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 مقدمه. 1

ازهتا شتناخت تتاریخ ادبیتات آن     تترین نی  برای شناخت ادبیتات هتر م تت یکتی از اساستی     
آیا ادبیتات نیتت تتاریخ دارد    و یعنی چه و تعریف آن چیست که تاریخ ادبیات  است. این م ت

اما اگر تتاریخ ادبیتات را بررستی ستیر تحتو        ،گنجد مبحثی است که در این مقوله نمی نه یا
ادب ی  م ت از آغاز پیدایش آن بدانیم، ناگتیر برای آشنایی با ادب هر م تتی بایتد بتیش و    

 .یمشوم و با آن آشنا پیش از هرچیت تاریخ ادبیات آن م ت را بدانی

ق ستیر تطتور تتاریخی آن پدیتده     ای تاحتدودی ازرریت   شناخت ماهیتت هتر پدیتده   
است. ادبیات از امور پرنشاط و غنی زنتدگی انستان استت کته بترای همگتان        ممکن

ای  عمتده در حیات بشتر نقتش   های انسانی  مأنوس و آشناست و درکنار دیگر فعالیت
 کت کرده و رشد و ترقی یافتته استت  گذر تاریخ حر با انسان در راه همدارد و  برعهده

 .(37: 1387)فتوحی 

ادب عربی نیت از این اصل ک ی خارج نیست و شناخت تاریخ ادبیتات عترب زمینته را    
. دکنت   متی ان ایتن زمینته فتراهم    گتر  پتژوهش برای شناخت و درک بهتر ادبیات عرب برای 

رور ک تی   بهدرپی بیان تاریخ شعر و نثر و  ،که از نامش پیداست چنان تاریخ ادبیات، ظاهراً»
و نگارش شترح احتوا  پدیدآورنتدگان     ،انواع ادبی ،ها ادبیات و شرح احوا  و تطور دوره

ازجم ته   المامل  ی  الکملا  ظل    فلی  المصلری  األدبکتاب  .(108: 1389)سیدی « آن است
 -1517شتور ) عثمانیتان بتر ایتن ک   دورة سیطرة هایی است که تاریخ ادبیات مصر در  کتاب
این کتاب ادعا کرده که در بررسی ادب مصتر  مقدمة . کیالنی در کند بررسی می را  (1805
چته تتا    و متفاوت بتا آن جدید گرفته و از دیدگاهی  جدیدی درپیششیوة عثمانی دورة در 

زمان وی رایج و شای  بوده به بررسی ادب مصر در این دوره از تتاریخ ادبتی آن پرداختته    
توصتیفی بته نقتد    تت   ای تح ی ی است تا با شیوه بر آنپژوهش حاضر  ،این اساساست. بر 
د. ایتن  کنت شک ی و محتوایی بررستی   ازنظررا  آنو نقاط ضعف و قوت بپردازد این کتاب 

بته   توجته  بتا انتختاب شتده و    ،نقد و تح یل محتتوا منظور  به ،کتاب به تصمیم شورای متون
توانتد   می رود، نقد و بررسی آن شمار می به عصر انحطاط بارةکه یکی از مناب  ع می در این

آیا این اثر توانایی الز  بترای   که کندو مشخص باشد آن نقاط ضعف و قوت  ةکنند روشن
تاریخ عصتر انحطتاط را دارد   مطالعة ی  کتاب درسی یا کم  درسی در  منظور  بهانتخاب 
 .خورد ای دیگر رقم می گونه بهیا امر 
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وهشپژۀپیشین1.1
و چته در   یتران ( چته در ا یو عثمان ،یمم وک ،یمغول یانحطاط )عصرها یاتادب یختار بارةدر

 شناستی  آستیب و  نقتد  یتت ن هااز آن یو برخ شده نگاشته یفراوان یها کتاب یعرب یکشورها
 الکملا  ظ  فی المصری األدبکتاب  ینقد و بررس یعنیپژوهش  ینموضوع ا بارةدر اما ،شده

 .است  نشده انجا  پژوهشی تاکنون المام  ی
 

هايپژوهشپرسش2.1
یتابی بته پاستخی بترای      چه در مقدمه بیان شد، هدف از پژوهش حاضتر دستت   به آن توجه با

 های زیر است: پرسش

ادب مصتر در عصتر عثمتانی     بتارة . کیالنی تا چه حد توانسته دیدگاه جدید خود را در1
 ؟دکناثبات 
شتکل و   ةحیطت در  مصری فی ظ  الکما المامل  ی األدب ال. نقاط ضعف و قوت کتاب 2

 ند؟ا محتوا کدا 
زبتان و ادبیتات عربتی و در     ةرشتت منبعی درسی در  منظور بهتواند  . آیا کتاب حاضر می3
 ؟شودهای متون نظم و نثر انحطاط و تاریخ ادبیات انحطاط استفاده  درس
 

 1کيالنیمحمد سيد ۀنام زندگی. 2

در  ق1419 / 1998 دنیا آمتد و در ستا    ق در شهر األقصر به1331 / 1912کیالنی در سا  
از دانشتگاه   1953در ستا   قاهره از دنیا رفت. وی مدرک کارشناستی ارشتد زبتان عربتی را     

. کیالنتی مجموعته اشتعاری دارد    دکرو تمامی عمر خود را در مصر سپری  کسب کردقاهره 
 یفالشلر : دکتر توان به این متوارد اشتاره    می از آثار نثری وی .چاپ نرسیده است بهکه هنوز 

مختل را   ، یل  ربلع  األببم  یف، یاألدب المرب یف یعاثر التش، شمره ی ته،ح یخعصره، ت ر ی،الرض
 .یظ  الکما المام   یف یاألدب المصر، یمن الشمر الج هل

 

 و معرفی اجمالی اثری مک. تحليل 3

نویستنده و ادیتب   ، «محمتد ستیدکیالنی  »را  المام  ی الکما ظ   فی المصری األدبکتاب 
. استت  دهکتر  چاپ  را آن مصر در الفرجانی دارو  نوشته صفحه 366 در ،معاصر مصری
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 برای که است «الشمر من مخت را » باعنوان یو مبحث ،باب شش مقدمه، شامل کتاب این
 فصتل  چهتارده  شتامل  درمجموع کتاب باب شش. است نشده تعریف فص ی یا باب آن

 مشل هیر  بمل  )و چهتار    (تممیلیل   دراسل   ) ستو   هتای  باب که توضیح این با است
 بنتدی  دستته  عنتوان  7 و 4 در ترتیتب  بته  آننشتده و موضتوعات    بنتدی  فصتل  (الشمراء

 .است شده
 
گزارشاجماليمحتوايکمي:عناویناصليوفرعي1.3

بتاب نیتت بته     و هتر نگاشتته شتده   ش باب در ش المام  ی الکما ظ  فی المصری األدبکتاب 
هتای ایتن    هتا و مباحتث اصت یا بتاب     فراخور موضوع به چند فصل تقسیم شده است. فصل

 است:ترتیب این   بهکتاب 

مقدمته شتامل شترحی اجمتالی     »گفته شده که   صفحه؛ در تعریف مقدمه 5مقدمه: در  ـ
تتر در   هایی کته پتیش   های پژوهش شده، حدود و ارزش و کاستی بررسی ةمسئ  ةدربار

ای که در پتژوهش   های تازه و مفهو  ،ها مالک ،ها روشنه صورت گرفته و نیت این زمی
 بتارة در را کیالنی در مقدمه سخن ادبا و نقادان .(80: 1380)حیدری « کار رفته است به

ایتن   بتارة ها نظر خاص خود را در و با نپذیرفتن این دیدگاه تح یل کردهعصر انحطاط 
های مخت ف کتاب و مطتالبی کته در هتر بتاب      باب بارةدر ،درادامه .دکن  میعصر بیان 

 ؛گوید سخن میاست ه شدبررسی 

را بررستی   عثمتانی  حاکم بر مصتر در عصتر  وضعیت : اوضاع و احوا  و الب ب األول ـ
 ،الک لل  الیی سلی    .1 از ندا عبارت که داردفصل  سه ای صفحه 50 این بابا کرده است.

 ؛الفمری  الک ل  .3 ،الک ل  اإلجتم عی  .2

و شتده   بررستی  عثمتانی دورة این باب حرکت شتعری مصتر در    در :الب ب الا  ی ـ
الشلمر و  . 1از:  نتد ا عبارت که شده تشکیل فصل پنج از و داردصفحه  150 حدود

 ،المدرسلل  األمیریلل  . 4 ،المدرسلل  الملعیلل   .3 ،المدرسلل  البمریلل  . 2 ،مذاهبلله
 ؛الشمبی  المدرس  .5

تتا از  ده کتر را بر این باب نهاده و ستعی   «تممیلی  دراس  »: کیالنی عنوان الب ب الا لث ـ
، این بتاب  دلیلعثمانی سخن گوید. به همین  ةدورترین مضامین شعری مصر در  مهم

صفحه بته توضتیح چهتار مضتمون وصتف، غتت ،        25بندی ندارد و در حدود  فصل
 ؛پردازد و توسل می ،اخوانیات
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و در  «بم  مش هیر الشلمراء » باعنوانبندی ندارد و  فصل: این باب نیت الب ب الرابع ـ
خصتی و ادبتی هفتت نفتر از شتعرای      مختصتری از حیتات ش  ارائة صفحه به  14

 ؛پردازد می مصر

عثمتانی  دورة ی نثتر مصتر در   به بررست  ه است وصفح 25: این باب در الب ب الخ مس ـ
شتود. فصتل او     و به سه فصل تقسیم می است «النثر» . عنوان ک ی آندارد اختصاص

و موضتوعاتی ماننتد   استت  به بررستی نثتر فنتی مصتر پرداختته       «النثر الفنی» باعنوان
النثتر  »د. فصتل دو  نیتت   کنت  را تح یل می «های رسمی و دوستانه نگاری مقامات و نامه»

در نثتر ستاده یتا     «نقد جامعه و زبان نگتارش »نا  دارد که در آن دو موضوع  «المرسل
 ؛نا  دارد «النثر الشعبی»مرسل بررسی شده است. فصل سو  نیت 

صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده و عنتوان   30: این باب حدود الب ب الی دس ـ
، بمل  مشل هیر المتل ب   مستق ی ندارد و به سه فصل تقسیم شده استت؛ فصتل او :   

گونته   همتان . ؤرخعن و أصک ب الییرالمو فصل سو :  ،بم  مش هیر الملم ءفصل دو : 
 ،ادبتا  ،ها مشخص است کیالنی در این باب به معرفی برخی از بترگتان  که از نا  فصل

 عثمانی پرداخته است. ةدورو دانشمندان مصر در 

مختل را  ملن الشلمر المصلری تکل  ظل   الکُملا        » باعنواندرنهایت کتاب با مبحثی  ـ
رسد. کیالنی در این قسمت به آوردن نمونته   یپایان م بهصفحه  30در حدود  «المام  ی

گونته   هتی  ولی این ابیات با  ،موردبحث روی آورده ةدوراشعاری از شاعران مصر در 
گیتری   کتاب بدون داشتن نتیجه نیست. با این مبحث راه همتوضیح یا شرح و تح ی ی 

 رسد. می پایان به
 

 . بررسی و نقد شكلی کتاب4

و  ،هتا  گتردآوری، بررستی و تح یتل داده    ةشتیو های ع می محتوای ع می،  در بررسی کتاب
او   ةدر درجت شتده   مطترح هتای   های پژوهش و تأیید یا رد فرضیه درنهایت پاسخ به پرسش

گیتری   هتای مترثر در شتکل    ارچوبهت ، رعایت ستاختارها و چ باوجوداین، اهمیت قرار دارد
 ستهم شتده   چتاپ اثتر   جای بهبندی مناسب و  قالبیگر د عبارت بهصحیح ی  اثر پژوهشی و 

 ازسوی خواننده دارد.ستایی در مقبولیت آن اثر  هب

 گر مرلتف هتر   یاری های شک ی در تبیین مفاهیم تاحدود بسیاری رعایت برخی از مرلفه
 ای در فهتم متتن برختوردار    ت گستترده که مخارب نیتت از امکانتا   اثری است، ضمن این
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هتا،   خطوط، شکل ارجاعات، فهرست ةفاص آرایی، نوع ق م،  صفحهگردد. ررح ج د،  می
ارزیتابی  تواننتد در   متی  وان عنصری از عناصر شکل هستند کهعن به... هرکدا   و ،تصاویر

 .(118: 1396)رجبی  دناثر موردتوجه واق  شو

نقتد شتک ی و   همین امر باعث شده تا شورای بررسی متون پژوهشگاه ع و  انستانی بتر   
محتوایی آثار پژوهشی تأکید ورزد. نقد شک ی به مشخصات ظاهری اثر ادبی مربوط استت و  

. دکنت نقاط ضعف و قوت اثر را در ایتن حیطته بیتان     ه ئمستالش دارد تا ضمن بررسی این 
 :ندشو های چندی بررسی می در نقد شک ی شاخص معموالً

رعایت قواعتد عمتومی نگارشتی و     آرایی، صحافی، رراحی ج د، نگاری، صفحه حروف
پارچگی ساختاری )جامعیتت صتوری( اثتر کته ختود شتامل:        و درنهایت ی  ،شییویرا

بندی، تمرین و آزمتون،   جم گیری و  نتیجهگفتار، خالصه،  فهرست مطالب، مقدمه، پیش
 ،هتا  جدو  و امثا (، ،های اعال ، ابیات، آیات ها )فهرست قبیل نمایه ازضمائم و م حقات 

 .(71: 1393)عسکری  و نمودارها است ،اویرتص

 .نقاط ضعف و قوت شک ی اثر موردبحث به شرح زیر است ،چه گذشت به آن توجه با

 

نقاطقوتشکلي1.4
رغتم   به ،که متأسفانهکنم کته اشاره قبل از بررسی نقاط قوت شک ی کتاب حاضر باید به این ن

هتا در   دست نیامتد و بنتابراین بررستی    بهچاپی اثر مذکور در ایران  ةنسخهای نگارنده،  تالش
 دادهکه پژوهشگاه دراختیار نگارنتده قترار    ،( کتابpdfالکترونیکی ) ةنسخروی  این زمینه بر

چاپی تهیه شتده بتود،    ةنسخاز روی  یادشده دقیقاً ةنسخکه  به این توجه با. البته دشانجا   ،بود
و فقط در موارد محتدودی ماننتد بررستی     داشتداوری شک ی  منظور بهقاب یت استناد باالیی 

 .کردشد به آن استناد  نمی کیفیت کاغذ چاپ یا نوع ج د

بتتر دقتت در محتتتوا و مطالتب، بتته انستتجا  و    افتتون نویستنده بایتتد در تتألیف کتتتاب،   
و منتد   صورت نظا  بهپارچگی اثر و نظم ساختاری آن توجه داشته باشد و مطالب را  ی 

ای  بندی منطقی و درست ارائه دهد، نوشته باید از مقدمته  ارچوب و فصلهبا پیروی از چ
گیتری   نتیجته و  ،بنتدی متنظم و منستجم    فصتل گفتتار، فهرستت مطالتب،     کارآمد، پتیش 

 .(126: 1396باشد )سیفی و صمدی برخوردار 

 :دشو میصورت نقاط قوت شک ی کتاب به شرح زیر ارائه  هر در
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خوبی انتخاب شده و گویای موضوع کتاب است، درواق  عنتوان کتتاب    هبعنوان کتاب ت 
تاریخ ادبیتات عربتی در مصتر در     ةزمیندهد که با کتابی در  به خواننده این تصویر را ارائه می

 ؛رو است هحکومت عثمانی بر این کشور روب ةدور

برختی  معمتو  در   ةشتیو  بته استت. نگارنتده   قبتو    قابتل و بندی کتتاب مناستب    فصلت 
و برحستب نیتاز   ده کتر بندی  د را به ی  مقدمه و شش باب تقسیمکتاب خو های عربی کتاب

 «مخت را  ملن الشلمر  » باعنوانکرده و درنهایت نیت مبحثی  تقسیمهر باب را به چندین فصل 
 ؛ده استکرن خصبرای آن عنوانا باب یا فصل مشالبته آورده و 

تا بترای هتر فصتل از هتر بتاب      ده کرتالش  ها فصلها به  بندی باب تقسیمدر نویسنده ت 
د و در ایتن زمینته نیتت    رَکار ب ت  بهسان در ارزش فنی و کاربردی را  سنگ و ی  همهایی  عنوان

الک لل  الیی سلی ،   »باب او  به سته فصتلا    ،مثا  رایاست. بده کرتاحدود زیادی موفق عمل 
 ؛تقسیم شده است« و الک ل  الفمری  ،الک ل  اإلجتم عی 

 کتامالً  هتای کتتاب   هتا و فصتل   مطالتب بتاب   ةارائت فهرست کتاب با چگونگی بیتان و  ت 
 دارد. تطابق
 

نقاطضعفشکلي2.4
ترین نقتاط ضتعف    مهم .متأسفانه نقاط ضعف کتاب در این زمینه بر نقاط قوت آن غ به دارد

نظر در مطالب مربوط به بررسی شک ی آثتار پژوهشتی در کتتاب     دقتشک ی که از مطالعه و 
 :هاست این ،دست آمد بهحاضر 

رود.  شتمار متی   بته ضتعفی بترای کتتاب     نقطهررح ج د بسیار ساده انتخاب شده و این ت 
توانستت در نگتاه او ، جتدای از     به عنوان کتاب، انتخاب ررح ج د مناسب و زیبا می توجه با

بتر آن را بته    حتاکم سیاستی   اوضتاع مصتر و   ةجامعنگرشی ک ی از  جذب خواننده به کتاب،
ررح روی ج تد از اولتین   »یابد که بدانیم  تری می این امر وقتی اهمیت بیش خواننده القا کند.

توانتد   ترین عوامل تأثیرگذاری اولیه در جذب مخارب برای خواندن کتاب است و می و مهم
« باشتد  داشتته  بتر  ت عد  توجه بته آن را در ه جهتوجه به ی  کتاب یا دافع برایشوق الز  

کته   ،pdf ةنستخ نبود،  رس دستچاپی این کتاب در  ةنسخهرچند  .(129: 1391تبار   )اکبری
گونه ررح ج تدی بترای ایتن کتتاب      هی دهد که  می  نشان ،از روی کتاب اص ی اسکن شده

استت کته روی آن عنتوان کتتاب و نتا        سیاهوجود ندارد و ج د کتاب ی  صفحه به رنگ 
نویسی، روی ج د عنوان اصت ی   درستبراساس قوانین ویرایش و »نویسنده درج شده است. 
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« آیتد  ... نمی و ،اهلل، دکتر آیتهایی مانند مرلف، نویسنده،  آید و عنوان و فرعیا نا  نویسنده می
استت و   ستیاه  ةصفحی  حاضر، پشت ج د کتاب فقط  ةنسخبه  توجه با .(48: 1393)باقری 

 دست نیست. ای ندارد و از عطف کتاب نیت ارالعی در هی  ررح یا نوشته
به قواعد نگارش زبان عربی و کتاربرد درستت حتروف عربتی در نگتارش       توجهی بیت 
بینتیم و تشتخیص    تفاوتی نمی« ي»با « ی»شده میان حرف  چاپدر متن  ،نمونه رایب .ک مات

خواننده گذاشته شده که این امر باعتث ایجتاد برختی مشتکالت      ةعهد بهالف مقصوره از یاء 
 .دشو میبرای خواننده 

نیت یکی از ایرادات وارد بر این کتاب است. ایتن   (تّ) تشدید در کاربرد عالمت دقتی کمت 
امر در برخی موارد باعث شده که خواننده در خوانش صحیح متن عربتی بتا مشتکل جتدی     

وأصلب  الم تل    »گونته آمتده:    ستو  ایتن   ةصتفح کتاب،  ةمقدمنمونه در  رایرو شود. ب هروب
هتردو  « یهمّته »و « إنّمتا » واژةدو . مقدمته( ، 3 :تا بی)کیالنی  «... والش عر إ م  یهمه تنمیق المب رة

 «... وکایراً م  جر اجته دهم  فی ذلل  اللی  »: عبارتِدر در همان صفحه  اند. آمدهبدون تشدید 
آمتده کته   « فم جله  من  عر اهلل قلبه»عبارتِ  26 ةصفحدر  تشدید آمده است.بدون « رّج »فعل 

فم جَلهل  مَلنن  َّلع رَ    »عبتارت   ینایابد  نظر فراوان و چند بار خواندن بیت درمی دقتخواننده با 
 است. «اهللُ قلبَه
به عالئم ستجاوندی و نگارشتی نیتت از متواردی استت کته خواننتده را در         توجهی کمت 

  هکترد  رو هها با مشکل روب ت و جم هابی به معنای صحیح عبارای خوانش صحیح متن و دست
داشتته در داختل پرانتتت     نیتاز  زیر مواردی که به عالئم نگارشتی ة جم نمونه در  رایاست. ب

)،( التمبیر علن  ب أللف ظبمد أن ک ن المراد ( ل)المام  ی وهمذا اللغ  فی المصر» مشخص شده است:
 ةمعترضت  ةجم ت  «... اشتغ  المت ب بتنمیق األلف ظ وأضل ععا الممل  ی  ( ل)المم  ی وتصعیر األفم ر

خبتر کتان    «یرالتمب» ةواژمعترضه نیت  ةجم از متن اص ی جدا نشده، در د   «... األفم ر بمد أن»
خوانتدن متتن دچتار     صتحیح خواننده را در  «األلف ظ» ةک مگیومه از  اباست که جدانشدن آن 

نیت در همین متن بتدون تشتدید آمتده و ستبب شتده تتا        « بالمت » ةک ماست. ده کرمشکل 
ستوی   بته  بگیرد و فقتط ستیاق کتال  استت کته وی را      اشتباه «کتاب» ةک مخواننده آن را با 

 د.کن  می نمون دریافت صحیح ک مه ره
هتای شتک ی کتتاب     کی دیگر از ضعفاز عالئم سجاوندی نیت ی نکردن صحیح ةاستفادت 

پایتان   بههرجا جم ه را  کیالنیپنجم کتاب  ةصفحدر اولین بند از  ،مثا  رایرود. ب شمار می به
بعتد را بته    ةجم ت  و دهکردرادامه از واو عطف استفاده  اما ،دهکربرده از عالمت نقطه استفاده 

 شود. می عمل در تمامی پاراگراف تکرارو این ده کرقبل عطف  ةجم 
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در فهتم صتحیح متتن    ختورد کته    چشم می بهبرخی اشکاالت تایپی و نگارشی در متن ت 
راعنتی   فعل «... فراعنی م  اتض  لی من» در عبارتِ ،4 ةصفح ، ازجم هاست خ ل ایجاد کرده

؛ زجعت نوشته شتده استت  اشتباه قد  بهقد رجعت  ،6 فحةص؛ است  شده اشتباه راغنی تایپ به
 فحةصت ؛ صورت أصبروا نوشته شتده استت   بهصورت أنکسر و إصبروا  بهإنکسر  ،70 فحةص

عبلدالرحمن  » ،28 ةصفح ؛نوشته شده استت وةً اشتباه  بهت رةً در بیت سو ، مصراع دو ،  ،210
یشتکو   جتای  بته ، 231 ةصفح ؛نوشته شده است« یعبدالرحمن به مصطف»اشتباه  به« یبن مصطف

 .اشتباه یشکون آمده است به

های کتاب ازجم ه مواردی استت کته در ایتن اثتر نمتود       تناسب در باب نکردن رعایتت 
که نویستنده کتتاب    توان متصور شد. توضیح آن بارزی دارد و چرایی خاصی نیت برای آن نمی

الش و تت ده کتر تقستیم   «مخت را  من الشمر» باعنوانو مبحثی پایانی  ،را به شش باب، مقدمه
 50در این میان بتاب او    اما. دکنکرده تا هر باب را به فراخور موضوع به چند فصل تقسیم 

صتفحه، بتاب    14صتفحه، بتاب چهتار      25، باب سو  صفحه 140صفحه، باب دو  حدود 
صفحه را به خود اختصاص داده است. تفتاوت صتفحات    25و باب ششم  ،صفحه 25پنجم 

 مستئ ه دو باب او  نیت این  بارةو حتی در استگیر  بسیار چشمها  باب ةبقیباب او  و دو  با 
توانستت بتاب ستو  و چهتار  را در      سادگی می بهکه نگارنده  به این توجه بانمود باالیی دارد. 
و همین امر را برای باب پتنجم و ششتم نیتت انجتا  دهتد، نتاهمگونی       د کنی  مبحث جم  

بتاب   بتارة شمار آیتد. در  توجه برای وی بهردرخوتواند ضعفی  ها می تعداد صفحات این باب
و  «الشلمر و مذاهبله  »هتای   بتاعنوان توانستت بتا تقستیم آن بته دو بتاب       دو  نیت نویسنده می

 د.کن راحتی برررف بهد باالی صفحات را مشکل تعدا «المدارس الشمری »
. هرچند کیالنتی از  کتاب استدهی نیت یکی از ایرادات  ارجاعنداشتن وحدت رویه در ت 
شتمار   بته دهی استفاده کرده که روشی ع می و مناستب   ارجاعمتنی )پانوشت( در  برونروش 

ای استتفاده کترده    ای ارجاعات از چه شیوه نامه مشخص نیست که در ترتیب کتاب اماآید،  می
شتود   کتاب و بدون ذکر نا  نویسنده شروع می باعنواندهی  ارجاعاست، زیرا در برخی موارد 

و گتاهی فقتط نتا      ،(11آیتد )ص   (، گاهی نا  کتاب و نا  نویسنده با هتم متی  144 ،3 ص)
چشتم   بته کتاب  همةاین ناهمگونی در  .(15 ،12 صشود ) صفحه بیان می ةشمارنویسنده و 

ده و آن را گیرد که کیالنتی متنتی را از مرجعتی بیتان کتر      خورد و درکنار مواردی قرار می می
 منبعی برای آن ذکر نکرده است. اما ،داده رارداخل پرانتت نیت ق

ی گپتارچ  یت   ةزمینت های کتتاب در   ها نیت یکی از نقص مشخص برای باب ةنتیجنبودِ ت 
هتای کتتاب بته موضتوعی مستتقل در       رو که هری  از باب آن از ،که . توضیح آناستشک ی 
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پتردازد، بهتتر بتود کته نگارنتده در پایتان هتر بتاب          ادب مصری در عصر عثمانی می ةحیط
اتما  رستد    مباحث هر باب با آن نتیجه به ،ررف ی  ازنگاشت که  ای برای آن باب می خاتمه

و در آختر   باشتد  ک ی و جتام  ایتن اثتر   نتیجة  ةددهن شکلمجموع این نتایج  ،دیگر ررف ازو 
 .دشوخواننده ارائه نگارشی جدید به  ابکتاب 
پتارچگی شتک ی    و فهرست مناب  و مصادر به یت   ،گیری، فهرست اعال  نداشتن نتیجهت 

 .استکتاب لطمه زده و نقصی عمده برای آن 
داشت زبان فارستی ازستوی    پاس منظور بهکه در این مقاله  ،جامعیت صوری کتاب بارةدر
 رسد: نظر می بهجدو  زیر ضروری  ةارائ، است نامیده شده «پارچگی ساختاری ی »مرلف 

ملحقاتوضمایمبنديجمعوگیرينتیجهمقدمهمطالبفهرست
 موضوعی مناب  اعال  ک ی  فصو   
 ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد دارد دارد

کته   ،نمودارهاو  ،ها، تصاویر از بیان مواردی مانند تمرین و آزمون، جدو  ،در این جدو 
 شود، خودداری شد. ماهیت این کتاب نیازی به آن احساس نمیبه  توجه با

 األدبای از نقاط ضعف شک ی بود کته از بررستی کتتاب     چه بیان شد بخش عمده آن
توان گفت که کتاب  ک ی می ای گیری دست آمد. در نتیجه به المام  ی الکما ظ  فی المصری

ای  کمبودهتای عمتده   هتا و  پارچگی شک ی )جامعیت صوری( از ضتعف  حاضر ازنظر ی 
کتاب بته ایتن مباحتث باشتد یتا      نگارندة توجهی  تواند ناشی از بی این امر می. برد رنج می

 رایدارد. بت  نوعی از ناآشنایی ایشان با مبانی شک ی نگارش مباحتث پژوهشتی پترده بتر     به
آن هتم در کتتابی کته نویستنده در      ،ای مشتخص  نتیجهارائة نمونه نبودن فهرست مناب  یا 

 ،استتتکترده  را ای ختاص   ای جدیتد در حیطتته  رتترح یتا نظریته  ارائتة  آن ادعتای  متة  مقد
 پذیرفتنی نیست. وجه هی  به

 
 بررسی و نقد محتوای کتاب. 5

و  رددا او  اهمیتت قترار  درجتة  در  نگارنده محتوا یا عمل پژوهشیی در بررسی آثار پژوهش
شود: انتختاب   همان است که خود شامل این موارد می .اهتما  ناقدان بدان سو معطوف است

شتده در   مطترح منستجم مباحتث    ةارائت بندی و  فصلموضوع پژوهش، روند انجا  پژوهش، 
صتحیح  ة شتیو کتاب، انتخاب روش مناسب با موضوع موردبررسی، استفاده از منتاب  معتبتر،   

براستاس   ز پتژوهش آمتده ا  دستت  بته مناستب نتتایج    ةارائت نهایت و در ،تجتیه و تح یل داده
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چه بیان شتد عبتارت استت از رونتد صتحیح انجتا  یت          واق ، آنشده. در ارائههای  پرسش
شده، در این قسمت تالش بر آن است تا نقاط قتوت   مطرحبه مطالب  توجه باپژوهش ع می. 

تترین عامتل در نقتد محتتوایی کتتاب       . مهمدشوو ضعف کتاب در مبحث محتوایی آن ارائه 
 مرلف بوده است. ازسویها  تح یل داده ةشیوو  پژوهشی آن ةجنب

 

نقاطقوتمحتوایي1.5
 ترین نقاط قوت محتوایی کتاب توضیح موارد زیر ضروری است: در توضیح مهم

دیگتر عنتوان    بیتان  بته . داردظاهر در محتوا آمده تناسب  بهچه  عنوان: عنوان کتاب با آن ـ
ارتباط با حکومتت عثمانیتان در مصتر    گر این مط ب است که با مطالبی در  کتاب بیان

شتود.   کتاب نیت همین امر محقتق متی   ةمطالع. هنگا  مواجهیمادبیات  ةحیطهم در  آن
، استت  دهکتر چه در مقدمه ادعا  البته این امر بدان معنا نیست که نگارنده موفق شده آن

 ؛دکن اجراهای خود  تح یل در د  کتاب و در

 که از همتان ابتتدا مستیر و رونتدِ     است ی و ع میای قو شروع کتاب با مقدمهمقدمه:  ـ
ای  و با دالیل مناستب و شتیوه  ده کرحرکت پژوهش حاضر را برای خواننده مشخص 

 .دهد ع می ع ل پرداختن به موضوع کتاب را برای خواننده شرح می

هایی کته در آن موضتوع    ها و مقاله کتاب شامل ع ت برگتیدن موضوع، ذکر کتاب ةمقدم
از  گتر  پتژوهش ها، اهمیت و ضرورت تحقیق، روشی که  تحریر درآمده و نقد آن ةرشت به

هتای از ایتن    وده و نمونهرو ب ههایی که در این پژوهش با آن روب آن بهره برده و دشواری
 .(48: 2010 )بطرس دست است

 :دکرموارد بیان  این توان در نقاط قوت مقدمه را می

گتذاری   قولی از جرجی زیتدان در ع تت نتا     نقلبا کتاب را  ةمقدمنگارنده  (الف
صتورت مستتقیم پتز از اتمتا       بهعصر انحطاط به این اسم شروع کرده و درادامه و 

کتردن   حکتم ناعادالنته   قو  مذکور نظر وی را در این زمینته نپذیرفتته و او را بته    نقل
برانگیت ختود را   چالشخوبی توانسته نظر  بهنویسنده با این مقدمه  .است  دهکرمحکو  

و از همان ابتدا با رترح یت  سترا  عمتده و اصت ی در ذهتن        ندکبه خواننده منتقل 
شتده   مطترح  ضمنیا یابی به پاسخا پرسش دست منظور بهاثر  ةمطالعخواننده، وی را به 

 ؛دکنتشویق 



 1398سال نوزدهم، شمارة هشتم، آبان  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   84

ه کترده و بتا   به تاریخ شروع عصر معاصر از دید ادبای عرب اشار ،درادامه (ب
دانستن این دیدگاه، حتی این اصل ثابت در تاریخ معاصر را که محمود سامی  اشتباه

بندهای خود در عصتر انحطتاط   دن شعر معاصر عربی از قیدوکر خارجالبارودی در 
نگتارش ستبب    ةشتیو کشتد. ایتن    استت بته چتالش متی    گا  شتعرای عترب    پیش

ذهن خوانندگان استت و کیالنتی    پی در در پیهای گوناگون و  شدن سرا  برانگیخته
را بته خوانتدن کتتاب تشتویق و      مخاربتان ختود  خوبی توانستته بتا ایتن عمتل      به

 ؛دکن ترغیب

حا  کتاربردی   عین دریکی دیگر از نقاط قوت مقدمه، شرح مختصر و مفید و  (ج
ختوبی   بته عمل نویسنده در هر فصل است. کیالنی  ةشیوهای کتاب و  و فراگیر فصل

توانسته هر فصل از کتاب را در ی  یا چند پاراگراف بسیار کوتاه به خواننده معرفتی  
 ةمقدمت یابی به نتایج هر فصل توضیح دهد. این  دستو شیوه و روش خود را در  ندک

را با دورنمایی ک ی از کتاب آشتنا و روش مرلتف را بته وی معرفتی      مخارب کوتاه
 کرده است.

 ةارائت ( بعتد از  الشلمر و مذاهبله  فصل او  از بتاب دو  )  یبتدادر ا یالنی: کبندی فصل ـ
 در چهتار مدرسته )مکتتب( شتعری تقستیم     توضیحات اولیه و ک ی شعر این دوره را 

بنتدی   و شعبیه. این تقستیم  ،کریه، امیریهند از ع ویه، با کرده است. این مدارس عبارت
دیگتر   رترف  از ررف باعث سهولت بررسی شعر مصر در عصر عثمتانی شتده و   ی  از

و اجتماعی را بر ادبیات مصتر در عصتر انحطتاط     ،سیاسی ،دینیتأثیر محیط و اوضاع 
 .دهد )عثمانی( نشان می

تترین   بندی مناسبی از مهم تقسیم «الشمر یدراس   تممیلی  ف» باعنوان کیالنی در باب سو 
توستل( ارائته داده و هتر    و مضامین شعری مصر در عصر انحطاط )وصف، غت ، اخوانیات، 

صتورت   بته های قب ی  که در فصل به این توجه بامضمون را به فراخور خود توضیح داده است. 
تترین   وجود فص ی که معروفمیان نیامده، لتو   بهمستقیم از مضامین شعری این دوره سخنی 

نتده ارائته   نمونته اشتعار بته خوان    ةارائبا  راه هممضامین شعری ادب مصر در عصر عثمانی را 
 .شد خوبی احساس می بهدهد، 

اختصتاص    عثمتانی  ةدورترین شتاعران مصتر در    باب چهار  به معرفی برخی از معروف
کته   شد، چه ایتن  می خوبی احساس بههای دو  و سو   باباین باب نیت بعد  وجود دارد. لتو 

میتان آمتده و ایتن     بهدر دو باب قبل از اوضاع و احوا  عمومی شعر و نیت مضامین آن سخن 
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ترین شاعران مصری و ستب    مبحث، بعد از آشنایی خواننده با مطالب پیشین، به معرفی مهم
توانسته بته ایتن مط توب دستت یابتد      حد که نگارنده تا چه  پردازد. البته این ها می شعری آن

 .شود میمط ب دیگری است که در جای خود بررسی 
 .باب پنجم به مبحث نثر اختصاص دارد

 پردازد. موردبحث می ةدورترین نویسندگان مصری در  اب ششم به معرفی معروفب
به عنوان کتتاب ارائته    توجه بابندی مناسبی را  فصلخوبی توانسته  بهکیالنی  ،بر این اساس

 .دکنو به مطالب الز  در این زمینه در عناوین یادشده اشاره  هدد
 شتده در هتر   اق کامل بتا مطالتب بیتان   انطبها نیت در  چه گذشت، عنوان فصل به آن توجه با

شتده در آن فصتل    ارائته فصل قرار دارد و کیالنی توانسته میان عنوان هتر فصتل بتا مطالتب     
آن  بتاعنوان . بر این اساس، در هر فصتل بتا مطالتب ناستازگار     دکنهماهنگی الز  را رعایت 

 شویم. رو نمی هفصل روب
 موضتوعات  تح یل در نویسنده یدگیپیچ از دور و روان نگارش شیوة: یسندهنو ق م ـ

. شتود  گنجانتده  محتوایی قوت نقاط در تواند می نیت خوانندگان به آن روشن ارائة و
و  گتویی  یچیتده پ وارد عربتی،  فصتیح  زبتان  نگارشتی  قواعتد  رعایت درعین کیالنی
 و صتحیح  حتا   عتین  در و روان و ساده ق می اثر این در توانسته و نشده گویی مبهم

 متتون  بتا  مناستب  کتامالً  کته  دهتد  ارائته  غیرفصیح های لهجه با آمیختگی از دور به
 .است ع می

روند. البته بیان این نکات قوت بته   شمار می بهکتاب  یموارد یادشده از نقاط قوت محتوای
. توانتایی  دکنت ختوبی بیتان    بته این معنا نیست که کیالنی توانسته در هر مورد حق مط تب را  

نتایج مط وب بته مخارتب در مباحتث     ةارائو  ،محتوا تح یل ،مناسبمطالب  ةارائکیالنی در 
 چالش کشیده خواهد شد. بهبعدی 
 

نقاطضعفمحتوایي2.5
متأسفانه نقاط ضعف فراوانتی   المام  ی الکما ظ   فی المصری األدببا بررسی محتوایی کتاب 

منتد مباحتث    روش توجهی نگارنده بته انجتا  ع متی و    بی ةدهند نشاننوعی  بهیم که شاهدرا 
. گستردگی و فراوانی این نقتاط ضتعف   استارالعی وی از مبانی پژوهش  پژوهشی و یا بی

فراوانتی بگیترد.    ةفاصت   «ی  اثر پژوهشی»عنوان   بهسبب شده تا این کتاب از توصیف خود 
 :است ترین نقاط ضعف محتوایی اثر مذکور برخی از مهم
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بحث ع می ختارج   ةدایرای که بر کتاب نگاشته تاحدودی از  نویسنده در انتهای مقدمهت 
کته نویستنده در انتهتای     است. توضتیح آن ه شدبینی  نوعی دچار غرور و خودبترگ بهشده و 

احمل    » بتاعنوان شده  ارائهادب عصر انحطاط  بارةمقدمه از تمامی احکامی که پیش از وی در
نامد کته   می« فعا أ فیها مئع   البکثقع  لا یملِّ» ان این میدان راگر وهشپژیاد کرده و « خ طئه
 متن ع می و عمل پژوهشی نیست. ةزیبند

عصر انحطاط و ادب مصتر   بارةشده در انجا پژوهش و مطالعات  ةپیشینبه  نکردن اشارهت 
فراوانتی تحقیقتات   وجود  بارود.  شمار می بهاثر حاضر  ةعمدنیت یکی از نواقص  در این دوره
و ده شت انجتا    ادب عربی و مصری در ایتن دوره   عصر انحطاط و بارةهایی که در و پژوهش

ای نکترده و   هتا اشتاره   کدا  از آن نگارنده به هی اما بوده،  رس دستدر زمان حیات مرلف در
اط عصتر انحطت   بتارة بودن مطالبی کته در  اشتباهبر  مبنیفقط به ذکر مط بی ک ی و بدون استناد 

 است.ده کرپیش از نگارش کتاب وی مطرح شده اکتفا 
 ةخواننتد آن ازسوی نگارنده نیت باعتث شتده تتا     صریح پرسش پژوهش و ررح نبودنت 
 .دشونخوبی متوجه هدف نگارش کتاب حاضر  بهکتاب 

دهتی ع متی در    منب به اصل  توجهی بیامانت ع می و  نکردن رعایتدهی و  ارجاع ت نبود
 .های کتاب قو  نقلبرخی 

نیتاز از دانتش    توانتد بتی   نمتی استناد رکن اساسی نگارش ع می استت و کستی    ،امروزه
کنتد کته منبت ا مرجت ا      پیشینیان، دانشی جدید بیفتاید. اخالق ع می حکم متی  ةشدتولید

 دهتی مراعتات شتود    منبت  داری در  نتت امادرستتی ذکتر گتردد و اصتل      بته شده  استفاده
 .(158: 1393 و ابویسانی  میرزایی)

 ،نمونته  رایبت  داری ع می رعایت نشده استت.  در اثر حاضر، متأسفانه در این زمینه امانت
بترای   امتا  ،و محمدبن قانصوه ذکتر شتده   ،ایاس ابن ،ابیاتی از بدرالدین زیتونی 10 ةصفحدر 
ابیاتی از محمد البکری بدون ذکر منب  آمتده   83فحة ها ارجاعی نیامده یا در ص ی  از آن هی 

 رود. شمار می بهاست. این امر نقطه ضعف بترگی برای نویسنده 

ای از ارزش و اعتبار تحقیق در گرو این است کته ستند مطتالبی کته در آن      بخش عمده
نحتو اکمتل    بته شود ذکر شود... اگر از منابعی استفاده کنیم و حتی کار خود را  مطرح می

نقد نیستت و   قابلگویند این کار  می ا  دهیم، اما مأخذ گفتار خود را بیان نکنیم، عمالًًانج
در  واقعتاً  هتا  توانیم بگوییم که این نظرات را باید پذیرفت. از کجا بدانیم این حترف  نمی

 .(140: 1391فالن مأخذ آمده یا نه؟ )پاکتچی 
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 بتاعنوان کتاب دو بیت شتعر را   14 ةحصفنویسنده حتی از این امر نیت پا را فراتر نهاده و 
. در دکنت که به استم شتاعر یتا منبت  آن اشتاره       آورد بدون این می« ق ل أحد شمراء هذا المصر»
و بدون ذکر هی  مرجعی ارائه شتده   «قعل الق ئ »صورت  بهدو بیت شعر آمده و  164فحة ص

هتای   شتده استت. نمونته    و بدون ذکر منب  بیان «وق ل آخر»است. ابیات بعدی نیت با عبارت 
 .خورد چشم می بهجای کتاب  جایمشابه در 

ایاس گرفته و بستیاری   ابنتر مطالب را از کتاب  بیش« الک ل  الیی سی » در مبحثنویسنده 
 ذکتر مرجت  کامتل و دقیتق نقتل      و بتدون  «یل س ابلن ا  یقلعل »ها را نیت فقط با عبارت  از آن
 .است  کرده
که در شعر محمتد البکتری    ،از اصطالحات صوفیه را ای مجموعه 89 ةصفحدر کیالنی ت 

هتا آورده استت. ایتن     آن بتارة بتا توضتیحی در   راه هتم بکریته( وارد شتده    ةمدرس)از شیوخ 
کته نیتازی بته     از کتاب را به خود اختصاص داده بدون این هصفحاصطالحات بیش از شش 

 ذکر آن احساس شود.
 ةصتفح تا ابتتدای   19 ةصفحتدای فصل یعنی از اب« الک ل  اإلجتم عی »در فصل  هنویسندت 

فایده در حال  یا حرا  بودن نوشیدن قهوه شتده و در ایتن    بیوارد بحثی بسیار روالنی و  22
 ی شلی بملر الم  یرحلل  أبل   زمینه حدود ی  صفحه و نتیم را بته ارجتاعی رتوالنی از کتتاب     

 ةنحتو شود و نه  آید نه به این بحث مفصل نیازی احساس می نظر می بهاختصاص داده است. 
 ارجاع ایشان به کتاب مذکور ع می است.

بیش از حتد وارد ذکتر جتئیتات شتده و بته بیتان        «الک ل  اإلجتم عی »کیالنی در فصل ت 
و  31 ةصتفح توان بته   شود. ازجم ه می احساس نمی ها مطالبی پرداخته که ضرورتی برای آن

ان قصترها و  مآن اشاره کرد که در آن بعد از اشاره به توجه برخی حاکمتان بته ستاخت    بعد از
. انتد  پردازد که برخی والیتان و امیتران ستاخته    هایی می المنفعه به ذکر موردی مکان عا اماکن 

 کردن خواننده نفعی درپی ندارد. خستهکال  و  ةارالگونه موارد جت  این
نیتت بته همتین شتیوه      ،«الک ل  الفمریل  »یعنی مبحثِ  ، کیالنی در فصل سو  از باب اوت 
ات فتراوان از اوضتاع و احتوا  حتاکم بتر فضتای فکتری مصتر         یت کرده و با ذکر جتئ عمل

ارتباط میان این مسائل با موضوع اص ی کتاب یعنتی ادب مصتری    نشدنررف و برقرار ی  از
دهتد کته    حکومت عثمانیان، خواننده را دربرابر حجم فراوانی از ارالعاتی قترار متی   ةدوردر 

 ندارد. اوای برای  جت سردرگمی فایده
مثتا    رایآید، ب شمار می بهدر نقل صحیح اشعار نیت یکی از ایرادات این کتاب دقتی  کمت 

 گونه بیان شده: کتاب چند بیتی از الخشاب آورده که بیت آخر آن این 57 ةصفحدر کیالنی 
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 واسترح  فی  یفأو ال فد  تمل

 

 یللدمللن قللعلها ملل  شللمر ب لج   

 .است  صورت اص ی آن نوشته نشده بهست و مصراع دو  این بیت از نظر وزنی مختل ا 
( با استناد به چند مط ب و نقتل  الشمر و مذاهبهکیالنی در ابتدای فصل او  از باب دو  )ت 

حتد از بتدی  و    از بتیش  ةاستتفاد گونه ادعا کرده که شعرای مصر در عصر انحطاط با  ها این آن
( و بر سرودن شتعر  58 )ابتدای ص ندبودشدت مخالف  بهمحسنات لفظی و معنوی در شعر 

انتد. وی درادامته بترای تأییتد متدعای ختود        چنینی اجماع داشته دور از هرگونه تک ف این به
گتاه بته بحتث تک تف و تصتن  در برختی        دوره را آورده و آن ای از اشعار شعرای این نمونه

نستبت داده کته ازنظتر     «قلع   دُخَّل ء  »تعبیر خود وی( پرداخته و آن را به  به) هاشعار این دور
اعتنتا نیستتند. کیالنتی نته      قابتل و دربرابر شعر مصری عصر عثمانی  ندبود یایشان گروه اندک

کنتد و فقتط بتا آوردن     اعتمادی ارائه نمی قابلبرای ادعای او  و نه مط ب دو  دلیل محکم و 
 .دانتد  متی  ناپتذیر انکار و  ،ندمستت  ،قو  و چند نمونه شتعر مط تب ختود را مستتد      نقلچند 

وی از  کنتد کته منظتور    دهد و بیان نمی نمی «قع  دخ ء» بارةهی  توضیحی در وی ،ضمندر
شتود منظتور وی افترادی     ند؛ هرچنتد از ظتاهر عبتارات مشتخص متی     ا این افراد چه کسانی

شعر عصر انحطتاط و   بارةشده در انجا ای از تحقیقات  به حجم گسترده توجه با. ندا غیرمصری
و نیتت   ،استت  ن گرفتارشدن در دا  تک ف و تصتن  که هما ،صفت غالب برای شعر این دوره

هتا نیتت    ها و دالیل آن به آن پژوهش راوان در این زمینه بهتر بود نگارنده اوالًهای ف نمونه ةارائ
نمتوداری از درصتد اشتعار روان و     ةارائت تر یا الاقل بتا   در ثانی با دالیل محکم ،دکر میاشاره 

 ،. درواقت  دکتر  متی آمار و ارقتا  اثبتات    ةارائمصنوع در عصر انحطاط در مصر نظر خود را با 
شتده   انجتا  هتای   بردن پتژوهش  سرا  زیرشعر عصر انحطاط و  بارةکردن در قضاوتگونه  این
 استناد ع می نیست. قابلآن بدون ذکر دلیل محکم و  بارةدر

شتعر مصتنوع و متک تف     بارةدر «الشمر ومذاهبه»کیالنی در باب  ،که گفته شد رور  همانت 
دهتد،   متی  ا به غیرمصریان نستبت و این شعر ربرد  نا  می «قع  دخ ء»مصر از گروهی به نا  

در همان ابتدا از بهاءالدین عام ی یاد کترده و   (المدرس  الملعی )که وی در فصل سو   حا  آن
جتا ایتن    در آن الکشتکو  اقامت در مصر و نگاشتتن کتتاب    دلیل به، است لبنانی ویکه  با آن

ست که کیالنتی بترای اثبتات    داند. این بدان معنا ر عثمانی میکتاب را جتو ادب مصر در عص
کنتد و دیتد    مطرح می خودمیل  مطابقمسائل را  یاألدب المصرشده در کتاب  مطرحمدعای 

اگتر بتا   رخ ومت »کته  د کرمهم توجه  ةنکتدر این زمینه باید به این  ثابت ع می به قضایا ندارد.
« ازپوشتاند گرایش دارد کته آن را بتا عوارتف ختود ب     عارفی داشته باشد، ربعاً ةرابطگذشته 
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هتای   ررفتی وی در نقتدها و تح یتل    بر اصل بی ،اساس این بر .(29: 1386)سمیعی گیالنی 
های کتاب صدق نکنتد،   این امر بر تمامی تح یلشاید شود. هرچند  کتاب نیت خدشه وارد می

چنینی در ی  کتاب به یقین مخاربا کتاب اعتماد ختود را   شدن با موارد این مواجههنگا   اما
های درستت نویستنده نیتت     شود که به تح یل دهد و این امر باعث می به نویسنده از دست می

 تردید بنگرد. ةدیدبا 
گویتد و آن را بته    باب دو  کتاب خود از مدارس ادبی در مصر ستخن متی   کیالنی درت 
او  از شعر فصتیح   ةمدرسکند. در سه  و شعبیه تقسیم می ،یه، ع ویه، امیریهبکر ةمدرسچهار 

به موضوعات شعری مصر )مربتوط بته ابتوکر،     توجه باگوید و این مدارس را  مصر سخن می
چهتار    ةمدرست کته   آن حتا  کنتد،   بنتدی متی   تقسیمو حاکمان و امرای مصر(  (،ع)بیت  اهل

به شعر عامی مصر ارائه شده است. بهتر بود وی شعر مصر را بته دو قستمت    توجه با)شعبیه( 
و امیریته   ،بکریته، ع ویته   ةمدرسگاه شعر فصیح را به سه  و آند کر می  تقسیمفصیح و عامیانه 

 شد. مند می واحد بهره یارچوبهبندی وی از اصل و چ تقسیمکرد تا  تقسیم می
کته نتاظر بتر     تتر از آن  ویته مباحتث بتیش   در همین باب و در بحث مدارس بکریته و ع  

ها باشد، بر افرادی از خاندان بکریته و ع ویته    موضوعات شعری این دو مدرسه و شاعران آن
ستان مباحتث ایتن دو فصتل      بتدین تأکیتد دارد و  است ها گفته شده  آن دربارةو اشعاری که 

 تاریخی به خود گرفته است. ةجنبکه ادبی باشد،  تر از آن بیش
چهتار مضتمون وصتف، غتت ،     از  «دراسل   تممیلیل   » در باب سو  در مبحثی کیالنت 

ع تت انتختاب    بارةدر اماگوید،  و توسل در شعر عصر انحطاط در مصر سخن می ،اخوانیات
مضامین معتروف در شتعر عربتی در ایتن دوره هتی        ةبقیبه  نپرداختناین چهار مضمون و 

 گذارد. می جواب در ذهن خود تنها سرا  بیین آورد و خواننده را با ا میان نمی بهسخنی 
تتن از شتعرای     هفتت به معرفتی   «الشمراء یربم  مش ه» باعنوانکیالنی در باب چهار  ت 

از بتین شتاعران مصتر در آن     تنع ت انتخاب این هفت  به اماعثمانی پرداخته،  ةدورمصر در 
 بتارة هتا در  قتو    ای نقل ر پارهعران نیت فقط به ذکاست. در معرفی این شا  ای نکرده دوره اشاره

تر به خ قیتات و   ها نیت بیش قو  نقلبرخی از اشعار ایشان بسنده کرده است. این  ةارائها و  آن
هتا   زندگی فردی این شاعران اشاره دارد و کیالنی نتوانسته برای خواننده فن شتعری آن  ةشیو

. دکنتتصتتورت ع متتی و صتتحیح آن معرفتتی  بتتهو مضتتامین اصتت ی شتتعر ایتتن شتتاعران را 
های تاریخی استت و ارالعتات    این فصل تأکید بر جنبه ةارائکیالنی در  ةشیو ،دیگر عبارت به

 گیرد. ادبی چندانی از این شاعران دراختیار خواننده قرار نمی
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نا  دارد. انتظار آن بود که کیالنی در ابتدای این فصتل از   «نثر فنی»فصل او  باب پنجم ت 
هتا را بتا آوردن    های آن صتحبت کنتد و ایتن ویژگتی     نثر فنی مصر و خصوصیات و ویژگی

همتان ابتتدا بته معرفتی برختی از      که وی از  آن حا هایی از نثر این دوره توضیح دهد.  نمونه
تتوان   گونه متی  این ،درنهایتکند.  ها اکتفا می ای از نثر آن نویسان این دوره و آوردن نمونه فنی
ای از نثتر فنتی    مالحظته درخورهتی  توضتیح   رور تقریبی  بهاین فصل متأسفانه که د کرادعا 

 دهد. مصر در عصر عثمانی دراختیار خواننده قرار نمی
گویتد. وی بعتد از توضتیحی     در فصل دو  باب پنجم از نثر مرسل ستخن متی  کیالنی ت 

لغل   »و  «ملع  قلد المجت »بته دو قستمتِ   را مختصر از نثر مرسل، اغراض نثر مرستل در مصتر   
ایتن شتیوه    کته  آورد ای از نثر متی  و برای هرکدا  از این اغراض نمونهد کن  میتقسیم  «التألیف

نثر مرستل در مصتر در    بارةنیت ع می نیست. الز  بود کیالنی جدای از توضیح نثر مرسل در
آورد و بعتد از   میتان متی   بته ستخن   هدورکرد و از نویستندگان آن   عثمانیان صحبت می ةدور

پرداختت. بعتد از توضتیح هتر      نویسان مصر به تقسیم اغراض نثتر مرستل متی    مرسلمعرفی 
آیتد کیالنتی در نوشتتن ایتن      نظر می به. دکر میتح یل و آورد  میرا  آنای از  غرض نیت نمونه

 سرعت از موضوع خارج شده است. بهو  کردهعج ه  مبحث
( استت. در ایتن فصتل    یالنار الشمبسخن از نثر عامیانه )در فصل سو  از باب پنجم نیت ت 

کتتاب   بتارة بترد. در  نتا  متی   ذا  الهم  یرةاألم یرةسو  یبرسالظ هر ب یرةسکیالنی از دو کتاب 
نته   امتا ، انتد  هکترد  تألیفآن را ی زمانی  ا دوره یدارد که چند مرلف ر نخست کیالنی بیان می

گویتد.   مدت زمانی کته کتتاب تکمیتل شتده ستخن متی      برد و نه از  کتاب مین امرلفنامی از 
 ةشتیو کته بته نثتر کتتاب و      تتر از آن  در این میان بیش اماپردازد،  به بررسی کتاب می ،درادامه

 .آورد میتان متی   بهاز موضوع کتاب و مطالبی که در آن بیان شده سخن د کننگارش آن توجه 
آیتد   و نه نامی از مرلف کتاب میده رککتاب دو  نیت به توضیحی در حد ی  بند اکتفا  بارةدر

چه در این مبحث بترای کیالنتی اهمیتت     د. گویی آنشو نگارش مرلف بررسی می ةشیوو نه 
 ،. در انتهای ایتن فصتل  ها نگارش و اس وب فنی آن ةشیودارد موضوع این دو کتاب است نه 

 آورد. دست نمی بههای آن  مصر و ویژگی ةعامیانمخارب هی  تصویری از نثر 
در این فصل کیالنتی از برختی نویستندگان    : باب ششم فصل او ، نویسندگان معروفت 

 بتارة غیتر از توضتیحی در   بته گویتد. متأستفانه وی در ایتن قستمت      معروف مصر سخن می
هتم   از مناب  مخت تف آن  نقل بهها  آن بارةسری احکا  ک ی در ی این نویسندگان و  ةنام زندگی

یگری انجا  نداده استت. درحقیقتت، انتظتار آن بتود کته وی از      بدون ذکر نا  آن مناب  کار د
عثمتانی و   ادبی مصتر در عصتر   ةر جامعدها  آنسب  نویسندگی این ادبا سخن گوید و تأثیر 
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که البته جای تمتامی ایتن متوارد    د کنها از نویسندگان قبل از خود را بررسی  نیت اثرپذیری آن
 در این فصل خالی است.

توضتیح   نتدادن درکنتار ضتعف مرجت  و     ایتن فصتل  : دانشمندان معتروف فصل دو ، ت 
 مناسب، ارتباط چندانی نیت با موضوع کتاب ندارد.

در این فصل نیت همان نقاط ضعف دو فصتل قبتل   : نویسان سیرهو ن امورخفصل سو ، ت 
فقط به ذکتر نتا  کتتاب وی اکتفتا      «یعبد االسک ق ب ق» بارةنمونه در رایخورد. ب چشم می به

 «بتاقی »کتاری   ةشیوک ی و بدون پرداختن به جتئیات یا  صورتی کامالً بهکرده و در سه سطر 
 ،آورده کته مرلتف در کتتاب ختود     ،یخینویسی وی، به بیان برخی از امور تار تاریخو سب  
ستخن   «بتاقی »جاست کته وی درادامته از دیتوان شتعری      جالب این ةنکتاست. ده کربسنده 

از  نقتل  بته ای از آن را  دست ما نرستیده، قصتیده   بهکه این دیوان  میان آورده و ضمن بیان این به
 آورد که هی  ارتباری به موضوع این فصل ندارد. می خ ص  األثرکتاب 
ای از اشتعار شتاعران ایتن دوره     نمونته  ةارائت پایتانی کتتاب را بته     ةصتفح  47کیالنتی  ت 

اشتعار نیتت    ةنمونت ای این مبحث فصل یا بابی مشخص نکرده و بترای  بر اما ،اختصاص داده
 ةنمونت جتای ایتن عمتل     بته آید اگر کیالنی  نظر می بههی  توضیح یا تح ی ی ارائه نداده است. 

کته در آن از   ،و چهتار (  ،ستو   ،هتای دو   ویژه بتاب  بههای مخت ف کتاب ) اشعار را در باب
ها شرح و تح ی تی   فراخور موضوع برای آن بهگوید، آورده بود و  اوضاع ادبی مصر سخن می

صتورت فع تی آن از    بهشد و هم این مبحث  داد، هم بر غنای ع می کتاب افتوده می ارائه می
 شد. کتاب حذف می

 :اتما  رسیده است بهی مشخص  ا نتیجه ةارائکتاب بدون ت 

از پژوهش را  آمدهدست به یدستاوردها ینتر مهم گیری نتیجهسمت در ق گر پژوهش
 ذکتر  را تحقیتق  هتای  فرضتیه  و هتا  سرا  در شده مطرح های گتینه نتیجةو  آورد یم

 یافتته،  دستت  آن بته  تحقیق روند در چهبر آن اتکا با است ممکن چنینهم کند، می
 ستقم  و صتحت  دربارةمخارب را  یاو مسائل موجود کند  آرا از برخی رد به اقدا 
 ارائته  جدیتدی  هتای  بندی تقسیم یا بومی نظریة خود کهاین یا اندازد تردید به ها آن

 .(128: 1396 یو صمد یفی)س دهد

که کیالنی در ابتدای کتاب مطالبی را مطرح کترده و تحقیقتات پتیش از ختود در      جا آن از
 ةارائت رفت در پایتان کتتاب ضتمن     ادب عصر انحطاط را زیر سرا  برده بود، انتظار می ةزمین
ای  ضتعف عمتده   گیتری  نتیجته  داشتتن ن. دکنشده را تأیید  مطرحقار  و مستند، ادعای  ةنتیج

 رود. شمار می برای این پژوهش به
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نویستنده  بهتر بود  .استکتاب  ةعمدفهرست مناب  و مصادر نیت از نقاط ضعف  نداشتنت 
 داد. فهرستی از اعال  کتاب را درپایان ارائه می

بته   توجته  بارود.  شمار می بهترین نقاط ضعف محتوایی کتاب  چه بیان شد برخی از مهم آن
خوبی مشخص است که کتاب حاضر در ایتن زمینته از    بهشده در این قسمت،  مطرحمباحث 

توان آن را ی  اثتر پژوهشتی و    صورت فع ی نمی بهکه  ای گونه بهبرد،  ای رنج می ضعف عمده
شمار آورد و قاب یت رقابت ع متی بتا ستایر     بهادب مصر در عصر عثمانی حیطة اتکا در  قابل

ندارد. البته معنای این  راتاریخ ادبیات عصر انحطاط حیطة در شده  نگاشتهآثار پژوهشی معتبر 
فیتدی را دراختیتار مخارتب قترار     سخن آن نیست که کتاب حاضر در این زمینه ارالعات م

نظریتة  کته در آن   ،تتوان اثتری پژوهشتی    دهد، ب که منظور آن است که این کتاب را نمی نمی
نظریتة  های مربتوط بته    خاصی مطرح شده و تالش شده باشد تا در روند پژوهش به پرسش

 آورد.شمار  به، کندو مط ب یا مطالب جدیدی را به دنیای ع م معرفی دهد شده پاسخ  مطرح
 

 گيری نتيجه. 6

داشتت. در   اختصاص المام  ی الکما ظ   فی یالمصر األدبپژوهش حاضر به بررسی کتاب 
و  شتود شک ی و محتتوایی بررستی و کنکتاش     ةحیطاین زمینه تالش بر آن بود تا کتاب در 

بته مطالعتات    توجته  بتا د. شتو معمو  نقاط ضعف و قوت آن در هتر حیطته بررستی     ةشیو به
کتاب مط بتی   ةمقدمشود که هرچند کیالنی در  ین زمینه باید به این نکته تأکیددر اه شد انجا 

دهتد، امتا    ادب مصر در عصر عثمانی بیتان کترده و بته مخارتب ارائته متی       بارةجدید را در
متأسفانه در متن کتاب از توانایی ع می و پژوهشی الز  برای اثبات دیدگاه ختود برختوردار   

مستندات ع متی و پژوهشتی قتوی در ایتن زمینته       ةارائخود را با و نتوانسته مخارب  یستن
 ةمایت  درونکتاب چه در شکل و ساختار بیرونتی و چته در محتتوا و     ،. در این زمینهدکنقان  

 ست:ها ترین آن برد که مهم خود از نقاط ضعف فراوانی رنج می

 ؛رراحی ج د و نوع ق م ةزمینچاپ قدیمی و نامناسب کتاب در ت 
هتای   نکتردن مرلتف از پتژوهش    استتناد و نمایه در کتتاب و   ،اعال  ،فهرست مناب نبود ت 
 ؛ادب عصر انحطاط ةزمینشده در  انجا 
نکتردن   اشتاره رترف و   ی  از دهی ارجاعهای  نکردن شیوه رعایتدهی نامناسب و  ارجاعت 

د در واحت  ةشتیو از یت    نکتردن  دیگر و درنهایت پیتروی  ررف ازبه منب  در بسیاری از موارد 
 ؛مواردی که اصل ارجاع در آن رعایت شده است
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 امتا رسد،  نظر می بهها منطقی  و ترتیب فصل استهای کتاب مناسب  بندی هرچند فصلت 
دیگتر   توانست در یت   می ها برخی فصلکه  روری به ،ندارددیگر تطابق  ها با ی  کمیت فصل

 ؛دشوادغا  
نحتوی باعتث شتده     بته های چهار  و ششم کتاب کته   نبودِ توضیحات مناسب در بابت 

فنی و ستب  و است وب    ةشیو بارة، زیرا وی دردنکنها ادا  نویسنده حق مط ب را در این باب
 ؛آورد میان نمی بهها سخنی  ادبا در این باب

گونه شترح و   هی  ةارائهایی از شعر مصری بدون  اختصاص بخش آخر کتاب به گتیدهت 
آید، زیرا مشخص نیست هتدف کیالنتی از    شمار نمی بهآن نیت امری منطقی  بارةتوضیحی در

 آوردن این بخش از کتاب چیست.
 درستی توانتد منبت     چه در این مقاله مطرح شد، باید گفت اثتر حاضتر نمتی    به آن توجه با
درستی در درس   کمت  منبعتی  توانتد   میدر ادب مصر در عصر عثمانی باشد، اما یی اتکا قابل

دانشتجویان   بترای نقتد   منظتور  بته تحصیالت تکمی ی  ةدورتاریخ ادبیات عصر انحطاط برای 
 د.شواستفاده 
 

  نوشت پی
 

 :شد گرفته بابطین معجم سایت وباز  یالنیک نامة زندگینبود مناب  مناسب  دلیل به. 1
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=2993 

 

 نامه کتاب

نتتایج نظرستنجی    راه هتم  بته ای درباب فرایند رراحتی ج تد کتتاب،     مطالعه»(، 1391اکبر ) ع یتبار،  اکبری
 .5 ، شمهر کتابپژوهشی  ت تح ی ی ةنام فصل، «مهر ةسورهای انتشارات  درمورد ررح ج د کتاب

ویراستتاران   ةمرسست ، تهتران:  نویستی  درستت  و ویترایش  کارگاه نامة درس ،(1393باقری، محمدمهدی )
 ای پارس. حرفه

 .للمت ب الکدیا  المؤسی : طرابلس ،البکعث کت ب  فی المی عد ،(2010بطرس، أنطونیوس )
، تهتران: دانشتتگاه  استتالمی انیانست  ع تتو  رویکترد  بتتا عمتومی  تحقیتتق روش ،(1391پتاکتچی، احمتد )  

 .(ع) صادق  اما 

 ، تهران: مرکت نشر دانشگاهی.نگارش آیین ،(1380حیدری، غالمرضا )

متتون   یانتقتاد  ةنام پژوهش ،«الکدیث المربی األدب ت ریخ فی الج معشناسی  آسیب»(، 1396رجبی، فرهاد )
 .1 ، ش17 س ،یع و  انسان یها و برنامه
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، تهران: فرهنگستتان زبتان و   فارسی ادبیات تاریخ تدوین در هایی نارسایی ،(1386گیالنی، احمد )سمیعی 
 ادب فارسی.

 .الفرج  ی دار: الق هرة ،المام  ی الکما ظ   فی المصری األدب ،تا( )بی سیدکیالنی، محمد
 ادبیتات  و زبتان  ایرانتی  انجمتن  ةمج ت ، «نگتاری  ادبیاتتح یل انتقادی تاریخ »(، 1389سیدی، سیدحسن )

 .14 ، شعربی

، «الکلدیث  المصر فی المربی  اللغ  آداب ت ریخبررسی و نقد کتاب »(، 1396سیفی، محسن و بهاره صمدی )
 .1 ، ش17 س ،یع و  انسان یها متون و برنامه یانتقاد ةنام پژوهش

 ةنامت  پتژوهش ، «والمامل  ی  الممللعکی  المصرین فی المربی األدب ت ریخنقدی بر »(، 1393عسکری، صادق )
 .1 ، ش14 س ،یع و  انسان یها متون و برنامه یانتقاد

 ، تهران: سخن.ادبیات تاریخ نظریة ،(1387فتوحی، محمود )

 المربلی  الشمر فی الکرک   و اإلتج ه  تح یل انتقادی کتاب »(، 1393میرزایی، فرامرز و حسین ابویسانی )
 .33، ش 14 ةدور، یع و  انسان یها متون و برنامه یانتقاد ةنام پژوهش، «الکدیث


