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  چکیده
 ،دار ادبیات عربـی  اثر شوقی ضیف نویسندة نام ،األندلس: واإلمارات الدول عصرکتاب 

پـس از   تا است  در این اثر کوشیده مؤلفدربارة تاریخ ادبیات عربی در اندلس است. 
و فرهنگ به ادبیات عربی در اندلس بپـردازد و   ،دربارة سیاست، اجتماعمقدماتی بیان 

کنـد. ایـن    اقـدام  تحلیل این شواهد  و تجزیهو نثري و  ،به ذکر شواهد تاریخی، شعري
محتوایی این اثر را نقد و  هاي گوناگون شکلی و تحلیلی جنبهـ  مقاله با روش توصیفی

و  مؤلـف و بلیـغ   ،گـر انشـاي شـیوا، فصـیح     هاي تحقیق بیان است. یافته  کردهبررسی 
در مسیر نگارش تـاریخ   مؤلف و اشراف وي بر تاریخ ادبیات اندلس است.  يمند توان

و فرهنگـی مـؤثر    ،هاي سیاسی، اجتماعی ادبیات با داشتن یک طرح به اسباب و زمینه
 ورزد. ارچوب تـاریخی اهتمـام مـی   هـ ادبیات اندلس آن هـم در چ رشد در پیدایش و 

صـوري، ایـرادات    جامعیـت هـاي   همؤلفـ در زمینـۀ  ها  نارساییدیگر، برخی از  سوي از
توانـد   که رفع این موارد میشود  دیده میو محتوایی در این کتاب  ،نگارشی، ویرایشی
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  . مقدمه1
در زمینـۀ تـاریخ ادبیـات     ،دار عـرب  ان پرکار و ناممحققاز  ،م) 2005 - 1910شوقی ضیف (

اسـت. آثـاري     داشـته  مندي را به جامعۀ علمی عرضه ارزش عربی دست توانایی دارد و آثار
ـ  العصـر ، األول یالعباس العصر، یاإلسالم العصر ،یالجاهل العصرچون  هم  عصـر ، یالثّـان  یالعباس

 عصـر ، والشّـام  مصـر : واإلمـارات  الدول عصر، رانیا ـ العراق ـ هیالعرب رهیالجز: واإلمارات الدول
هاي مختلـف تـاریخ ادبیـات     بر دوره مؤلفگر اشراف خوب  بیان األندلس: واإلمارات الدول

  عربی و دانش گستردة وي است.
است که دربارة تاریخ ادبیات عربی در اندلس تـألیف   مؤلفکتاب اخیر یکی از آثار 

دیگـري نیـز    اهمیـت ده است. در زمینۀ تاریخ ادبیات عربی در سرزمین اندلس آثار باش
اثر احسـان عبـاس،    قرطبه ادهیس عصر: یاألندلس األدب خیتارازجمله  ؛خورد چشم می به

ـ  األدبتألیف مصطفی الشّـکعه،   وفنونه موضوعاته: یاألندلس األدب ـ  یالعرب  األنـدلس  یف
عبـدالمنعم خفـاجی،   محمد اثر  دیوالتّجد التّطور: یاألندلس األدبنوشتۀ عبد العزیز عتیق، 

ـ  األدبتألیف محمـد رضـوان الدایـه،     یاألندلس األدب یف ـ  یالعرب  خیتـار : األنـدلس  یف
ـ  یالعرب األدب خیتار و نوشتۀ محمدعلی آذرشب، ونصوص بـاقر   علـی اثـر   األنـدلس  یف
بیـات  تـاریخ اد  اهمیـت گـر   بیـان  متعـدد نیا و سیدمهدي مسبوق. وجود این آثار  طاهري

رو، ایـن   ایـن  ازان عـرب و ایـران اسـت.    گـر  پـژوهش بین اندلس و جایگاه واالي آن در
 عصـر هاي گوناگون شکلی و محتوایی کتـاب   پژوهش قصد دارد به نقد و بررسی جنبه

تألیف شوقی ضیف بپردازد که اثري سودمند در زمینۀ تـاریخ   األندلس: واإلمارات الدول
  ادبیات عربی در اندلس است.

  
  هدف پژوهش ،تمیاهضرورت،  1.1

ستایش شوقی ضیف در زمینۀ نگارش تاریخ ادبیات عربی و تألیف درخوري مند تواننظر به 
االي ادبیـات انـدلس   به جایگاه و توجه بادیگر  سوي ازسو و  یک ازآثاري ماندگار در این زمینه 

شناخت این ادبیات با گسترة تـاریخی و جغرافیـایی خـود و     اهمیتدر پهنۀ ادبیات عربی و 
: واإلمـارات  الـدول  عصـر تبیین اسباب و عوامل پیـدایش و رشـد آن ضـرورت دارد کتـاب     

که اثري شایسته در زمینۀ تاریخ ادبیات عربـی در انـدلس اسـت،     ،ققمحتألیف این  األندلس
هـاي گونـاگون    رو، هدف از انجام این پژوهش بررسی و نقد جنبه این ازنقد و ارزیابی شود. 

  شکلی و محتوایی این اثر است.
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  پیشینۀ پژوهش 2.1
ري الـذّک «جملـه  از ؛اسـت  شده  ي نگاشتهددمتعهاي  دربارة شوقی ضیف و آثار وي پژوهش

ق) اثـر   1427» (السنویه األولی لرحیل آخر العلماء الموسوعیین األستاذ الـدکتور شـوقی ضـیف   
اسـت. نویسـنده    ده شچاپ  العراقی العلمی المجمعۀ لمج 119سامی مکّی العانی که در شمارة 

شـوقی  «اسـت.   وي نوشـته   بارةمناسبت اولین سالگرد وفات شوقی ضیف در بهاین مقاله را 
ادات حسینی که در شـمارة  س) نوشتۀ شکوه ال1385» (نگاهی نو به میراث ادب عربیضیف، 

است. نویسـنده در ایـن مقالـه     شده  منتشر ه و آدابهاه للغه العربیه االیرانیه العلمیلجمعیامجلۀ  5
 اجمـاالً سـپس    ،کـرده   شوقی ضیف را بررسـی علمی شخصیت در تکوین ر ثؤمعوامل ابتدا 

فی الدفاع عن نهج البالغـه  «است.  ده کراین ادیب را بیان هاي نگارش  شیوه سبک نوشتاري و
 17ونـد کـه در شـمارة     ) تألیف تـورج زینـی  1389» (والرّد علی شبهات الدکتور شوقی ضیف

و  هالبالغـ  نهـج است. نویسنده در این مقاله به دفاع از   دهشچاپ  یهالدول یهالعلوم اإلنسان مجلۀ
ســیماي فرهنــگ و ادب فارســی درپرتــو «اســت.   کــرده    ضــیف اقــدام شــبهات شــوقیرد 

وند و همکاران کـه در شـمارة    ) اثر تورج زینی1393» (هاي نقدي دکتر شوقی ضیف اندیشه
اسـت. نویسـندگان در ایـن مقالـه فرهنـگ و ادبیـات        شده  منتشر  ایرانی مطالعاتمجلۀ  25

کـه   طـور   همـان . بررسـی کـرده اسـت   بـی  هاي نقدي این ادیـب عر  درپرتو اندیشه را فارسی
 عصـر هاي گوناگون شکلی و محتـوایی کتـاب    شود در زمینۀ بررسی و نقد جنبه مالحظه می

اسـت و ایـن پـژوهش     نشده  پژوهشی انجام  ،تألیف شوقی ضیف ،األندلس: واإلمارات الدول
 .دکن این زمینه را پر در خأل که دارد  قصد
  
  هاي پژوهش پرسش 3.1

  چیست؟ األندلس :واإلمارات الدول عصر و معایب شکلی کتاب مزایا. 1
  ؟داردهاي محتوایی  هاي مثبت و کاستی چه ویژگی األندلس: واإلمارات الدول عصرکتاب  .2
  وزارت علوم چگونه است؟ب ومصهاي  میزان مطابقت این اثر با سرفصل .3

  
  روش پژوهش 4.1

درخواسـت شـوراي بررسـی متـون      بـه  األنـدلس : واإلمارات الدول عصرنقد و بررسی کتاب 
گرفتـه اسـت. بنـابراین،     مطالعات فرهنگی وزارت علوم صـورت  پژوهشگاه علوم انسانی و



  1398 آبان هشتم، شمارة نوزدهم، سال ،هاي علوم انسانی نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش   210

گوناگون شکلی هاي  که شامل سؤاالتی دربارة جنبه ،ارچوب موردنظر این شوراهبه چ توجه با
  شده است. تحلیلی بررسی و نقد ـ کتاب حاضر با روش توصیفی و محتوایی اثر است،

  
  . بحث2

  مؤلفمعرفی  1.2
در روستاي أوالد حمام از استان  ،معروف به شوقی ضیف ،ضیفالم سعبدالبن  شوقیاحمد 

کرد. شوقی ضیف  را حفظ  قرآن لکسالگی   ده. او در متولد شدم  1910دمیاط مصر در سال 
در دانشگاه قاهره ادبیات  ةدانشکدم به بخش زبان عربی  1930پس از اتمام مدرسه در سال 

ام زاب عـ هالوعبـد و  ،ییافت و نزد استادانی ازجمله طه حسین، احمد امین، امـین خـول    راه
 کتـاب  فـی  األدبی النّقد باعنواننامۀ خود را در مقطع کارشناسی ارشد  خواند. وي پایان  درس

نگـارش   دورة دکتـري را بـا   و پایـان رسـانید   بـه با راهنمایی احمد امـین   لألصفهانی األغانی
: 1427  گذراند (العانی ،حسین  هنمایی طهبا را ،العربی الشّعر فی ومذاهبه الفنّ باعنواناي  رساله
و جـوایز   داشـت علمـی و ادبـی   د دمتعـ عمر خود مناصـب   طیشوقی ضیف  .)269- 268
ازجملـه تـاریخ ادبیـات،     گونـاگون هـاي   . وي آثار زیادي را در زمینهکسب کردنیز دي دمتع

هاي این آثـار   بارزترین ویژگی«است.    نگاشته قرآنو  ،غت، تحقیق متون، اسالمبالنحو، نقد، 
در  دقـت ها، تحلیل و نقـد،   آن، عمق افکار و اندیشهت یشمولو ت یموسوععبارت است از 

 ،سـرانجام  .)277ن: (هما» دیگران و... يروش تحقیق و دوري از گردآوري و نقل صرف آرا
 .)269 :(همان سالگی دیده از جهان فروبست 95م در 2005  شوقی ضیف در سال

 
  کتابکلی  معرفی 2.2

هاي تاریخ ادبیات عربـی اثـر شـوقی     کتاب    از مجموعه األندلس: واإلمارات الدول عصرکتاب 
وزیري چـاپ    صفحه با قطع 550م در انتشارات دارالمعارف قاهره در  1989ضیف در سال  

، مـه دمقاست. موضوع این کتاب تاریخ ادبیات عربی در اندلس است. این کتـاب یـک    ده ش
هـا از پـنج    و یک خاتمه است. فصل اول از شش موضوع اصلی ولی سایر فصل ،پنج فصل

است. عناوین و مباحث پنج فصل کتاب به این صورت اسـت: فصـل    شده   موضوع تشکیل
موضـوع فصـل    ،دارد  به فرهنـگ اختصـاص   فصل دوم، پردازد اول به سیاست و جامعه می

هاي دیگـري از شـاعران اختصـاص     فصل چهارم به گروه ،سوم نشاط شعر و شاعران است
 کند. می فصل پنجم نثر و نویسندگان را بررسی  و دارد
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  هاي شکلی اثر جنبه 3.2
  طرح جلد 1.3.2

ن اشـکال  و در بخش باالي ای  شده تشکیل  کطرح روي جلد اثر از اشکال هندسی مشب
و در » األدب«آن  از پسو » تاریخ«یعنی ابتدا ، صورت عمودي به العربی األدب تاریخعنوان 

 مؤلفرنگی نام مربع است. در قسمت وسط روي جلد در یک  قرار گرفته  ،»العربی«آخر 
 األنـدلس  واإلمـارات  الـدول  عصـر است و زیر آن عنـوان   آمده » دکتور«آن کلمۀ  از قبلو 
ذکر » األندلس«و در آخر  ،»واإلمارات الدول«سپس  ،»عصر«یعنی ابتدا ، عموديصورت  به

آمده و زیـر   وشۀ سمت چپ کادر رنگی نشان ناشراست. در قسمت پایین و در گ شده 
است. اشکال هندسی  ذکر شده » دار المعارف« یعنی آن، خارج از کادر رنگی، اسم ناشر

دست  به دستاملی باشد که ارتباط و پیوستگی اسباب و عوگر  تواند بیان پیوسته می  هم  به
هاي  با روزنه ،حال عین درساز پیدایش و رشد ادبیات عربی شده است و  و زمینه  هم داده

است. کادر رنگـی نیـز     خود راه را براي ارتباط این ادبیات با جهان خارج از آن گشوده
اندلس در گسترة ادبیات عربی باشد که و درخشان ادبیات معین گر جایگاه  تواند بیان می

صـورت عمـودي    بـه اسـت. ترتیـب عنـوان کتـاب      شـده   در این کتاب بررسی مشخصاً 
گر ترتیب تاریخی ادبیات عربی باشد که با سابقۀ دیرین خود از روزگـاران   تواند بیان می

اندلس  یافته و سرانجام در این کتاب به  شده و تا عصر دول و امارات ادامه کهن شروع 
  است.  شده  ختم

  افیحص آرایی، صفحه ،نگاري حروف 2.3.2
است. در صفحۀ دوم فقط در پـایین   روي جلد کتاب در صفحۀ اول آن نیز آمده صات خمش

تـوان   می  است که ناشر ذکر شده مشخصات از شده و زیر آن برخی   صفحه یک خط کشیده
: واإلمـارات  الـدول  عصـر «عنـوان   ،را در صفحۀ اول آورد. در صـفحۀ سـوم  صات خمشاین 

  است.  شده که آوردن این صفحه ضرورت نداشته  ذکر » األندلس
آید. بلکه در صفحۀ شروع فصـل، از بـاال    در این اثر عنوان هر فصل در صفحۀ جدا نمی

ـ  ،چین مرتبه و شـمارة فصـل، عنـوان آن    صورت عمودي و وسط بهترتیب و  به  عـدد  کو ی
ها، عنـوان اصـلی    گر شمارة مبحث اصلی آن فصل است. پس از این نآید که این عدد بیا می

شـود. فقـط در    مـی   آید و پس از آن مطالب کتاب شروع مبحث در سمت راست صفحه می
  تر بعد از عنوان مبحث اصـلی قـرار گرفتـه و تکـرار بخـش اول آن      فصل سوم عنوان جزئی
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تـر کتـاب داراي    مبحث یکی اسـت. عنـاوین جزئـی    باعنوانتر نیز  است. اندازة عنوان جزئی
تـر از مـتن اصـلی     است. نام عناوین درشت حروف الفباست که این حروف بین پرانتز آمده 

  است و با سطر قبل از خود فاصله دارد.
اسـت و بـین سـطرها فاصـلۀ      مطلـوب تنظیم و چینش سطرهاي این اثر مناسـب و  

تـر   ها بیش و فاصلۀ بین پاراگرافدارد رفتگی ها تو است. پاراگراف  شده مناسب رعایت 
شـود؛   دیده میاي  صفحه یکهاي  اراگرافاز فاصلۀ بین سطرهاست. در برخی از موارد پ

اي ممکن است باعـث شـود    صفحه یکهاي  ). آوردن پاراگراف527، 129 ،71 جمله (صاز
د. اگـر در  آور شـو  که مخاطب رشتۀ کالم را از دست بدهد و قرائـت اثـر بـراي وي مـالل    

ت ذابیجـ بر  ،هاي طوالنی به چند پاراگراف تقسیم شود هاي بعدي کتاب این پاراگراف چاپ
  تایپ شدهم ظمنکاهد. اشعار کتاب  میافزاید و از خستگی و ماللت خواننده  صفحات اثر می

  است.  شده  و حرکات مهم آن گذاشته 
اسـت.    شـده   معرفـی  نوشـت پار ددي دمتعـ غالباً در اول هر مبحث یا در ادامۀ آن منابع 

هـا در دو سـتون از     پانوشتاست. آوردن  شده  با شماره و در دو ستون ذکر  پانوشتمطالب 
صـفحات   .)429 و ،398، 295شـود (ص   تر باعـث خسـتگی مـی    کاهد و کم شلوغی آن می

حاشیۀ سفید دارد. شمارة صفحات بدین صورت است کـه شـمارة    کتاب از هر چهار طرف
صفحۀ هر فصل در پایین صفحه و شمارة سایر صفحات در باالي صـفحه در قسـمت   اولین 

  آید. گوشۀ بیرونی می
آن خوانا، ط خنگاري و نوع  یابیم که حروف که با بررسی کتاب حاضر درمی سرانجام این

  .دقبولی دار قابلوب و خافی حصو مناسب کتاب آموزشی و پژوهشی است و  ،واضح

  ویرایشرش و عمومی نگاقواعد  3.3.2

است. برخـی    شده  طور معمول رعایت به، قواعد عمومی نگارش و ویرایش در این اثر لدرک
گـذاري برخـی از اعـالم یـا      هـا در ایـن زمینـه عبـارت اسـت از عـدم حرکـت        از نارسایی

، 13از مطالـب زیرعنـوان ص    14- 11، 7ماننـد سـطرهاي   (گذاري ناقص این اعالم  حرکت
ص  4- 1تنـوین (سـطرهاي    نداشتن)، 223ص  17، سطر 169 ص 4، سطر 33ص  6سطر 
دو  نداشتن)، 390ص  ،9  و سطر 6تشدید (بیت  نداشتن)، 224ص  23- 20، سطرهاي 219

بـراي  » للهجـره «و » للمـیالد «یـا  » ه«و » م«هماهنگی در اسـتفاده از   نااثر،  لک در یاءنقطۀ زیر 
و  ،)168  ص قُزمـان  ابـن لـب  مطا از 16- 15 و 3- 1هاي میالدي و هجـري (سـطرهاي    سال

  ولـی بسـته   ،شده  بازها  نمونه برخی از گیومه رايب ،برخی از عالئم سجاوندي نکردن رعایت
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ولی  ،ها داخل گیومه آمده ) و برخی از کتاب139ص  2، سطر 87ص  20است (سطر  نشده 
  .)140ص  2، بند 82ص  8 و 4 هايسطر(است   برخی دیگر بدون گیومه 

و صـفحات آن   ،هـا  کلمـات، جملـه   اغالط چاپی نسبت به حجـم حـروف،   ،در این اثر
 ،9(سـطر  » کـانِ «صـورت   بـه » کـانَ «نیست. برخی از اغـالط چـاپی عبـارت اسـت از       زیاد
)، 449ص  ،14(سـطر   »وأحرقـت «صـورت   بـه » واو«)، آمدن حرکـت ضـمه روي   193  ص

اض «قرارگرفتن تشدید و فتحۀ یاء روي الف در  اسـت   آمـده  » فیـاَّض «صـورت   بـه کـه  » فیـ
صورت  الیه به که مضاف» عزٍّ«جمله در )، آمدن تنوین در غیرموضع خود از390ص  ،4  بیت(
»478ص  ،5است (سطر     ذکر شده» عز(.  

مشـهور و  قـان  قمحزبـان اسـت و یکـی از     که نویسنده عـرب  به این توجه بادیگر،  سوي از
 روان و رساست. لکاین اثر دررود،  شمار می بهمطرح در زمینۀ ادبیات عربی 

  صوري اثرجامعیت  4.3.2

و از برخی  را دارد صوري جامعیتهاي  همؤلفبرخی از  األندلس: واإلمارات الدول عصرکتاب 
کلـی، بیـان   مقدمـۀ  هایی ازقبیل فهرست اجمالی مطالب،  همؤلف این کتاب بهره است. دیگر بی

و  ،هاي دشوار متن منابع و شرح واژهمعرفی صورت ضمنی، پانوشت براي  بههدف اصلی اثر 
هـایی ازجملـه    شاخصکتاب حاضر  ،دیگر سوي ازرد. دا را مطالب لیبندي یا خالصۀ ک جمع

خالصـه در پایـان آن، تمـرین، آزمـون،      ،هـر فصـل  اول در مقدمه فهرست تفصیلی مطالب، 
 ،نامه آیات، روایات، واژهنهادها، نمایۀ اعالم،  گیري و پیش جدول، تصویر، نمودار، نقشه، نتیجه

اي  مقدمـه فصـل از ایـن کتـاب    هرچند در ابتداي هر را ندارد. و فهرست منابع پایانی ،اشعار
  پردازد. هر فصل می معرفیکه به  دارداي در آغاز  صفحه هشت  اي همداین اثر مقاما  ،نیامده
  
  هاي محتوایی اثر جنبه 4.2

 فصل اثر و هرکل نظم منطقى و انسجام مطالب در  1.4.2

اسـت. فصـل     شده معرفیهاي کتاب  فصلو در آن   آمدهمقدمه گانۀ کتاب  قبل از فصول پنج
دارد و قبـل از ایـن دو     بـه سیاسـت و جامعـه اختصـاص    » لمجتمـع وا السیاسه« باعنواناول 

اسـت. فصـل دوم    شـده   جغرافیـایی و انسـانی انـدلس بررسـی     وضعیت صورت مختصر  به
» والشّـعراء  الشّـعر  نشاط« باعنواندارد. در فصل سوم   تعلقبه مسائل فرهنگی » الثّقافه« باعنوان

  هـاي آنـان پرداختـه    به نشاط شعر و شاعران این دوره برحسب اغراض شـعري و نـوآوري  
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بـه سـایر اغـراض شـعري و شـاعران      » الشّعراء من طوائف« باعنواناست. فصل چهارم  شده 
بـه نثـر و   » وکتّابـه  النّثـر « بـاعنوان فصـل پـنجم    دارد.  برجسته در ایـن اغـراض اختصـاص   

با داشتن یک طرح و نقشۀ راه در مسیر نگـارش   مؤلفبنابراین، . دارد  نویسندگان اختصاص
 ،و فرهنگـی  ،هـاي سیاسـی، اجتمـاعی    و زمینه ،تاریخ ادبیات و با پرداختن به اسباب، عوامل

تـاریخی،   یارچوبهـ م در چکه در پیدایش و رشد ادبیات اندلس نقش داشـته اسـت، آن هـ   
باشد و مطالب آن نیـز از نظـم منطقـی و انسـجام      داشته اثر تسلسلکلی شده عناوین  باعث 

  باشد. برخوردار 
ی رعایـت  لـ ک طـور  بهدیگر، در این اثر نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل  طرف از

. هـر  داردعنوان و هـر عنـوان عنـاوین فرعـی      گانۀ کتاب است. هر فصل از فصول پنج  شده  
هاي فرعی و عنـاوین فرعـی    ها درجهت تکمیل عنوان . ریزعنوانداردعنوان فرعی ریزعنوان 

در برخـی از فصـول برخـی از    امـا  ، اصلی فصل و در پیوند با نتیجۀ اثر اسـت   عنوانمکمل 
. از آن اسـت  ر شـده  هـا تکـرا   که دقیقاً در قسـمت ریزعنـوان  شود  دیده میهاي فرعی  عنوان

  جمله است:
  است: از فصل اول) که چنین آمده  2(شمارة 

  ؛عصر الواله ـ الفتح ب ـهاي آن چنین است: أ عصر الواله که ریزعنوان ـالفتح 
  گونه است: که این از فصل دوم) 2(شمارة 
   است: هاي آن که ریزعنوان علم الجغرافیاـ الفلسفه ـ وائل علوم األ

 علم الجغرافیا. ـ الفلسفه ج ـ ئل بعلوم األوا ـأ

  در استنادات و ارجاعات دقتیزان منابع اثر و م 2.4.2

است. از آثاري کـه نویسـندگان انـدلس      شده استفاده ي دمتعددر این کتاب از منابع معتبر و 
در  مؤلـف ان عـرب ازجملـه خـود ایـن     محققاند تا آثاري که سایر  دربارة سرزمینشان نوشته

اند. از منابع اصلی و قدیمی تا مراجـع جدیـد.    هنگاشتهاي عربی در این زمینه  دیگر سرزمین
منـابع برخـی از    دربینخورد.  چشم می بهنویسندگان اروپایی نیز  هاينظردر این میان، آرا و 

، 46، 42، 39، 35، 16، 13هـاي ص   منابع جدید ازجمله مقاالت نیز مشهود است (پانوشـت 
50 ،53 ،55 ،60 ،74 ،78 ،81 ،91 ،102 ،123 ،190(.  

براى تبیین موضوعات موردبحـث  و جدید ابع موجود دیگر، در این اثر از من سوي از
 منابع کهـن بـر منـابع جدیـد سـنگینی     کفۀ منابع  دربین. است  شده  کفایت استفاده قدر  به
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که موضوع کتاب تاریخ ادبیات اندلس است و بررسی ادبیات ایـن   اینبه  توجه باکند.  می
است که منابع کهن در بدیهی گرفته،   هاي پیشین صورت سرزمین در گسترة تاریخ و زمان

  بگیرد.  قراراولویت 
بعی در پانوشـت کتـاب بـا ذکـر     در این کتاب با شروع هر مبحث یا در ادامۀ آن منا

، مؤلـف آید. براي برخـی از منـابع    جلد آن می صفحه و درصورت وجود شمارة شمارة
، 20، 16هـاي ص   آیـد (پانوشـت   ها می کتاب یا برخی از این محققو  ،ناشر، مکان نشر

23 ،35 ،39 ،60 ،63(.  
در  ،مسـتقیم   غیرچه نقل مستقیم و چه نقل  ،شده  نقلدیگر، براي برخی از مطالب  طرف از

از ذکر صفحۀ منبـع چـه در مـتن و چـه در پانوشـت آن       اما ،شود می ذکر  مؤلفمتن اثر نام 
ــه آن صــفحۀ ذکرشــده در هدشــ  صــفحه خــودداري ــا درخــالل آن   و ب شــروع مبحــث ی

(بیـت   شـود  دیده می در بعضی از مواقع ذکر شمارة جلد منبع در متن اثر ،هتشود. الب می  اکتفا
مـواردي   در .)391ص  16، سـطر  389ص  2و بنـد   7، سطر 319ص  1، بند 218اول ص 

ـ «آن هـم بـه دو صـورت متفـاوت      ،»دکتـر «هم القابی مانند  بـراي برخـی از   » د«و » کتوردال
نکتـۀ   .)104 - 102هاي ص  است (پانوشت نبوده  نیازي شده که به ذکر آن صاحبان آثار ذکر 

است و    نشده  ولی این گیومه بسته ،شده ز که، براي برخی از مطالب منقول گیومه با دیگر این
برخی از شـواهد شـعري    در .)139 ص 2، سطر 87ص  20نیست (سطر ص خمشپایان آن 

موقـع منبـع     بـه  نکردن. ذکرشود دیده میموقع منبع   به نکردنمنبع یا ذکر نشدنو نثري نیز ذکر
بدین صورت است که همان منبع یا منابعی را که غالباً در ابتداي هر مبحث یـا درخـالل آن   

برخـی از   .)193- 191نظـر بگیـریم (ص    ار درعنوان منبع اشع به  شده  معرفی) (قبل از اشعار
کـه عبـارت اسـت از     آمـده دقیق نیز بدون ذکر شمارة صفحه یـا جلـد    و غیری لکارجاعات 

، 86ص  7آن ازجمله ارجاع به خـود ایـن کتـاب (سـطر      لکارجاع به بخشی از یک اثر یا 
بـه  )، ارجـاع  389ص  10، سطر 327خر ص و سطر آ 2، سطر 119- 118 صهاي  پانوشت

ارجاع به آثـار دیگـران   و )، 222  زیرعنوان ص 1، سطر 193ص  15سطر ( مؤلفدیگر آثار 
  .)530، 467، 361 هاي ص (پانوشت

شود که بسـیاري از مطالـب کتـاب     رعایت امانت در این اثر نیز باید گفته  تدربارة کیفی
است؛  رس وي بوده  دست ثار و منابعی است که دردر آ مؤلفر بتدو  ،نتیجۀ مطالعه، تحقیق

داشـت   تألیف صرف نیست و نبایـد انتظـار    فقطبنابراین، این کتاب مانند دیگر آثار نویسنده 
 خی از موارد بـه مطالـب و موضـوعاتی   در بر مؤلفا ماکند.   فقط به نقل سخن دیگران اکتفا

تـر بـه ذکـر     که بـیش  یا این  نکرده  منبع این موضوعات را ذکر صورت صریح بهپردازد که  می
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- 449  ، ص294ص  3- 2 هاي، بنـد 88ص  2بنـد  ماننـد  (اسـت   گویندة سخن اکتفا کـرده  
  است. که در پایان کتاب فهرست منابع نیامده   ). نکتۀ آخر این451

  رویکرد و روش نقدي نویسنده 3.4.2
اي  عربـی در شـرق در دوره  ادبیات اندلس و تاریخ آن به تأثیر از محـیط انـدلس و ادبیـات    

است. اگر بیان چنین مطالبی در این گسترة زمانی در کتابی  گرفته   شکل ،هشت قرن ،طوالنی
در  مؤلـف ،  این وجود   با. دش می  تر و بهتر ادا مطلب بیش قحگرفت، طبعاً  چندجلدي قرار می

د و تحلیل مطالـب و  است به بیان تاریخ ادبیات اندلس و نق اي خود توانسته  صفحه 550اثر 
 دیگر، ارائۀ انبوهی از مطالـب  طرف ازخود بپردازد.  موردنظر مسائل یا »لهئمس«بررسی علمی 

ویـژه   بـه  ،دربارة تاریخ ادبیات اندلس و نقد و تحلیل آن در یک جلد کـار را بـراي خواننـده   
گیـر بسـیاري از اسـتادان و دانشـجویان      کند و با کمبود وقـت گریبـان   می آسان  ،دانشجویان

هـاي صـاحب اثـر خـوب و      تحلیل و بررسـی  کیفیتبنابراین،  .تر سازگار است بیش امروزه
جـا کـه    هـر  مؤلـف دیگـران اسـت.    هـاي نظرقبول است. متن اثر دربردارندة نقـد آرا و    قابل

کـه صـحیح    صـورتی دررا  هـا نظرکند و آن  می  ان اقدامکند، به ذکر نظر دیگر ضرورت اقتضا 
  .)472 ، ص468ص  3کند (بند  می  درصورت  این غیر درو بداند تأیید 

به بررسی و تحلیل تاریخ   کهمسلمان از مصر نوشته و زبان  عرب یمحقق راکتاب حاضر 
مات دمقـ در ایـن کتـاب از    مؤلـف کنـد.   مـی   ادبیات عربی در حوزة جغرافیایی اندلس اقدام

، وي با بیان نقاط لپردازد. درک به تجزیه و تحلیل میدي دمتعکند و با ذکر شواهد  می شروع 
  کند. می ادبی خود را به جامعۀ علمی عرضهو ضعف این ادبیات اثر ت وق

  میزان نوآوري و ارزش علمی اثر 4.4.2
خورد. برخی از این  چشم می به زیاديهاي  و در آن نوآوري دارداین اثر ارزش علمی باالیی 

بین شاعران یا نویسندگان ایـن ادبیـات بـا     مؤلفهایی که  ها عبارت است از مقایسه نوآوري
زمـین را    مشرقصورت لزوم تأثیر ادبیات عربی در  دردهد و  می ادبیات عربی در شرق انجام 

، ص 457ص  2، بند 294ص  3- 2 هاي، بند193ص  3کند (بند  می بر ادبیات اندلس تبیین 
صورت عام و تـأثیر ادبیـات    بههاي این کتاب بیان تأثیر ادبیات عربی  از دیگر نوآوري .)523

بر ادبیات اسـپانیایی   1صورت خاص بر ادبیات اروپاست ازجمله تأثیر عشق عذري بهاندلس 
یی و شـعراي  اسـپانیا ) Don Quichotte( 2کیشوت دنۀ صقو فرانسوي و ظهور این عشق در 

)، یا تأثیر مقامات بر ادبیات اسـپانیا بـدین   262ص  3رانسه (بند ) فTroubadour( 3»تروبادور«
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 4پیکارسـک  روایـت در  ،و سرقسـطی  حریـري  مقامـات ازجمله  ،صورت که مقامات عربی
)Picaresque Narrative(،  پیکارو« نام بهکه قهرمانی «)Picaro (ه، اثـري واضـح گذاشـته    اشتد
ر دویـژه   حزم بـر ادبیـات التـین بـه     ابن الحمامه طوقکه کتاب  یا این .)526ص  3(بند است  

  .)500ص  1(بند  است ادبیات اسپانیا تأثیر داشته 
سکه گذاري مرکزي براي ضرب  ازجمله پایه توجه  جالباشاره به برخی از نکات تازه و 

ـ او تعیین وزیرانی بـراي امـور مختلـف در     ،دولتت ئهیو درهم، تشکیل  عبـدالرّحمن  «ام ی
)، 88- 82  گیـر آن در غـرب (ص   لس و تـأثیر چشـم  )، رشد فلسـفه در انـد  28(ص » اوسط

ها به خمر و اقتران شعر خمر به طبیعت یا به طبیعـت و   آوري اندلسی رويت لع بهپرداختن 
حزم و استشـهاد بـه بیـت     نی ابن)، اشاره به نسب ایرا293عشق در اشعار آنان (بند آخر ص 

) و موارد بسیاري که حجـم ایـن مقـال اجـازة     494شعري از وي در اثبات این مطلب (ص 
آیـد کـه درکنـار جنبـۀ      مـی   شـمار  هاي این اثر به گر نوآوريدهد از دی ها را نمی ذکر همۀ آن

  کند. می ت یتقوآموزشی بعد پژوهشی و ارزش علمی آن را 
یا پـذیرش آراي دیگـر    درها،  ها، تجزیه و تحلیل ، استداللالعاتطاارائۀ حجم زیادي از 

و نیز اشاره به برخـی از مباحـث و    آمدههاي خوبی که در این کتاب  و مقایسهنظران   صاحب
است که این اثـر   داده و سبب شده  موضوعات جدید کتاب را متناسب با نیازهاي عصر قرار 

هاي تاریخ ادبیـات شـده،    گیر برخی از کتاب ریبانکه گ ،نویسی محض نواختی و سیره از یک
  .دکنهاي بعدي را فراهم  دور باشد و زمینۀ انجام پژوهش به

  و فهرست عنوان باباق محتواي اثر میزان انط 5.4.2
 الـدول  عصـر «آن  از پـس » العربـی  األدب تاریخ«صورت عمودي  بهروي جلد کتاب درابتدا و 

» األندلس«و سـرانجام   ،گرفته قرار» واإلمارات الدول«نیز باالتر از » عصر«که کلمۀ  ،»واإلمارات
مثالً بـراي عصـر    .هایی دارد نیز چنین عنوان مؤلفاست. روي جلد برخی دیگر از آثار  آمده 

 تاریخهاي  عنوان باو براي عصر عباسی دو کتاب  الجاهلی العصر: العربی األدب تاریخجاهلی 
و بـراي   الثّـانی  العباسـی  العصـر : العربـی  األدب تـاریخ و  األول عباسـی ال العصـر : العربی األدب
و  ایـران  ـ العراق ـ العربیه الجزیره: اإلمارات و الدول عصر العربی، األدب تاریخهاي بعدي  کتاب

» العربـی  األدب تـاریخ «؛ یعنی الشّام ـ مصر: واإلمارات الدول عصر العربی، األدب تاریخدیگري 
» واإلمـارات  الـدول  عصـر «در زمینۀ تاریخ ادبیات عربی است.  مؤلفهاي  کتاب مجموعهاسم 

تر و مختص به این کتاب است. با این توضـیحات،   اسم جزئی» األندلس«مجموعه و  اسم زیر
یـا آمـدن عنـوان    » واإلمـارات  الدول عصر: العربی األدب تاریخ«هم   آمدن عنوان اول و دوم با
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» األنـدلس «تنهـایی   بـه یا ذکر عنوان سوم » األندلس: واإلمارات الدول عصر«هم   دوم و سوم با
راه هم  هم بهبنابراین، هر سه عنوان  .دهندة تاریخ ادبیات عربی در اندلس باشد تواند نشان نمی

گـر مطالـب اثـر (تـاریخ ادبیـات       ، بیان»األندلس: واإلمارات الدول عصر ،العربی األدب تاریخ«
بـه جزئـی اسـت.    ی لـ کهـر سـه عنـوان طـوالنی و از     آمدن  هم دلس) است و باعربی در ان

» األنـدلس  فـی  العربـی  األدب تـاریخ «نهادي کوتاه و جزئی این کتـاب   حال، عنوان پیش هر به
  باشد. تواند  می

به جزئی است، اگر مبحـث  ی لککه عنوان روي جلد کتاب از  به این توجه بادیگر،  طرف از
آن بـه دول و   از پـس و روشن به تاریخ ادبیات عربـی و   صخاصورت  به ماتیدمقیا مباحثی 

ها و عوامـل پیـدایش تـاریخ ادبیـات انـدلس و       بود و در آن به زمینه یافته  امارات اختصاص 
تري بین عنوان کتاب و  شد، طبعاً انطباق بیش می  ارتباط آن با ادبیات عربی در شرق پرداخته

  شد. محتواي آن برقرار می
یابیم که فصل اول با سیاست  با مراجعه به فهرست مطالب کتاب درمی ،که نکتۀ دیگر این
فصل سـوم و چهـارم بـه     ،آید می  در فصل دوم بحث فرهنگ پیش ،شود می و جامعه شروع 

اسـت.   بـر جایگـاه نثـر و نویسـندگان     مشـتمل دارد و فصل آخـر   شعر و شاعران اختصاص 
ـ  ل از پرداختن به مقولهپرداختن به سیاست و اجتماع، قب جـا و   ههاي فرهنگ و ادب، کاري ب

متأثر از سیاست و اجتماع است و ایـن  ت دش بهدرخورستایش است؛ زیرا فرهنگ و ادبیات 
ها و عوامل سیاسی و اجتماعی است که موجب پیدایش و رشـد یـا رکـود فرهنـگ و      زمینه

نثـر   در مقایسه باشاعران در اندلس  به رشد زیاد شعر و توجه بادیگر،  سوي ازشود.  ادبیات می
بـه شـعر    ،آن هـم قبـل از پـرداختن بـه نثـر      ،و نویسندگان طبیعی است که دو فصل کتـاب 

 ،شـده  گفتـه جز در موارد  ،ن و فهرست آ باعنوانهرحال، محتواي اثر  بهباشد.  یافته  اختصاص 
  منطبق است.

  مصوبهاي  میزان مطابقت اثر با سرفصل 6.4.2
و  ،ري درس ادب اندلس: هدف از این درس بررسی اوضاع سیاسی، اجتمـاعی . مقطع دکت1

بنابراین، کتاب  .است ادبی اندلس و مطالعه و بررسی آثار شاعران و نویسندگان این سرزمین 
و ادبـی انـدلس پرداختـه و داراي شـواهد      ،که به بررسی اوضاع سیاسی، اجتمـاعی  ،حاضر

تحلیـل ایـن شـواهد     و تجزیـه از شاعران و نویسـندگان ایـن دوره و   دي دمتعشعري و نثري 
ي مفیـد و توانـد منبـع اصـلی     است، با هدف و سرفصل درس موردنظر مطابقت دارد و مـی 

  ؛باشد براي این درس
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: هدف از عباسی. مقطع دکتري درس تحلیل و نقد نظم و نثر از آغاز تا پایان دورة 2
ظم و نثر این دوره است و در قسمتی از سرفصـل آن  و نقد ن ،این درس آشنایی، مطالعه

سـهل اسـرائیلی،    ابن، حمدیس صقلّی ابنشُهید،  ابن، عباسیمقایسۀ شعر اندلسی و شعر 
است. بر این اساس، این کتاب که داراي شواهد شعري و  و... آمده  ،خطیب  بن   الدین لسان
تحلیل کرده  و تجزیهین شواهد را از آثار این شاعران و نویسندگان است و امتعددي نثري 

اسـت، بـا     عباسـی انجـام داده   هاي خوبی بین ادبیات اندلس و ادبیـات   و در آن مقایسه
و یکی از منابع فرعی این درس  هایی از اهداف و سرفصل این درس تناسب دارد بخش

  ؛آید حساب می به
دورة معاصـر: هـدف از   . مقطع کارشناسی ارشد درس تاریخ ادبیات از سقوط بغداد تا 3

هاي مختلـف شـعر و    و ادبی و آشنایی با سبک ،این درس بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی
این، محتـواي   بنابر .احمر آمده است نثر این دوره است. در سرفصل دروس آن نیز دولت بنی

تواند منبع فرعی  هایی از اهداف و سرفصل این درس متناسب است و می این کتاب با بخش
  ؛باشدي این درس برا

. مقطع کارشناسی ارشد درس متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا دورة معاصر: هدف از 4
هایی از  این درس آشنایی با آثار منظوم و منثور از سقوط بغداد تا دورة معاصر است و بخش

صورت صـریح   بهکه   چنان  هم ،شود سرفصل دروس آن نیز شامل ادبیات عربی در اندلس می
تواند با بخشی از اهـداف   است. بر این اساس، مطالب کتاب حاضر می سرفصل ذکر شده  در

  ؛باشد و سرفصل این درس تناسب داشته 
و اندلس: آشنایی با ادبیـات انـدلس و    2. مقطع کارشناسی درس تاریخ ادبیات عباسی 5

ایـن   شناخت شاعران و نویسندگان این سرزمین بخشی از اهداف ایـن درس اسـت. برپایـۀ   
 العصـر : العربـی  األدب تـاریخ که در بخـش منـابع ایـن درس کتـاب      به این توجه بانکته و نیز 

بنابراین، محتواي کتـاب   .است شده   معرفیعنوان منبع اصلی  به مؤلفاز همین  الثّانی العباسی
توانـد دومـین منبـع اصـلی      حاضر متناسب با بخش دوم این درس یعنی اندلس است و مـی 

  ؛شود  معرفیبراي این بخش 
. مقطع کارشناسی درس متون نظم و نثر دورة انـدلس: هـدف از ایـن درس شـناخت     6

متون نظم و نثر اندلس و تحلیل و بررسی سبک این متـون اسـت. سرفصـل آن نیـز شـامل      
که شـواهد شـعري    ،اي از متون نظم و نثر این دوره است. بر این اساس، کتاب حاضر گزیده

، بـا سرفصـل درس مـذکور مطابقـت     دهاي خوبی نیز دار تجزیه و تحلیلو دي دمتعو نثري 
  هایی از آن را انتخاب کند و به تدریس آن بپردازد. تواند بخش دارد و استاد می
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  گیري از ابزارهاي علمی ونگی بهرهچگ 7.4.2
 شود که مخاطب براي موجب می مهدمقصفحه دارد. این   در هشت ی لاي ک مهدمقاین کتاب 

شود. فصل اول کتاب با پرداختن به مباحـث سیاسـی و     خواندن و درك مطالب کتاب آماده
بـراي ورود و بررسـی مباحـث    اي  مهدمقاجتماعی و فصل دوم آن با تبیین مباحث فرهنگی 

و فرهنگ قبل از پرداختن به ادبیات  ،آیند. آشنایی با سیاست، اجتماع حساب می بهادبی 
ایـن،   بـر  عـالوه کند.  می  براي درك بهتر ادبیات آن دوره آماده یک دوره ذهن خواننده را

کند  می شروعمقدماتی گوید از مباحث  می  وقتی دربارة یک شاعر یا نویسنده سخن مؤلف
کلـی بـه    طور بهو  ،و به مطالبی ازجمله اسم، کنیه، لقب، اصل و نسب، مولد، تحصیالت

تحلیل شواهدي از آثـار او اقـدام    و تجزیهبه ادب وي و  ،آن از پسپردازد.  وي می معرفی
 ،»ابن زمرَك«دربارة » 210-207ص « ،»عبد ربه ابن«ة دربار» 190-188ص «مانند  ؛کند می 

  ».الخطیب بن الدین لسان«دربارة  »422-417ص «و 
، جـدول،  چون فهرست تفصیلی مطالب، تمـرین، آزمـون   کتاب مذکور ابزارهایی هم

 ،نامـه  نهادها، نمایۀ اعالم، آیات، روایـات، واژه  گیري و پیش نتیجه، نقشه، نمودار، تصویر
یک خاتمه دارد که ازطریق آن خواننـده بـا   اما  ،و نیز فهرست منابع پایانی ندارد ،اشعار

کتـاب  مقدمـۀ  نوعی تکـرار مطالـب    بهشود هرچند که مطالب آن  می مباحث کتاب آشنا 
الزم در این کتاب است کـه در آن بـه شـرح    است. استفاده از پانوشت نیز از ابزارهاي 

  و بیـان برخـی از نکـات تکمیلـی اقـدام      ،منـابع  معرفـی هاي دشوار متن،  برخی از واژه
گر محتواي کتاب و فصول  فهرست اجمالی مطالب آمده که بیان ،شود. در آخر کتاب می
  گانۀ آن است. پنج

  صىصتخاصطالحات سازي  و معادلکاربرد میزان  8.4.2
ویـژه   که شامل دانشجویان بـه  ،آنصی صتخ، خواندن و فهم این اثر براي مخاطب یلک طور به

 است، کار خیلـی دشـواري    ن دانشگاهو استادا ،انگر پژوهشدانشجویان تحصیالت تکمیلی، 
یابیم که کلمـات   . با بررسی این اثر درمیدو بلیغ دار ،انشایی شیوا، فصیح مؤلفنیست؛ زیرا 

برخی از این مـوارد را بالفاصـله    مؤلف. آمده استدر آن دي دمتع و اصطالحات تخصصی
 3، بنـد  26ص  2، سطر 24  ص 2بند  6دهد (سطر  می شرح  ها در متن کتاب پس از ذکر آن

از مطالـب زیرعنـوان    15- 13، سـطرهاي  316ص  9در تعریف موشّحات، سـطر   146ص 
)، برخـی دیگـر را در پانوشـت توضـیح     481ص  1، سـطر  اتیالبـدیع در تعریف  376  ص
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معادل التین برخی از اسامی را پس از و  ،)503- 502، 384، 382هاي ص  دهد (پانوشت می 
ها معادل  که براي آن ذکر شده، هنوز برخی از اعالم وجوداینبا .)16 آورد (ص ها می ذکر آن

، بنـد  88  ص 2، بنـد  83ص  1 ، سطر60  ص 8- 5و  3- 1است (سطرهاي   نشده التین ذکر 
به شرح و توضیح شواهد شـعري و نثـري موجـود در     مؤلفدیگر،  طرف از). 379آخر ص 

  کند. می این شواهد اقدام صی صتخن اصطالحات یکتاب و تبی

  رویکرد اثر به فرهنگ اسالمى 9.4.2
هاي گذشته،  هاي اسالمی است. در قرن این اثر دربارة اندلس است که بخشی از سرزمین

نهادند که هنوز هم آثاري از  اسالمی را در اندلس بنا تمدن هاي فرهنگ و  مسلمانان پایه
است که این نظر  پذیري اروپا از اندلس بران در بحث الگومحققآن باقی است. یکی از 

با داشتن زبان عربی و یک دین انسـانی بـا ویژگـی تسـامح و      آنتمدن این سرزمین و 
: 1981است (میسوم  ترین نقطۀ درخشش تمدن درمقابل چشمان اروپا بوده  تساهل بزرگ

ادبیات  ، واست به سیاست، اجتماع، فرهنگ شوقی ضیف در کتاب خود کوشیده  .)107
تحلیل ایـن   و تجزیهري و و نث ،عربی در اندلس بپردازد و به ذکر شواهد تاریخی، شعري

و ادبـی آن زمـان و    ،کند. درك و فهم فضاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگـی   شواهد اقدام
زمینه از نیازهـاي امـروز جامعـۀ    این شناخت اسباب و علل رشد و رکود مسلمانان در 

نـوین اسـالمی ناچارنـد    تمـدن  یکم براي سـاختن   و بیستاسالمی است. مسلمانان قرن 
موقعیـت  بشناسند و با نگاه بـه گذشـته    سباب رشد و رکود پیشینیان خود راها و ا زمینه

موقعیـت  کنند و درجهت تثبیت و رشد این منزلت و  مشخص خود را در دنیاي معاصر 
سـپردن تمـدن باشـکوه     فراموشی بهی به میراث گذشته و توجه این، بی بنابر .کوشا باشند

وجـه بـه صـالح مسـلمانان       هیچ بهول آن مسلمانان در اندلس و اسباب و علل رشد و اف
بـه  حال، رویکرد این اثـر  هر بهداشت.  دنبال خواهد  بهیري ناپذ هاي جبران نیست و زیان

 مطـرح  نیازهاي علمی یا کاربردي گوي پاسخکرده   مثبت است و تالشفرهنگ اسالمى 
  در فضاي جامعۀ اسالمی امروز باشد.

  
  گیري . نتیجه3

و اشـراف وي بـر مسـائل تـاریخ ادبیـات عربـی در        مؤلف  يمند توانگر  این اثر بیان ـ
  ؛ویژه تاریخ ادبیات اندلس است به گوناگونهاي  دوره
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را  و بسیاري از تعبیرات و اصـطالحات ادبـی   داردو بلیغ  ،ی شیوا، فصیحیکتاب انشا ـ
که درخالل آموزش تاریخ ادبیات مخاطب را بـا ایـن تعبیـرات جالـب و      در بر دارد

بـر تـاریخ    عـالوه کند. این امر کتاب حاضر را  می  آشنادر زبان و ادبیات عربی  ابذج
  ؛است کرده  ش و نویسندگی تبدیلدر زمینۀ نگار یادبیات اندلس به منبع

نویسنده در مسیر نگارش تاریخ ادبیات با داشتن یـک طـرح و نقشـۀ راه بـه مسـائل       ـ
هنگی در پیدایش و رشد ادبیات و فر ،هاي سیاسی، اجتماعی ، عوامل و زمینهماتیدمق

  ؛ورزد می ارچوب تاریخی اهتمام هاندلس آن هم در چ
و فرهنـگ  ن دتمـ و معلومـات را دربـارة   العات طادر این اثر حجم زیادي از  مؤلف ـ

  ؛است داده  اسالمی و ادبیات عربی در اندلس ارائه 
در پرداختن به  مؤلفناقدانۀ  هاينظرهاي خوب و باارزش و  تحلیل و تجزیهاین اثر از  ـ

  ؛مسائل ادبی و دوري از نقل صرف آراي دیگران برخوردار است
ادبی شاعر یا نویسنده شواهد شعري و نثـري  ت یشخصشوقی ضیف در ادامۀ تحلیل  ـ

اي  ها و توضیحات خـوب و ارزنـده   کند و درکنار این شواهد شرح بسیاري را ذکر می
در زمینۀ متون نظم و نثر  یلس را به منبعآورد که این امر کتاب تاریخ ادبیات اند را می

  ؛است کرده  اندلس تبدیل 
ادب عربی هاي  تیشخصها و سایر  ها بین اندلسی نویسنده به آوردن برخی از مقایسه ـ

و ذکر وجوه تشابه و تفـاوت   اثرگذاريو  اثرپذیريهاي  غیرعربی و بیان زمینهی تحو 
  ؛کند می آنان اقدام  دربین

را آورده که باعث ایجـاد  اب ذجخود بسیاري از نکات جالب و  در کتاب گر پژوهش ـ
 گیـري مباحـث آن ازسـوي مخاطـب     و پی انگیزه و رغبت در خواندن مطالب کتاب

هـاي بعـدي را    پژوهش گرفتن بر جنبۀ آموزشی، زمینۀ انجام عالوهشود. این نکات،  می
  ؛دکن تواند فراهم  می

شده که کتاب را متناسب با نیازهاي عصـر   برخی از مطالب جدید ذکر ،در این کتاب ـ
گیر برخی از  که گریبان ،نویسی محض است که این اثر از سیره داده و سبب شده  قرار 
  ؛دور باشد بههاي تاریخ ادبیات شده،  کتاب

و  ،ارشد  مقاطع کارشناسی، کارشناسی دانشگاهی در گوناگونبراي دروس اثر حاضر  ـ
برد آموزشی دارد؛ هرچنـد کـه کـاربرد پژوهشـی آن     دکتري زبان و ادبیات عربی کار

  ؛براي تاریخ ادبیات عربی در اندلس بر کسی پوشیده نیست یمنبع مثابۀ به
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اول قـدیمی و    دستاست از منابع اصلی و  کرده  نویسنده در نگارش این کتاب سعی  ـ
مراجع جدید براي بررسی تمام جوانب یک موضوع به دو شیوة نقل مسـتقیم و نقـل   

  ؛ببرد غیرمستقیم بهره 
، کتـاب حاضـر از فهرسـت اعـالم، آیـات، احادیـث، اشـعار،        هـا  تیـ مزدرکنار این  ـ

  ؛و فهرست منابع پایانی خالی است ،نامه شناسی، واژه کتاب
و  ،و ایـرادات نگارشـی، ویرایشـی    ،هـا  ، ناهماهنگیها یینارسابرخی از  در این کتاب ـ

  5افزاید. که رفع این موارد بر ارزش و اعتبار آن می شود دیده میمحتوایی 
  

   ها نوشت پی
 یـه عشـق تک  یرو اندوه در مس ،یأس ،وفا بر و داشته رواج بیابان در عشق از نوع این: عذري عشق .1

 يعشـق عـذر   هـاي  یژگیاست. و  یافتهن ناکام مانده و به وصال دست  عشق این غالباً. است  داشته
و خـالص   یـف عشـق عف  ینو.... ا ،هجران هیجان، وفا، دامنی، پاك یاق،اشت ،اکوشعبارت است از 

 شـاعران  تـرین  انـد. از مهـم   عشق معروف شده ینمردان آنان در ا یرااست؛ ز عذره یمنسوب به بن
کـه   اسـت  عبـدالرّحمن   یـربن و کث لیلـی  نونمج همان یا الملوح بن قیس ذَریح، بن قیس عذره، بنی

  .)345، 1 : ج1999 ونجی(الت اند یافته  شهرت هایشان معشوقه به تاریخ یط یهمگ
خالل م) در1617 - 1547شاعر اسپانیایی (نویسنده و  )Cervantes(اثر سروانتس  کیشوت دنرمان  .2

  .)23: 1392است (میرصادقی  م منتشر شده  1615تا  1605هاي  سال
ابتدا در اواخر قرن یـازدهم مـیالدي در فرانسـه    : شاعران قرون وسطی در اروپا بودند که تروبادور .3

زیسـتند و دربـارة    در دربار پادشاهان و امیران می تروبادوریافتند. شاعران  اروپا ظهور  لکسپس در
تروبـادور   ةکه واژ نظرندبر این  انگر پژوهشاز برخی  .)125: 1996سرودند (بهِی  عشق شعر می

» طـرب دور «صـورت   بـه از موصوف قرار گرفتـه و   سپس صفت قبل، شده گرفته » دور طرب«از 
  .)347: 2003است (سلّوم   شده  گفته

ـ هو بیاصلی در روایت پیکارسک معموالً آدمی ت یشخص« .4 حـال   عـین  درو بـاهوش و   ،، آوارهتی
شود. موضوع پیکارسـک بـر محـور     خوش تغییر می ندرت دست بهش ا تیشخصزیرك است که 

  .)253: 1385(داد » زند دور میتی یشخصگریزها و ماجراهاي زندگی چنین 
زبـان    عرب اي هسال پیش نویسند 30 داشت کتابی که نزدیک به انتظار  توان پرواضح است که نمی .5

کـامالً منطبـق    مـا کشـور   شده، با تمام معیارهاي شکلی و محتوایی تـألیف در  نوشته آن در مصر 
کـرده و   هـا تغییـر    سـال  بخشی از آن طی این ،هانی استباشد. هرچند بسیاري از این معیارها ج

  است.  جدید شده
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