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 نقدي بر کتاب

 في العصر العباسي األوّل ياألدب العربمختارات من روائع 

*محسنسيفي

**پورمهوشحسن

 چكيده

یکی از آثاار  اتا     روائع األدب العربي في العصر العباسي األوّلمختارات من  کتاب
هایی از نثا    عا   ر ران اساتای ا ا را ین ارن کا ره    اه        آن نمونه ةکه نگارند

ضامن   ،رهاد کاه ایان اثا      کتاب نشان می ةمطال  ت جمه   تحنرل آن پ راخته ات .
ایان جساتار د اد    نگارنده رر  ها نرس . ها   نقص راعتن امترازاتی، اار  از کاتتی

 ناد   تحنرنای مرانان پاا     ا توصرفی ةرارر  ا راای  اصوا نقد    ا اتتفاره از عرو
از نقاد  کشااند.    ة ه راای  م رارها   دوانرن نگارعی  اه  وتا   این کتاب را ةنویسند

هاا  محتاوایی      عور که این اث    خی کاتتی   رتی ردرق کتاب چنرن اتتنساط می
: پا راختن  اه   کا ر توان  ه موارر زیا  اعااره    ها می ت ین آن که از اتاتی راررعکنی 

عادن از   خای مسا ا     عااا ان   غالال   ةنام موضواات غر ض  ر  مانند زندیی
رر کتااب   نران  خطاهاا  تاای ی زیاار    اتی. سض  ر  مانند اغ اض ع    ا   ا

تواند اطالاات اعتساهی  اه مخاطام مستاد   دهاد    تای       عور که می مشاهده می
  اا   دلهمی مطنم عور.

 العباسيي  العصير  فيي  العربي األدب روائع من مختارات،ا  ی متون نظم   نث :ها کليدواژه
 ، نقد کتاب.لواأل
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 مقدمه .1

هاا   الانایش تاطک لکا        نقش مهمی رر اصالح کاتاتی تواند  میها  آموزعی  نقد کتاب
تا     ر  الان ن  ت     ها ه یی  رشآیا ی  ه کار  ا  رت  ،ر آل ینندیان آن راعته  اعد. ازاین

هاا  ررتا    راایا  اصاوا نقاد       کااریر   عاروه  همخاطسان عایسته ات  این آثار  اا  ا  
  اید  ا مفهوم نقد آعنا عد.اما دسل از ه  کار   مورر  رتی د ار یر ند،

اتا  رر رراهام    “نظ ک رن”   “  ینیدن   هرن چرن” یم ننقد خور رر لغ   ه ةکنم»
 راان،  ریگا   اه  .(1 :1361کاوب   )زریان  «دوا اهل لغ  ت ه از ناتا ه  ازعناتاد   تا رر آن  ه

نقاد     ها  پنهاان آن اثا  اتا . رر مفهاوم     م نی نمایاندن ارمک رن یک اث   ا تخن  هنقد
هاا     هم جداک رن نهفتاه  ی لتن   ازرت ه   ط لی،   رتی،  ا  چون طنم،  ی انتقار م انی

 .(13: 1392 هات  )صار کشردن آن  ر  ن
 مجماوای    ی اید  ا ر  نگ ش صورت یر ر: نگ ش کنا  هدف نقد آن یک اث   ه ةمطال 

مشاخص عاور کاه     رتا  آیاد       اه ا یلف   غا ض اصان  ؤطی آن پرام مکه تأثر یذار  
نگ یساته   ا  ات     ه موضاوع  حا  از چاه زا یاه      مرن چه نوع کمسورأنویسنده ررپی ت
نادد  اه اتاکن    تااختمان     ،ات . رر این نگ ش    مورر ینگاهی جنئ مات . نگاه ر 

تحنرال     ماورر تجنیاه    نکه مانند یک کالسدعکاف کتاب را مورر ه ،کند یلرف نظ  نمأت یکن
 دا ار  اتاتقالا موررتوجاه    اه  توانناد  میها  پارای اف ها   ین مطال ه  تی صفحهکند. رر ا می

 .(16: 1369 )تنطانی یر ند
رهد که نقد صحرک از  اررعادن آتارم  اه رعاد انمای   ل هنگای        پژ هش نشان می
 ة یاژه جام ا  ه م ج   آعفتگی لک     انمی جام ه،     مانع ه ج کند میجام ه جنویر   
ها، نقاط ضا ف     عور. نقد من فانه آن ات  که ررکنار نقص ل هرخته می ةرانشگاهی   طسق

صاورت     ةاث  نرن   رتی عور   کتاب  ا تکره    مسانی اقنی   اتاتدللی از ر  جنسا   تدوّ
 .(58: 1391)ترا عی  تجنیه   تحنرل د ار یر ر محتوا مورر

ارتسااط انمای    ةزمرنا  رر ت ین منساع  ها  ررتی اصنی که کتاب ه اینه ر  ،  اتوجه ه
 روائيع  مين  مختيارات ات  نگارندیان د د رارند رر این پژ هش  ه نقد     رتی کتااب  

 ه رعوار  ع     نث  ا ا  اساتای   توجه  رازند.  ا  األول العباسي العصر في العربي األدب
کاه رر  هایی  نقد کتاب لرسانس هستند، ةت  رانشجویان مستد   م  ن  ا  مخاطسان، که  رش
هاا  ر   تا اد  از مشاکالت   رعاوار    و ادع عا  مفردتواند  می اند این زمرنه نگاعته عده

 اارز عاور      یارعاده ت اثا   رر این جستار ت ی عده ات  تا نقااط داوّ   ، نا  این کاهد. 
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   اه   یمراز  اه ایان مهام   ا     رم اضا  رر تالعا   ةمقالا رر ها  آن   ط ف یا رر.   کاتتی
 :مرها  زی  پاتخ ره پ تش

 ناد  مؤلف رر اث  موررنقد تا چه  د  ه دواااد   اصاوا  ی ایشای   نگارعای پاا        ـ
 ات ؟ وره

 مرنان راای  عده ات ؟ اصوا تألرف کتاب چه  ـ

 ند؟اها  اث  کدام نقاط ض ف   کاتتی  ـ

 کتاب موررنظ  از چه امترازاتی   خوررار ات ؟  ـ

 

 ي اثرل. معرفي ک2

مؤلف1.2

رر عه تاتان   ش 1320 رر   ناداد  ،مؤلاف، متا جم   دانی مر لاو ی لال رجاانی  رت
رر  ش 1332  ر ران ا تادایی را رر  الال رجان از توا ع اتاتان اصافهان متولاد عاد.     

رر اصافهان   ش 1340تا  1332رتاند   تح رالت  وز   را از پایان زاریاه خور  ه
ز ان   ار رات ا  ای رر   ةنهار. تح رالت رانشگاهی ایشان نرن رر رعت ت    دم پش 
 1353ع  ع عاد   تاا    ش 1340الهرات   م ارف اتالمی رانشگاه ته ان از  ةرانشکد
ها  مت در، ازجمنه رانشگاه اصفهان،  ه تادریس   رر رانشگاه ،پس آن ازارامه یال . ش 

ا  از  ها  یونایونی را نرن   اهده راع . آثار   خدمات ارزناده  مشغوا  ور   تم 
هاا  زیا     توان  اه کتااب   را  انم   ارب ا ضه عده ات  که از این مران می   ه رنا

 اعاره راع :

هاا  ررتای    ، تاازمان کتااب  اإلسيممي  العصير  فيي  العربي االدب روائع من مختارات  ـ
 .1381رانشگاه ته ان، 

ها  اتاالمی مشاهد،     نرار پژ هش القرآن تشبیهات في الجمانت جمه   تحقرق کتاب   ـ
1373. 

 .1375، رانشگاه اصفهان، الشریعة مکارم إلي الذریعة ت حرک   تحقرق  ـ

انتشارات آتتان ددس رضاو ،   ،المصري األصبع أبي إبن القرآن بدیع ت جمه   تحقرق  ـ
1368. 
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شناسيکتاب2.2
تاردانی مر لاو ی    ةنوعات  األوّل العباسيي  العصير  في العربي األدب روائع من مختاراتکتاب 

 اار رر زمساتان   نخساترن صفحه نگاعاته عاد    ا ا      303یک جند    ات . این کتاب رر
 چاپ رترد. توتط انتشارات تم   ه 1392

 موضوع کتاب 1.2.2

  تحنرال متاون نثا    نظام ر ران اساتای ا ا اتا .        ،موضوع کتاب یا رآ ر ، ت جماه  
از ار راات   ا پ راختن  ه نث    ع     م ا نی که این نوع ات  نویسنده رر آغاز ت ی راعته 

  اهاا  آن رر ا ا  اساتای آعانا کناد.       ات  مخاطم را  ا تحولت   ری یاونی  یذرانرده
 اناوان نموناه آ رره  هاا  ایان ر ره را  اه      تا  ره  ،ها ها، مناظ ات، خطسه هایی از نامه نمونه
 یماعته ات . م    ه ت جمه   تحنرل آن ه ات 

 محتوایی کتاب ةنگاهی به جنب 2.2.2

ناماه، تاخن ناعا ، له تا  کتااب،       ت ترم اسارت ات  از: اناوان، عاناس    ه مطالم کتاب
  م اجاع. مؤلاف ضامن پا راختن  اه   خای        ،م اارر  ،یرا    مقدمه، ماتن اصانی، نترجاه   

هایی را از نظام   نثا  ایان     ها  کنی ا   اساتی   ت  یف   خی اصطال ات نمونه یژیی
 ت .آن پ راخته ا ة   ه تحنرل   ت جم ات  ا   آ رره

 

 في العصر الحدیث اللغة العربیةتاریخ آداب . تحليل کتاب 3

 تحليلساختاري1.3

پاارچگی      رد  رر محتوا   مطالم،  ه انساجام   یاک   نویسنده  اید رر تألرف کتاب، الن ن
مناد    اا پرا    از     صاورت نظاام   اث    نظم تاختار  آن توجه راعته  اعد   مطالم را  اه 

ا  کارآماد،   منطقای   ررتاتی ارائاه رهاد. نوعاته  ایاد از مقدماه         ند  چهارچوب   ل ل
  اعد. یر     خوررار   نترجه ، ند  منظم   منسجم یفتار، له ت  مطالم، ل لپرش

 نظم و انسجام منطقی کتاب 1.1.3

ی این اث  از نظام  نها  ک عور. انوان ها نظم منطقی مشاهده می رر ت تات  کتاب   مران ل ل
نویسنده رر  خش نث  ا تدا از چگونگی نث  رر ا ا  اساتای ا ا    ،مثالً ؛کند میخو ی پر    
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ر ر    اه عا          رر  خش ع   هم    همرن منواا میا .یوید   م ا ل تطور آن تخن می
خورر این اتا  کاه نگارناده رر     میچشم ا  که رر کتاب  ه نظمی پ رازر. اما  ی تطور آن می

 لای رر  خاش    ،آ رر مای مراان    مناظ ه تخن  اه  ،رتائل، خطم خش نث  از لنون نث  مثل 
انوان لنون ع   یا اغ اض ع   رر این ر ره نرامده ات  که ایان اما     ذیلع   هرچ مطنسی 

 نظمی   آعفتگی عور. تواند  اا  ایجار ددر   ی می

 مقدمه 2.1.3

هاا    تاتی عاده،  اد ر   ارزش   کا     رتای  ةمسائن  ةمقدمه عامل ع  ی اجمالی رر اار »
هاا     هاا   ماال    ت  رر این زمرنه صاورت ی لتاه اتا    نران ر ش     هایی که پرش پژ هش
کار رلته، ات    طوا مقدمه کما رش  اا طاوا متوتاط    ا  که رر پژ هش  ه ها  تازهمفهوم
 .(80: 1380 ) ردر « ها   ا   ات  ل ل

 گفتارپیش 3.1.3
 ا مطالام کتااب    ،  کتاب ات    رر ادعیر  راره رر اب عکل یفتار مسائل رخموضوع پرش
اثا ،   ة؛ مانناد: عا ایط تهرا   یا رر اثا  مای  ندارر      محاور مساائل جنسای     یارتساط مستقرم

 ... .   ،اندرکاران تجدیدچاپ، تشک  از رت 

 گیرینتیجه 4.1.3
یا  رر دساام   اتا . پااژ هش « یراا   نترجاه »هاا  انماای   هااا  مهام پااژ هش  از  خاش 

هاا    ینیناه  ةآ رر   نترجا  آمده از پژ هش را می رت  ت ین رتتا ررها   ه مهم« یر  نترجه»
  ممکن اتا   اا اتکاا    ،چنرنکند؛ هم ها  تحقرق را ذک  می ها   ل ضره عده رر تؤاا مط ح
  مساائل موجاور   آرا  ، اددام  ه رر   خای از ات  چه رر ر ند تحقرق  ه آن رت  یالته   آن

 اومی یاا    ةکه خاور نظ یا   اندازر یا اینت رید ها  ه صح    تقم آن ةکند یا مخاطم را رر ار
 ها  جدید  ارائه رهد.  ند  تقسرم
 

 . امتيازات شكلي اثر4

 ند  مطالم را  ا دنام  انوان ،عکل ظاه   اث  از   خی ز ایا مناتم ات ؛ مثالً ،طور کنی ه
ث  از نظام خاو ی پرا       ی انها  ک عور. انوان نظ  مخاطم می ت  آ ررن  اا  جنم  نرگ
از  ،تا س  ،از چگونگی نثا  رر ا ا  اساتای ا ا    ،ا تدا ،نویسنده رر  خش نث  ،مثالً ؛کند می
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ر ر    اه عا          رر  خش ع   هم    همرن مناواا مای  ا .یوید م ا ل تطور آن تخن می
تی هاا  متفاا    ها  اصنی از ل ای رر  خش له ت  مطالم  ا دنم پ رازر. انوان تطور آن می

مطالام اصانی   ل اای را  اا      مخاطام یا رر تاا    نوعته عده ات  که این اما  تاسم مای   
 اصنی کتاب عور. ة ارر  دن ،ت س    س اررذهن می  هنظ ند  م رتته
 

هايشکلياثرکاستي1.4

 ها متن بودنن هماهنگ 1.1.4
انسجام ظااه    تان  اعد تا عده یک ها  آ رره متن ةها  اید ت ی عور انداز رر آ ررن نمونه

کوتااهی    نناد   اا هام هماهنا        نظ ها از   عکنی اث   فظ عور. رر کتاب موررنقد متن
نوای ناهماهنگی تااختار      ه ات  نرستند. این  ال  رر عکل  ر  نی کتاب تأثر  یذاعته

طولنی     خای ریگا  مانناد     29 ةصفح ة  خی رتائل مانند نام ،انجامرده ات .   ا  نمونه
عا   السارّد   »اناوان   ذیال  172 ةصافح رر  سارار کوتااه   مخت ا  اتا .      34 ةصفح ةنام

 ر   ر  آ رره عده ات . لقط« )ع( السر   الحمر   لی غر  أهل
 عاده  آ رره رتائل   ها خطسه ت دار که ات  نیا  خش نیا  ه م  وط  ها یکاتت گ یر از
   آ رر یما  ناماه  ر  «يالعتاب» مانند ال ار ی  خ از ،نمونه    ا. س رن تانکی مختنف ال ار از
 آ ررن  اه   اور  ت  ستهیعا. کند یم اکتفا نامه کی آ ررن  ه( ع) صارق امام مانند گ یر ی  خ از
 .ک ر یم  سنده ل ر ه  از خطسه کی

 ها فقدان هماهنگی عنوان 2.1.4

  اورن   همااهنگی  تاان  ند  کتااب یاا مقالاه مهام اتا  یاک       یکی از امور  که رر انوان
کناد     این ام  ذهن مخاطم  ه یاک نظام خااا ااارت مای      ک رنهات .  ا راای  انوان
عور؛ زی ا نخسترن ام   که  ا یشاورن کتااب    ت  می ت  رن تر  مطالم   ا  ا  آتانخاط  ه
ها  اصنی   ل ای ات . نویسنده رر دسام    کند ترت ها   انوان مخاطم را جنم می هتوج

هاا   اما رر دسم  خطسه« إصطمحا و لغة الرسائل عن موجز»سد: نوی پنج می ةصفحرر له ت  
نران مانناد   « الرسيائل » ةجا  هت   اور  ا  رر این .«إصطمحا و لغة الخطابة عن موجز»نویسد:  می
 کار ر ر.هعکل مف ر   ه« الخطابة»

 اإلميام  کيمم  لنص تحلیل و دراسة»آ رر:  یونه مینویسنده انوان را این ،89 ةرر صفح  ـ
... اناوان     ،85 ،74 ةها  ریگ  مانناد صافح   که رر انوان رر الی ،«)ع( الکاظم موسي
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هاا   آ رر.  هت  ات  نگارنده تمام اناوان  را می« للخطبة/ للنص تحلیل و دراسة»مخت    
 صورت کوتاه  را رر.هرا  

ررتتی راای  نشاده اتا     هتا  اتا      انا ین اصنی   ل ای رر   خی موارر  ه  ـ
ت   ور ا تادا   یوید عایسته هنگامی که از نث  تخن می ،یذار  عوند.   ا  نمونهعماره

 النثرالاف(   .1نوع :  می ،ت س النث (   -)الف نوع : آ رر   می انوان کنی  نث  را می
 النثير »نوعا     ایاد مای  « األدبيا   مصيطل   في النثر» جا  انوان   هاکه  . ضمن اینلغة

 هماهن  عور.« إصطمحا الخطبة»یگ  مانند ر ها  وانتا  ا ان« اصطمحا

کوتاهی    نند  نرن هماهن  نرستند؛ یااهی کوتااه هساتند   یااهی      نظ ها از انوان  ـ
جا  اناوان طاولنی   توانس   ه نویسنده می 11 ةصفحرر  ، سرار طولنی.   ا  نمونه

م ا ال  »اصنی انوان « العباسي العصر إبّان حتّي نشأته منذ النثر تطور مراحل عن موجز»
 فيي  النثر الجاهلي، العصر في النثرمانند  ،را  را رر ت س چند انوان ل ای را« تطور النث 

 آ رر. ... می   ،اإلسممي العصر

 الفصيل  خاتمية »کند یاهی این انوان را  ا اسارت  یر   می نویسنده هنگامی که نترجه  ـ
کناد:   ادر ل ل را ذکا  مای   کند، یاهی نرن آ رر   ادر ل ل را ذک  نمی می« نتیجته و
ل ال ذکا  عاور تاا      ةماوارر عامار   ةهم هت  ات  رر «. نتیجته و الثاني الفصل خاتمة»

هاا    ناد   که انوانه ر  ، از جاییت     خوررار  اعند.  ه ها از هماهنگی  رش انوان
تاانایی رر عااکل خااارجی مااتن رارر عایسااته اتاا  کتاااب از ایاان نظاا   هنقااش  اا

  ر.مورر  رتی د ار یر

 نگارش نكردن قواعد عمومی ویرایش ورعایت 3.1.4

زریی مخاطام از ماتن      ه راای  دوااد نگارعی  اا  را نسورن نداعتساهات چاپی   پا 
ها  چاپی   تاای ی ل ا انای رر کتااب     عور. غنط  تی یاهی تسم  دلهمی متن موررنظ  می

زخوانی عاور   ایان اعاتساهات   طا ف     موجور ات ، که ناینی  کتاب  اید از ا تدا تا انتها  ا
ت  رانشاجویان مستاد  هساتند ممکان اتا        که مخاطسان کتاب  رش ه این اتوجه عور؛ زی ا

 ه رر  اعتساهی از متن   تاند. از ایان    ، س ارند   ررنترجهذهن  اعتساه امال   ا یان را  ه  ه
 توان  ه موارر زی  اعاره راع : مران می

ت  جاهاا  کتااب راایا  نشاده      رر  رش (« ) مق ورةالف »   « » ا  یالخط  . رتم1
طاور کنای  اازنگ        ه ا  کتاب  اید از این زا یه  ، نا  ایناند.  کار رلته جا  هم  ه ات     ه
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 تامیی  (،12)هماان:   جا  ت الی ه ت الی (،5: 1392)مر لو ی  إلی ،نمونه  ا اصالح عور.  
 جاا  صانيی    اه   سهصانير  (،13)هماان:   جا  األاشی  ه األاشیصسک  (،9)همان:  تمیجا    ه

  ایّ جاا     ایّ  اه   ،انایّ    إلایّ جاا    ،   إلایّ   انایّ  اه    الیجا    الی  ه (،25)همان: 
ایان   (.268)همان:  ال حار جا    ه ال حار  (،110)همان:  جا  لد   ه لد  (،57)همان:
 لهناا  «: کااف » ا ف   ،ناه  ا ا  نمو  ؛الخط رر ریگ     ف نرن راای  نشاده اتا   رتم

 .(139)همان:  عک   ذلک   (،12)همان:  یسنک   مسنک (،11)همان:  کذلک (،3)همان: 
  ا  ا  ؛  ک تی آن نران ردا  کاالی نداعاته اتا      « همنه». نویسنده رر نوعتن   ف 2
 جا  إجا اهه  اج اءه  ه (،34)همان:  جا  أاانه ااانه  ه (،5)همان:  جا  أدت ح ادت حُ  ه ،نمونه

 .(41)همان:  جا  ارتهن إرتهن  ه (،40)همان: 
تنایی رر لهم ررتا  آن  هها رر هنگام نوعتن متن تهم   لاصنه ها   نرم . راای  لاصنه3
تا  از ایان لحاا      ض  ر  ات  که  ا یان این کتاب  اا ردا  ه چاه تماام     ،ر ازاین ؛رارر

م رر دسام  نثا    هام رر دسام  عا   ایان اما           رتی عوند؛ زی ا رر موارر  سرار  ه
توان  ه موارر زی  اعااره راعا :  رادالمت جمرن ) اد ن      می ،راای  نشده ات . از این مران

 أسيلوب  هو جاي به هواسلوب (،19 -18)همان:  شئت إن أو جايبه أوان (،15)همان:  لاصنه(
جا  کماا   کماینی  د ن لاصنه  ه (،20)همان:  هدیناهما جاي به هما هدینا فاصلة (،19)همان: 
. ...  (، 96)همان: کانوایحسون  د ن لاصنه  (،21)همان:  ینی
اطاف اتا ؛   «  ا »اعاتساه رر نوعاتن    کتااب  ینرر ا . یکی ریگ  از خطاها  پ  سامد4

  اد    ة اطف مت ل  ه کنم«  ا  »ا  ات  که همرشه  یونههها  ا  ی   تسک نگارش کتاب
عور این اتنوب رر   خی موارر راای  نشده اتا    تماام    دسل نوعته می ة ا لاصنه از کنم

تاوان  اه ماورر     ها  این خطا می   از این زا یه مورر  رتی د ار  گر ر. از نمونهداث   اید  ار
( سمسيته  وقوّته و وضوحه و جمئيه   وزی  اعاره راع : خط یازرهم  ا  اطف  رن کنمات )

کاه آعناعادن مخاطام  اا      اه ایان  .  اتوجه(13)همان:  ات صورت جدایانه نوعته عده ه 
صاورت جادا از   ه ا «  ا »این ام   اید رر نوعتار راای  عور    ،الخط ا  ی مهم ات رتم

، 70، 12 ة ل  ه ما  د نوعته عور. از ریگ  موارر این نوع از خطا  ایاد  اه صافح   تمادسل   م
 ... اعاره راع . ،  184، 173، 127، 116، 97

  خی ریگ  از اعتساهات تای ی کتاب م  وط  ه نوعتن   تایپ   ضای  ا یاان اتا      .5
ذهان  سا ارر.     صورت ناررت   اه هکار   خی اطالاات را   عور رانشجو  تازه که  اا  می

جاا     کرم  ه (،16)همان:  جا  النذین توان  ه موارر زی  اعاره ک ر: الذ   ه از این نمونه می
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لضالي   (،29)هماان:   جا  مآخذ مَؤاخذ  ه (،26)همان:  جا  تمتاز تتماز  ه (،19)همان:   ِکَم
.(32)همان:  جا  مرنات مرنان  ه (،31)همان:  جا  لضَّل  ه

عاور، اماا    ها  تجا ند  تا اد ر  مورردساوا  اداع مای     . کتاب ازنظ  راای  نشانه6
 ،کتااب رنسااا کنارم    خورر؛ ای  عا ح مفا رات را از آغااز    چشم می هایی نرن رر آن  ه ض ف

هاا    آ رر. مانناد صافحه   چنرن خواهرم یال  که نویسنده یاهی مف رات را رر ن یرومه مای 
هاا    کند. مانناد صافحه   ...   یاهی نرن  ا یان را  د ن آ ررن یرومه ذک  می  ، 52 ،40، 25

 ارن  .  هت  ات  رر تمام کتاب یک عروه مدنظ  ی لتاه عاور تاا    ..   ،128، 93، 76،88،111
هاا  نگارعای      هاا نشاانه   ها هماهنگی   نظم راای  عور. رر   خای صافحه   دسم  ةهم

« زیا ا »پارش از   153   149ها   صفحه ،ررتتی راای  نشده ات .   ا  نمونه هتجا ند   
« زیا ا »عد؛ چ اکه هنگام  ران تسم   رلرال یاک اما   ایاد از       ی یوا د ار راره می  اید نقطه

پایاان  را  نقطاه دا ار راره      225 ةآید. رر صفح  ی یوا می نقطه« زی ا»از اتتفاره ک ر   دسل 
 این  ال  رر ع   م موا نرس . ،عده ات 

 دهیو ارجاع استناد 4.1.4
آن   اه رهد ای  نویسانده   را تشکرل میاتتنار رکن اتاتی نگارش انمی  ه این ام  که  اتوجه
  ره ات ؛ چ اکه  اا   یا لتن مطالام از     اث  خور را زی  تؤاا یتمام ،توجهی نشان رهد  ی

هاا از آن  نویسانده    کند که تمام یفته ررت  آن مخاطم چنرن ا ساس مینا  ریگ ان   ارجاع
م ناا  ل یام مخاطام اتا        ه ا  ،طا ف  که چنرن نرس    این کاار ازیاک  آن اا ،ات 
ررمورر ایان   اماات . رهی ررت  اصل ارجاع نک رن م نا  ت د    راای  ه ،ریگ ازط ف

 لی یاهی رچار اعاتساهاتی   ،رهی را راای  ک ره ات نویسنده اصل ارجاع که اث   اید یف 
 توان  ه موارر زی  اعاره راع : عده ات  که می

منقولت  اد ن   ة؛ زی ا همعور یعناخته نم مرمستق راز غ مرمقدمه منقولت مستق ةفحص
رار  ها  مستقرم را رر ن یروماه دا ار مای    دوا نویسنده  اید نقل .آ ررن یرومه ذک  عده ات 

 1 ةفحصا رر  .آ رر ها  غر مستقرم می دواا  متفا ت از نقل ها را  ا دنم   اندازه دل آنایا  د
کاه نویسانده پاارای اف را    رر االی  ،ر  تط  اتا   لقطضرف  ی ا ت  ف از عود دوا  نقل
 23تاا   10را  ه صفحات  فیتط  ت   کی 10ة فحصرر  .  ارجاع راره ات اطور کامل  ه ه 

 .«راجع»نوع :     هت   ور می ارجاع راره ات  النقد األر یکتاب 
 ةفحصا رر  ،کند.   ا  نمونه نرستند اتتفاره می اا  یاهی نویسنده از منا  ی که رت 

مختارات من روائيع  آذرعم   از  األدب العربي مانند ر می رارن  ه م جع رت ارجاع 12
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تاوان  اه    ررت  مای نارهی ها  ارجاع از ریگ  نمونه .ی کار جالسی نرس لاضن از األدب
آمده  راخل یرومه  د ن ذک  منسعمستقرم دوا نقل 82 ةرر صفح موارر زی  اعاره راع :

 نوع  لی رر پا ،آ رره ات ضرف  یاز عود یطولن دوانقل 155   154 ةفحص .ات 
را  اد ن م جاع    «لاخي »ه توضرک م  وط  اه  نویسند 181ة فحص. رر  ااخت اریفته ات  
 یچون مطنم ررمورر اتم انم ات    اطالع عافاه  ،راررنراز  لی  ه منسع  ،نوعته ات 

 المجاانی الحدیثاه  که ، صورت نامت ارف منسع را ه 205 ةفحصرر  .س رن یکال سندهینو
کاه از   ،رارهای  ارجااع  ة ورن عروتان  یک رر متن آ رره ات  نوع پا  جا  ه، ات 

م جاع   ،216 ةفحصا رر  .اتا  هم ریخته هجا  رر این ،جا راای  عده ات ا تدا تا این
 ،پاارای اف اتا    نر ا  ارجااع  ةعامار  216ة فحصا   د ن ذک  صفحه اتا .  «األغاني»

ته  نیتحنرل رر ا لک 240تا  238 صفحة از .آمد که  اید رر انتها  پارای اف میرر الی
کا ر.   ها  خور ذک  می ها را از راعته نویسنده   خی تحنرل هت   ور  ،صفحه منقوا ات 

 مع سهولة األلفيا  و »عودی ضرف را  ا ر  اعتساه  ارر ک ره ات :  تخن 262 ةفحصرر 
آ رره اتا      «جمال » «جمرال »  جاا     اه  را تک ار ک ره« مع» ا ة که « ]مع[ شفافیتها

 266ة فحصا  ات . 270ررت  صفحة ذک  ک ره ات  که  269اعتساه  صفحة م جع را  ه
 اا    عا     ها رر آ ررن کنمه ی ل ات ، نقل ک ره المجاني الحدیثةرا از   ع   صنو  

 اصل تفا ت رارر.
رر دسام  منااا ع   م اارر لارتاای نویسانده رر   خاای ماوارر اتاانوب لارتاای را رر     

ه ز اان کتااب   کا  اه ایان  آید؛ زی ا  اتوجه عمار میهکار   ره ات    این ارم  هرهی  ارجاع
 جن ررمورر اتامی خاا  ایاد کاامالً  ه  302 ةارجااات رر موارر  مانند صفح ،ا  ی ات 

 ت کرام  ت( نوعته عور   تا(  هت  ات  )ر. ) ی ةجا   ا ه  ،نمونه  ا  ه ز ان ا  ی  اعد.  
 )زی نظ  ...(  اید  ه ا  ی   ی رانده عور.

 جامعیت صوری اثر 5.1.4

 یر ر: مینکات زی  مدنظ  د ار  صور  اث  پژ هشیرر   رتی جام ر  

.1جدول

وآزمونتمرين
فهرستبندينتيجهوجمعخالصه

منابعموضوعياعالمفصولکليکليفصول

 رارر ندارر ندارر رارر رارر رارر رارر رارر
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ها  جام ر  صاور  مانناد  حا      این کتاب از   خی مؤلفه ،آید از جد ا   می کهچنان
یر   رر پایان ه  ل ل   خوررار ات . این ام  از نکاات مثسا       نترجه ،ها مقدماتی، تم ین

که نویسانده هام تاؤالتی از محتاوا       ا  یونههها متنوع ات ؛   آید. تم ین عمار میهکتاب  
   ،هاایی ررماورر نکاات نحاو ، اا ا ای      کند   هم پ تاش  عده مط ح می ها  آ رره نمونه

   رریال  م نا  ظااه    عور مخاطم اال ه ها. این عروه  اا  می  الغی موجور رر نمونه
هاا نران آعانا عاور. آ ررن   خای       ها  رر نای ماتن   تا د  که متناتم تطک ا ت   ا لیه

خواهاد   خای ت اا ر  را رر جمناه      ها، مانند جاهاایی کاه نویسانده از مخاطام مای      تم ین
هاایی   ت  م  اوط  اه ررس   خی موضواات چند تط    نویسد،  رشیر ر یا ررمورر  کاره 

نویسانده   ،ها ر   ها  اذف عاور.  اه    یونه تم ینمانند نگارش   انشات     هت  ات  این
 ،اااالم  ،توانس   ا اتتفاره از ریگ  ا نارها  انمی مانند ط ح  ح ، له تا  موضاوای  می
 ت  اث  خور  رفناید....    پ  ار  ه چه  رش 

 
 ابعاد محتوایي اثر تحليل. 5

 هاا  اتاالمی   ل ض رر   رتی محتوا  کتاب از امترازها  اث  مانند تاز ار   ا مسانی   پرش
 نکا رن  ها  کتاب مانناد راایا    ها  مف  ض اث    کاتتی ل ض تاز ار   ا مسانی   پرش  

 آید. میمران رارن اطالاات اعتساه تخن  ه   ورن مطالم، انسجام رر نی اث ، نادص
 
امتيازاتمحتوايياثر1.5

 اسالمیهای  فرض سازواری با مبانی و پیش 1.1.5
اتالمی ر یک ر  مناتام اتا       ةها  جام ل هن    ارزش ررموررر یک ر اث  موررنقد 

نویسانده   ها  اتالمی عم ر رر آن مشاهده نشد،  نکه  ا اکس ام   که  توان آن را ضدارزش
که ایان اما    ات ، هایی را از ایشان آ رره  نرن اهتمام راعته ات    نمونه ه متون م  وط  ه ائمه 

اصاوا رینای رر    مسانی  ریگ  ران،  راا    ارزش اتالم   ل هن  اتالمی ننر نویسنده ات ؛  ه
خو ی راای  عده ات    این ام   تی رر اتنوب نویسنده نرن نمایان عده اتا ؛  این اث   ه

کناد    ا ا  رااوت     را ل اموش نمای « الک یم»یوید صف   ن میتخ د آن نویسنده  دتی از
 نيزل  فلمّيا »توان  ه اسارت  می ،آ رر.   ا  نمونه را می« الکریمة»رتوا خدا )ا( نرن صف  

؛ (12: 1392)مر لااو ی  اعاااره کاا ر« الکریميية النبویيية الييدعو  جييا ت و الکييریم القييرآن
  مؤث   ادع عده اتا .  اریگ ، عخ ر  ر  انی نویسنده رر تسک   اتنوب اسارت ه
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ها   رتاائل   هایی از خطسه   کتاب خور را  ا آ ررن نمونهاه ات  تا دع  اا همرن ام  
تاازیار  کتااب  اا ریان        رهنادة خو ی نشاان هرت     امور  از این .راه کندائمه هم

 اصوا رینی ات .

 های مفروض اثر فرض و پیش سازواری با مبانی 2.1.5
عاده ازتاو  تاازمان مطا قا  رارر       ها  ت ررن ل ض پژ هشی اث   ا پرش ا محتوا  انمی

تا   کاه  ارش   ،مسانی م  وطه راای  عده ات . کتاب متناتم  ا تطک ذهنی مخاطسان یتمام
عا ح   ةها  مختنف، ارائا  آ ررن نمونه ،نوعته عده ات . مثالً ،رانشجویان کارعناتی هستند

 عمار ر ر.هتواند از نکات خوب   مثس  این اث    ها  یونایون می   آ ررن تم ین ، ا یان
 

هايمحتوايياثرکاستي2.5

 نداشتن انسجام درونی 1.2.5

رر  نگارناده  .عاور  مشاهده مای صورت نسسی ه ها نظم منطقی  رر ت تات  کتاب   مران ل ل
ا  کاه رر کتااب    نظمای   ای  ؛نکا ره اتا     یراا   خی موارر نظم   انسجام  رن مطالم را

  مناظ ه  ،خورر این ات  که نگارنده رر  خش نث  از لنون نث  مثل رتائل، خطم چشم می ه
انوان لنون ع   یا اغا اض عا      ذیل لی رر  خش ع   هرچ مطنسی  ،آ رر میمران تخن  ه

 کتاب اضاله عور. ل نی  ا این انوان  ه ،رر این ر ره نرامده ات . عایسته ات 
کاه اناوان آن را ذکا     نی د ن ا آ رر یم انرم از انواع نث  تخن  ه 11 ةرر صفح نویسنده

اناوان جدایاناه    ذیل   دتی ت  یف ارب   نث  را رر لغ    رر اصطالح ا ان،ر  گ یرکند؛  ه
اماا نویسانده ایان     .آ رر مخاطم منتظ  ات  تا انواع نث  را نرن  ا یک انوان مستقل  را رر می

 ا این، رر  کار را انجام نداره    سرار مخت   از نثا    اناواع آن تاخن راناده اتا . ااال ه      
ما ز  ارن اناا ین ل اای   اصانی مشاخص نرسا    لزم اتا           12   ،11، 10صفحات 

یذار  عور.  اید اذاان ک ر که ها  اناوان  ا  مطاالسی کاه رر ذیال آن       انا ین ل ای عماره
 رلل  رارر. آید کامالً می

 بودن مطالبناقص 2.2.5

اما ررماورر تطاور ایان کنماه رر      ،رر اب کنمة ارب تخن رانده ات  10ة نگارنده رر صفح
را کاه    ان  ا ر    شاار ة درد ا  174ة فحصا مران نرا رره اتا . رر   مختنف تخنی  ه اا ار
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 لقاط    اتا   دهیا الجارش  اوره         صاف  عمربن هبیر  الفيزاري آن مدح  یموضوع اصن
کناد کاه ایان     .  ا این کار مخاطم چنرن رر ذهن خاور تثسرا  مای   ها را آ رره ات   کم 
جاا   « المقفيع  ابين  نثير  دراسية »رر  خاش   35 ةرر صافح  رر اب  کم  ات . لقطت  ره 

 ان هاار ن    نرن از مرنات نث  تهل 45ة ها  نث   ا  خالی ات . رر صفح پ راختن  ه  یژیی
 تخن ن انده ات .

 اطالعات اشتباه دادن 3.2.5
ها  ناررت  ررمورر یاک موضاوع  اه     ردتی رر  ران   خی مطالم  اا  انتقاا  آیاهی  ی

شياعر مطبيوع هجّيا ،    »: دیا یو یما نویسانده   179ة فحصرر  ،عور.   ا  نمونه مخاطم می
از ا    را   مطنم رر مدح اهال  نیکه ا کتفي... يولذلك ینقل عنه أنّه قال: أحمل خشبتي عل

یاویی نویسانده رارر کاه ررنهایا   اه تا رریمی        این ام  نشان از تنادض «مشهور ات .
 انجامد.   مخاطم می

اماا رر   ،را راعته اتا   «فیه المستفاض بالخبر»د د اصالح ت سر   135 ةنویسنده رر صفح
لره  هتا  اتا  کاه     المستفاض که م تکم ر  اعتساه عده ات ؛ نخس ، اظهار ک ره نوع پا

تح ل  اصل ک ره ات    ر م،  د ن رلرل ل موره األلرق  الساراق )المساتفرض(. از ریگا     
را لقم امام موتای  « نفس زکره»  ااعاره ک ر؛ زی ا  181ة توان  ه صفح خطاها  نویسنده می

 یکی از ثُوّار، ات .  ن الحسن، که لقم محمد ن اسداهللرر الی ات ، کاظم )ع( رانسته
 
نانطباقمحتواياثرباعنوانوفهرستآميزانبررسي3.5

نویسنده رر ه  ر   خش نث    نظم مطا ق  ا انا ین   له ت  آغاز کتاب امل ک ره اتا .  
ها     د مناظ ات را  اا تحنرال ذکا      ت س خطسه  ها  آن  رر  خش نث  ا تدا رتائل   نمونه

 مدرسية    الشيعبیة  ةمدرسي اساتای را  اه ر     ةک ره ات . رر  خش ع   مدارس عا   ر ر 
هاا  آن ةناما  تقسرم ک ره ات    ع  ا  ه  مذهم را  ا آ ررن دسامتی از زنادیی   المحافظین
   ه تحنرل  ات  ها  ه  عاا  را ذک  ک ره هایی از ت  ره نمونه ،  ت س ات  م  لی ک ره

 تواناد   اید یف  مخاطم  ا ریدن انوان کتاب تا اد ر  مای   ،طور کنیهآن پ راخته ات .  
طور نرس  که انوان یک چرن  اعد   محتوا چران  ریگا ،   محتوا  آن را  دس  نند   این

توان یک ای ار جنئی    انوان  ارر ک ر   آن این ات  کاه  دتای مخاطام اناوان را      اما می
 د ن  ،اساتی ات  ةها  نظم   نث  ر ر چرنی از متن کند که کتاب یل یونه یمان رند این می

  ه انتها  انوان اضاله عور.« شرح و دراسة»نی.  هت  ات  اسارت هرچ ع ح   تحنر
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هاىمصوبوزارتعلومآخرينسرفصلمطالباثرباميزانانطباق4.5
اناوان  ها از هم جادا عاده اتا     اه     رر ت ل ل جدید  زارت انوم نظم   نث  تمام ر ره

 ؛ هتا  اتا    ،ای  این کتاب هم رر ر  جناد ارائاه عاور    .عوند رر تی جدایانه تدریس می
 کار   ر.هتوان آن را   ا  ه  ر  ررس   می ،رره صورت

 

درسبهاهدافتناسبوجامعيتمحتواوموضوعاثرباتوجه5.5
هاا    که جا  پ راختن  ه غا ض جن این ،دسولی   خوررار ات  اث  موررنظ  از جام ر  دا ل

که کتااب از عا     نثا      ه این اتوجه که ت   ور خالی ات . عایسته اساتی ةع    مهم ر ر
  خی عاا ان  حثای   ةنام جا  پ راختن  ه تاریخ ار رات   زندیییوید  ه این ر ره تخن می

 رار. ها  تسکی ه  عاا  ارائه می ررمورر اغ اض ع    مهم    یژیی
 

ميزاننوآوريدراثر6.5
طورکاه نویسانده   همان ؛ع   ،ت س   نث  آمده ،ات  که ا تدایونه  تسک نگارش کتاب  دین

هاا  آموزعای  متاون مانناد      ت  کتابکند تسکی جدید ات ؛ زی ا رر  رش رر مقدمه اعاره می
کاه  جایی  هم ازآن اررهم نوآ ر  ر ها تدا ع   د ار رارر ت س نث . این عرو الحدیثة المجاني

چاون نثا     ؛ع   کار  ر این اتنوب   ا  رانشجویان  هت  ات  هنه   ،اندیشد انسان  ه نث  می
 عور. ت  می ها  ا خواندن نث    ا  رر    لهم ع   آماره عوند   ذهن آن را  هت  متوجه می

 

العاتاثرطهاواميزانروزآمدىداده7.5
عاته  که کتاب   ا  رانشجویان لارتی ز ان تد ین عده ات  نویسنده تا ی را  ه این اتوجه

  عا   آن هام از ادشاار مختنفای      ،هایی از از انواع نامه، خطسه، منااظ ه  ات   ا آ ررن نمونه
  را متوجاه  اها  مختنفی آعنا کند    تواند  ... مخاطم را  ا راره   ،اطهار، پارعاهان ةمثل ائم

 ها  یک  اکم  ا ریگ  ادشار کند. تفا ت اتنوب نامه
اتا  تاا کاار  کاه رر تاطک رانشاجویان        راعاته رر نوعتن این کتاب نویسنده تا ی  

تواناد   هاا ایان اثا  مای     جادا  از   خای کاتاتی    ،توان یفا   غر ا ب  اعد انجام رهد. می
هاا    ز ان را   ط ف کند    اا انجاام اصاال ات رر چااپ     تا د ر  نراز رانشجویان لارتی

 مند ی رر. ت   ننر مخاطم  ه ه   د  از مقسولر   رش
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 گيري . نتيجه6

ا   اساتای   مشخ اات  اارز     ةها    جست نگارنده رر دسم  نث   اید  ه اتنوب  ـ
هاا را  ها آیاهی راعته  اعد تا  تواناد آن ها    رازر؛ زی ا مخاطم  اید از این اتنوب آن

 عده  را د   تشخرص رهد. رر عواهد آ رره
ا ین طاولنی  صورت کوتاه  را رر     خی انهها را   انوان ی هت  ات  نگارنده تمام  ـ

تانایی رر عاکل خاارجی ماتن رارر       ههاا نقاش  ا     ناد   را کوتاه کند؛ زی ا اناوان 
 انسجام متن ات . رهندةها نشانهماهنگی آن

عاور مخاطام    آ رر   این تسک  اا  می طور کامل نمیهیاهی نویسنده عواهد را    ـ
 ر که رر غا ض   ن   ع     شار ةعده پی نس ر. مانند نمون  ه غ ض اصنی متن آ رره

کند این تا  ره   نویسنده انجام راره ات  مخاطم یمان میکه اما  ا  ذلی  ،متن ات 
  ا غ ض  کم  نوعته عده ات .

رار.  ها را رر کتاب جا  مای  ک ر   آن نگارنده  ه   خی مطالم توجه می ،عایسته  ور  ـ
 جا  پ راختن  ه اغ اض ع    رر ا   اساتی خاالی اتا . نویسانده    ،  ا  نمونه

هاا    ال ار از غ ض ةنام جا  پ راختن  ه زندییهتوانس    عدن اث  میت  غنی منظور  ه
 مران آ رر. ع    تخن  ه

تواناد اطالااات اعاتساهی  اه      عور که می خطاها  تای ی زیار  رر کتاب مشاهده می  ـ
لاصانة  ارن    ، اا   دلهمی مطنم عاور.  ا ا  نموناه    مخاطم مستد   دهد    تی

ها   نرن لاصنة  رن ر  کنمه رر   خای ماوارر راایا  نشاده      کاراکت ها    خی کنمه
 تازر. ات    خواندن مطالم را   ا  خواننده رعوار می

 
 اهنهاد پيش. 7

عاا ان ات  مخت   عاور     ةنامی  زندی اترار   خیکه م  وط  ه تار هایی  خش ، هت  ات 
  ه کتاب اضاله عور:  یز  هاانوان
 ؛اغ اض ع    ـ

 ؛ع   ها   یژیی  ـ

 ؛نث  ها   یژیی  ـ

 ؛مختنف ها  ارب رر ر ره یم ن ها  تفا ت  ـ

 .انواع نث   ـ
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