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 چكیده

است  تتا    ناپذیر آموزش امری اجتنابحوزة  ردل وتحهای درسی برای  کتاب نقد و  ارزیابی
. بتر  دکن های آثارشان یاری معایب و کاستی کردن برطرفصاحبان آثار علمی را در بهبود و 
تتلیی  للیتپ پروینتی و     ،آن تطور سیر و عربی شعر انواعاین اساس، جستار حاضر کتاب 

است  تتا نقتا      کترد  شکلی و محتوایی نقد و بررستی   ةجنبرا از دو  ،اهلل قادری فضپ سید
توان بت  نوبتودن طتر  و     می ترین مزایای اثر مذکور از مهم .دکنآن را تبیین ت وقضع  و 

تترین معایتب شتکلی آن نیتز      موضتوعات پووهیتی اشتار  کترد. مهتم      ةارائعمپ و  ةشیو
و  ،فرهنگستتان ادب فارستی   ةنامت  شیو نکردن  رعای شمار نگارشی،  ند از اغال  پرا عبارت

د. ازیحتا  محتتوایی   شوکتاب ک  الزم اس  بازبینی و اصال   نامطلوب آرایی و صفح  قلم
 رلتی مباحتا ازمن تر روش تحقیت ،    ای ازجمل  فقتدان انستمام در ب   نیز اشکاالت عدید 

موضتوعات در برلتی ادوار    تطتور نکتردن ستیر    بررستی مطایتب،   نداشتنِ تسلسپ منطقی
و ول ا دست  نکردن ب  منتاب    مراجع و  ،دهی اندیس، ضع  در ارجاع ةدورتاریخی ازجمل  
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 مقدمه .1

علمی و ادبی صاحب اثر در نقد کتاب مرسوم و مفید اس  ک  باید پییینة پردالتن ب  
 ،بنتابراین  .(20: 1386 کتتاب  نقد و نقد کتابو بغض مطر  شود )حب  بیاجمایی و 

 ستیر  و عربتی  شعر انواع. کتاب شود میدر آغاز ب  معرفی مختصر مؤیفان اثر پردالت  
للیتپ  را  عربتی  شتعر  انتواع  تحقیت   و تدریس شر ، معرفی، در نو طرحی آن، تطوّر

. للیپ پروینی استاد زبان و ادبیات عترب  اند کرد اهلل قادری تلیی   فضپو سیدپروینی 
تت   علمتی مقایتة   150علمتی اییتان بتیز از     قةستاب و در است   تربی  مدرس  دانیگا 

لتورد   چیتم متی   بت  نامت  و رستای     نمتایی پایتان   هتا را   و د  ،تتلییفی  هف  کتاب ،پووهیی 
(<http://www.modares.ac.ir/uploads/FaResume.parvini.pdf>). اهلل میرقتادری نیتز    سیدفضپ

صتد   نیتز حتدود یت     ویعلمتی   سابقةاستاد زبان و ادبیات عرب دانیگا  شیراز اس  و در 
 .(<http://sfmirghaderi.ir>)لورد  چیم می ب پووهیی  ت علمی ةمقای

 معرفتی،  در نتو  طرحتی : آن تطتوّر  ستیر  و عربی شعر انواعکتاب  ،از آثار میترک این دو
صتفح  دانیتگا     415در  1393ستال  در کت   اس   عربی شعر انواع تحقی  و تدریس شر ،

دنبال انتدالتن   ب ک  از عنوان آن پیداس ،   چنان هم. این کتاب، کردمنتیر آن را تربی  مدرس 
ای  انواع شعر عربی اس  و براساس پییتین   تطوّرو سیر  ،تحقی ، تدریسحوزة طرحی نو در 

شتعر عربتی را مستبوه بت       تطوّرحوزة اند، تلیی  چنین کتابی در  ک  مؤیفان در مقدم  آورد 
کت  کتتاب موردنقتد بترای      ب  این توج  بااند.  دانست  لود   را از آنِسابق  ندانست  و فضپ تلیی

و برای هتر ست  مقطت  تحصتیلی ایتن رشتت        شد  دانیمویان زبان و ادبیات فارسی تدوین 
نقد و بررسی آن حائز اهمی  اس . هتدف جستتار حاضتر ایتن     بنابراین استفاد  اس ،  قابپ

تترین   یکتی از مهتم  »زیترا  ، دکنت شکلی و محتوایی ارزیابی جنبة اس  ک  اثر مذکور را از دو 
)ستلطانی  « اهداف نقد، تبادل اندیی  و نیز کم  ب  نویسند  برای تصحیح لطاهتایز است   

نقد شایست  و منصفان  آن اس  ک  درکنار »چنین نباید از این نکت  غافپ شد ک   هم .(4: 1388
 .(58: 1391)سیاوشتی  « دتوجت  قترار دهتد   اثتر را نیتز مور  قتوت  ها، نقا   ناروایی نواقص و
 .شودبیان این اثر قوت تالش لواهد شد تا با مراعات جانب انصاف نقا  ضع  و  ،بنابراین
 
هدفپژوهشوضرورتآن1.1
نقتد   ،بنابراین .دییپ فراگیربودن در محافپ دانیگاهی اهمی  لاصی دارند ب های درسی  کتاب
و غنتای  ل وتحت کردن اشتباهات احتمایی، باعا  برطرفتواند ضمن  چنین آثاری می ةمنصفان
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. ایبت  روشن است  کت    دشو گوناگونهای  ن ران حوز  شد  ازسوی صاحب  عرض آثار علمی 
بتودن آن اثتر نیست ،     ارزش کتم آن دییلی بتر  ت وقنقد ی  اثر علمی و تبیین نقا  ضع  و 

تواند بر غنای هر اثتر بیفزایتد. بتر ایتن استاس،       ورزی می دور از غرض ب بلک  نقد سازند  و 
متتن و   ةدربتار گیران  و مستتدل   داوری لرد »ک  نقد  نویسندگان جستار حاضر، با علم ب  این

دنبتال بررستی ستالتاری و     بت   ،(23: 1391)استالمی  « درمعرض داوری قراردادن آن است  
طلبتد تتا بتا     نقد و بررسی آن را متی بودن این اثر ضرورت  آموزشیمحتوایی کتاب مذکورند. 

 پیز بر غنای آن افزود  شود.از بیزهای بعدی  رف  نقا  ضع  آن در چاپ
 
روشتحقیقوسؤاالتپژوهش2.1

نقتد و ارزیتابی   شتیوة  بنتابراین  ها براساس موضوعات آن متفاوت اس ،  محتوای کتاب
بر تحلیپ محتواس . این شیو   مبتنیمحتواس . روش نقد در این جستار  تلثیر از ب ها  آن

کتار دارد   و ستر صتورتی بتا آن    بت  های تحقی  اس  کت  هتر محققتی     ترین روش از مهم
. ددار فتتراوان یدرستتی و آموزشتتی کتتاربرد ةزمینتتایتتن روش در  .(13: 1383 )ستتارولانی

 :بدین قرار اس  هاس  دنبال یافتن پاس  آن ب سؤاالتی ک  جستار حاضر 

 زمن ر شکلی و قواعد نگارشی چگون  اس ؟کیفی  کتاب موردنقد ا ـ
ل وتحت آیا محتوای کتاب متذکور درراستتای عنتوان آن است  و آیتا توانستت  است          ـ

 های شعر عربی را پوشز دهد؟ گون 
 بیندازد؟ طرحی نو آیا کتاب براساس ادعای مؤیفان توانست  اس  در این حوز  ـ
 
پژوهشۀپیشین3.1

ها کتتاب   د منتقدان های بسیاری انمام شد  و  های درسی پووهز نقد کتاب ةحوزتاکنون در 
کت    جایی تا ،کتاب موردنقد در این جستار دربارةاما  ،اند کرد نقد و بررسی  رادرسی و علمی 

 نگرفت  اس . انمامهیچ پووهیی  ،اند جو کرد و نویسندگان جس 
 

 ساختار کتاب .2

است   فح  صت  415و در  ،در قط  وزیری ،جلدی ی  آن تطوّر سیر و عربی شعر انواعکتاب 
 دارد.و پتن  فصتپ   مت   دمقاس . این کتاب ی  د  کرچاپ آن را مدرس  دانیگا  تربی ک  
است .    درک بهتر ادبیات فارستی تلکیتد شتد    بر اهمی  یادگیری زبان عربی برای   مقدم  در
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متتون ن تم و    ةزمیننُ  اثر در    و ب شدهای مربو  بدان نیز در مقدم  بررسی  پووهز ةپییین
نثر عربی اشار  شد  اس . هدف اصلی مؤیفان از تلیی  کتاب نیتز آشتناکردن دانیتمویان و    

مندان با انواع ادبتی در زبتان عربتی و فارستی و       استادان زبان و ادبیات فارسی و عموم عالق
شتد   ان بیترین شاعران و نویسندگان فارسی و عربی قدیم و جدید  کارهای آن و معروف شا 

هتای   اس  تا پس از کسب توانایی در لواندن شعر عربی ب  درک و فهتم معتانی و ارافت    
ل وامؤیفان حدود نیمتی از فصتپ    .: مقدم (1393)پروینی و قادری  هنری و ادبی نایپ شوند

حماست ، آثتار میتهور حماستی در ادبیتات ملتپ مختلت          بارةدرکتاب را ب  مباحا تئوری 
 انتد  های حماس  در ادبیات عرب التصتا  داد   و بررسی جلو  ،بندی حماس  جهان، تقسیم
انتد.   پردالتت   حماستی عترب  هایی از شتعر   فصپ ب  تحلیپ و بررسی نمون م ودو در بخز 

شتعر   تطتور این فصپ ستیر  در  .ب  بررسی شعر تمثیلی و انواع آن التصا  داردم ودفصپ 
عینتی از   ةنمونت   و درپایان چند شدبررسی  ،با تلکید بر ادبیات معاصر ،تمثیلی در ادب عربی

 170حتدود  درتترین فصتپ کتتاب و     ، کت  طتوالنی  موست   اس . فصپ شداین اشعار تحلیپ 
شکپ تطبیقتی در ادبیتات    ب های مختل  آن  گون  و شعر غنایی دربارةصفح  اس ، ب  بحا 

. بررستی  دکنت  متی  یبررست  مثتال  قایتب  در را یمتعدد یها و نمون  پردازد یمفارسی و عربی 
هایی از شعر حکمی و تعلیمی نیز مباحا مربو  ب  فصپ پایانی کتتاب   ن ری و عملی نمون 

 .اس ترین فصپ  دهد ک  کوتا  میرا تیکیپ 

 

 نقد و بررسی ساختاری کتاب .3

 هیی در جوهر  و ذات آن تتلثیر جتدی  پوو ت های شکلی و سالتاری آثار علمی جنب اگرچ  
یحتا    بت  ویتو    بت  کت  شتکپ یت  اثتر      جتا  آن ازکننتد  نیست ، امتا     تعیینعوامپ  ازندارند و 

تتوان آن را نادیتد  انگاشت      توانتد موردتوجت  مخاطبتان قترار گیترد، نمتی       شناسی می نیان 
و محاستن   شود بررسی می ابتدا سالتار کتاب حاضردر ،اسبر این اس .(242: 1396 )مقدسی

 شود. می تحلیپو معایب آن 
ای ستولت    . رنگ قهتو  داردصحافی بسیار لوبی  آن تطوّر سیر و عربی شعر انواعکتاب 

رسد اگتر نتام    ن ر می ب لاصی ب  کتاب داد  اس .  ةجلو« حلیم دموس»ابیاتی از  ةزمین پسبا 
شد؛ چتون ازیحتا     شد، بر زیبایی روی جلد افزود  می تری نوشت  می مؤیفان با سایز کوچ 

دانیتگا  تربیت  متدرس و نیتز عبتارت       نیتان انداز  با بخیی از عنوان کتاب شباه  دارد. 
.شکپ زیبایی در قسم  باالی روی جلد آمد  اس  ب « سفارش تلیی »
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ت ستالتاری باشتد.   توان یاف  کت  فاقتد اشتکاال    تر کتاب علمی و ادبی را می امروز  کم
نیز از این نقیص  لتایی نیست  و متلستفان  اشتکاالت      آن تطوّر سیر و عربی شعر انواعکتاب 

و  کنتتد یمتت میترستت لواننتتد  ذهتتن در را آناز  نامناستتب یریتصتتو آن پرشتتمارستتالتاری 
 ةارائت  در سهوی  من ور ب  ،حاضر ادداش ی. اس  انینما وضو  ب  کتاب طب  در یزدگ شتاب

 .دکن یم یبررس ریز نیعناو پیذ را ادشد ی اثر ینگارش اشکاالت لود، یها دگا ید

 

اشتباهاتتایپيفراوان1.3
عیبی ک  الزم اس  منتقد ب  آن توج  کند، فراوانی نسبی اغتال   ترین  شای »ازیحا  شکلی 

 کتتاب  نقتد  و نقتد  کتتاب « )میترک ناشر و صاحب اثتر است   مسئویی  مطبعی اس  ک  
ا مت ا کرد، دایپ باشد ینگارش اغال  فاقد یکل طور ب  ک  را یعلم یاثر نتوان دیشا .(28 :1386

چینتی آن است  کت      در نگارش و حتروف   قدیکی از ابعاد جامعی  آثار علمی  حال هر در
حتدزیادی مغفتول مانتد  و اشتتباهات تتاییی بستیاری در آن        تتا متلسفان  در کتاب موردنقتد  

توج  لوانند  را ب  لود جلتب   اشتباهاتی از همان صفحات آغازینلورد. چنین  چیم می ب 
چنتین آمتد  است :    « حماس  در یغ  و اصطال »ذیپ عنوان  2 ةصفحاز  3کند. در سطر  می
در ستطر   ؛اس صحیح « وزن» ةکلمک  « حَمِسَ صف  میبه  بر وز  فَعِپَ ب  معنی دییر اس »

 ةواژ 22 ةصتفح  11اس ؛ در سطر   شد  نگاشت « روزن»اشتبا   ب « روزن » ةواژ 17 ةصفح 15
 نوشتت  « تلیتپ »شتکپ   بت  « تحلیتپ » ةواژ 23صفح   11و در سطر  ؛«رویها»شکپ  ب « ها رومی»

 شد  اس .
 :بترای مثتال   ،ها شد  اس  باعا تغییر آن  لاگاهی اشتبا  نگارشی در اعالم و اسامی 

األربت  روایتات   »اسم کتاب  95 ةدر صفحو « مبنبی» ،شاعر عرب ،«متنبی»اسم  47ة صفحدر 
 بتن  قتسّ »نیتز نتام    173 صتفحة  دردرج شتد  است .   « األربت  روایت   « »من نخب ایتیاترات

 ثب  شد  اس .« ساعد  بن قیس» جاهلی، ةدور، لطیب میهور عرب در «ساعد  
« مدحت  »دانست  و جمت  آن را   آن را مصدر« مد »واژة شر  یغوی  در 184صفحة در 
رستد   ن تر متی   بت  های یغ  چنین جمعی وجود نتدارد و   ک  در فرهنگ حایی دراند،  دانست 

جنگ داحس  ،185صفحة در  .(858: 2004درس  باشد )معمم مصطفی و دیگران « مِدَ »
ذکتر شتد    « عوس و ذبیان»اشتبا   ب اس ،  درگرفت  عبس و ذبیان قبیلة بین دو  و غبراء، ک 
هایی از اشتباهات تاییی اس  ک  ضترورت بتازنگری فتوری     نمون  ،چ  اشار  شد اس . آن
 طلبد. آن را می
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چینيفرهنگستانادبفارسيدرحروفنامۀشیوهنکردنرعایتعدم2.3
گذاری میتان کلمتات، لتوا  بستیط و      فاصل  فارسی لط دستورفرهنگستان ادب فارسی در 

رعای  نیتود، باعتا بتدلوانی و ابهتام     را امری ضروری دانست  اس  ک  اگر  ،بکمرلوا  
ایتن اصتپ و    .(11: 1394 فارسی لط دستوربنگرید ب   ،تر شود )برای آگاهی بیز معنایی می

فرهنگستان ادب فارستی در بستیاری از صتفحات کتتاب      ةبسیاری دیگر از اصول مورداشار
تان در آن استتانداردهای فرهنگست   ةهمت توان یاف  کت    ای را می تر صفح  رعای  نید  و کم

تترین اشتکال ستالتاری     گذاری میتان کلمتات مهتم    فاصل  اجرایدق  رعای  شد  باشد.  ب 
فاصتل  رعایت     ، قتانون نتیم  نتد داروند  وند یا پس درصد کلماتی ک  پیز90کتاب اس  و در 
 شود:  کتاب اشار  میل وا ةب  اشکاالت صفح فقطدادن آن  نیان براینید  اس  ک  

در « بنتدی  تقسیم» ةواژو ، 2در سطر « ای نام  نمایز» ةواژ، 2در سطر « بندی طبق » ةواژ ـ
 .9و  ،8 ،7سطرهای 

هتا   ای در ن ر گرفت  نیتد  و از ترکیتب آن   از هم نیز هیچ فاصل  پمستق ةکلمگا  بین دو 
بتین   ةفاصل نکردن از رعای « درهم» ةواژ 1 ةصفحاز  2در سطر  .دیگری پیدا شد  اس  ةواژ
همتان صتفح  نیتز دو     6اندازد. در ستطر   اشتبا  می ب سالت  شد  ک  لوانند  را « هم»و « در»

« کت   نحتوی  ب » ةواژ بین س  2 ةصفحاند. در سطر پایانی  دیگر چسبید  ب  ی « ب  ترتیب»واژ  
 ةفاصتل هتا بایتد یت      استقالل هرکتدام از واژ   عل  ب فاصل  مراعات شد  اس  ک   قانون نیم

 .پ داد  شودکام
 
نامناسبنگارشواژگانعربيباقلم3.3

واژگان عربی با قلم مخصو ، این امر در بسیاری از صتفحات  نگارش برای تالش  باوجود
 رایبت  .کرد  اس  مخدوشرا در نگارش واژگان عربی  شروکتاب رعای  نید  و وحدت 

المثل السائر في صنااة   »و ، 10 ةصفح نوش پا ،9 ةصفحدر « تذکرة األولياء»توان ب   می ،مثال
 کت   اس  یقدر  ب  دس  نیا از ییها نمون  کثرتاشار  کرد.  11 ةصفحدر « الکاتب و الشاةر

 .گنمد ینم مقال نیا در ها آن ةهم ب  پردالتن
 
نارسایيناشيازافزودنحرفزایدبهبرخيکلمات4.3

 . بترای است   پیچیدگی ستخن شتد   اشتباهات نگارشی در برلی صفحات باعا نارسایی و 
هتای   عترب  ةانتداز  بیبرلی اشار  ب  عُمب »چنین آمد  اس :  12 ةصفح 10نمون  در سطر 
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باعتا نارستایی آن   « هتا  عترب » ةواژبعد از « ی»ک  زیادت حرف « نسب  ب  ادبیاتیان دارند
بعتد  هتای ستنتی    بندی انواع حماس  براساس قدم ، در توضیح حماس  شد  اس . در تقسیم

ای آمتد  است  کت  لواننتد       گونت   طر آلر صفح  ب از ذکر چند مثال، حرف واو در پایان س
جتا پایتان    بینتد مطلتب همتان    می ناگا  بعد قرار دارد، ویی ب صفحة ا در ه مثال ةادامپندارد  می

 اس .  آمد  دیگر بعد همان عنوان بار ةصفحیافت  و از ابتدای 
تترین   ترین و اصتیپ  قدیمی»های اساطیری آمد  اس :  نیز در توضیح حماس  8 ةصفحدر 

کت   « نوع حماس  و مربو  ب  دوران ماقبپ تتاری  و بتر مبنتای استاطیر شتکپ گرفتت  است        
آوردن حترف   21 ةصفحجمل  را نارسا کرد  اس . در « حماس » واژةبعد از « واو»زیادبودن 

ا  نیتز حرفتی از کتالم    سالس  متن شتد  است . گت    پمخبین نام مبارک پیامبر و لدا «  »
 ةترجمت شدن مفهوم افزود  اس . در همان صفح  بایتد در   گنگحذف شد  و این امر نیز بر 

 حرف واو درج شود.« دین و اعالء» ةکلمبین دو « ابویق ان»ابیات 
 

نگارشواژگانةنبودناندازدستیک5.3
تر از ستایر صتفحات آن است ؛     نگارش واژگان در برلی صفحات کتاب کوچ اندازة 

 از . ایتن امتر  کنتد  یمت  للط نیییپ ةصفح نوش پا مطایب با را آنک  لوانند   ای گون  ب 
هتایی از ایتن    نمونت   41 و ،31، 29، 25، 19اس . صفحات  کاست زیبایی ااهری کتاب 

 .اس دس  
 

کتابآشفتگيدرنگارشاشعارداخل6.3
 رمن تو  انواع شعر عربی، ابیات و قصتایدی بت    تطوّردییپ پردالتن ب   ب در کتاب موردنقد، 
 شتعر  بت  اشتعار   نیت از ا یاریبست  کت   اس  شد  ذکرتاریخی گوناگون شاهدمثال از ادوار 

 قرائت   در لواننتد   آزار باعتا  اتیت اب درج در یآشتفتگ مربو  است .   یسنت و  یکالس
 چنتین پوشتی کنتد،    اشتعار چیتم  سترایندة  اگر لوانند  از نام  ک  یا گون  ب  ،شود یم اشعار
اشتعار و ابیتات در دالتپ     کت   شایست  اس  ،بنابراینپندارد ک  با شعر نو مواج  اس .  می

 ییبتا یز یهتا  از جنب  یکی رایز ،شوددس   ها ی  جداویی طراحی شوند تا آغاز و پایان آن
 ،کتتاب  15صفحة نهفت  اس . از  آن ینیچ حروف و نگارش نوع در  یکالس شعر یااهر

تتوان بیتتی را یافت  کت  دچتار       تا پایتان کتتاب نمتی    ،ک  استیهاد ب  شعر آغاز شد  اس 
 آشفتگی در نگارش نباشد.
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اشتباهدرکتابتهمزه7.3
بت  نتوع    توجت  توجت  در کتتاب موردنقتد است .     درلورنگارش همز  یکی از نکات  ةنحو

بعتد   همتز   اگتر  لط، دستور براساس. اس  ایخط رسم در مباحا نیتر مهمهمز  از  نگارش
 شتود  ایت  نگاشتت    یواجتب است  بتر کرست     رد،یت از حرف ساکن در وسط کلمت  قترار گ  

در . است    شتد   واقت   مغفتول  ادشتد  یاصتپ   موردنقد، اثر درحال  نیا با .(98: 2000 )طربی 
، قتوانین  ادب عربتی  جتاهلی  ةدوریکتی از شتعرای    ،«ةادینا  بن سموأل»  لااسم نگارش 

 15و  14نگاشت  شتد  است . در صتفحات    « ةادیا بن سموئل»اشتبا   ب همز  مراعات نید  و 
 لورد. چیم می ب این نکت  

 

بنديآرایيوعنوانآشفتگيدرصفحه8.3

آرایی شبی  ب  طراحی سالتمان اس . گرافیس  با میورت ویراستتار و تلمتپ در    صفح 
کند ک  در آغاز هر فصپ چت  درگتا  و    بندی میخص می و فصپ فهرس  مطایب کتاب

دری بسازد تا لوانند  با دیدن آن احساس کند کت  وارد فضتای جدیتدی شتد  است       
 .(82: 1377دار  )انوری و پی 

زدگتی در   شد، شتاب اشار تر  ک  پیز چنان همو ندارد آرایی مناسبی  کتاب صفح این 
 شتد   تکترار  یعنتوان مطلبت    ی  ةرممموعیز انیدر ب گا . کامالً میهود اس طب  کتاب 

هتای   بندی انواع حماس  براساس قدم ، حماس  در تقسیم 7صفحة در  ،مثال رایب. اس 
صتفحات شتد     یدر محتوا یباعا آشفتگ یزدگ شتاب گا . اس  شد  ذکرسنتی دو بار 

ادامتة  کت  معلتوم نیست      آمد  یدوسطر مطلب  ی 9صفحة ر آغاز د ،مثال یبرا .اس 
بندی حماس  برحسب موضوع، یکتی از   در تقسیم ک  رسد ن ر می ب . کدامین بحا اس 

آمتد  است  و   « ج، د»های  شمار « أ»شمارة بعد از ، زیرا انواع حماس  از قلم افتاد  اس 
گتذاری   یابد. آشفتگی در طب  کتاب دامن شمار  نمی« ب»شمارة لوانند  اثری از عنوان 

و دارد قترار   47صتفحة   42صتفحة  ک  بعتد از   طوری ب . گرفت  اس صفحات آن را نیز 
بین ستطرها نیتز   فاصلة آرایی در  باعا سردرگمی لوانند  شد  اس . ضع  در صفح 

 یناموزون  جلوةسطرها معمول حد تر از  بیزفاصلة در برلی صفحات . نمود یافت  اس 
از ایتن ناهنمتاری     اییهت  نمونت   183 و ،90، 85، 84در صتفحات   کتاب داد  است .  ب 

 شود. می دید 
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میانجي«ي»فقدانوحدترویهدرنگارش9.3
 میتانمی « ی» چینتی  یکی دیگر از اشکاالت سالتاری کتاب فقدان وحدت روی  در حتروف 

بنتدی حماست  در    در تقستیم  ،برای مثال .اس  و این امر از سالس  و روانی اثر کاست  اس 
 ةصتفح ی مصنوعی. در  ت حماس  ای طبیعی ب گون  آمد  اس : أت حماس  کتاب این 9 ةصفح

شتکپ   بت  « ی حماسی من وم » ةواژجا ک   ؛ آنشود دید  میدیگری از اشکال یادشد   ةنمون 4
 نگاشت  شد  اس .« ای من وم »

 
نقصدرمنابعومراجعکتاب10.3

 بت   ها آن نیتر مهم از یبرل ک  س ین اشکال از یلای زیندر کتاب  شد  مناب  و مراج  استفاد 
 :اس  ذیپ شر 

 ذکتر در فهرست  منتاب     کتابدر  مورداستفاد  مناب  از یبرل یشناس کتاب میخصات ـ
 ؛اس  پیقب  نیا ازحسن انوش   یادب فارس ةنام دانزو  بهار های ؛ کتاباس   نید 

و  میصتورت مستتق   بت  در متن کتاب عمالً، چت    زین نام  کتاب در ذکرشد  مناب  یبرل ـ
 دو ازدیتدگا   متدائن  ایتوان هتای   کتاب ؛  اس نیداستفاد   م،یرمستقیصورت غ ب چ  
و  ،اثر مؤیتد شتیرازی   یفارس یاشعار سعد ةترجممرحوم انوار،  تازی و فارسی شاعر
 ؛اثر حسین چوبین از این قبیپ اس  رضا امام شاعر دعبپ

هتا از هتم از    و ممتالت و کتتاب   ها نام  انیپانیدن مناب  عربی از فارسی و نیز  تفکی  ـ
 یمناب  و مآلذ اس . داشتتن قلتم متفتاوت در برلت     ةعرضاشکاالت کتاب در  گرید

 .فهرس  مناب  اس  یدر آشفتگ یگریعامپ د زیموارد ن

چ  گفت  شد بخیی از اشکاالت سالتاری کتاب بود ک  در چاپ بعدی کتاب نیازمنتد   آن
 اس .ی دجاصال  و بازنگری 

 
 نقد و بررسی محتوایی کتاب .4

سالتار و شتکپ   در مقایس  باتر نیز اشار  شد، نقد و بررسی محتوایی کتاب  ک  پیز چنان هم
 :دارد مزایا و محاسنی ایی. کتاب موردنقد ازیحا  محتودتری دار آن اهمی  بیز

 ؛ادوار تاریخی ةهمدادن تقریباً  پوشز قرار تلفی  تاری  ادبیات با متون و تح  ـ

 گران.   روی پووهز های تحقیقی و مطایعاتی تطبیقی جدید پیز گیودن زمین  ـ
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 هتا  آن نیتتر  مهم ک  شود دید  می آن در، برلی اشکاالت محتوایی توقدرکنار این نقا  
 .اس  طر  قابپ ذیپ موارد قایب در

 

بودنعنوانکتابليک1.4
حتال   عتین  درتترین و   توان گف  ک  انتخاب عنوان مناسب برای آثار علمی مهتم  می  ئجر ب 

بت  نتوع و حمتم     توجت   بتا دشوارترین بخز کار اس . باید دانس  ک  دانیمندان و محققان 
انتختاب موضتوع و تن تیم عنتوان     دیگر چند معیتار را بترای    عبارت ب تحقی  چند ویوگی یا 

هتای مهتم در    برلتی از مؤیفت    .(21-20: 1386فتام   انتد )میتکین   مناسب برای آن بیان کرد 
و  ،انتخاب موضوع و عنوان اثر علمی عبارت اس  از جدیتدبودن، مفیتدبودن، محتدودبودن   

 وضو  و التصار عنوان.
بتا  اما میاب  اس ، ونة نمواقعی  این اس  ک  کتاب حاضر اگرچ  ازیحا  عنوان فاقد 

 هتای  ازجملت  گونت    شد  در آن، بستیاری از موضتوعات آن   های تحلیپ ن ر از نمون  صرف
الاقن   چتون   هتم  یدر کتبت مستتقپ  صتورت   ب های شعر شاعران،  شعر و نیز بررسی ویوگی

نوشتتة   اآلداب العربي  فني العرنر العساسني األول   تلیی  محمد غنیمی هالل،  یثالح  ياألدب
و دیگر کتتب تتاری     ،اثر شوقی ضی  يالشعر العرب يالفن و مذاهسه فو عبدایمنعم لفاجی، 
شتیوة   ب دارد ک   مفیدبودن فواید زیادی ةجنب از لورد. کتاب چیم می ب ادبیات و نقد ادبی 

فارستی و    گامتان آن در ادبیتات   های شتعری و پتیز   ب  بررسی گون   گون  جدید و تطبیقی
توان میاب   شد  تحصیپ حاصپ اس  و می ارائ بسیاری از مطایب اما  ، عربی پردالت  اس

« تطتوّر »کلمتة  مهمی ک  باید بدان پردالت  شود، مفهتوم  مقویة آن را در آثار دیگران یاف . 
تغییتر تتدریمی در   »معنای  ب در یغ   تطورکار رفت  اس .  ب کتاب این اس  ک  در عنوان 

 .(«طور»رییة : ذیپ ایوسیط معمم)« های حاکم بر آن اس  سالتار جامع ، روابط و ارزش
ادوار تتاریخی آن بررستی   همتة  های شعر عربی را در  در گون تحول مؤیفان باید  ،بنابراین

ستیر تتاریخی   حلقتة مفقتودة   موستوم بت  انحطتا      ةپانصدسایدورة ک   حایی درکردند.  می
در شعر حکمتی و تعلیمتی بتدان پردالتت  شتد  است .       فقط شد  اس  ک   مطر مباحا 

 گونتاگون،  موضتوعات  در عربتی  شتعر  جلتوی ب رواندیس استمرار حرک   ،دیگرسوی از
ای ب  این موضتوع نیتد  است .     رود ک  هیچ اشار  می شمارب  ،موشحات و زجپ ازجمل 

فتن  »دربتارة  همو در شعر عربی اس  ک  در کمال تعمب هیچ بحثی تحول موضوع دیگر 
دار ادبیتات عترب بت      ک  س  تن از شاعران نتام  حایی دردر کتاب نید  اس . « گویی نقیض 
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ایتن   تطتوّر و نقز انکارناپتذیری در   اند گامان این فن و فرزده پیز ،های الطپ، جریر نام
ب  ذکر تعریفی از رثتا  فقط و  نید موضوع رثا نیز همانند همو توج  ب  اند.  موضوع داشت 
( و چند نمونت  از قصتاید مربتو     176  )اس  و عام بسند  شد  لا  و تقسیم آن ب  
 اریرثا از فنون بست  نفک   یحای در اس ، شد  دیقتحلیپ و پووهز من ور  ب ب  این موضوع 

است .   نیتاز  بررسی زوایای پنهان آنمن ور  ب  تر  یعم مطایعات و اس  یدر شعر عرب ممه
 نیت ا و امتد  ین انیت م بت  ک  مادر رثاگویان عرب اس ، هیچ نامی ، «لنساء»از  ،دیگر سوی از
 یستادگ  ب  اس ، یموضوعات شعر تطوّر ریدنبال س ب ک   یکتاب ک  اوس   ح در فجحاا
 .بگذرد او نام از

 ای نتوین، بررستی ستیر    شتیو  ارائتة  ر د توفی  نسبی نویسندگانرغم  ب  ک  رسد ن ر می ب 
 را  اس . ای هم ل انواع شعر عربی با اشکاالت و نقایص عدید وتح

 

دربحثازحماسهتضاد2.4
های مربو  ب  چیستی و چگتونگی شتعر حماست  در ادب     دیدگا »مؤیفان در بررسی 

 ی شتاهنام  حتد  ک  در ادبیتات عترب اثتر حماستی در     این. اند شد تضاد دچار « عربی
، تقریبتاً مورداجمتاع   نیست  روم باستتان   ایتد  انت  و  ،یونتان  ی ادیست   و ایلیادفارسی، 
جاس  ک   . جایب ایناس حسین  ط و اثیر  ابنچون  ن ران ازجمل  بزرگانی هم صاحب

گونتاگونی  منطقتی  هتای   ادی وجود حماس  در ادبیات عرب رد نویسندگان محترم در 
ر عربتی در قایتب قصتید ، شترایط دینتی و متذهبی       محدودی  تقریبی شتع »چون  هم

اعراب، عُمب و لودلواهی اعراب و عدم تمایپ ب  تقلید از ملپ دیگتر و فردگرایتی   
کت  بت  بیتان      جتا  آندر کمتال شتگفتی،   امتا  اند،  ( را بیان کرد 12  « )در شعر عرب

بحتری  ایحماس اند، کتاب  های معروف در ادبیات ملپ گوناگون جهان پردالت  حماس 
رکنتار آثتار   کترد  و د تلقتی  آثتار حماستی   از عباسی را نیز دورة و ابوتمام از شاعران 

 شتاهنام  و  ،ایتد  ان ، ادیس  و ایلیاد، رامایان، مهابهاراتجمل  حماسی میهور جهان از
کت  بتتوان آن را    نیست   ک  در ادبیات عربی، کتتابی  تلمپ ایننکتة درلور. اند قرار داد 

ک  کتابی نامز حماس  باشد و بخیتی از اشتعار    صرف این ،ابراینبن .حماسی دانس 
آثار حماستی جهتان   زمرة تواند در  کند، نمی بحا و نبرد ،مردی آن از شماع ، جوان

دیتد   لتود را دارد و ایتن در شتعر عترب     لتا   هتای   قرار بگیرد. حماس  ویوگتی 
 .اس  نید 
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فقدانتسلسلمنطقيبینبرخيمطالب3.4
بدین معنا کت   . گذاری آثار علمی تسلسپ منطقی بین اجزای آن اس  معیارهای ارزشیکی از 

بتاوجود  کند، سخنانز در ارتبا  با همان موضوع باشتد.   اگر نویسند  از موضوعی بحا می
 در ،مثال یبرااس .   ز مباحا کتاب غفل  شد این امر در بسیاری ااز تالش فراوان مؤیفان، 

ناگتا    بت  های ایلیا ایحاوی،  دیدگا  طر  ضمن ،(160)   یانواع وص  در ادب عرب مبحا
 آمد  یایفالور حنا ادبیات تاری از  نقپ ب  رفّاء یسرّ ةنام یزندگ، «ایوص  ایمادّی»بحا  پیذ
 کدامین گون  اس ، نید  اس .از شعر وص  او  ک  نیا ب  یا اشار  چیه و

 :اس  آمد  «در ادبیات جدید عربی از قرن نوزدهم تاکنوننام   نمایز»چنین در بحا  هم

نامت  بت     ناپلئون ب  مصر و گسترش ارتبا  با غرب، نمایز ةحملجدید، پس از  ةدرودر 
( وارد 1817-1855بتار توستط متارون اینقتاش یبنتانی )      نخستتین سب  امتروزی بترای   

 ةنامت  نمتایز لتود را بتاعنوان ایبخیتپ کت       ةنامت  نمایزهای عربی شد. او اویین  سرزمین
در بیتروت اجترا نمتود. بنتابراین، ستوری  درمیتان        1848شعری بتود  است ، در ستال    

 .(95 :1393پروینی و میرقادری ) رود شمار می ب گام  این زمین  پیزکیورهای عربی در 

بت  مصتر   ناپلئون  ةحمل زمان ب  نام  زیاهور نما ادشد ی عبارات در ک  شود یم مالح  
نام  بت  ستب  امتروزین بت  جهتان       نمایز ةواردکنندو سلیم اینقاش یبنانی اویین  شد  مرتبط

 نیت ا گتام  زیپت   یسور مطلبْ از یریگ م ینت در ک  یحای در اس ، شد  یمعرفو عرب دانست  
 .باشد حیصح یبنان رسد یم ن ر ب  ک  اس  شد  یمعرف عرص 
حقیقتی یتا ممتازی بتودن      ةدربتار گتران   پتووهز ن تر   التالفکتاب ب   168 ةصفحدر 

 .شد  اس  نقپ موالنا اتیغزی از یشاهد شعر اما شد ،معیوه در شعر حافظ اشار  
در  دیقصتا  صتاحبان  یخیتتار  ریست  از هایی از شعر غزل در ادب عربتی  در تحلیپ نمون 

شتر    فتارض  ابناز شعر  یا نمون  ابتدادرک   یا گون  ب  اس ؛ شد  غفل  شد  ارائ  یها نمون 
 از یخیشتد  است  کت  ازن تر تتار      ذکتر  ملتوّ   بتن  سیقت  یها غزلاز  یا نمون سیس  ،شد 
تاریخی رعای  شتود،   ها نیز سیر نمون ارائة اگر در  ک  درس ن ر می ب . جلوتر اس  فارض ابن

 بر غنای کتاب افزود  لواهد شد.
 
فقدانانسجامدرکتابازمنظرروشتحقیق4.4

 دقت   بت  ویو  کتاب و مقای  بایتد ستالتارهای تحقیت      ب در کتاب  هر اثر علمی و پووهیی 
 کنتد کت  نویستندگان ذیتپ     ن اقتضا متی سیر منطقی نگارش چنی ،حاضر کتاب در. شود  یرعا
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 صیلصتا  انیب ب  گا  آنو  ابتدا ب  تعری  حماس  بیردازند« تعری  و لصایص حماس »عنوان 
 نخست   و افتتاد   اتفتاه   یقضت  نیت ا عکتس  درعمتپ  کت   یحای درآن اقدام کنند.  یها یوگیو و
 (.4: همان) اس  شد  اشار  حماس   یتعر ب  درادام  و شد  ذکر حماس  یها یوگیو

حماست    دربتارة پس از بحا  ،«های شعر حماسی در عصر جاهلی نیان »در پایانِ بخزِ 
عمپ بتا  درها  ک  در بخز تحلیپ نمون  اس  شد  داد در شعر جاهلی، این وعد  ب  لوانند  

در ا مت ا .(18چیستی و چگونگی شعر حماسی در عصر جتاهلی آشتنا لواهتد شتد )همتان:      
 فقتط  و نیتد   وفا وعد  نیا ب  ،جاهلی  ةدورهای شعر حماسی  بخز تحلیپ و شر  نمون 

برلتی   ةترجمت و گتا    ،شاعران، مناسب  قصید  و شتر  یغتوی   ةنام زندگی چون هم یمباحث
چیستی و چگونگی حماست  ارائت  نیتد  است . ایتن       دربارةابیات ذکر شد  و هیچ تحلیلی 

حتال شتاعر    شر کند و غیر از پردالتن ب   های بعدی کتاب نیز لودنمایی می در فصپل  ئمس
و ذکر مناسب  قصید ، هیچ تحلیلی ک  ماهی  و چیستی موضوع موردمناقی  را نیان دهتد،  

 .(193-191ان: ارائ  نید  اس  )هم
غتزل   تطتوّر  ریست  تتا  شود یم تالش« شعر غنای غزل در ادب عربی»در بخز مربو  ب  

 شتد   ی اشتباهات نالواست برل بروزانسمام در کتاب باعا  فقدانا ما شود، د یکی ریتصو ب 
جتاهلی، بت  ذکتر     ةدورغزل صریح در  دربارةپس از بحا  169 ةصفحدر  ،مثال رایب .اس  

ک  در کمال تعمتب نتام برلتی      ترین اصحاب غزل در این دور  پردالت  شد  اس  معروف
« احنو   الرقيات، قيس بن ةس اهلل العرجيّ، ةس اهلل ربيعه، ابي ةمربن»اموی ازجمل   ةدورشعرای 

ی قت تلزبتان عربتی ستهوی     ةکرد تحصیپذکر نید  اس . چنین اشتباهاتی ممکن اس  برای 
بودن ایتن اشتتبا     سهویهای ادبیات فارسی هرگز متوج   کرد  تحصیپود، اما دانیمویان و ش

 نخواهند شد.
اما انستمام الزم   اس ،  شد نییتب یخیاساس ادوار تاربر ییمد  غنا شعر 186 ةصفحدر 

از  بحتا  ناگتا   بت   یعباست  ةدوردر  ییدر شر  مد  غنتا  رایز ،شود یدر مباحا مالح   نم
شتود کت     متی  لوانند  زود متوج ک   یا گون  ب  .شد  اس  مطر در صدر اسالم  ییمد  غنا

دیگتر،   ستوی  ازنتدارد.   گون  ارتباطی با عبارات پیز از لتود  مؤیفان ازمن ر معنوی هیچ ةگفت
در بسیاری از موضتوعات  ا ماانواع شعر در ادب عربی اس ،  تطوّردنبال بررسی سیر  ب کتاب 

و بت  ادوار تتاریخی بعتد از آن     است  و اغراض شعری عصر عباسی آلرین ایستگا  مباحا 
بت  چنتد بیت  از ابتوفراس      فقطحبسیات  ةمقوی(. در 188-187ای نید  اس  )همان:  اشار 

آن این موضوع جایگاهی در شتعر   از بعدعباسی و  ةدورحمدانی بسند  شد  و گویی پیز از 
 .(190نداشت  اس  )همان:  عربی
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موددستاستفادهازمنابعضعیفو5.4
و از  هتتای درستتی بررستتی منتتاب  آن استت  یکتتی از معیارهتتای مهتتم در ارزیتتابی کتتتاب

هتایی کت  نویستندگان آثتار علمتی پتس از انتختاب         ترین فعاییت   روس  ک  از مهم همین
آوری  جتو در منتاب  و مراجت  مختلت  بترای جمت       و دهند، جس  موضوع لود انمام می

یکتی از نکتاتی کت  باعتا      .(38-37: 1385موضوع است  )دالور  درمورد معلومات الزم 
 موضتوع  بت   مربتو  و میتهور  ل وا دست  از مناب   یریگ بهر  اس ، یپووهیاثر  هرغنای 
 در منبت   190 حتدود در کت   یا گون  ب  ،اس  آن مناب  کثرت اثر نیا محاسن از یکی. اس 

بت  منتاب     نکتردن  متوارد مراجعت    یدر برلت  حتال،  نیا با. اس   شد استفاد  کتاب نگارش
، 169صتفحة  در  ،ی مثتال بترا  .اس  شد  اثر نیادوم آف   دس اکتفا ب  مناب   واول  دس 

تلیی  امیپ بدی   ،األدب و اللغ  في المفرل المعجمجاهلی ب  کتاب قصیدة در شر  اجزای 
و میتهوری از  غنتی  کت  در ایتن زمینت  آثتار بستیار       حتایی  دراستناد شد  است ،   ،یعقوب

در دست   و طت  حستین    ،دار عرب ازجمل  شوقی ضی ، مصتطفی هتدار    نویسندگان نام
 افزود. ها بر غنای اثر می ک  ارجاع ب  آن اس 

، شتود  متی ای ازمن ر یغوی بحا   واژدربارة در ی  اثر علمی و ادبی وقتی  ،دیگرنکتة 
نیتز  مستئل   این از های فرهنگ یغ  معتبر در آن زبان مراجع  شود.  شایست  اس  ب  کتاب

هتا ارجتاع    نامت   از یغ  ریغ گرید یها کتاب ب در کتاب حاضر غفل  شد  و در چند مورد 
« همتو »واژة در بحتا یغتوی    178صتفحة  تتوان در   این امر را متی نمونة . داد  شد  اس 

 .کردمالح   
 رس دست   در شتاعران  نیت دواو کت   نیا باوجوداشعار برلی شاعران فارسی، گا  در نقپ 

در  182 ةصتفح در ل  ئمست اس . این  شد  داد ارجاع  یگریمناب  د ب  دارد، قرار مندان  عالق
لورد ک  ب  یکی از آثتار شتفیعی کتدکنی ارجتاع داد       چیم می ب نقپ اشعار انوری ابیوردی 

 شد  اس .
 زیت ن آن ةترجمت  بت   شتود،  یمت  داد  ارجاع یعرب منب   ی ب  ک  زمان همدر برلی موارد، 

زند ک  چنتدین نویستند  در کتابت  اثتر      این امر ب  این شائب  دامن می .اس  شد  داد  ارجاع
ای از این آثتار است  کت      محمد غنیمی هالل نمون  المقارن األدباند. کتاب  آفرینی کرد  نقز
 داد  ارجتاع  آن یفارس ةشد ترجم  ةنسخ ب  71 ةصفحآن و در  یعرب ةنسخ ب  10 ةصفحدر 
 یهتا  نامت   انیت پا یبرلت  بت   93 و ،82 ،30 صتفحات  چون هم زین موارد یبرل در. اس  شد 

 .اس  تلمپ یبس یجا ک  شد  داد  ارجاع ییدانیمو
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هايمتواليقولنقلکثرت6.4
هتای متتوایی است .     قتول  نقپیکی از اشکاالت اساسی در پووهز علمی و ادبی کثرت 

های متوایی از یت    قول نقپ ک  کند یم ییلودنما تر زیب یزمان ینقص نیچنزش  چهرة 
 ست   175 ةصتفح  تتا  174 ةصفح آلر بند از موردبحا، اثر دراثر و ی  نویسند  باشد. 

هتا   کت  در بتین آن   بدون آن، اس  آمد  یکدکن یعیاز شف یشکپ متوای ب  میمستق قول نقپ
نیتز اتفتاه افتتاد      176صتفحة  . همین امتر در  باشد شد  ارائ  سندگانینوااهارن ری از 
شتکپ متتوایی از    بت  قتول را   نقتپ پتن    178و  177اس  کت  در صتفحات    اس . جایب

لتورد.   چیتم متی   بت  بعتدی  صتفحة  اند و این امر بتاز در دو   دیگری ذکر کرد نویسندة 
مطایبی ک  از آنِ مؤیفان اس ، بت  بتیز از   کپ  180صفحة تا  174صفحة ک  از  طوری ب 

 یو طرح  یبد یکتاب را از شکپ پووهی مباحا، ةارائ از شکپ نیارسد.  س  سطر نمی
تنتزل   ستاد   یعلمت و ب  ی  گتزارش  کرد  ، لارج داس یک  از عنوان آن پ گون  آن ،نو

 اس . داد 
 

بسیاريازشواهدشعرينکردنهترجم7.4
زبتان و  رشتتة  آشناکردن دانیمویان و استادان »مؤیفان کتاب موردنقد یکی از اهداف لود را 

کارهتای آن و   مندان با انواع ادبی در زبان عربی و فارسی و شتا    ادبیات فارسی و عموم عالق
ترین شاعران و نویستندگان فارستی و عربتی قتدیم و جدیتد و کستب توانتایی در         معروف

انتد   کترد   یتان ب« هتای هنتری و ادبتی آن    م معانی شعر عربی و ارافت  لواندن و درک و فه
اشتعار  ترجمتة  یابی ب  بخیی از این اهداف  دس الزمة  .مقدم ( :1393پروینی و میرقادری )

و ابیات عربی کتاب اس  ک  متلسفان  از این امر غفل  شتد  است . بتا رجتوع بت  ابیتات و       
و بستیاری دیگتر از    32، 31، 30، 29، 28 ،27، 26، 25، 24، 23، 22، 18، 17اشعار صفحات 

 کمبتود  نیت ا متعتدد  یهتا  نمونت  آور لواهتد بتود،    ها متالل  آنهمة صفحات کتاب، ک  ذکر 
 شتد  یم درج کتاب پانوش  در اگر هم شد  ترجم شمار  ابیات انگی  .اس  مالح  درلور

. افتزود  یمت  کتاب یبصر ةجلو و ییبایز بر دیشا ،آمد می متن در متفاوت یقلم با کم دس  ای
کت  کتتاب حاضتر بترای      جتا  آن ازابیات و اشعار اس . اغلب گذاری  دیگر عدم اعرابمسئلة 

 توانتد  یمت  اشتعار  نکتردن  ی گذار اعرابن ر گرفت  شد  اس ،  دانیمویان زبان فارسی نیز در
 یهتا  چتاپ  در رود یم انت ار ،بنابراین. کند دشوار مخاطبان از گرو  نیا یبرا را متن لواندن

 .شود برطرف حتماً میکپ نیا کتاب یبعد
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ذکرالقابعلمي8.4
روش تحقی  با ذکر ایقاب علمی ن یر استتاد و دکتتر در   حوزة ن ران  بسیاری از صاحب

ی نتوع  ب را  آنبلک   دانند، ینماحترام  ةکار را نیان نیازیرا ، ندا آثار علمی و ادبی مخای 
)گرجتی و   کننتد  یمت  قلمدادگر  ذهن و روان پووهزداوری بر  رویکرد ارزشغلبة مبین 
 شتد   اشار  آثار صاحبان یعلم ایقابب   ،یمتعدد موارد در ادشد ،ی اثر در .(32: 1395 رضی
 انتواع  کتتاب  در سایشم روسیدکتر س: »اس  آمد انواع حماس   بحا ذیپ ،مثال یبرا اس .
 «انتد  دانستت   میتقست  قتدم  و موضتوع قابتپ    پیت مختلت  از قب  یحماس  را ب  اعتبارها ،ادبی
تکترار شتد  و    زیت ن 159و  16در صتفحات   موضتوع  نیهم .(7: 1393 یرقادریمو  ینی)پرو
 کدکنی ذکر شد  اس .  ی ط  حسین و شفیعیبرا بیترت ب  استادو  دکتریقب 
 
دهيضعفدرارجاع9.4

یکی از اشکاالت محتوایی کتاب حاضر ضع  در ارجاعات است . اشتکال متذکور از چنتد     
 شود. میجنب  بررسی 

 ها قول نقلبرخی  ندادنِ ارجاع 1.9.4

داری در  ایتن بتا امانت     کت  قول ب  مناب  مللوذ لودداری شد   نقپدر برلی موارد از ارجاع 
متذکور   ةواژب  برلی معتانی یغتوی   « حماس » ةواژمثال در بحا یغوی  رایب .تعارض اس 

 .(2 :)همتان  شتود   داد  ک  ب  فرهنتگ یغتتی ارجتاع    بدون آن ،در کتب یغ  اشار  شد  اس 
مذکور از آن گرفت  شتد    ةواژنیز اتفاه افتاد  و مرجعی ک  معنای « غنا» ةواژ ةدربارهمین امر 

ای  برلتی معتقدنتد، عتد    »چون  گا  مطایبی با عباراتی هم .(149میخص نید  اس  )همان: 
 93 ةصتفح برای مثال در  .اس  ندادن ارجاع ک  مصداه واضح ارائ  شد  اس « بر این باورند

بتر  ای   دعت »های یونانی ب  زبان عربی آمد  است :   نام  نمایز نیدن ترجم یابی علپ  در ریی 
یونتانی و درنتیمت  عتدم     ةاوییهای  نام  نمایز ةترجماین باورند ک  اعتقادات اسالمی مان  از 

 عتد   نیت ا ک  نیا ب  یا اشار  چیه ک  یحای در ،«های عربی شد اهور ادب نماییی در سرزمین
نکتردن    یت رعا ةشتائب ک   طوری ب  اس ؛ نید  آمد  منب  کدام در مطلب نیا و ندا یکسان چ 

آیتد. در   پیز متی  لوانند  یبرا  یگرفتن اصول روش تحق د یناد ایدر نقپ  یدار امان  شر 
قتول   نقتپ شتکپ   بت  حکتیم  گیری توفی  ای و موض  در« ای  دع»دیدگا  منتسب ب   ،94 ةصفح

  ئنیت  دربارة 163 ةصفح در. اس  نید  دیق مطلب یبرا یمنبعا ما اس ، شد  مستقیم بیان
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هتای   برلی محققین غزل را برلاست  از ترانت  : »اس  آمد  و شد  الذ  یرو نیغزل هم
 .«داننتد  برلی دیگتر آن را برگرفتت  از تیتبیب یتا نستیب قصتاید عربتی متی         عامیان  و

دربتارة  در بحا  180صفحة در  .س ین د یپوش مللذ ب  مطلب نیا یازمندین ک  یحای در
 چیهت  بتدون نیان  و نام بیای  لاستگا  و منیل همو همین روی  تکرار شد  و دیدگا  عد 

فاقتد   هتای شتعر تعلیمتی    بندی گون  تقسیمنیز  330صفحة . در اس  شد  طر  یارجاع
نقز شعر تعلیمی در آمتوزش علتوم   »ذیپ عنوان  339صفحة در  ،چنین ارجاع اس . هم

 چیهت  دونللدون و دیدگا  او در مخایف  با شعر تعلیمی بت  بحا از ابن« مختل  عربی
 .اس  شد  ارائ  یارجاع

 اشاره به نام مرجع و پرهیز از ذکر مشخصات آن 2.9.4
ای  هتیچ اشتار    کتتاب  پانوش  در اما شد ، ارائ  آن نام ذکر با منب   ی از یمطایب یموارد در

 شتبه   نیت ا و اس   یتحق یا حرف  اصول لالف امر نیا ک  اس  نید  مللذب  میخصات 
 التذ  گتر ید ییجتا  از را مطلتب  یاصتل  منبت   بت   مراجعت   بدون مؤیفان ک  آورد یم زیپ را

در کتتاب اصتطالحات ادبتی، تتلیی      »کتاب آمد  اس :  154 ةصفحدر  ،مثال رایب .اند کرد 
 در کت  « هتای غنتایی جهتان شتنالت  شتد ...      کادن، شعر غنایی یونان یکی از برتترین گونت   

نیتز لودنمتایی    68 ةصتفح در  وضتوع مگون  ارجاعی داد  نید  اس . همتین   هیچ پانوش 
معجنم المرنحلحات    کتتاب  از مطلتب،  مللتذ  بت   اشتار   بدوننام ،  کند و تعری  نمایز می

 ةگانت  ست  هتای   وحتدت  ةمقویب   73 ةصفحدر  ،نیچن هم. اس  شد  نقپ ال رامي  والمسرحي 
بت   ا مت اصفح  ب  آن التصا  یافت  اس ،  پکاشار  شد  و تقریباً  الشعر فنارسطو در کتاب 

 یا هیچ منب  دیگری ارجاع داد  نید  اس . الشعر فنکتاب 
 آنمنبت   بت   ا مت اآمتد ،   الع وی   رابعقول مستقیم از  نقپای در قایب  جمل  174ة صفحدر 
شتد ، امتا منبت       داد  نسب « پورنامداریانتقی »سخنی ب   175 ةصفح  اس  و در نیداشار  
 ید  اس .ن ذکرآن 

 قول مستقیم نقلنبودن حدود  مشخص 3.9.4
 حتدود آن بترای لواننتد  میتخص    امتا   آمد ،شکپ مستقیم  ب هایی  قول نقپدر برلی موارد 

 در راصورت متتوایی آمتد  و حضتور مؤیفتان      ب قول مستقیم  نقپگا  نیز چندین  .اس   نید 
است  کت  از    83 و 82 صتفحات  یها قول نقپ عادم نیا. شاهد اس  کرد  نگر بسیار کم متن

 بهرام بیضایی الذ شد  اس . ایران در نمایزکتاب 
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ازمن تر ستالتاری و محتتوایی     آن تطتوّر  ستیر  و عربتی  شتعر  انتواع پس از بررستی کتتاب   
 ذیپ حاصپ شد: نتای 

 بنتدی  فصتپ  و هتای شتکلی ازجملت  طتر  روی جلتد      برلتی مؤیفت    ةجنبکتاب از  ـ
آرایتی ضتعی  از اشتکاالت     اشتباهات تاییی بستیار و صتفح   ا مااس ،  شدنی تحسین

 ؛اس اساسی آن 
ای ازجملت  فقتدان انستمام در برلتی مباحتا،       ازیحا  محتوایی نیز اشکاالت عدید  ـ

موضتوعات در برلتی ادوار    تطتوّر نکردن سیر  بررسیمطایب،  نداشتنتسلسپ منطقی 
و م ود دستت ، استتتفاد  از برلتتی منتتاب  انتتدیس و انحطتتا  ةدورتتتاریخی ازجملتت  

 ؛لورد چیم می ب ل وا دس ب  مناب   نکردن رجوع
دییپ ضتع    ب ا ما، د کرن موضوع سب  جدیدی ارائ  پردازش ةشیوکتاب ازمن ر این  ـ

گونت    آنها و التصار در برلی موضوعات، ازجمل  همتو، نتوانستت     در برلی تحلیپ
 د.کنشعر عربی را بررسی الت وتحک  شایست  اس  

 شود: نهاد می برای ارتقای سطح علمی کتاب پیز

و  ،نگتارش  قلتم نامناستبِ  اشکاالت شکلی و ستالتاری آن ازجملت  اغتال  تتاییی،      ـ
 ؛دشوآرایی اصال   صفح 

 ةهمت ، بایتد  رود کار می ب ل وتحمعنای بررسی سیر  ب  ،تطوّر ةواژوقتی در عنوان کتابی  ـ
 ةدور ،د. در ایتن کتتاب  شوادوار تاریخی بررسی  ةهمزوایای موضوع موردمناقی  در 

نهتاد   شتد  است  کت  پتیز     مطر مفقود سیر تاریخی مباحا  ةحلقانحطا  و اندیس 
 ؛دشوی بعدی بازبینی ها شود در چاپ می

، انتد  کترد  دوم استتناد  ة درجت منتاب  ضتعی  و   نویستندگان بت     در برلی از مباحتا  ـ
 تر کتاب ب  آثار نویسندگان میهور مراجع  شود. شود برای غنای بیز نهاد می پیز
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