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نقدي بر کتاب

مختارات من روائع األدب العربي في العصر العباسي األوّل
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چكيده
کتاب مختارات من روائع األدب العربي في العصر العباسي األوّل یکی از آثاار اتا
که نگارندة آن نمونههایی از نثا عا ر ران اساتای ا ا را ین ارن کا ره اه
ت جمه تحنرل آن پ راخته ات  .مطال ة کتاب نشان میرهاد کاه ایان اثا  ،ضامن
راعتن امترازاتی ،اار از کاتتیها نقصها نرس  .نگارنده رر ایان جساتار د اد
رارر ا راای اصوا نقد ا اتتفاره از عروة توصرفی ا تحنرنای مرانان پاا  ناد
نویسندة این کتاب را ه راای م رارها دوانرن نگارعی اه وتاة نقاد کشااند .از
رتی ردرق کتاب چنرن اتتنساط میعور که این اث خی کاتتیهاا محتاوایی
عکنی رارر که از اتاتیت ین آنها میتوان ه موارر زیا اعااره کا ر :پا راختن اه
موضواات غر ض ر مانند زندیینامة عااا ان غالالعادن از خای مسا ا
ا اساتی .خطاهاا تاای ی زیاار نران رر کتااب
ض ر مانند اغ اض ع
مشاهده میعور که می تواند اطالاات اعتساهی اه مخاطام مستاد دهاد تای
اا دلهمی مطنم عور.

کليدواژهها:متون نظم نث ا ی،مختارات من روائع األدب العربي فيي العصير العباسيي
األول ،نقد کتاب.

(نویسندة مسئوا)Motaseifi2002@yahoo.com ،

* اتتاریار ز ان ار رات ا ی ،رانشگاه کاعان
ز ان ار رات ا ی ،رانشگاه کاعانHasanpoormahvash@yahoo.com ،
** رانشجو رکت
تاریخ رریال  ،1397/01/19 :تاریخ پذی ش1397/03/02 :
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 .1مقدمه
نقد کتابها آموزعی میتواند نقش مهمی رر اصالح کاتاتیهاا الانایش تاطک لکا
آل ینندیان آن راعته اعد .ازاینر  ،ا رت یا ی ه کارآیی رشت ها ه ر الان نتا
راایا اصاوا نقاد
مخاطسان عایسته ات این آثار اا ا هکااریر عاروههاا ررتا
مورر رتی د ار یر ند ،اما دسل از ه کار اید ا مفهوم نقد آعنا عد.

«کنمة نقد خور رر لغ هم نی ” هرن چرن ینیدن“ ”نظ ک رن“ اتا رر رراهام
اهریگا  راان،
تا رر آن هدوا اهل لغ ت ه از ناتا ه ازعناتاد» (زریانکاوب  .)1 :1361
نقدک رن یک اث ا تخن هم نی نمایاندن ارمها پنهاان آن اثا اتا  .رر مفهاوم نقاد

انتقار م انیا چون طنم ،یط لی ،رتی ،هرت ی لتن از هم جداک رن نهفتاههاا
ر نکشردن آنهات (صار .)13 :1392
مطال ة یک اث ههدف نقد آن اید ا ر نگ ش صورت یر ر :نگ ش کنای مجماوای
اهرتا آیاد مشاخص عاور کاه
تأثر یذار که طی آن پرام مؤلف غا ض اصانی ا 
ه موضاوع حا از چاه زا یاها نگ یساته
نویسنده ررپی تأمرن چه نوع کمسور ات
تااختمان
ات  .نگاه ر م نگاهی جنئی مورر ات  .رر این نگ ش ،نادد اه اتاکن
کنی تألرف نظ نمیکند ،نکه مانند یک کالسدعکاف کتاب را مورر هماورر تجنیاه تحنرال
میکند .رر این مطال ه تی صفحهها پارای افها میتوانناد اهاتاتقالا موررتوجاه دا ار
یر ند (تنطانی .)16 :1369
پژ هش نشان میرهد که نقد صحرک از اررعادن آتارم اه رعاد انمای ل هنگای
انمی جام ه ،ه یاژه جام اة
جام ه جنویر میکند مانع ه ج م ج آعفتگی لک
رانشگاهی طسقة ل هرخته میعور .نقد من فانه آن ات که ررکنار نقصها ،نقاط ضا ف
دوّت اث نرن رتی عور کتاب ا تکره مسانی اقنی اتاتدللی از ر جنساة صاورت
محتوا مورر تجنیه تحنرل د ار یر ر (ترا عی .)58 :1391
هه ر  ،اتوجه ه اینکه کتابها ررتی اصنیت ین منساع رر زمرناة ارتسااط انمای
ات نگارندیان د د رارند رر این پژ هش ه نقد رتی کتااب مختيارات مين روائيع
نث ا ا اساتای
توجه ه رعوار ع
األدب العربي في العصر العباسي األول رازند .ا 
ا مخاطسان ،که رشت رانشجویان مستد م نة لرسانس هستند ،نقد کتابهایی کاه رر
این زمرنه نگاعته عدهاند میتواند مفرد ادع عاور تا اد از مشاکالت رعاوار هاا
کاهد .نا این ،رر این جستار ت ی عده ات تا نقااط داوّت اثا یارعاده اارز عاور
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کاتتیها آن ط ف یا رر .رر مقالاة اضا رر تالعارم اه ایان مهام ا رازیم
پ تشها زی پاتخ رهرم:
ـ

اه

مؤلف رر اث موررنقد تا چه د ه دواااد اصاوا ی ایشای نگارعای پاا  ناد
ورهات ؟
عده ات ؟

ـ

اصوا تألرف کتاب چهمرنان راای

ـ

نقاط ض ف کاتتیها اث کداماند؟

ـ

کتاب موررنظ از چه امترازاتی خوررار ات ؟

 .2معرفي کلي اثر

1.2مؤلف 
تردانی مر لاو ی لال رجاانی مؤلاف ،متا جم ،ناداد رر  1320ش رر عه تاتان
لال رجان از توا ع اتاتان اصافهان متولاد عاد .ا ر ران ا تادایی را رر  1332ش رر
زاریاه خور هپایانرتاند تح رالت وز را از  1332تا  1340ش رر اصافهان
دم پش ت نهار .تح رالت رانشگاهی ایشان نرن رر رعتة ز ان ار رات ا ای رر
رانشکدة الهرات م ارف اتالمی رانشگاه ته ان از  1340ش ع ع عاد تاا 1353
ش ارامه یال  .ازآنپس ،رر رانشگاه ها مت در ،ازجمنه رانشگاه اصفهان ،ه تادریس
مشغوا ور تم ها یونایونی را نرن اهده راع  .آثار خدمات ارزنادها از
ا ه رن را انم ارب ا ضه عده ات که از این مران میتوان اه کتاابهاا زیا
اعاره راع :
ـ

مختارات من روائع االدب العربي فيي العصير اإلسيممي ،تاازمان کتاابهاا ررتای
رانشگاه ته ان.1381 ،

ـ

ت جمه تحقرق کتاب الجمان في تشبیهات القرآن نرار پژ هشها اتاالمی مشاهد،
.1373

ـ

ت حرک تحقرق الذریعة إلي مکارم الشریعة ،رانشگاه اصفهان.1375 ،

ـ

ت جمه تحقرق بدیع القرآن إبن أبي األصبع المصري ،انتشارات آتتان ددس رضاو ،
.1368
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کتابشناسي 
 2.2
کتاب مختارات من روائع األدب العربي في العصير العباسيي األوّل نوعاتة تاردانی مر لاو ی
نخساترن اار رر زمساتان

ات  .این کتاب رر یک جند  303صفحه نگاعاته عاد ا ا
 1392توتط انتشارات تم هچاپ رترد.

 1.2.2موضوع کتاب
موضوع کتاب یا رآ ر  ،ت جماه ،تحنرال متاون نثا نظام ر ران اساتای ا ا اتا .
م ا نی که این نوع از ار راات
نویسنده رر آغاز ت ی راعته ات ا پ راختن ه نث ع
یذرانرده ات مخاطم را ا تحولت ری یاونیهاا آن رر ا ا اساتای آعانا کناد .ا
نمونههایی از نامهها ،مناظ ات ،خطسهها ،تا رههاا ایان ر ره را اهاناوان نموناه آ رره
ه ت جمه تحنرل آن هم یماعته ات .
ات

 2.2.2نگاهی به جنبة محتوایی کتاب
مطالم کتاب هت ترم اسارت ات
مقدمه ،ماتن اصانی ،نترجاهیرا
یژییها کنی ا اساتی ت

ه تحنرل ت
ا آ رره ات

از :اناوان ،عاناسناماه ،تاخن ناعا  ،له تا کتااب،
 ،م اارر ،م اجاع .مؤلاف ضامن پا راختن اه خای
یف خی اصطال ات نمونههایی را از نظام نثا ایان
جمة آن پ راخته ات .

 .3تحليل کتاب تاریخ آداب اللغة العربیة في العصر الحدیث
1.3تحليلساختاري
نویسنده اید رر تألرف کتاب ،الن ن رد رر محتوا مطالم ،ه انساجام یاکپاارچگی
از
اث نظم تاختار آن توجه راعته اعد مطالم را اهصاورت نظااممناد اا پرا
چهارچوب ل ل ند منطقای ررتاتی ارائاه رهاد .نوعاته ایاد از مقدماها کارآماد،
خوررار اعد.
پرشیفتار ،له ت مطالم ،ل ل ند منظم منسجم ،نترجهیر


 1.1.3نظم و انسجام منطقی کتاب
رر ت تات کتاب مران ل لها نظم منطقی مشاهده میعور .انوانها کنی این اث از نظام
میکند؛ مثالً ،نویسنده رر خش نث ا تدا از چگونگی نث رر ا ا اساتای ا ا
خو ی پر
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م ا ل تطور آن تخن مییوید .ا رر خش ع هم همرن منواا میر ر اه عا
تطور آن میپ رازر .اما ینظمیا که رر کتاب هچشممیخورر این اتا کاه نگارناده رر
خش نث از لنون نث مثل رتائل ،خطم ،مناظ ه تخن اهمراانمایآ رر ،لای رر خاش
ع هرچ مطنسی ذیل انوان لنون ع یا اغ اض ع رر این ر ره نرامده ات که ایان اما
میتواند اا ایجار ددر ینظمی آعفتگی عور.

 2.1.3مقدمه
«مقدمه عامل ع ی اجمالی رر اارة مسائنة رتایعاده ،اد ر ارزش کاتاتیهاا
نران ر شهاا ماال هاا
پژ هشهایی که پرشت رر این زمرنه صاورت ی لتاه اتا
طوا مقدمه کما رش اا طاوا متوتاط
مفهومها تازها که رر پژ هش هکار رلته ،ات

ل لها ا ات » ( ردر .)80 :1380

پیشگفتار
 3.1.3
رر ادع ،ا مطالام کتااب
موضوع پرشیفتار مسائل رخراره رر اب عکلیر کتاب ات
محاور مساائل جنسای اثا ماییا رر؛ مانناد :عا ایط تهراة اثا ،
ارتساط مستقرمی ندارر
تجدیدچاپ ،تشک از رت اندرکاران. ... ،

نتیجهگیری
 4.1.3
از خاشهااا مهام پااژ هشهاا انماای «نترجاهیرا » اتا  .پااژ هشیا رر دساام
نترجهیر » مهمت ین رتتا ررها هرت آمده از پژ هش را میآ رر نترجاة ینیناههاا
« 
مط حعده رر تؤااها ل ضرهها تحقرق را ذک میکند؛ همچنرن ،ممکن اتا اا اتکاا
آنچه رر ر ند تحقرق ه آن رت یالته ات  ،اددام ه رر خای از آرا مساائل موجاور

تقم آنها هت ریداندازر یا اینکه خاور نظ یاة اومی یاا
کند یا مخاطم را رر ارة صح
تقسرم ند ها جدید ارائه رهد.

 .4امتيازات شكلي اثر
انوان ند مطالم را ا دنام

هطور کنی ،عکل ظاه اث از خی ز ایا مناتم ات ؛ مثالً،
نرگت آ ررن اا جنمنظ مخاطم میعور .انوانها کنی اث از نظام خاو ی پرا
میکند؛ مثالً ،نویسنده رر خش نث  ،ا تدا ،از چگونگی نثا رر ا ا اساتای ا ا ،تا س ،از
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م ا ل تطور آن تخن مییوید .ا رر خش ع هم همرن مناواا مایر ر اه عا
تطور آن میپ رازر .انوانها اصنی از ل ای رر خش له ت مطالم ا دنمهاا متفاا تی
نوعته عده ات که این اما تاسم ماییا رر تاا مخاطام مطالام اصانی ل اای را اا
رتته ند منظمی هذهن س ارر ت س ،ارر دنة اصنی کتاب عور.

کاستيهايشکلياثر 

1.4
 1.1.4هماهنگنبودن متنها
رر آ ررن نمونهها اید ت ی عور اندازة متنها آ ررهعده یکتان اعد تا انسجام ظااه
عکنی اث فظ عور .رر کتاب موررنقد متنها ازنظ کوتااهی نناد اا هام هماهنا
هنوای ناهماهنگی تااختار
نرستند .این ال رر عکل ر نی کتاب تأثر یذاعته ات
انجامرده ات  .ا نمونه ،خی رتائل مانند نامة صفحة  29طولنی خای ریگا مانناد
نامة صفحة  34سارار کوتااه مخت ا اتا  .رر صافحة  172ذیال اناوان «عا السارّد
الحمر لی غر أهل السر (ع)» لقط ر ر آ رره عده ات .
از ریگ کاتتیها م وط ه این خش این ات که ت دار خطسهها رتائل آ ررهعاده
کتان نرس  .ا نمونه ،از خی ال ار مانند «العتابي» ر ناماه مایآ رر
از ال ار مختنف ی 
از خی ریگ مانند امام صارق (ع) ه آ ررن یک نامه اکتفا میکند .عایستهت اور اه آ ررن
یک خطسه از ه ل ر سنده میک ر.

 2.1.4فقدان هماهنگی عنوانها
تاان اورن همااهنگی
یکی از امور که رر انوان ند کتااب یاا مقالاه مهام اتا یاک 
انوانهات  .ا راای ک رن این ام ذهن مخاطم ه یاک نظام خااا ااارت مایکناد
هخاط ت رن تر مطالم ا ا آتانت میعور؛ زی ا نخسترن ام که ا یشاورن کتااب
توجه مخاطم را جنم میکند ترت ها انوانها اصنی ل ای ات  .نویسنده رر دسام
له ت رر صفحة پنج مینویسد« :موجز عن الرسائل لغة و إصطمحا» اما رر دسم خطسههاا
مینویسد« :موجز عن الخطابة لغة و إصطمحا» .رر اینجا هت اور ا ة «الرسيائل» نران مانناد
«الخطابة» هعکل مف ر هکار ر ر.
ـ

رر صفحة  ،89نویسنده انوان را اینیونه میآ رر« :دراسة و تحلیل لنص کيمم اإلميام
موسي الکاظم (ع)» ،رر الیکه رر انوانها ریگ مانناد صافحة  ... ،85 ،74اناوان
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مخت «دراسة و تحلیل للنص /للخطبة» را میآ رر .هت ات
را هصورت کوتاه را رر.
ـ

نگارنده تمام اناوانهاا

هتا اتا
انا ین اصنی ل ای رر خی موارر هررتتی راای نشاده اتا
عمارهیذار عوند .ا نمونه ،هنگامی که از نث تخن مییوید عایستهت ور ا تادا

انوان کنی نث را میآ رر مینوع ( :الف -النث ) ت س ،مینوع  .1 :الاف) النثر
لغة .ضمن اینکه ا هجا انوان «النثر في مصيطل األدبيا » ایاد ماینوعا «النثير
اصطمحا» تا ا انوانها ریگ مانند «الخطبة إصطمحا» هماهن عور.

ـ

انوانها ازنظ کوتاهی نند نرن هماهن نرستند؛ یااهی کوتااه هساتند یااهی
سرار طولنی .ا نمونه ،رر صفحة  11نویسنده میتوانس هجا اناوان طاولنی
«موجز عن مراحل تطور النثر منذ نشأته حتّي إبّان العصر العباسي» انوان اصنی «م ا ال
تطور النث » را را رر ت س چند انوان ل ای را ،مانند النثر في العصر الجاهلي ،النثر فيي
العصر اإلسممي ... ،میآ رر.

ـ

نویسنده هنگامی که نترجهیر میکند یاهی این انوان را ا اسارت «خاتمية الفصيل
و نتیجته» میآ رر ادر ل ل را ذک نمیکند ،یاهی نرن ادر ل ل را ذکا مایکناد:
«خاتمة الفصل الثاني و نتیجته» .هت ات رر همة ماوارر عامارة ل ال ذکا عاور تاا
خوررار اعند .هه ر  ،از جاییکه انوان ناد هاا
انوانها از هماهنگی رشت
نقااش ا هتاانایی رر عااکل خااارجی مااتن رارر عایسااته ات ا کتاااب از ایاان نظ ا
مورر رتی د ار یر ر.

رعایتنكردن قواعد عمومی ویرایش و نگارش

3.1.4
اعتساهات چاپی پا  ندنسورن ه راای دوااد نگارعی اا رازریی مخاطام از ماتن
تی یاهی تسم دلهمی متن موررنظ میعور .غنطها چاپی تاای ی ل ا انای رر کتااب
موجور ات  ،که ناینی کتاب اید از ا تدا تا انتها ازخوانی عاور ایان اعاتساهات طا ف
اتوجه ه اینکه مخاطسان کتاب رشت رانشاجویان مستاد هساتند ممکان اتا

عور؛ زی ا
هاعتساه امال ا یان را ه ذهن س ارند ررنترجه ،ه رر اعتساهی از متن تاند .از ایان
مران میتوان ه موارر زی اعاره راع :
 .1رتمالخط ا ی « » «الف مق ورة ( )» رر رشت جاهاا کتااب راایا نشاده
هجا هم هکار رلتهاند .نا این ،کتاب اید از این زا یه ا هطاور کنای اازنگ
ات
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اصالح عور .ا نمونه ،إلی (مر لو ی  ،)5 :1392ت الی هجا ت الی (هماان ،)12 :تامیی
هجا تمی (همان ،)9 :صسک األاشی هجا األاشی (هماان ،)13 :صانيرسه اهجاا صانيی
(همان ،)25 :الی هجا الی ،إلایّ انایّ اهجاا إلایّ انایّ ،ایّ اهجاا ایّ
(همان ،)57:لد هجا لد (همان ،)110 :ال حار هجا ال حار (همان .)268 :ایان
ف نرن راای نشاده اتا ؛ ا ا نموناه ،ا ف «کااف» :لهناا
رتمالخط رر ریگ

(همان ،)3 :کذلک (همان ،)11 :یسنک مسنک (همان ،)12 :عک ذلک (همان.)139 :
 .2نویسنده رر نوعتن ف «همنه» ک تی آن نران ردا کاالی نداعاته اتا ؛ ا ا
نمونه ،ادت حُ هجا أدت ح (همان ،)5 :ااانه هجا أاانه (همان ،)34 :اج اءه هجا إجا اهه
(همان ،)40 :إرتهن هجا ارتهن (همان.)41 :

 .3راای لاصنهها نرملاصنهها رر هنگام نوعتن متن تهم هتنایی رر لهم ررتا آن
ازاینر  ،ض ر ات که ا یان این کتاب اا ردا ه چاه تماامتا از ایان لحاا
رارر؛ 
رتی عوند؛ زی ا رر موارر سرار ه م رر دسام نثا هام رر دسام عا ایان اما
راای نشده ات  .از این مران ،میتوان ه موارر زی اعااره راعا  :رادالمت جمرن ( اد ن
لاصنه) (همان ،)15 :أوان بهجاي أو إن شئت (همان ،)19 -18 :هواسلوب به جاي هو أسيلوب
(همان ،)19 :فاصلة هدینا هما بهجاي هدیناهما (همان ،)20 :کماینی د ن لاصنه هجا کماا
ینی (همان ،)21 :کانوایحسون د ن لاصنه (همان . ... ،)96 :

 .4یکی ریگ از خطاها پ سامد رر این کتااب اعاتساه رر نوعاتن « ا » اطاف اتا ؛
تسک نگارش کتابها ا ی هیونها ات که همرشه « ا » اطف مت ل ه کنمة اد
تماام
ا لاصنه از کنمة دسل نوعته میعور این اتنوب رر خی موارر راای نشده اتا
اث اید ارد از این زا یه مورر رتی د ار گر ر .از نمونهها این خطا میتاوان اه ماورر
زی اعاره راع  :خط یازرهم ا اطف رن کنمات (و قوّته و وضوحه و جمئيه و سمسيته)
هصورت جدایانه نوعته عده ات (همان .)13 :اتوجه اه ایانکاه آعناعادن مخاطام اا
رتمالخط ا ی مهم ات  ،این ام اید رر نوعتار راای عور « ا » ا هصاورت جادا از

مادسل مت ل ه ما د نوعته عور .از ریگ موارر این نوع از خطا ایاد اه صافحة ،70 ،12
 ... ،184 ،173 ،127 ،116 ،97اعاره راع .
 .5خی ریگ از اعتساهات تای ی کتاب م وط ه نوعتن تایپ ضای ا یاان اتا
که اا میعور رانشجو تازهکار خی اطالاات را هصورت ناررت اه ذهان سا ارر.
از این نمونه میتوان ه موارر زی اعاره ک ر :الذ هجا النذین (همان ،)16 :کرم هجاا
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ِکَم (همان ،)19 :تتماز هجا تمتاز (همان ،)26 :مَؤاخذ هجا مآخذ (هماان ،)29 :لضالي
هجا لضَّل (همان ،)31 :مرنان هجا مرنات (همان .)32 :
 .6کتاب ازنظ راای نشانهها تجا ند تا اد ر مورردساوا اداع مایعاور ،اماا
ض فهایی نرن رر آن هچشم میخورر؛ ای عا ح مفا رات را از آغااز کتااب رنسااا کنارم،
چنرن خواهرم یال که نویسنده یاهی مف رات را رر ن یرومه مایآ رر .مانناد صافحههاا
 ... ،52 ،40 ،25یاهی نرن ا یان را د ن آ ررن یرومه ذک میکند .مانناد صافحههاا
 ... ،128 ،93 ،76،88،111هت ات رر تمام کتاب یک عروه مدنظ ی لتاه عاور تاا ارن
همة دسم ها هماهنگی نظم راای عور .رر خای صافحههاا نشاانههاا نگارعای
تجا ند هررتتی راای نشده ات  .ا نمونه ،صفحهها  153 149پارش از «زیا ا»
اید نقطه ی یوا د ار راره میعد؛ چ اکه هنگام ران تسم رلرال یاک اما ایاد از «زیا ا»
اتتفاره ک ر دسل از «زی ا» نقطه ی یوا میآید .رر صفحة  225پایاان را نقطاه دا ار راره
عده ات  ،این ال رر ع م موا نرس .

 4.1.4استناد و ارجاعدهی
اتوجه ه این ام که اتتنار رکن اتاتی نگارش انمی را تشکرل میرهد ای نویسانده اه آن

یتوجهی نشان رهد ،تمامی اث خور را زی تؤاا ره ات ؛ چ اکه اا یا لتن مطالام از
ریگ ان ارجاع ناررت آن مخاطم چنرن ا ساس میکند که تمام یفتههاا از آن نویسانده
این کاار ازیاکطا ف ،ا هم ناا ل یام مخاطام اتا
آنکه چنرن نرس
اا 
ات  ،
راای نک رن اصل ارجاعرهی ررت ات  .اما ررمورر ایان
ازط فریگ  ،هم نا ت د
اث اید یف که نویسنده اصل ارجاعرهی را راای ک ره ات  ،لی یاهی رچار اعاتساهاتی
عده ات که میتوان ه موارر زی اعاره راع :
صفحة مقدمه منقولت مستقرم از غر مستقرم عناخته نمیعور؛ زی ا همة منقولت اد ن
آ ررن یرومه ذک عده ات  .نویسنده اید نقلدواها مستقرم را رر ن یروماه دا ار مایرار
یا دادل آنها را ا دنم اندازها متفا ت از نقلدواها غر مستقرم میآ رر .رر صافحة 1
نقلدوا ا ت ف از عودی ضرف لقط ر تط اتا  ،رر االیکاه نویسانده پاارای اف را
هطور کامل ه ا ارجاع راره ات  .رر صفحة  10یک تط ت یف را ه صفحات  10تاا 23
هت ور مینوع « :راجع».
کتاب النقد األر ی ارجاع راره ات
یاهی نویسنده از منا ی که رت ا ا نرستند اتتفاره میکند .ا نمونه ،رر صافحة
ارجاعرارن ه م جع رت ر می مانند األدب العربي از آذرعم مختارات من روائيع
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األدب از لاضنی کار جالسی نرس  .از ریگ نمونهها ارجاعرهی ناررت مایتاوان اه
نقلدوا مستقرم راخل یرومه د ن ذک منسع آمده
موارر زی اعاره راع  :رر صفحة  82
نقلدوا طولنی از عودی ضرف آ رره ات  ،لی رر پانوع
ات  .صفحة  155 154
یفته ات ااخت ار .رر صفحة  181نویسنده توضرک م وط اه «لاخي» را اد ن م جاع
اطالع عافاهی
نوعته ات  ،لی ه منسع نراز رارر ،چون مطنم ررمورر اتم انم ات
نویسنده کالی نرس  .رر صفحة  205هصورت نامت ارف منسع را ،که المجاانی الحدیثاه
ارجااعرهای را ،کاه از

تان ورن عروة
یک 

ات  ،ه جا پانوع رر متن آ رره ات
ا تدا تا اینجا راای عده ات  ،رر اینجا ههم ریخته اتا  .رر صافحة  ،216م جاع
«األغاني» د ن ذک صفحه اتا  .صافحة  216عامارة ارجااع ارن پاارای اف اتا ،
رر الیکه اید رر انتها پارای اف میآمد .از صفحة  238تا  240کل تحنرل رر این ته
صفحه منقوا ات  ،هت ور نویسنده خی تحنرلها را از راعتهها خور ذک میکا ر.
رر صفحة  262تخن عودی ضرف را ا ر اعتساه ارر ک ره ات « :مع سهولة األلفيا و
[مع] شفافیتها» که ا ة «مع» را تک ار ک ره اهجاا «جمرال» «جمال» آ رره اتا
صفحة م جع را هاعتساه  269ذک ک ره ات که صفحة ررت  270ات  .صافحة 266
اا
ع صنو را از المجاني الحدیثة نقل ک ره ات  ،لی رر آ ررن کنمهها عا
اصل تفا ت رارر.
رر دسام منااا ع م اارر لارتاای نویسانده رر خاای ماوارر اتاانوب لارتاای را رر
این ارم هعمار میآید؛ زی ا اتوجه اه ایانکاه ز اان کتااب
ارجاعرهی هکار ره ات

ا ی ات  ،ارجااات رر موارر مانند صفحة  302هجن ررمورر اتامی خاا ایاد کاامالً
ه ز ان ا ی اعد .ا نمونه ،هجا ا ة ( یتا) هت ات (ر .ت) نوعته عور ت کرام
(زی نظ  )...اید ه ا ی ی رانده عور.

 5.1.4جامعیت صوری اثر
رر رتی جام ر

صور اث پژ هشی نکات زی مدنظ د ار مییر ر:
جدول .1

تمرينوآزمون 
رارر

خالصه 

نتيجهوجمعبندي 


فصول  کلي  کلي 
رارر

رارر

رارر

فهرست 

فصول  اعالم  موضوعي  منابع 
رارر

ندارر

ندارر

رارر
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چنانکه از جد ا میآید ،این کتاب از خی مؤلفهها جام ر صاور مانناد حا

مقدماتی ،تم ینها ،نترجهیر رر پایان ه ل ل خوررار ات  .این ام از نکاات مثسا
کتاب هعمار میآید .تم ینها متنوع ات ؛ هیونها که نویسانده هام تاؤالتی از محتاوا
نمونهها آ ررهعده مط ح میکند هم پ تاشهاایی ررماورر نکاات نحاو  ،اا ا ای،
الغی موجور رر نمونهها .این عروه اا میعور مخاطم اال ه رریال م نا ظااه
تا د که متناتم تطک ا ت ا لیهها رر نای ماتنهاا نران آعانا عاور .آ ررن خای
تم ینها ،مانند جاهاایی کاه نویسانده از مخاطام مایخواهاد خای ت اا ر را رر جمناه
هکاریر ر یا ررمورر خی موضواات چند تط نویسد ،رشت م اوط اه ررسهاایی
هت ات اینیونه تم ینها اذف عاور .اهها ر  ،نویسانده
مانند نگارش انشات
میتوانس ا اتتفاره از ریگ ا نارها انمی مانند ط ح ح  ،له تا موضاوای ،اااالم،

 ...پ ار ه چه رشت اث خور رفناید.

 .5تحليل ابعاد محتوایي اثر
رر رتی محتوا کتاب از امترازها اث مانند تاز ار ا مسانی پرشل ضهاا اتاالمی
تاز ار ا مسانی پرشل ضها مف ض اث کاتتیها کتاب مانناد راایا نکا رن
انسجام رر نی اث  ،نادص ورن مطالم ،رارن اطالاات اعتساه تخن همرانمیآید.

1.5امتيازاتمحتوايياثر 
 1.1.5سازواری با مبانی و پیشفرضهای اسالمی
ارزشها جام ة اتالمی ر یک ر مناتام اتا
ر یک ر اث موررنقد ررمورر ل هن
ام که توان آن را ضدارزشها اتالمی عم ر رر آن مشاهده نشد ،نکه ا اکس نویسانده
نمونههایی را از ایشان آ رره ات  ،که ایان اما
ه متون م وط ه ائمه نرن اهتمام راعته ات
راا ارزش اتالم ل هن اتالمی ننر نویسنده ات ؛ هریگ ران ،مسانی اصاوا رینای رر
این ام تی رر اتنوب نویسنده نرن نمایان عده اتا ؛
این اث هخو ی راای عده ات
نویسنده دتی از د آن تخن مییوید صف «الک یم» را ل اموش نمایکناد ا ا رااوت
رتوا خدا (ا) نرن صف «الکریمة» را میآ رر .ا نمونه ،میتوان ه اسارت «فلمّيا نيزل
القييرآن الکييریم و جييا ت الييدعو النبویيية الکریميية» اعاااره کاا ر (مر لااو ی )12 :1392؛
اسارتریگ  ،عخ ر ر انی نویسنده رر تسک اتنوب ا مؤث ادع عده اتا .

ه
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همرن ام اا عده ات تا ا کتاب خور را ا آ ررن نمونههایی از خطسهها رتاائل
ائمه همراه کند .امور از این رت هخو ی نشاانرهنادة تاازیار کتااب اا ریان
اصوا رینی ات .

 2.1.5سازواری با مبانی و پیشفرضهای مفروض اثر
محتوا انمی ا پژ هشی اث ا پرشل ضها ت ررنعاده ازتاو تاازمان مطا قا رارر
تمامی مسانی م وطه راای عده ات  .کتاب متناتم ا تطک ذهنی مخاطسان ،کاه ارشتا
رانشجویان کارعناتی هستند ،نوعته عده ات  .مثالً ،آ ررن نمونهها مختنف ،ارائاة عا ح
ا یان ،آ ررن تم ینها یونایون میتواند از نکات خوب مثس این اث هعمار ر ر.

کاستيهايمحتوايياثر 

2.5
 1.2.5انسجام درونی نداشتن
رر ت تات کتاب مران ل لها نظم منطقی هصورت نسسی مشاهده مایعاور .نگارناده رر
خی موارر نظم انسجام رن مطالم را راای نکا ره اتا ؛ اینظمایا کاه رر کتااب
هچشم میخورر این ات که نگارنده رر خش نث از لنون نث مثل رتائل ،خطم ،مناظ ه
تخن همرانمیآ رر ،لی رر خش ع هرچ مطنسی ذیل انوان لنون ع یا اغا اض عا
رر این ر ره نرامده ات  .عایسته ات  ،ل نی ا این انوان ه کتاب اضاله عور.

نکاه اناوان آن را ذکا
نویسنده رر صفحة  11از انواع نث تخن همران میآ رر د ن ای 
رر اصطالح ذیل اناوان جدایاناه
کند؛ هریگ ران ،ا دتی ت یف ارب نث را رر لغ
میآ رر مخاطم منتظ ات تا انواع نث را نرن ا یک انوان مستقل را رر .اماا نویسانده ایان
کار را انجام نداره سرار مخت از نثا اناواع آن تاخن راناده اتا  .ااال ه ا این ،رر
لزم اتا
صفحات  12 ،11 ،10ما ز ارن اناا ین ل اای اصانی مشاخص نرسا
انا ین ل ای عمارهیذار عور .اید اذاان ک ر که ها اناوان ا مطاالسی کاه رر ذیال آن
میآید کامالً رلل رارر.

ناقصبودن مطالب

2.2.5
نگارنده رر صفحة  10رر اب کنمة ارب تخن رانده ات  ،اما ررماورر تطاور ایان کنماه رر
اا ار مختنف تخنی همران نرا رره اتا  .رر صافحة  174د اردة شاار ان ا ر را کاه
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لقاط
موضوع اصنی آن مدح عمربن هبیر الفيزاري صافالجارش اوره یاده اتا
کم ها را آ رره ات  .ا این کار مخاطم چنرن رر ذهن خاور تثسرا مایکناد کاه ایان
ت ره لقط رر اب کم ات  .رر صافحة  35رر خاش «دراسية نثير ابينالمقفيع» جاا
پ راختن ه یژییها نث ا خالی ات  .رر صفحة  45نرن از مرنات نث تهل ان هاار ن
تخن ن انده ات .

 3.2.5دادن اطالعات اشتباه
یردتی رر ران خی مطالم اا انتقاا آیاهیها ناررت ررمورر یاک موضاوع اه
مخاطم میعور .ا نمونه ،رر صفحة  179نویسانده ماییویاد« :شياعر مطبيوع هجّيا ،
ولذلك ینقل عنه أنّه قال :أحمل خشبتي علي کتفي ...که این مطنم رر مدح اهال را از ا
مشهور ات  ».این ام نشان از تنادضیاویی نویسانده رارر کاه ررنهایا اه تا رریمی
مخاطم میانجامد.
نویسنده رر صفحة  135د د اصالح ت سر «بالخبر المستفاض فیه» را راعته اتا  ،اماا رر
پانوع م تکم ر اعتساه عده ات ؛ نخس  ،اظهار ک ره که المستفاضلره هتا اتا کاه
ر م ،د ن رلرل ل موره األلرق الساراق (المساتفرض) .از ریگا
تح ل اصل ک ره ات
خطاها نویسنده میتوان ه صفحة  181اعاره ک ر؛ زی ا ا «نفس زکره» را لقم امام موتای
کاظم (ع) رانسته ات  ،رر الیکه لقم محمد ن اسداهلل ن الحسن ،یکی از ثُوّار ،ات .

انطباقمحتواياثرباعنوانوفهرستآن 

3.5بررسيميزان
نویسنده رر ه ر خش نث نظم مطا ق ا انا ین له ت آغاز کتاب امل ک ره اتا .
رر خش نث ا تدا رتائل نمونهها آن ت س خطسهها د مناظ ات را اا تحنرال ذکا
ک ره ات  .رر خش ع مدارس عا ر رة اساتای را اه ر مدرسية الشيعبیة مدرسية
آنهاا
ع ا ه مذهم را ا آ ررن دسامتی از زنادییناماة 
المحافظین تقسرم ک ره ات
ه تحنرل
ت س ،نمونههایی از ت رهها ه عاا را ذک ک ره ات
م لی ک ره ات
آن پ راخته ات  .هطور کنی ،اید یف مخاطم ا ریدن انوان کتاب تا اد ر مایتواناد
محتوا آن را دس نند اینطور نرس که انوان یک چرن اعد محتوا چران ریگا ،
اما میتوان یک ای ار جنئی انوان ارر ک ر آن این ات کاه دتای مخاطام اناوان را
می رند اینیونه یمان کند که کتاب یلچرنی از متنها نظم نث ر رة اساتی ات  ،د ن
هرچ ع ح تحنرنی .هت ات اسارت «دراسة و شرح» ه انتها انوان اضاله عور.

 110پژوهشنامة انتقادي متون و برنامههاي علوم انساني ،سال هجدهم ،شمارة چهارم ،تير 1397

آخرينسرفصلهاىمصوبوزارتعلوم 

4.5ميزانانطباقمطالباثربا
اهاناوان
رر ت ل ل جدید زارت انوم نظم نث تمام ر رهها از هم جادا عاده اتا
رر تی جدایانه تدریس میعوند .ای این کتاب هم رر ر جناد ارائاه عاور ،هتا اتا ؛
رره صورت ،میتوان آن را ا ه ر ررس هکار ر.

تناسبوجامعيتمحتواوموضوعاثرباتوجهبهاهدافدرس 

5.5
اث موررنظ از جام ر دا لدسولی خوررار ات  ،جن اینکه جا پ راختن ه غا ضهاا
نثا
اتوجه ه اینکه کتااب از عا

مهم ر رة اساتی خالی ات  .عایستهت ور که
ع
این ر ره تخن مییوید هجا پ راختن ه تاریخ ار رات زندیینامة خی عاا ان حثای
مهم یژییها تسکی ه عاا ارائه میرار.
ررمورر اغ اض ع

6.5ميزاننوآوريدراثر 
همانطورکاه نویسانده
تسک نگارش کتاب دینیونه ات که ا تدا ،نث آمده ت س ،ع ؛ 
رر مقدمه اعاره میکند تسکی جدید ات ؛ زی ا رر رشت کتابهاا آموزعای متاون مانناد
جاییکاه
المجاني الحدیثة ا تدا ع د ار رارر ت س نث  .این عروه هم نوآ ر رارر هم ازآن 
انسان ه نث میاندیشد ،نه ه ع کار ر این اتنوب ا رانشجویان هت ات ؛ چاون نثا
لهم ع آمارهت میعور.
را هت متوجه میعوند ذهن آنها ا خواندن نث ا رر

ميزانروزآمدىدادههاواطالعاتاثر 

7.5
اتوجه ه اینکه کتاب ا رانشجویان لارتی ز ان تد ین عده ات نویسنده تا ی راعاته

ات ا آ ررن نمونههایی از از انواع نامه ،خطسه ،منااظ ه ،عا آن هام از ادشاار مختنفای
مثل ائمة اطهار ،پارعاهان ... ،مخاطم را ا رارهها مختنفی آعنا کند تواند ا را متوجاه
تفا ت اتنوب نامهها یک اکم ا ریگ ادشار کند.
رر نوعتن این کتاب نویسنده تا ی راعاته اتا تاا کاار کاه رر تاطک رانشاجویان
غر ا ب اعد انجام رهد .میتوان یفا  ،جادا از خای کاتاتیهاا ایان اثا مایتواناد
تا د ر نراز رانشجویان لارتیز ان را ط ف کند اا انجاام اصاال ات رر چااپهاا
د از مقسولر رشت ننر مخاطم ه همند ی رر.

نقدي بر کتاب مختارات من روائع األدب العربي في العصر 111 ...

 .6نتيجهگيري
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

نگارنده رر دسم نث اید ه اتنوبها جستة ا اساتای مشخ اات اارز
آنها رازر؛ زی ا مخاطم اید از این اتنوبها آیاهی راعته اعد تا تواناد آنهاا را
رر عواهد آ ررهعده را د تشخرص رهد.
هت ات نگارنده تمامی انوانها را هصورت کوتاه را رر خی انا ین طاولنی
را کوتاه کند؛ زی ا اناوان ناد هاا نقاش ا هتانایی رر عاکل خاارجی ماتن رارر
هماهنگی آنها نشانرهندة انسجام متن ات .
یاهی نویسنده عواهد را هطور کامل نمیآ رر این تسک اا میعاور مخاطام
شار ن ر که رر غا ض
ه غ ض اصنی متن آ ررهعده پی نس ر .مانند نمونة ع
متن ات  ،اما ا ذلی که نویسنده انجام راره ات مخاطم یمان میکند این تا ره
ا غ ض کم نوعته عده ات .
عایسته ور ،نگارنده ه خی مطالم توجه میک ر آنها را رر کتاب جا مایرار.
رر ا اساتی خاالی اتا  .نویسانده
ا نمونه ،جا پ راختن ه اغ اض ع
همنظور غنیت عدن اث میتوانس هجا پ راختن ه زندیینامة ال ار از غ ضهاا
تخن همران آ رر.
ع
خطاها تای ی زیار رر کتاب مشاهده میعور که میتواناد اطالااات اعاتساهی اه
مخاطم مستد دهد تی اا دلهمی مطنم عاور .ا ا نموناه ،لاصانة ارن
کاراکت ها خی کنمهها نرن لاصنة رن ر کنمه رر خای ماوارر راایا نشاده
خواندن مطالم را ا خواننده رعوار میتازر.
ات

 .7پيشنهادها
ینامة عاا ان ات
هت ات  ،خشهایی که م وط ه تاریخ ار رات زندی 
انوانها زی ه کتاب اضاله عور:

ـ

اغ اض ع ؛

ـ

یژییها ع ؛

ـ

یژییها نث ؛

ـ

تفا تها م نی ارب رر ر رهها مختنف؛

ـ

انواع نث .

مخت

عاور
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