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هوا  ندبو  س کوآن ن وا  ب ویار        در معرفو  هرور   عوم   نعنوان  تبو     بهتألیفات معاصر 
بانود در   ،بنوابرنن   .شوا د   تب  مرجو  مس وام مو    گرن   برن  پژسهش د س ن نهمیت حائز

نسر د. نن  ج بار بوا   صار  س مسبانن  الز  رن گردها     سا شانا   مؤلفه بهمسبان  خاد 
هوا  شوک       لفهؤم تا در ظر دنرد ، قد ندب  ةحازمطرح در  ،خان ش نک  نز نثار نلعشماس 

س بوا رس    تنود  رن بررکو   ةی   الفن واتجاهاتهم ثیأعالم األدب العربي الحدس مسبانن  تبام 
نمازش  ندبیوات عربو  رسشو  تنود.      تب  ةحازتس ی   تارنمد  نن  نثر رن در  و تاصیف 

شخصو  س   ةتجربو نلعشماس  در تارب وت   ةسنژ گا   قد   ةپانباسجاد دکباسردها  ن  بر
مرو  نز ندبیوات ننو  تبوام      ةحازتس یل ذسق  در  قد ندب  س  یز شمالیت بسث در هرار 

ق وت  تورن  ن    هان  نکت ته مر   شک   دهار  قیصه برخ   کات مسبانن  س غالآاً لساظنز
 .نکوت  سنژ   دنشوب  منواب    بهصار  س  دنشب  جامعیت  ،ده   مناب  س مآخذ، ضعف نرجاع

زبوا    ةرشب  نمازش ةبر اممناب  نص    ةزمردرس جا آه  همه  مرجعتان  ن  رن    م  ،رس نن  نز
 .دترندبیات عرم معرف   س

مسمد زتو    ،ةیالفن واتجاهاتهم ثیأعالم األدب العربي الحد،  قد تبام، نماز  ها: کليدواژه
 نلعشماس .
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 مقدمه. 1

 د یوا    در مصر بوه  1921 س  در کال مصر  نکت. نکبادن  مشرارنز مسمد زت  نلعشماس  
نرشود در دن شوگا      تارشناکو  تارشناکو  س  تسصویمت در مقوا     نمد س پس نز گذرن د  

  1954کوال   شود س در نلبسصویل    ندبیوات عورم فوار    رشبة در  ، 1951در کال  ،نککندرنه
نکباد دن شگا  نککندرنه مشووال   کمتدر. نس ترددن شگا  لند  ت    نزدتبرن   قد ندب  رن 

س مودنل    زنجانز نفبخارنت س  ت    عرد  گرفت. بهشمار  رن   به فعالیت شد س مناص  ب 
عآودنلعزنز   ةزناجو  ، 1983تانوت  پیشرفت ع م  ة مؤک  ةزنجا ، 1979نککندرنة دن شگا  

: 2003)جمواز   نکوت   1991تقدنر تشار مصر جانزة س  ، 1990  دبن قد  درکعاد نلآابطی  
  نکوباد دن شوگاه   دنودگا    منزلوة   بوه (. تب   قود  نلعشوماس    312-311 :بام نلمی ، 5 ج

حوازة  در  س تألیفوات ب ویار  نز    گورن  بواد  نکوت.    پژسهش ةهمانر  ماردنکبفاد هبرج ب
هوا    بوه هوا  عربو      در مج ه س نز ما د  س بیش نز پنجا  پژسهش   جا بهندبیات س  قد ندب  
 ایقضا ،انيیالذب النابغة، ()شعر أزمنة في زمان نشار  ترد: ها ماتان  به نن  تب  رکید  نکت ته م 

 اةیالح میق األدب و ،دراسات في النقد المسرحي واألدب المقارن ،ثیالحدو میالقد نیالنقد األدبي ب
المعاص رة ف ي    ةی  الرؤ، ي الفکر المعاصرففلسفة الجمال ، اةیموقف الشعر من الفن والح ،المعاصرة

 يدراس ات ف ي النق د ا دب      ،ق ي یالنق د الطب   ،أصوله واتجاهاته المعاصرة ؛المسرح ،األدب والنقد
  )بورن  يالنابغ ة الش اعر الق ل     ،دابآلالغرب في الفکر وا اعالم معاصرون من الشرق و ،المعاصر
 ةی  واتجاه اتهم الفن  ثیأعالم األدب العرب ي الح د  کطاب (. 312: هما  به دنبنگر تر شیب  نگاه
نکوت.   الکامل ة  ةی  األعمال النقدهشبمی  نثر نز مجماعة  األدبي النقد   القصة   المسرح   الشعر
 بررک  شاد.دقت  بهها  شک   س مسبانن  ن   هبه جانگا  تبام فاق الز  نکت مؤلف تاجه با

  مسبوانن س  قود    کواخبار  قود   ؛جنآوه  قود تورد    دستوان  نز    مو   رنهر نثور    ،درسنق 
در  قود  نشو  س  سنرنس  ، گارشو  تس یل ن بقاد  کواخبار شوک  ،   در . (123: 1391 )نکمم 
درک ، میوزن  ن طآواق    ةبر امها    رسنکرد تس ی    ان ند ، تناک  مسبان با کرفصل مسبانن 

ها س نرجواع بوه منواب       ن  جا  مطال ، میزن  رسزنمد  دند  مسبان با فررکت س عنان ،  ظ  س
 شاد.  م نرزناب   انسر  س نرز  ع م  س جدند، 
 وو  ننو  نثور مرو  بوا رسنکورد تاصویف         ها  شک   س مسبانن  منظار بررک  شاخص به
 ثیأع الم األدب العرب ي الح د   نن  ج بار درصدد پاکخ بوه ننو  نکوت توه تبوام       ،تس ی  

 بانن  نن نثور ع مو  مط وام رن لسواظ    تا هه میزن  نصال کاخبار  س مس ةیواتجاهاتهم الفن
 .نکت درک  تناک  دنرد س تارنمدبر امة ها      لنن  نثر تا هه میزن  با کرفصس ترد  نکت 

https://books.google.com/books?id=7j8UogEACAAJ&dq=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B2%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%89&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjQ6rzZrKLQAhUD_SwKHewrBgYQ6AEIODAG
https://books.google.com/books?id=s53XrQEACAAJ&dq=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B2%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%89&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjQ6rzZrKLQAhUD_SwKHewrBgYQ6AEIQjAI
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پیشینه1.1

هوا     نماز  س پوژسهش بورن  رشوبه   حازة ها   قد ندب  در دس   مطالعه س بررک  تبام
ننو  نثوار س درن  قوا      قادن ة بررک   ،بنابرنن  .دن شگاه  ندبیات نهمیت فرنسن   دنرد

ب کوه   ،شاد  مطالعات  منجر م حازة ترد  نن    به غن  فقط  هضعف س قات نن  تألیفات 
  ن بقواد  ة امو   پوژسهش مج وة  ندبیات خانهد باد. حازة خان ش   قادن ه در درعمل خاد 
 یز  یل به مصوادر   دررنکبا  نن  هدف س مرم ها    گا   ن  ا  ع ا   ها  بر امه س مبا 

ها  درک  دن شگاه  بردنشبه نکوت توه در     تأمی  مفاد بر امهمنظار  بهس مرنج  مناک  
 .تان  نشار  ترد  ها  زنر م    ش قد ندب  به پژسهحازة تألیفات  قادن ة بررک  

 ة اشوب  م ذاه ها  و ةیا دب المدارس  س بررک  قد» باعنان خاد مقالة ( در 1393) عآد 
به بررک  ت   س مسبانن  نثر فاق پردنخبه نکت س  قا  ضعف س قات ننو   « دیع اکفن

درک  س درضم  تب  نمازش   قد  قرنر گیرد بررک  تورد   بر امة ته در  برن  نن رن نثر 
دهو     س نرجواع  ،مشکل مناب  ،ها  مفید تبام در شرح نشعار  س درتنار جنآهن  ظرنز س نکت

خواد  مقالة ( در 1393) شاد. میرقادر   حج  باال  مطال  نز  قا  ضعف نثر مس ام م
هوا     بوا بررکو  جنآوه    «ةی إس الم  ةی  رؤ: ثیالحد األدبي النقد مناهج قد س بررک  »عنان   با

در  ظاهر  س مسبانن  نن  نثر نز سلید قصام ن  رن تباب  مناکو  بورن  نهودنف نمازشو     
تس یل س  قد تبوام  » باعنان خاد مقالة ( در 1395) مقط  تارشناک  دن  به نکت. رسحا  

ظواهر  س   لسواظ رن نزننو  تبوام    (مسماد فضوی ت تألیف )«  ندب  قد  بند  آقهس  نصال
بوه دالن و  نزجم وه ضوعف در      ،باسجاد  قا  قات نثر نز  ظر نسترد  س  مسبانن  بررک 

 بواعنان  خاد مقالة ( در 1396نرجاعات س حفظ نما ت  یازمند باز گر  نکت. میرنحمد  )
ن  شاخصوة  س رن بررک  تورد   نثر ح   درسنش « نلمسدثا  نلشعرنءبررک  س  قد تبام »

 وبه  با ت   ل منطق  مطال  دن  رن  ه ها   انسر  هرتدن  نز شاعرن  معاصر   رن ذتر جنآه
 األدب ف ي  والناق دن  النق د  قد  بر تبوام  » باعنان خاد مقالة (  یز در 1397نکت. بیا  ا )

نن  تبام مطالو    نکت ته به بررک   قا  ضعف س قات نن  نثر پردنخبه س معبقد« العربي
توأمی   منظوار   بوه بردنر   شان بة برر تان د   م    ها با نصمح تاکب  تهدنرد مفید   نرز د  س

 .باشد یازها  نمازش  

 حوازة در  ةی  واتجاهاتهم الفن ثیأعالم األدب العربي الحد تبام فاق، ها   بررک  به تاجه با
 .نکت پژسهش س بررک  شان بة  ندب  قد
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 ارزیابی کتاب نقد و. 2

 تحلیلساختارظاهري1.2

 اثر معرفی شکلی 1.1.2

نز  األدب ي  النق د      القصة   المسرح   الشعر ةیالفن واتجاهاتهم ثیالحد العربي األدب أعالمتبام 
هوا    بوه صوفسه   442در  2000 کال در عیوالطوز النشر و للب ع ةیالجامع المعرفة داررنت اشب ن

س  ةی  النقد الکاملة األعمالن  عنان  رنکت کمت باال  ج د تبام نجر  س در   نکت. یدرک
درشت زنر ننو    (فا ت) ق   ن بشارنت نمد  نکت.  ا  تبام با  شا ِن  کمت هپ باال  در 
نثور   نصو    ةبد و شد  ته مبناک  با  ذتر رنزتر ق  س کپس  ا  هرار بخش تبام با   شا دس 
فصل با برخو  نز   خان ند  در هر س کتن« األدبي النقد ، والقصة ،المسرح ،الشعر»هرار فصل  س

تبوام  یوز    ان وندة    وا   شاد. م ها نشنا  رس  ندب  ن ها س  یز  اع کآن س   ترن  هرر  مر 
عنان  ذتر شود  نکوت. در پوانی  کومت هوپ      ی  نپارنزتر در  ق  با فاص ه س با ج د  رس 

 تبام  یز تصانر  ان ند  در قاب  مارم نمد  نکت.
شود    آاد  س فانل نلکبرس یک  ن  بررکو  صارت فیزنک  درنخبیار ما   بهته تبام  جا ن  نز
بعود نز   «ب و  نل » ةصفسج د س  اع صساف  ن  کخ  گفت.  ةصفس ةدربارتان    م  ،نکت
 تقودن  قورنر دنرد.  صوفسة  نثور س  مشخصوات ت و     ة مان ةصفس نمد  س کپس عنان  ةصفس
توألیف   دربوارة ها   ان وند     س دغدغه ،شامل بیا  هدف، پرکش نثر (10 - 7 )صنثر  ةمقدم

 شاد.   نثار همگ  تآیی  م تمانز ن  نز  ة قطنکت ته در ن  

 اثر و ویرایشی ،، نگارشییمک دتحلیل ابعانقد و  2.1.2

  عنو ن معاصور  اتیو ندب حوازة  هرار در ةیالفن واتجاهاتهم ثیالحد العربي األدب أعالمتبام
تس ی و  نکووت.   سفروو   قابول س  قوود ندبو  بوا  روور  رسن  س    ، امووه، دنکوبا   شوعر،  موانش  

س تس یل نثوار فواخر در ننو      ، قد ،بررک  ،شاد  مقدمه نادنسر م  ارته  ان ند  در  هما 
پوذنر   در نن ج د با صوفسات مسودسد نمکوا     ار تامل  بهگ برد  نز ندبیات  ةحاز هرار
کوا  بورن   ورح     نن  نثر نزلسواظ تمو   یوز هروار بخوش نون       ته نما باند گفت ، ی ت

 با ه  تناکو  الز  رن ت تمیت س حج  فصال س تعدند صفسا ظر  گرفبه س  ماضاعات در
ی  نو ه هو   .صفسه نکت 93 صفسه س فصل دس  ن  13فصل نسل تبام  ،برن   ما ه . دنرد

هوا تفواست    کوا   ی وت س گوا  میوا  ن      ها  مخب ف نن  حج  تفصی   مطال  در بخش
حوافظ نبورنهی    دربوارة  نحمد شاق  د  صوفسه س  دربارة مرال،  رن ب. شاد ب یار  دند  م 
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نعن  درسنقو  نون   ؛ تر ن  ه  تکرنر مآاحث قآل نکت بیا  شد  ته بیش که صفسه مط  
 حافظ نبرنهی  نمد  نکت.دربارة صفسه مط   جدند 

 بوارة فانل نلکبرس یک  تبوام در  در بررک  نما ،خان اکت  گار  نثر سنضح س  حرسف
موب  مناکو     ق و  در  ةن ودنز   واع س  تان   ظر دند.  ق نن  تبام  م نسرنتیفیت ها  س 

موب  نصو   ن بخوام     ةن ودنز تور نز    تاهون درکوب    بوه  هوا     اشتق   در پا ةن دنزنکت. 
 نکت. شد 
 ندبیوات معاصور عربو    حوازة  ن شجانا  گرن  س د ته نثر مخا   خاد رن پژسهش جا ن  نز
رس  پرکوش س   بوه پوردنزد س    گوا مو   س فر  به گفتدرخاربا زبا   رسن  س  بنابرنن  ،دن د  م 

نموا شویا  س کوآن ندبو   ان وند  گوا         ،دهد  گامند مطال  رن نرنئه م س گفتشک    بهپاکخ 
بورد    ماج  ن نام تم  نکت.  ان ند  در شرح مطال  نز جممت تاصیف  ندب  برور  مو   

توان     ننو  رس  بیوا  رن مو     ،ندرنن کرن  س ع م  نثر باشد. نلآبه لمخنکت  ته خاد ممک 
زموا  شواعر س  اقود ندبو       ن  ت ته همانر  خاد رن هو   ان ند  د ةشاعرن  ةرسحیمبناک  با 

توان  ن  رن    مو   توه  هنوا   .(187: 1991 بنگرند بوه نلعشوماس    ،تر دن د )برن  نگاه  بیش  م 
 . قد ذسق  عا ف   ان ند   یز برشمرد ةشیامبناک  با 

خواب    بوه زبا  عربو    نکت س قانعد عمام  سنرننش س  گار تبام به زبا  عرب  
توه   دشوا   سنرننش  در ن  مشاهد  م  س  گارش گا  نشبآاهات شد  نکت؛ هرهند  لساظ

ن  نکوت توه     گا وه  بوه  اع نشبآاهات  گارش  نثور   ،در هر نثر هاپ  گرنز  نز ن   ی ت
 «درنکوی  »نشوبآا    به« دنرکی »سنژة  ،برن   ما ه .رن تشخیص دهد ها تان د ن   م  خان ند 

 «مدرنکه» نشبآا  به« مدنرکه»ها   ما ه(  اشبه شد  نکت. نز دنگر 437: 2000 )نلعشماس 
 )هموا : «نلبورن  »نشبآا   به« نلبزن »(؛ 66 )هما :«نألخصر» نشبآا  به« نألخضر»(؛ 45 )هما :
نشوبآا    بوه  «ظ اهرة ص حیحة  »(؛ 92 :هما )«لخبة شعوریة» نشبآا  به «لحظة شعوریة»(؛ 70
«بودز »نشوبآا    بوه « بدأ»(؛ 283 )هما :«ه  »نشبآا   به« ع  »(؛ 97 هما :)«ظاهرة صحیة»

نشبآا   به «اآلتیة المراحل»(؛ 284 )هما :«مشرحیات» نشبآا  به« م رحیات»(؛ 284 )هما :
( نکوت.  424 )هموا : «عل نالنقد»نشبآا   به« ع   نلنقد»س (؛ 342 هما :)«اآلیطة المراحل»

برخو  صوفسات   شومارة  . شواد  دنود  مو   نشبآا   گارش  در فررکت عناسن   ،هنی  ه 
 387نشوبآا    بوه  378صوفسة  س  23نشوبآا    بهته  43صفسة نشبآا  ذتر شد  نکت؛ ما ند  به

در نغ   مانرد مطابق نصال  گوار    « »ت    یز  اع  گار  حرف   ار بهنمد  نکت. 
رعانوت   یز نصومً قرنر دند   شد  نکت.  گار  تشدند  «  »زنر دس قطة عرب   ی ت س 
  شد  نکت.
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 ارزیابی جامعیت صوری اثر 3.1.2

نهایيبنديجمعوبندي،فصلمقدمه،بیانهدف،1.3.1.2

 ،جامعیت نثر در پردنخب  به هنرها  مخب ف نز شوعر  ترن  خصانص نن  تبام  نز نرز د 
هوا     هرور  رس   ان ند  در بیا  مقدمات نببدنن  س معرفو     قد ندب  نکت. س ، رر،  مانش

 دنرد ن  جا  س  ظ  منطقو  مط واب   س  نکت مشخص ها  مذتار  شاخص ندبیات در عرصه
 . دپذنرتمانز خاب   بهس فصال هرارگا ه 

ها   قود س نرزنواب  تبوام منطوق       ترن  مؤلفه نز مر  ،ته خاد  ان ند  نشار  دنرد  ار ن 
برنکواس  واع موب  س  واع     بنود  نکوت توه      س فررکوت  ،نسر  جمو  تدسن  مطال ،  ،ثآت

س رن  ودنرد   ها نغ   تمام  نن  مؤلفه ،نن  سجاد با .(99)هما :  شخصیت ندب  باند لساظ شاد
 س ،،  بیجوه ماتىدمقو ها  جامعیت صار  )نبزنرهاى ع مى الز  ما ند  رح بسوث   لفهؤم همة
تآیوی    س  ان وند  در ن  بوه   نکوت  نجموال  س ت و    تبام ةمقدم رن  دنرد. بندى  رانى( جم 

 پردنزد.  ها  تبام  م   ها س بخش  بند  فصل   رس  ت   تار س  اع تق ی 
هوا  مشوخص     بنود    ترن   قا  ضعف نن  نثر  دنشب  عناسن  فرع  س دکوبه   نز مر 

نو  نثور نزلسواظ حجو  س     رسشو  نکوت توه ن    ،در  گا  ت   به مطال  س فصوال  نکت.
تفصیل شورح   بهها   ها س شخصیت  بخشبرخ  . بند  مطال  جامعیت مط اب   دنرد دکبه
مقدمات  ،ها  ن د. برن  برخ  بخش  شدت مخبصر بیا  شد  بهن د س برخ    دند  شد  س ب ط

هر فصل با ذتر  .نکت   مقدمه به ماضاع پردنخبه شد    ظر گرفبه شد  س گا  ب  خاب  در
س گا  مآاحر  مقدمات  قآل نز سرسد بوه بسوث نصو   ن      شاد م  ا  ندن  سنرد ماضاع 

 بواعنان  هوا هیوز      بند  مطال  فصال س بخش دکبهنما هرگز در  ،شاد م بخش مطرح 
 . یامد  نکت «مقدمه»

 ،نکوت    بند  ت   پردنخبوه  جم ته  ان ند  بعد نز  رح مطال  س نکبنادنت به  نن  سجاد با
 در دنخول  فقوط   وه ننو  نثور   نسرد.    مو   « بیجوه » قالو  در   هر بخوش رن  هرگز دکباسردها

نغ و  مطالو  بوا نون      س  ودنرد گیور     ، ب که در ن برا  یز بخوش  بیجوه  گا اگا ها    بخش
 «سبعوود» ةسنژ( نووا بووا 425نووا  292، 96، 39: همووا رکوود ) موو پانووا   بووهگرنف  رووان  نپووار
 ان ووند  س نثووار   ةدربووار( دنوودگا  ت وو  337 س 279س  135س  118، 75، 35 همووا :)
 س... بیوا  شود  نکوت    ،ثا یاً ،گذنر  نسالً  بند  با شمار  جم شاد. گا   یز   نخبصار بیا  م  به

فصول   اند تفاست رسنکرد هرش گیر  نکت ته  نثر  یز بدس   بیجه ةخاتم. (225-221 )هما :
 .تاهد  نز ن  جا  کاخبار  س مسبانن  نثر م  ته نلآبه ن  نکتتس یل کآ   س در  قد
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فهرستمطالبومراجع2.3.1.2

نتموا    فررکوت منواب  س مرنجو  بوه     ذتر فررکت مطال  بدس  ذتر با نألدم أعم تبام
خمصوة  تمورن  س   ،درکو  نکوت   نمازشو   ةجنآو فاقود  تبوام  توه   به ننو   تاجه با. رکد  م 
عنواسن  ت و  فصوال س     ةدربردنر ود مطالو    فررکوت  ودنرد. در ق ومت پانوا   نثور      فصل
. در فررکوت عنواسن    نکوت فصال عناسن  نص    فقطت    ب یار مجمل س نما ،هاکت بخش

 .نکت   فرع   یامد 
گرفبوه    ظر فررکت مناب  بعد نز هر بخش نا هر فصل نا در ن برا  تبام در نصمً ،تل در

 «نلآسوث  مرنجو  » بواعنان  منواب    در ن بروا  بخوش  خ وت فصول دس      فقوط  شد  نکوت.  
س مبورج    ، ان وند   ،به ذتر  ا  تبوام  فقطجا  یز  هرهند ن  ،ن د  شد  فررکت( 252 :هما )

 گا ه ن معات  شر بیا   شد  نکت. نتبفا شد  س هیچ
ده  نثر بوه منواب      نن  نثر نکت. میزن  نرجاع مر ها    ضعف ضعف مرنج  س نکبنادنت نز

در فقوط  مخب ف ع م  جدند س قدن  ب یار ت  نکت س نگور منوابع  نکوبفاد  شود ، نغ و       
ن د س نن  برخمف نظرار ظر خاد نلعشماس  نکوت توه در نرزنواب  تبوام       ذتر شد پا اشت 
ترن  نمبیازها  نن پوژسهش ع مو     نز مر  ،(1992) نثر  فاکه زترنا ،شعره و حیاته ال ارودی

 (.141-131: 1994 بنگرند به نلناد  ،تر )برن  نگاه  بیش دن د   حج  نکبنادنت ع م  ن  م رن 
 

بررسيمحتوایي2.2

 )رویکرد و روش نقدی نویسنده( شناختی اثر تحلیل روش 1.2.2
بورن   قود هور نثور     الز  نکت کاخبما  نثر د س  تکان نکاک  در  ةمؤلفشکل س مضما  دس 

 ع موو  تبووام مسبووان  ،بخووش ننوو در  .(7 :1393 نبان ووا   س یرزننوو )م شووا د لسوواظ
 شاد. م  بررک 

 ارتوه  ان وند  در مقدموه س در وال      نثوار نکوت. ن    تس یول  س تبام  قد ت  رسنکرد 
هوا     ن  نز جنآوه   ها تآیی  گاشوه   تند هدف نز بررک  هرنن نز نن  شخصیت  م فصال بیا  
در ندبیوات معاصور عربو  بورن  دن شوجانا  س      شخصیب  س نبدنع  ن ا   ةهنرمندن خمقا ه س 
مسار مطالو  رن   مخا  س  ،گان س گفت ،تفصی  ، رسن ، کاد  ةشیاگرن  نکت س با  پژسهش
 ان ند  بعود   .نز  قا  قات نن  نثر نکتبرنمد  نز ذسق ندب   ة قادن ندگا   اع د تند.  بیا  م 

بوه   بوا ذتور دلیول     قد  خاد رن  ظر تا تند  نن مط   کع  م  ةدربارنز تاضیسات تفصی   
 د:تن   ارته تصرنح م  هما  .خان ند  نرنئه دهد
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نکوت توه منظارموا  نز عنصور     نر ز واگ عنصر شخص  در دنسر  س ندرنن نثوار نمور    
 صخوا دند  س نگا  س قادر به ن بقوال حکمو     تمرن نما ذسق   ،شخص  هما  ذسق نکت

تنند  برن  دنگرن  نرنئه دهد س بوه دالن و     قا  منطق س رأ  خرد تا دالن    ةبه عا  برپان
 (.188: 1991 ناد تند )نلعشماس نز دنخل خاد مب  نکب

گانود ننو      م   یز نلعابدن  تبام  قد در «نلبیجا  »س  در بخش مربا  به معرف  شاعر 
زنورن بوه بررکو  تس ی و       ،نثر به شان بگ  در تآیی  دکباسرد نبودنع  تیجوا   مافوق بواد     

نز نح اکوات کرشوار شواعرن ه س ذسق برنمود  نز      ،ماضاع  نثار س  پردنخبه س در ننو  رن  
دنسر  با ذتور مقودمات   س نکت س به تس یل، مقان ه،    برر  برد  هانش سنژگ شناخت شعر س 
ید  نکوت  (.  ان ند  نغ   تاش100-99: 2000 نکت )نلعشماس    تنند  پردنخبه  س دالنل قا  
 .ندت ظرگرفب  رسحیات س شخصیت ندن  بررک   درنثار رن با 

 بوه   نود ب  پوا  س   انسر کردنرس دس برنکاس معاصر شعر  بررک در  خ ت  نلعشماس
 فصول  ، نبنوابرن . دهود    مو  قورنر  دکبه که در رن منبخ  شاعرن  س شاد   م بسث سنرد رنثیم

 اءی  مرحلة إح»: شواد    م نرنئه  ت   یتق  که با «نلشعر» عنان  س منظا  اتیندب ماضاع با نسل
 نیتمکو  شواعرن    خ وت  «.في الش کل و المض مون   دیرواد الطجد س ،مرحلة ا نطقال ،الطراث
 در  وند  ن ا. شوا د    مو   بررکو   انسر شاعرن  کا  س ،ن بقال مرح ة شاعرن  دس  ،دگرننتجد
 س تنود    مو  ا یو ب شواعرن    ندب س  فکر کردنرس  معرف در سنر  مقدمه  اتیت  بخش هر  نببدن
  قود    وارت    به شاعر  ندب مکب   اع س نشعار  مسبان لیتس  در. پردنزد   م لیتس  به کپس
 نکو ام،  زبوا ،   بررکو  گور ند س  شوگا  نن د کورد نرس  بررک نببدن تند؛   م بنا هنپا دس بر رن

 کواخبار  سحودت  ماجو   هگا ه مسار دس    نن ته  نن در رانت س نشعار رنتصا س ، قیماک
 انو  د  آا وه نتجد تفکور   یوی تآ ضوم   تبوام،  نز فصل  نن تلِ در ،بنابرنن . ن د  شد  نثر  هنر
 بوا  ق ومت  هور  در  نلعشوماس  نلآبوه  ،شاد   م  بررک نثر نک ام س ماضاع شاعر،  کیتمک
 .دنگا   م کخ  لیتفص به گا  س نخبصار به گا  شاعر، با مبناک  رس 
بورخمف   .شوا د    مو   بررک  یس حافظ نبرنه  نحمد شاق ،(41-13 )ص نسل بخش در

  ان وند  . شواد   مو   کخ  رن د  تفصیل به  نز نحمد شاق ی حافظ نبرنه ةکخ  مجمل دربار
س  نسرد  گورد  هو   بوا  رن عقم یوت  س عا فوه  توه  دن د  م  تجدند    تمکین رن نس رسنکرد
 نحیوا  شوعر  در رن میورنث  س بخشوید   شومالیت  س زد    پیا د ه ب  ةتجربرن به  ن  ا   ةتجرب
 در ماکویق   س عا فوه  ة قادن و به خوان ش    فکر نکردرس ن ن یا ب  برن ،بنابرنن  .نکت   ترد 
گوا  نز   ن وند   ا توه  نکوت گفبنو   تند.  یی رن نز دل نشعار  تآ ندتا تجد نزددپر  م  نس شعر
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 مورمً  ؛نکوت    زد  گوزننش  به دکت س سرزند  غف ت ندن  نشعار ن انع س ها  جنآه ةهم  بررک
 ن   نشوار    فرعوا   ، س قصصو  ،ی و  نزجم وه شوعر تمر    بخش به ن انع شعر شواق  ی در هم
 (.45: 1999 جسا بنگرند به) تند     م

دربوارة  صوفسه   34حودسد  درن    (،  ان ند  درنببدن با مقدمه137-41 در بخش دس  )ص
نکوناد توارنخ    پانوة  عرم بردر تأثیر ن ا   ستجدندگرنن  در ندبیات عآاک  س کپس در نرسپا 

تنود س ن  رن    عقواد بسوث مو    دربوارة   .گانود   دنان  س نز مرجر م مدرکة گاند. نز   کخ  م 
تند س به نن   واع شوعر     ها  برسز ن  رن تآیی  م   شمرد. شعر  ا س نکآام س زمینه  مخضر  م 
جرا   قورنر دند  نکوت.  ان وند  در ننو      تند ته ندبیات عرب  رن در کطح ندبیات   نفبخار م 

پردنزد: نلعقاد، نلشکر ، نحمد زت  أباشاد ، نلبیجا   ناکوف    بخش به بررک  پنج شاعر م 
میخائیل  عیمه. ع ت گزننش نن  شعرن نزمیوا  جمو  مبصوف بوه سنژگو  نبودنع س       س نلآشیر، 

 ،شواد   ررکو   مو   جوا ب  نلماز   نز جماعوت دنوان  در ننو     مرمً ،تجدند  آ  رسش   ی ت
دنر تجدنود در   پوره   ،س نلمواز    ،نلعقواد، نلشوکر   ، ته به نذعا   ان وند  هور کوه    حال در

( نا میخائیل  عیمه نز جماعت مرجر ن بخام س بعود نز بیوا  رسنکورد    119باد د )هما :  مصر
هوا    بخشهمة رسنکرد تس ی    ،بنابرنن . شاد  فکر  س نبدنع  به تس یل نشعار س  پردنخبه م 

نلعابودن   ر تان  دند ته  ان ند  نز خمل  ظ  نلبیجا   م دربارة رن    دنگر ن  ما ة نک   ی ت. 
لساظ مسبانن  تبام درحد مط اب  شخصیت س نثار ندبا  معاصور رن   بهپردنزد.   به بررک  م 

برن  . شمالیت س تعمیق مسبانکتمخل ها   تند؛ هرهند نخبصارگان  در برخ  بخش   قد م 
شخصویت  دربارة ته  ن د، بدس  نن   در که صفسه تآیی  شد فقط  ما ه دکباسردها  نلشکر  
 .گفبه شاد کخن « دنان »ا دنگر نعضا  جماعت نس س  قا  تشابه س نفبرنقش ب

ن ووند  رسنکوورد ندبوو  س نبوودنع   (،  ا225 -137 در بخووش کووا  نز فصوول نسل )ص 
تند. بوا    س أدس یس رن بررک  م  ،قآا  ، صمح عآدنلصآارشاعر بدر شاتر نل یام،  زنر  هرار

س  ،ماکویق   ةعا فو مضوما ، زبوا ،     ظور ها  تجدنود نز   تآیی  رسنکرد فکر  شاعر، سنژگ 
سن  ن ظرهوا  فور   نخوبمف بوه   تاجوه  باندس یس  ةدربارنما  ،شاد  م دند  تصانر در نشعار شرح 

هوا  تجدنود در     خواد س سنژگو    ه   ظر دنگرن  س هو  دنودگا   خصاص س ،  ان ند در
گاند س بوا نکوبناد بوه مرنجو        ها  ن  در نرسپا م   تند. نز مدر ی   س رنشه  شعر  رن بیا  م 

 تند.  بیا  م منصفا ه مخب ف  ظر خاد رن 
در  ی  تفص ن   مقدمه در ،(321-225: 2000  )نلعشماس «نلم رح: ثا یاً» باعنان  دس  فصل

 س پوردنزد  مو   عربو   یوات س ن بقوال ن  بوه ندب   نرسپا ندبیات در  امه  مانش تآیی  بهصفسه  26
 ندبیوات  سنوژ   بوه   ندبو   هنرهوا  نگرن  نز د نزس تما تند  م  تآیی  خاب  بهن  رن  ها   سنژگ 
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 تافیوق : مشورار   وانس    امه  مانش هرار تفصی  ، مقدمة ن . بعد نز ندهد  م  شرح رن دنکبا  
  ان ا    امه  مانش نز هان   هرر   یز س ،نلعا   ناکف نلعاشار،  عما  نلرنسا  ،  جی  نلسکی ،
  اموة   موانش ن بروا،  در. دشا   م  تآیی  ن ا  هنر  س فکر  رسنکرد س معرف  عرب با  س تانت
 موفوال  حواز   نن  مشابه نثار دنگر در ته نمر  ؛تند م   بررک مخبصررن  عرب با  س تنتا

 ،تور  بیش نگاه  برن ) پردنزد   م  منظا  ها    امه  مانش به  ان ند  ،فصل نن  در. نکت ما د 
 هنر    نفرننش  اع س ندن  فکر  رسنکرد میا  س (. 250-246: 2000 نلمنصار  به بنگرند
 .شاد      م     امه  مانش کاخبار عناصر تس یل سنرد نغ   نما ،ز د  م  پیا د

تافیق نلسکی  نکت ته رسنکرد فکر  س کویر   به مربا ترن  مسبان  نن  فصل  بیش
شواد. خصوانص ت و  رسنکورد مضوما   س برخو  نکوالی           تسال نثار نس بررک  مو  

جوا  برخو  مقودمات     بهته  حال  در .دشا  شاخص برنکاس  اع مکب  ندب  س  ذتر م 
 تان  وت    اموه س تکورنر برخو  مطالو  مو       هوا  نرسپوان   موانش     نضاف  در کخ  نز رنشه

 توه ننو    سنوژ  ننو    بوه ها  کآک  س م ائل زبا   نثوار بپوردنزد؛    به برخ  شاخصهنخبصار  به
 ؛241 :هما بنگرند به  ،تر )برن  نگاه  بیش ها  نثار تافیق نلسکی  نکت  شاخصهنز مآاحث 
 (.128-123: 1388 ک یم  س دندخان 

 ةمقدمو شواد.  ان وند  در     دنکبا   م ندبیات  ةحازسنرد  «ثالثاً: القصة» باعنان فصل کا  
ن  در ندبیات عورم س رس ود رشود ن  در ندبیوات      ةپیشین ان   س   ن  هنر دنکبا   صفسه شش

مسمواد  س تند س نثار مسماد تیموار،  جیو  مسفواظ، فبسو  نألبیوار ،        معاصر رن تآیی  م 
گورن در    رسنکرد سنقعیتپردنز  مسماد تیمار با  دنکبا ة شیانببدن در تند. رن بررک  م  حنف 

ها  ندب  س فکور   جیو  مسفواظ      سنژگ ،کپس شاد. م   رح م ائل ن  ا  معاصر تآیی 
هرنتوه   ،هوا  تبوام نکوت     شاد. بخش  جی  مسفاظ نز پربارترن  بخوش   تفصیل بیا  م  به
 هوا   سنژگو  ب که  ،هانش  تسال فکر  س ندب  س  س بازتام ن  در عناصر دنکبا  کیر فقط  ه
در ثآوت رسنودندها    بیار  نألگرنن      شاد. رسنکرد سنقعیت   ظر دنگر  اقدن  بیا  م  س ر نثا

ها بوا رسنکورد ندبو  س  بیوا       ها  تاتاهش س  یز تناک  عناصر ن   رستی  رسزن ه در دنکبا 
نزحیوث ماضواع    ،نثور مسمواد حنفو     ،ةی  الخاو  ةیالحقکاخبار هنر  رما   ،کپس .شاد  م 

د. شوا  گورن تآیوی  مو      سنقعیوت  ة ان نددنکبا  برنکاس تفکر  ةگرس  ،شخصیت، حادثه، زبا 
رس  تس یل در نن  فصل برنکاس تآیوی  رسنکورد هنور  س مکبو  فکور   ان وندگا  نز       

هوا س عناصور دنکوبا   یوز میوزن         حبو  در بررکو  مؤلفوه    .گرنن  تا رمزگرنن  نکت  سنقعیت
س ماضاع دنکوبا  موارد ظر    ،ها، رسندندها، گر   د ندب   ان ند  در شخصیتباز مان  رسنکر
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گوا  شخصویت س   . نکوت  تاتا  س رما  س رس   رح ماضاع مبناع  ها  دنکبا   نکت.  ما ه
نن نثر نز نن شخصیت بررکو    فقطنکاس رسنکرد س مکب  ندب  س  س گا  نثار  بر همة
س رموا  برنکواس دکوباسردها  جدنود تس یول      تس یل عناصور دنکوبا    به شاد.  ان ند    م 

 بنگرنود بوه نلمرتوا     ،تور  شاد )برن  نگواه  بویش     م  سنرد ها  دنکبا  در  قد ندب   مؤلفه
 تند.     تج یات مکب  ندب  در عناصر دنکبا   رن تس یل م فقطب که  ،(73-141: 1998

 النق د  ایقض ا » بواعنان  ن    صوفسه  نوازد   ةمقدمو در « رنبعاً: نلنقد نألدب » باعنان فصل نخر 
س  در   ان ند  در  قود ندبو  نکوت.    ةشد بهپذنرفدرسنق  تطآیق هما  نصال « المعاصر ياألدب
تند.  قد درکت رن  قود درس و  س     ت   بیا  م   ار بهن  تفصی   خصانص  قد ندب  رن  مقدمه

د  واع  نبودنع    قد خوا  ته دن د س معبقد نکت  س  م  ةجامعذسق  مرتآط ن  با صاح  نثر س 
د توه  شوا  س در قال  نصال ماضاع  مسدسد آاند هیز  نز بیرس  بر ن  تسمیل  ،پس .نکت

نن  هما  تمانز  قد ندب  نز  قد ع م  نکت. بعد نز  رح نصال  قد ندب ،  ان ند  به مکبو   
ها  آانود بوه نصوال     نما معبقد نکت حرتت در م یر ن  ،تند  شناک  نشار  م  رسن تارنخ  س 

 دنرن شناکو  جدنود رن      قد  ما لطمه ز د. رسنکردها  جدند مرول کواخبارگرنن  س کوآن   
درتنوار بمغوت جدنود بوه      زنورن  ،دهود  مو  شناک  رن ترجیح   نما کآن ،دن د  م  تارنن  الز  

 اقود   درجانگوا  نل  خ وف  س ، ه ح ی ، نلماز   ،پردنزد. در نن  بخش  بررک  بیا  هنر  م 
گانود س رس  نکوباد خواد رن      تفصیل نز  ه ح ی  کخ  مو   بهنلعشماس  شا د.   بررک  م 

تند. نز رسنکرد ت و  س  در نعبقواد     ها  س  رن مرسر م   گان  درس ؛دهد خاب  شرح م  به
 ةشویا  ،کوپس  .گانود   بر مسفاظات قآ   مو   تکیهدنسر  با   به نزند  ن دنشه س دسر  نز پیش

رس   بوه  س تنود   رن تآیوی  مو    ،سنژ  نشعار جواه    به ،گرنن  در  قد شعر  خاص س  در تارنخ
تنود. رسنکورد    مو   ح وی  در گفبوار س  گوار  نشوار       وه  مسوارِ  خان ند گامند س س گفت

نلعقاد س نلشکر ، تآیوی  س رس  نس در تکیوه    ،ن دنشگا   نلماز   جدن  نز شعرن  تجدندگرن
نس س  ةتجدندگرننا و  قود    هوا  ر ظنموا دربوام    ،شواد   به خند  س تم خر در ندبیات بیا  م 

نل نحمد نکوت توه    خ فنخرن  بخش مربا  به مسمد  .نند  میا   م  بهقطارن ش حرف   ه 
هوا  مصور  نکوت س قآول نز بیوا         شناک  در دن شگا  رسن دنر  قد  نکباد نلعشماس  س پره 

 تند.  شناک  س ندبیات رن رسش  م   رسنکرد  قد  س  نرتآا  رسن 
ماضاع ن  نکت ته نببودن ذهو  مخا و  بوه ماضواع س      هر تفری    تارها س کازک  نز ن

گامنود س  ورح   س گفوت  ةشویا  بوه با  رح مطال   ان ند   .رسنکرد  قد  مارد ظر نشنا شاد
 .دتن تس یل س با خان ند   قد رن  ه  تا تاشد م ، (16 س پاکخ به ن  )صنل ؤک
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ن  تکورنر عوی  مطالو  در برخو      نکو  نز عیوام   ، درتنار تما  مساک  مسبوانن  نثور  
مقدموة  بعود نز   ،شدت به نرز  ع م  ن  لطموه زد  نکوت؛ بورن   ما وه     بههاکت ته   بخش

هوا  نبودنع      تفصی   س مفید در تاضیح هنر  مانش در ندبیات، در فصل کا ، در تآیی  جنآه
 ،نوابرنن  ب .شوا د   نثار تافیق نلسکی ، با تکرنر مآاحث قآ  ، عی  هموا  جمومت تکورنر مو     

 فسةگرنف هروار  صو  ن، پوار 253 فسةگرنف دس  صنتکرنر پار عیناً 265 فسةکا  ص گرنفنپار
نکوت.   254 فسةتکورنر صو   266 فسةس صو ، 253 فسةگرنف کوا  صو  نتکورنر پوار   عیناً 265
دسبوار  هموا    نما  ،تند  ت   نثار تافیق نلسکی  رن ذتر م ها   سنژگ نن بار  ان ند   ،هنی  ه 

. دهود    د نجبماع ( نخبصاص مو  نسل نثار س  )با رسنکرمرح ة ها  تنرا   سنژگ  بهها رن   شاخصه
 256 فسةتکورنر مطالو  صو    275 فسةس صو  255 فسةتکرنر مطالو  صو   267 فسةص ،بنابرنن 

فصول   مقدموة تکرنر مربا  به بخش حافظ نبرنهی  نکت ته برخو  مطالو     ما ة نکت. دنگر 
. شواد      حافظ نبرنهی  دسبار  در کخ  نز حافظ نبرنهی  تکورنر مو   نحمد شاق  س مقان ة نسل در 

 28 فسةس صو ، 26 فسةتکورنر صو   تاممً 37 فسة، ص15 فسةتکرنر ص تاممً 36 فسةص ،رس نن  نز
 به تپ  مطال  مآادرت ترد  نکت. نکت. گانا گا  نثر صرفاً 29-28صفسات تکرنر 

در  فقوط نسرد س   مو  معوادل ن گ ی و  سنژگوا  س نصوطمحات رن     تبام نن   ان ند  در 
هوا  نرسپوان  ننو  هنور معوادل         امه س رنشوه  بخش نسل فصل کا  در کخ  نز ن انع  مانش

 تند. م ذتر رن ن گ ی   

هوا،    س گوا  در برخو  بخوش    تند  س تس یل  م  ،نسر ،  قد جم  اقدن  رن  ها  ظرنن  نثر 
بعود بوه  ورح  ظور     تنود س نغ و      دنگرن  رن مطرح م  ها  ظر ،عقادبرن   ما ه در بررک  

 ه، اقدن و نبودنع  س   هوا   ظر رغو  ننو  ضوعف    نما به(، 80: 2000 پردنزد )نلعشماس   م  خاد
 ثقل ن  نکت. ة قط ان ند  
 

درسيۀهايبرناممیزانتناسبوجامعیتمحتواياثرباسرفصل3.2
نزلساظ ظواهر  س   ،بنابرنن  .درک  دن شگا  تألیف  شد  نکتنن  نثر به هدف نرنئه در سنحد 

نون نز    بوا هویچ   س در بور  ودنرد  تسقوق نهودنف درکو      منظار به رن ها  الز   مسبانن  مؤلفه
زبا  س ندبیات عرب  س تارشناکو  نرشود ندبیوات عربو       ةرشبها  مقط  تارشناک    کرفصل

 ،هوا نافوت    ألیف  عرب  تاممً منطآق با نن  کرفصلتان  ت   م  تقرنآاً ،مطابقت تامل  دنرد. نلآبه
تارشناک  زبا  س ندبیوات عربو     ةدسرکاز  مسبان  درسس   غن  برن تان  نز نن  نثر   نما م 
 منآ  فرع  برر  برد. منظار بهتارشناک  نرشد گرننش ندبیات  ةدسرس 
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دسرة  ةشود  بواز گر  نمازشو  س کرفصول درسس   بر اموة  مشخصات ت و    برنکاس
زبا  س ندبیات عرب  مصام سزنرت ع وا ، تسقیقوات س فنواسر  در    پیاکبة تارشناک  

س ، («2) مبا   رر معاصر»، «مبا   ظ  معاصر»س ستان د در در م نن  تبام ، 1389کال 
شوناخت  »، «مبوا   ظو  معاصور   »هدف درس هرنته دررنکبا   ،نکبفاد  شاد«  قد ندب »

 ،«مبا  منظا  معاصرترجمة شعر شاعرن  س ت   تان ان  در خان د ، درن س تس یل س 
شناخت  رر  ان ندگا  س ت   تان ان  »نعن   ،(«2) مبا   رر معاصر»س  یز هدف درس 

ننو  تبوام بوا     ،هنوی   . ه نکت ،«مبا   رر معاصرترجمة در خان د ، درن س تس یل س 
هوا    شویا  نشنان  بوا  »ن د در تسقق هدف درس  قد ندب  در تا  ها  تس ی   م   خان ش

ها  ندب  قدنم    ها س مدنرس س  ظرنه مکب ها  پنرا  ن  در  النهرکید  به  فر  مب  س
  منآعو « س مودنرس  قود    ،ها   قود  رس تارگیر  نبزنرها  الز ،  بهس معاصر نز رنق 

 د.اشبفرع  
س  1395ندبیات عرب  تارشناک  نرشد مصام کوال  رشبة برنکاس نخرن  کرفصل 

س  ، امه  مانش ،ندبیات دنکبا  ، شعرحازة نن  تبام در  ةشد نرنئهبه  قدها  مفید  تاجه با
تس یول س  قود   »مرجع  جوا آ  در درسس   منزلة بهتان د  م تبام مذتار   قد ندب  صرفاً
ندبیوات  »س  یوز  ، «  ندبو  هوا    قود س مکبو   »، «تس یل س  قد  رور معاصور  »، «شعر معاصر

شود    نرنئوه ها   قود     تارشناک  نرشد ندبیات عرب  نکبفاد  شاد.  ما هدسرة « دنکبا  
در تس یل س خان ش  قود  نثوار   « معاصردسرة تس یل س  قد شعر »برن  درس تخصص  

نکبفاد  نکت. در تس یل س  قد شواق  س حوافظ    قابلس مرجر  ،شاعرن  گرس  دنان ، نپالا
 وزنر قآوا   نز    ،گرننو   نبرنهی  نز مکب  بازگشت، صمح عآود نلصوآار نز مکبو  سنقو     

مفیود   یوز  ن بقوال  مرح ة س تیجا   شاعر  ،    تجدندندس یس رمزپردنز س  ،شعرن   اگرن
درکو  تخصصو    مادة تان د برن    تبام م کا  ها   قد  فصل    ما ه ،هنی  نکت. ه 
« ندبیوات دنکوبا    »س  یوز درس  ظور  نخبیوار     « صرمعادسرة تس یل س  قد  رر » ظر  

ننو  نثور   « معاصور دسرة تس یل س  قد  رر »نکبفاد  شاد. برنکاس کرفصل مصام درس 
 رر معاصر س نشنان  با  جی  مسفاظ نز   ل کا   ان وندگا   ها   گرننشبرن  تس یل 

ا   س  یوز ناکوف نلعو    ، ان و    اموه   موانش گا  ندبیوات   تافیق نلسکی  پیش ،نثار س  س
هان  نز شوعر س  رور     نکت. نن  نثر با تس یل س  قد  ما ه  انس عرنق  کادمند  امه  مانش

 قد س »تان د در کرفصل درس تخصص   ظر    ها   قد  م  جدند س  یز معرف  مکب 
 .نکبفاد  شاد« ها  ندب   مکب 
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 و فهرست آن باعنوانمیزان انطباق محتوا  1.3.2

س  ، اموه   مانش ، رر ،نز ن انع مخب ف ندب  نز شعرادن ه ق ها    بررک شامل تبام  مسبان  نن 
 رنبعواً س ، ، ثالرواً ، ثا یواً هرار فصل با ذتور نسالً  .نکت نثر باعنان ها   قد ندب  س مبناک    رس 

س  قد ندب  نکت س در هر فصل مبناک  بوا ماضواع س عنوان      ، امه، دنکبا  نببدن شعر،  مانش
  ن رسنکورد فکور  س مکبو  هنور      ندبو  برنکواس   ةحواز ن  نز بزرگوا  مآودع ن     هرر 
 وا    صواح  ندنآوا    ةگ بردها نز خیل   ته نن  نثر در معرف  هرر  جا ن  نزنما  ،شاد  م  بررک 

« أع الم...  م ن »در عنوان   « مِو  »بربر باد با نسرد   ،در نن  هرار حاز  دکت به ن بخام زد 
 .درت م تر  ننجاد  سضاح بیش

 جوز  بوه  ،بنود  ت و  مفواهی      سجاد  ظا  منطق  در  ورح مطالو  هور بخوش س دکوبه      با
نغ   نز عناسن  فرع  مشخص س تق وی  مطالو  نز تول بوه      ،ثالراً ،ثا یاً ،سالًنما ند   شمارگا 
هوا  تفصوی   در     بنود   دکوبه ت و  فاقود     وار  بهنن  نثر  .نکت  شد نکبفاد  عکس  هبجز نا 

مبنو  س تیبور     دنخول بنود    شومار  فقط با  س سنر  صارت ک   ه بهماضاعات نکت س مطال  
بند  مطال  نز ت   به جزئ   ی وت س نگور در بخشو  نز فصوال عنواسن         نمد  نکت. دکبه

 .تور نکوت    فرع  نکبفاد  شد  باشد، رسش   ی ت ته تدن  نصو   س تودن  فرعو  نوا فرعو      
خان ند  برن  نافب  مط   مارد ظر بانود نز نببودن توا ن بروا  مطالو  هور بخوش رن         ،بنابرنن 

نافوت   ن  بنود    هیچ دکوبه « ناکف نلعا  »در بررک   ،درنابد. برن   ما ه خادمطالعه تند تا 
؛ ما نود بخوش    دنر ود  نغ و   ظوا  مناکو     ، ود دنرها عناسنن    شاد. نگر برخ  نز بخش   م 

د آوال بخوش    بوه س  شود  دس بخش  س ثا یاً نسالًذتر نببدن با در ته صآارمربا  به صمح عآد نل
معن ي الطجدی د، موقف ه    »د: گیور   نن  عناسن  قورنر مو   « دیجد یرؤ من برحهی ما» باعنان دس  
 «ة، الص ورة و الرم ب با س بور   ي، الموق ف ا ب داع  ی، مالمح من موقفه الفکريوا بداع یالفکر
 آاد  تق ی  عناسن  حکانوت دنرد.   ع م باد  س   امبناک خاب  نز  بهته ( 178-156 :هما )

کور   نون گانود س    م  کخ رسنکرد شعر  شاق   ةدربار ان ند  در بخش دس   ،برن   ما ه
 .(30 )هما : شاد  نس با حافظ نبرنهی  م  ةمقان سنرد  بند    عنان دس  ب

 کل اثرو در  فصل درون هر نظم منطقی و انسجام مطالب در 2.3.2

ها  ماردقآال م ساظ نکوت س   فر   کازسنر  مسبان  ع م  س پژسهش  نثر با مآا   س پیش
در تل نثر لسواظ  «  قد ندب »نکاس فصل هرار  تبام  بررسنکرد  قد ندب  ماردتأنید  ان ند  
خواب  عمول تورد  س برنکواس مبود       بوه ها  نبدنع  نثار   شد  نکت.  ان ند  در تس یل جنآه
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هوا س    در بررک  شخصیت ان ند   رس  ،حال نن  بادرکب  پیش رفبه نکت.  به قد  خانش 
نکت. بورن    پارهگ  در ن  مس اس نن آاد  کا   ی ت س ها نن  تمام  بخش نثار ندب  در

 ةن  دربوار   بودس  ذتور مقدموه   « نلبیجا  »ها، در بخش مربا  به   برخمف نغ   بخش ، ما ه
تنود توه ننو      م نببدن نشار  درپردنزد.  م نن تبام دربام نس جا  تس یل نثار به  قد  بهس ، 

شوان  مباجوه    مو   رن  هو  نما سقب  با  ان وند    ،نلمجید عابدن  نکت عآدمآسث تألیف دتبر 
بررک  ترد  نکت.  وا    س نلبیجا   رن  قددربارة عابدن  شان  ته س  درسنق  تألیف دتبر  م 

مطابق عناسن  فصوال   نما دقیقاً، پردنزد م نسرد س کپس به  قد ن    فصال تبام عابدن  رن م 
گاند. در بخش  دنگر  یوز در کوخ     م  رسد س  ظر  قد  خاد رن  م تبام عابدن   یز پیش 

فقط در نک  نز قصاند س  ( بعد نز بیا  رسنکرد فکر  نس 136-119: هما نز میخائیل  عیمه )
 تند.   پردنزد س رسنکرد ت   نس رن  قد س تس یل  م   ز م س رم ،به تس یل مضما ، خیال، عا فه

ن  نغاز شود  نکوت س بعود      شد ، هرفصل با مقدمه  مانهفررکت عناسن   ةپانبر ،هنی  ه 
مشواهد   ا مرنجعه به نصل مب  تبوام  نما ب ،گیرد  تس یل س  قد رسنکرد ندن  س نثر صارت م 

ن  بورن  سرسد     ه مقدموه  ،مطال  ن  بخش نکتفررکت  فقطنغازن   ةمقدمشاد ته نن   م 
سرسد نز نکوت س قآول    صفسه 26تفصی   مشرسح در  فصل کا  تبام ةمقدم فقطبه بسث. 

هوا  نرسپوان  ن      نن  شاخه نز ندبیات، نز رنشه ةدربارتفصیل  به ان ا ،    امه به بررک   مانش
رن فاقود ن  وجا     تبوام توان     مو   ،بنوابرنن  کخ  گفبه نکوت.   ،دنر  در ندبیات عرم تا سن 

 مط ام فصال در تل نثر دن  ت.

 طرفی نویسنده در نقد و رعایت امانت رعایت بی 3.3.2

بودن    .دندها  نخمقو  در تودسن  نثور نکوت    رمعنا  رعانت قانعد س قرن بهنخمق پژسهش  
شخصو  س   ةکو یق دسر نز تعصوآات س   بوه حاصل تم  پژسهش   ان وند    نصیل ترتی  نثر

ر مرنجو  س  قول   گو مرنجعوه س نکوبفاد  نز دن   دنر  ع مو  در   ته نما ت نکت س نن   س  فکر
هر نثر باند میزن  برر  نز نثوار قآول س  وانسر      ،بنابرنن  .دشاها رعانت   نز ن درکت مطال  

قال مطالو     قلمسار در  نخمقنثر نن  ،هنی  ه  .(144: 1391)نکمم   رسش  تند خاد رن
 .تند   م  رن ه عملدن  ظر س  قد جا   رظرانس در  نکتنز دنگرن  نمی  

 ظر س بیا  رأ   قد  خاد، به ذتر دالنول   نظرارنلعشماس  با رعانت نخمق پژسهش ، در 
مبنو    بورس  مبنو  س   درس د  رن بوا دالنول   تند س کوع  دنرد خان نو    س شانهد مخب ف نتکا م 
دنودگا    ةنرنئو  ان ند  بور   ةتکیگر  س  حکانت دنرد.  پژسهش ةرسحیمجام تند ته نن  نز 
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نموا   ،بند  برکد خاد باعث شد  تا خان ند  دربرنبر حج  ن معات ببان د به نن جم  ة قادن 
ن    بسوث س مناقشوه  گورن    دنگور  اقودن  س پوژسهش    هوا   ظرکآ  عد  مرنجعه به  بهنغ   

عادال وه   س بوا ن صواف   توا  کع  دنردضعف نثر نکت.  ان ند    قطهته نن   دیرگ   م صارت 
نموا تموام     .تان  نافوت  م  18 ةصفسن  رن در  ة ما  قا  ک آ  س ننجاب  رن بررک  تند ته 

پردنزد،  قا  قاتشوا  بویش نز  قوا      م نفرند  ته س  به بررک  س  قد شخصیت س نثارشا  
 اع  مرر تأنید بور   به رح س بررک  دن  به س  ةشان بگان   ان ند  ن ا  رن  ؛ضعفشا  نکت
 :تند  م  ته خاد تصرنح هنا  ه  ،ن ا  زد  نکت

ته عمق  بورن  تاسنود   ودنرد    ها، پس  قد نثر     قد نعن  تشف س تاس  سنژگ 
تان   هیز عاد  نا درسغی  نا تق ید  رن موارد ظر قورنر     م پذنر  ی ت؛ م   نمکا 

 شوگفت نمود  باشو     بوه توه نز ن    ننو   مگور  ،توان   نثور  رن  قود تون       ده  س  م 
 (.378 ،371: 2000 )نلعشماس 

  حوات   ان ند  مسبا ا ة یر ظر دهد. تعاب شانهد نرنئة برمآنا  تا دنرد کع   ان ند 
 غیرقطع  حک   دند  برن  «لعل» نز  ما ه برن  نکت؛  قادن ه  ظر نرنئةدر   نز تم  س

  ان ند . تند م  بیا  کؤنل صارت به رن خاد  قد   ظر 72 صفسة در نا تند  م  نکبفاد 
فسات صو مروال در    ترد  مخا و  دنرد؛ بورن   قا  در   کع دهد   م  نرنئه ته دالن   با
 مخب وف  هوا     ما وه  به خاد کخ  برن  س« ... فطأمل شککت إذا» :تند م  نشار  18-22

 .تند م  نکبشراد

 میزان دقت در استنادات و ارجاعات 4.3.2

تور بوه     قد  خاد نتبفا ترد  س تو   ها  ظرتر به  تر بیا  شد،  ان ند  بیش پیش ار ته  هما 
دهد س در موانرد  هو  توه بوه منآعو  نرجواع دند           ظر دنگر  اقدن  س  ان ندگا  نرجاع م 

در بخش نسل مربا  بوه   ،برن   ما ه .نسل در ن  مآسث نکت دکتمنآ  نص   س  سنغ   جز
دهود. در بخوش مربوا  بوه      مو  نس نرجواع   اتینلشواق بوام  به ت فقطنحمد شاق ،  ان ند  

ته باند ن انع مصوادر س مرنجو     نن  با( 320-315: هما « )واتجاهاته یالسعود المسرح ا عالم»
نما حب  به نن منآو  هو  نرجواع دند   شود       ،تر به خان ند  معرف  شاد برن  ن معات بیش

گوا  تعودند منواب  در     .نکت.  ان ند  در نرجاع به مناب  مخب ف نغ   تاتواه  تورد  نکوت   
تر نکت، ما ند بخش  جی  مسفاظ ته ضم  بیوا   ظور دنگور  اقودن ،      ها بیش  برخ  بخش
 .(370-359د )هما : شا تر  نرنئه م  مرنج  بیش
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ل تورد  نکوت. در موانرد زنواد      به مناب  ب یار ضعیف عمو   ان ند  در بخش نرجاع
در تس یول خصوانص    328 فسةصو  قال نفرند بدس  ذتر منآو  نکوت؛ بورن   ما وه در      قل

گانود. در موانرد     نما هرگز مرج  نن  کخ  رن  م  ،«...میابراه ج را قولی» :گاند م  دنکبا 
 ،دهد )برن   ما ه  نما هرگز نرجاع  م  ،تند  قال م   قل»«  ان ند   ظر ت   رن با  ،ب یار 
 ذتر  شود  نکوت  پا اشت نما  ،شمارة پا اشت نمد (. گا  414، 297، 266هما :  بنگرند به
ندبو  نغ و  بودس  ذتور مرجو  بیوا         هوا  شوعر  س     ما وه  ،هنی  (. ه 293 ،288)هما : 

 .(165 -164بنگرند به هما :  ،تر شا د )برن  نگاه  بیش  م 
رس   . ووت ی دهوو  ع مو   منآو  نصووال  بوا منطآووق  تواممً نکوبنادنت س نرجاعوات در نثوور   

 نمد  نکوت )هموا :  پا اشت کا   ی ت؛ گا  تما  ن معات مرج  در  نثر ننتل ده  در  نرجاع
، 79، 71 ،55 صوفسه ب وند  شود  نکوت )هموا :     شومارة  به نک  نثر س فقط ( س گا  176، 161
، 71، 44 بدس  ذتر صفسه س کانر مشخصوات  شور نکوت )هموا :    ( س گا  نرجاع به نثر  113
نرجواع  شویاة  توه نز   بوانن   .شاد دند م ها    اشتپادر نشبآاهات زناد   نغ   صفسات در (.72

شواد توه  ان وند  در     م نما در مانرد زناد  مشاهد   ،مجزن برن  هر صفسه نکبفاد  شد  نکت
 .نکبفاد  ترد  نکت ته نلآبه  ادرکت نکت« نل ابقنلمرج  »نز نصطمح پا اشت نن شمارة 

 نوآوری و ارزش علمی اثر 5.3.2

نکباد مصر  مبخصص  قد ندب  نکت ته تما  هموت در ن    قادن ة  ظرنات پانة نن  تألیف بر
برج وبة  هوا س صوفات     س تس یل جان   شخصیب  مآدعا  ندب  س بررک  سنژگ  ،تآیی ،  قد

ننو  نثور    .نکوت  کرد س مکب  ندب  ن دنشوگا   ندنو   رسنپانة رنثار شاخص ندبیات معاصر ب
عد ن بقواد   باد  بُ ر گ  س باسجاد ت دنرد ها  ظاهر  نثار ع م   قصا    دنشب  مؤلفه لساظنز

تان ود درتنوار تبو       مو   سن  دنرد  نرز د مسبانن   کات   ظرس هالش  تس یل س  قد  نثر نز
تارشناکو   دسرة  نکبادن برن  دن شجانا  س  ،جا آه  ه همه ،درک  نن منآ  جا آ و  نمازش 

س تارشناک  نرشد ندبیات عرب  در تس یل س  قد نثار معاصر ندبیات منرار س منظا  س ندبیوات  
 .ها  ممباز نثر نکت   ه مانش  باشد. رس  پرکش س پاکخ با نکبناد به مدنرن س شانهد نز جنآ

خاب  تدسن  شد  نکت.  ان وند    بهنصطمحات رننج نن  حاز   ةپانها   قد  بر  تس یل
موانرد  برخ  شان بگ  در هر حاز  به نظرار ظر پردنخبه س حب  در  بهنکباد  قد ندب   درمقا 

أطل    »د:  ان و  مو   ،بورن   ما وه   .تأمل نکتدرخارد س خاد مآدع برخ  نصطمحات جدن
رابها من ع الم الس ینما وأن ا شخص یا أفض ل أن       قط المونطاجالنقاد علي الصور الحدیثة کلمة 

إش عاعاته   س رعطه و  و ألنها صور تش  ه ال  رق ف ي توهج ه     الخیال ال رقيأطل  علیها کلمة 
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 ةت مو رن معوادل جدنود  بورن     « تخیّل رعد س برق »س نصطمح (75: هما ) «... الضوئیة ألن
 دهد. م قرنر « ما باژ»

  نکومم  س  نو ند مآاحوث  ، ندبو   قد س اتیندب حازة در نثر  نن باد   تخصص به تاجه با
  نکومم  س  نو ند قانعود  س نصوال  به هرگز خاد ها  لیتس  در  ند ن ا ،نلآبه . تی  مطرح
 نز برنمود    یف  وط  م ول ة  بوه  س   گوا    واع   یف  ط حازة نثار در  حب س  تی  مبعر 

 نیفلس ب » ریو تعآ بوا   یف  وط  نز هرنتوه  ،نکت مقاسمت س  دنریب در  عرب  ها  م ت کردنرس
 .تند    م ادن( 140: هما ) «بةیال قعة العب
 

 گيرینتيجه. 3

ها   قد  س تس ی و  خواب     دندگا س  قد ندب   ، امه شعر،  رر،  مانش ةحازنن  نثر در هرار 
 وورح مطالوو  س رس  پرکووش س پاکووخ  ةشوویادهوود.  موو ندنآووا  س نثارشووا  نرنئووه  ةدربووار
گرن  س مسققوا  ننو     تان د پژسهش  خاب  م  بهشد   نرنئهها  تس ی     مسار در  ما ه مخا  

تان ود مرجو      حاز  رن با هگا گ   قد س درن رسنکرد فکر  س نبدنع  ندنآا  نشنا تند س م 
لسواظ شوک      بهها  تبام   هرهند ضعف ،ندبیات معاصر باشد ةحازها    جا آ  در پژسهش

 .شادجا آه معرف   همهتامل س   رنث زلةمن  بهس مسبانن  ما   نن  نکت ته 
در تس یل کاخبار ظاهر  س مسبانن  نثر باند گفوت توه ن  وجا  ت و  عنوان  تبوام بوا        

بنود     هرهند دکوبه  ،ممحظه نکتدرخارها س  ظ  منطق  مطال  در تل نثر   فصال س بخش
رننشو   سن  فرع  س نص   صارت  گرفبه نکت. برخ  نشکاالت  گارش  س سنامطال  به عن

هوا بوا     ها س فصول   فاقد جامعیت صار  مط ام نکت. حج  بخش س شاد  دند  م  تبامدر 
 در ن برا  هور  فقط  هشاد.   ها عیناً تکرنر م   ه  مبناک   ی ت. برخ  مطال  در برخ  بخش

  وا   بوه ب کوه فصو   هو      ،رکود   پانا  م  بهگا  مط   بدس   بیجه  س گیر   دنرد  بخش  بیجه
نکوت. نثور    رجاعات به مناب  ب یار ت  س مسودسد مقدمه س  بیجه قرنر دند   شد  نکت. میزن  ن

تند. میوزن  دقوت در نکوبنادنت     م  تر به رس  خادب ند  عمل بیشس   دنرد فررکت مرنج 
هوا  م سواظ  بوا      کا   ی ت س تفاست ها نن   اشتدرحد مط ام  ی ت.  ظا  نرجاع در پا

گوان  س  رور  رسن  س کو یس بوا     س  ان ند  کع  دنرد با رس  گفت نن ، سجاد  باه  دنر د. 
مبن  منصافا ه به شرح س تس یل بپردنزد.  ان ند  نز نصوطمحات رننوج    درس نکبفاد  نز دالنل 
هوا   قود        دندگا  ، بنابرنن .تند س گا  خاد مآدع برخ  نصطمحات نکت   قد  نکبفاد  م 

 .ن  نکت ة انسرن ها     نثر نز جنآه
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نزلسواظ   ،بنوابرنن   .به هدف نرنئه در سنحد درک  دن شگا  تألیف  شود  نکوت   تبامنن  
نهودنف کرفصول درسس    هموة منظار تسقق  بهها  الز    مؤلفه ةدربردنر دظاهر  س مسبانن  

تان ود ن     س  قد ندب  مو   ، امه  مانش ،ندبیات دنکبا  ، شعر ةحازنما  قدها  مفید در  ، ی ت
 قود س  »، «تس یل س  قد  رر معاصور »، «تس یل س  قد شعر معاصر»جع  جا آ  در درسس رن مر
مبوا   »تارشناک  نرشد ندبیات عرب  س  یوز درسس  « ندبیات دنکبا  »س  یز  ،«ها  ندب  مکب 

 ندبیات عرب  قرنر دهد. ةرشبتارشناک   « قد ندب »س  ،«مبا   ظ  معاصر» ،« رر معاصر
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