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 چكیده

از  و دارد نخست اطالعات کلی  گونة اند:    ادبیات اندلس دو گونهدربارة آثار پدیدآمده 
ها به سرزمین اندلس تا انقراض حکومت اسالم  در آن دیار را شامل    بدو ورود اموی

فنیون   و ،نثیر  ،ادب  اعی  از شی ر   و ،اقتصادی شود که به اوضاع سیاس ، اجتماع ،   م 
صورت تخصص  به موضیوع نایاه    بهدوم گونة . پردازد   زجل م  جدید مانند موشح و

 الشعر  کتیا    .پیردازد    خیا  می   دورة به ش ر یا نثیر اندلسی  در یی      مثالً ؛کند م 
بررس   تحلیل و. از این دسته است ،تألیف فوزی عیس  ،الموحدین عص  فی األندلسی

طیر  آرای  دیایر    ب  کتا  نکات قوت  مانند نااه تخصص  به موضوع، نقد علم  و
حیا    عیین  در و اثبات ادعای خیوی  منظور  بهد به اش ار اندیشمندان، استناد و استشها

نداشتن در ثبیت ارجاعیات، دقیت کیاف  نداشیتن در       رویه وحدتنکات ض ف  مانند 
های خا ،    اس  نکردن اش ار و گذاری حرکتقاعدگ  نحوی،  ب ها،    قو  نقلای از  پاره

مباحی  در برخی     نداشیتن  تسلسل منطقی   و ،های دشوار   نداشتن شرح کاف  از واژه
 .را نتیجه دادفصو  

 .ش ر اندلس ، عصر موحدین، موشحات، ازجا ، فوزی عیس  :ها کلیدواژه

 
 

                                                                                              

enamdari@yahoo.comادبیات عرب ، دانشااه پیام نور،  گروه زبان و استادیار *
 08/07/1398 :، تاریخ پذیرش26/02/1398تاریخ دریافت: 

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article 

distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to 

download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose 



 1398نوزدهم، شمارة هشتم، آبان سال  ،های علوم انسانی نامۀ انتقادی متون و برنامه پژوهش   352

 مقدمه. 1

خیواه در   زمیین باشید و   مشیر  شناسد؛ خواه در    مکان نم  ،رو این از .ش ر دیوان عر  است
ادبی  خیوی  را    جیا رفتنید، مییرا     هیا هیر     کیه عیر    طیوری  بیه انیدلس،   زمیین و  مغر 
های مسلمان قدم در سرزمین  گذاشتند که اوصیا  بهشیت بیرین را بیا        داشتند. عر  راه ه 

مانیدگاری از خیود   ثیار شی ری   آ سرشیار آنیان بشیکفد و    ةقریحسبب شد تا  خود داشت و
امیا   ،ندا ابتکاری خود جدید و ةنوب بهازجا  که  گذارند؛ آثاری ادب  همانند موشحات و جای به

زمین را از خاطرات خیوی    مشر و  اند نیست که اصالت خود را فراموش کرده ابدان م ن
در  در اشیتیا  بیه آن و   بلکه ب د از اندک مدت  به یاد وطن خیوی  افتادنید و   ،پاک کنند

 شیو  و  جای گذاشتند. شاعر اندلس  چنان دوری از وطن و هبها ب دوری از آن آثاری گران
تیوان گفیت شی ر     گیذارد کیه می     نمای  م  بهاشتیا  به بازگشت به وطن را در اش ارش 

 اسیت   نشیده  رودهباوجود اغراض ش ری دیار، س ،اشتیا  اندلس جز برای بیان این غربت و
کیه حاکمیان     ،ای چیون موحیدین   دورهپرداختن بیه اشی ار    ،طرف  از .(14: 2013 )الربی  

برای پرداختن بیه   دارد.نظیر  ب اهمیت   ،اند   هایشان گذاشته   دعوت به توحید را در رأس برنامه
 ةخواننید طلبد کیه ههین      است، م  ش رای آن دیار که حاصل کار ادبا و ،ربا د  ادبیات زیبا و

صیورت   بیه نویسینده توانسیته اسیت     آییا  ،او  ؛دنی کم طیو   ا  ؤسی اثر حاضر را به چنید  
میزان نوآوری اثر حاضر با آثیار مشیابه تیا چیه      ،اختصاص  به ادبیات این دوره بپردازد؟ دوم

شیرح   هیای شی ری و     اسیت در آوردن نمونیه   سنده توانستهآیا نوی ،نهایتدراندازه است؟ و 
با استناد بیه   بررس  و تحلیل و روش نقدگونه وبر   تکیه  باسطور  ةنویسند؟ باشدها موفق    آن

   .های  از اثر به ارزیاب  کتا  پرداخته است   نمونه
دار الوفعء   انتشیارات   صفحه نااشیته شیده و   502رو به قل  فوزی عیس  در  پی کتا  

سیه بیا     ایین کتیا    .ده اسیت چاپ کربار  اولینآن را م  2007سا   در لدنیء الطبءعة والنش 
قییام دولیت    ،به اوضاع سیاسی  عصیر موحیدین    ،داردکه خود سه فصل  ،با  او  در ؛دارد

 مسییحیان و  دیدگاه موحدین به یهودییان و  و ،اقتصادی ،ها، اوضاع اجتماع    جنگ ،موحدین
پیردازد. بیا  دوم بیه شی ر سینت          می   و ادب  این عصیر  ،ی علم ، دین ها   نهایت جنب در
از غیز ، هجیا ، رثیا ، زهید،     ع  ادر زیر آن سه فصل آورده که به اغراض ش ر  پردازد و   م 

شیاعران مشیهور ایین دوره هماننید      ساختار آن و سب  و های هنری ش ر و   تصو ، ویژگ 
ییا شی ر   « الشر  العدور  »با  سوم به  .عرب  پرداخته است ابنو  ،سهل، الرصاف ، الرندی ابن

 اغیراض آن و  و موشحات ةباردرکه خود به دو فصل پردازد  م قدی   سنت  و جدید دربرابر



 353   نیعص  الموحّد یف یالشر  األندلسو نقد  ،لیتحل ،یبررس

 خاتمیه و در آخیر   و پیردازد    اوزان آن می   و ،غیراض اَمشهورترین سرایندگان موشح، زجل، 
 است. فهرست منابع

 

پژوهشۀپيشين1.1
هیا اشیاره    ای از آن که بیه پیاره   تألیف شده استمندی  های ارزش ادبیات اندلس کتا  بارةدر
 و تعرریخ : األنعدل   فعی  الر بعی  األدب، عبیاس حسان ا یفتأل األندلسی األدب تءریخشود:    م 

 األدب فعی  و عبدال زیز عتیق، ةنوشت األندل  فی الر بی األدباز محمدعل  آهرشب،  نصوص
 هیای    نوآوری که هما  به تاریخ ادبیات درخشان این دوره و محمد رضوان الدایةاز  األندلسی

نقد کتیب ادبی     ةزمیناما در  ،اند   پرداختهخوی  شانة کا دور از خانه و ةقط مسلمانان در این 
 الرصع ین  فعی  الر بعی  األدب تعءریخ نقدی بر » ةمقالازجمله  ؛مقاالت زیادی نوشته شده است

 و متیون  انتقیادی  نامیة  پیژوه   ةمجلی صیاد  عسیاری کیه در     ةنوشیت  «والرثمءنی المملوکی
 چیاپ شیده اسیت و    1393سیا    ،چهیارم  ةشیمار  ،، سا  چهیارده  انسان  علوم های برنامه

ای  مقالیه که ناارنده اطالع یافته  جا آن تااما  .مقاالت دیاری ه  در این زمینه نوشته شده است
 اثر فیوزی عیسی    الموحدین عص  فی األندلسی الشر نقد کتا   که به بررس  و ،با این عنوان

صورت اختصاص  به شی ر اسیالم  در    بهکه کتا  حاضر  جا آن  از، نوشته نشده است. بپردازد
و  خود دلیل  است بر انتخیا  اثیر و اهمییت نقید و بررسی  و تحلییل آن       ،پرداخته اندلس

 ایین  ةنویسیند ارزییاب  بیه    پژوهشااه علوم انسان  نیز این اثر را بیرای نقید و   همین علت، به
 نهاد کرده است. سطور پی 

 

 . نكات قوت2

محتواییبررسینکاتقوت1.2

 پرداختن تخصصی به موضوع 1.1.2

 ،فیی الطوا ملیوک ادبیات اندلس نوشته شیده بیه عصیر     تاریخ و ةهای  که دربار   تر کتا  بی 
چراکیه در   ،انید    تر به عصر موحدین توجه داشته ک  اند و پرداخته ،ترین عصر اندلس درخشان

 ی نی  جنیگ مییان مسیلمانان و     ؛سازی را بیه خیود دیید    سرنوشت ةمرحلاین عصر اندلس 
ور شید     های صلیب  دوم در این دوره دوباره شی له  توان گفت جنگ   که م  طوری هب .مسیحیان

 ،رو ایین  از .دبیو  های اسالم  در انیدلس  ی از سرزمیندادن بخ  زیاد دست ازآن  که سرانجام 
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حیواد  بیا زبیان      زییرا بیه ثبیت وقیایع و     ،دارد بسیاریهای ادب  این دوره اهمیت    جنب 
دادن بخ  اعظ  کتا  به عصر موحیدین   اختصا کتا  با  ةنویسند .صادقانه پرداخته است
 جبران کرده است.را ادبیات اندلس  این کاست  در تاریخ و

خواهی  دید که کتیا    ندلسا ةدربارهای دیار    کتا  با کتا ین ا ةمقایس بادیار،   طر  از
 ،خا  ی ن  عصیر موحیدین   ةدورالبته در ی   ،صورت تخصص  به ش ر اندلس  بهحاضر 

از  األندلسعی  األدب فیکتا   ،مثا  رایب .است جدید پژوهش پرداخته است که در نوع خود 
های مختلیف در انیدلس      چون جغرافیای اندلس، حکومت  به موضوعات الدایة رضوان محمد
و  ،های ادب  اع  از ش ر، نثیر، نثیر فنی       موحدین و انواع گونهو ف، مرابطین، یالطوا ملوکاز 

بودن موضیوع کتیا     تخصص (. البته ضمن 6-5: 1421 الدایةکاتبان پرداخته است ) ،شاعران
قصعید  المعد    : »است آمده 81 ةصفح ، درمثا  رایب .به نکات جدیدی ه  اشاره شده است

 تر کتاب  به آن اشاره شده است. که در ک « ی نظمهء غی  شءع الجمءعیة التی یشت ک ف

 قد علمی آرای دیگرانن 2.1.2

آرای دیایر نویسیندگان و    ویک  از نکات قیوت هیر کیار علمی  نقید علمی  نظرییات        
هیای مت یددی      افزاید که نمونیه  م بر قوت محتوای کتا  موضوع این . است گران پژوه 

 بحی  روش میدح و  در  102صیفحة  در  ،نمونیه  رایبی . شیود  می  در کتا  حاضر یافت 
خبیب  )کنید در بحیر خبیب       نهاد می   آورده است که منصور به شاعران پی  ستای  چنین
الخَبَب لغة: مشی اإلبل وال : »او را مدح کنند( های بحر متدارک یا مُحدَ  است یک  از اس 

 ه: ح کءتُ المُحدَثِ تَنتَقِعلُ  فَعءعِلُن   و بح« فَرِلُن»یسمّی المتدارک خببء إلّء إذا کءن مخبونء أ  
ای بییا بحییر  قصیییدهاو را در حزمییون  ابیین و (49: 1378)م ییرو  « فَععءعِلُن فَععءعِلُن فَءعِععلُ

و قعد انخعدأ أحعد    »افزاید:    م  ،سپس. گیرد   ستاید که مورداعجا  منصور قرار م  م  خبب
معن اتعترمل عع ول الخبعب فعی      البءحثین بهذه الظءه   فزعم أن شر ا  الموحدین هعم أو   

المدیح ألو  م   فی الشر  األندلسیّ و أنّ الشر ا  السعءبقین لعم یستسعیغوه ولعم یبنعوا علیع        
ن پدییده قیرار گرفتیه    تأثیر ای تحتگران  ( که یک  از پژوه 102: 2007)عیس  « مدائحهم

بار در شی ر   ناولیکند شاعران موحدی اولین کسان  بودند که این وزن را    م  است و گمان
هیا کسیان       کند کیه قبیل از اندلسی       م اثبات در پاسخ با استناد  ،حا . کار بستند بهاندلس  

و حسبنء شءهداً علی فُسُعولة هعذا العزعم أن نقع أ     »اند:    دیار در این وزن ش ر مدح  سروده
موضعوأ  قصیدتین فی ع ول هذا البح  فی ع  و هو من شر ا  الق ن الخءم ع  البن حمدی 

 .(103 :)همان« المد  وشءهد یجز   عن کثی 
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جیا کیه شیاعر در ابتیدای      آن است، 104 ةصفحدیار از این نقد علم  نویسنده در  ةنمون
 پردازد: م دریا  راه مدح به توصیف سفر از ةقصید

 تجشمتُ هو  البح  فی طلب البحع  
 

 و لم أشکُ ص ف الده  إلّء إلی الده  
 

 أو تکشعع یفقُععل للععدیءغی أغ قععی 
 

 فهء أنء قعد أمسعیت فعی ذمعة البعدر      
 

 .(184: 1987 الصال  صءحب ابن)

کنید میدح      کیه خییا  می     را، گیران  افزاید که این ابیات ش  یک  از پیژوه     م  ،سپس
 دحضیع مء  ضءیهذا أ یف و»کند:  م خال  است، برطر   موحدین از توصیف سفر از راه دریا

 الوصعو   قبعل  ةیع البح  ال حلعة   یمعن تصعو   خلعو ی نیمن أن مد  الموحعد  نیزعم أحد البءحث
 .(104: 2007)عیس  « الممدو  یإل

جییا را  آنحییاک   رود و   منرقییه می   ةجزییر سییهل بییه  ابین جیا کییه   آن 262 ةصییفحییا در  
کنید از دسیت دشیمنان       کنید و آرزو می      را فراموش نمی  شبیلیه اِاما زادگاه   ،کند م  مدح

 سراید:   و چنین م نجات یابد 

 حمصُ التی تدعُوک غَهِّز دعو ً
 

 لِغیءثِهععء إن لععم تُجهِّععز عسععک اً 
 

 ح ّععت مصععءنرُهء األنیقععةُ باءلرِععدا
 

 فَتَ َ  باسءحَةا کلِّ قصع   قیصَع اً   
 

 .(262)همان: 

 یتن ع  و بلده أحداث یف تهل ابن مشءرکة یعل ءتیاألب هذه تد ّ»افزاید:    نویسنده درادامه م 
 یالمآتع   یع لد جسعد ی لعم  نئعذ  یح ءتیّاألقل مِن فئة یإل إنتمء ه أنَّ مِن عبءس إحسءن. د یدّعی مء

 (. همان« )وطن  هءیرءنی کءن یالت ةیاإلغتمءع

 نوآوری 3.1.2
یکی  از   ،بیر ایین اسیاس    .شیود  می  مخاطب بیه آن   ةویژتوجه  موجبنوآوری در هر اثری 

کتیا  مشیاهده    سراسیر هاسیت کیه در      گیاه نقید آن   های نو در کتا  تحلیل ابییات و    جلوه
ای از شی ر     در مبح  غز  عذری یا عفییف نمونیه   112 و 111 ةصفح ،نمونه رایشود. ب   م 

ویرع ل الشعر ا  فعی هعذا الغعز       »آورد:    ابتدا چنین م دروی  .آورد   دریس را م اِ ابنصفوان 
مع محبوبت  ومنرع  الر عءف أن ینعء  منهعء     مشءهد من الحبّ الر یف کرن یصف الشءع  لیلة قضءهء 

ابییات  سیپس بیه    و (111)همیان:  « شیئء ب غم التهءب الجوانب وتوهج غم ات الشوق فی قلبع  
 کند:   دریس استشهاد م ا  بن   صفوان
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 ضءغرت  واللیعل یعذکی تحتع    
 

 نءرین من ن سِی و مِن وغنءتع   
 

 بتنء نشرشععُ و الر عءفُ نعدیمُنء   
 

 مِن کلمءت  خم ین مِن غزلی و 
 

 و ضممتُ  ضعمّ البخیعل لمءلع    
 

 أحنو علی  مِعن غمیعع غهءتع     
 

 و أبععی ع ععءفی أن أقبّععل ثغعع ه
 

 و القلبُ مطو ّ علعی غم اتِع    
 

 .(187، 16 ج :2000)الصفدی 

هنیری اسیت تیا     دنبا  نمای  فن  و بهتر  پردازد که ابیات بی    به نقد ابیات م  ،درنهایت
 :کندعفت را نمایان  و ،رفتار، ن که بخواهد م   آن

وهذه األبیءت قد ال ترب  عن تج بة واقریة أو تصور تلوکءً أخالقیءً مرینءً بقدر معء تربع  ععن    
نزعة فنیة کمء أن کلمة )ضءغرت ( غی  مالئمة تمءمءً لمرءنی الر ّة و ال تت ق مع الجو الرءم الذ  

 (.112: 2007)عیس   ی ید الشءع  أن یخلر  علی األبیءت

 در نظییر اسیت.   ب تحلیل یک  از نکات قوت کتا  و در نوع خود  نظر و گونه نقد و این
انیواع آن ماننید:    و رعة یالطبشی ر   ة، ب ید از بییان مطیالب  دربیار    143 ةصفحجای دیاری در 

عنیوان   بیا آن  ةخالصبندی مطالب و  جمعبه  بیالدوالو ، األزهءر و ءلیال ، األنهءر، المتنزهءت
بررسی  مطالیب اسیت کیه      ات نویسنده و نقد وینظر ةپردازد که دربردارند   م « ةیإغمءل نظ  »
 .دانستتوان آن را نوآوری    م 

 (ع)ذکر مناقب اهل بیت  4.1.2

 ع( هماننید ناینی  بیر تیارک کتیا      وییژه امیام حسیین )    بیه  پرداختن به مناقب اهل بییت و 
مهی  اشیاره دارد بیه ایین شیرح کیه       به این  177 -175درخشد که نویسنده در صفحات  م 

 یفع  السعم   دررو  نیالحس رثء  یف نیاللج مرءدنشده در رثای حسین  مانند  نوشتههای    کتا 
 شناسیاند و  م نام این فن را به خواننده  بهکند و شاعران  م األبّار را م رف   ابناز  السب  أخبءر

بین   صیفوان بیتی  از   نمونیه  بیه  ماکند که    های  از ش ر شاعران مبادرت م    سپس به هکر نمونه
 کنی :   بسنده م دریس ا

 وَ هُم قَطَرُوا رأسَ الحسینا بک بال
 

 کَرنّهم قد أحسَنُوا حین أغ موا 
 

 .(177)همان: 
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هماننید   پیردازد و    می   ةیالنبو المدائحبه  192صفحة  ینیالد الشر در مبح   ،چنین ه 
جنیان   ابین بیتی  از   ،نمونیه  رایبی . پردازد   این فن م شرح شاعران  ها و نمونهباال به هکر 

 شود: م  هکر

 محمَّعععدی خیععع ُ هعععءد 
 

 باحِلمِعععع ِ وَ أنَءتِعععع   
 

 .(195)همان: 
 

بررسینکاتقوتشکلی2.2
کیه   به ایین  توجه بااما  ،بر هر چیز دیاری ترجیح دارد امحتو هرچند در هر اثر علم  مفهوم و

پیرداختن بیه    ،بنیابراین  .سزا داشته باشید  هدر خواننده تأثیری بتواند  در نااه او  شکل اثر م 
رسد که کتا  حاضیر از ایین نظیر هیی       م نظر  بهاین مقوله ه  خال  از لطف نیست. چنین 

حتیی   گییذاری و حرکییتنییه اشیی ار آن  نییه طییرح جلیید زیبییای  دارد و .داردنییقییوت   ةنکتیی
آخیر  « یا »که کتابت  طوری هب ،کرده استزیبای  استفاده  قل گذاری شده است و نه از  اعرا 
هیای   واژه 105 ةصیفح  ،نمونیه  رایبی  .دارد نقصان ،که بایست  دونقطه زیرشان باشد ،کلمات

کیه در   ،هیا  کیاری  ن رییزه طلبد به ای   اند که م    هرسه به ی  شکل نوشته شده« وإلی ،التی، فی»
 ، دقت کرد.مؤثرندزیبای  کتا  

 

 . نكات ضعف3

نکاتضعفمحتواییبررسی1.3

 وارنبودن مطالب هلسلس و نبودن تناسبم 1.1.3
وهشیی  از نکییات مثبییت آن مباحیی  در هییر کتییا  یییا اثییر پژ  داشییتن مطالییب و تناسییب

 .اسیت   نکرده کتا  حاضر گاه  این مه  را رعایتنویسندة رسد    نظر م  به .آید   م  حسا  به
 داردهیای      زیرفصیل  ،پرداخته است« اإلغتمءعیةاألحوا  »که به  ،، الفصل الثان 29 ةصفح مثالً
هیا     تناسیب  بیا عنیوان فصیل نیدارد؛ زیرفصیل      « األحوا  اإلقتصءدیة»سطور  ةناارندنظر  بهکه 

نظءم المجتمع الموحد ، األحعوا  اإلقتصعءدیة، عنءصع  السعکءن، مظعءه  الحیعء        »نید از  ا عبارت
هیا     تأمل در عنوان اصل  فصیل و زیرعنیوان   حا  با .«اإلغتمءعیة، الم أ  فی المجتمع الموحد 

دیایر در صیفحات    ةنمونی طلبد.    خود فصل  دیار م « األحوا  اإلقتصءدیة»توان گفت که    م 
نویسینده بیه   ، (ال لسع ة والطعبّ  )آیید   می     بر 64 ةصفحطورکه از عنوان  همان .است 67 تا 64
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آثیار   و ،پزشیکان  مشهورترین فالسفه وعصر موحدین،  پزشک  در اندلس و مبح  فلسفه و
شناسی    سیتاره به  67 ةصفحناگاه در  به و ها را شرح داده است   تألیفات ایشان پرداخته و آن و
 وکعءن  ال لعک  برلعم  ضعءً یأ ونیاألندلسع  اهعتمّ »پردازد که ارتباط  بیا عنیوان نیدارد:       فل  م  و

 ععء    بع    الجعءمع  ةیلیإشعب  مسعجد  یفع  یبنیُ برن المنصور أم  وقد دراتت  شجرونی الموحدون
جیا نبیود    این(؛ در 67)همان: « أروبء یف یبن م صد أو  ع أشبءخ ع قو ی کمء فکءن م صداً کونیل

شناسی    سیتاره  گاه به فل  ونا به بط بح  از فلسفه ودر چراکه  ،تسلسل منطق  هویداست
 است.  پرداخته

 نحوی قاعدگی بی 2.1.3

فهمی  خواننیده ییا دورکیردن از م نیای مقصیود        کی  توانید در     نکردن قواعد نحو م  رعایت
 جمیالت و  .رو کنید  هتوانید محتیوای کتیا  را بیا ضی ف روبی         م  ،رو این از .تأثیرگذار باشد

جرجیان   . ندلغت تیألیف شیو   براساس قواعد نحو و باید ام ن عبارات برای رساندن مفهوم و
 :نویسد  م باره  این در

 کمی  اعیرا    بیه کیه   الفاظ مانند قفل  بر آن است تیا ایین   پنهان شده وم ان  در الفاظ 
 اهیدا  سیخن در   کیه اغیراض و   طیور  همانم نا را بفهمی   )نحو( آن قفل را باز کنی  و

 .(23 :1978الجرجان  ) یابی  ها را درم  نحو آن اعرا  وبا کم   است و الفاظ نهفته

 :دشو    ان م بیقواعد نحو  ننشد رعایتبرای نمونه چند مورد 
و انتهت بذلک ثور  ابن م دنیش التی ظلت تتحعد   »در عبارت  ،، پاراگرا  دوم22 صفحة

کیه   جیای   آن ازمنصیو  اسیت و    مف یو  فییه و  « أمعد » ةواژ« تلطءن الموحدین أمد طویالً ...
« أمعداً »صیحیح آن   ،بنیابراین  .نیسیت ، پس دلیل  برای نارفتن تنیوین  است نکره منصر  و
تب یت صفت از موصیو  در م رفیه     به توجه با نکره است و صفت و« طویالً»طرف   ازاست، 

 پ  برد. آن« أمداً»بودن   منصو و  کره نتوان به    نکره بودن، م  و
ق یع  الضع ائب الواغعب تردیتهعء     و کءن ی می بذلک مِن غهة إلعی ت »، در عبارت 34 ةصفح

صیفت   اسیت و  جیا صیفت سیبب     ایندر  زیرا ،استنادرست « الواغب» ةواژ...« والیة   علی
بیودن   مؤنی  به  توجه باحا   .کند   مؤن  بودن( از ماب د تب یت م  سبب  ازنظر جنس )مذکر و

 است.« الض ائب الواغبة تردیتهء»صحیح آن  ،«تردیة»
جیا   ایین در  زییرا ازنظر نحوی نادرست اسیت؛  « المجتمع األندل »او ،  ، سطر37 ةصفح

هیی    األندل صفت یا مشتق است یا مؤو  به مشتق که  است و« المجتمع»صفت « األندل »
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این مشیکل  « األندلس»نسبت به « یّ»کردن  اضافهبا  ،بنابراین .شده نیست گفتهی  از دو مورد 
اسی  منسیو  هی  در علی  نحیو       .اسیت « المجتمع األندلسیّ»ی ن  صیحیح آن   ؛دشو م حل 

 با موصیو  مطابقیت کنید   تنکیر  ازلحاظ ت ریف و دبای صفت جامد مؤو  به مشتق است و
 .(195، 2ج تا:  ب عقیل  ابن)

م ییدود دچییار اشییتباه شییده  پییاراگرا  سییوم، نویسیینده در آوردن عییدد و، 79 ةصییفح
کیه  « تسرة ألعف و أربرمءئعة بیعت   »م دود مفرد آمده است:  تسرةکه دربرابر عدد مفرد  طوری به

تسعرة الالف  »ی نی  درسیت آن    ؛مجیرور اسیت   جمع و 10تا  3بنابر قواعد نحو م دود عدد 
 است.« وأربرمءئة بیت

 شرح کافی فقدان تحلیل و 3.1.3

ای عمیوم  نییز آن را    خوانندههای علم  بایست  بنا را بر آن نهاد که احتما  دارد    در پژوه 
 رایبی  .م قیو  اسیت   تحلیل مطالیب امیری کیامالً    شرح اصطالحات و ،این بنابر .مطال ه کند

هاست، هی  شرح  داده نشده که چرا به ایین   آن ةکه کتا  دربار ،«الموحدین» دربارة ،نمونه
شرح واف  داده نشیده  « أهل خمسین وأهل تبرین»دربارة ، 31 ةصفحیا در  .اند شدهنام نامیده 

و تلی هذه الطبقعة طبقتعءن همعء أهعل خمسعین وأهعل       »نویسنده درادامه چنین آورده است:  و
رسد شیرح نویسینده      نظر م  به .«م الذین انخ طوا فی تلک الدعو  برد أهل الجمءعةه تبرین، و

 38 ةصیفح فیزوده اسیت.   ا« أهل خمسین وأهعل تعبرین  »بلکه بر ابهام  ،گره  ناشوده فقط نه
شیرح  از آن داده   نوشیت پادر  بیود بهتیر   وتوضیح رها شده  بدون شرح و« المصءمد » ةواژ
 غبء  األطل یتواغد المصءمد  بشکل أتءتی فی ؛ أمءزیغیةهی أکب  مجموعة قبلیة »شد کیه     م 

حول درعة. یشعکلون   هضءب حءحء و و دالوتءوالحوز  توسالکبی  والصغی  وصءغ و، وتهو  
 است. (<https://www.ar.wikipedia.org>) «الجزائ  و نسبة مهمة من تکءن المغ ب

هیای دشیوار در      ، واژهدهکیر نویسینده آن را رهیا    امیا  ،دارد نیاز دیاری که به شرح ةنمون
اسیت؛ هرچنید   آمیختیه  هیای عامیانیه      ویژه در مبح  زجل کیه بیا واژه   بهابیات کتا  است 

نمونیه   رایحا  برخ  دیار رها شده است که ب این با ،464 ةصفحمواردی را شرح داده مانند 
 :آمده است ها   بیت این در که «إش الق اق، عکیکز،»های  واژه  ؛شود   چند مورد هکر م 

 بغععع اراهِ فِعععی عنقعععوا
 

 و عکیکعععز والقععع اق 

 

 إش علیععء مععن النععءس
 

 و إش علی النءس منی 
 

 (.465)همان: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7
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 :آمده است هیلدر بیت  که «عالش و عو » های یا واژه

 ذا الذ  یء قوم فتنی
 

 یء ت   عالش عو  
 

   

 (.476: همان)

 اشکال لغوی 4.1.3

های لغت آن زبیان     ها در هر زبان  رجوع به فرهنگ   اساس در انتخا  کلمات و واژه مرجع و
شناس  دان  مختص سخن ییا زبیان    زباناست.  (philology) شناس  زبان وآشنای  با زبان  و

 ةاولیی کمی  آن جایایاه    بیه است که   یاستقرای  ( و روش  توصیف 20: 1960 است )الصالح
 شیود    ت  شیناخته می   اساختار کلمیات و عبیار  و های دور و نزدی ،  زبانآن با  ةرابطزبان، 

 سیپس ثبیت  شیده،   فرهنگ لغت مستقی  از زبان عر  اصیل گرفته ،دیار بیان به (.22 همان:)
بیرای   میثالً  ؛هیا اسیتمداد جیویی       گییری واژه  کیار  بیه به ما رسیده است تا از آن برای  و شده
گیاه   . کار بیرد  بهتوان هر حر  جری را با هر ف ل     ف ل نم  راه ه  بهبردن حر  جر  کار به

ی ضِّعلهء ععن   » 127صیفحة   ،مثا  رایب .دقت کاف  ندارددر متن کتا  به این مطلب نویسنده 
کیه براسیاس    حیال   در، کار برده است به« ی ضِّل»را با ف ل « عن»، که حر  جر «... تءئ  البالد
کیار رفتیه اسیت نیه بیا       به« عل »این ف ل با حر   ال ر  لسانهای م تبر عرب  همانند    فرهنگ

 ،11 ج تیا:  بی  منظیور   ابین « )غی ه إذا غلب بءل ضل علیهمیقء : فضّل فالنء علی «. »عن»حر  جر 
نادرست است و سخن خیدای ت یال  هی     « فضّل»با « عن»جر  کاربرد حر  ،بنابراین .(524

 .(70 :اإلسرا ) «و فَضَّلنَءهُم عَلَی کَثِی   مِمَن خَلَقنَء تَ ضِیلَءً: »ستدلیل  بر این مدعا

 

بررسینکاتضعفشکلی2.3

 کتابجلد  1.2.3

چیه زیبیاتر باشید،    رسید هر    نظر م  به تبلیغات  برای خواندن کتا  است و ةمثاب بهجلد کتا  
کتیا  حاضیر از ایین زیبیای      . گییرد  آید و خواننده با اشتیا  آن را پ  م  م چش   بهتر  بی 
بیدون  « دکتعور » ةواژکیه   طیوری  به ،بهره است و اشکا  نحوی روی جلد آن را سبب شده ب 

« دکتعور » ةواژعطف بیان برای « فوزی عیس »براساس قوانین نحوی  الم آمده است و الف و
 :1366)األنصیاری   «إلیه مطابقت داشته باشید  م طو تنکیر با  ت ریف و»است که بایست  در 

م رفیه اسیت و بایسیت     « فیوزی عیسی   » نکیره آمیده و  « دکتیور »جا  (؛ اما در این594، 2 ج
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کیه در   ،آگاه ةخوانندرود که  احتما  م  ،بنابراین«. الدکتور فوزی عیس » :چنین تغییر یابد این
 باشد. کتا  نداشتهمطال ة ، رغبت  برای شود نااه او  متوجه خطای روی جلد م 

 عالئم نگارشی کارنبردن به 2.2.3
ه نویسیند  .(193: 1432 به نقطه نیاز است )شلب  ،که مفهوم کامل شد آندر پایان کالم، ب د از 

 نکیرده  چهیارم از نقطیه اسیتفاده    و ،مدر پایان پاراگرا  دوم، سو (9 ةصفح)کتا   ةمقدمدر 
وفعی ظعل هعذه الحضعءر  نشعر األدب األندلسعی       » 9 ةصفحپاراگرا  دوم  ،نمونه رایب .است 

 ،چنیین  هی  «. یستمد غذوره وأصول  من المش ق ویتن   فعی أغعوا  البیئعة األندلسعیة المت فعة     
ظعلّ،  »هیای     واژه ،جای متن مشهود است. در عبارت پیشیین  جاینکردن از تشدید در  استفاده

، 35 ةصیفح . نیامیده اسیت  کیه در کتیا    نید  دارهمیه تشیدید   « األندلسیّ، یستمدّ، األندلسعیّة 
شیدن   بسیته خط پنج ، در ابتدای سطر پرانتز باز شده است و دیار خبیری از   ،پاراگرا  دوم

 .«...تنة وق  مءئة بغل و غملت  فی کل» :آن نیست
 وییژه در متیون علمی  و    بیه  ،ناارش  در هر متن  ضروری اسیت   ئعالرعایت  ،بنابراین

تیری نییاز    کامل تر و روشن تر و محک به ابزار » رفته در این نوع آثار کار بهچراکه مفاهی   ،ادب 
]نییز    تیری  دقیت بیی    بیه ای    روزنامیه  زبیان اداری و  علت تفاوت با زبان عامیانه و به دارد و

 .(1: 1390 زاده )غالمحسین «نیازمند است

 نگاری و تایپ حروف 3.2.3

نوشیتار یکی     .افزاید   سالست متن م  جمالت بر روان  و تایپ کلمات و دقت در نوشتن و
چراکه شکل نوشتاری زبان مشکالت خیا  خیود را    ،شناس  است زباناز مباح  مرتبط با 

بایسیت    ،بنیابراین  .(13: 1987 رفت بوده است )البیرازی  دارای مراحل پی  ،چنین ه  و رددا
کلمیات بیه بهبیودی زبیان      نوشیتن الفیاظ و   درستکوشید تا با  نظر داشت و دقتدر نوشتار 
هاسیت؛     تاییپ دقییق واژه   نایاری مینظ  و   حیرو  یک  از مزایای کتا  حاضر  .دکرکم  
 ،، پیاراگرا  سیوم  21 صیفحة نمونه  رایشود. ب م افت اشکاالت  چند در کتا  ی این، باوجود
و أقءم عبد المؤمن بجبل ال عتح ی تّعب أمعور األنعدل  فقسعهمء إلعی       »در عبارت « فقسهمء» ةواژ

، پیاراگرا   28 ةصیفح اسیت.  « فقسَّمهء»صحیح آن  نادرست است و« والیءت یحکمهء أبنءؤه...
در پیاراگرا  دوم   و اسیت « نعدو ف دنء»صیحیح آن   نادرست و« ف دنءدو» ةواژخط آخر،  ،او 

واصعل األرغونیعون ضعءربءتهم حتعی نجحعوا فعی       »در عبیارت  « ضءربءتهم» ةواژهمین صفحه 
اسیت کیه بیا مفهیوم     « ض بءتهم»نادرست است و صحیح آن « اإلتتیال  علی ش قیّ األندل ...
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صیحیح آن   نادرسیت و « نمعء ی» ةواژسیطر دوم،   ،پاراگرا  سوم ،37 ةصفحه  تناسب دارد. 
« أن تخعذو حعذو إشعبیلیة   »در عبیارت  « تخذو» ةواژپاراگرا  سوم،  ،51 ةصفحاست. « نمءیب»

« ةیع الدار عنعوان »، 6 نوشیت پا ،55 ةصفحمف و  مطلق است.  و« حذو»صحیح آن  نادرست و
پیاراگرا  سیوم،   ، 56 ةصیفح « مختل عة » ةواژاسیت.  « عنعوان الدرایعة  »صحیح آن  نادرست و

« بنتشع  »و  ،پیاراگرا  سیوم   ،58 ةصفح« روایة»پاراگرا  آخر،  ،57 ةصفح« أتتءذا بن األبءر»
 ،أتعتءذ ابعن األبعءر    ،مختل ع  »ترتیب  بهها  آنصحیح  ند وا پاراگرا  سوم نادرست، 59 ةصفح
صیحیح آن   نادرسیت و « بءتنسعءخ » ةواژپیاراگرا  او ،  ، 80 ةصیفح اسیت.  « ینتش  و ،راویة
 مِعن  ابنعء »صیحیح آن   نادرسیت و « أنبء  مِن ابنء»پاراگرا  سیوم،   ،94 ةصفحاست. « بانتساخ»

« یالمنحنع  هعذا   یع ف نحوی»و « یمنح نحنونی» عبارات ،پاراگرا  دوم ،112 ةصفحاست. « أبنء 
، 118 ةصیفح اسیت.  « یالمنح هذا  یف نحویو  یمنح نحونی»ترتیب  ها به آنصحیح  نادرست و

 متعز  ی» 154صیفحة  و ، «بهءشعء  کف یف» 150 ةصفح، «ترز » ةواژ 120 صفحة، «لظهور » ةواژ
، شعءربهء  کعفّ  یفع ، تغعز  ، لظهعوره »ترتییب   بهها  آنصحیح  نادرست و« امتزغءً... الخم  وصف

 ،پیاراگرا  دوم ، 290 ةصیفح ، «تواد » ةواژ 260 ةصفحاست. « امتزاغءً... الخم  وصف متز ی
نادرسیت و  « ابعن ع بعة  » ةواژپیاراگرا  دوم،   306 ةصیفح و « غ ءغعة  ابن» ةواژ ،سطر پنج 
 است.« یع ب ابنو  ،خ ءغة ابن، تودا »ترتیب  ها به آنصحیح 

 اشعار گذاری اعراب 4.2.3

  انیدن اشی ار، شیکل  زیبیا بیه     بیر سیهولت خو   عیالوه ها در شی ر عربی     واژهداشتن اعرا  
گیذاری آخیر    اعیرا  نویسینده در   ووجه رعایت نشده  هی  بهکتا  این بخشد که در  م  کار
 د: شو م  هکر 85صفحة چند بیت از  ،ونهنم رایاست. بده کرجوی   صرفهها ه     واژه

 أذو  الصععلبءن ورا کععم 
 

 خیل الملک الخب  الندس 
 

 معععل التوحیعععد أعنتهعععء
 

 و أغءر بهعء رو  القعدس   
 

 ال یخلعف ربعک موععده   
 

 دوخ أقطعععءرهمو و دس 
 

صی وبت   دلییل  بهبسا  چه تالش کند و دخواندن ابیات بای درستبرای خواننده  ،جا ایندر 
که با مراج ه بیه کتیا  المراکشی      حال  در ،دشو ها کند یا در فه  آن دچار اشتباهکار آن را ر

 بینی :   های دشوار را با تشکیل م    ابیات را حداقل دارای اعرا  و واژه

 خیلُ المَلِکِ الخَبا ا النَدْسا  أ ذَوا  الصُّععلبءنا وَرا َکُععمُ
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 معععلَ التَوحیعععدُ أَعِنَتَّهَعععء
 

 وَ أغَءرَ باهَعء رو ُ القُعدُسا   
 

 ال یخلعفُ ربُّعکَ موععدَهُ   
 

 دَوِّخْ أقطعععءرَهُمُو وَ دُسا 
 

 (215 -214: 1881)المراکش  

اعرابی  اسیت؛    گونیه حرکیت و   هیر شود که خال  از  م هکر  87ة صفحدیاری از  ةنمون
 البته اش ار در کل کتا  به همین شکل است:

 ی می بهم ظه  ط ف بطن تءبحة
 

 فءلب  فی شغل والبح  فی صخب 
 

گذاری شده و خواندن آن بیرای   حرکتبینی  که بیت    م  بءإلمءمة المنبا مراج ه به کتا  
 خوانندگان آسان است:

 یَ مِی باهام ظَهْ َ طِ ْف  بَطْنَ تَءباحَة 
 

 فَءلبَ ُّ فِی شُغُل  وَالبَح ُ فِی صَخَبا 
 

 (102: 1987 الصال  ءحبص ابن)

 است: 125ة صفحکاری در  ک دیاری از این  ةنمون

 أمیلعععد میعععءس إذا قعععءده الصعععبء  
 

 إلعععی ملعععح اإلدال  أیعععده السعععح  
 

 أیعععوهم أن العععدمع بعععل غ ونععع   
 

 و هل عص ت یومء من الن غ  الخم  
 

البته کلمات میبه    یابی  و   شده م  گذاری حرکتبیت را  الرصاف  وانیدحا  با مراج ه به 
 است:ه دادرا ه  در حاشیه شرح 

 أُمَیلِعععدُ مَیَّعععءسی إذَا قَعععءدَهُ الصَّعععبَء  
 

 إالَععی مُلَععحا اإلدلَععء ا أَیَّععدَهُ السِّععح ُ     
 

 أَ یُعععوهِمُ أنَّ العععدَّمعَ بَعععلَّ غُ ُونَععع ُ  
 

 وَ هَل عُصِ َت یَومءً مِنَ النَّ غا ا الخَم ُ 
 

 (80-79: 1983)الرصاف  

 های خاص نکردن اسم گذاری حرکت 5.2.3

بیا گذاشیتن    میثالً  ؛گیذاری کنید   حرکیت  را دشوارهای مبه  و  هگر واژ شایسته است پژوه 
کتیا  آن  (. یکی  از ایرادهیای   87: 2006اهلل  فضلکند ) را آسان واژهضمه و ید، کسره، تشد

هیا بیرای      تلفظ آن اند و   گذاری نشده حرکتشوی  که    رو م  ههای خاص  روب است که با اس 
 ،«طععوریقنب» 182 ةصییفح، «شععنت یءقععب» 98 ةصییفحنمونییه  رایخواننییده سییخت اسییت. بیی
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 445 ةصیفح و  ،«شعنتبوس » 141 ةصیفح  ،«همشعک  ابعن » 107 ةصیفح  ،«غیءن» 187 ةصفح
 .ی کن گذاری حرکتخا  را  های اس بهتر آن است  که «الق مونی البالر »

 

 اشكاالت روش ارجاع بررسی منابع و .4

علمی    ای جز استناد به منیابع م تبیر و   چارههای خوی   گفتهکه نویسنده برای اثبات  جا آن از
یکی    ،بنیابراین  .منابع آن اسیت  های برتری علم  پس در بررس  هر اثر یک  از مالک ،ندارد
های  که نویسندگان آثار علم ، پس از انتخیا  موضیوع خیود انجیام        ترین ف الیت مه از 
موضیوع   دربیارة الزم اطالعیات  آوری  مراجع برای جمیع  در منابع و وجو جستدهند،  م 
او  مراج ه کیرده   دست ، نویسنده به منابع م تبر ورهبا این در .(38-37: 1385)دالور  است
 یفع  المرجباو  چون  دست منابع ،نمونه رایب .است  کرده تاحد وسی   از منابع استفاده و
  هعء یوز ذکع   و بیع ال ط األنعدل   غصن من بیالط ن حاز المراکش ،  المغ ب أخبءر صیتلخ
 أخبعءر  یف اإلحءطةابن صءحب الصال ، از  بءإلمءمة المناز المقری،  بیالخط ابن نیالد لسءن

مندی که در فهرست منیابع آمیده    و دیوان شاعران این دوره و دیار کتب ارزش غ نءطة
منابع ثانوییه و   ساس  وا را به منابع اولیه و نظران منابع مورداستفاده است. برخ  صاحب

انید   نامییده « مراجیع » گیروه دوم را  و« مصیادر »گیروه او  را   وانید   کیرده  جانب  تقسی 
تیر از   او  ییا مصیادر بیی     دسیت ( که نویسنده در کتا  حاضر از منابع 237 :1972 )ضیف

 تقوییت و  منظیور  بیه منابع جانب  یا مراجع استفاده کرده است. هناام نوشتن مطلبی  علمی    
 بیرای اسیتناد بیه منیابع و     .کنید    منابع پی  از خود استناد م  تحکی  نظر، نویسنده به کتب و

تیر در مقالیه کیاربرد     متن  که بیی   درون ،او  است؛ متداو دادن دو روش  ارجاعدیار  بیان به
کیه روش   نوشیت پا ،اسیت. دوم  «نام خیانوادگ  نویسینده، سیا : صیفحه    »صورت  به رد ودا

 صیفحه  اطالعات نشر و اثر و راه ه برای بار او  نام کامل نویسنده به  که م مو  چنین است
 ةواژصفحه کاف  است. در کتا  حاضر نویسینده بیه    دوم نام کتا  و برای بار خواهد بود و

کیرده کیه از روش    صیفحه را هکیر   بالفاصله صفحه ییا جلید و   کرده واو  از اس  اثر اشاره 
: 2ب یدها و ارجیاع    ومیا  6/464: ال بیر،  1، ارجیاع  19 ةصیفح مثا   رایاست. ب دور علم  به
 و المبتیدأ  وانیی ود ال بیر ها چنین اسیت   آن، این درحال  است که عنوان کامل 254 الم جب
« ،». درضمن در ارجاع او  ب د از عنیوان کتیا    المغر  أخبار صیتلخ  ف الم جب و الخبر

در  ،چنیین  هی   .نیسیت  ویرگیو  گذاشته شده است و در ارجاع سوم همان صفحه خبری از 
چهیارم   ول  در ارجاع سیوم و « وماب دها. 6/464 ال بر،»ارجاع او  در پایان ارجاع نقطه آمده 
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بیردن عالئی     کیار  به  بر ضرورت طرف ب بودن کار، هر ناقد  علم به  توجه باحا   .نقطه نیست
کند. از دیار مواردی که در این بخ  رعاییت نشیده آن      دقت در ارجاع تأکید م  ناارش  و

ای بینشیان نیفتیاده      که با منبع پیشین فاصله ،است که درصورت استفاده از منب   برای بار دوم
را در له ئمسی ایین   نکیردن  رعاییت  .شیود  می  استفاده « المصدر ن س  یء ن س »از عبارت  ،است
 277، نفسیه  3ارجیاع   و  300 المرجعب ، 2کیه ارجیاع    ریطیو  بهکنی ؛  م مشاهده  20 ةصفح
ییا   «نفسیه »است که طبق قواعید ارجیاع بایسیت      277 المرجب هدوبار 4سپس ارجاع  ،است
 4 اتکه ارجاعی  طوری به ،شود   ه  دیده م  40 ةصفحباشد. همین مشکل در  «المصدر نفسه»
بیاز   باشید. « المصدر ن س »باید  5نویس  ارجاع  ارجاعاست که بنابر قواعد  المرجبهر دو  5و 

، 135، 133، 114، 111، 106، 105، 97، 94، 89، 87، 86، 69، 64 ،59هییی  در صیییفحات  
 .ی بین را م نظم   ب و... این  165، 164، 163، 146، 137

ده از منب ی  در طیو  کتیا  آدرس    م مو  آن است که در صورت استفا روش علم  و
نمونیه   . بیرای اهمیا  هسیتی    تیوجه  و  کی  د این کامل اثر در منابع هکر شود که گاه  شاه

اسیتفاده  « 50 2 :الر بیعة  القوامی  ملحق»ها از فرهنگ لغت  واژهدر شرح  2ارجاع  34 ةصفح
 در منابع نیامده است. اما ،شده

بیه ایین    ،گویید    فالن میورخ ییا شیاعر چنیین می      آورد که    وقت  نویسنده در اثر خود م 
 .قیو  بیه وی ارجیاع دهید     نقیل طلبید کیه در پاییان       قو  مستقی  است و م  نقلست که ام ن

« حجیاری » از نقیل  بیه که نویسینده   طوری به ،بینی  م  127 ةصفحنشدن این مه  را در  رعایت
و قعد أشعءر   »داده اسیت:  به نفیح الطییب المقیری ارجیاع      نوشتپادر  وکرده مطلب  را هکر 

 ....«و هم یرنی األندلسیین أشعر  النعءس فیمعء کثع ه اا ترعءلی فعی بالدهعم       » فقء : «...الحجءر 
 است. 3/155 : نفح الطیب1ارجاع پانوشت در  اما ،بینی  قا  الحجاری است م که  طور همان

چراکییه فهرسییت منییابع براسییاس   ،کنیید   منییابع از قییوانین روش تحقیییق تب یییت نمیی  
شیود:   می  شکل زیر نوشیته   بهمنابع » .شود   ترتیب حرو  الف با  تنظی  م  به خانوادگ  و نام

)اگیر متیرج     سپس نام(، اثیر، چیاپ چنیدم، نیام متیرج       )ابتدا نام خانوادگ  و نام نویسنده
در  ،بیر ایین اسیاس    .(55: 2006اهلل  فضیل « )باشد(، مکان انتشار، انتشارات، سا  انتشار داشته
ترتییب الیف   . 2 ؛اساس اس  اثر تنظی  شده اسیت بر .1: شود دیده م بع کتا  چند اشکا  منا
 ... اسیت و  غءز یمصط دیالس. د ،المط ب یف ةیدحابن 39منبیع   مثالً ،رعایت نشده است  ئبا
نیام کوچی     .3اسیت؛   که جیای آن در حیر  همیزه    حال  در ،تاس آمده دا  حر  از ب د

فقیط   6و  ،5، 4، 3، 2منیابع  در  میثالً  ،گاه  هکر نشده اسیت  آثار گاه  هکر شده و ةنویسند
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 ،. بنیابراین آمده استنام خانوادگ   و  نام 22 و ،18، 17بع امندر  اما ،نام خانوادگ  آمده است
نام خیانوادگ  هیردو در    نام و سان باشد و براساس روش علم  تحقیق الزم است روند ی 

 منابع هکر شود.فهرست 
 

قولنقلنکردنامانتعلمیدررعایت1.4
تصر  از کسی    گران پوشیده نیست که چون مطلب  را بدون دخل و پژوه  بر اهل عل  و

ای  کیه حیر  بیه حیر  از دیایران      هی  عبیارت »نقل کنی  بایست  داخل گیومه قرار گییرد.  
انتهیای   ابتیدا و  ،دیایر  عبیارت  بیه  .(195: 1432)شلب  « گیرد شود بین گیومه قرار م  م  نقل

. یابید  شیود و کجیا پاییان می      قیو  از کجیا شیروع می      نقیل آن است که  ةدهند ننشاگیومه 
پیاراگرا   ، 19صیفحة  نمونیه   رایخورد، ب چش  م  بهنشدن این مه  در کتا  حاضر  رعایت
 :چنین است دوم

وأفءد علمء واتعرء، ولقعی   و کءن ابن توم ت قد ارتحل إلی المش ق فی مطلع المءئة السءدتة 
اإلمءم الغزالی، کمء التقی برئمة األشر یة وأخذ عنهم واتتحسن ط یقهم فی االنتصعءر للرقءئعد   
السل یة، وذهب إلی رأیهم فی ترویل المتشءب  من اآل  واألحءدیث ثم عءد إلی المغ ب بحع ا  

 .مت ج ا من الرلم

امیا   اسیت،  ارجیاع داده شیده   والخبع   المبتدأ ودیوان الرب در پایان این پاراگرا  به کتا  
قیو    نقیل همین پاراگرا  تا ارجاع دوم بیاز ابتیدای    ةادام. در نیستقو   نقلاثری از عالمت 
 سراسیر در  کیه قیو  آورده اسیت    نقیل پایان  نشانة بهرا  " اما در پایان عالمت ،مشخص نشده

 کتا  مشهود است.
المراکشی  در کتیا     از نقیل  بیه ای را    جملیه  ،خیط ششی    ،پاراگرا  دوم، 19 ةصفحدر 
فش أ فی تدری  الرلم والدعء  إلی الخی  مِعن  »آورده است:  المغ ب أخبءر تلخیص فی المرجب

قیو  را نشیان    نقیل کیه نداشیتن دقیت کیاف  نویسینده در      « غی  أن یظه  إم   وال طلبة ملک
نادرسیت  « إم  »بینی  که  م  المغ ب أخبءر تلخیص فی المرجب با تور  در کتا  زیرا ،دهد م 

آمیده:   وم ه  خوان  بهتری دارد، در کتا البته با مفه است و« أم ه»صحیح آن  است و
« فش أ فی تدری  الرلم والعدعء  إلعی الخیع  ِمعن غیع  أن یُظهاع  أمع َُه وال طلبعة مُلعک         »

ألغل خوضهم فی علم اإلعتقءد الذ  لم یکعن معن    »...(. یا در عبارت: 134: 1881 )المراکش 
بیا مراج یه بیه منبیع      .(19: 2007)عیسی   « أهل ذلک الزمءن فی المغ ب یخول فی شی  من 

 أهعل  معن  أحعد  یکعن  لم الذ  اإلعتقءد علم فی خوضهم ألغل»یابی  که چنین است:    اصل  م 
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« أحعد » ةواژی نی    .(144 :1881)المراکش  « من  شی  فی یخول الجهة تلک فی الزمءن ذلک
 تلخعیص  فعی  المرجعب در میتن کتیا    « الجهة لکت فی»جای  بهاز جمله حذ  شده است و 

 نکردن امانت علم  است. رعایتآورده که نشان از « المغ ب فی» المغ ب أخبءر
 

کواربر  اثور  ر    های مصوو  واارت للووو و   میزان مطابقت اثر با سرفصل .5
 برنامۀ آمواشی

 نشیده  برای مقطع خاص  تألیف لملل  است وا بین جهان  و  که اثر حاضر کتاب اینبه  توجه با
کیه عبیارت اسیت از آشینای  بیا      ، 17/7/1389وزارت علوم میورخ   ةمصوببا آخرین  ،است 

؛ چراکیه کتیا    داردمطابقت نشاید  که باید و چنانشاعران بزرگ این عصر،  ادبیات اندلس و
ی ن  موحدین پرداختیه و شیاعران موحیدی را بررسی      خا   ةدوربه ش ر اندلس در ی  

 ،تخصصی  بیه خیود گرفتیه اسیت. بنیابراین       ةوجهی تیر   کتا  بی  ،دیار بیان به .ده استکر
احیوا    به محتویات کتا  که عبارت اسیت از ت رییف عصیر موحیدین و اوضیاع و      توجه با

 المعدائح ، هجء ، غز ، مد خا ، اغراض ش ری اع  از  ةدورادب  این  و ،اجتماع ، سیاس 
عربی  و   ابین  و ،سیهل، الرصیاف ، الرنیدی    ابین شاعران مشهور این عصر مانند  زهدو ، النبویة

درصد با سرفصیل مصیو  وزارت    50حدود درگفت  توان م  ،ازجا  ودرنهایت موشحات 
 علوم مطابقت دارد.

 
 گیری نتیجه. 6

جهیان پیرامیون    بیه   در نایاه هو  هنیری وی   ةنتیجی  بشری و ةعاطف ش ر زبان احساس و
سبب پرداختن به این دسیتاورد   به الموحدین عص  فی األندلسی الشر کتا   ،از این میان .است
اختصاصی    صیورت مبسیوو و   بهچراکه مؤلف توانسته است  ،داردمند انسان  اهمیت  ارزش

هیای دیایر      کتیا  حاضیر بیا کتیا      ةمقایسی که    ضمن این ،به ادبیات عصر موحدین بپردازد
 دشیوار هرچنید در شیرح ابییات و اصیطالحات      ،کنید    این ادعا را اثبیات می   ندلس ا ةدربار
نتای  دسیت   این تا  بهتحلیل ک پس از بررس  واین مقاله  ةنویسند است. خوب  کار نشده به

 یافته است:

   :نکات قوت ـ

 نااه تخصص  به موضوع؛( الف
 آرای  دیار اندیشمندان؛ طر ِ ب  و نقد علم  ( 
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 اثبات ادعای خوی ؛با هد  به اش ار  استناد و استشهاد (ج
 نوآوری؛ (د
 .(ع)هکر مناقب اهل بیت  های فرهنگ اسالم  و   مطابقت با مؤلفه (ه

 :نکات ض ف ـ

 نداشتن در ثبت ارجاعات؛ رویه وحدت .الف
 ها؛   قو  نقلای از  دقت کاف  نداشتن در پاره . 
 قوانین آن؛نکردن  رعایت گ  نحوی وقاعد ب  .ج
 ی خا ؛ها   اس  نکردن اش ار و گذاری حرکت .د
 های دشوار؛   نداشتن شرح کاف  از واژه .ه
 مباح  در برخ  فصو ؛ نداشتن تسلسل منطق  .و
 نااری نامناسب. حرو گاه  تایپ  و اشکاالت .ز

 حییدوددرای )   ازنظییر مطابقییت بییا سرفصییل مصییو  وزارت علییوم تییا انییدازه ،درپایییان
 منبییع کمکیی  بییرای دانشییجویان و منظییور  بییهتییوان از آن    میی  د( خییوان  دارد ودرصیی  50

به آثار شیاعران عصیر    که شود   نهاد م  اد  اندلس بهره برد. پی  ش ر و ةعرصگران  پژوه 
موجب غنای فرهنیگ اسیالم  را بیی  از     زیرا ،صورت اختصاص  پرداخته شود بهموحدین 

ادبیای   ةمقارن تطبیق و منظور بهمقدمات  آوردن زمینه و فراه  ،طور همینآورد.    پی  فراه  م 
شناسیاندن   تحلییل و  نییز بررسی  و   هیا و  سیرزمین عصر موحدین با ادبای مسیلمان دیایر   

 مرعءدن  اننید م ؛اسیت   شیده  در سرزمین اندلس نوشیته  (ع)های  که در منقبت اهل بیت  کتا 
 األبّار. از ابن السب  أخبءر فی السم  دررو  الحسین رثء  فی اللجین
 

 نامه کتا 

 .کری  قرآن
، الموحعدین  عهعد  فعی  األنعدل   و الغع ب  بعالد  ترریخ بءإلمءمة المنّ(، 1987) صءحب الصال ، عبدالملک ابن

 .تحقیق: عبدالهءد  التءز ، بی وت: دارالغ ب اإلتالمی
 الت اث إحیء  دار: بی وت الثءنی، المجلد ،مءلک ابن أل یة علی عقیل ابن ش  (، تاب ) عبداا بهء الدین عقیل،ابن

 .الر بی
:  وتیع ب عشع ،   الحعءد  المجلد ،الر ب لسءن(، تا ب) مک م محمدبن الدینغمء   ،المص  یقیاإلف  منظورابن

 .صءدر دار



 369   نیعص  الموحّد یف یالشر  األندلسو نقد  ،لیتحل ،یبررس
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