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  ياألندلس األدب  فيبررسي و نقد كتاب 

  *ابراهيم نامداري

  چكيده
اديبان بزرگي را در دامان خود  ،با طبيعتي سرزنده و زيبا ،سرزمين اندلس (اسپانياي كنوني)

هاي گوناگون از فرهنگ، تمدن،  پرورده است؛ هماناني كه ميراث ادبيات عربي را در زمينه
اشتياق بـه   اند. سرزميني كه نماد شوق و دهكربارتر پرتصوف  و ،شعر، ادب، حكمت، زهد

آن ديار به تقليد  ادبِ سردمداران شعر و بزرگان و ،رو ازاين .سرزمين مادري است وطن و
جـاي   بها از خود به آثاري گران زمين همت گماشتند و اديبان مشرق پيروي از شاعران و و

پذيرد  جاكه ادبيات از محيط تأثير مي ازآن ،دارد و گذاشتند كه هر متفكري را به انديشه وامي
ح يمـدا  گيرد و خود مي وبوي اسالمي به روايان آن ديار نيز از مسلمانان بودند، رنگ فرمان و

الزم است  ،بنابراين .كند استقامت رونق خاصي پيدا مي شعر جهاد و رسائل نبوي و نبوي و
هرچند كوچك در اين ميدان برداشته قدمي  ود شومهم غور  ةتاريخ اين دور در ادبيات و
تصحيح  و تنقيح و را نقد األندلسي األدب فيدنبال آن است تا كتاب  مقاله به ةشود. نگارند
به اميد آن كند؛ت و ضعف آن را بررسي و نكات قو ربارترشدن كتاب قدمي كه در هرچه پ

  برداشته شود.
  .موشح، نقد، الدايةن محمد رضواادبيات ميانه، اندلس، شعر،  ها: كليدواژه

  
  مقدمه .1

يـا   )Iberia(نـام دارد اسـم ايبيريـا     »اندلس«هايي كه در فرهنگ اسالمي  يونانيان بر سرزمين
 نام نهادند Hispania را  چون روميان به اين سرزمين وارد شدند آن نهادند و )Ispania( اسپانيا

مسلمانان هرچند قدم در سرزميني گذاشتند كه به اوصاف بهشت بـرين   .)17: 1421 الداية(
در  در اشـتياق بـه آن و   از اندك مدتي به ياد وطن خويش افتادند وپس  ،در قرآن شبيه بود
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 شـوق و  جاي گذاشتند. شاعر اندلسي چنان دوري از وطـن و  هبها ب دوري از آن آثاري گران
توان گفت شعر اندلس  گذارد كه مي نمايش مي ش بهاشتياق به بازگشت به وطن را در اشعار

 اشتياق، بـاوجود اغـراض شـعري ديگـر، سـروده نشـده اسـت        جز براي بيان اين غربت و
شـعراي آن   كه حاصل كار ادبا و ،دلربا براي پرداختن به ادبياتي زيبا و .)14: 2013 (الربيعي

كه آيا  اول اين :ال معطوف كردؤاثر حاضر را به چند س ةطلبد كه ذهن خوانند ديار است، مي
هـاي ادبـي بـه     چـين  نويسنده توانسته است حس زيباي ادباي آن عصر را بـا انتخـاب گـل   

ميزان نوآوري در اثـر   ،تا چه حد در كارش موفق بوده است؟ درثاني مخاطب انتقال دهد و
بـر روش   تكيه با ،سطور ةبا ديگر آثار در اين زمينه چگونه است؟ نويسند درمقايسه ،موجود

 .هايي از اثر، به ارزيابي كتاب پرداخته اسـت  با استناد به نمونه بررسي و تحليل و نقدگونه و
 378تحرير درآمده است، كه شـامل   ةرشت به الدايةقلم دكتر محمد رضوان  كتاب پيش رو به

داراي  ايـن كتـاب  در قطع وزيري اسـت.   ،چاپ اول ،الفكر دمشق صفحه از منشورات دار
در فصــل اول بــه تعريــف انــدلس، ســاكنان آن،  . نويســندهچهــار فصــل اســت مقدمــه و
در فصـل   .ادبيات پرداخته است علوم و و ،در اندلس، فرهنگ، تمدن هاي موجود حكومت

چون غزل، مدح، هجا، فخر، زهد، شـعر   دوم به بررسي شعر اندلس با اغراض گوناگون هم
نـين مشـهورترين شـاعران در ايـن     چ هـم  زجـل و  و ،طبيعت، شعر مدح نبوي، رثا، موشح

 ي دربـاري و هـا  انـواع آن از نوشـته   فصل سـوم از نثـر فنـي و    خته شده است.پردا  ها زمينه
معـروف   فصل چهارم به شـاعران مشـهور و   .نويسي حكايت دارد سفرنامه ادبي و دوستانه،
 است وه يافت ابوالبقاء رندي اختصاص و ،خفاجه زيدون، ابن عبد ربه، ابن ابن چون هماندلس 

بـاره   شناسـاند. در ايـن   به خوانندگان مـي  ،نثر شعر و در زمينة را، طور كلي ادبيات اندلس به
 تاريخشود:  ها اشاره مي اي از آن تحرير درآمده كه به پاره ةرشت مند ديگري هم به كتب ارزش

از  نصـوص  و تـأريخ : األنـدلس  فـي  العربـي  األدب ؛تأليف إحسان عبـاس  األندلسي األدب
... كه همگـي بـه    و ؛عبدالعزيز عتيق ةنوشت األندلس في العربي األدب ؛محمدعلي آذرشب

 دور از خانـه و  ةهايي كه مسلمانان در اين قطع نوآوري تاريخ ادبيات درخشان اين دوره و
نقد كتب ادبي مقاالت زيـادي نوشـته    ةاما در زمين .اند خويش ايجاد كردند پرداخته ةكاشان

ـ   ؛شده است  و المملـوكي  العصـرين  فـي  العربـي  األدب تـاريخ نقـدي بـر   « ةازجملـه مقال
 هـاي  برنامـه  و متـون  انتقـادي  ةنامـ  پژوهش ةكه در مجل ،صادق عسگري ةنوشت ،»العثماني
اي بـا   مقاله ،جاكه نگارنده اطالع يافته است اما تاآن .چاپ شده است )1393( انساني علوم

بپـردازد،   الدايةاثر محمد رضوان ، األندلسي األدب فينقد كتاب  اين عنوان كه به بررسي و
  نوشته نشده است. كنون تا
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  تقو نكات بررسي .2
  شكلي تقو نكات 1.2

 در كـه  اين به توجه با ،دارد ترجيح ديگري چيز هر بر امحتو و مفهوم علمي، اثر هر در هرچند
 مقولـه  ايـن  بـه  پـرداختن  ،باشد داشته سزا هب تأثيري خواننده در تواند مي اثر شكل اول نگاه
 بـدان  تـوان  مي كتاب شكلي تقو نكات عنوان هب كه مواردي ازجمله. نيست لطف از خالي
 چنـين  هـم  واسـت   مـتن  در موجـود  اشـعار  و ابيـات  تشـكيل  و گذاري حركت كرد اشاره

تلفـظ آن را   گـذاري شـده و   خوبي حركت بهكه متن كتاب  در علم هاي اسم و اصطالحات
  آرايي زيبا نيز از مزاياي اثر حاضر است. صفحه ؛استده كرساده 
  
  ت محتواييات قونك 2.2

 اشـعار  نويسـنده ) الـف : دكـر  اشاره زير موارد به توان يم حاضر كتاب تقو نكات ازجمله
 را كتـاب  كـه  يكـار  ؛است دهكر ذكر نيز را خود نظر و تحليل يخوب به را كتاب در موجود
 اظهـار  چنين اإللبيري إسحاق أبي شعر ةدربار ،91 ةصفح در ،نمونه ازباب .است كرده غني

 به و كند يم دفاع يديدگاه از يو رايز ؛است روشن و آشكار يو يشعر مفاهيم كه كند  يم
آسان اسـت   بلكه روان و ،شعرش ساختگي نيست ،بنابراين .كند تفكري دعوت مي و عقيده

 ةهـاي برجسـت   از ويژگي حقيقتاً ،جاي كتاب مشهود است كه در جاي ،نظر اين نقد و. ...  و
كار ادبي يعني « .خواننده تأثيرگذار استر د زيرا ؛اين كاري ادبي است ،كتاب است. درواقع

ـ    ) و11: 1433 (قطـب  »بخـش  اي احساسي در شكلي الهـام  بيان تجربه  ةهنگـامي كـه تجرب
از  )تأثيرگـذار خواهـد بـود. ب    حتمـاً  ،ه شـود ئبخش ارا صورت الهام احساسي در شكل و

كه فقدان اين مهم يكـي   طوري هب ؛پژوهش است ةت هر كار پژوهشي داشتن پيشيننكات قو
 بــودن و از عيــوب هــر اثــر علمــي اســت؛ يكــي از موضــوعاتي كــه در هــر تحقيــق بــديع

تحقيق است. اهميت اين بخش به آن دليل اسـت كـه    ةرساند پيشين مندبودن آن را مي روش
اين مهـم   ،بختانه خوش .آن انجام نشده باشد ةتر موضوعي است كه هيچ پژوهشي دربار كم

 شرح و )است. جشده به آن پرداخته  12 - 10در صفحات  خوبي رعايت شده و هدر كتاب ب
 ة: غرّة، الغُرر جمع الغر196ّ ةصفحدر  ،عنوان نمونه  به ؛هاي دشوار در متن كتاب توضيح واژه

يضـرب المثـل بطـول     يتخذ منه طيب حسن و الجبين، اآلس: نبات معروف له ثمر يؤكل و
كتـاب شـاهد آن هسـتيم.    سـر  اسر... كـه در   الوقت الذي يبقي فيه اآلس نضراً بعد قطافه و

گذاري  حركت تشكيل و ةلئشود به مس يي كه به زبان عربي تأليف ميها تر كتاب در بيش  )ج
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در اين كتاب به اين مهم خوب توجه  ،بختانه خوش ،اما ؛شود ده نميها خيلي اهميت دا واژه
  شويم: يادآور ميرا دو بيت  341 ةصفحدر  ،عنوان نمونه شده است. به

ةِ أال عرَّس االخْوانُ في سا البِلَـي  حـ   ابــا     وبـورِ ق ـرَ القُبـ قَعــوا غَيـــا رم 
و ــام الغَم ــح ــا س كَم عمــد ــو فَ ــةٌلَ ا   عابــه الشَّــمالِ ش رِيــح تــرَب ــا ضَ كَم 

  
  بررسي نكات ضعف .3

بلكه ازنظر علمي سـبب   ،شود تنها عيبي براي آن محسوب نمي بررسي نكات ضعف يك اثر نه
ادب  ارزيابي اثر به رونـق علـم و   نقد و ،ديگر بيان به .شهرت آن خواهد شد و ،ارتقا، ماندگاري

  .شده است شكلي اثر حاضر پرداخته هاي محتوايي و در زير به كاستي كند. كمك شاياني مي
  
  ضعف محتوايي 1.3

كه هايي  سؤالي مناسب براي پاسخ توان به مي ،از علمي يا ادبي اعم ،محتواي هر اثر تحليلبا 
 ؛ر مخاطبان آن دارددتوان گفت كه چه تأثيري  مي اثر مربوط است دست يافت و به محتواي

  شود. حال به نكاتي در اين باره اشاره مي

  فقدان شرح كافي 1.1.3
عنـوان   بـه  .برخي مطالب اسـت براي از ديگر نكات ضعف موجود در كتاب نبود شرح كافي 

خـوبي   ، بـه 187 ةصـفح ، در زير عنوان مصطلحات في الموشـح  »الموشح« در مبحث ،نمونه
اي  است كه بـدان اشـاره  » بيت« يكي از اجزاي موشح ،مثالً .استده شنداده آن شرح  ياجزا

اسـت.  ده شـ نخـوبي تبيـين    ، بـه دهمـ آكه در متن كتاب  ،ديگر اجزاي موشح هم .نشده است
رغم شـرح كلمـات دشـوار، بـه      به ،زجل به وجود الفاظ عاميانه در موشح و باتوجه ،چنين هم

» أيـش «واژه  ،202 ةصـفح  در ،عنوان نمونـه  است. بهنشده توضيح اين اصطالحات پرداخته 
 و »إيـش « هـاي  واژه 208 ةصـفح در  ؛مفهوم نيسـت » ولُ«واژه 206 ةصفحدر  ؛مفهوم نيست

»اي كتابي را  كه وقتي نويسنده توجه است آن طور است. مطلب ديگري كه قابل نيز همين» أش
باشـد؛ امـا   اي داشـته   صفحه دهاي حداقل  رسد خاتمه نظر مي به ،كند صفحه تأليف مي 378در 
 .كنـد  چهـار سـطر تجـاوز نمـي     از يـك صـفحه و   377 ةصـفح در كتاب  ةبينيم كه خاتم مي

 تر به مقدمه شبيه است تا خاتمه و بيشيابيم كه  ميدرضعيف  ةبا خواندن اين خاتم ،درضمن
بزرگان ادبيات  هاي ادبيات عرب در اندلس را و بارزترين جنبه كردهنويسنده بيان  زيرانتيجه؛ 
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تر به مقدمه  اين بيش شناسانده است. ونشان داده و نويسندگان را به خواننده  ز شاعران وا اعم
  شود. بررسي پرداخته مي مطالب قابل شبيه است كه در بخشي از آن به ذكر موضوعات و

  نكردن تواضع علمي رعايت 2.1.3
 دبايـ  ؛مباهات در كار پژوهشي بسيار ضروري اسـت  عدم فخر و تواضع علمي و فروتني و

 .كنـد  بينيم خالف ايـن موضـوع را اثبـات مـي     چه در كتاب مي اما آن .منيت را فراموش كرد
 ،»اثر خـودم «ة به جمل ،اگر مؤلف در يك كار علمي به آثار خود ارجاع دهد ،عنوان نمونه به

در  ،144 ةصـفح در  الً،مث .برد ال ميؤتواضع علمي را زير سزيرا  ؛نيستنيازي كتاب فالن، 
 الطبعـة  ،األنـدلس  رثـاء  شاعر: الرندي أبوالبقاءالنص من دراستنا : «است چنين آمده 2 ارجاع
 شـاعر : الرنـدي  أبوالبقـاء  كتاب منظور ؛است مهاي خود پژوهش ون جزيعني مت ؛»77 الثانية
آمد. يـا   مثل باقي ارجاعات در متن مي و نيست نيازي اول قسمت به كه است األندلس رثاء

 ةنه بـه صـفح   ديگر نه عنوان كتاب آمده و و» جةخفا ابن  ظر دراستنا عننأ«، 135 ةدر صفح
، »58 - 55: 2ط جـة خفا انظر دراستنا عن ابن« ،145 ةصفحدر مورداستفاده اشاره شده است؛ 

فـي   رؤيـة  و الشخصـية فـي   ةزيدون قـراء  (ابن زيدون دراستنا عن ابننظر أ«، 117 ةصفحدر 
كـه در   ؛»القافيـة تكـرار   فـي موضـوع   مطولـة  كلمـة لنـا   و«، 2ارجاع ، 93 ةصفحدر ، »الفنّ)
پژوهشي  رعايت تواضع علمي در كارهاي علمي و ،بنابراين .جاي كتاب پراكنده است جاي

در  الً،مـث  .گاهي آثار خود را به روش علمي آورده استنويسنده  ،حال بااين .ضروري است
فـي المختـار مـن الشـعر      فـي ديوانـه، و   طويلـة هـي   و القصيدةأنظر « :1ارجاع  ،86 ةصفح

جـا خواننـده بـراي     در اين» دمشق ــ دار الفكر ،الثالثة الطبعة، الدايةاألندلسي لمحمد رضوان 
 زيـرا  ؛شخص ديگري غير از مؤلـف اسـت  » الدايةمحمد رضوان « كند كه لحظاتي خيال مي

: استده مآ ،1ارجاع  ،89 ةصفحدر تواضع علمي پيشه كرده است. يا  منيت را كنار گذاشته و
، محمد رضـوان  الجديدةالروائع  سلسلة ،أبوإسحاق اإللبيري زاهد األندلس الثائر للتوسع:نظر أ«

 ».104 - 103 ،الدايـة محمـد رضـوان    سعيد بن جودي،«، 3ارجاع  ،146 ةصفحدر يا  ».الداية
  كرد. چه بهتر بود اگر مؤلف محترم همين روش را دنبال مي بنابراين،

  فقدان استناد عملي 3.1.3
زير  ،41 ةصفحدر  ،عنوان نمونه به .ها شاهد هستيم عدم استناد عملي را نيز در برخي عبارت

... كــه  هــا و بــاغ آبــاداني و توجــه بــه ســاخت بناهــا و هنــر و موضــوع، تــاريخ تمــدن و
ـ   گاهي زياده الطوايف نيز آن را در دستور كار خود قرار داده بودند و ملوك د، روي هـم كردن
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له اشـاره  ئوضوح به اين مس ، به460متوفاي  ،است كه در ديوان ابواسحاق البيريده مآچنين 
، امـا متأسـفانه   »ما يشير إلي هذا بوضـوح  )460(ت  إسحاق اإللبيري في ديوان أبي و« :شده

جـا بـراي هرچـه     طلبد كه در ايـن  مي ه استنادي عملي باشد، ندارد وك ،استناد به اشعار وي
شد يم ذكر يا نمونه شاعر ديوان از اثر، ربارترشدنپ.  

  يلغو اشكاالت 4.1.3
 زبان آن لغت هاي فرهنگ به رجوع يزبان هر در ها واژه و كلمات انتخاب در اساس و مرجع

 مخـتص  دانـش  شناسي زبان .است )philology( شناسي زبان ،ديگربيان به ،و زبان با آشنايي و
است كه به كمك آن ي ياستقرا ــ روشي توصيفي ) و20:1960 صالح(ال است زبان يا سخن

يش ها عبارت ساختار كلمات و نزديك، هاي دور و آن با ديگر زبان ةرابط زبان، ةجايگاه اولي
شـود كـه    يي در كتاب يافت مـي ها واژه گاهي جمالت و ).22 (همان: شود ... شناخته مي و

يشاهد بثلوجـه   و«ة در جمل ،19 ةصفحدر  ،نمونه ازباب .براساس قواعد لغت جاري نيست
بينيم  را مي» ب« جاي حرف جر هكاربرد ناب» علي أحد سفوحه المستلقية غرناطةبوضوح من 

علـي أحـد    المستلقية غرناطةيشاهد ثلوجه واضحا من «اگر بنويسيم  كه نيازي بدان نيست و
 »شـهد « بينيم كه فعل يبا مراجعه به فرهنگ لغت هم م ؛زيباتر است تر و بسي آسان» سفوحه
 ةصـفح در  ).406: 1379 ندارد (معلـوف نيازي به حرف جر  متعدي است و مفاعلةاز باب 

 الصـياغة هـذه   استفادت من الشـاعر  ــ ... و مألوفةإن كانت  و ــ المعاني و« عبارتدر  ،57
 ،رسد ذهن مي  كه به دقت كافي نشده، تاجايي ها كارگيري واژه رسد در به نظر مي به ...» الرائعة

 و ـــ  المعـاني  و«بهتر است بنويسيم  بنابراين، .نه عكس آن كند و شاعر از معاني استفاده مي
 ؛دشـو تا مفهوم كامـل  ...»  الرائعة الصياغةهذه  في استفاد منها الشاعر ــ ... و مألوفةإن كانت 

 است. جمالت و ها در اين ساختار زيبا بهره برده يعني مفاهيم هرچند آشناست، شاعر از آن
لغـت تـأليف شـوند؛     معني الزم است براساس قواعد نحو و عبارات براي رساندن مفهوم و

  گويد: جرجاني در اين باره مي
 كـه بـه كمـك اعـراب     الفاظ مانند قفلي بر آن است تا اين معاني در الفاظ پنهان شده و
اهـداف سـخن در    طوركه اغـراض و  همان ؛معنا را بفهميم (نحو) آن قفل را باز كنيم و

  .)23: 1987 (الجرجاني يابيم ها را درمي نحو آن با كمك اعراب و الفاظ نهفته است و
تـر   بينيم كه درك مفهـوم را ديريـاب   هايي مي له را در عبارتئگاهي عدم رعايت اين مس

الحكّـام دعـوتهم    كفرابه منْ عدد منْ أُولئ« عبارتدر  ،36 ةصفحدر  ،نمونه ازباب .كند مي
 تكرار شده كه با مراجعه بـه فرهنـگ لغـت و    »من«دو بار حرف جر  »االستنجاد بالعدو إلي
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دعـوت برخـي   « مقصـود نويسـنده آن اسـت    چنين قواعد نحوي نيـازي بـدان نيسـت.    هم
كه عبارت » شك انداخت طلبيدن از دشمن، يوسف بن تاشفين را به براي كمك ،روايان فرمان

 دعوةفرابه « :فلذا بهتر است چنين بنويسيم ؛چرخانده استاصطالح لقمه را دور سر  عربي به
  ».الحكّام إلي االستنجاد بالعدو كعدد منْ أُولئ

  
  . نكات ضعف شكلي4

يقيناً  ،دشوه ئظاهري آراسته ارا اگر اثري با شكلي زيبا و .شكل اثر در خواندن آن نقش دارد
 .اين مهم رعايت نشده استدر كتاب حاضر گاهي  .تر جذب خود مي كند خواننده را بيش

 ةصـفح در  و ،الفصل الثالـث  ،211 ةصفحدر  الفصل الثاني و ،51 ةصفحدر  ،عنوان نمونه به
تفكيـك صـفحه تكـرار     الفصل الرابع، نويسنده براي بار دوم فهرست موضوعات را به ،287

 كه در فهرس الموضوعات در ابتداي كتاب نيز همين مطالب ذكر شـده  درحالي ؛كرده است
يـا در   چنين نكرده است. ،15 ةصفح ،اما در الفصل األول ؛نيستنيازي به تكرار آن  است و
 بينـيم:  كـه مـي   طـوري  به؛ صورت پيوسته نيامده به »متي ظهر الموشح؟«مبحث  ،179 ةصفح

  علي أنّ الموشح: المشرقية و األندلسيةتتفق المصادر «
  اكتمل؛ نشأ، و البالد، و كفن أندلسي ظهر في تل ـ
  أنّ مخترعه أندلسي؛ و ـ
  .»الموسيقي برعايةأنّه نشأ  و ـ

گـويي   ؛ظاهرش هم زيباتر اسـت  توان در يك پاراگراف جمع كرد و اين چند سطر را مي
پـس   .نويسـد  سياه مي بريده آن را روي تخته صورت بريده به نويسنده سر كالس درس است و

ي اشاره خواهد شد كه در شكل اين روش در نوشتن كتاب الزم نيست. در زير به موارد ديگر
 شود كه از مقبوليت اثر كاسته شـود. نداشـتن نقشـه و    فقدان آن سبب مي اثر تأثيرگذار است و

در  داد و اي زيبا به اثر مي هاي كتاب است كه در صورت وجود جلوه شكل هم يكي از كاستي
تصـاوير در   ةمندان هوشكارگيري  به ،د. امروزهرك ها به خواننده كمك شاياني مي شناختن مكان
  ).46: 1389(رضايي نبرد  تواند در انتقال مفاهيم مؤثر واقع شود كنار محتوا مي

  
 اشكاالت نگارشي و ويرايشي 1.4
كـه   طوري به ؛هويداست ي نگارشي كامالًها دوگانگي عالمت ،پاراگراف سوم ،10 ةصفحدر 

 .).( در پايان برخـي ديگـر نقطـه    گذاشته و )؛( ويرگول نويسنده در پايان برخي سطور نقطه
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نقطـه در   و شـود  گذاشـته مـي   اند اي كه به هم مرتبط ويرگول بين دو جمله دانيم كه نقطه مي
ضـروري   ،بنـابراين . )194 - 193: 1432 (شلبي اي كه مفهومش تمام شده است پايان جمله

چنـين   هـم  و» د... في قطرهم النائي البعيـ  فمضي األندلسيون« نمايد كه در پايان جمالت مي
تمام است.  مفهومشان كامل و زيرا ؛نقطه گذاشته شود »أيضاٌ المنافسة ... و كان لهم و«ة جمل
چنين آمده: إنّا نجد فيهـا رسـوم الصـنائع     ،خلدون قولي مستقيم از ابن در نقل ،42 ةصفحدر 
امـا   ؛باز نيامده ةقول عالمت گيوم در ابتداي نقل». دول الطوائف و األموية الدولة... أيام  قائمة

. رعايـت  دشـو هاي نگارشـي رعايـت    شايسته است كه عالمت بسته آمده و ةدر انتها گيوم
مفـاهيم   زيراادبي؛  ويژه در متون علمي و به ؛نگارشي در هر متني ضروري است هاي نشانه

علـت   بـه  تـري نيـاز دارد و   كامل تر و روشن تر و به ابزار محكم« كاررفته در اين نوع آثار به
 »[نيـز] نيازمنـد اسـت    تـري  دقت بـيش  اي به روزنامه زبان اداري و تفاوت با زبان عاميانه و

تلميذ لسان الدين  و« در عبارت ،پاراگراف دوم ،69ة صفحدر ). 1: 1390 زاده حسين (غالم
تلميـذ   و« صـحيح آن  نادرسـت اسـت و  » ابن«بعد از ) :( گذاشتن دو نقطه ...» كزمرَ ابنُ:

زمـرك   چون مقصود آن است كه شاگرد لسان الدين ابـن  ؛است ...» كن، ابن زمرَلسان الدي
 ،ديگـر  بيـاني   هست نه دو نقطه. بـه  )،(ول گويرنياز به » الدين  لسان«بعد از  بنابراين، .است

وقـف   .الدين الزم است تا مفهوم درستي عايـد خواننـده شـود     وقف بعد از لسان مكث و
 »نكردن معاني مختلف اسـت  خلط محافظت از اشتباه اسلوبي وهدف آن « دانشي است كه

115: 2010 (الجنابي.(  
  

  نگاري حروف اشكاالت تايپي و 2.4
نوشتار  .افزايد سالست متن كتاب مي جمالت بر رواني و تايپ كلمات و دقت در نوشتن و

خود شكل نوشتاري زبان مشكالت خاص  زيرا ؛شناسي است يكي از مباحث مرتبط با زبان
بايستي  ،بنابراين .)13: 1987 (البرازي داراي مراحل پيشرفت بوده است چنين هم را داشته و

كلمـات بـه بهبـودي زبـان      نوشتن الفاظ و كوشيد تا با درست نظر داشت و در نوشتار دقت
برد؛ اما با نگاهي گذرا به متن  نگاري زيبايي بهره مي ؛ نوشتار پيش روي از حروفدكركمك 

در » قبـل «ة واژ ،19 ةصفحدر شود.  اشاره مي ها شود كه به آن ايراداتي چند ديده ميموجود 
 ةواژ ،31 ةصـفح در اسـت.  » قيـل «صـحيح آن   نادرسـت و » قبل فيه: بحـر الزقـاق  « عبارت

 ةواژ ،پـاراگراف سـوم   ،48 ةصـفح در است. » فيضربونه«صحيح آن  نادرست و» فيصربونه«
بـا الـف نوشـته     واست صورت متصل  هب» ثالثمائة« صحيح آن واست نادرست  »مئةثالث «
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 مئتـا و «ة واژ 62 ةدر صـفح » مائـة « اين اشتباه يعنـي كتابـت   .شود شود ولي خوانده نمي مي
 ةواژ 224صـفحة  ، »كيلـومتر  مئـة «ة واژ 157صـفحة  ، »كتـاب  مئة«ة واژ 110 صفحة ،»مئتي

خمـس  « ةواژ 252صفحة  ،»الثامنة المئة« ةواژ 369 و ،275 ،225صفحات   ،»مئات المرات«
صحيح  تكرار شده است و» مئتي دينار مئتا ألف، صندوق، مئة« هاي واژه 274 و صفحة ،»مئة
، خمسـمائة ، الثامنة المائةكيلومتر، مائات المرات،  مائةكتاب،  مائةمائتا، مائتي، « ترتيب ها به آن
 اشـتباه  بـه » دراج القسـطلي  ابـن « ،62 ةفحصـ در است.  »، مائتا ألف، مائتي دينارصندوق مائة

 ؛اسـت  »عزٌّ« صحيح آن نادرست و »عزُّ«ة واژ ،63 ةصفحدر آمده است.  »دراج الفسطلي ابن«
صـحيح   نادرست و» لفتاويهم« ،57 ةصفحدر آيد.  نميدروزن بيت بدون تنوين درست  زيرا
بطرق الخطـا   بصيرٌ وكم خدعتني علي أنّني/  و« در بيت ،95 ةصفحدر  است. »لفتاواهم« آن
 .كنـد  وزن شعر را مختل مي زيرا ؛زايد است» بطرق« و »بصير«عطف بين  »واو«، »الصواب و

در ». الصـواب  بصيرٌ بطرق الخطـا و  كم خدعتني علي أنّني/ و«: پس صحيح آن چنين است
 در بيـت  ،102 ةصفحدر  است.» يا طبيبي« صحيح آن نادرست و »يا طبيي«ة واژ ،98 ةصفح

صـحيح   نادرست و »خـا«ة واژ ،»االسالم لألمم و حمد خـا الرُّسل المبلغ للد/ ين الحنيفيم«
 المـيم).  قافية جنان، ابن األندلس، شعراء المغرب و ،العربي الشعر موسوعة( است» خاتم« آن

/ تتائت بأرض الغـرب  نخلةٌتبدت لنا وسط الرُّصافة « در بيت »تتائت «ة واژ ،114 ةصفحدر 
ة صفحدر  چون با معني سازگار است. ؛است »تناءت« صحيح آن نادرست و »عن بلد النّخل

» فـي منزلـه  «ة واژ ،143ة صـفح در  اسـت.  »بارقـاً « صحيح آن نادرست و »بارقً«ة واژ ،128
 صـحيح آن  نادرست و »أّزور«ة واژ ،144 ةصفحدر است.  »منزلةفي « صحيح آن نادرست و

 »المعنـي « صـحيح آن  نادرسـت و  »المغنـي « ةدر پـاورقي واژ  ،156 ةصفحدر است.  »أزور«
 صـحيح آن  نادرسـت و  »الجنّ كيقول لدي«در عبارت » كلدي«ة واژ، 180 ةصفحدر  است.

» الموسيقي« صحيح آن نادرست و» الموسيقا«ة واژ ،190 ةصفحدر  است. »الجنّ كيقول دي«
در  اسـت.  »عاريـةً ظلّـت  « آنصحيح  نادرست و» عاريةًطلّت «ة واژ ،217 ةصفحدر  است.
 دو«ة واژ ،252 ةصفحدر  است. »الزريزير« صحيح آن نادرست و »الزريزر« ةواژ ،235 ةصفح
عدد من العلمـاء  «عبارت  ،280ة صفحدر است.  »المكانة ذو« صحيح آن نادرست و »المكانة

 الحـافظ الـذهبي   ه) و 742 (ت و الحافظ المـزّي  ه) 739 الكبار مثل علم الدين البزرالي (ت
ة واژ ،347 ةصـفح در  حـذف شـود.   دبايـ  پيشين نيز وجود دارد و ةدر صفح »ه) 847(ت 

 »/ شـدو تركـت بـه المحـزون مسـرورا     قاصـية من أين أُقصي ولي فيها كـلّ  « در بيت» فيها«
 ،368 و 357 ةصـفح در  با وزن بيت خوانش ندارد. زيرا ؛است »في« صحيح آن نادرست و
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 ،بر وزن تفعيـل  هجمع مكسر از كلم زيرا ؛است »تĤليفه« صحيح آن ادرست ون» تواليفه«ة واژ
دحي « صحيح آن نادرست و »الْممدحي«ة واژ ،363 ةصفحدر تفاعيل است.  در اسـت.  » الْمـ

 ما اتّقها بغيـر الحلْـي و   / ومشرعةًمن كلّ رود تَرُّد السمر «در بيت » اتّقها«ة واژ ،364 ةصفح
  كند. وزن شعر را با نوسان دچار مي زيرا ؛است »اتّقاها« صحيح آن نادرست و» الحلَلِ
  
  ينحو اشكاالت 3.4
 اصـالح كـالم را برعهـده دارد و    ةجنبـ  ،دارنـد  عقيـده  بالغيان و نحويان كه گونه همان ،نحو
بـا تكيـه بـر     ،رو ازايـن  .»الطعام في كالملح الكالم في النحو« كه است شده مثل سبب همين به

در  :اسـت  زيـر  شـرح  بـه  اشـكاالت  يبرخـ  ه شده است.سنجيد حاضر كتاب ،يقواعد نحو
 »الجغرافيـة « رايـ ز ؛است »الجغرافية الكتب« آن صحيح و نادرست »الجغرافية كتب« ،17 ةصفح
 دبايـ  است و مشتق به مؤول جامد صفت نحو علم در هم منسوب اسم و است منسوب اسم

 ،45 ةصـفح در  ).195 ،2 ج :تا يب ليعق (ابن كند مطابقت تنكير و فيبا موصوف ازلحاظ تعر
 و است »الصيادلة« يصفت جامد مؤول به مشتق برا» أندلسيين«باز هم » أندلسيين الصيادلة«در 
 در عبـارت  ،49 ةصـفح در  است.» األندلسيين الصيادلة« صحيح آن بنابراين،دارد. نياز » ال«به 

زيـرا،   ؛نـدارد نيـازي  » ال«به » المرحلة«ة ، واژ»من البلدان بلدةٍمن المراحل أو  المرحلةتأريخ «
» المرحلة«يابيم كه  ميدر ،اي از مراحل يا شهري از شهرها تاريخ مرحله يعني ،به مفهوم باتوجه

پـس   ،»مـن البلـدان   بلدةٍ« يعني ؛است دادني عبارت هم تشخيص ةبه ادام باتوجه نكره است و
فكم « بيتدر  ،69 ةصفحدر  است. »من البلدان بلدة من المراحل أو مرحلةٍتأريخ « صحيح آن

اشتباه مجرور شده  به» الصبح« ةواژ» بجيش أعاد الصبحِ أظلم داجيا معقل للكفرِ صبحت أهله/
ففتّحت « بيتدر  ،همين صفحهدر به است.  به نصب بنابر مفعولٌ» الصبح« صحيح آن است و
نادرست  »عنوةٍ« و »الممنع« هاي اعراب واژه ،»/ وبات به التوحيد يعلو منادياًعنوةٍالممنعِ  مرقاة

منصـوب   صـفت و » الممنـع « كـه  بنابراين. »عنوةً« و »الممنع«چنين است:  ها صحيح آناست؛ 
بيـت چنـين نوشـته     بنـابراين،  .منصـوب اسـت   مفعول ألجلـه و » عنوةً« باشد و »ةمرقا«براي 
هـم بـه    »مرقـاه «كـه البتـه   » / وبات به التوحيد يعلو منادياًعنوةًففتّحت مرقاه الممنع « :شود مي

 ياء). قافية ،كزمر ابن ، شعراء المغرب،الشعر العربي موسوعة( نوشته شده است »مرقاة« اشتباه
 .موصوفي اسـت  صفت و ة، بين دو واژه رابط»من شعر الزهدي و« در عبارت ،83 ةصفحدر 

همـين  در  اسـت.  »من الشـعر الزهـدي   و« صحيح آن گيرد و تعريف مي »ال« نيز» شعر«پس 
اعـراب   ،»آسـف  كينبي أنّ قلب ك/ فدمعحسرةً وفجد بالدموعِ الحمرُ حزناً « در بيت ،صفحه
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در  اسـت و  »الـدموع «كـه صـفت    به جر بنـابرآن  »الحمرِ« صحيح آن نادرست و »الحمرُ«ة واژ
 ...» /أكّالـةٍ  الكنـت مـنْ أمِ لنـا   « در بيـت » أم«ة واژ ،89 ةصفحدر  كند. اعراب از آن تبعيت مي

در  گيـرد.  تنـوين مـي   منصـرف اسـت و   چون اسم نكره و ؛است »أم« صحيح آن نادرست و
بعد القطر األندلسي عن بالد المشرق، فهم أقصي بلد في «در عبارت » فهم«ة واژ ،131 ةصفح

 مرجع ضمير در عبارت زيرا ؛است »فهو« صحيح آن نادرست و» لة العربية االسالميةالدوغرب 
أال نفوس أبيات لهما همم/ أما « در بيت ،171 ةصفحدر  .استمذكر  است كه مفرد و» القطر«

 منصرف است و »أبيات«كه  اول اين :، دو خطاي نحوي وجود دارد»أعوانٌ علي الخيرِ أنصار و
صـحيح  عبـارت   واسـت  نادرست » لهما« كه ضمير در دوم اين ؛گيرد بنابراين تنوين مي ،نكره
 بنـابراين،  .اسـت  »لهـا « ،كه جمع مكسر غير عاقل اسـت  ،»نفوس« به مرجع ضمير توجه با ،آن

در ». أعـوانٌ  أال نفوس أبيات لها همم/ أمـا علـي الخيـرِ أنصـار و    «: شود بيت چنين نوشته مي
در » ه« ، ضـمير »في تناول موضوعاته براعةأظهر األديب األندلسي  و« عبارتدر  ،234 ةصفح

 بنـابراين،  .در سطر قبل است» األدبيةالرسائل «مرجع ضمير  زيرا ؛نادرست است» موضوعاته«
در  ،251 ةصـفح در تـري دارد.   با مفهوم هـم تناسـب بـيش    است و» موضوعاتها« صحيح آن

پـس تنـوين    ،نكـره اسـت   معرب منصرف و» لفظ« ةواژ ،»لفظُ أنت معناه المروءةأنّ « عبارت
هو في تقدير الـدكتور عمـر فـروخ     و« در عبارت» أجملَها« اعراب ،314 ةصفحدر  گيرد. مي

  مرفوع است. به رفع بنابر خبر و» أجملُها« صحيح آن نادرست و» أصدقها تعبيراً أجملَها و
  

  ارجاعبررسي منابع و اشكاالت روش  .5
علمي  اي جز استناد به منابع معتبر و ي خويش، چارهها براي اثبات گفته ،كه نويسنده جا ازآن
يكـي از   ،بنـابراين  .هاي برتري هر اثر علمـي بررسـي منـابع آن اسـت     يكي از مالك ،ندارد
دهند  هايي كه نويسندگان آثار علمي پس از انتخاب موضوع خود انجام مي ترين فعاليت مهم

 موضوع اسـت  دربارةآوري معلومات الزم  مراجع مختلف براي جمع وجو در منابع و جست
تاحـد   اول مراجعـه و  دست در اين باب، نويسنده به منابع معتبر و .)38 - 37: 1385(دالور 

 ميـزان يي چـون  ها به كتاب ،96 ةصفحدر  ،نمونه ازباب .وسيعي از منابع استفاده كرده است
 و الـذهب  شـذرات و ، الوفيـات  فـوات ، الثمـين  العقد، النهاية و البداية، الطيب نفح، اإلعتدال
نظـران منـابع    برخـي صـاحب   بـودن اثـر دارد.   است كه نشان از علميده كراستناد  المقتبس

گروه اول را  اند و دهكرجانبي تقسيم  منابع ثانويه و اساسي و مورداستفاده را به منابع اوليه و
كه نويسـنده از منـابع    با اين .)237: 1972اند (ضيف  ناميده» مراجع« گروه دوم را و» مصادر«
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در پايان فهرست  ،متأسفانه ،تر از منابع جانبي يا مراجع استفاده كرده اول يا مصادر بيش دست
 ؛شـود  آشفتگي مشاهده مي نظمي و منابع را اضافه نكرده است. در روش ارجاعات نوعي بي

اي  صـفحه اشـاره   ةولي به شمار ؛كند نويسنده را ذكر مي اثر وكه گاهي نويسنده نام  طوري هب
گاهي هـم فقـط    .»د. حسين مؤنس ـ  فجر األندلس« :1ارجاع  ،21 ةصفحدر  ،الًمث كند. مين

 معجـم «: 1ارجاع ، 17 ةصفحدر  ،مثالً .نشاني از نويسنده نيست كند و اسم كتاب را ذكر مي
سـاني   در روش نگارش ارجاعـات روش يـك  نويسنده  ،چنين . هم»)264 - 262: 1( البلدان

مثـلِ   .صـفحه را آورده شـمارة   وگذاشـته  گاهي بعد از عنوان اثـر دو نقطـه    برد؛ كار نمي به
صـفحه را  شـمارة  سپس  اثر را ذكر كرده ونام گاهي  .18 ةصفحدر  ،»24 :أندلسيةدراسات «

الـروض  «چنـين درج شـده اسـت:     1ارجـاع   ،17 ةصفحدر مثلاً،  آورده است؛داخل پرانتز 
الحلل  ارجاع كتاب ةدر ادام ،در همين صفحه .)»35 - 32( المعطار في خير األقطار للحميري

پيـروي از   ،بنابراين .»36 - 1/35 األندلسيةالحلل : «ز از هم جدا كرده استرا با ممي األندلسية
تـابي چنـد جلـد    در مبحث صفحات نيز اگر ك .ضروري است روشي واحد در ارجاع كامالً

 ولي .1/20 چنين: شود و بعد شمارة صفحه؛ اين اول نام جلد درج ميدر ارجاع  داشته باشد،
كنـد.    مـي ز اسـتفاده  گاهي از ممي گذارد و هم گاهي دونقطه ميمورد   در ايننويسندة محترم 

...  و سال نشر نويسي براي جداكردن عنوان كتاب از نويسنده و طبق قواعد ارجاع ،چنين هم
نشـرت  «: چنـين آمـده   ،1ارجـاع   ،24 ةشود نه خط فاصله. در صفح از ويرگول استفاده مي

نـام  انتشارات يـا   كه به صفحه، بدون اين »نوادر المخطوطات المشار إليها في رسائل: الرسالة
االسالم فـي   دولة« :متني است ارجاع درون 26 ةرساله توجهي شده باشد. در صفح ةنويسند

در ايـن  . صورت پاورقي است كه در جاهاي ديگر كتاب به درحالي ؛»31 - 30: 1/1األندلس 
 آن در بحـث جلـد و   خـورد و  چشـم مـي   بودن اشكال ديگري به متني بر درون عالوه ،ارجاع

جـا آيـا    حـال در ايـن   .ز جداكردن جلد از صفحه اسـت گفتيم مقصود از ممي .صفحه است
 359 ةباز در صفح ؟يستچ 31- 30 ةصفح ،تصور دراين ؟است 1 ةصفح ،1مقصود جلد 
ـــ   (مصـر  األستاذ عبدالفتاح الحلو طبعة 374 - 1/370 األلبا ريحانة: «متني است ارجاع درون

بـين   از پرانتز باز استفاده نكرده و ،بودن ارجاع متني بر درون كه عالوه ،»عيسي البابي الحلبي)
 ايـم و  كـه ديـده   تاجـايي  از ويرگول هم اسـتفاده نكـرده اسـت.   ...  و ،نويسنده جلد، عنوان،
مگـر   .شود بدان ارجاع داده مي ،سپس ،شود ايم اول متني يا سخني از شخصي نقل مي شنيده
قـول   جا هم در پايان نقل اش اين است كه در اين فالني عقيده كه در متن آمده باشد مثالً اين

كـه ابتـدا بـه     طـوري  بـه  ؛محترم اين روش را نيز برهم زده است ةنويسند .آوريم منبع را مي



 237   ياألندلس األدب  في بررسي و نقد كتاب

قول مستقيم متن  صورت نقل گاه به آن ... اشاره كرده و و ،صفحه يا صفحات كتاب، نويسنده،
 .»34الـديوان  : «متنـي آورده  صورت درون ابتدا به ،90 ةصفحدر  .را درون گيومه آورده است

 آمـده و ت پاورقي هم گاهي ابتـدا عنـوان كتـاب    در ارجاعا شعر را ذكر كرده است. ،سپس
عمـر  « ،31 ةصـفح در  ،عنوان نمونه به .گاهي عكس آن واست سپس نام نويسنده ذكر شده 

نويسـنده در   ،الـذكر  ي فـوق هـا  به نمونـه  باتوجه ،نابراينب .»4/58 العربي األدب تأريخ فروخ:
كتابي در تـاريخ ادبيـات   چنين الزم است  ساني در پيش نگرفته و ارجاعات خود روش يك

كـه كتـاب فهـرس     از عجايب كار نويسـنده آن  تر باشد. اندلس ازلحاظ پژوهشي بسي دقيق
گـاهي سـخني از شخصـي ذكـر      المراجـع اسـت.   اما فاقد فهرس المصـادر و  ؛األعالم دارد

يقـول أحـد   « ،4پاراگراف  ،40 ةصفحدر  ،عنوان نمونه به .اما نشاني از نام او نيست ؛شود  مي
حـال ايـن    ؛اسـت ده شذكر  »518 التأريخ األندلسي:«در ارجاع هم  و...» لمؤرخين: لقد عد ا

غزلي از  54 ةصفحدر است يا شخص ديگري؟  األندلسي التأريخآيا صاحب  ؟مورخ كيست
كار علمـي   ةالزم اي نشده و اما به صفحه اشاره ؛عبد ربه ذكر شده كه از ديوان وي است ابن

آن را در اثـر   رسد نويسنده در منبعي ديگـر شـعر را خوانـده و    نظر مي به .ارجاع دقيق است
مـدحي از او  ، 3ارجـاع   ،62 ةدر صفح ،سپس .اي به آن نكرده است ولي اشاره ؛خود آورده

دوگانگي در روش ارجـاع در   ،بنابراين .»47 - 46: ديوانه: «استبه منبع اشاره كرده  و هآورد 
دراج  ابن ةدربار ،مورخ اندلسي ،حيان عبارتي از ابن ،63 ةصفحزند. در  اسر كتاب موج ميرس

امـا  ؛ ...» الشعراء العامريين و حلبةأبوعمر بن دراج القسطلي سابق «: شده استالقسطلي ذكر 
من هنـا نفهـم    و«: چنين آمده 126 ةيا در صفح .صفحه نيست متأسفانه باز خبري از منبع و

 معانيـه و  لكثـرة  خفاجـة  ابـن حمهم اهللا يعيبـون شـعر   كان شيوخنا ر’خلدون:  ابن عبارةمن 
از  خلدون از كـدام اثـر وي و   كه اين سخن ابنده شناما اشاره ؛ »‘ازدحامها في البيت الواحد

 سر كتاب مشهود است. در مـواقعي هـم ارجـاع داده   امتأسفانه در سر اي است و چه صفحه
توان تشـخيص داد   نمي ،المنابع وجود نداردكه در پايان كتاب فهرس  اين به باتوجه ،اما ؛شده

 و »57 الزجـل: «چنـين آمـده:    ،1ارجـاع   ،203 ةصفحدر  ،عنوان نمونه به .كه منبع از كيست
  نه تاريخ نشر. نه ناشر و ،ديگر هيچ نه مؤلف مشخص است

  
  انسجام و نظم منطقي مطالب .6

طور  هب ؛ديگر مرتبط باشد علمي آن است كه مطالبش با يك هاي يك اثر پژوهشي و از ويژگي
بـه هـم مـرتبط     موضوعات هر فصل كامالً كتاب داراي چهار فصل است كه مطالب و ،كلي
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بـه   نخسـت  هنويسند .خوبي شاهد آن هستيم ديگر هم به درمورد ارتباط فصول با يك است و
سپس آثـار   شده در آن ديار پرداخته و ي تشكيلها حكومت و ،جغرافياي اندلس، وجه تسميه

نويسندگان مشهور  به شاعران و ،برآن عالوه، وكرده مؤلفات موجود در هر عصر را بررسي  و
منسـجم   متسلسـل و  كامالً كه اثر را است؛ ها پرداخته اي از كار آن هر دوره با استناد به نمونه

 ةصـفح  ،نمونـه  ازبـاب  ؛يي در اثر هستيمها نظمي گاهي شاهد بي ،متأسفانه ،حال . بااين كند مي
حكومت فرانسه  (جنبش ضدنبوي كه بابويه و »استخفاف«ة درمورد پديد ،پاراگراف سوم ،31
صـلوات اهللا   ،به پيامبر، نعوذ باهللا، بدين صورت كه در ميدان عمومي شهر ؛گذار آن بودند پايه
درنهايـت   كه به شورش مسلمانان عليه شخص مستخف و ،شد ناسزا داده مي فحش و ،عليه

زمـين در   ناگهان از اين موضوع به حضور زرياب مغني از مشـرق  ؛انجاميد) است به قتل وي 
 .آواز داشـته اسـت   كه تأثيري بسزا در حركت موسـيقي و  شود  ميان ساكنان اندلس اشاره مي

به سركوبي جنبش استخفاف در عصر محمد بـن عبـدالرحمن و ...    ،در پاراگراف بعد ،سپس
است كه پاراگراف چهارم هيچ ارتباطي با دو پاراگراف قبل مشهود  . كامالًخته شده استپردا 
 اندكيهاي علمي براي ورود به موضوعي خاص الزم است  بعد از خود ندارد. در پژوهش و

در  ،53 ةصـفح در  ،در اثر حاضـر  .آسان باشد هرچندكه ساده و ؛شودچيني  آن مقدمه ةدربار
اي از غـزل ذكـر    نمونـه  ،بالفاصـله  ،شـود كه تعريفي از غزل آورده  بدون اين ،»الغزل«مبحث 

 و ،61 ةصـفح در  ،»المـديح «چنـين اسـت مبحـث     هم كه با حماسه درآميخته است. شود مي
مسـلك   در معرفـي يكـي از شـعراي صـوفي     ،98 ةصفحدر  .72 ةصفحدر  ،»الهجاء«مبحث 
قد مـرّ   و«شته شده است: نو چنين  يعني أبوالحسن علي بن عبداهللا النمري الششتري، ،اندلس

اين عبارت به ايـن معناسـت كـه در صـفحات قبـل      ؛ »ذكره في موضوع الزجل في األندلس
 يـابيم كـه موضـوع    كه با تـورق كتـاب درمـي    درحالي ؛استشده درمورد زجل سخن رانده 

و سـنتكلم  « نوشته شـود: چنين  اينبايد پس  .آمده است 201 ةدر صفح» الزجل في األندلس«
، بخشي بـه  »األدبيةالرسائل «زير عنوان  ،243 ةصفحدر ». عنه في موضوع الزجل في األندلس

ف طراما در شرح آن از ابوالم .استشده الزوابع) اختصاص داده  رسالته (التوابع و شهيد و ابن
كه  استده شبه اين بسنده  فقط است وده مآميان  الفهد األشجعي سخن به عبدالرحمن بن أبي

شرح بـا   ،بنابراين .اش چنين گفته است ف را چنين توصيف كرده يا دربارهطرشهيد أبوالم ابن
عنوان ارتبـاط برقـرار كنـيم تـا      توضيح و ضروري است ميان شرح و عنوان ارتباطي ندارد و

عنـوان يكـي از اغـراض شـعري      بـه » المدح« از ،322 ةصفحدر  مطالب به هم پيوسته باشد.
 انـواع آن و  و» النسـيب « و »الغـزل « آن نيـز بـه   قبـل از  وگفته شده اسـت  زيدون سخن  ابن

 و اشـاره  ،است »إنِّة ذكرتك بالزهراء« و »أضحي التنائي« كه ،زيدون هاي ابن مشهورترين غزل
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شـعر  «بـه خصـايص    ،323ة در صفح، »المدح« ولي متأسفانه بعد از مبحث .استده ششرح 
در پايـان   ،چنين ندارد. هم »المدح«است كه هيچ ربطي به شده پرداخته » زيدون الغزل عند ابن

 بـاره و  يـك  بـه  ،دهمـ آالدين بن خطيب   اي از موشح لسان كه نمونه ،374 ةيعني صفح ،كتاب
ابتدا زمينـه را بـراي   نويسنده طلبيد كه  مي ؛استشده  درج» خاتمة«بخش  ،چيني هبدون مقدم

  پرداخت. سپس به خاتمه مي و كرد آماده ميكتاب هرچند با جمالتي كوتاه  دادن به پايان
  

  آموزشي ةبرنام كاربرد آن در ب وزارت علوم وهاي مصو مطابقت اثر با سرفصل. 7
براي مقطع خاصـي تـأليف    المللي است و بين كه اثر حاضر يك كتاب جهاني و اين به باتوجه

يعنـي   ،زيـادي تـا حـدود    17/7/1389وزارت علـوم مـورخ    ةببا آخرين مصو ،نشده است
كــه در فصــل اول بــه تعريــف انــدلس، ســاكنان آن،  طــوري بــه ؛مطابقــت دارد ،درصــد 85

در  .اسـت شـده  ادبيات پرداخته  علوم و و ،ي موجود در اندلس، فرهنگ، تمدنها حكومت
چون غزل، مدح، هجا، فخر، زهـد،   فصل دوم به بررسي شعر اندلس با اغراض گوناگون هم

چنين مشهورترين شـاعران در ايـن    هم زجل و و ،نبوي، رثا، موشحشعر طبيعت، شعر مدح 
 ي دربـاري و هـا  انـواع آن از نوشـته   اما فصل سوم از نثر فني و خته شده است.پردا ها  زمينه

 طوركه فصل چهارم به شاعران مشهور و نويسي حكايت دارد؛ همان سفرنامه ادبي و دوستانه،
ابوالبقـاء رنـدي اختصـاص     و ،خفاجـه  زيدون، ابن نعبد ربه، اب ابن چون هممعروف اندلس 

 و ،رشـيق  ابـن  بطوطـه،  جبيـر، ابـن   هاي ادبي امثال ابن برخي شخصيتبه وليكن  ،استيافته 
هـاي موجـود    اي نشده است. درنهايت، اثر حاضر با ويژگـي  فصل اشارهاين خلدون در  ابن
 زيـرا عنوان يكي از منابع اصلي آموزشـي در مقطـع كارشناسـي تـدريس شـود؛       تواند به مي
االندلس « در مبحثالً، مث. استده شتحليل  تجزيه ودر آن مرتبط  ل موجود وئخوبي مسا به
نظـر   بـه  روايان بررسي شـده اسـت.   ترين فرمان پيدايش مهم و گذاري داليل نام »حدودها و

توانـد نيازهـاي علمـي دانشـجوي      جايي است كه مـي  آن ل تائمسا ةرسد تحليل و تجزي مي
  .دكنكارشناسي را برآورده 

  
  هاي اثر . نوآوري8

تدريس در  مطالعه و ةكه شايست ،از ادبيات عربي بخشبا نگرشي كلي به آثار موجود در اين 
از محمـد  ، األندلسـي  األدب فـي رسـد كتـاب    نظر مي هب، درس تاريخ ادبيات اندلس هستند

آميخـتن تـاريخ بـه ادبيـات     ) هايي به شرح زيـر اسـت: الـف    داراي نوآوري ،الدايةرضوان 



 1396اول، فروردين و ارديبهشت سال هفدهم، شمارة ، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   240

كند اشـاره   يي كه مدعاي وي را اثبات ميها نمونه كه در ذيل هر مبحث به اشعار و اي گونه به
 34 ةصـفح در  ،نمونـه  ازباب .گماشته شده استبراين، به شرح آن نيز همت  عالوه، وشده 

  :شده استرشيق استناد  لطوايف به شعري از ابنا هاي ملوك در شرح حكومت
ــا و    مما يزَهـدني فـي أرضِ أنـدلسٍ    ــد فيه ــاب معتم ــد ألق  معتض
 كالهرّ يحكي اختياالً صولةَ األسـد    ألقاب مملكة فـي غيـرِ موضـعها   

 تلفظ را براي علم در متن كتاب كه خواندن و هاي مكان و گذاري دقيق اسم حركت )ب
كـه در   »األُردمـانيين « و» بربشتَر مدينة« ،35 ةصفحدر  ،نمونهازباب  ؛كند خواننده تسهيل مي

  جاي كتاب شاهد آن هستيم. جاي
ترديد وجود دارد  ها جاي شك و بررسي برخي موضوعات كه در آن و ،تحليل، نقد )ج

جاي  است كه در جاياستوار  هاي يك كار پژوهشي متين و نويسنده از ويژگي ةابراز عقيد و
  كتاب شاهد آن هستيم.

  
  گيري . نتيجه9

ـ     انسـانيت اسـت و   حاكي از نسب بشريت و تاريخْ مـا   ةفـرورفتن در ژرفـاي آن بـر تجرب
 ادب و آشنايي با ستارگان آسمان شعر و پرداختن به تاريخ اندلس و ،در اين ميان .افزايد مي

آورد؛  ارمغان مي اسالمي را به ةعقيد فكر وت ةگستر اسالمي و ادبِ نويسندگي اين دوره غنايِ
كتاب منـدي از   بهـره  ؛آرايي مقبول صفحه ؛ازجمله: رسايي ؛ت بسياري استداراي نكات قو

گيـري از آن را   كـه امكـان بهـره   كتـاب  فهرست اعالم در پايـان   فهرست مطالب در ابتدا و
 اعراب ابيات و هاي علم و گذاري اسم حركت چنين هم قلم مناسب و خط و ؛كند تر مي آسان
تحليـل   ؛مستندسازي مطالب است حجم باالي منابع و ةمثاب هاي موجود كه به پاورقي ؛اشعار

عربـي   كه زبـان اثـر   به اين اطناب. باتوجه گويي و پرهيز از زياده ؛بررسي دقيق موضوعات و
. اسـت  يرفتنيپـذ  يرعايت شده و جز در مـوارد انـدك   ينگارش قواعدتا حد زيادي  ،است

 يگـاه  و ارجـاع  در يعلمـ  و سـان  يـك  روش نبـود  :از اسـت  عبـارت  هـا  يكاسـت  ازجمله
 ينبود تسلسل منطقـ  ؛كتاب انيفقدان فهرست منابع در پا ؛لغت و نحو قواعد نكردن رعايت

 را اتيادب و خيتار حاضر كتاب كه نيا نظربه (با شكل نقشه و فقدان ؛مطالب كتاب يبرخ نيب
 بـه  ها مكان شناختن در هم ديافزا يم آن ييبايز به هم نقشه داشتن است، كرده يبررس هم با

همانند شـعر جهـاد،    ،اثر در موردبحث موضوعات به توجه با). كند يم يانيشا كمك خواننده
 و مسـاجد  سـاخت  ماننـد  ،يفرهنگـ  امـور  به انيروا فرمان يبرخ قيتشو و زهد و ،تصوف
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 اثر كه افتي دست جهينت نيا به توان يم ون،يروحان و علما اكرام و ياسالم سبك به مدارس
 ياسـالم  ادب فرهنـگ و  يآن بر غنـا  ةمطالع و استمنطبق  ياسالم ينيد اصول و يمبان با
آستين همت بـاال   موجود اشكاالت رفع در كه است نياسطور  ةنگارند نهاد پيش. ديافزا يم

 روش نيازمنـد  يپژوهشـ  و يعلم كار رايز ؛دشو يتر بيش دقت ارجاع روش در زده شود و
تـأليف   ضـعف  و يعلمـ  اسـتناد  عـدم  و يگـوي  پراكنده از زيناست.  يعلم و واحد يارجاع

هرچند اندك  اي خواننده هر كه طوري به ؛ستاثر موجود روان و رسا ،تيدرنها. دشواجتناب 
  تشنگي از آن بنوشد. ةانداز به و بگيرد بهره آن از تواند با زبان عربي آشنا باشد مي
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