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کوشدد فتممدا      عبدالملک مرتاض، دانشمند الجزایری، از اندک دانشمندانی است که می
مند نقد کهد    ارزش میراثبرپایة نقد ادب عربی امروزه را ساما  دهد و ساخمما  آ  را 

بزرفدی از نردر امدروز عدرب      توا  بخد    کاوی نمی  که بدو  روایت جا آ  ازبسازد.  عرب
نمایدد.    مند در ای  زمینه مهد  مدی   یابی به کمابی آموزشی و روش  بنابرای  دست، فهمید را

کاوشی  ،م 1998به سال  ،از مرتاض السرد تقنیات فی بحث: الرواية نظرية فیچاپ کماب 
را در جدیدد   رود کده راهدی منسدج  و     شدمار مدی    پردازی به روایترژف در شگردهای 

بدا   پردازی و تحلیل فتمما  داسما  عربی، براساس میراث داسدمانی کهد  عدرب و     نظریه
آیدا  اید  اسدت کده    پدووه   سداال  دهدد.    غربی روایت، ارائه مدی نظریة دید انمقادی به 

سدازی آ  پیدروز شدده      مند از داسدما  و بدومی   روش یکاوشارائة ای  کماب در نویسندة 
کداوی   فتممدا  دهد که ای  کماب   کیتی ای  کماب نشا  می تحلیل محموای کمی و. است

زمی  بنا نهداده و   مغربشناسی نوی   روایتمیراث که  داسمانی عرب و برپایة داسما  را 
تدوا  آ  را    که می  وده است؛ چنا نقد داسما  پیروز ب های معادل در  ساخت واژهزمینة در 
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 مقدمه .1

 ،رو اید   از. چند برابر کدرده اسدت  ادبیات معاصر ارزش آ  را  فسمردفی نوع ادبی داسما  در
های ندوی را بدرای خدوان  آ  فدراروی هواخوهدا         اند که راه  همیشه ارزیابا  ادبی کوشیده

شناسدی داسدما  پریدا  را منمشدر کدرد       ریخدت والدیمیر پراپ  که زمانیداسما  قرار دهند. از 
و فریمداس در دنیدای    ،پردازانی مانند باخمی ، بارت، کریسدمیوا، ژندت، برمدو     نظریهتاکنو  

اندد. اید  امدر بده آفدرین         های فونافونی را برای درک ماهیت داسما  ارائه داده  غرب نظریه
و  «narratology» انگلیسددی واژةکدده دربرابددر انجامیددد شناسددی  روایددتیددا « داندد  روایددت»
 .در عربی است «نظرية السرد»یا « السردلوژی»یا « السردانیة»

 یشدگردها  دربدارة  ی: پووهشرما  ةدربار) السرد تقنیات فی بحث: الرواية نظرية فیکماب 
بدرد اید  داند  در      جزایری، کوششی برای پیپرآوازة ناقد  1،از عبدالملک مرتاض( یتروا

ای   چهدره بده  عدرب وی را   ادبیدات معاصدر   دربارة های وی   فراوانی نوشمه دنیای عرب است.
 :الثقافیةة  وةوام  ةر  رتةا     ) اسدت    کدرده  تبددیل  دانشدگاهی جامعدة  در  محمرم برجسمه و

<http://www.yamamahmag.com/1852/2.html> .) هددای ادبددی و کمدداب   بددر نوشددمه عددهوهوی
هدا   ادبدی دارد کده عنداوی  مشدهورتری  آ     نظریدة   نقد ودربارة قیممی  فرا تألیتات یادشده، 
 و ،العربیةة  اللغةة  نظريةة  ،القةراة   نظرية ،البالغة نظرية ،النقد نظرية ،الشعريات قضايا ند ازا عبارت
 ای از نمونده نقد را با تطبیق  های ایشا  که در آ  نظریه و نوشمه. از دیگر العدم  وقر  ن الكتابة

)نشةر   المعلقةات  السةبر توا  به موارد زیر اشاره کرد:   آ  در ادبیات عرب ارائه کرده است، می
)تحلیة  يةیما ی  ر ة      القرآنةی  الخطةاب  نظام(  1999اتحاد الكتاب واألدباة العرب، د شق، 

)تحلی  يیما ی  ر ة  لروايةة اقةال المةدل لن یة        السردی الخطاب تحلی لسوم  الرومن(  
)تحلی  لقصید  قمر شیراا لعبةد   التأوي  نها یة وال االيتعمال  حدودية بین النص قراة  حفوظ(  

 شةعرية )تحلی  لقصید  أش ان يمانیة لعبد العزيز المقةال((    الشعری الخطاب بنیةوهاب البیاتی(  ال
)تحلیة   والنص الغا    النصو )قراة  يیما یة ثانیة لقصید  أش ان يمانیة(   القراة  قصید  القصید 

 .قصید   ن صديقی لسعاد الصباح(
 

ضرورتپژوهشاهمیتو1.1
مندی دارد و در دنیدای عدرب ناقددانی مانندد      کاوی ادبی جایگاه ارزش  درفتمما « کاوی روایت»

یمنددی العیددد، عبددداه ابددراهی ،  حمیددد لحمدددانی، غالدد، هلسددا، سددیزا قاسدد ، سددعید یقطددی ،
هدای   هرکددام نوشدمه   اند و  علمی پرداخمه نظرازو عبدالملک مرتاض به ای  مقوله  ،متماح محمد
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اید   ارائدة  عبدالملک مرتداض راهدی ممتداوت در     که آید  نظر می بهاما  ،اند  درخوری منمشر کرده
 خوبی نشا  داده است. به السرد تقنیات فی بحث: الرواية نظرية فیدان  دارد که آ  را در کماب 

هدای فوندافو  اسدت.      فر با شیوه  ایتور ازطریقابزار انمقال داسما  به مخاط، « روایت»
روایدت  رمدا  را بشناسدد تدا بده خوانشدی صدحی  از        شدیوة  ارزیاب داسمانی باید  ،رو  ای  از

زیرا رما  بازتدابی از فرهندا اجممداعی و    ، و زیبایی آ  دست یابد ،های تتکر، نوآوری  جنبه
شدگرد حداک  بدر اندواع     « روایدت »در تدریس ادبیات معاصدر   ،چنی  . ه انسانی استتجربة 

 مندد و  منظور شناسایی منابع ارزش بهشایسمه است  ،رو  ای  ازود. ر  شمار می بهادبی، حمی شعر، 
از اید    الروايةة  نظريةة  فیفما  کماب   بیهای جدی صورت فیرد.  اقدامدرخور در ای  زمینه 

 .ارزیابی است دسمه منابع درخور بررسی و
 
پرسشاساسیوروشپژوهش2.1
غربی روایت در ادبیات معاصدر عدرب و   نظریة سازی  سا  ه کوشد با   که نویسنده می جا آ  از
داسدما  را ارائده دهدد، پرسد  اساسدی اید        نظریة فرفم  از ممو  نقدی که  عربی  یاریبا 

مندد از داسدما  و    یدک کداوش روش  ارائدة  اید  کمداب در   نویسدندة  ای  است: آیدا  پووه  
 یده و کیتدی کمداب و تجز   سازی آ  پیروز شده است؟ روش تحلیدل محمدوای کمدی و    بومی
تحلیدل داسدما    نظریة یابی به  دستبرای  تا کوشد  دهد که نویسنده می  ها نشا  می دادهتحلیل 

راهدی درسدت   ارائدة  توا  فتت که وی در  می. داردبر فامی اساسی براساس منابع که  عرب
برابرسدازی  زمیندة  نقدد کهد  عربدی در     فرهندا و  های ممناس، بدا زبدا  و   واژهدر ساخت 

 دان  روایت موفق بوده است.های نقدی  واژه
 

پژوهشۀپیشین3.1
 ةدربدار هدای بسدیاری کده      درمیدا  کمداب   فی نظرية الرواية: بحةث فةی تقنیةات السةرد    کماب 
جهةود  » ةمقالد شناسی در دنیدای عدرب نوشدمه شدده اسدت جایگداه درخدوری دارد.          روایت

شدده در   چداپ عبددالنور  ابدراهی   « عبدالملک  رتا  فی تنظیر القراة  فی  تاب نظرية القةراة  
انددازی نظریدة    راه»دوم کده در آ  نویسدنده موعدوع     ةشدمار ، بسكر دانشگاه  القراةات ةمجل

 المصةطل(  ةنامد  پایدا  (؛ 55: 2010)عبددالنور   کندد   را از مرتاض بررسی مدی « عمومی خوان 
از بدوجملی  مطدطتی در    (نموذجةا  الروايةة  نظريةة  فی) تاب   رتا  عبدالملک عند السردی

هدای داسدمانی را     فر سداخت واژه  م که در آ  پووه   2012دانشگاه قاصدی مرباح در سال 
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 نقةد  فةی  الواصةفة  اللغةة  ةنام  پایا داند.   نه نوآور مییو مرتاض را در ای  زماست بررسی کرده 
کده   م  2012 در سدال  غان  در دانشگاه مولود معمری تیدزی وزو ه رشیداز   رتا  عبدالملک

(. 36: 2012بررسی کدرده اسدت )غدان     را های زبا  توصیف ازنظر مرتاض   تری  ویوفی مه 
 المةنه    االدبةی  الخطةاب  لتحلیة   التنظیةر  فةی  جهةود   و  رتةا   عبدالملک» ةمقال ،چنی  ه 

 توظیة   اشةكالیة  ةنام  پایا  و ،دانشگاه تیزی وزو الجزایر در ،از طارق ثابت «نموذجا السیمیا ی
از  نموذجةا   رتةا   عبةدالملک : المعاصر العربی االدبی الخطاب فی السیمیايی النقدی المصطل(

م در اید    2012 در سدال  ،فرحات عبداس سدطیف الجزایدر    در دانشگاه ،عبدالرشید همیسی
 ةزمیند هدای مرتداض در     فر اهمیت نوشمه ها بیا   زمینه چاپ شده است. مجموع ای  پووه 

منظدور ارزیدابی آ     بده کیتدی   ا تاکنو  ای  کماب بدا معیارهدای کمدی و   ام ،نقد داسمانی است
کمداب درسدی   ای  عروری است که  ،رو  ای  از .یک مم  آموزشی بررسی نشده است منزلة به
 ارزیابی شود. مرجع پووهشی نقد و و

 
 فی نظرية الروايةتحلیل کمی کتاب  .2

الم لة  الةوینی للثقافةة والفنةون      يصةدمها يلسة  ت  ثقافیة شهرية »انمشارات  راای  کماب 
 شدکل الکمرونیکدی و   بده صتحه  289در  ،240شمارة با م،  1998در سال « الكويت ة  واآلداب

 است.کرده کاغذی چاپ 
 
فرعیمحتوایکمی:عناویناصلیو1.2

التطةوم(   )الرواية: الماهیة والنشأ  و  المقالة األولى)فطل( دارد:  ای  کماب یک مقدمه و نه مقاله
الرواية ال ديد (  المقالة الثالثة )الشخصیة: الماهیةة  البنةاة      )أي  البناة السردی فی المقالة الثانیة

 )الحیةز الروا ةی و   ) ستويات اللغة الروا یة و أشكالها(  المقالة الخا سة: اإلشكالیة(  المقالة الرابعة:
)عالقةة السةرد بةالز ن(      ه(  المقالةة السةابعة  )أشكال السرد و  ستويات أشكاله(  المقالة السادية:

)شبكة العالقات السردية(  المقالة التايعة: )ودود التداخ  بین الوص  والسةرد فةی    المقالة الثا نة
سداخت واژه  دربدارة  منددی از میدراث کهد  عدرب      بهدره نویسنده هدر مقالده را بدا     .الرواية(
جدنس   ماهیت ودربارة و  (1: 1999حبک درست واژه را نشا  دهد )مریشة کند تا   می شروع

عربدی نشدا  دهدد.     ادب در زبدا  و را اصدلی واژه  مدادة  کند تا   ادبی داسما  بحث دقیقی می
)مرتداض   « ةا الروايةة  »و  ،«والنةو   ال ن  بین»، «الرواية  ن ویث هی جن  ادبی»های  عنوا 
 زبا  ادب عربی است. وراساس فرهنا ب الروايةواژة تحلیل معنایی دربارة ( 22 -17: 1998
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رمدا  را بدا تداریخ و اسدطوره     رابطدة  شدده،   یداده بدر سده عندوا      عهوهنخست، مقالة در 
تواندد تمدامی موعدوعات      داندد کده مدی     دهد و رما  را از جنس ادبی حماسده مدی    می شرح

دو « موايةة التحلیة  و الروايةة المويةوعیة    »ندام   بده در عنوانی  ،فیرد. سپس بر اجمماعی را در
 ،سدپس  .(16 )همدا :  کند  و نگرش تحلیلی به رما  را روش  می نگرش موعوعی یا بیرونی

شکل آ  در ادب کهد    وبه ماهیت ای  نوع ادبی « الرواية  ن ویث هی جن  أدبی» در عنوا 
داند که به نرر اهمیت درخدوری داده اسدت     پردازد. وی جاحظ را نخسم  کسی می  عربی می
آ  را جدنس   پدردازد و   نرر عربی مدی  جایگاه آ  در نویسی و مقامههنر به  ،سپس(. 18)هما : 
 سدپس (، 20)همدا :   عرب اسدت  ی در ادب قد آورینو فربیا  که داند  یم یعرب کامهًادبی 
« یدروی  روی،»مادة به  توجه بانای آ  که معدارد « الرواية»ریشة واژة دربارة مندی  ارزش بحث
دارد برای حکایدت   شد  لذتی که نوشید  و سیراب دلیل بهکرد  است و  سیراب آورد  و آب
رمدا  را   رفدت و   کدار مدی   بهنامه  رفمه است. در آغاز دورا  معاصر برای نمای   کار می بهادبی 
 از محمدد « بد  هشدام   عیسدی »داسما   ،ازنظر مرتاض .(23)هما :  نامیدند  می« مواية قصصیه»

 نویسدی و داسدما  ندو را بدا هد  دارد       هدای مقامده    ویوفدی  مویلحی نخسمی  رمانی است کده 
تمةر  لم الروايةة وا »با اشاره به ارزش اجمماعی رما ، در عندوانی بدا ندام     ،(. سپس25 :)هما 

داند که با اجممداع سدازفار اسدت و آ  را یدک       ، داسما  را اثر ادبی مهمی می«والحق  المعرفی
ای  نوع ادبدی، ابدزار مناسدبی بدرای     »زیرا ، کند  معرفی می «نهاد رما »با نام  «نهاد ادبی پایدار»

(. نویسدنده بدا اشداره بده     35-34)هما :  «رود  شمار می  های آ  به  بیا  آرما  اصهح جامعه و
( در نوآوری داسدما  آ  را موجد، ورود   المدمية البیهافیومية) شناسی  رفمارمدرسة آمریکایی 

 .(38-37 )هما : اندد  شگردهایی سینمایی در داسما  می
 ارکا  رمدا  ندو را بررسدی    «أي  البناة السردی فی الرواية ال ديد »دوم باعنوا   مقالةدر 
 فرفدت  ز جندا جهدانی دوم شدکل   دست نویسدندفا  فرانسدوی بعدد ا    بهکند. رمانی که   می

نگرش به شخطدیت داسدمانی   نحوة تتاوت رما  سنمی و نو را در  ،در ای  فطل .(47)هما : 
فرسدنگی، رفمدار   »فدانگی    ( که ناشی از زندفی امدروزی بشدر و سده   48کند )هما :   بیا  می
و بددافلوف نقدد   ،فرویددد ،اسددت کدده سده اندیشددمند مددارکس « و تتدداوت طبقدداتی ،جنسدی 
عوامل ظهور رمدا  ندو را    ،سپس .(51-50ای  نگرش داشمند )هما : ای در ایجاد  کننده تعیی 
بخد  الجزایدر کده نقد  مهمدی در       (، نبرد آزادی51هما : شمارد: جنا جهانی دوم ) برمی

ای کده    افدزار هسدمه    (، سداخت جندا  53)همدا :  ایتا کرد مردم فرانسه  بیداری نویسندفا  و
بده زنددفی و    ستر به ماه که نگرش انسدا  را  ،(54 )هما : جها  را پر از احساس ناامنی کرد

فسدکی  وداسمای هدای رمدا  کافکدا و     ویوفدی با اشداره بده   (، 55)هما : کرد آسما  دفرفو  
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( و از مکمد،  64 )همدا :  کند میرا بیا   ( و افزیسمانسیالیسمی62هما : ) های رما  نو  ویوفی
 (.72 ند )هما :ک  عدرما  یاد می  به« آمریکایینویسی  داسما نو»

را  کندد و آ    و ساخت و انواع آ  را بررسی می ،ماهیت ،سوم شخطیت داسمانیمقالة در 
تتداوت شخطدت در شدکل     ،سپس(. 73)هما :  «داند  تطویری کوچک از دنیای واقعی می»

کده آ    ،با شخطیت در داسما  نو کردند، میوجودی ممافیزیکی فما   سنمی داسما ، که آ  را
(. شخطدیت داسدمانی در نگدرش    75)همدا :   کند  پندارند، بررسی می  وجودی کاغذی میرا 

های آ ، بلکه براساس نقشی که در رما  به وی سپرده شده اسدت،    جدید نه براساس ویوفی
کلدی در    طدور  بده فاه اندواع شخطدیت داسدمانی را     آ  .(87)هما :  شود  تحلیل می تعریف و

 را شخطدیت داسدمانی  دربدارة   هدا   کندد و دیگدر تقسدی      ساده و پیچیده تقسدی  مدی  دسمة  دو
شخطدیت داسدمانی بدا دیگدر عناصدر      رابطدة   ،ض(. ازنظر مرتا89-87)هما :  داند  می بیهوده

 (.91 )هما : کند  می داسما  محوری است که داسما  را از دیگر انواع نرر ادبی مممایز
پردازد کده    در فطل چهارم به موعوع مه  تحلیل زبا  داسما  و سطوح زبانی روایت می

 آ  بدا زنددفی و  رابطدة   کاوی است. در آغاز با بیا  اهمیت زبا  و روایتیکی از مسائل مه  
 در فداه آ ( 93همدا :  ) نامد که بدو  زبا  هدی  اسدت    می« موجودی زبانی»اندیشه انسا  را 

 ( و100-99)همدا :   اسدت  داسما  زیبایی اساس که پردازد  می زبا  معناشناسی  نشانه به بحری
داسدمانی،  شخطدیت   هماهنگی بی  سطوح فونافو  زبدانی و  با طرح موعوع زبا  داسما  و
داند که به موعوع سدطوح فوندافو  زبدا  و همداهنگی آ  بدا        جاحظ را نخسمی  ناقدی می

جددال   نوشدمار و شدیوة  موعدوع   ،پسسد  .(101)هما :  فه  شنوندفا  پرداخمه استاندازة 
نویسدی   داسدما  نوشدماری عامیانده را انحرافدی از    شدیوة  کندد و   میو عامیانه را مطرح  فطی 

انواع زبا  داسمانی مانند زبا  در سط  فزارش روایمدی،   ،(. سپس102)هما :  داند  درست می
در را هدا   هماهنگی بی  آ  و( 118هما : ) «النتس حدیث»و زبا  مناجات یا  ،فوو زبا  فتت

 کند.  سط  کیتی و کمی بررسی می
)جغرافیدا( را   «حیدز »واژة ، «مکدا  داسدمانی  »با طدرح بحدث مهد      )فطل( پنج مقالة در 

فاه جغرافیدای داسدما  را بده     آ  .(121 )هما : داند  می« space» انگلیسیواژة تر  معادل مناس،
 ای ( یا جغرافیای اشداره الخلفی لمظهراجغرافیایی پنها  ) و (ال غرافی المظهر) جغرافیای آشکار

 ،مانند کوه، دشدت، تپده   ؛کند، که اولی توصیف ظاهری زمی  است  ( تقسی  میاإليحا ی الحیز)
کده   ،دومی ( و123هما : ) جغرافیای ادبی جغرافیای واقعی نیستکه و جنگل با ای  تتاوت 

انی اشداره دارد،  بده مکدا  داسدم    شکل غیرمسمقی  بهفیرد و   شکل میزبا  در داسما   ةواسط به
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فر مکدا  هد     که بیا ...« و، يافر، خرج، دخ ، أبحر، م   الطا ر ، يمر المؤذن» های واژهمانند 
یدا شدنید  صددای     رود و  کند از مکانی به مکا  دیگر مدی   زیرا کسی که مسافرت می ؛هسمند

اید  ندوع   ژرار ژنت ؛ فر وجود مکانی مانند مسجد یا سرزمی  مسلمانا  است اذا  ماذ  بیا 
توجده جددی   . مرتاض (124)هما :  ای نامیده است  مکا  داسمانی را جغرافیای پنها  یا اشاره

)بدازی  « یةزی الح النشةا  »سازی داسما ( یدا    )مکا  «ویزا »به مکا  داسمانی را نویس  داسما 
فیدرد کده چدرا بده مکدا  داسدمانی         بر ناقدا  عرب خرده می و (125 نامد )هما :  مکانی( می
(، پرهیدز از  128موعوعاتی مانند بازی مکانی )همدا :   ،سپس .(127)هما :  اند  اهمیت نداده

بخشدی بیدا  مکدانی را ابدزاری      الهام و توجه به فشردفی و ،(128ا : )هم بیا  جزئیات مکا 
(؛ زیدرا جغرافیدای داسدما  را بایدد در     129)همدا :   کندد   برای زیباشناسی روایت مطرح مدی 

حدوادث نقد    داد   رخدر  بیند و  فهمد و می  پنداشت که می ،داسما  نو، مانند موجودی زنده
 ندده واقعددی  ،جغرافیددای داسددمانی وجددودی زبددانی دارد   ،(. ازنظددر وی130همددا : ) دارد

 یعنی مکا  داسما  هنری است. ؛(135 )هما :
انواع روایدت داسدمانی    ،سطوح فونافو  روایت است. در آغازدربارة )فطل( شش  مقالة 

در « وةدثنی »، دمنه و کلیلهدر « اعموا»های   که شامل عبارتآورد   میرا در ادبیات که  عربی 
 های مردمدی و   در داسما «  ا ان  ان»و « الروای قال»و ، ش، یک و هزاردر « بلغنی»، مقامات
کارکرد ای  عبدارات در داسدما  کهد      ،(. ازنظر مرتاض150 -141)هما :  است وریکلفولک

کداربرد  دربدارة  فاه بحث درازدامندی   (. آ 142)هما :  اعمماد خواننده استجل، عرب برای 
و  ،بسدامد آ ، عدمیر غاید،، مدمکل      ترتید، اهمیدت و   بهعمایر در روایت داسما  دارد که 
شناسدانه  تتداوت عدمایر را زیبا   ،البمده  .(164 -151)همدا :   مخاط، را بررسی کرده اسدت 

 (.169داند نه معناشناسانه )هما :  می
با تبیی  متهدوم زمدا  سداخت    و  کند  بررسی میرا هتم  کارکرد زما  در روایت مقالة در 

انواع آ  را مانند ممواصل یا زمدا    و (172)هما : کند    میصرفی ای  واژه را در عربی روش  
 کدده  زمددانیغاید، یددا  ، هددا   وار، منقطددع یددا بریددده از دیگدر زمددا  دایدره ممعاقدد، یددا ، طبیعدی 
درنمیجده   دهدد و   فدرد آ  را بده خدود نسدبت مدی      که  زمانیو زما  ذاتی یا  ،نیست درک قابل

کده شدامل    ،زمانی روایدت را شبکة فاه  آ  .(176 -173)هما :  دهد  شود شرح می میمجازی 
رابطدة   ( و180دهدد )همدا :     زما  حکایت، زما  نوشم ، و زما  خواند  اسدت، شدرح مدی   

 ،(188)همدا :   هدا   (، تداخل زما 188)هما :  زمانی مانند دفرفونی زما    حادثه با ترفندهای
دهد و نیرنا زمدانی داسدما  را بدی  راوی و      شرح می (193)هما :  مکا  را با زما رابطة  و

 (.200د )هما : کن میخواننده روش  
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ای کده    شدبکه کندد.     میروایت را با بیا  جزئیات روش   ةتنید شبکة دره  ،هشم مقالة در 
 اسددت قددیعددمنی و حقیخوانندددة  حقیقددی و عددمنی ونویسددندة شددامل روابددو راوی و 

فداه   پنددارد. آ   میکند و آ  را توه    عمنی را رد مینویسندة ، اما وی موعوع (203 )هما :
(: آیدا  205، 204)همدا :   کندد   با پرسشی مه  موقعیت راوی را در عمل روایت بررسدی مدی  

بدا طدرح انمقدادی     ( و210)همدا :   روایدت در داسدما  وجدود دارد؟   شبکة قانونی برای بیا  
روایدت یدا عمدل     (215 -211پدردازا  )همدا :    نظریده دیگدر   و ،های ژنت، فریماس  دیدفاه

 .(218-215)هما :  ؟کند  تبیی  می داسمانی را
پردازد و با بررسدی وصدف     روایت با وصف در داسما  میرابطة )نه ( به  پایانیمقالة در 

کده  کندد    مدی  ش داسما  رو (، حدود آ  را در248-243)هما :  از نگاه ناقدا  عرب و غرب
سداخمة  هدردو   ( و251  :)همدا  رود میشمار  بهداسما  « سرزندفی»و روایت « تأملی»وصف 

در پایدا    ( و257)همدا :   رود می شمار عامل اساسی ساخت داسما  به زبا  داسمانی است که
 پربداری مندابع اید    نشانة آورد که   می خانه منابع را با عنوا  کماب آخذ وفهرست م ،کماب ه 

 کماب است.
تدر موعدوعات    دهد که محموای کمی آ  پربار اسدت و بدی     مطال، ای  کماب نشا  می

 بسو اعافی داده است. ال، را شرح وفیرد، افرچه فاهی مط  بر می شناسی را در روایت
 

شکلظاهریاثر2.2

 نگاري حروف 1.2.2
رسدد؛ هرچندد     مدی  نظدر  بهما برای خواند  آ  مناس، ا ،نوع قل  نگارش کماب روش  نیست

هدا   پانوشتاست و   شده های اصلی و فرعی با قلمی درشت نوشمه عنوا آ  ریز است. اندازة 
سطر دارد که برای قطع رقعی ای  کماب بی  از حدد معمدول    29صتحه  نیز با قل  ریزتر. هر

ا خوانندده  پذیرد، زیدر   ای را می  است. چاپ الکمرونیکی ای  کماب فزین  چنی  خو و اندازه
 .کندابه نیاز خود آ  را بزرگ تواند بن  می

 آرايي صفحه 2.2.2
هدای    های حاشیه  آرایی را رعایت کرده است. تورفمگی صتحهاسماندارد  اصول فنی و نویسنده
ها که در صتحات زوج ندام کمداب و صدتحات فدرد       پایی ، سرصتحه باال و چپ و راست و

صدتحه هد  در صدتحات زوج در    شدمارة  عنوا  نام هر فطل یا مقاله نوشمه شدده اسدت و   
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شکل درشت در داخل کادری قدرار دارد.   بهصتحات فرد در سمت چپ در  سمت راست و
شکلی جدافانه آمده است. بهشروع هر مقاله یا فطل ه  

 طرح جلد 3.2.2
. ادب کویدت اسدت   هنر و شورای ملی فرهنا و ةسلسله انمشارات عال  المعرف ازای  کماب 

نخسدت کدادر بداال    . دارد کادر پنجبا سا   های ای  مرکز طرحی یک  مانند تمام کماب ،ای   بنابر
شدورای ملدی   نشدا   درکندار آ    اسدت و  (240) اید  کمداب  شمارة که در سمت راست آ  

قرار دارد. دوم دو کادر وسدو و پدایی     المعرفة عالمانمشارات نشا  در سمت چپ  فرهنا و
تدر نوشدمه شدده    زیرآ  که عنوا  کماب درشت و در کادر زیر آ  عنوا  فرعی کمداب کمدی   

 جملدة کده  کادر کناری  درشت قرار دارد. پنج  کامهًاست. چهارم کادر پایی  که نام نویسنده 
عمدودی  « الكويت ة ینی للثقافة والفنون واآلدابالم ل  الو يلسة  ت  ثقافیة شهرية يصدمها»
یعندی   ،بعدی تداریخ انمشدار کمداب   صتحة در  ستید نوشمه شده است و با رنگی ممتاوت وو 

 در پایی  اعافه شده است. ،م 1998

 قواعد عمومي ويرايش و نگارش 4.2.2
دقیق اسدت؛   سجاوندی تقریباًعهئ    را رعایت کرده است. یقواعد عمومی ویرانویسنده 

ویرفول دارد، هرچند ای  امدر خواندد  مدم  را آسدا       نقطهو ویرفول البمه نوعی افراط در 
 «بأن ذلک»که درست آ  « بألن ذلک» 83صتحة مانند  ؛های چاپی ه  دارد غلوکرده است. 
کداربرد درسدت   شدیوة  است. فاهی  «السردانیة»که درست آ  « السرداتیة» 82تحة است؛ ص

فإن المصطل( الذی نسةتعمله نحةن  قةابال    » 75 تحةص مانند ؛است  نشده ایتزبا  عربی رع
نددارد یدا    نیازی زیرا جمله به تأکید، اعافی است« نحن» آورد  عمیر که« للمصطل( الغربی

إذن فكأنّ هذ  العالقةة التةی   »که درست آ  « ...فكأنّ، إذن، هذ  العالقة التی تقوم» 85تحة ص
لعلنا أن نوفةق الةی ان ةاا هةذا     » 17 تحةصدرات طل، است. یا صزیرا إذ  است، « ...تقوم

تواندد خبدر لعدل      فعلیه میجملة « نوفق»اعافی است و « أ »که حرف مطدرساز « ... العم 
 ةان الروا ةی   » :73تحة ص ،نمونه رایب برقرار است؛تطابق نحوی ها   بشود. فاهی بی  جمله

الخاصة لكی يبلومها فی عملةه الروا ةی  فتكةون    التقلیدی يلهث وماة الشخصیات ذات الطبا ر 
  ةان »نخسدت  جملدة  « ... صوم   صغر  للعالم الواقعی. لقد  انوا يعتقدون أنهم قةادمون علةى  

عمیر جمع است! مرجع عمیر « وا»اس  کا ، « ... دونيعتق  انوا لقد»مترد و دوم « ... الروا ی
 کجاست؟ روش  نیست.
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های درازی است کده    ها و جمله  بدتری  عی، ویرایشی ای  کماب کاربرد عبارت ،فمان  به
 :که بدی  قرار است 17 تحةکند؛ مانند ص  معنای آ  را مبه  می

ذلک، وإنا النعرف أودا  ن الداميین، و  حللی الرواية، العرب، إلى يو ناهةذا، وذلةک فةی    
 ان  ن أ ةر الةد توم عزالةدين إيةماعی       إال  ا -ودود  ابلغنا ، نحن على األق ،  ن العلم

الذی واول أن يتحدث عن األنوا  األدبیةة،  مةا يةماها  فتحةدث، باقتضةاب، عةن الفةن        
يعر المقالة األدبیة، و ال الرواية  لم القصصی، والفن المسروی، والشعر، والنقداألدبی. و على أنه

ودمس الخصا ص الممیز  لها، وايعا العناية ة:تناول االجناس االدبیة جملة ،    ن لهما أه   ا
 .لك   نها المعالم والحدود و التعريفات

شدده   تمام بند را با یک جمله بیا  کرده است و برای پرهیز از کوتابی معنایی ناچدار 
بند بعدی هما  صتحه هد  همدی     شکل افراطی بهره ببرد. بهبار(  15)ویرفول است از 

 مشکل را دارد.
 

 کتاب. تحلیل محتوایی 3

غایت تخططدی کده    بهآسا  نیست، زیرا کمابی است  الرواية نظرية فیتحلیل محموایی کماب 
کوشد با نظمی ویوه و دیدی انمقادی موعوع روایت را بررسدی کندد. هددف      آ  مینویسندة 
منظدور خدوان     بده عدرب  فذشمة مندی از میراث فکری   نقدی با بهرهشیوة یک ارائة وی ه  

واژة  جدای  بده . نویسدنده  مرسوم تتاوت داردشیوة با مباحث ه  شیوة ارائة  بهمر داسما  است.
 برد.  بهره می« مقاله»از اصطهح « فطل»

 

هایکتاببرتری1.3
 .کند  دکمری میدورة  تدریس در ةنکات مربت کماب بسیار است که آ  را شایسم

 هاي علمي نوآوري 1.1.3

نقدداستانی()اصطالحاتهایتخصصیساختواژه1.1.1.3

نقدد  زمیندة  سدازی در    معدادل  هدای تخططدی و    برتری  ویوفی ای  کماب ساخت معادل
 داسدما  و حدوزة  های تخططی فراوانی را کده در    کوشد که معادل  داسما  است. نویسنده می

در ای  امدر زبردسدت اسدت. در     وبیافریند روایت وجود دارد، ممناس، با ساخت زبا  عربی 
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دهدد. فراواندی اید       اصطهح نوی را ارائده مدی   پسندد و  های رایج را نمی  واژه ،موارد بسیاری
هدای عربدی بیداورد.      هدا معدادل   کوشد برای آ   نویسنده می انگیز است و شگتتاصطهحات 
 الشخصةیة (، 58)همدا :   ال ديةد  و التقلیديةة  ، (22: همدا  ) الروايةة  مانندد  یهدای   ساخت واژه

و  ،(118)همدا :   لغة المناجا (، 89)هما :  المدوم  والشخصیة المسطحةالشخصیة (، 74 )هما :
 .(2012مططتی  بنگرید بهمانند آ  که در ای  کماب بسیار زیاد است )

، با اسدمتاده از  «space»انگلیسی واژة وی برای . مکا  داسمانی است ةدربار ،نمونهبرای 
 و« فضدا »هدای    واژه ازسدازد و آ  را    جغرافیا( را مدی « )ویّز»معادل فرانسوی آ ، اصطهح 

 «ال غرافةی  المظهةر »دو مطدطل    ( و121: 1998 )مرتداض  داندد   معادلی رساتر مدی « مکا »
)جغرافیای پنهدا  یدا جغرافیدای     «االيحايی المظهر»یا « الخلفی المظهر»)نمای جغرافیایی( و 

 «الحیةةزا »واژة ( و 123)همددا :  افزایددد  هددا مددی  ای( هدد  بدده ایدد  سدداخت واژه   اشدداره
(spatialisation, spatializatio : 125( )همددا ) سددازد کدده   مددی« پویامکددانی داسددمانی»بددرای را

 پویاست. یموجود منزلة بهشد  مکا  در داسما   فعالمنظورش 
ارشدد   کارشناسینامة   پایا که دو  جا آ  تادر ای  کماب فراوا  است  شده ساخمهمططلحات 

نوشدمة   انموذجةا  الرواية نظرية فی  تاب:  رتا  عبدالملک عند السردی المصطل(های   با عنوا 
 النقةدی  المصةطل(  توظیة   اشةكالیة احمد موسداوی از دانشدگاه قاصددی مربداح الجزایدر و      

عبدالرشدید  نوشدمة   انموذجةا   رتةا   عبدالملک: المعاصر العربی النقدی الخطاب فی السیمیايی
 سدازی اصدطهحات نقدد داسدمانی و     دربارة معادلهمیسی از دانشگاه فرحات عباس سطیف 

 های مرتاض در ای  کماب است.  نوآوری

شناسیغربیۀروایتسازینظریبومی2.1.1.3

منسدج  در  نظریدة  یدک  ارائدة  ای  کماب تهش نویسدنده بدرای    های تری  نوآوری از مه 
نقدد روایدت یدا    زمیندة  ادب عربدی اسدت. در    نقدد و  هفذشماز میراث نویسی با الهام  داسما 
هدای بسدیاری نوشدمه شدده اسدت، امدا در دنیدای عدرب           زمی  کماب مغربکاوی در  روایت
شناسدی را در   روایتهای   مند بسیار ک  است. نویسنده با تهش بسیار نظریه های ارزش  نوشمه
دربرابدر نظریدات   او ها کرده اسدت.   از آ در کماب خود آورده و نقدهای درخوری ه   غرب
بسدیاری   ها را نقدد و در  بلکه آ ، زده و رام ندارد  پردازا  غربی نگاهی شگتت نظریه ةشد ارائه

 کند.  از موارد با اسمدالل رد می
 کهد   روایدی  منابع پرتو  در روایت دان  سازی بومی» تری  ویوفی ای  کماب مه  ،بنابرای 

(. عبددالملک مرتداض   1: 2000)عبدود   ندا یاد کرده «السردی تأصی »است که از آ  به  «عربی
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نظریدة   ،مندی از منابع داسمانی میراث که  عربی بهرهبا  تا کوشد  می الرواية نظرية فیدر کماب 
هدای کهد  ادب عربدی قاطعیدت و      ریشهفیری از  بهرهشناسی عربی را ارائه دهد که با  روایت

در ندوآوری دیگدری    ،باشدد. بدرای همدی  کدار    داشدمه  غرب را هد   امروزة نظ  اجرایی نقد 
هدای زبدا  عربدی و بدا کمدک از        را براساس ریشه« های نقد روایت  واژه»کوشد   نویسنده می

را  تدوا  آ   زبا  عربدی باشدد کده مدی     با فرهنا و ممو  نقدی که  عربی بسازد که ممناس،
 .(1: 1999)محبک  مططلحات با کمک میراث داسمانی نام نهاد« سازی بومی»

مطالبۀروشنودرارائ3.1.1.3

« مقالده »واژة وی از . برقدرار اسدت  های اصلی نوعی نظ  منطقی ناشدناخمه    عنوا ارائة در 
 اولمقالدة  بدرد. ترتید، مقداالت هد  ندوآوری خدود را دارد.         فطدل بهدره مدی   واژة جدای   به

عدی  شدکل طبی  بده دوم )بنیادهای ساخت روایت( مقالة و تحول( و  ،ماهیت، پیدای  )داسما :
سدوم( پدی  از بحدث سدطوح     مقالة ) اما بحث عنطر شخطیت داسمانی ،اند  دنبال ه  آمده به

رسد بحث سطوح زبا  روایت بایدد قبدل     نظر می بهاست که آمده چهارم( مقالة ) زبا  روایمی
شش ( را پدی  از بحدث زمدا     مقالة ) مانی باشد یا بحث انواع روایتاز بحث شخطیت داس

بحدث   آورد کده معمدوالً    پنج ( مدی مقالة ) هتم ( و پس از بحث مکا  داسمانیمقالة ) روایت
چندی  بحدث    آورندد. هد     دنبدال هد  مدی    بهفونه مباحث نقد داسمانی  ای زما  را در  مکا  و

روابدو روایمدی در   شدبکة  تداخل  وصف و فزارش روایمی را در آخری  مقاله پس از بحدث  
 .هشم  آخر باشدمقالة هشم  آورده است که شاید ترتی، منطقی مقالة 

کند کده    مطالبی را بیا  می ناچار بههر فطل ه  نوعی نظ  منطقی دارد، اما فاهی نویسنده 
( که بحث متطدلی  يیالسرد الروا اشكال) شش مقالة نند بحث توعیحی دارد؛ ماجنبة تر  بی 

 169تدا   151صدتحة  از و  سوم شخص روایمی مطرح کرده است دوم و عمایر اول ودربارة 
کده آ  را   ،های عمیر غای،  ویوفیبه  مرهً ؛بسیاری از موارد را بی  از اندازه بیا  کرده است

مدمکل  داده   ندازه اهمیت داده که به عدمیر ا  اهم ،( نامیده161: 1998 )مرتاض سید الضمایر
 اسدت کده بده شدرح و     بحث نوآورانده الزمة رح مباحث روی در ش  فونه زیاده  است. البمه ای 
 .شوددارد تا نوآوری آ  درک نیاز تر  تتطیل بی 

 منابع معتبر و رعايت اخالق علمي گستردگي 2.1.3

بدرد. در اید  کمداب از      به زبا  فرانسوی بهره مدی روز و معمبر نقد داسمانی   مرتاض از منابع به
 ارجاع دارد که منابع هر مقاله را جدافانده و  نام شرح و بهعنوانی جدافانه  281تا  261صتحة 
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ای  کمداب، در دو بخد    خانة  کمابمنابع را با عنوا   288-283صتحات مسمند آورده و در 
سددت سدده نکمدده را مدددای ایدد  فهرجدافاندده نوشددمه اسددت. در اب ،منددابع عربددی و فرانسددوی

 :کند   می یادآوری

جدا   آورده در اید   تتطدیل  بده چو  در ارجاعدات هدر بخد  را در پایدا  هدر مقالده        .1
 است؛  نکرده ذکر
هدا     کمداب بده آ   آورد، امدا در مدم    جا مدی  در ای را برخی از منابع  عربی یا فرانسوی . 2
 است؛  نداده ارجاع
بقیده را   ،جدز دو مدورد   ه، بد بهدره بدرده  ها  از آ ها اشاره شده یا  ممو  داسمانی که به آ  .3

 .نداردتأثیری  نویسندهنظر ازع ها در فهرست مناب آورد  نام آ  زیرا، ننوشمه است

فدر ارزش علمدی    بع ای  کمداب بیدا   اما فراوانی منا، هرچند ای  سه نکمه جای تأمل دارد
 زبا  اصلی بهره برده است.که نویسنده از منابع به  ویوه ای  هاست، ب آ 

بدده منبددع آ  اسددمناد داده یددا هددر مطلبددی را  ومرتدداض اخددهق علمددی را رعایددت کددرده 
اشدارة  رود. فراواندی مندابع و     شمار مدی  بههای ای  کماب   است. ای  مورد از مزیت  کرده اشاره

 است.بندی نویسنده به اخهق علمی  ها دلیل روشنی بر پای نویسنده به چگونگی ذکر آ 

 طرفي علمي در تحلیل مطالب بي 3.1.3

پدردازا    نظریده نقدد  بده  اما نگاهی جدی ، طرف باشد  کوشد که در نقد دیگرا  بی  نویسنده می
نظریدات دیگدر   فسدمردة   عربدی دارد. ویوفدی بدارز اید  کمداب ذکدر      فذشمة ممو  در غربی 

کوشدد کده اید       همیشده مدی   روایت اسدت و زمینة غرب در امروزة دانشمندا  که  عرب و 
 .کندنظریات را با دیدی انمقادی مطرح 

زمدی  در اید     مغدرب پردازا   نظریهماهیت داسما (، با ذکر سخ  در نخسمی  مقاله ) مرهً
فیدرد:    آورد و بر آ  خرده می  ( را می13 )ص (Johann Wolfgang Goethe) سخ  فوته زمینه
علی اننا النتفق  ر هذا التعري  الذی يعزی الی قُوث الننا إن اعتبرنا الرواية  لحمةة ذاتیةة مبمةا    »

در  ،چندی   هد  «.  ال الوهم بنا الی السیر  الذاتیة أو الی ایّ عم  أدبی يردی  رتبط بالذات
(  سةةتوياته و السةةرد اشةةكال) ششدد مقالددة کنددد. در  مددینظددر کایسددر را رد  14 تحةصدد

هنری بسیار زیاد آ  را با دیگدر عدمایر    ی( تتاوت عمیر مخاط، و مزایا171-141 )هما :
 (شةبكة العالقةات السةردية   ) 8 ةمقالد (. یدا در  166پدذیرد )همدا :     ازنظر میشدل بیطدور نمدی   

 اندد، کدامهً    و بوث ارائه کدرده  ،مالف عمنی را که تودروف، ژنت ةنظری( 243 -203 )هما :
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فقدو   طدرف باشدد و    کند کده بدی    البمه همیشه تهش می (.210-203)هما :  کند  رد می نقد و
ویدوه در   بده پدردازا ،   نظریده دار وی به ای    هرچند فاهی سخنا  نی  ،دکن دالیل علمی ارائه

 (، آشکار است.207)هما :  نامد  مالف عمنی که آ  را مالف وهمی می ةحوز
 

هایکتابکاستی2.3
رفدت   فدر پدی    شدود کده بیدا      ار مدی مدتی معدایب  آشدک   بدیهی است که هر کمابی بعد از

فیدرد کده از     اما فاهی نویسنده به دالیلی که روش  نیست مواردی را نایدده مدی   ،است دان 
 ماند.  دید ارزیابا  ادبی پنها  نمی

 شناسي ۀ روايتگران معاصر عرب در زمین انگاشتن تالش ديگر پژوهش هناديد 1.2.3

است، امدا مندابع     برده عرب بهرهفذشمة معمبر غرب و کماب از منابع بسیار نویسندة افرچه 
اسدت کده اید       شدده  بلکده مددعی   ،ها یادی نکدرده  آ  از روز عربی را نادیده انگاشمه و به

اطهعدی   بدی شدود کده از    می رخی مسائل روایت مطالبی نوشمهبار است در موعوع ب اولی 
وی  .(2: 1999)محبک  داردنشا  رب در ای  زمینه فرا  ع نویسنده از تهش دیگر پووه 
داند که در   فری می کند و عزالدی  اسماعیل را اولی  پووه   فقو از حمید لحمدانی یاد می

 .(17 :1998 )مرتداض  مطالد، نوشدمه اسدت   نامده   نمدای  و  ادبی مانند داسما  انواعزمینة 
م بحدث متطدلی   1962سدال  و غنیمدی هدهل در   م 1952احمد امدی  در سدال   که  حالی در

نقدد  زمیندة  های مهمی کده ناقددا  عدرب در      از کماب ،چنی  ه  .اند  نواع ادبی داشمها ةدربار
بدر  ( واشةكاله  الروا ةی  الحیةز )پنج  مقالة بلکه در  ،اند بهره نبرده است  مکا  داسمانی نوشمه

 نویسدد   مدی  حیدز و مکدا  داسدمانی    ةاسدت کده اولدی  نتدری اسدت کده دربدار       ای  نظدر  
از سدیزا   الروايةة  بنةاة م(، کمداب  1998سال   که قبل از انمشار ای  کماب ) آ  با ،(125 )هما :
از سمر روحدی   الرواية بناة و ،(م1990)از حس  بحراوی  الروايی الشك  بنیة، (م1985)قاس  
ناقددا  عدرب    یدک از  هی که نویسنده مدعی است که  نوشمه شده بود یا ای  (م1995)فیطل 

زیدرا   ،ای  سخ  اعمبداری نددارد  (. 146)هما :  اند  به موعوع فضای داسمانی اهمیت نداده
هد    و (3: 1999 )محبدک  مرتاض رواج داشمه استاز قبل « فضای داسمانی»ه  اصطهح 

و محمد عدزام   الرواية فی المكانمند  م کماب ارزش 1989ناقدانی مانند غال، هلسا در سال 
یک از پنج کمداب   هی م نوشمه بودند. مرتاض به  1996سال   را به الروايی النص فضاةکماب 

 یادشده ارجاع نداده و اشاره نکرده است.
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 گويي در جستارها زياده 2.2.3

نوشدماری  شدیوة  کندد.    اطنداب بیدا  مدی    فدویی و  زیادهکماب فاهی موعوع را با نویسندة 
را با بیا  اعافی بیاورد و دوست دارد از زبا  دهد که تمایل دارد مطال،   نویسنده نشا  می

هدا در بحدث     نویسدی   فونده اعدافه   نمونة اید  (. 6)هما :  ادبی برای بیا  مطالب  بهره ببرد
است. بسدیاری از   169صتحة تا آخر ای  مقاله یعنی  153صتحة شش  از  مقالةعمایر در 

که در پایدا  اید     شگتت آ  و هر عمیر با دیگری تداخل داردزیباشناسانة  دالیل برتری و
کندد و فقدو اثدر      نتی میرا دیگری  درمعنایی هریک از ای  سه عمیر تأثیر بحث هرفونه 
کشدد کده موجد، بیدا        درازا مدی  بده جا سدخ  بسدیار    پذیرد. در ای   آ  را میزیباشناسانة 

دربدارة  ناقددا   است؛ مانند بند زیدر کده در رد نظدر    شده جسمارهای دور از اصل موعوع 
 حریری است:

و ن المحزن أننا ن د  ثیرا  ن  ؤمخی األدب العربی أثناة القةرن العشةرين يتسةرعون فةی     
مد أنها يلكتْ لنفسةها  لم إصدام أوكام  صدمُها تخل  النقد العربی على  قا ات الحريری 

 ن أوكةام   نسْ ا إيقاعیا فی الكتابة ولتأنقها الشديد فی ايتعمال ألفاظ اللغة... و نحن نَع  
هؤالة الذين انبروْا للتأْميخ لألدب العربی  فتزببوا قبة  أن يتعنبةواو وإال لكةانوا عةدوا تلةک      
الطريقة فی الكتابة يرْبا  ن تأنیق اللغة وتألیقها و ترويضةها و تطويعهةا والتمكةین لهةا فةی      

 .(145: هما ) يالی   ختلفة ونسوج لغوية  زم شةالظهوم تحت أ

 ندارد.ربطی ( موعوع اصلی)روایی مقامات  ةشیو ای  سخ  به

 کوتاهي فهرست عناوين 3.2.3

هدای اصدلی     یابی سریع به عنوا   منظور دست بهکارکرد فهرست یک کماب راهنمایی خواننده 
بایدد   ،رو  اید   ازفرعی است. در دنیای پرشماب امروزی ای  کارکرد اهمیت دوچندانی دارد.  و

آمد که نیامدده اسدت و فقدو عنداوی        تتطیل می بهفرعی ای  کماب  فهرست عناوی  اصلی و
 ها یا هما  فطول کماب آمده است.  اصلی مقاله

 فانده را آورده اسدت. هدر    دههای اصلی   عنوا فقو  فهرست ای  کماب بسیار کلی است و
 .ای نشدده اسدت    هدا اشداره   فهرست کماب به آ  های مهمی است که در  مقاله شامل زیرعنوا 

 ادبةی  جةن   هةی  ویةث   ةن  الروايةة زیرعندوا  دارد:  هشدت  نخست ای  کمداب  مقالة  مرهً
 الروايةة والتةاميخ   ،(22)همدا :   الروايةة   ةا  ،(21 )همدا :  والنةو   ال ةن   بةین (، 17 )هما :
المدمية اال ريكیة فةی  اثر  ،(36)هما :  بنیة الرواية(، 34)هما :  الرواية والم تمر ،(28 )هما :
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کده هرکددام از اید       (. بداای  43 )همدا :  الرواية العربیة أو الوینیةة  ، و(37)هما :  الروايةتطوم 
از و اید  امدر خوانندده را     اندد  در فهرست کمداب نیامدده   اند، توجهدرخورو   ها مه   عنوا  زیر

 کند.  رسی آسا  به مطال، کماب محروم می دست
 

 سرفصل درسی محتوای کتاب و .4

دکمری زبا  و ادبیدات عربدی،   « نرر معاصر عربی»شکل کلی با اهداف درس  بهای  کماب 
اجدرای آ  بدرای تمدامی     1397از سال  شود و  میتدریس که در دانشگاه تربیت مدرس 

 رشدمة  تخططدی  دورة ةشدد بازنگری درسی   برنامة) ها الزامی است، تناس، دارد  دانشگاه
 ،داسدما  بلندد   یعندی  یدرس شامل انواع نردر عربد   ی (. ا21: 1397 عربی ادبیات و زبا 
هدا   آ همة در « روایت»در دورا  معاصر است که عنطر ادبی مقالة  و ،نامهنمای  کوتاه،

سداخت مدم  ادبدی معاصدر الزم       شناخت شگردهای آ  برای درک ژرف و شود دیده می
رود و   شدمار مدی    کماب بسیار مناسبی برای ای  درس به الرواية نظرية فی ،رو ای  ازاست. 
کده فسدمردفی ندوع ادبدی      ویدوه اید    هبد ؛ دهد  هدف سرفطل درسی را پوش  می تقریباً

بررسدی   کند. ای  کماب عناصدر روایدت را کدامهً     داسما  اهمیت ای  کماب را روش  می
 کرده است.

 سرفطل) «معاصر عربی ررن» یسرفطل درس یداسمان یاتبخ  ادب مطال، ای  کماب
 ریدزی  برنامده  عدالی  شورای مطوب و 1391مدرس در سال  یتدانشگاه ترب ةشداصهح

هرچندد   ،شود  نمی مقاله و نامهنمای  تحلیل شامل اما ،دهد  می پوش  را( 1394 سال در
رود   می شمار یل انواع نرر ادبی معاصر بهیعنی عنطر روایت، رک  اصلی تحل ،موعوع آ 

ها به ای  کماب نیاز است. ای  کماب روش تحلیل روایت داسمانی را یداد   تحلیل آ  در و
 اسدت کده   رود. البمده روشد     شدمار مدی   بهعربی دهد که بخ  بزرفی از نرر معاصر   می
 نهاد کرد. دکمری پی دورة مانعی برای هر درس در  توا  کماب جامع و  نمی
 

 ازواری کتاب با مبانی فرهنگ دینیس .5

 در هدر  کده نویسدنده   یهای  فرض پی با  الرواية نظرية فیرسد محموای علمی کماب   نظر می به
اند؛ مانندد    بر وی فرفمه یآورد سازوار و هماهنا است. افرچه برخی ناقدا  ایرادهای  مقاله می
اند چو  اصدطهح مکدا      در نقد داسما  که فتمه space فضا معادل جای به« حیز»واژة   ساخت

ی یرسد که چندی  ایرادهدا    نظر می بهکار رود. اما  بهرواج یافمه بهمر است هما  مططل  پیشی  
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راه اسدت کده طبیعدی     هد   یهدای   شحال هر نوآوری با لغز هر درممق  نیست.  خیلی محک  و
 کاهد.  از ارزش علمی آ  نمی و است
یدا  « هدای نقدد داسدمانی    واژهیدابی    ریشده »بدرای  که ناقدا  ای  کماب را رویکردی  جا آ  از
توا  ادعا کرد که سازفاری خوبی با رویکدرد دیندی و     اند، می  سازی دان  روایت دانسمه بومی
 سدازی  شناسدی را بدومی   روایدت ایت یا کوشد دان  رو  های اسهمی دارد. نویسنده می ارزش
هدای معدادل     سدیاری بدرای سداخت واژه   های ب  از میراث نقد که  عربی نمونه ،رو  ای  از. کند
عم  دفداع از   ((121-93ص )  ستويات اللغة الروا یة و اشكالها)سوم مقالة در ؛ مرهً آورد  می

زبا  در داسما  امروزی، با طرح سطوح فونافو  زبدا  در  عامیانة زبا  فطی  دربرابر کاربرد 
نظدر دانشدمندا    ، ردازا  غدرب پد  نظریده های داسمانی ازنظر   تناس، آ  با شخطیت داسما  و

خدوبی   بده را کندد کده اید  مطلد،       الدی  سیوطی و جداحظ را نقدل مدی    جهلاسهمی مانند 
 اند:  کرده بیا 

والحق أن  سالة المستويات اللغوية داخ  العم  السردی تعنی فی المذه  النقدی المتسةا (  
اللغويةة التةی تناية  أويةا      أن الكات  الروا ی علیه أن يستعم  جملة  ةن المسةتويات   

الشخصیات الثقافیة و االجتماعیة والفكرية بحیث اذا  ان فی الرواية شخصیات: عةالم لغةوی   
و صوفی و  لحد و فیلسوف و فالح ویبی  .. فان علی الكات  أن يستعم  اللغة التی تلیةق  

بةة اللغويةة   بك  هذ  الشخصیات... وقد  نا الفینا جالل الدين السةیویی يةنهب بهةذ  الت ر   
فألفینا   يكت  عشرين  قا ة  واعة علی عشرين شخصیة  ختلفةة  فیتخةذ لكة  شخصةیة     
لغتها الوظیفیة لكن فی ایام الفصحی العالیة فكأن العرب  انوا يبقوا الی هذ  المسةألة تطبیقةا    

 (.104)ص  تحدث عنها نظريا  نذ عهود بعید  بعد أن  ان ابو عثمان ال اوظ

نظدری و هد  از   جنبة کند تا ای  دان  را ه  از   که نویسنده تهش می روش  است کامهً
 عرب بداند.فذشمة عملی مسبوق به سابقه در میراث جنبة 

امدا تدهش   ، اسدهمی نددارد   های دیندی و   تعارعی با ارزش موعوع اصلی ای  کماب ذاتاً
تدری  ارزش دیندی    از مهد   انمقادی نظریات دانشمندا  غربی طرح سازی و  نویسنده در بومی

نظریدة  یدک  ارائدة  منظدور   بده سدی  شنا روایدت سدازی    دارد. بومینشا  یعنی اهممام به اندیشه 
های دیندی و   ارزشتری   برفرفمه از میراث نقد که  عربی خود یکی دیگر از مه  دار و ریشه

توجه برای ایجاد رویکدرد اسدهمی   درخور ای فر تجربه دنیای امروز است که بیا  اسهمی در
هدای زبدا  و     شناسی است که امروزه در رشمه روایتبه مبانی نظری و عملی دان  روایت یا 

 شود.  آ  داده می ی بهبسیاراهمیت فارسی  ادبیات عربی و
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 گیری . نتیجه6

 را فرفت:ذیل توا  نمایج  میاز مباحری که فذشت 

قبدول بدرای    قابدل توانسمه است روشدی   السرد تقنیات فی بحث: الرواية نظرية فیکماب . 1
زیرا خواننده بعد از خواند  دقیدق کمداب بدا     ،تحلیل درست داسما  دراخمیار خواننده بگذارد

 ؛شود میبنیادی داسما  و روایت آشنا  متاهی  نظری و
سدازی داند  روایدت یدا       ی بدومی تری  ویوفی ای  کمداب تدهش نویسدنده بدرا     مه . 2
مندی از منابع که  عربی متاهی  بنیدادی اید  داند  غربدی را       سی است که با بهرهشنا روایت

 ؛کند  خوبی در زبا  عربی روش  می به
تدوا  آ  را    ندد کده مدی   جدید ای  کماب بسیار مهد  و « های نقد داسمانی  واژه»   ساخت. 3

 ؛اند داده درخوریا  عرب به آ  اهمیت ناقد ،رو ای  از. شمار آورد بهویوفی برتر ای  کماب 
پردازا  غرب منتعل نیست، بلکه با اسمتاده از منابع  نظریهنویسنده در طرح سخ  . 4

ئده  اخدود را ار نظریدة   کندد و   دالیل فاهی سخ  آنا  را رد مدی ارائة چنی  با  عربی و ه 
ادبدی  فذشدمة  سدو بدا فرهندا دیندی و میدراث       اش هد    کوشدد تدا نظریده    میو دهد   می

 ؛باشد عرب
 هدای خدود از   های آ  است، اما ناقدا  در بررسی  های ای  کماب بی  از کاسمی برتری. 5

فدرا  معاصدر نقدد داسدمانی عدرب،       توجهی بده پدووه     مانند بی نقدهایی کردند؛ای  کماب 
متاده از زبددا  ادبددی پددر از و اسدد ،علمددی یکننددده در بیددا  جسددمارها مهفددویی خسدد زیدداده
 ؛ممرادف واژفا 
دکمدری   دورةبرای درس نرر معاصدر عدرب در    تواند منبع درسی اساسی  ای  کماب می. 6

شدمار   بده تدری  عنطدر نردر معاصدر      مه  ،روش تحلیل روایت ،باشد، زیرا موعوع اصلی آ 
 ادبیات معاصر در تحطیهت تکمیلی به آ  نیاز دارد. ةآموخم دان  رود و  می
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