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چكیده

 ادبیوا   رشوت   در قورن   علوم   بهتر هرچه شناخت و فهم برای که هایی درس از یکی
، اهودا   در درس ایو   اامو . اسوت  قرننوی  علوم   بوا  نشنایی شده گرفته درنظر فارسی
 ن  یینکوار  و ،تیجذاب، تیاهم از که دارد اشکاالتی نممزشی های کتاب و ،ها سرفصل
سوه منعوم مهوم و    . الشعاع قرار داده است درس را تحت ای  بسیار های تیقابل و کاسته

و رکنی است کوه بواوجمد امتیوازاتی     ،پرتیراژ ای  درس تألیف استادا  رادمنش، حلعی
 مند در ایو  عا  میید و ارز التری  معاحث علم  قرننی و اط ازجمله اشتمال بر مهم

هوا و ایراداتوی نیوا دارنود.      چنی  برخی اشارا  ادبی متناسب با بحث، ضعفباب، هم
 هوای  سرفصل با مرتعط ادبیِ مند معاحثجامم و رو  نشد گنجانده معضل تری مهم
 درکنوار عوماملی چوم     کوه  اسوت  قرننی علم  با نشنایی های نممزشی در کتاب درس
 ضوروری، عود    غیور  مطالوب  پورداخت  بوه  های نممزشی،  نامهدرس نعمد و مانم جامم
 تودوی   ادبیا  و نشیتگی در در ن  بازتاب براساس قرننی بندی معاحث علم  تیاولم

 ی رشوت  صو تخص دروس حاشوی   بوه  درس ایو   شوده  درسی باعث های کتاب مطالب
شناسوی و نقود    نسویب  ضوم   ،کمشویم  مقالوه موی   در ایو  . شومد  رانده فارسی ادبیا 
کارهوایی  های دانشگاهی نشنایی با علم  قرننوی، راه  نامهدرسهای نممزشی و  سرفصل
 .دهیم افاایش بازدهی کییی درس و ارتقای جایگاه ن  ارائه برای

های نشونایی بوا علوم  قرننوی، متوم  ادبوی، اهودا          نامهشناسی، درس نسیب ها:کلیدواژه
 .نممزشی، زبا  و ادبیا  فارسی
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دمهمق.1

 هموماره  و دارد ناگسسوتنی  و ،عمیو  ، تنگاتنو   پیمنود  فارسوی  ادبیوا   بوا  کوریم  قرن 
. اسوت  بومده  مسولما   عارفا  و ادیعا  اذها  به حقای  عظیم و معانی متعالی بخش الها 
و  دقیو   فهوم  و داشته زیادی بازتاب عرفانی متم  ویژهبه فارسی ادبیا  در قرننی علم 
 در دلیول  هموی   بوه  هاسوت.  دانوش ای   از نسعی شناخت نیازمند متم  ن  صحیح ادراک
 قورن   تأثیر» و« با علم  قرننی نشنایی» درس دانشجمیا  ازطری  دو فارسی ادبیا  رشت 

 ن  توأثیر  چگمنگی معرفتی و عظیم منعم ای  با مستقیم طمربه «و حدیث در ادب فارسی
درنظرگورفت   ند. منابم اصلی درس نشنایی با علم  قرننی صرفاً بوا  شم می نشنا ادبیا  بر

انود،   مند معاحث ادبیِ مرتعط نگار  یافتوه ممضمعا  قرننی و بدو  درج جامم و رو 
 نشونایی  عرفوانی  و ادبوی  متم  از بسیاری با هنمز مقطم کارشناسی که دانشجمی درحالی
 قرننوی  علوم   از خومد  هوای  نممختوه  برای محملی و مصداق بتماند تا نکرده پیدا را الز 
چوه درحوال یوادگیری و    داننود بور ن    چه خماننودگا  موی  ثابت کرده ن تحقیقا  . بیابد
بورای درک اطالعوا     .(21: 1891)ملکوی   خاطرسپرد  ن  هستند توأثیر فوراوا  دارد  به

خواطر نورد و   جدید مخاطب باید بتماند دانش مربمط و مناسوب را در هنگوا  نیواز بوه    
الز  اسوت نمومد و کواربرد     صومر  اطالعا  جدید را با ن  تطعیو  دهود و درغیورای    

 عا  جدید را در متم  مناسب ن  مشاهده کند.طالا
 در عینوواً قرننووی علووم  بووا نشوونایی درس هووای سرفصوول علووم  وزار  ازسوومی هرچنوود
 در چوه  ن  درواقوم  ،اسوت  شده مندرج فارسی نیا ادب در حدیث و قرن  ثیرأت های سرفصل
 شومد  موی  ارائوه  ممجومد  های نامهدرس براساس فارسی ادبیا  در حدیث و قرن  تأثیر درس
 و اقتعواس  و تضمی  درج و حل نظیر فارسی ادب بر حدیث و قرن  تأثیر های شیمه بر عمدتاً
 و شواعرا   نثور  و نظوم  در حودیث  و قورن   بازتواب  از هوایی  نممنوه  ذکور  و ترجمه و تلمیح

اصوطالحا   ، قورن   تواریخ  چوم   کاربرد معواحثی  با عمالً دانشجم و دارد تمرکا نمیسندگا 
، قورن  ا ، امثوال  یاسورائیل  قرننوی،  های ناسخ و منسمخ(، قرائت، متشابه و )نظیر محکم قرننی
 قرننوی  علوم   بوا  نشونایی  درس در کوه  ادبوی،  متم  در ن  بالغت و فصاحت و قرن  اعجاز

 .شمد نمی روهروب است، فراگرفته
 یادگیرنده است.های مهم کتب درسی تناسب با نیازها و عالی   یکی از ویژگی

خمرد. اگور محتومای    یادگیرنده ازطری  نیازها و عالی ، با برنامه و کتاب درسی پیمند می
سم نعاشد تأثیر یادگیری و تغییر رفتار را نخماهود داشوت.    های یادگیرنده هم ن  با ویژگی
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ر ثعلق  عاطیی و ارتعاط شناختی بی  یادگیرنده و برنامو  درسوی دو رکو  یوادگیری مو      
 ت یادگیرنوده دارد هیو جانعه به ماها بستگی به تمجه همه  ن قشمند که تح مب میمحس

 .(11: 1891)ملکی 

 انگیوا  ، باشد  نشده تمجیه مخاطب برای مت  کاربرد و ،فایده، تیاهم وقتی ،است بدیهی
 وی بورای  علوم   ایو   شوناخت  از روحوی  لوذ   و ،اقنواع ، یادگیری پایدار، هتمج برای الز 

 دسوت بوه  را شوده  فراگرفتوه  مطالب، درس ای  گذراند  از پس بساچه و شد  نخماهد حاصل
های نشنایی با علم  قرننی، درکنوار   نامهدرس در ادبی معاحث نشد گنجانده .بسپارد فراممشی

 درس ایو   بوه  دانشوجمیا   هتمجو  و عالقه از زیادی میاا  به تنها های دیگر، نه برخی ضعف
 هوم  را فارسوی  ادبیوا   و زبوا   رشت  استادا  رغعتی بی و انگیاگی بی ن ، دنعالبه بلکه کاسته،
 و داده جلومه  موذهعی  وو  تاریخی متنی صمر به ایشا  ناد در را ها کتاب ای  و شده ممجب
 درحوالی  ایو  . اسوت   مانوده  نها  درس ای  عظیم های تیقابل و ،کاربرد ،ضرور  سا   بدی 
 و ادبیوا   بوا  کوه  شومد  می مطرح کتاب ای  در بنیادینی و مهم ممضمعا  و مسائل که است
 مسوتقیماً بوه   نیوا  رشته ای  دیگر های نامهدرس و در است  پیمسته عرفانی متم  ا هام ویژه به
فارسوی   ادبیا  رشت  در قرننی علم  با نشنایی منابم اصلی. شمد نمی پرداخته ممضمعا  ای 
هوای   سرفصول  راسوتای  در کوه ن دلیول بوه  شمند، ها تدریس می هاست در دانشگاهکه سال نیا

 فارسوی  ادبوی  هوای  مثال ذکر با اندکی ممارد در اگرچه اند، یافته تدوی  علم  وزار  نممزشی
 و نسواخته  بورنورده  را نیواز  ایو   جامم و ،مندرو ، جدی طمربه یک هیچ است،  شده راههم
 شناسوی نسویب  و بررسوی  پوژوهش  ایو   نام  مهمی کوه در سه درس. نیست مقصمد به وافی
 :از نداععار  اند شده

 چوا   به 1872 سال در که جامی نشر ،رادمنش سیدمحمد تألیف، قرن  علم  با نشناییو 
 .است رسیده چهاردهم
 نشور  و نومر  پیوا   دانشوگاه  انتشارا  که ،حلعی اصغر علی تألیف، قرننی علم  با نشناییو 
 .استن  را منتشر کرده  بارها اساطیر
 در سومت  نشور در  1871 سال درکه  ،رکنی هدیمدممح تألیف، قرننی علم  با نشناییو 
 .است رسیده هشتم چا  به نسخه 0000 تیراژ

 و اصوالحا   بوا  جدیدتر های ویرایش و ها چا  در مذکمر کتب از خی بر ،است گیتنی
 هوا  کاستی و ها ضعف از ای دسته کماکا  ،افاوده اثر کیییت بر هرچند که بمده راههم اضافاتی
 .کند می ایجاب را کتب ن  بازنمیسی که است باقی
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تحقیقاهداف9.9
 رشوت   در قرننوی  علوم   بوا  نشنایی منابم اصلی و نممزشی های سرفصل شناسینسیب  ـ

 ؛فارسی ادبیا 

 موت   قالوب  از قرننوی  علوم   بوا  نشونایی  هوای  کتواب  خروج برای نهادهاییپیش ارائ   ـ
 ؛درس ای  کییی بازدهیِ و جایگاه ارتقای و صر  مذهعیِو  تاریخی

 ؛فارسی نثار ادب با قرننی علم  معاحث تری  برجسته پیمند نحم  اجمالی بررسی  ـ

 برخی نکا  ضوروری بورای   های ممجمد در معاحث ای  درس و ارائ  بررسی چالش  ـ
 .دانشگاهی نام  تدوی  درس

 

پیشینۀپژوهش1.9
ها و منابم اصلی دانشوگاهی نشونایی    شناسی سرفصل نسیبای در نقد و  تاکنم  مقاله یا نمشته

هوای   هوای ایو  درس و راه   و چوالش  شوده با علم  قرننی در رشت  ادبیا  فارسی نگوار  ن 
ا در ای  میا ، برخی ضرور  پیمند معاحث علوم   مرفت از ن  نیا بررسی نشده است. ا برو 

انود.   همی  راستا توألیف کورده   قرننی با ممضمعا  ادبی را احساس کرده و کتاب خمد را در
، چند ممرد از معاحث علم  قرننوی را بوا درنظرگورفت     شناخت قرن  در الدی  خرمشاهیءبها

علم  قرننوی و توأثیر قورن  و حودیث در ادب     صعغ  ذوقی و ادبی تمضیح داده است. کتاب 
رود کوه   موی شومار  از اسحاق طغیانی و تقی اجیه نیا تال  خمبی در همی  زمینه بوه  فارسی

صوی در ادبیوا  فارسوی بررسوی کورده اسوت؛ لویک         صطمر تخمعاحثی از علم  قرننی را به
صومر   جانعوه بوه ممضومعا  و درج معاحوث بوه     یا  محتر  در پرداخت هموه لکمشش م 

هوای کالموی    )مانند بیا  معسمط دیدگاه راه با ذکر مطالب غیرضروریتیصیلی و پیشرفته، هم
سوینا دربواب وحوی، ذکور معسومط اسوامی          ازجمله فارابی و ابو  را  مسلماکو فلسیی متی

کوه  بورای  های ادبی دشمار، عالوه ...( و گاینش نممنه ها، وا  ن یمخالیا  قرائا  سعم و نظر
بر حجم کتاب به میاا  زیادی افاوده، در بسیاری ممارد، فراتور از حمصوله و سوطح علموی     

نومز بوا بسویاری از متوم  ادبوی، اشوخا ،       دانشجمیا  معتدی ادبیوا  فارسوی اسوت کوه ه    
انود. بهتور اسوت     و افکار و عقاید شاعرا  و عارفا  نشنایی پیدا نکرده ،صیصاصطالحا  تخ

الع از ممضمعا  ادبی مرتعط با ن  نیوا  ططمرکه نا  درس نشنایی با علم  قرننی است، ا هما 
پذیرد. ضوم     اجمالی انجا و میید و درحد ضروریا  و نشنایی  ،تر، مختصر ای ساده گمنهبه
ا  در تیسیر و مسوائل مربومط بوه ن  در    ییابی اسرائیل که ذکر برخی معاحث مهم نظیر راهای 
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در  چوه متم  ادبی در ای  کتاب مغیمل مانده و نیازمند بازنمیسی اسوت. بور ایو  اسواس، ن     
 و قرننوی  علم  با نشنایی های کتاب ا  معاحثیها و ضرور چالش بخش دو  تحقی ، درباب

و بوا رویکوردی جدیود و     اجموال بوه  شومد  می گیته ای  نمشتار در فارسی ادبیا  با ن  پیمند
)یوک   کمتواهی  زموا  مود   و درس مخاطعوا   علموی  سطح با درنظرگرفت  شناسانه و نسیب
 .است شده داده اختصا  درس ای  به که است سال(نیم

 

هایآموزشیهاوکتابهایموجوددرسرفصلضعف.2

نممزشوی نشونایی بوا علوم       منابم اصولی و  نیا و سرفصل تدوی  در هایینسیب و مشکال 
 :سازد می نمایا  ازپیشبیش را ن  در بازنگری لاو  که گردد می مشاهده قرننی
 
هاسرفصلودرسبردیدراهدافعدمنگرشراه9.1
در  را درس ایو   هود  ، قرننوی  علوم   با نشنایی درس برای علم  وزار  بمصم سرفصل در

 ذکور  «دارد ضورور   قورن   شوناخت  بورای  کوه  اصوطالحاتی  و علم  با نشنایی»ی، لععارتی ک
، دلیول  بوا  کهای  بدو  گیرند می فرا را قرن  از علممی صرفاً دانشجمیا  اساس، ای  بر و اند کرده
 :کهای  درحالی است . کنند حاصل نشنایی فارسی ادبیا  در و شماهد ن  ،کاربرد ت،یاهم

 را ننوا   عالقو   ویوژه  بوه  دانشوجمیا   هوای  ویژگوی  بایود  درسی کتاب محتمای تعیی  برای
 بورای  دانوش  اگور  کوه  معتقدنود  مودار  فراگیور  هوای  طورح  دارا طور  . داد قرار ممردتمجه
. دهنود  موی  نشوا   یوادگیری  برای تریبیش عالق  و انگیاه باشد، معنادار و میید دانشجمیا 
 قورار  ممردتأکیود  درسی های کتاب و درسی برنام  محتمای انتخاب در عالقه را ایشا  معیار

 بسوتگی  ای  به محتما سمدمندی که معتقدند محمرممضمع درسی برنام  دارا طر . اند داده
 کنود  منتقول  دانشوجمیا   بوه  دارد کواربرد  نینوده  در کوه  را دانشوی  بتما  حد چه تا که دارد

 .(129 :1899)نمروززاده 

بوه  و نیوا باتمجوه   ادب فارسوی  متم  با متناسب درس ای  انداز چشم است سااوار ،بنابرای 
 .باشد داشته را الز  تیجذاب و یینکار تا گردد های مخاطعا  تدوی  سمدمندی محتما و ویژگی

 
کارآمدترمنابعنکردنرفیمع1.1

 سوال  در درسوی  هوای  برناموه  در علم  وزار  ریای برنامه شمرای بازنگری باوجمد متأسیانه
 بووه و شوومد نمووی مشوواهده درس ایوو  پژوهشووی و اصوولی منووابم معرفووی در تغییووری، 1871
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 و قرننوی  علم (، سمت نشر)  رکنی محمدمهدی تألیف قرننی علم  با نشنایی نظیر هایی کتاب
 سوال  در منتشرشوده ) اجیوه  تقی و طغیانی اسحاق نمشت  پارسی ادب در حدیث و قرن  تأثیر
 محتوما  نیوا  و مطالوب  انسوجا   لحوا  به که ،خرمشاهی بهاءالدی  اثر شناخت قرن  و ،(1870
 .است نشده ای اشاره، دارند فارسی ادبیا  دانشجمیا  نیازهای و عالی  با تریبیش تناسب
 

مناسبمدخلومهدمقفقدان3.1
 اسوتدالل  و تمجیوه  نورد فوراهم  بورای  فرصتی و کتاب اصلی فضای به ورود گذرگاه هممقد
 مقودما   در قرننوی،  علوم   با نشنایی های نامهدرس محتر  یا لم . است ن  مطالع  برای الز 
 در اندیشوی  ژر  و شوناخت  ضورور   بور  تأکید و گمیی یکل به اجمالی رویکردی با کتاب،
 را ن  چوم   چندو و نشنایی ای  طمر اخص، لاو به اما ،گیته سخ  مسلمانا  هم  برای قرن 
 دانشوجمی  دیگور، ععوار  بوه  انود؛  نکورده  تعیی  فارسی ادبیا  و زبا  رشت  دانشجمیا  برای
 تیو اهم از واضوحی  دریافوت  و درک هویچ  بوه ، مذکمر های هممقد خماند  با فارسی، ادبیا 
 علوم   تیواو   چنوی  هوم  و ،فارسی ادب متم  در ن  کاربرد و قلمرو، قرننی علم  با نشنایی
 و نثوار  از دارد تمایول  مخاطوب  که است درحالی ای . یابد نمی دست قرننی مضامی  با قرننی
 کوه  اسوت  صومر  درای  و شمد ملمط خمد تحصیلی رشت  در کتاب محتمای کاربرد و نتایج
 بورنورده  کلوی  تمضویح  بوا  نیواز  ایو   بوه  پاسوخ . کنود  می پیدا تریبیش اشتیاق یادگیری برای
 را ادبوی  متوم   بوا  درس ایو   محتومای  ارتعاط نحم  واضح طمربه باید یا لم  بلکه شمد، نمی
 بورای  توا  شومد  نورده ماتیدمقو  معاحوث ، ن  ابتدای در فصل هر برای است الز . دهند نشا 

. بییاایود  معاحوث  کرد دنعال برای دانشجم انگیا  بر و شمد سازی زمینه کتاب مطالب خماند 
 هشود  ذکور  قرننوی  علوم   بوا  نشنایی ضرور  تعیی  برای کتاب حلعی  ممقد در ابیاتی هم که

 در تمانود  نموی  ماًلتأکیود دارد و مسو   قرن تر بر تأثیرپذیری مضممنی ن  شماهد از بیش است
بنگریود بوه   ) باشود  داشوته  اقنواعی  جنعو   دانشوجم  بورای  قرننوی  علوم   فراگیوری  لواو   بیا 
 .(1890:18حلعی
 

درسیهاینبودنکتابمانعوجامع2.1
 سرفصول  در کوه  اسوت  چیای ن  از بیش غالعاً شمدمی درس ارائهای   منابم اصلی در چه ن 

 یوا  کاسوته  ن  از را مطوالعی  خمد صالحدید به محتر  یا لم  و است شده گرفته درنظر درس
 از امور  ایو   و انود  کورده  ذکور  توری بویش  جائیوا   بوا  را هوا  سرفصول  برخوی  یا افاوده بدا 
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 کوه چنوا  . دارد حکایوت  درس ایو   بورای  شدهتعیی  اهدا  تیجامع عد  و نعمد مشخص
حدود نصف کتاب خمد را به معاحث علم حدیث، فقه، ممضمعا  کالموی و نفریوده    حلعی

رادمونش و رکنوی از    و( 212 -189 :هموا   بنگریود بوه  ) اختصا  داده قرن بمد  و نانفریده
 و کهنوه  را قورن   قود   و حودو   نظیور  ی مطوالعی تو نظر کرده و ح ذکر چنی  معاحثی صر 

نکتو    .(2 :1872 رکنوی  بنگریود بوه  ) انود  کرده پرهیا بدا  پرداخت  از و تمصیف برانگیا شعهه
های مختلف یوا مربومط بوه     نکرد  گستر  علم  قرننی و شاخهذکر در ای  باب مشخصقابل

 ن  است.
 

ادبیاتدرآنبازتاببراساسقرآنیعلوممباحثبندیتاولویعدم2.1
  بوا سوایر متوم     نام  نشنایی با علوم  قرننوی همواهنگی ن     درسیکی از ضروریا  محتمایی 

 دهوی سازما  ای گمنهبه باید محتمای کتب درسی»رشت  زبا  و ادبیا  فارسی است.  نممزشی
 درسوی  واحودهای  در دانشوجمیا   بعدی یادگیری برای ای پایه شده یادگرفته مطالب که شمد
، قورن   تواریخ  بوه  هوا  کتواب  ایو   از زیوادی  بخش اما .(180: 1899 )نمروززاده «باشد مربمط

پوردازد   و امثال ن  موی  ،ها مصحف کرد  یکی و حیظ و کتابت، قرن ناول ، وحی سرگذشت
 و اسوت  داشوته  فارسی ادبیا  در تریکم بازتاب قرننی، معاحث از دیگر برخی به نسعت که
جوذاب و   و مهوم  قرننوی  ممضومعا   معاحوث  ایو   مختصورترکرد   و نگاری خالصه با باید

 موثالً . افاود زمینه ای  در مطالب کیییت بر و داد تریبیش بسط را فارسی ادبیا  در پربسامد
 و تأویول  ،متشوابه  و محکوم  مهم معاحث طمر بسیار محدود، بهو حلعی، به رادمنش کتاب در
 و ادبوی  متوم   از عظیموی  بخوش  که است درحالی ای  و شده پرداخته بالغت و فصاحت یا

چنی  پرداخوت اجموالی بوه    دارند. هم نادیک ارتعاط و بسیار پیمستگی معاحث ای  با عرفانی
سعب اشتراکا  و قرابت فراوا  با علوم  قرننوی و ضورور     علم کال  و فقه، به معاحث مهم

تومجهی اسوت کوه در    ا  متم  ادبی از نکا  قابول ههایی از ام نشنایی با ن  برای فهم بخش
 )رادمنش و رکنی( باید ممردتمجه قرار گیرد. های ن  نامهسرفصل ای  درس و برخی درس

 

فرعیوغیرضروریمطالبدرج2.1
 حمصول   و وقوت  و ،انورژی ، هتمج از صرفاً درس ای  های کتاب در مندرج مطالب از برخی
 نخماهود  چنودانی  فایود   فارسوی  ادبیوا   دانشوجمی  بورای  نیا نینده در و کاهد می مخاطب
 زموا   یوا  درسوی  واحود  تعوداد  بوه باتمجوه  را درسوی  کتواب  محتومای  بایود  یا لم ». داشت
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 انتخواب  کشومر  عالی نممز  نظا  در ممجمد حقیقی و واقعی شرایط سایر و یافتهتخصیص
 قورار  دانشجم ،نید برمی هم درس ای  نا  از طمرکه هما  .(129: هما ) «نمایند دهیسازما  و

هود  اصولی    گاه ها، کتاب ای  در اام یابد، نشنایی قرننی فنم  و علم  تری  مهم با فقط است
 مطورح  بسیار تیصیل با و تخصصی صمر به غیرضروری ممضمعا  فرامم  شده و برخی

گمنواگم    ینرا( 79 -72 :1872رکنوی  ) کوریم  قورن   اصوالت  درباب چهن  مثل. است  شده
 و ترتّوب در نیوا   های مختلف تدرّج  ( گمنه98 -92 :1872 )رادمنش ها دربار  ترتیب سمره

( پورداخت  بوه   119 -111 :هموا  ) قورن  های نواول تودریجی    ، حکمت(111 -109 :هما )
( و معرفی معسمط تعوداد زیوادی   219 -211 :هما ) قرن اصطالحاتی نظیر منطمق و مشکل 

 شورح  جای... نمده است. به و (90 -18 :1890 )حلعی هاراه زندگی و نثار ن هما  بهراز میس
 شناسوی  مخاطوب  و نیازسونجی  بدو  که قرننی مختلف مسائل درباب جائیا  ذکر و میصل
 بوا  مورتعط  ادبوی  معاحث تما  می است، شده گنجانده درس ای  به مربمط های کتاب در الز 
 در کوه  مخواطعی  برای ن  شد کاربردی و مت  غنای بر تا قرار داد، را ممردبحث قرننی علم 
 .شمد  افاوده، کند می تحصیل فارسی ادبیا  رشت 
 

هایدرسیهایمختلفکتابآشفتگیدرتبویبمطالبوتدوینبخش2.1
دهود، انسووجا  و   ت یوادگیری را افوواایش موی  یو کووه قابل ،هووای کتواب درسوی   یکوی از ویژگوی  

( منابم درسی نشنایی با علم  قرننی از نظوم و  18: 1891 )ملکی پیمستگی مت  درس است همبه
هوا و   کننود و نشویتگی در تقودیم و توأخر مطالوب، عنوما  فصول        پیروی نمیی صترتیب مشخ
هوای ایو  درس    ها، ذکر برخی مطالب و نپرداخت  به مطالب دیگر، در مقایس  کتابجائیا  ن 
گمیی در اهدا   سعب کلیرسد مقداری از ای  مشکل، به نظر میخمبی مشهمد است. بهبا هم به

یافت  سلیق  شخصوی   مند جائیا  ن  و درنتیجه راهی  رو های نممزشی و عد  تعی و سرفصل
  محتر  در درج و تدوی  مطالب پدید نمده است. برای مثال رادمنش بحث امثوال قرننوی   ایلم 

ای  نورده و حلعی اصوالً بودا  اشواره    قرن را در ذیل اصطالحا  قرننی و رکنی در ذیل اعجاز 
کوه ممضومعی بالغوی اسوت در      قورن  و تأخیر در چنی  بحثی با عنما  تقدیم نکرده است. هم

کتاب رادمنش ذیل اصطالحا  علم  قرننی ذکر شده است. حلعی کتاب را بوا بحوث تیسویر و    
ه داشوت  جو . بایود تم قورن  تأویل نغاز کورده اسوت و رکنوی و رادمونش بوا بحوث در تواریخ        

براسواس   ،مطالوب و نیا رعایت سویر منطقوی    ،معاحث واربمد زنجیره محتمایی، پیمستگی هم به
 تماند بر نظم و انسجا  بهتر مطالب بییااید. چه در سرفصل درس ذکر شده است، مین 
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 در یمو مه نقوش  و خماننوده  بورای  کتاب تجذابی در زیادی تأثیر مناسب ساختار داشت 
 دهوی سوازما   کوه  درسی های کتاب از دسته ن  دهند می نشا  ها پژوهش. دارد یادگیری
 میواا   بور  سوازند،  می نشکار و روش  خماننده برای را خمد دهیسازما  یا دارند بهتری
.(هما )افاایند  می شدهنممخته اطالعا  کاربست  به و خاطرسپرد به فهمید ،

 

کارهاهاوراههایدانشگاهی؛چالشنامهمباحثعلومقرآنیدردرس.3

، نشونایی بوا علوم  قرننوی     دانشگاهی ها و منابم اصلی  سرفصل در یادشده اشکاال  بهباتمجه
 اعموال  .دانشجمیا  ضرور  دارد متناسب با نیاز و درست ساختاری براساس هابازنگری ن 
 در را درس ایو   جایگواه  فارسی ادبیا  در قرننی علم  ممضمعا  کرد کاربردی و تغییرا 

 اسوت،  زیعنوده  کهچنا  را ن  و بخشد می ارتقا فارسی ادبیا   رشت دانشجمیا  و استادا  ناد
هوای ممجومد در    تری  چوالش  برخی از مهم ،کند. درادامه می برخمردار ازپیشبیش تییاهم از

 گردد. های نممزشی ای  درس و نکا  الز  برای بهعمد کییی ن  ارائه می معاحث کتاب
 

قرآنتاریخ9.3
 سوخ   خودا  کوال   تودوی   و جموم  و کتابوت  و قرن  ناول و وحی سرگذشت از ن  در که
 نگورفت  درنظور  سعببه فعلی، قرننیِ علم  با نشنایی های کتاب در قرن  تاریخ معحث. رود می

 جلومه  اسوال   تواریخ  و معوار   هوای  کتاب مانند دانشجمیا  برای ن ، با مرتعط ادبی معاحث
 تودریس  فارسوی  ادبیوا   و زبوا   رشت  در تخصصی طمربه که درسی برای امر ای  و کند می
 درج بوا  توما   موی  لویک  . گیورد  نموی  ارتعاط خمبیبه ن  با دانشجم و نیست شایسته شمد می

 .کورد  های عمممی متموایا  و درس مذهعیو  تاریخی متم  از را درس ای  مرتعط، ادبی مطالب
تشوریعی   وحوی  های ها و تیاو  شعاهت مانند قرننی و ادبی معاحث به پرداخت  با است الز 

هوای وحوی    و نیا تیاو « فکر  قلعی»و « وحی دل»تععیر عارفا  به های عرفانی و با دریافت
 ن ، امثوال  و گوم  پارسوی  شواعرا   شعر در وحی بازتاب چنی  چگمنگیهم و با شعر شاعرا 

 از کوه  شوعهاتی  از زیرا یکوی  ،برانگیخت ممردنظر بحث سمتبه را دانشجمیا  هتمج و اقعال
 از و پیوامعرا   ناخمدنگواه  ضمیر حاصل را وحی که است ای  بمده مطرح وحی درباب دیرباز
 گمنواگم   ممارد در وحی که است درحالی ای . اند دانسته شاعری و شعر و انسانی کال  سنخ

 دروغ هرگمنوه  از و دارد اساسوی  های تیاو  شعر با ... و ،الیا  ماهیت هد ، منشأ، ازجمله
 شواعر  خطاپوذیر  و شویطانی  یوا  الهی افکار و احساسا  و عماطف از شعر. ستامعر اغراق و
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 پیوامعر  عماطوف  کوه  اسوت  خطاناپوذیر  و انیبر کالمی وحی کهدرصمرتی گیرد می سرچشمه
 و شواعر  فرهنو   و افکار و حاال  تأثیرتحت گاه هیچ و است نداشته ن  تملید در نقشی هیچ

 کتواب  نیا در خرمشاهی .(1899 )محمدرضایی و دیگرا  گیرد نمی قرار نیسانی هایوسمسه
 خومد  بحث به ها، انسا  ناخمدنگاه با ن  تیاو  و قرن  بمد وحیانی اثعا  برای شناخت قرن 
 .(18: 1891 خرمشاهی) است داده ادبی صعغ 

 و اسوت  داشوته  بازتاب نیا گم پارسی عارفا  و شاعرا  شعر در وحی برای ، میهم عالوه
 مثوال،  برای. اند کرده بیا  را مطالعی وحی درباب دینی، منابم و کریم قرن  تعالیم مطاب  ایشا 
 عسول  زنعومر  و زمی  و نسما  به پیامعرا ، برعالوه را وحی که قرن  تصریح براساس مملمی

 اسوت  برشومرده  را وحوی  مختلوف  مراتوب  اسوت،  داده اسوناد  نیا عادی افراد و فرشتگا  و
 از ایمو   پمشویده،  حقیقتوی  وحی مملمی، ازمنظر .(1281 -1229 ،پنجم فترد :1898 مملمی)

 و بومده  هوا  دانوش  و فنم  و علم  هم  منشأ و ،ندمیا  سحما محدود  از خارج خطا، و سهم
 اسوت  اسواس بوی  نگیرد سرچشمه وحی منعم از که سخنی و است وحی محتاج جاوی عقل
 .(1270 -1271 ،فتر چهار د :هما  بنگرید به)

 و مصواحف  اخوتال   و اسوالمی  های سرزمی  گستر  سعببه عثما ، خالفت زما  در
 یکوی را ممجومد   هوای  مصحف دهد می دستمر اصحاب صالحدید با عثما  ها، قرائت تیاو 

 کوه  ،نیوا  قورن   تواریخ  از بخش ای . گرفت انجا  مصاحف تمحید او زما  در نند. بنابرای ،ک
 فارسوی  ادبیوا   در گرفتوه،  بر در را قرننی علم  با نشنایی های کتاب از معسمطی نسعتاً بخش
 :گمید سنایی کهچنا . شمد اشاره زمینه ای  در اشعاری به جاست به و است  داشته بازتاب

 مِلک و ملّت و مُلک کار، در کرده

 
 سوولک انوودر کشوویده قوورن  درّ 

 عثموووا  عقیووود  را جوووا  و لد 

 
 قووورن  مصوووحف دُرج سووواخته 

 (211: 1898 سنایی) 

 

قرآناعجاز1.3
 شمد: تمجه نکته چندبه  است بهتر قرننی، علم  با نشنایی هایکتاب در قرن  اعجاز بحث در

 ادبویِ  ذاتویِ  تیو ماه سعببه و است قرن  اعجاز مهم ابعاد از یکی بالغت و فصاحت .1
 سوایر  از سومدمندتر  و ،تور  ملمومس  تور،  جالوب  فارسوی  ادبیا  دانشجمیا  برای تماند می ن 
 ممضومع  ای  به تریبیش حجم درس، ای  های کتاب در است شایسته ،بنابرای . باشد ها جنعه



 19   ... یبا علوم قرآن ییدرس آشنا یها نامه درس یشناس بیآس

 و خعوری  جمال  کاربرد سعببه ،قرن  بالغت از ای عمده بخش مثال، برای. یابد اختصا 
 و تهکّوم  هوای اسولمب  در نهیتوه  بالغوی  اغورا   نیوا  و هیو ثانم مقاصد با پرسشی و شائیان

 نادیوده  فعلوی،  درسیِ های کتاب در و دارند برعهده را مطالب از بسیاری انتقال که استهااست
 و قورن   در معنوایی  و لیظوی  تکرارهای حکمت به مختصر اشار  چنی هم. است شده گرفته
 .افااید می مطلب غنای بر ادبی علم  پیدایش در قرن  نقش نیا

 قرننوی  و عربوی  هوای  مثوال  نورد  به ،قرن  بالغت و فصاحت داد نشا  برای یا لم  .2
 نیسوت،  موأنمس  شماهد ای  با چندا  فارسی ادبیا  معتدی دانشجمی چم  و اند کرده بسنده
 زیوادی  بخش گم پارسی بارگ شاعرا  جاکهازن . شمد نمی متمجه را هان  باید طمرکه ن  گاه
 انود،  کوریم  قورن   بالغوت  و فصواحت  از اثرپوذیری  مرهوم   را بیانشوا   زیعایی و شیمایی از
 ایو   در پارسوی  های نممنه ممضمع به بهتر هرچه تیهیم و تأثیر ای  داد نشا  برای جاست به

 کوریم  قورن   بالغوت  و فصواحت  مهوم  هوای  جنعوه  از یکی مثال، برای. شمد اشاره هم زمینه
 برقورار  جملوه  اجواای  بوی   اسوتمار  پیمندی شده باعث که است کلما  دقی  نظم و گاینش
 خلول  جملوه  معنوای  ممسویقی و  و زیعایی در واژه یک جاییهجاب یا حذ  کهطمریبه ،شمد
 و غیوث  مثول  عربوی  کاربرد کلموا   تیاو  به درسی های کتاب زمینه، ای  در. کند می ایجاد
 ؛191: 1872 رکنوی  بنگریود بوه  ) ... و شک و ریب و سغب و جمع و خشیت و خم  مطر،

هوم   فارسی زبا  در اند؛ کرده اشاره قرن  در هان  معنایی های تیقابل و( 111: 1872رادمنش 
 و پذیرفتوه  توأثیر  شود  بوه  قورن   بالغوت  و فصواحت  از کوه  است شاعرانی ازجمله حافظ
 ایجواد  بور عوالوه  کوه  گاینود  می بر دقی  و ظریف ای گمنهبه را ها واژه ابیا ، ظرفیت بهباتمجه
 بور . دارد تناسوب  و پیمنود  بیوت  اجاای سایر با کال ، در نمازگم  بیرونیِ و درونی ممسیقی
 در نرایوی  واج و سوجم  و النظیور  مراعوا   و تناسوب  ایها  تعادر، ایها  هاینرایه اساس، همی 
  هوای  انتخواب  گوای  جوای  را ای واژه نسوانی به تما  نمی و است تازپیش و برجسته او سخ 
 .کرد او دقی 
 غیعوی،  اخعوار  بور  صورفاً  قرننوی  علوم   بوا  نشونایی  هوای  کتاب در قرن  قصص بحث .8
 رتری  ثمو  هازجملو  قصه جاکهازن . دارد تمرکا ها هقص ای  در گذشته وقایم ذکر و ،بینی واقم
 ادبیوا   دانشوجمیا   بورای  نیوا  مطلوب  و است ادبی انماع تری  مهم از یکی و پیا  انتقال اباار

 هنوری  معوانی  و شناسوی  زیعایی درباب مطالعی اجمالی بیا  با است بهتر شمد، می ارائه فارسی
 قصوه،  عناصور  هود ،  ازلحوا   معمملی های داستا  با ن  تیاو  چنی هم و قرننی های هصق

 قهرموا   و حماد  فضاسازی، و هممقد و طرح و اطناب و اغراق مکانی، و زمانی سازی زمینه
 .شمد افاوده ها کتاب ای  در ن  ادبی جمهر  و مطلب غنای به ... و
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 نیوا  فارسی ادب متم  در که است ممضمعی ن  بمد العاده خارق و قرن  اعجاز وجمه. 1
 نثوار  در ن  نممدهوای  از برخوی  بحوث،  فراخومر  به است بهتر و است گرفته قرار ممردتمجه
 در» عنوما  بوا   هلحقیق  ا حدیقة از بخشی در سنایی مثال، برای. شمد ذکر نمیسندگا  و شاعرا 
( 91: 1801نجوم رازی  ) الععاد مرصاد در رازی  الدی  نجم یا (199: 1898 )سنایی «قرن  اعجاز
حلعوی در ویورایش اخیور کتواب خومد، ابیواتی از        .اند پرداخته ممضمع ای  به معسمط طمر به

 مملمی را درباب معجا  پیامعرا  ذکر کرده است.
 

تأویلوتفسیر3.3

 تأویول،  و تیسویر  معنای تمضیح به قرننی، علم  با نشنایی های کتاب در تأویل و تیسیر بحث
 میصول  فوی معر یوژه و و بوه  ،از نغواز توا دور  معاصور    یرتیسو  لتحم سیر ن ، شرایط و انماع
 و یافتوه  اختصا  حمزه ای  در( غیرادبی و ادبی وجه )با  تألییی تیاسیر و ا رمیس تری  مهم
 رویکورد . اسوت  شوده  راههم فارسی ادبیا  دانشجمی برای غیرضروری مطالعی ذکر با بعضاً
 ادبوی  متوم   در تأویول  و تیسویر  تیو کیی چم  معاحثی و است غیرادبی بخش ای  در یا لم 

 گسوتردگی  و تمیو از اه ادبیوا   در تأویول  و تیسیر کهدرحالی. است نگرفته قرار ممردتمجه
العوا  مناسوعی   طاست و الز  اسوت مخاطوب ایو  درس در ایو  زمینوه ا      برخمردار بسیار

 تیسویری  متم  از ای گایده با( 1) نثر متم  در فارسی، ادبیا  دانشجمیا  هرچند حاصل کند.
 حومز   در نیازهوای ضوروری   گومی  پاسخ و نعمده جامم نیا سرفصل ن  لیک  ند،شم می نشنا
 نیست. به دالیلی ازجمله: ادبی تأویلی و تیسیری متم 

 مثنومی گیرد و بورای مثوال،    نمی نظم را در بر متم  در مندرج تیسیری های بحث. 1
 پوژوه  مملوم   و مستشورق  روایا  و نیا  تأویل و سعب نکندگی از تیسیربه که ،معنمی
 مملومی  شوعر  خمانود  : »را بر ن  داشته است کوه بگمیود   ،شیمل  مار  ن  نلمانى، نامدار
 از کوه  متعودد   اقتعاسوا   رو  از او تععیر و شرح بازساز  و قرن  از تیسیر  عنما به

ممردتمجووه ایوو  درس،  در ،(129: 1899 شوویمل) «اسووت سوومدمند اسووت، کوورده قوورن 
 گیرد. نمی قرار
 المحجومب   کشوف غیرتیسویری نظیور    ادبوی  متوم   در ن  تیکیی و تأویل به ممضمع .2

 القضا  همدانی اعتنایی نشده است. هجمیری و نثار عی 
منود  شناسوی دقیو  و رو    ممردارزیوابی و نسویب   صومفیه  و ادبوا  تأویال  و تیاسیر .8
 گیرند. نمیقرار
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محمدمهدی رکنوی در سوه سوطر بوه توأویال        فقطدرمیا  منابم نشنایی با علم  قرننی، 
 نکورد  شورایط صوحیح تأویول اشواره کورده      دلیل رعایتعربی به نادرست ناصرخسرو و اب 

اهول ذوق و ادب   طلعد. چوم  اهتموا    تری میاست که العته کافی نیست و بحث و مثال بیش 
 در را تأویول  و تیسیر تمیاه ایشا  طر ،ازیک. است بمده گمنه دو تأویل و تیسیر بحث به
 رایوج  علوم   ازجمله قرن  تأویل و اند. برای مثال، ناصرخسرو که تیسیر شده یادنور خمد نثار
 بسویار  تمجوه  قورن   بواط   و تأویول  بوه  اسماعیلیا  دیگر مانند  و نمد می شماربه او عصر در

 )ناصرخسورو  «اسوت  اعمر دی  در راست چشم به رفت/ او تأویلبی تنایل بر هرکه» :داشت
 فسّوروا  دریوای  بوه  جوا / شوم   و بایود  دلت گنج همی گر»( و سنایی گیته است: 10: 1809
 قورن   ازطری  باید قرن  عقیده داشتند تیسیر مملمی ( برخی نظیر199: 1898 )سنایی «القرن 
 نائول  ن  حقیقت به قرن  با بسیار انس اثر در که وارسته های انسا  ناد در حضمر واسط  به یا

 :پذیرد انجا  اند، شده

 جوم  تیسیر ح  ز هم را ح  قمل

 
 رو سوخت  ای گما  از ژاژ مگم هی  

 بگشواید   هموم  زد کواو  گره ن  

 
 بربایوود  او انووداخت کوواو مهووره 

 (2278 -2272، فتر ششم: د1898 مملمی) 

 اقودا   روایوا   و قرننوی  نیا  تأویل و تیسیر برای خمد عارفا  و شاعرا  ،دیگرازطر 
 گیتوار  بوه  مسوتند  براسواس قماعود و ضومابط درسوت و     عرفوانی  برخی تیسیرهای. اند کرده

هایی است که با شونید    صرفاً دریافت نیا عرفانی تیسیرهای از ای دسته. است( ع)  معصمما 
 گمنوه  ای . اداستن نه دارد استشهاد جنع  و کند می خطمر نیا  قرننی به ذه  و دل اهل عرفا 

 قشویری  ماننود  عرفا  اهل بارگا  تیاسیر تربیش شمد و نمی شمرده تیسیر به رأی ها دریافت
 قورن   از های ای  افراد درواقم، دریافت. است قعیل ای  از نملی سیدحیدر ازجمله و میعدی و

دسوت نموده   میهم  عامی است که از ظاهر لیظ به بلکه ،نیست باطنی تأویل یا اهللکال  تیسیر
 تعلیلوی  از عارفوا   ،(11 -18 :طه) «لَیَِّنًا قَوْلًا لَهُ فَقُوال/ طَغَى إِنََّهُ فِرْعَوْنَ إِلَى اذْهَبا» :نی  در. است
 و شومارند  موی  فرعم  و ممسی داستا  از فراتر را نیه گستر  «طَغَی انَّه: »است نمده نیه در که

 و بشوتابد  خومیش  نیوس  ازجمله سرکش طاغیا  سمیبه که دانند می نزممده انسا  هر وظیی 
 بلکوه  کنود،  را  را او نهسوتگی  و مدارا با باید ولی نگذراند، حد از را سرکشی تا دریابد را او
 .(101 -892 :1897 معرفوت ) شومد  راههوم  سولیم  عقل و پاک فطر  با و فرونهد طغیا  سر
 و معیارهوا  با و نشده رعایت تیسیر درست قماعد و اصمل عرفانی تیسیرهای برخی در لیک 
 منظومر بوه  و شخصی شهمد و کشف براساس بلکه ،ندارد خمانی هم نیا شرعی و عقلی دالیل
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 شورط  لیظوی  داللوت  بوه  اسوتناد  تیسویر،  در اسوت.  نمده پدید نمیسنده مذهعی مقاصد تأمی 
 افوراد  بوه  انتقوال وغیرقابول  شخصوی  احساس یک شهمد و مکاشیه کهدرحالی ،است اساسی
 و ،«عملوی  و عقیودتی  تسوامح » ،«جعرگرایوی . »شومد  موی  استناد دیگری امر به ن  در و است
 انود  دانسوته  عرفوانی  وو  صمفی تیسیری جریا  غایی های نسیب را «سمءاجتماعی مدهاینپی»
 (.889 -880 :1892 اصیهانی رضایی ؛819 -810: 1897 دیگرا  و اسعدی)

تنهوا در تمضویح متشوابها     گوره خومرده و نوه   ممضمع تأویل نیا با بسیاری از نثار ادبی 
 برخوی    و زبا  رموای عارفوا  کواربرد داشوته اسوت.     ادر حیط  تمجیه شطحی بلکه ،قرننی
 وی مومارد،  تور بیش در اام است، حدیث یا نیه معنایی بسط و تیسیر ،مثنمی در مملمی اشعار
 ارائوه  روایوا   و نیوا   بورای  را خومد  خوا   تعوابیر  و نظرا  و است زده تأویل به دست
 اسوتنعاط  بخماهود  هرچه روایا ، و نیا  از بحث مقتضای به و ابتکاری صمر  به و دهد می
 و روایوا   و نیوا   درمومرد  بایود  که است تر عالی معانی تععی  تأویل او نظربه» زیرا ؛کند می

 کوه  پیوامعر  سوخ   از وی کوه  چنا ( 270: 1898 شمیسا) «شمد معممل سا یقد گیتار و کردار
 را خومد  تأویول  و برداشوت ، بومده  ن  ظواهری  معنای مقصمد  و «الربیع برد اغتنموا»: فرممد
 اولیوا  کوردار  و گیتوار  زیرا ،کنی پیروی اولیا گر  یا سرد ازگیتار باید گمید می و دهد می ارائه
 -2010، فتور اول : د1898 مملومی ) اسوت  بنودگی  و یقوی   و صدق ممجب و زندگی نمبهار
 ،بنابرای ( 2017

 دیگرگمنوه  یوا  خوا   برداشت گاهی. دارد مختلیی انماع تأویل فارسی، ادبیا  بهباتمجه
 نکتوه  خمد قمل به. فهمیدند می هان  از غیر معنایی روایا  و نیا  از مثالً است، فهمید 

 ... اسوت  تمثیل باطنی معنای فهمید  گاهی. کردند می نشکار و استخراج را مطلب سرّ و
 .(272 :1898 شمیسا) هاست سمعل کرد معنی مراد گاهی و

ت وجمدی و اسوتعدادی کوه در دریافوت    یسعب قابلدر بحث تأویل نیا برخی عارفا ، به
 توأویال   خوم   دسوت  را قرن  محکم ی نیا تاما برخی ح ،فیض داشتند، ممف  عمل کرده

 کوه طومری بوه  .اند داده قرار شخصی خمیش استنعاط و مسلک برمعتنی ضابطه و بی و نامربمط
چوه   ن  بورای مثوال،  . شومد  نموی  مشواهده  دینوی  هوای  نمومزه  و ننا  مطالب بی  ارتعاطی هیچ

و احکا  و ععوادا    قرن ناصرخسرو در وجه دی  و گشایش و رهایش در تأویل محکما  
 القضوا   عوی   بنگریود بوه  ) وی چهر  تطهیر و ابلیس از دفاع در دینی بیا  کرده یا مطالعی که

هنگوا    و محمشود  گناهوا  وی بوه    فرعم  ایما  یا( 898: 1891 بها  بقلی؛ روز221: 1810
 گمنوه سوخنا    ای  است بدیهی. گیته شده است(211  : 1710 عربی اب بنگرید به ) داد جا 
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 خداونود  دارد و  منافوا   اسوت  شده گیته ابلیس و فرعم  دربار  روایا  و قرن  در چهن  با
جاکوه  ازن . اسوت  داده قورار  قیاموت  در شودگا   تقعویح  و دنیا شدگا  لعنت زمر  در را ایشا 

 تقمیوت  و ایجواد  ممجوب  که نمایند دهیسازما  طمری را درسی کتاب محتمای باید یا لم »
 از بعود  اسوت  شایسوته  ،(129: 1899)نومروززاده   «شمد دانشجمیا  بریراه خمد و علمی پای 

 هوایی  تیسیر و تأویل در ادبیا ، مصداقانماع  نادرست، تأویل تمضیح و تأویل شرایط معحث
عرفانی)تیسیری و غیرتیسیری( و اسوامی   ادبی متم  در نادرست و درست تیسیر و تأویل از

 تأویول  و تیسیر معیارهای و ضمابط مخاطب تا دشم نقل   در ای  زمینهف  و ناممفعارفا  مم
 ارزیوابی  بوه  دانوه انق دیودگاه  بوا  و باشود  داشوته  چشوم  پیش متم  ای  خمانش در را صحیح
 .بپردازد هان 

 اتیاسرائیل 3.1.1
 ا یاسورائیل  ممضومع  تیسیر بحث در و قرننی علم  کتب در اعتناقابل و مهم معاحث ازجمله
 از دسوته  ن  خصمصواً  اسوالمی،  غیور  عقاید تمامی بر را ا یاسرائیل واژ  اسال  علمای. »است
 وارد اسوال   دیو   در هجوری  لاو قور   از نصواری  و یهومد  کوه  خرافاتی و ها افسانه و عقاید
 منوابم  از اسورائیلی  روایوا   از بسویاری  .(107: توا  یبو  فلومت   فا ) «نمایند می اطالق اند، کرده

 بوا  و گیورد  موی  تئنشو  کتواب  اهل نماهای مسلما  پردازی خیال یا نصارا و یهمد شد تحریف
 توأثیر تحت را عرفانی و دینی ادبیا  از زیادی بخش که ، تیسیری و تاریخی متم  به یابی راه
 بیوا   بورای  ظرفوی   مثابو به را هقص هم نمیسندگا  و شاعرا  از زیادی شمار. است داده قرار
 کنکوا   قصوه  ظواهر  در چنودا   ،روازای  دانستند، می خمد تربیتی و اخالقی مقاصد و عقاید
. انود  نورده خمد نثار در را نادرست و ساختگی اممر ای  الز ، بررسی و تحقی  بدو  و نکرده
 روح و ذهو   بور  شگرفی تأثیر ادبی، و زبانی شگردهای از استیاده با ،ادبیا  که است بدیهی
 محتوما  و کند می دهیجهت را مخاطب افکار که است ای گمنهبه ن  مکانیسم و دارد مخاطعا 

 با نشنایی درسی های کتاب در. سازد می نهادینه وی وجمد در مقعمل و ملمس اصلی چمنا  را
 هوای  جنعوه  و اسوت  شده اکتیا ا یاسرائیل درباب مختصر تمضیحی و تعریف به قرننی، علم 
 بوا  خمد، کتاب اخیر های ویرایش در حلعی هرچند. اند نکاویده باید طمرکه ن  را ممضمع ادبی
 هست گربه نری نری: یر)نظ بمد جعلی لحا به نشکار بعضاً و محدود شعری بیت چند ذکر
 لویک   دانسوته،  ضوروری  ادبوی  متوم   فهم برای را ا یاسرائیل با نشنایی(، ژیا  شیر عطس  از

 در ا یاسورائیل  فوراوا   بازتاب از برانگیا لتأم هایی نممنه کتاب از بخش ای  در است شایسته
 اعتقوادا   بوه  غلوط  و جعلوی  میواهیم  تا شمد نورده اجمالی بحث و نقد راههمبه ادبی متم 
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 در ن  امثوال  و فرشوتگا   و پیوامعرا   داستا  دربار  چهن  با بداند دانشجم و نیابد راه مخاطب
 و شواعرا   برخوی  واالی جایگواه  و شومد  مماجوه  دانوه انق دید و احتیاط با است نمده ادبیا 
 کتواب  در مثوال،  برای. باشد پذیرا چرا و چم  بدو  را هان  نثار محتمای نشمد باعث عارفا 
 یکوی  بمد؛ خماب در او وقتی و برد فرو عمیقی خماب به را ند  خداوند: »است نمده سمقد
 را او و ساخت را ز  دنده، ن  از سپس. پیمست هم به را ن  جای و برداشت را هایش دنده از
 العیا  جامم نظیر تیسیری و تاریخی کتب در ممضمع ای  .(28 -21: 2 پیدایش) «نورد ند  ناد
 در هوا  ن  تعمبه و( 89 ،1 ج :1898 مسکمیهاب ) االمم تجارب و( 109 ،1 ج :ق 1100 طعری)

 گمینود  چو   پهلومی  ازز  : »گمیود  نظوامی کوه   . چنا است داشته زیادی بازتاب ادبی متم 
 کوه  اسوت  درحالی ی ( ا217 :1891 ی)نظام «راست جانب چ ، ازجانب مجمی/ برخاست

 وَ واحِ دَ    نَفْ     مِنْ خَلَقَکُمْ الََّذي هُوَ: »است شرح بدی  انسا  خلقت دربار  قرن  صریح نصّ
 اصولى  و ذا  هموا   از را ز  اولوی   خداونود ( 197: )اعورا   «إِلَیْها لِیَسْکُنَ زَوْجَها مِنْها جَعَلَ
 نوه  و دیگور  چیوا  از نه است کرده خل  اصل هما  از را ها ز  و مردها هم  که است نفریده
 واالمقوا   تیشخصو  دو بوه  کوه  نواروایی  های ها تا است قعیل ای  از. او بر زائد و مرد بر فرع
 جعلوی  ماجرای نیا و شده داده نسعت ادبی و تاریخی متم  در مارو  و هارو  یعنی قرننی
 اسورائیلی،  روایا  همی  براساس که ... و بهشت از هان  هعمط و حما تمسط ند  شد فرییته
 را ز  المثول  فوی  و اسوت  نموده  پدید فارسی ادب در عرفانی نمادهای و تشعیها  و مضامی 
 .(181 ،فتر اولد: 1898 مملمی) اند دانسته عقل نماد را مرد و نیس نماد

 

متشابهومحکم2.3
 نادیوک  پیمنود  فارسوی  ادبیوا   بوا  که است مهمی معاحث ازجمله نیا متشابه و محکم بحث
 مسولما   عارفا  میا  اشار  و ععار  زبا  گیری شکل در رثعناصر و الگمهای م  از و دارد
منوابم اصولی    لیک  دانشجم در .است بمده حقای  رمای بیا  در یشا ا خا  اصطالحا  و

کنود.   العواتی حاصول نموی   طنشنایی با علم  قرننی، دربار  پیمند ای  ممضمع بوا نثوار ادبوی ا   
 است: یافته بازتاب گمنهدر نثار ادب فارسی سه متشابه و محکم

 الیوا   ایو   بوا  گواه  و رفته کارها بهن  در متشابه و تنها لیظ محکم که نثر و نظم متم  .1
 تیسویر  را عشو   رموا : »اسوت  نموده  ناموه  سوندباد که در  سازی شده است. چنا  تصمیر قرننی

و در  (197 :1891 سومرقندی   ظهیری) «شناخت تأویل را هجرا  متشابه و محکم و برخماند
: 1899 سوعدی ) «دهود  موی  خعر بهشت نعیم از تنایل محکم در تعالی ح  که نعینی» :گلستا 
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 تو   ایو   که گیتا بمد/ چگمنه متشابه و محکم که گیتم: »است ناصرخسرو نیا سروده .(211
 .(112: 1809 )ناصرخسرو  «در خل  به جا  ن  و نمد
 متشوابها   و محکموا   بحوث  و عرفانی زبا  پیمند و تطعی  به که ادب عرفانی متم  .2
زبا  عارفا  مسلما  از دیرباز دو گمنه بمده است: زبا  ععوار  و زبوا     .اند پرداخته قرن  در

 معرفوی  خودا  کوال   اجواای  ازجملوه  را اشار  و ععار  سخنی در( ع) صادق اشار . اما 
 اإلش ار   و للع ام  فالعبار . حقائق و لطائف و عبار  و إشار : أشیاء أربعة تعالى اللَّه كالم»: کندمی

( زبوا   108 ،97: 1892 مجلسوی ) «الس الم  علیهم لألنبیاء الحقائق و لألولیاء اللطائف و للخاص
 تأویول  و تمجیوه  از نیواز بی و روش  و صریح است زبانی قرننی، محکما  چم هم ععار ،

 خومد  تعلیموی  متوم   در معتودیا   به سلمک طری  معامال  و نداب نممز  قصد به عرفا که
 و پهلوم  دو و ،موعهم  رموای،  زبوانی  قرننوی  متشوابها   چم هم اشار  زبا . بردند می کاربه

 اهول  و نیسوت  بواطنش  گور بیوا   ظاهر  که است کنایه و استعاره و تشعیه و مجاز با نمیخته
 از حقوای   کتموا   نظیور  دالیلوی  بوه  را خومد  روحی مناسعا  و حاال  و ها دریافت معرفت

. .. و متعوار   الیوا   ظر  در اسرار نگنجید  و عرفانی احمال غلع  و وجد  دش نامحرما ،
 الیو   از ععومر  و هوا  قرینه به تمجه واسط  به هان  کال  فهم و کردند می بیا  زبا  ای  ازطری 
 شوراب،  ازقعیول  ا  عرفا یا اصطالحاتییشطح. بمد سریم محتما و معنا کشف و کال  سطحی
 بازتواب  نثوار ادبوی عرفوانی    در کوه  ... و ،میخانوه  و بتکده و دیر و زنّار و زلف و بت شاهد،
شود، از سونخ زبوا      خماهد مماجه ن  با ادبی متم  در بارها نیا دانشجم و است داشته زیادی

 مشوهمر  عارفوا   از ،بقلی  . روزبها است چم  نیا  متشابه، نیازمند تأویلاشار  است و هم
 اسوت  معتقود  و دهود  موی  پیمنود  «نعومی  و انیبو ر متشوابه » بوه  را شطحیا  منشأ ششم، قر 
 متشوابه  و محکوم  نیا عرفا سخنا  است، متشابه و محکم نیا  دربردارند  قرن  کهگمنه هما 
 .هسوتند  عرفوا  کوال   متشابها  ا یشطح و دارند را محکما  باط  حکم متشابها  و نددار
مجوال  جوا  العته ای  نظر روزبها  مخالیانی هوم دارد کوه در ایو     (.19: 1891 بقلی  روزبها )

 پرداخت  به ن  نیست.
 در را بواره  درایو   کالمی معاحثا  گاه و قرننی متشابها  تأویل و تمضیح که نثار ادبی. 8
 است. داده بازتاب خمد

 از ن  در کوه  تعوابیری  و الهی رؤیت به مربمط نیا  بر ن ، خداوند استمای و الهی عر 
 در کوه  ن  امثوال  و ،اسوت  شده گیته سخ  خداوند ناول و نمد  و انگشتا  و دست و چشم
 و اسوالمی  عارفوا   و شواعرا   دغدغ  دیرباز از هستند پذیر تأویل و قرننی متشابه نیا  حکم
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 و ،معتالوه  حشومیه،  مجسومه،  ه،همشوع  نظیور  کالموی  مختلف های فرقه منازع  و بحث محل
 لویک   ،داشوتند  نظور  یواق تا متشوابها   تأویول  سور  بور  شویعه  و معتالوه . اسوت  بومده  اشاعره
 را ن  و دانسوتند  نمی روا را متشابه نیا  تأویل هیحشم و افراطی اشاعر  برخی و گرایا  ظاهر
 و محکوم  در بحوث  مومازا   به های درسی، شایسته است در کتاب. کردند می ظاهر بر حمل
ادبوی نیوا نشوا      متوم   در ممضمع ای  طمر مجمل، بازتابقرننی و اقتضای سخ ، به متشابه

 وجوه  و سوت ا قودر   او یود »بوا مطلوم    حدیقهنغا از  ابیاتی در سنایی ،مثال برای .داده شمد
 کسوانی  بوه  پاسوخ  ( در01: 1898 سناییبنگرید به ) ...« عطا  ناول و حکمش بقا / نمد 

 ممردبحوث  و مشهمر متشابه نیا  برخی تأویل به اند، کرده ظاهر به حمل را متشابه نیا  که
 است. پرداخته قرن  از

 

گانههفتقاریانوقرآنقرائت2.3
 تخصصوی  معاحوث  ازجملوه  نیوا  گانوه و قاریا  هیت ،ها قرائت اختال  ،قرن  قرائت معحث
 و رغعوت  های درسی، ممضمع در کتاب ادبی وجه  نشد معلم  سعببه که است قرننی علم 
 جایگواه  تماننود  موی    محتور  ایو لزمینوه، م   ایو   در. انگیواد  برنمی خمبیبه را مخاطب تمجه
 نواد  در قرائوت  باطنی و ظاهری نداب و اصمل و قرن  استماع و قرائت محمری و مندارز 
 هوا،  قرائوت  اخوتال   بحوث  را برای دانشجمیا  تعیی  کنند. در عارفا  سلمک و سیر و ادیعا 
 خومد  ور فریواد  بوه  رسود  عشوقت » معرو  بیت صرفاً به قرننی علم  با نشنایی کتب  برخی

 تیو اهم در ( کوه 71 ال: غو 1809 )حوافظ   «روایت چارده با بخمانى بر ز قرن / حافظ سا هب
 اشواره  اسوت،  کموال  مسیر در معرو  قار  هیت  روایت  چهارده به علم نعمد کافی و عش 
ایو  ممضومع    زیرا ؛کنند ارائه مخاطب به باره درای  تریبیش تمضیحا  است بهتر و اند کرده

 و قرائوت  هیوت  بوا  را قورن   کوه  ،مسولمانا   از برخوی  زیادی داشته و در متم  ادبی بازتاب
 در را خومد  وقوت  غالعواً  افوراد  ایو   گیتنود.  می «خما  سععه» داشتند، حیظ از روایت چهارده
 چگومنگی  و لحو   و صوم   تیکیی به پرداخت  سعببه و کردند می صر  قرائت و تجمید
 بور  گواه  و ماندنود  بوازمی  ن  معانی به عمل و قرننی میاهیم در ربّتد تجمید، از و کلما  ادای
 از گوروه  ایو   منتقودا   از مملمی. پرداختند می هم با ستیاه و جدال به الیا ، ادای تیکیی سر

 اسوت  شده ذکر العارفی  مناقب و مافیه فیه در افراد ای  از وی جالب نقدهای و بمده مسلمانا 
سنایی نیوا در نکومهش ایو      .(181 ،107  : 1717 افالکى نیا ؛91 :1880 مملمی بنگرید به)

 افراد گمید:
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 قوورن  قرائووت از را تووم ای

 
 عصوووویا  ره و غیلووووت سوووور از 

 نوه  ذوقوی  حرو  از زبا  بر 

 

 نووه  شوومقی  وقووم   از جنووا   در 

 جوا   در حالوتی را عاقال  

 
 زبوووا  بوووه تالوتوووی را غوووافال  

 را قرن  حرو  و روح دیده 

 

 را ن  جوا   چشم و ای  جسم چشم 

 (192: 1898 )سنایی 

 را قورن   قرائوا   اخوتال   بحث معسمطی و مطلمب نحمبه ،شناخت قرن  در مشاهیرخ
 و کنود  موی  بیوا   حوافظ  دیوما  اخوتال  قرائوا  ممجومد در     با ن  تمثیل و مقایس  ازطری 
 معاحوث  بوا  متناسوب  و نشوی  دل ای گمنهبه ادب و ذوق اهالی برای را ای  ممضمع سا   بدی 
 .(100 -77 :1891خرمشاهی  بنگرید به) کند می تیهیم ادبی
 

گیرینتیجه.4

 یینکوار  و ،تیجذاب، اهمیت های علم  قرننی که از نامههای ممجمد در درس تری  ضعفمهم
 بوا  مورتعط  ادبویِ  معاحوث  نشود  به میاا  زیادی کاسته ععار  اسوت از: گنجانوده   ای  درس
 نعومد  موانم  و قرننی، جامم علم  با نشنایی تألییی های و کتاب اهدا  در درس های سرفصل
و حوودیث و  قوورن علووم    ی در حوومزصووتخص مطالووب بووه پوورداخت ، درسووی هووای کتوواب
 مختلوف  هوای  بخوش  تودوی   و مطالوب  تعمیوب  در نشویتگی ، ادبیا   ضروری در رشت غیر
ادبیوا ،   در ن  بازتواب  براسواس  قرننوی  علوم   معاحث بندی تیاولم درسی، عد  های کتاب
نیاورد  تمجیوه و اسوتدالل مناسوب     گمیی در مقدمه و فراهم نکرد  منابم کارنمد، کلییفمعر

 هوا  ناموه درس یادشده، بوازنگری  ممارد بهباتمجه ها برای جذب مخاطب. نامهدر مدخل درس
 جوای بهتور اسوت بوه    .دارد ضرور  دانشجمیا  نیاز با متناسب و درست ساختاری براساس
 و نیازسوونجی بوودو  کووه ،قرننووی مختلووف مسووائل دربوواب ا یووجائ ذکوور و لمیصوو شوورح
اجموال،  بوه  اسوت،  شوده  گنجانوده  درس ایو   بوه  مربمط های کتاب در الز  شناسی مخاطب
 داده موت   بوه  ادبی و ذوقی صعغ  هم نورد تا را ممردبحث قرننیِ علم  با مرتعط ادبی معاحث
 ادبیوا   رشوت   معتودی  دانشوجمی  هم و شمد خارج صِر  دینیِ مت  حالت از کتاب و شمد

و  بنیوادی  طومر بوه  ادبیوا   بوا  ن  پیمنود  و قرننوی  علوم   معاحوث  با تمأماً و زما  هم فارسی،
 ننوا   باشود،  دانشوجمیا   عالیو  و نیازهوای   گومی  پاسخ محتما اندازه هر .دشم نشنا کاربردی
بورای جلومگیری از ایجواد     ،چنوی  هوم . کورد  خماهنود  پیودا  یوادگیری  برای تریبیش انگیا 
 بوه  هوا،  نامهتأویل درس و تیسیر معحث در است های فکری و دینی در دانشجمیا  الز  شعهه
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مشوهمر   متوم   ن  بوا  انطعواق  و تیسیر درست قماعد برمعنای ن  های مصداق و اقسا  و انماع
 رشوت   هوای  درس اغلوب  چنی  رویکردی بورای . شمد پرداخته دانهاادب پارسی با رویکرد نق

 منوابعی  شومد  موی  نهواد اسوت. پویش   نیا سمدمند دارند، و کار سر متم  خمانش با که ،ادبیا 
 رفوم  و تور بویش  اطالعوا   بورای  ایشوا   توا  گوردد  یفمعر دانشجمیا  به بحث نیا با مرتعط
 .کنند مراجعه بدا  احتمالی ابهاما  و س اال 
 

نامهکتاب

دفتور مطالعوا  تواریخ و    ؛ القورن  کوریم   قوم: دار  ،ترجمو  ناصور مکوار  شویرازی     ،(1898) کوریم  قرن 
 اسالمی. معار 

 .ریتهرا : اساط گرا ،ید و یهمدان خا فاضل  ترجم ،(1890( )جدید عهد و عتی عهد ) مقدس کتاب
 .ةیّالعرب الکتب اءیاح دار:  قاهرال ،الحکم  فصوص ، ( 1710) الدی  عربی، محی اب 
نوژاد، مشوهد:    ، تصوحیح رضوا اناابوی   والع رب  العج م  مل و   اخبار یف االمم تجارب ،(1898) مسکمیه اب 

 .مشهد شگاهدان
 سوعیدی  محمودباقر  زیرنظور  ،تیسویری  هوای  جریوا   شناسوی نسیب ،(1897) همکارا  و اسعدی، محمد
 .دانشگاه و حمزه: قم ،1 ج روش ،
 انجموو : ننقووره، یوازیجی  تحسووی  تعلیقوا   ،الع  ارفین مناق ب  ،(  1717) احموود الودی  شوومس، افالکوی 
 .ترک تاریخ

 .تهرا : اساطیر غنی، قاسم و قاوینی محمد کمششبه ،دیما  ،(1809) حافظ شیرازی
 .دو ، تهرا : اساطیر ستویرا ،نشنایی با علم  قرننی ،(1890) اصغرحلعی، علی

 .نم طرح: ، تهرا شناخت قرن  ،(1891) بهاءالدی  اهی،رمشخ
 .جامی: ، تهرا قرننی علم  با نشنایی ،(1898) سیدمحمد رادمنش،
 جهووانی مرکووا قووم: ،قوورن  تیسوویری هووای گوورایش و هووا رو  ،(1892) محموودعلی، اصوویهانی رضووایی
 .اسالمی علم 

 .، تهرا : سمتنشنایی با علم  قرننی ،(1872) رکنی، محمدمهدی
 .طهمری: تهرا  ،کرب  هانری تصحیح، شطحیا  شرح ،(1891) روزبها  بقلی
 .حسی  یمسیی، تهرا : خمارزمیتصحیح غال گلستا ، ، (1899) ععداهلل  ب   سعدی، مصلح

 .تهرا  دانشگاه: تهرا ، رضمی مدرس تصحیح، ةالحقیق حدیقة ،(1898) ند  ب  مجدود، سنایی
 .، تهرا : فردوسنقد ادبی ،(1898) شمیسا، سیروس

 .تهرا : تمسای،  ، ترجم  فریدو  بدرهم  باد  و تم نتش ،(1899) ماری شیمل، ننه
 .ةدارالمعرف: روتیب، جامم العیا  فی تیسیر القرن  ،ق( 1100) جریر  ب  طعری، محمد



 999   ... یبا علوم قرآن ییدرس آشنا یها نامه درس یشناس بیآس

 .تهرا  دانشگاه: تهرا ، عسیرا  عییف تحقی ، تمهیدا  ،(1810)د محم ب  ععداهلل، همدانی القضا  عی 
 .جا بی تهرا :، حائری هاشمی ترجم  سیدمرتضی، امیه بنی سقمط علل و شیعه تاریخ ،تا( )بی فا  ،فلمت 
 .ةاالسالمی دارالکتب: تهران، االنوار بحار ،(1891) باقرمدمح، مجلسی
 .التمهید فرهنگی سس  م قم:، ا رمیس و تیسیر ،(1897) محمدهادی، معرفت

 .11،   سمت سخ ، «شیم  طراحی و تألیف کتاب درسی» ،(1891) ملکی، حس 
، یدانشوگاه  کتوب  نگوار   و پژوهش، «یدرس یها کتاب نقد یارهایمع و یمعان» ،(1891) حس  ملکی،
  19. 
 .امیرکعیر: تهرا ، نیکلسم  رینملد تصحیح، معنمی مثنمی ،(1898) محمد الدی جالل، مملمی
: تهورا   ،فور فوروزا   الاموا  بودیم  حماشوی  و تصوحیح  ،فیوه  موا  فیوه  ،(1880) محمد الدی جالل مملمی،

 .تهرا دانشگاه
 .تهرا . دانشگاه تهرا  ،، تصحیح مجتعی مینمی و مهدی محق دیما  اشعار ،(1809ناصرخسرو )

 .فرهنگی و علمی تهرا : ،ریاحی محمدامی  اهتما  به ،الععاد مرصاد ،(1801) ععداهلل رازی، نجم
 .امیرکعیر :، تصحیح وحید دستگردی، تهرا کلیا  خمسه ،(1891) ای نظامی گنجه

 .28،   اریع، «یدانشگاه یدرس کتاب الااما  و ها ستیبا شیپ» ،(1899) رضایی ندا نمروززاده، رضا و


