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  دهكيچ
تـاريخ ادب   بـارة تهرانـي، در  ، اثر نادر نظامالعصر الحديث يف ةياللغة العربتاريخ آداب كتاب 

تـا بـا بررسـي رويـدادها و      ،شده است. در اين كتاب نويسنده كوشيده  معاصر عرب نوشته
شـمايي كلـي از    ،شاعران اين عصـر  ةدربارهاي ادبي معاصر و آوردن سطوري چند  جريان

اين كتاب نشان از آن  ةبررسي و مطالع حيات ادبي عرب در اين دوره به مخاطب ارائه دهد.
هـايي دارد كـه در    خالي از نقص نيست و كاستي ،چون ديگر آثار قلمي ،دارد كه اين اثر نيز

ق يـ با بررسـي دق  د،نكوش مين مقاله يادر  گاننگارند توجه شود.هاي بعدي بايد به آن  چاپ
 ةسنديبندي نو يزان پايم ،ت اصول منطقي نقد علمييطرفانه و با رعا كردي بيين اثر در رويا

هـاي آن بـراي تحقـق اهـداف      هاي علمي نگارش كتـاب و اسـتفاده از ابـزار    اريآن را به مع
عنوان منبعي درسي براساس معيارهـاي   بهضمن ارزيابي اين كتاب  ،ود ننآموزشي بررسي ك

  د.نهاي اثري فني و تخصصي مشخص كن ژگييرا از و  آنزان برخورداري يم ،منابع درسي
بررسي ساختاري، تاريخ ادبيات، ، العصر الحديث يف ةياللغة العربب آداتاريخ  :ها دواژهيلك

  .بررسي محتوايي، بررسي صوري
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هـاي مهـم در شـناخت اثـر، دريافـت       جاكه بررسي زمان آفرينش اثـر ادبـي از مؤلفـه    ازآن

 ،تـاريخ ادبيـات   ،آن است ةپديدآورندو آشنايي با  ،تحليل متن ،هاي مختلف سبكي ويژگي
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هـاي    و در دورهاسـت  گران بـوده   همواره در مركز توجه پژوهش ،فنون اصلي ادب ةمثاب به
مـي در ايـن حيطـه بـه عـالم ادب      و آثـار مه شـده    پرداختـه زماني مختلف بسـيار بـدان   

  شده است.  عرضه
هـاي جهـاني، اسـتعمار،     ازجمله جنـگ  ،عواملي چند سبب  به ،تاريخ ادب معاصر عرب

و  ،زمـين  آشنايي بـا ادبيـات مغـرب    بر جهان عرب، شرايط خاص سياسي و اجتماعي حاكم
هاي فكري و فلسـفي غـرب، دچـار     نقدي و رويكردهاي ادبي و جريان يآراگيري از  بهره

رويـدادهايي كـه    ؛روي آن گشـوده شـد    پـيشِ هـاي جديـدي    افـق  و تغييراتي بنيادين شد
  اند. نظر دور نداشته نويسندگان در پژوهش درباب ادب اين عصر از

تهرانـي، اثـري بـا     نـادر نظـام   ةنوشـت ، العصر الحديث يف يةآداب اللغة العربتاريخ كتاب 
انـدازي كلـي از حيـات ادبـي عـرب در       ب معاصر عرب است كه چشماد  محوريت تاريخ

در آن مندي كـه   باوجود اطالعات ارزش ،دهد. اين كتاب دوران معاصر به مخاطب ارائه مي
  دارد.نياز ها به بازنگري و اصالح  در برخي زمينه ،استده مآاز ادب معاصر عربي گرد 

ن يـ ابي ايلي به بررسي و ارزيتحل  ــ فييبا روش توص كوشند مين مقاله يانگارندگان در 
هاي فني آن را در سه سطح ساختاري و محتوايي و شـكلي بـا طـرح     ژگييد و وناثر بپرداز
  ند:نكن يها تبب هاي زير و پاسخ به آن پرسش
ش و نگـارش چگونـه   يرايـ ت قواعـد عمـومي و  يـ رعاو لي و چاپي اثـر  كت شيفكي ـ

 شود؟ مي  ابييارز
  اثر با عنوان و فهرست آن در چه حد است؟زان انطباق محتواي يم ـ
د چگونه اسـت و  يها و اطالعات اثر ازجهت ارجاع به منابع جد زان روزآمدي دادهيم ـ

د، يـ علمـي جد  ةيـ از طرح نظر ن اثر وجود دارد؟ (اعميي از نوآوري در ايها ا نمونهيآ
تـي  يالقات علمي روزآمد، طرح افقي نـو و خ يري ادبيارگك ساختار علمي نو، به ةارائ
 و ...) ،د مباحثيم جديژه، تنظيو

  
 معرفي كتاب .2

  تهراني نظام نادر 1.2
در دمشـق متولـد شـد و    ش  1312در  ،و شـاعر  ،اديـب، متـرجم، ناقـد    ،تهرانـي  نظـام نادر 

زبـان و   ةرشتپايان رساند و در دانشگاه دمشق در   هتحصيالت ابتدايي خود را در اين شهر ب
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پرداخت و تحصيالت تكميلي خود را در دانشگاه تهران ادامه داد و تحصيل  بهادبيات عربي 
ش  1343التحصيل شد و از  زبان و ادبيات عربي فارغ ةرشتدر اين دانشگاه در ش  1349 در
هاي متعدد بـه تـدريس    پس در دانشگاه  آن ترجمه مشغول به تدريس شد و از ةدانشكدر د

  ه داشته است.هاي گوناگوني نيز برعهد مشغول بوده و سمت
زبـان و   ةرشـت اي بـه   توجه و ارزنـده  تهراني تاكنون خدمات علمي درخور نظامنادر 

 هـا  از آن يبرخـ مندي به دنياي ادب عرضه داشته است كه  ادبيات عربي كرده و آثار ارزش
  ند از:ا عبارت
، با همكـاري سـعيد واعـظ، انتشـارات     يالعصر الجاهل يالنثر ف نصوص من النظم و ـ

  .1370، ييطباطبادانشگاه عالمه 
  .1370، ييطباطبا، انتشارات دانشگاه عالمه يالعروض العرب ـ
، ييطباطبـا ، انتشـارات دانشـگاه عالمـه    عصـر االنحطـاط   يالنثر ف نصوص من النظم و ـ

1379.  
  .1380، انتشارات فرهيخته، عصر االنحطاط يف األدب يختار ـ
  .1383، ييطباطبا، انتشارات دانشگاه عالمه يتاريخ األدب الفارس يالمختصر ف ـ
  .ييطباطبا، انتشارات دانشگاه عالمه تحليل النقد؛ عرض و ـ
  .1962(ديوان شعري)، دمشق: كرم،  اللحن الخالد ـ
  (ديوان شعر)، نشر منهاج. يةشعرنفحات  ـ
 . ييطباطباانتشارات دانشگاه عالمه  ،قاموس نادر ـ
ـ اللغـة العرب آداب تاريخ   ـ ...  و. 1387نشـر منهـاج،   تهـران:  ، العصـر الحـديث   يفـ  ةي

  .)2: 1388 نيا و دادفر مصطفوي(
  
  معرفي اجمالي كتاب 2.2

تهراني است. ايـن كتـاب در    نادر نظام ةنوشت الحديثالعصر  يف يةآداب اللغة العربتاريخ 
انتشـارات   توسـط ش  1387بار در  نخستينصفحه براي  175يك جلد با قطع وزيري و 

 ةشـمار شناسـي   فرهنگ منهاج به زيور طبع آراسته شد. ناگفته نماند كه در بخش كتـاب 
دربــارة درادامــه بــه ذكــر نكــاتي  صــفحه درج شــده اســت. 160هــاي كتــاب  صــفحه
  پردازيم. مي كتاب
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  موضوع كتاب 1.2.2
مشخص است، بررسي تاريخ ادبيات معاصر عربـي  آن كه از عنوان  چنان ،موضوع كتاب

ضمن مروري بر رويـدادهاي سياسـي ايـن برهـه از      ،است و نويسنده سعي كرده است
اندازي  چشم ،نهضت ادبي معاصر عربر دتاريخ و ذكر عوامل سياسي و اجتماعي مؤثر 

و شاعران و اديبان ايـن عصـر بـه مخاطـب      ،هاي ادبي از ادب عربي قرن بيستم، جريان
  دهد.  ارائه

  كتاب محتوايي ةجنبنگاهي به  2.2.2
نامه، سخن ناشر، فهرست كتاب، مقدمـه،   از: عنوان، شناس اند ترتيب عبارت بهمطالب كتاب 

هـاي تـاريخ ادب عربـي     اي كوتاه به دوره و مصادر و مراجع. نويسنده در مقدمه ،متن اصلي
اند  عواملي را كه در ايجاد نهضت ادبي دخالت داشته ،سپس .نگاهي گذرا و كلي داشته است

هاي ادبي اين عصر را برشمرده و نگاهي به شـاعران و اديبـان    ترين جريان و مهم ذكر كرده
  ها داشته است. هاي شعري آن معاصر عرب و نمونه

  
  تاريخ ادب معاصر ةدربارروي نويسنده در تأليف   هاي پيش چالش. 3

روست. يكـي از   ههايي روب تاريخ ادب معاصر عرب با دشواري ةدربارنويسنده در پژوهش 
جغرافيايي جهان عرب و تحوالت  ةگسترد ةگسترگويد:  باره چنين مي ايندر  گران پژوهش
زماني كه از پايان قرن هجدهم تـا پايـان قـرن     ةگستراجتماعي و فكري فراوان،  و سياسي

تري داشـته   هاي تاريخ ادبيات دگرگوني بيش گيرد و نسبت به ديگر زمان مي بيستم را دربر
وسـيع انـواع    ةگسـتر ت ديگر كشورها ازجمله ادب فرانسه و انگلـيس،  است، تأثير از ادبيا

هـاي   شـدت و سـرعت دگرگـوني   و هاي فكري و شعري جديد،  ادبي و مكاتب و جريان
ادب معاصـر را دشـوار كـرده و     ةدربارها بحث  سياسي و اجتماعي و اثرپذيري ادب از آن

كننـده دانسـت    موجـود را قـانع  هـاي   شايد نتوان كتابي جامع در اين زمينه نوشت يا كتاب
  ).5: 1393و ابويساني (ميرزايي 

  
  تحليل كتاب .4

توجه است كـه در سـه سـطح     شايانهاي دروني و بيروني  در تحليل اين اثر بررسي ويژگي
  شود. ساختاري و محتوايي و شكلي بررسي مي
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  تحليل ساختاري 1.4
پـارچگي   مطالب، به انسجام و يكنويسنده بايد در تأليف كتاب، افزون بر دقت در محتوا و 
از   پيـروي  منـد و بـا   صـورت نظـام   اثر و نظم ساختاري آن توجه داشته باشد و مطالب را به

اي كارآمـد،   بندي منطقـي و درسـت ارائـه دهـد. نوشـته بايـد از مقدمـه        چارچوب و فصل
  باشد. گيري برخوردار و نتيجه ،بندي منظم و منسجم گفتار، فهرست مطالب، فصل پيش

  نظم و انسجام منطقي كتاب 1.1.4
شود كه نويسنده با تقليد از ديگر  ها نظم منطقي مشاهده مي در سرتاسر كتاب و ميان فصل

مجـاني شـعر   و  ،يتأليف حنا الفاخور، يدب العربخ األيتارمانند  ،هاي تاريخ ادبيات كتاب
اين ترتيب را ايجاد كرده است؛ هرچنـد   ،صادق خورشا ةنوشت، مدارسهث و يالحد يالعرب

مطالـب يكـي پـس از     ،گـذاري اسـت   بندي و شـماره  بندي منطقي و اليه كتاب فاقد پيكره
بـا   ،نيسـت. البتـه   هـا  ناو گاه مرزبندي مشخصي بين عنـو است سرهم آمده  پشتديگري 

ء النهضـة  بد«هايي كلي مانند  يابيم كه نويسنده عنوان درمي ،نگاهي به فهرست مطالب كتاب
فترة النهضة  يف التجديد انتهي ينأ يإل«و ، »اإلحياء أو يثةعهد النهضة الحد«، »أسبابها و يةاألدب
ها و رويكردهاي ادبي و شـاعران و اديبـان پرداختـه     آورده و در ذيل آن به جريان» يةاألدب

مسئله اشاره هاي كتاب قرار داده است؛ هرچند به اين  ها را فصل آيد آن نظر مي بهاست كه 
را مشخص نكرده و اين موضوع باعـث    گذاري و تبويب آن بندي و شماره نكرده يا با اليه

آشفتگي و تشويش متن شده است و خواننده در برقراري ارتباط منطقـي بـين مطالـب بـا     
  شود.   رو مي هدشواري روب

قلـم   ةانـداز ديگر مشخص نشـده كـه    بندي از يك ها با شماره تنها عنوان در اين كتاب نه
كـه آيـا    خواننده در فهم ايـن  ،روي  هاي كلي فرقي ندارد؛ بدين تر با عنوان هاي جزئي عنوان

آيـد   مـي  شـمار   بـه آن  ةزيرمجموعـ مجموعـه اسـت يـا     هـم » الـف «بـا عنـوان   » ب«عنوان 
  شود.  مي  سردرگم

  مقدمه 2.1.4
در آن موضـوع   هـايي كـه   ها و مقالـه  كتاب شامل علت برگزيدن موضوع، ذكر كتاب ةمقدم
گـر از آن   ها، اهميت و ضرورت تحقيق، روشي كه پـژوهش  نقد آن تحرير درآمده و ةشتر به

هــايي  رو بــوده و نمونــه هــايي كــه در ايــن پــژوهش بــا آن روبــه دشــواري بهــره بــرده، و
  ). 48: 2010بطرس است (  دست  اين  از



  1396سال هفدهم، شمارة اول، فروردين و ارديبهشت ، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   142

هـاي   و كاسـتي  شده، حدود و ارزش بررسي ةمسئلة دربارمقدمه شامل شرحي اجمالي 
هـا و   ها و مـالك  ز روشينه صورت گرفته است و نين زميتر در ا ي كه پيشيها پژوهش
ش بـا طـول   يكار رفته است. و طـول مقدمـه كمـاب    بهاي كه در پژوهش  هاي تازه مفهوم

  .)80: 1380درييها برابر است (ح متوسط فصل

بسيار كوتاه و كلي و فاقـد شـرايط    همقدمتر اشاره شد،  كه پيش گونه هماندر اثر حاضر، 
هـاي ادب   نگـاهي كلـي بـه دوره   سطر دوازده كتاب است و مؤلف در حدود  ةمقدمعلمي 

عربي داشته و به مسائلي چون روش تحقيق، اهميت و ضرورت تحقيق، پيشينه و كتبي كـه  
رو  هايي كه در مسير پـژوهش بـا آن روبـه    و دشواري ،نگارش درآمده بهتر در اين باب  پيش

  اي نكرده است. بوده اشاره

  گفتار پيش 3.1.4
با مطالب كتاب  ،درواقع ،گيري كتاب است و داده درباب شكل رخ مسائلگفتار  موضوع پيش

اثـر،   ةتهيـ ماننـد شـرايط    ،گـردد  ارتباط مستقيم ندارد و بـر محـور مسـائل جنبـي اثـر مـي      
  .اندركاران تشكر از دستو تجديدچاپ، 

گفتار ندارد و هيچ اطالعاتي  پيشالعصر الحديث  يف يةالعربآداب اللغة تاريخ  كتاب
ــا ــون رةدرب ــكل گيچگ ــت   ش ــاب در دس ــن كت ــري اي ــب   گي ــده و مخاط رس خوانن
  گيرد. نمي  قرار

  (سخن پاياني) گيري نتيجه 4.1.4
» گيري نتيجه« بخشگر در  است. پژوهش» گيري نتيجه«هاي علمي  هاي مهم پژوهش از بخش

شـده در   هاي مطرح گزينه ةنتيجآورد و  آمده از پژوهش را مي دست بهترين دستاوردهاي  مهم
چه در روند  ممكن است با اتكا بر آن ،چنين هم .كند هاي تحقيق را ذكر مي ها و فرضيه سؤال

 ةدربـار كند يا مخاطب را اقدام تحقيق به آن دست يافته به رد برخي از آرا و مسائل موجود 
هاي جديـدي   بندي بومي يا تقسيم ةنظريكه خود  دازد يا اينها به ترديد ان صحت و سقم آن

 ارائه دهد. 
چه در پايان هر  ،گيري شده بايد گفت كه اين كتاب فاقد بخش نتيجه اثر بررسي ةدربار

دانيم كه مؤلف بـه چـه دسـتاوردهايي     نمي ،روي  بدين .است ،گيري نهايي فصل چه نتيجه
  رسيده است.
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  محتواييتحليل دروني يا  2.4
هاي موجود در اطالعات  در تحليل محتوايي اين كتاب، درستي يا نادرستي مطالب و كاستي

  شود. ذكرشده در متن بررسي مي

  بودن اطالعات و تسامح در شرح برخي مطالب و روزآمدنبودن اطالعات ناقص 1.2.4
ذكـر آن  موضوع بحث اطالعـات كـافي و وافـي نـداده و مطـالبي را كـه        ةدربارگاه مؤلف 
  كنيم: ها اشاره مي نمايد از قلم انداخته است. در ذيل به برخي از اين نمونه ضروري مي

بـدء النهضـة   «گيري نهضت ادبي را در نيم صفحه با عنوان  شكلر دنويسنده عوامل مؤثر 
تـاريخ   رسد؛ زيـرا ايـن كتـاب    نظر نمي كننده به گذرا برشمرده است كه قانع» أسبابها و يةاألدب
عنوان بخشي از تاريخ اين دوره  گيري اين نهضت به ات عصر معاصر است و عوامل شكلادبي

گيري اين خيزش ادبـي و فرهنگـي و علمـي از اهميـت بسـياري       و نيز عاملي مؤثر در شكل
ادبي اثـر بـر    ةجنبخورد و  چشم مي بهكتاب  ةبرخوردار است. گفتني است اين مسئله در هم

اين انتظـار وجـود    ،تاريخ ادبيات است كتابكه  اين به باتوجه ،تاريخي آن غالب است و ةجنب
  شد.  مي  ادب اين دوره بيش از اين تمركزر ددارد كه بر رويدادهاي تاريخي مؤثر 

ات معاصـر عربـي   يـ ر اوضاع سياسي و اجتماعي بر ادبينويسنده در بررسي تأث ،چنين هم
ط اقتصادي و اجتمـاعي  ير شرايتأث ةدربارن خوب عمل كرده است؛ اما يفلسط ةمسئل ةدربار

  ها سطحي است.  در شعر لبنان و عراق و مهجر بررسي
نويسـنده در شـرح    ،بـراي مثـال   .نواختي رعايت نشـده اسـت   در تنظيم مطالب كتاب يك

 .الجبل نام برده است ي، و بدويبك، شفيق جبر ، خليل مردميگامان شعر سوريه از زركل پيش
 هايي از وي نقـل كـرده   بك آورده و بيت خليلحه در توضيح بيش از نيمي از يك صف ،سپس
ازميان  ).46 :1387تهراني   ديگر بسنده كرده است (نظام ةبرد نام؛ ولي به ذكر نام سه شاعر است
به ذكـر   فقط يالزهاو يو جميل صدق يگامان شعر عراق در آغاز نهضت نيز از الرصاف پيش

بـه نقـش    باتوجـه  ،). شايسـته بـود  47 :(همـان  نام و آوردن ابياتي چند بسنده كـرده اسـت  
و نقششان در حيات ادبي  ها سطوري را به زندگي آن ،گامي اين شاعران در شعر عراق پيش

  داد. اين عصر اختصاص مي
، ي، البياتيدر توضيح شاعران شعر نو به السياب، نازك المالئكه، صفاء الحيدر ،چنين هم
اشاره كرده و صـفحاتي چنـد در معرفـي زنـدگي و      و ادونيس ،، محمد الماغوطينزار قبان

و ادونيس آورده و از سه شاعر ديگر به ذكر يك يا دو مقطع  ،حيات ادبي السياب، نزار قباني
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كـه بـر حيـات شـعري نـازك المالئكـه و نقـش         ايـن   بـدون شعري اكتفا كرده اسـت. وي  
كنـد بـه ذكـر دو مقطـع     وي اظهارنظر  ةدرباراش در شعر نو درنگي داشته باشد يا  پيشوايي

). 127 - 124 :خـورد (همـان   چشـم مـي   بهبياتي نيز  ةدرباراين قصور  .كند شعري بسنده مي
سـان عمـل كـرده     گامان شعر لبنان و اردن و فلسطين نيز چنين نـاهم  نويسنده در شرح پيش

  ). 56 - 50 :است (همان
و ازميان شاعران مقاومت فلسطين نيز از فدوي طوقان، معين بسيسـو، محمـود درويـش،    

و سـميح   ،سميح القاسم نام برده و صفحاتي را به توضيح زنـدگي و شـعر بسيسـو، درويـش    
  ). 152 - 142 :القاسم اختصاص داده و به ذكر آوردن فدوي طوقان بسنده كرده است (همان

تيسم در كشورهاي عربي از پيشوايان و شاعران نامي در توضيح مكتب كالسيسم و رمان
ياد  ،از شاعران بزرگ سمبوليسم، ادونيس و بياتي ؛)62 :ها نامي نبرده است (همان اين مكتب

و ) 57 :و نزار قباني (همان يبه مكتب رئاليسم و نمود آن در شعر البيات ؛)155 :نكرده (همان
ايـن   ،كـه مشـهور اسـت    اي نكرده است. چنان اشاره يالشاب» ياةإرادة الح«مشهور  ةقصيدنيز 

ن اتنها در حيات ادبي الشابي، كه در شعر معاصر عرب اهميت زيادي دارد و منتقد  نهقصيده 
  ). 58 - 57: اند (همان و ادبا در بررسي شعر معاصر عرب همواره به آن نظر داشته

نقـدي   يآراي از چـون اثرپـذير   برخي از مسائل مهم ادب معاصر عـرب هـم   ،چنين هم
ــه ــوت، توج ــوعي،      الي ــادل موض ــر، مع ــك اث ــدت ارگاني ــوعي و وح ــدت موض ــه وح ب

آرا و رويكردهـاي نقـدي    باز،  متنبه نقش خواننده و   بودن اثر، بينامتنيت، توجه چندصدايي
دست   اين هاي ادبي شاعران بزرگ عرب، و مسائلي از جديد، نقش مهم اساطير در آفرينش

ويژه مسـائلي كـه در اواخـر     به ،نقدي مؤلف يآرانظر وي دور مانده است. ناگفته نماند  از
  .147، 144، 138ات كننده است؛ مانند صفح نسبتاً راضي ،كتاب به آن پرداخته

و نويسندگان در خيزش ادبي معاصر عرب مغفول مانده يـا   ،نقش برخي شاعران، اديبان
، محمدمهـدي  يتـوان بـه عبـدالرحمن الكـواكب     مـي  ،نمونـه ها نيامده است. براي  نامي از آن
و ، صالح عبدالصبور، أمل دنقـل،  يجبرا، بلند الحيدربراهيم ا، جبرا ي، خليل حاويالجواهر

  اشاره كرد. يادةز يم
خصوص در عصر معاصر است. توضـيحاتي   فنون ادبي به قصه و روايت از عناصر مهم
) 29 - 22: نامـه آورده (همـان   روايت و نمايش قصه و رةكه نويسنده در صفحاتي چند دربا

گامان و بزرگان اين فنون به ذكر نامي بسنده شده  پيش ةدربار زيراكند؛  حق مطلب را ادا نمي
از برخي بزرگان  .اي نشده است ها و بازتابي كه در حيات ادب داشته اشاره و به آثار مهم آن
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جـاي كتـاب انباشـته از ابيـات و      جـاي  كـه  ازجمله منفلوطي نيز نامي نبرده است؛ درحـالي 
تاريخ  جاكه اين كتاب كرده است. ازآناقدام ها  هايي است كه گاه نويسنده به تحليل آن نمونه

هـاي   اين تعداد زيـاد از نمونـه   ،به حجم كتاب توجه ادبيات است نه متون و تحليل متن و با
اشعار اختصاص داده شـده   تر بود حجمي كه به اين نمايد و شايسته شعري غيرضروري مي
  شد. شده در قبل، مي جمله موضوعاتي اشارهزتر، ا صرف مطالب ضروري

سنده يث نيز درخور توجه است. نويخصوص در مبحث نثر حد روزآمدنبودن مطالب به
بـه   ،كتـاب  ةگسـترد بـه عنـوان    باتوجه ،سته بوديسندگان نپرداخته است. شاين نويتر به مهم

سـندگاني مشـهور چـون    ينو شاعران مشهوري چـون ممـدوح عـدوان، محمـد عمـران، و     
تـوان گفـت تـا     پرداخـت. مـي   و آثارشان نيز مـي  ،السمان غادةنه، يف، حنا ميعبدالرحمن من

سـندگان و  ين نويتـر  دي اسـت. از مهـم  يـ كتاب مطالب كهنه و تكـراري و تقل  113 ةصفح
ات يـ ادب ةدربـار ميان نيامـده اسـت.    بهالسمان سخني  غادةشاعران زن مانند سعاد الصباح و 

كه از انواع ادبي مهـم در عصـر    درصورتي ؛ستيچ مطلبي نيز هيلي و شگرف نيتخ ــ علمي
  مانند آثار طالب عمران. ،ث استيحد

د، يـ جد يعلمـ  ةيـ از طرح نظر ى از نوآورى (اعميها بايد گفت در اين اثر نمونه ،درپايان
و ژه، يـ تي ويات علمي روزآمد، طرح افقي نو و خالقيري ادبيارگك به ساختار علمي نو، ةارائ
م مباحث كتاب شاهد نوآوري نيستيم چه يد مباحث) وجود ندارد و حتي در تنظيم جديتنظ

در بحث شاعران مقاومت نويسنده خواسته به تنظـيم جديـدي    فقطرسد به محتواي كتاب. 
س و نـازك المالئكـه   يشاعراني چون ادون دست بزند كه در اين نيز جاي نقد وجود دارد و

  ).135، 124: پيشوايان شعر مقاومت نيستند (همان

  نادرستي مطالب 2.2.4
تاريخ ادبيات عـرب   ةرمراجعپهاي  رسد و با نقل كتاب نظر مي بهبرخي از مطالب كتاب نادرست 

مشخص  ،اي نكرده اشارهشده  ها به منابع مراجعه جاكه نويسنده در ذيل آن ازآن ،مطابقت ندارند و
وسـقم مطالـب دچـار ترديـد      صحتبنابراين، خواننده در  .ها را از كجا گرفته است  نيست كه آن

ي  هـا  كـه در كتـاب   آن حـال  ؛)35 :دانسته (همان 1840سال تولد بارودي را  ،شود. براي نمونه مي
سـال   ،نيچن هم .)83 :تا بي في؛ ض959: 1380اند (الفاخوري  دانسته 1838 گر سال تولد وي رايد

دانـد   مـي  1869 ف وي را متولـد يكـه شـوقي ضـ    آن حـال  ؛نوشـته  1868را  يتولد احمد شـوق 
 گـر سـال  ي) كـه مؤلفـان د  51 :نوشته (همان 1871نيز مطران را متولد  .)110 :1387 تهراني  (نظام
  ).1017: 1380؛ الفاخوري 121 تا: ف بييدانند (ض را سال تولد وي مي 1872
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را قسـطنطنيه   الجوائـب  ةروزنام و هيرا سور قة األخباريحد ةروزناممحل نشر  ،چنين هم
اولي  ،وي ةگفتبنابر  ،كه با ضبط الفاخوري متناقض است و ،)17: 1387تهراني   داند (نظام مي

حتي اگر ضبط  ).910: 1380 يشده است (الفاخور در بيروت و دومي در استانبول چاپ مي
هاي فوق ضبط نويسنده صحيح باشـد،   نادرست باشد و در نمونه يضيف و الفاخور يشوق

  كرد. اي مي ها را از آن نقل كرده اشاره بهتر بود به اين اختالف و نيز منبعي كه آن
شاعراني چون ادونيس و نازك المالئكـه را درشـمار    ،تر گذشت كه پيش گونه همان ،نيز

  ).135، 124: شاعران مقاومت آورده است (همان

  ن ميزان انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آ 3.2.4
 ةيآداب اللغة العربخ يتاررا عنوان كتاب يز ؛ف استيضعميزان انطباق محتواي اثر با عنوان آن 

ـ     يشامل بررسـ  استه است محتويشااست كه  ثيالعصر الحد يف  ينظـم و نثـر معاصـر عرب
 ،جهيدرنت ؛نثر معاصر نپرداخته است بررسيلف به ؤم ،گفته شد تر پيشطوركه  هماناما  ؛باشد
نـدارد و   يخـوان  عنوان با محتوا هم ،گريد يعبارت به ،واز محتوا ناقص است  يميك به نينزد

  است! »المعاصر يخ الشعر العربيتار«عنوان مناسب 
شـده در فهرسـت كتـاب     هـاي درج  ميزان انطباق محتواي اثـر و مطالـب آن بـا عنـوان    

  شود. ارزيابي ميخواني دارد و مناسب  هم

  نظرمدبه اهداف درس  اثر باتوجه يميزان تناسب و جامعيت محتوا 4.2.4
 ةدربردارنـد ت يدارد و ازلحاظ جامع يتناسب كممحتواي اثر حاضر با اهداف درس مدنظر 

نثر، قصه، رمان، اسـطوره در  به  زيرا ؛ستين 2 و 1معاصر  يخ ادبيات عربياهداف درس تار
  .نپرداخته استگر يمطالب د ياريشعر، و بس

  ب وزارت علوم هاى مصو ن سرفصليمطالب اثر با آخرزان انطباق يم 5.2.4
امـا   ؛منطبـق اسـت  ب وزارت علـوم  هاي مصو با آخرين سرفصلتاحدي شده  بررسيكتاب 

  رباري و غناي آن افزوده شود:بر پل اضافه گردد تا يمباحث ذ شود ينهاد م شيپ
ر دتحوالت تاريخي ايـن عصـر و رويـدادهاي تـاريخي مـؤثر       ترين پرداختن به مهم ـ

 ؛گيري نهضت ادبي شكل
 ؛كوتاه، رمان) ةقص(قصه،  ر تحول نثريس ـ
 ؛سانينو ن داستانيتر بزرگ ـ
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 ؛اب)ي، السياتيگرا (الب ن شاعران اسطورهيتر و بزرگ ييگرا اسطوره ـ
 ؛ريالجزابررسي شعر عربي معاصر در  ـ
ماننـد معـادل موضـوعي،     ،هـاي ادبـي معاصـر    جريـان نگاهي به ديگر رويكردهـا و   ـ

 و... . ،هاي نقدي بينامتنيت، مكتب

  
  تحليل بيروني يا شكلي 3.4

آرايـي،   چينـي، صـفحه   در بررسي صوري و ظاهري كتاب مسائلي چون قلم نوشتن، حروف
  شود.  دست بررسي مي  اين هايي از و نمونه ،ها هاي چاپي، پانوشت ويژگي

  قواعد عمومي ويرايش و نگارش و كيفيت چاپي اثر 1.3.4
تـر از حـد    خورد، قلم درشت و برجسـته  چشم مي بهاي كه با گشودن كتاب  نخستين مسئله

بلكه باعث مـالل   دهد، ميالشعاع قرار  تحتتنها زيبايي صوري اثر را  معمول آن است كه نه
  دي كتاب ضروري است. هاي بع به اين موضوع در چاپ  شود و توجه خواننده نيز مي

كننده  تاحدودي راضي ،ييآرا نگاري و صفحه ازلحاظ حروف ،لي و چاپي اثركت شيفكي
و نام نويسـنده   ،شود. روي جلد، عنوان كتاب ابي نمييولي ازنظر صحافي مناسب ارز ؛است

آمده است و از طرح روي جلد خاصـي اسـتفاده نكـرده اسـت.     » يطهران للدكتور نادر نظام«
عنـوان اصـلي و فرعـي نـام نويسـنده       نويسي، روي جلد قوانين ويرايش و درست براساس

). 48: 1393آيد. (بـاقري   ... نمي دكترو اهللا،  هايي چون مؤلف، نويسنده، آيت آيد و عنوان مي
 ةصفحآيد (همان). در  عنوان، عنوان اصلي و فرعي و نام نويسنده بدون ناشر مي ةصفحدر 

  سئله رعايت نشده و به ذكر نام كتاب بسنده شده است.اين كتاب اين م عنوانِ
ن اثـر  يـ ش و نگارش در ايرايقواعد عمومي و ،چنين قلم نويسنده رسا و روان است. هم

رو  كه خواننده بـا مشـكلي روبـه    طوري به ؛استدرستي رعايت شده  و بهمطلوب و مناسب 
ش يرايقواعد و ةدربارجامع  اي هنام وهين مقوله به  شيق و علمي ايابي دقيارز ،شود. البته نمي

هـاي زبـان عربـي     دارد كه مختص زبان عربي باشـد و ازطـرف فرهنگسـتان   از ينو نگارش 
ش و نگارش زبـان فارسـي موجـود اسـت.     يرايقواعد و ةدرباركه  چنان ؛ب شده باشدمصو
  ست.ياي در دسترس ن نامه وهين شياكنون چن هم

خورد؛  چشم مي بهگارشي و ويرايشي و چاپي هاي ن در بررسي كلي كتاب برخي اشكال
جـا از   بي ةاستفاد، »ة«و » ي«قطع و وصل، نگارش نادرست  ةهمزنگذاشتن بين  مانند تفاوت
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اين تعداد زياد نيست و جز در برخي مواضـع   ،البته .نبودن برخي واژگان مستعملو سكون، 
  كنيد:هاي زير توجه  به نمونه كند. اي وارد نمي در فهم كتاب خدشه

  .ي)؛ صحيح: تفتازان18: 1387تهراني  نظام» (تفتزانيسعدالدين «
  )؛ صحيح: اقتصر.32 همان:» (افتصر«
  مبدع. )؛ صحيح:81 همان:» (ينثرٍ شعر خلّاق«
چراكـه شـعر حـر بـا     و. )؛ صـحيح:  116 همان:» (النثر ةالقصيد أو الطارقين للشعر الحر«

  قصيدة النثر تفاوت دارد.
  )؛ صحيح: لعلّنا. 150 همان:» (لعنا«
  )؛ صحيح: انخفاض. 151 همان:» (انخقاض«
  )؛ صحيح: فتَطَرَّقَ. و ...161 همان:» (الشعراء طَرَقَف«

نـواختي را رعايـت نكـرده اسـت؛ وي      ها يك ن نام اعالم و كتابكرد مؤلف در برجسته
ر نيز ذكر كـرده و  ت اما نام احمد شوقي را (كه پيش ؛معموالً نام اعالم را برجسته نكرده است

و 158 :كردن (همـان  ررنگ و درشتوي را معرفي كرده است) هم با كشيدن خط هم با پ (
  ).159 :نام عزيز اباظه را با كشيدن خط مشخص كرده است (همان

 گيالنـي  آيـد (سـميعي   معادل خارجي اصطالحات و ضبط التين اعالم در پانوشت مـي 
و معـادل التـين   ده شنرعايت ه ئلمسروي اين  هيچ بهشده  اما در كتاب بررسي ؛)111: 1378

 ،72 ،22 ،12: 1387تهرانـي   بنگريد بـه نظـام   ،براي نمونهشاعران و اديبان ذكر نشده است (
76، 83، 105.(  

بين آخرين سطر صفحه و عبارت پانوشت بايد فاصله يـا خـط فـارق باشـد (سـميعي      
  ).72: 1387تهراني  نظامنشده است (اين مسئله گاه رعايت  ).112  - 111: 1378گيالني 

  استناد 2.3.4
 ةشد توليدنياز از دانش  تواند بي استناد ركن اساسي نگارش علمي است و كسي نمي ،امروزه

شـده   كنـد كـه منبـع مرجـع اسـتفاده      پيشينيان دانشي جديد بيافريند. اخالق علمي حكم مي
(ميرزايـي و ابويسـاني    مراعـات شـود  دهـي   داري در منبع و اصل امانتد شودرستي ذكر  به

  استناد در اين كتاب نكات زير يادكردني است:ة مسئل). در بررسي 11: 1393
رده اسـت و  كـ ت نيدهي رعا داري و دقت را در منبع سنده اصل امانتيبايد گفت كه نو

چـه در   ؛دهي علمي چندان مطابقت نـدارد  ن كتاب با اصول منبعيارجاعات و استنادات در ا
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 رانـد بـدون   موضوعي سخن مي ةدربارشود كه مؤلف  چندان اندك مشاهده مي نههاي  هنمون
پندارد اين مطالب سخنان خود  اي داشته باشد و خواننده مي كه به منبع موردمراجعه اشاره اين 

 ،95 - 92 ،91 - 86 ،33 - 24 ،21 - 17: 1387تهرانـي   نظـام  بنگريد بـه  ،اوست (براي نمونه
96 - 99، 99 - 102، 105 - 107، 109 - 112، 155 - 157، .(...  

 ،كه مطالب آن بدون ارجاع آمده ،ميان چندين صفحه گاه درنويسندة كتاب است  گفتني
وجود  سخناني از ديگر ادبا و نويسندگان نقل و منبع آن را ذكر كرده است و باز اين گمان به

قـول) از سـخنان    نقلاز  ساير سطور (سطور پيش و پس ،قول كوتاه جز آن نقل به ،آيد كه مي
  ).23 ،20 :خود وي است (همان

شده در متن نيز هست و در مواضع متعدد  دهي شامل ابيات و اشعار نقل منبعدقتي در  بي
 ،38 - 36 ،33 - 31 :شود كه اشعار را به ديوان شاعر ارجاع نداده اسـت (همـان   مشاهده مي

39 - 42، 43 - 46، 153  .(...  
هاي مستقيم را بدون ذكر نام گوينده آورده است؛ براي  قول نويسنده نقلبراين، گاه   نافزو
كه به  اين   بدونشوقي نقل كرده  ةدربارسخني از حافظ ابراهيم  39و  38 اتصفحدر  ،نمونه

  اي كرده باشد. منبع آن اشاره
 يـوان داشعار برگرفتـه از   يوسان عمل نكرده است.  متن هم  مؤلف در ذكر منابع درون

 گـر يكـه اشـعار د   آن ؛ حـال اسـت  ارجاع نـداده  يواندرا به  ميحافظ ابراه و ،يبارود ،يشوق
نبـودن در   نواخت كي نيا. است داده ارجاع وانيرا به د يو الزهاو يجمله الرصافاز شاعران

و نـام   سندهيخورد. گاه در ارجاع درون متن به ذكر نام نو يچشم م به زيذكر اطالعات نشر ن
 سـنده، ياز نام نو ) و گاه كل اطالعات نشر اعم40 :صفحه بسنده شده (همان ةشماركتاب و 

فهرست منـابع   ،نيچن ). هم49 :و نام ناشر آمده است (همان ،نشر محل نشر، سال كتاب، نام
(پديدآور، كتاب، محـل نشـر،    آشفته است و مؤلف در ذكر اطالعات نشر اريكتاب بس انيپا

ل نكرده است؛ گاهي نخست نام پديدآور و گاه نخست نواخت عم ) يكنشرانتشارات، سال 
) و گاه به نـام منبـع   38 و 35و  5 شمارة نام اثر را ذكر كرده است. گاه به نام پديدآور (منبع

) اشـاره نشـده   1شمارة گاه به انتشارات ( ) و6و  4 ةشمار) و گاه به محل نشر (16 ةشمار(
 د.«و » د. م«شده مشخص نيسـت بـا    استفادهكه محل و سال طبع اثر  هنگامي ،است. معموالً

  شود. بدان اشاره مي» ت
علـت نبسـتن    آورده و بـه  شاعر العصر الحـديث  يشوقسطوري از كتاب  40ة صفحدر 

  چنان ادامه دارد. قول هم آيد كه نقل وجود مي بهگيومه اين گمان 
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نـام   ةدوبارذكر كند از  سرهم به يك منبع مراجعه مي وقتي نويسنده دو بار پشت ،معموالً
نفـس  «و ، »المصـدر السـابق  «، »المصدر نفسه«چون  يهاي و تركيب كند ميمرجع خودداري 

كنـد   صورت كامل ذكر مـي  آورد؛ ولي مؤلف در هر دو ارجاع نام كتاب را به را مي» المصدر
  ). 121 ،103 ،70 ،63 :(همان

بتوان گفت كه اين تعداد منبع بهره برده است. شايد  38نويسنده در گردآوري اين اثر از 
به گستردگي ادب عصر معاصر خواه ازنظر وسعت جغرافيايي جهان عـرب،   توجه از منابع با

خصـوص   بـه  ؛هاي ادبي و مكاتب گوناگون اندك است خواه گستردگي زماني، خواه جريان
ع هاي شعري شاعران يادشده در كتاب است و از منـاب  كه تعداد زيادي از اين منابع ديوان آن

هـاي معتبـر در    شده از كتـاب   استفادهتحقيقي و نقدي كمي استفاده شده است. برخي منابع 
؛ امـا منـابع معتبـر و    29 و 23 ةشـمار ماننـد منبـع    ،تاريخ ادبيات معاصر عربي اسـت  ةنيزم

مؤلف به  ةمراجع ،چنين هم .ز وجود دارد كه نويسنده از آن بهره نبرده استيتري ن تخصصي
 ياالتجاهات و الحركـات فـ   هايي مانند بسيار ناچيز است. مراجعه به كتاب هاي علمي مقاله

ـ ، يسلمي الخضراء الجيوس ةنوشت الحديث يالشعر العرب  قضـاياه و ، المعاصـر  يالشعر العرب
ـ   ، سماعيلاعزالدين  ةنوشت يةالنقد و يةظواهره الفن تـأليف   المعاصـر  ياتجاهـات الشـعر العرب

مصطفي  األدب المعاصر يدراسات ف، يشكر ياز غال نيأ ث الييشعرنا الحدعباس، حسان ا
النقـد و   يفـ  و ،ف واصف ابوالشبابيتأل ثيالحد يالشعر العرب يد فيم و الجديالقد، ةهدار
  افزود.  تر اين اثر مي رباري هرچه بيشبر پ يا حاويليتأليف ا) 5 و 4 ج( األدب

شـاعر   يشـوق شده در متن را در فهرست منابع نياورده است، مانند  نيز گاه منابع استفاده
، 57ة صفح ةايالح يوان أغانيد، 50ة صفح و الشباب يوان الهويد، 40ةصفح ثيعصر الحد

 وسـائطه  اتـه و يالشـعر غا ، 68 ةصـفح  يوان المازنيد، 66ة صفح يوان عبدالرحمن شكريد
  ... ، و90ةصفح يا ابوماضيليوان الجداول ايد، 75 ةصفح

 جامعيت صوري اثر 3.3.4
  گيرد: ميدر بررسي جامعيت صوري اثر پژوهشي نكات زير مدنظر قرار 

  1 جدول

  فهرست  يبند جه و جمعينت  خالصه  ن و آزمونيتمر
  منابع  يموضوع  اعالم  فصول  يلك  يلك  فصول

  *  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد  دارد  ندارد  ندارد
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و  اثر از جامعيت صوري ضـعيفي برخـوردار اسـت    ،دده ميكه جدول نشان  گونه همان
(ابزارهاى علمى الزم ماننـد طـرح بحـث مقـدماتى،      صوري جامعيت هاي لفهؤمنويسنده از 

نگرفتـه اسـت؛ هرچنـد    نمودار) بهره و ن و آزمون، جدول، يى، تمريبندى نها جمعو جه ينت
نيست؛ ولي استفاده از  نيازمند موضوع پژوهش به استفاده از ابزارهايي چون تصوير و نقشه

فهرسـت  و  ،بندي، پرسـش و آزمـون   ديگر ابزارهاي علمي مانند طرح بحث، نتيجه و جمع
افزود ميتر اثر  رباري هرچه بيشموضوعي و اعالم بر پ.  

 

  اسالمي ني وياصول د اثر با مباني و چالش مفاد زان ارتباط ويم .5
كرد يني و اسالمي مشاهده نشد و رويد گونه ناسازگاري با مباني و اصول چيدر اثر حاضر ه

ات يبا پرداختن به ادبو نويسنده  هاي اسالمي نبوده است كتاب در تضاد و تناقض با ارزش
 يپرداختـه اسـت كـه جـا     يچـون نـزار قبـان    يتعهد به شاعران ةيمتعهد (مقاومت) از زاو

 وجـز را ن يچـوت شـاعران مقاومـت فلسـط     يمبـاحث كردن  مطرح توان مي و ن دارديتحس
  .آورد شمار  بهكتاب  ياسالم ــ يكرد انسانيرو

  
  يريگ جهينت. 6

تهراني، به  نظامنادر  ةنوشت، العصر الحديث يف يةآداب اللغة العربتاريخ در بررسي كلي كتاب 
  :استهاي بعدي كتاب ضروري  نكات زير دست يافتيم. توجه به اين نكات در چاپ

كيفيـت شـكلي اثـر    ر دكتـاب تـأثير نـامطلوبي     ةبرجسـت تـر از انـدازه و    قلم درشت ـ
  است.  گذاشته

، در مخاطـب ايـن انتظـار را    العصـر الحـديث   يف يةآداب اللغة العربتاريخ عنوان اثر،  ـ
 ،اطالعـات جـامع و كـاملي از تـاريخ ادب ايـن دوره     ايـن اثـر   آورد كه  وجود مي به

ادبي ارائـه دهـد.    انواعو  ،هاي ادبي نوين مكتب ،رويكردهاي نقدي ،هاي ادبي جريان
هاي آن هماهنگي  فرض محتواي كتاب چندان با عنوان و پيش ،كه گذشت چنان ،ولي

  باره مفصل پرداختيم. هاي اثر در اين ندارد. به كاستي
شـود؛ چـه    شده ازلحاظ كميت چندان مطلوب ارزيابي نمي هاي استفاده منابع و كتاب ـ

 ةمراجعـ معاصر بهره برده است و ادب  ةزمينهاي تحقيقي كمي در  نويسنده از كتاب
  شمار است. هاي علمي انگشت وي به مقاله
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نظم  بندي و فصل بندي و شود و فاقد اليه كتاب ازنظر ساختاري مطلوب ارزيابي نمي ـ
كـه از شـرايط نخسـت     ،گيـري  گفتار و نتيجه شيكارآمد و پ اي همقدممنطقي است و 

  ندارد. ،تأليف علمي است
كنـد و اطالعـات كـافي ارائـه      موضوعات حق مطلب را ادا نمـي اي  نويسنده در پاره ـ

 ةدربـار  ،گذشـت   كـه  چنـان  .ميان مطالب هماهنگي وجود نـدارد  ،چنين هم ؛دهد نمي
ـ ونمبـه   فقـط بعضي ديگـر   ةدرباربعضي شاعران چندين صفحه توضيح آورده و  ة ن

  بسنده كرده است. شعري
رعايـت نشـده و در بسـياري از    دهـي    ارجاع داري در اصل امانتصفحات  يدر برخ ـ

 اي نشده است. شده اشاره مواقع به منبع استفاده
هاي شعري و نپرداختن به برخي از مطالب  اختصاص حجم زيادي از كتاب به نمونه ـ

تر گذشـت ضـرورت اصـالح و     همه و مطالبي كه پيش اينضروري منطقي نيست و 
 كند. تر مي بازنگري در اين كتاب را بيش

عنوان منبع درسي مناسب نيسـت و   براي استفاده به ،با شرايط كنوني ،دهش يبررساثر  ـ
دارد كـه در مـتن مقالـه و    نيـاز  و افزودن برخي مسائل  ،به بازنگري، شرح و تفصيل

 آن سخن رانديم. ةدربارگيري مفصل  دوم نتيجه بخش
  

  نامه كتاب
ويراسـتاران   ةتهـران: مؤسسـ  ، نويسـي  كارگاه ويرايش و درستمة نا درس، )1393(باقري، محمدمهدي 

  پارس. اي فهحر
  .ثة للكتابيالمؤسسة الحدلبنان: ، البحوث كتابة يالمساعد ف ،)2010(وس ينطونابطرس، 

  كان كتاب.ين ، زنجان:2 ن نگارشييآ، )1380(رضا  دري، غالميح
  ، تهران: مركز نشر دانشگاهي.ن نگارشييآ ،)1378( احمد الني،يعي گيسم
  المعارف. : داره، القاهرمصر يالمعاصر ف ياألدب العرب، )تا بي( يف، شوقيض

 ، تهران: توس.يخ األدب العربيتار ،)1380(الفاخوري، حنا 
ـ تحل و يطهران نظام نادر يرانياال بياألد مع وقفة« ،)1388حميد دادفر (و  نيا، سيدمحمدرضي مصطفوي  لي
  .4، ش 1س ، ياألدب التراث، »شعره

الشـعر   يالحركـات فـ   كتاب االتجاهـات و  يانتقاد ليتحل«)، 1393( يسانيابو نيحس وفرامرز  ،ييرزايم
  .33 ش، 14 ةدور ،يانسان علوم يها برنامه و متون يانتقاد ةنام پژوهش، »ثيالحد  يالعرب

  .، تهران: منهاجتاريخ آداب اللغة العربية في العصر الحديث ،)1387(تهراني، نادر  نظام


