر ١٦ص  

  األلف : ألف: سطر آخر ١٧ص  

  فیما: فما: ٤سطر  ٢٦ص  

  الجئ: الجيء: ٥سطر  ٢٨ص  

  واٍو  مضموٍم : واو و مضموم: سطر آخر ٢٨ص  

  فتاه : فتاة: ٧سطر  ٧٧ص  

  المتطرفة : المتطرفه: سطر اول و دوم ٨٤ص  

  

 لوبيمالحظات اس

با عبارتی  بند ،١٢سطر در صفحه دوم . زدگی استکتاب در مقدمه فارسی آن دچار عربی

  .»متکامل است... بدین سبب« :مبهم آغاز شده است
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اهداف عمومی «صحیح آن  رسد مینظر که به »أهداف عمومی از امال«همچنین عبارت 

  . باشد »امال

  : مانندهستند، زدگی عبارات عربی دچار فارسی ،همچنین در متن دروس

این عبارت فاقد ضمیر  . ..).أل(اکتب الکلمات التي تنطق : عبارت ٢ تمرین ٣ص  •

اکتب الکلمات التي تنطق الالم في لفظها أو : صحیح آن. عائد به اسم موصول است

 .ال تلفظ

کلمه ملة در عربی اطالق به پیروان   .شعب العراق: ملة العراق :وسط صفحه ٤ص  •

 . ...ملة االسالم، ملة الیهود: شود مییک آیین 

اکتب مضادا  :شودکه صحیح آن می. اکتب متضاد الکلمات التالیة: اول سطر ٥ص  •

 .الکلمات التالیة

 . مشخص نیست مرجع ضمیر واو در عبارت قبل. کانوا یکرهون: آخر سطر ٥ص  •

تفصیلیه است و نیاز به فاء  ،»أما« .أما التي لتعریف الجنس: صفحه وسط ٦ص  •

 . جواب دارد

 .نه فعل ،فقط بر سر اسم می آید »أن« .ّمع معرفتانألّن ال تتج: ١سطر  ٧ص  •

 . تجتمع صحیح است ، بلکهصحیح نیست »تتجمع«

همچنین . نداردمفعول  ،»نالحظ«کلمه . زدگی استدچار فارسی بندکل  :١٥ص  •

 . نداردرابط  ،مبتدایی است که جمله پس از آن ،»و نفس هذه الکلمات« عبارت

 . تجد أن تنوین .تجدها الشرح کلمه : ٢١ص  •

 .مکسور: مکسورة:  دو سطر مانده به آخر ٢١ص  •

 : الخط: سطر آخر ٢٣ص  •
ً
 خطا

 مکسور: ؛ مکسورة...تجد أن تنوین: تجدها: قسمت الشرح ٢٤ص  •

که  ،نری في الکلمة) أ( مع مالحظتنا في الجملة :مانده به آخر دو سطر ٢٩ص  •

 .نری الکلمة است) أ( بمالحظتنا في الجملةصحیح آن 
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درباره شیراز است یا  ،معلوم نیست متنی که از ابن بطوطه نقل شده است :٣٢ص  •

 دمشق؟ 

ابتدا فعل قال یا قالت را ذکر در عربی . گو التین استو شیوه گفت :٥سطر  ٥٥ص  •

 . را نه اینکه اول مقول القول سپس قال. سپس مقول القول را ،کنندمی

 ال أحبها : ال أحبهم: ٨سطر  ٥٥ص  •

 وضعتها : وضعتهم: ٢ سطر ٥٦ص  •

 تفعل : حسن تفعل: ١٤سطر  ٥٦ص  •
ً
 حسنا

 شود میزیرا عکس فقر  ؛مضاد الفقر صحیح است که عکس الفقر: ٩سطر  ٧٩ص  •

 . رقف

 بالتاء المربوطة : بتاء المربوطة: ٢تمرین  ٣٦ص  •

 . هذا البیت نظیف: نظیفة هذا البیت: مورد ب ٣٧ص  •

  

  مالحظات علمی

وجود دارد که داوری  نظرهایی اختالفو یا شاید  رسد مینظر کاالتی بهشر مواردی چند اد

  . نمایم میآن را به گروه محترم واگذار 

. یکی همزه وصل و دیگری الم است :داریم سروکارما با دو پدیده  ،در درس اول •

بودن حرف اول کلمه، یا قمری یاین دو را بر اساس شمس ،٢صفحه نویسنده در 

کل احکام این درس فقط ارتباط به حرف  که درحالی. قلمداد کرده است ناخواناخوانا یا 

بودن حرف اول قمری همزه وصل هیچ ربطی به شمسی یا. نه همزه وصل ،الم دارد

 ،یعنی اگر آغاز نطق باشد. بودن آن به درج ربطی ندارد ناخواناکلمه ندارد و خوانا یا 

  . شود میتلفظ ن ،و اگر در وسط نطق باشد شود میتلفظ 

 .است تکراری از تمرین اول ٧تمرین  :٥صفحه  •
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روی حرف آخر نوشته ) أ(آمده است که تنوین در مجموعه  در قسمت شرح :١٦ص  •

  . تنوین روی الف نوشته شده است که درحالی ،شود میسپس الف اضافه  ،شود می

باید زیر کلمه  که درحالی ،آمده است ماءخط زیر ) ج(مثال سوم از گروه  :٢١ص  •

 . جاری باشد

. باید بدون ضمیر بیاید .غلط است تجدهاسطر اول از قسمت شرح عبارت  :٢١ص  •

 . نیز تکرار شده است ٢٤این دو مورد در صفحه 

 . مسکور باید باشد: مکسورة: دو سطر مانده به آخر ٢١ص  •

 صحیح است: ضع الخط :سطر آخر ٢٣ص  •
ً
 . ضع خطا

یعنی ( ندارد مورد اول هیچ ربطی به مبحث تنوین ضمچهار : تمرین اول ٢٥ص  •

فقط مورد پنجم و ششم سازگار با بحث ). ی که به خاطرش تمرین ذکر شده استبحث

 . است

 ).شبیه مورد دوم است(عبارت تمرین تکراری است : سطر آخر ٢٥ص  •

باعث ابهام  الیه مضافآمدن ویرگولی بین مضاف و  :بند دوم، سطر دوم ٢٧ص  •

ضمن اینکه کلیه مطالب . بألف تنوین الفتح: بألف، تنوین الفتح: شده استت عبار 

  . قرآنی تعارض دارد الخط رسمبا قواعد  بنداین 

در صفحه قبل  ذکرشدهبا قاعد  »...شربت ماء«عبارت  :٢طر ستمرین دوم  ٢٨ص  •

 . خوانی نداردهم

صحیح نیست،  اصطالح التاء المفتوحة در مقابل التاء المربوطة :١٢سطر  ٣٤ص  •

بهتر است از اصطالح التاء الممدودة أو الطویلة . شود می اشتباهدار زیرا با تاء فتحه

 . استفاده شود



 

 

 

 

 

 

  نمایه کتب و مؤلفین

لغة اإلعالم دراسة تطبیقیة، تهران، چاپ اول، انتشارات ) ١٣٩٠(اشکوری، عدنان -

 .دانشگاه امام صادق

تاریخ األدب العربي في العصرین المملوکي و العثماني، ) ١٣٨٧( امیری، جهانگیر  -

 .چاپ اول، تهران، سمت

الشعرای ادبیات تطبیقی با تکیه بر مقارنۀ  ملک) ١٣٨٦(امین مقدسی، ابوالحسن  -

 .ا شوقی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانبهار و امیرالشعر 

العربي في آندلس تاریخ و نصوص، چاپ اول، األدب   )١٣٨٧(آذرشب، محمدعلی  -

 .تهران، سمت

، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام ١الصرف )  ١٣٩٠(پاشا زانوس، احمد  -

  .نور

چاپ دوم، تهران، البالغه، در نهجهای بالغت جلوه) ١٣٩٠(خاقانی، محمد  -

  .البالغهانتشارات بنیاد نهج

الجامع في العروض العربي بین النظریة و ) ١٣٨٧(خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم  -

 .التطبیق، چاپ اول، تهران، سمت

المنهج في الکتابة العربیة، چاپ اول، شیراز، شورای ) ١٣٨٧(رحمانی، اسحق  -

  .انتشارات دانشگاه شیراز

نتکلم، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه )  ١٣٩٠(واد صادقی مجد، محمد ج -

 .امام صادق



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٨٨
 

 .کارگاه روش ترجمه، چاپ اول، تهران، سمت)  ١٣٨٩(فقهی زاده، عبد الهادی  -

نقد و بررسی عروض و قافیه عربی، چاپ اول، )  ١٣٩٠(قهرمانی مقبل، علی رضا  -

 .تهران، سمت

ت تطبیقی، پژوهشی تطبیقی در ادبیا) ١٣٩٠( کیانی، حسین و حسام پور ، سعید -

  .، شیراز، کوشاه مهرادبیات عربی و فارسی، چاپ اول

نصوص حیة من األدب العربی المعاصر، چاپ دوم، ) ١٣٨٢(میرزائی، فرامرز  -

 .همدان، دانشگاه بوعلی سینا

ادبیات تطبیقی، نقد و بررسی خمریات رودکی و  )١٣٩٠( میرقادری، فضل الله -

 .راز، کوشامهرابونواس، چاپ اول، شی

، چاپ اول، تهران، انتشارات ٢و  ١متون نظم و نثر معاصر )  ١٣٨٨(ناظمیان، رضا  -

  .دانشگاه پیام نور

ادبیات تطبیقی، ترجمۀ زهرا خسروی، چاپ اول، تهران، انتشارات ) ١٣٨٠( ندا، طه -

 .فرزان

ادبیات تطبیقی، ترجمۀ هادی نظری منظم، چاپ اول، تهران، ) ١٣٨٣( ندا، طه -

 .ر نینش

 .چاپ اول، تهران، نشر آوامحجت رسولی،  ادبیات تطبیقی، ترجمۀ) ١٣٨٦( ندا، طه -

شده از کتاب روش ارزیابي و سنجش کیفي متون ترجمه) ١٣٩٠(نصیری، حافظ  -

  .عربي به فارسي، تهران، سمت

  

  

 



 

 

 

 

 

 

گروه فهرست داوران  

  

 پیرانی شال، علی                         دانشیار دانشگاه خوارزمی

  استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی حسینی، شکوه السادات             

  دانشیار شهید چمران اهواز                           دادخواه، حسن 

  دانشیار دانشگاه گیالن                              رجبی، فرهاد

 دانشیار دانشگاه کردستان رضوان، هادی                            

 استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر                            زارع، ناصر      

 دانشیار دانشگاه اصفهان                           زرکوب، منصوره

  دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه   زینیوند، تورج                            

 دانشیار دانشگاه سمنان                            عسکری، صادق

 استادیار دانشگاه خوارزمی  غالمی، مهوش                           

  ه تهرانفکری، مسعود                              استادیار دانشگا

 قندیل زاده، نرگس                         پژوهشگر

 کیانی، حسین                               دانشیار دانشگاه شیراز

 متقی زاده، عیسی                          دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

  طباطبائیمرامی، جالل                               استادیار دانشگاه عالمه 

  مسبوق، مهدی                             دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

 معروف، یحیی                               استاد دانشگاه رازی کرمانشاه



  و ادبیات عربي  زباننقدنامه     ٢٩٠
 

 میرزائی نیا، حسین                         استادیار دانشگاه حکیم سبزواری 

 دانشیار دانشگاه یزد           میمندی، وصال                   

 دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی     ناظمیان، رضا                                

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان نجاریان، ماجد                               

 استادیار دانشگاه تربیت مدرس  نظری منظم، هادی                      
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