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چكیده
ارزیابی و نقد کتابهای درسی برای تحول در حوزة آموزش امری اجتنابناپذیر است تتا
صاحبان آثار علمی را در بهبود و برطرفکردن معایب و کاستیهای آثارشان یاری کند .بتر
این اساس ،جستار حاضر کتاب انواع شعر عربی و سیر تطور آن ،تتلیی للیتپ پروینتی و
سیدفضپاهلل قادری ،را از دو جنبة شکلی و محتوایی نقد و بررستی کترد است تتا نقتا
ضع و قوت آن را تبیین کند .از مهمترین مزایای اثر مذکور میتوان بت نوبتودن طتر و
شیوة عمپ و ارائة موضتوعات پووهیتی اشتار کترد .مهتمتترین معایتب شتکلی آن نیتز
عبارتاند از اغال پرشمار نگارشی ،رعای نکردن شیو نامتة فرهنگستتان ادب فارستی ،و
قلم و صفح آرایی نامطلوب کتاب ک الزم اس بازبینی و اصال شود .ازیحتا محتتوایی
نیز اشکاالت عدید ای ازجمل فقتدان انستمام در برلتی مباحتا ازمن تر روش تحقیت ،
تسلسپ منطقی نداشتنِ مطایتب ،بررستینکتردن ستیر تطتور موضتوعات در برلتی ادوار
تاریخی ازجمل دورة اندیس ،ضع در ارجاعدهی ،و مراجع نکردن ب منتاب دست اول و
استفاد از برلی مناب دس دوم در آن ب چیم میلورد.
کلیدواژهها :نقد ،اشکاالت سالتاری و محتوایی ،تطوّر ادب عربی ،تتاری ادبیتات عربتی،
گون های شعر عربی.
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 .1مقدمه
پردالتن ب پییینة علمی و ادبی صاحب اثر در نقد کتاب مرسوم و مفید اس ک باید
اجمایی و بی حب و بغض مطر شود (کتاب نقد و نقد کتتاب  .)20 :1386بنتابراین،
در آغاز ب معرفی مختصر مؤیفان اثر پردالت می شود .کتاب انواع شعر عربتی و ستیر
تطوّر آن ،طرحی نو در معرفی ،شر  ،تدریس و تحقیت انتواع شتعر عربتی را للیتپ
پروینی و سیدفضپ اهلل قادری تلیی کرد اند  .للیپ پروینی استاد زبان و ادبیات عترب
دانیگا تربی مدرس است و در ستابقة علمتی اییتان بتیز از  150مقایتة علمتی تت
پووهیی ،هف کتاب تتلییفی ،و د هتا را نمتایی پایتاننامت و رستای بت چیتم متیلتورد
(> .)<http://www.modares.ac.ir/uploads/FaResume.parvini.pdfسیدفضپ اهلل میرقتادری نیتز
استاد زبان و ادبیات عرب دانیگا شیراز اس و در سابقة علمتی وی نیتز حتدود یت صتد
مقایة علمی ت پووهیی ب چیم میلورد (>.)<http://sfmirghaderi.ir

از آثار میترک این دو ،کتاب انواع شعر عربی و ستیر تطتوّر آن :طرحتی نتو در معرفتی،
شر  ،تدریس و تحقی انواع شعر عربی اس کت در ستال  1393در  415صتفح دانیتگا
تربی مدرس آن را منتیر کرد .این کتاب ،همچنانک از عنوان آن پیداس  ،ب دنبال انتدالتن
طرحی نو در حوزة تحقی  ،تدریس ،و سیر تطوّر انواع شعر عربی اس و براساس پییتین ای
ک مؤیفان در مقدم آورد اند ،تلیی چنین کتابی در حوزة تطوّر شتعر عربتی را مستبوه بت
سابق ندانست و فضپ تلیی را از آنِ لود دانست اند .باتوج ب اینکت کتتاب موردنقتد بترای
دانیمویان زبان و ادبیات فارسی تدوین شد و برای هتر ست مقطت تحصتیلی ایتن رشتت
قابپاستفاد اس  ،بنابراین نقد و بررسی آن حائز اهمی اس  .هتدف جستتار حاضتر ایتن
اس ک اثر مذکور را از دو جنبة شکلی و محتوایی ارزیابی کنتد ،زیترا «یکتی از مهتمتترین
اهداف نقد ،تبادل اندیی و نیز کم ب نویسند برای تصحیح لطاهتایز است » (ستلطانی
 .)4 :1388همچنین نباید از این نکت غافپ شد ک «نقد شایست و منصفان آن اس ک درکنار
نواقص و نارواییها ،نقا قتوت اثتر را نیتز موردتوجت قترار دهتد» (سیاوشتی .)58 :1391
بنابراین ،تالش لواهد شد تا با مراعات جانب انصاف نقا ضع و قوت این اثر بیان شود.

1.1هدفپژوهشوضرورتآن 
کتابهای درسی ب دییپ فراگیربودن در محافپ دانیگاهی اهمی لاصی دارند .بنابراین ،نقتد
منصفانة چنین آثاری میتواند ضمن برطرفکردن اشتباهات احتمایی ،باعا تحتول و غنتای
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آثار علمی عرض شد ازسوی صاحبن ران حوز های گوناگون شود .ایبت روشن است کت
نقد ی اثر علمی و تبیین نقا ضع و قوت آن دییلی بتر کتمارزشبتودن آن اثتر نیست ،
بلک نقد سازند و ب دور از غرضورزی میتواند بر غنای هر اثتر بیفزایتد .بتر ایتن استاس،
نویسندگان جستار حاضر ،با علم ب اینک نقد «داوری لرد گیران و مستتدل دربتارة متتن و
درمعرض داوری قراردادن آن است » (استالمی  ،)23 :1391بت دنبتال بررستی ستالتاری و
محتوایی کتاب مذکورند .آموزشیبودن این اثر ضرورت نقد و بررسی آن را متیطلبتد تتا بتا
رف نقا ضع آن در چاپهای بعدی بیزازپیز بر غنای آن افزود شود.

2.1روشتحقیقوسؤاالتپژوهش 
محتوای کتاب ها براساس موضوعات آن متفاوت اس  ،بنتابراین شتیوة نقتد و ارزیتابی
آنها ب تلثیر از محتواس  .روش نقد در این جستار مبتنیبر تحلیپ محتواس  .این شیو
از مهمترین روشهای تحقی اس کت هتر محققتی بت صتورتی بتا آن ستروکتار دارد
(ستتارولانی  .)13 :1383ایتتن روش در زمین تة درستتی و آموزشتتی کتتاربردی فتتراوان دارد.
سؤاالتی ک جستار حاضر ب دنبال یافتن پاس آنهاس بدین قرار اس :
ـ

کیفی

ـ

آیا محتوای کتاب متذکور درراستتای عنتوان آن است
گون های شعر عربی را پوشز دهد؟

ـ

کتاب موردنقد ازمن ر شکلی و قواعد نگارشی چگون اس ؟

آیا کتاب براساس ادعای مؤیفان توانست اس

و آیتا توانستت است

تحتول

در این حوز طرحی نو بیندازد؟

3.1پیشینۀپژوهش 
تاکنون در حوزة نقد کتابهای درسی پووهزهای بسیاری انمام شد و منتقدان د ها کتتاب
درسی و علمی را نقد و بررسی کرد اند ،اما دربارة کتاب موردنقد در این جستار ،تاجاییکت
نویسندگان جس وجو کرد اند ،هیچ پووهیی انمام نگرفت اس .

 .2ساختار کتاب
کتاب انواع شعر عربی و سیر تطوّر آن ی جلدی ،در قط وزیری ،و در  415صتفح است
ک دانیگا تربی مدرس آن را چاپ کرد اس  .این کتاب ی مقدمت و پتن فصتپ دارد.
در مقدم بر اهمی یادگیری زبان عربی برای درک بهتر ادبیات فارستی تلکیتد شتد است .
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پییینة پووهزهای مربو بدان نیز در مقدم بررسی شد و ب نُ اثر در زمینة متتون ن تم و
نثر عربی اشار شد اس  .هدف اصلی مؤیفان از تلیی کتاب نیتز آشتناکردن دانیتمویان و
استادان زبان و ادبیات فارسی و عموم عالق مندان با انواع ادبتی در زبتان عربتی و فارستی و
شا کارهای آن و معروفترین شاعران و نویسندگان فارسی و عربی قدیم و جدید بیان شتد
اس تا پس از کسب توانایی در لواندن شعر عربی ب درک و فهتم معتانی و ارافت هتای
هنری و ادبی نایپ شوند (پروینی و قادری  :1393مقدم ) .مؤیفان حدود نیمتی از فصتپ اول
کتاب را ب مباحا تئوری دربارة حماست  ،آثتار میتهور حماستی در ادبیتات ملتپ مختلت
جهان ،تقسیمبندی حماس  ،و بررسی جلو های حماس در ادبیات عرب التصتا داد انتد
و در بخز دوم فصپ ب تحلیپ و بررسی نمون هایی از شتعر حماستی عترب پردالتت انتد.
فصپ دوم ب بررسی شعر تمثیلی و انواع آن التصا دارد .در این فصپ ستیر تطتور شتعر
تمثیلی در ادب عربی ،با تلکید بر ادبیات معاصر ،بررسی شد و درپایان چند نمونتة عینتی از
این اشعار تحلیپ شد اس  .فصپ ستوم ،کت طتوالنیتترین فصتپ کتتاب و درحتدود 170
صفح اس  ،ب بحا دربارة شعر غنایی و گون های مختل آن ب شکپ تطبیقتی در ادبیتات
فارسی و عربی میپردازد و نمون های متعددی را در قایتب مثتال بررستی متیکنتد .بررستی
ن ری و عملی نمون هایی از شعر حکمی و تعلیمی نیز مباحا مربو ب فصپ پایانی کتتاب
را تیکیپ میدهد ک کوتا ترین فصپ اس .

 .3نقد و بررسی ساختاری کتاب
اگرچ جنب های شکلی و سالتاری آثار علمی ت پووهیی در جوهر و ذات آن تتلثیر جتدی
ندارند و از عوامپ تعیینکننتد نیست  ،امتا ازآنجتاکت شتکپ یت اثتر بت ویتو بت یحتا
نیان شناسی میتوانتد موردتوجت مخاطبتان قترار گیترد ،نمتیتتوان آن را نادیتد انگاشت
(مقدسی  .)242 :1396بر این اساس ،درابتدا سالتار کتاب حاضر بررسی میشود و محاستن
و معایب آن تحلیپ میشود.
کتاب انواع شعر عربی و سیر تطوّر آن صحافی بسیار لوبی دارد .رنگ قهتو ای ستولت
با پسزمینة ابیاتی از «حلیم دموس» جلوة لاصی ب کتاب داد اس  .ب ن ر میرسد اگتر نتام
مؤیفان با سایز کوچ تری نوشت میشد ،بر زیبایی روی جلد افزود میشد؛ چتون ازیحتا
انداز با بخیی از عنوان کتاب شباه دارد .نیتان دانیتگا تربیت متدرس و نیتز عبتارت
«سفارش تلیی » ب شکپ زیبایی در قسم باالی روی جلد آمد اس  .

www.SID.ir

Archive of SID

نگاه انتقادی به کتاب انواع شعر عربی و سیر تطوّر آن 273

امروز کمتر کتاب علمی و ادبی را میتوان یاف کت فاقتد اشتکاالت ستالتاری باشتد.
کتاب انواع شعر عربی و سیر تطوّر آن نیز از این نقیص لتایی نیست و متلستفان اشتکاالت
ستتالتاری پرشتتمار آن تصتتویری نامناستتب از آن را در ذهتتن لواننتتد ترس تیم م تیکنتتد و
شتابزدگی در طب کتاب ب وضو نمایان اس  .یادداش حاضر ،ب من ور سهوی در ارائتة
دیدگا های لود ،اشکاالت نگارشی اثر یادشد را ذیپ عناوین زیر بررسی میکند.

1.3اشتباهاتتایپيفراوان 
ازیحا شکلی «شای ترین عیبی ک الزم اس منتقد ب آن توج کند ،فراوانی نسبی اغتال
مطبعی اس ک مسئویی میترک ناشر و صاحب اثتر است » (کتتاب نقتد و نقتد کتتاب
 .)28 :1386شاید نتوان اثری علمی را ک ب طور کلی فاقد اغال نگارشی باشد پیدا کرد ،امتا
درهرحال یکی از ابعاد جامعی آثار علمی دق در نگارش و حتروفچینتی آن است کت
متلسفان در کتاب موردنقتد تتاحتدزیادی مغفتول مانتد و اشتتباهات تتاییی بستیاری در آن
ب چیم میلورد .چنین اشتباهاتی از همان صفحات آغازین توج لوانند را ب لود جلتب
میکند .در سطر  3از صفحة  2ذیپ عنوان «حماس در یغ و اصطال » چنتین آمتد است :
«حَمِسَ صف میبه بر وز فَعِپَ ب معنی دییر اس » ک کلمة «وزن» صحیح اس ؛ در ستطر
 15صفحة  17واژة «روزن » ب اشتبا «روزن» نگاشت شد اس ؛ در سطر  11صتفحة  22واژة
«رومیها» ب شکپ «رویها»؛ و در سطر  11صفح  23واژة «تحلیتپ» بت شتکپ «تلیتپ» نوشتت
شد اس .
گاهی اشتبا نگارشی در اعالم و اسامی لا باعا تغییر آنها شد اس  ،بترای مثتال:
در صفحة  47اسم «متنبی» ،شاعر عرب« ،مبنبی» و در صفحة  95اسم کتاب «األربت روایتات
من نخب ایتیاترات» «األربت روایت » درج شتد است  .در صتفحة  173نیتز نتام «قتسّبتن
ساعد » ،لطیب میهور عرب در دورة جاهلی« ،قیسبنساعد » ثب شد اس .
در صفحة  184در شر یغوی واژة «مد » آن را مصدر دانست و جمت آن را «مدحت »
دانست اند ،درحاییک در فرهنگهای یغ چنین جمعی وجود نتدارد و بت ن تر متیرستد
«مِدَ » درس باشد (معمم مصطفی و دیگران  .)858 :2004در صفحة  ،185جنگ داحس
و غبراء ،ک بین دو قبیلة عبس و ذبیان درگرفت اس  ،ب اشتبا «عوس و ذبیان» ذکتر شتد
اس  .آنچ اشار شد ،نمون هایی از اشتباهات تاییی اس ک ضترورت بتازنگری فتوری
آن را میطلبد.
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فرهنگستانادبفارسيدرحروفچیني 

شیوهنامۀ
رعایتنکردن 

2.3عدم
فرهنگستان ادب فارسی در دستور لط فارسی فاصل گذاری میتان کلمتات ،لتوا بستیط و
لوا مرکب ،را امری ضروری دانست اس ک اگر رعای نیتود ،باعتا بتدلوانی و ابهتام
معنایی میشود (برای آگاهی بیزتر ،بنگرید ب دستور لط فارسی  .)11 :1394ایتن اصتپ و
بسیاری دیگر از اصول مورداشارة فرهنگستان ادب فارستی در بستیاری از صتفحات کتتاب
رعای نید و کمتر صفح ای را میتوان یاف کت همتة استتانداردهای فرهنگستتان در آن
ب دق رعای شد باشد .اجرای فاصل گذاری میتان کلمتات مهتمتترین اشتکال ستالتاری
کتاب اس و در 90درصد کلماتی ک پیزوند یا پسوند دارنتد ،قتانون نتیمفاصتل رعایت
نید اس ک برای نیاندادن آن فقط ب اشکاالت صفحة اول کتاب اشار میشود:
ـ

واژة «طبق بندی» در سطر  ،2واژة «نمایزنام ای» در سطر  ،2و واژة «تقسیمبنتدی» در
سطرهای  ،8 ،7و .9

گا بین دو کلمة مستقپ از هم نیز هیچ فاصل ای در ن ر گرفت نیتد و از ترکیتب آنهتا
واژة دیگری پیدا شد اس  .در سطر  2از صفحة  1واژة «درهم» از رعای نکردن فاصلة بتین
«در» و «هم» سالت شد ک لوانند را ب اشتبا میاندازد .در ستطر  6همتان صتفح نیتز دو
واژ «ب ترتیب» ب ی دیگر چسبید اند .در سطر پایانی صفحة  2بین س واژة «ب نحتویکت »
قانون نیمفاصل مراعات شد اس ک ب عل استقالل هرکتدام از واژ هتا بایتد یت فاصتلة
کامپ داد شود.

3.3نگارشواژگانعربيباقلمنامناسب 
باوجود تالش برای نگارش واژگان عربی با قلم مخصو  ،این امر در بسیاری از صتفحات
کتاب رعای نید و وحدت روش را در نگارش واژگان عربی مخدوش کرد اس  .بترای
مثال ،میتوان ب «تذکرة األولياء» در صفحة  ،9پانوش صفحة  ،10و «المثل السائر في صنااة
الکاتب و الشاةر» در صفحة  11اشار کرد .کثرت نمون هایی از این دس ب قدری اس کت
پردالتن ب همة آنها در این مقال نمیگنمد.

4.3نارسایيناشيازافزودنحرفزایدبهبرخيکلمات 
اشتباهات نگارشی در برلی صفحات باعا نارسایی و پیچیدگی ستخن شتد است  .بترای
نمون در سطر  10صفحة  12چنین آمد اس « :برلی اشار ب عُمب بیانتدازة عتربهتای
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نسب ب ادبیاتیان دارند» ک زیادت حرف «ی» بعد از واژة «عتربهتا» باعتا نارستایی آن
شد اس  .در تقسیمبندی انواع حماس براساس قدم  ،در توضیح حماس هتای ستنتی بعتد
از ذکر چند مثال ،حرف واو در پایان سطر آلر صفح ب گونت ای آمتد است کت لواننتد
میپندارد ادامة مثالها در صفحة بعد قرار دارد ،ویی ب ناگا میبینتد مطلتب همتانجتا پایتان
یافت و از ابتدای صفحة بعد همان عنوان بار دیگر آمد اس .
در صفحة  8نیز در توضیح حماس های اساطیری آمد اس « :قدیمیترین و اصتیپتترین
نوع حماس و مربو ب دوران ماقبپ تتاری و بتر مبنتای استاطیر شتکپ گرفتت است » کت
زیادبودن «واو» بعد از واژة «حماس » جمل را نارسا کرد اس  .در صفحة  21آوردن حترف
« » بین نام مبارک پیامبر و لدا مخپ سالس متن شتد است  .گتا نیتز حرفتی از کتالم
حذف شد و این امر نیز بر گنگشدن مفهوم افزود اس  .در همان صفح بایتد در ترجمتة
ابیات «ابویق ان» بین دو کلمة «دین و اعالء» حرف واو درج شود.

دستنبودناندازةنگارشواژگان 
یک 
 5.3
اندازة نگارش واژگان در برلی صفحات کتاب کوچ تر از ستایر صتفحات آن است ؛
ب گون ایک لوانند آن را با مطایب پانوش صفحة پییین للط متیکنتد .ایتن امتر از
زیبایی ااهری کتاب کاست اس  .صفحات  ،31 ،29 ،25 ،19و  41نمونت هتایی از ایتن
دس اس .

6.3آشفتگيدرنگارشاشعارداخلکتاب 
در کتاب موردنقد ،ب دییپ پردالتن ب تطوّر انواع شعر عربی ،ابیات و قصتایدی بت من تور
شاهدمثال از ادوار گوناگون تاریخی ذکر شد اس کت بستیاری از ایتن اشتعار بت شتعر
کالسی و سنتی مربو است  .آشتفتگی در درج ابیتات باعتا آزار لواننتد در قرائت
اشعار میشود ،ب گون ایک اگر لوانند از نام سترایندة اشتعار چیتمپوشتی کنتد ،چنتین
میپندارد ک با شعر نو مواج اس  .بنابراین ،شایست اس کت اشتعار و ابیتات در دالتپ
جداویی طراحی شوند تا آغاز و پایان آنها ی دس شود ،زیرا یکی از جنب هتای زیبتایی
ااهری شعر کالسی در نوع نگارش و حروفچینی آن نهفت اس  .از صفحة  15کتتاب،
ک استیهاد ب شعر آغاز شد اس  ،تا پایتان کتتاب نمتیتتوان بیتتی را یافت کت دچتار
آشفتگی در نگارش نباشد.
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7.3اشتباهدرکتابتهمزه 
نحوة نگارش همز یکی از نکات درلورتوجت در کتتاب موردنقتد است  .توجت بت نتوع
نگارش همز از مهمترین مباحا در رسمایخط اس  .براساس دستور لط ،اگتر همتز بعتد
از حرف ساکن در وسط کلمت قترار گیترد ،واجتب است بتر کرستی ایت نگاشتت شتود
(طربی  .)98 :2000بااینحال در اثر موردنقد ،اصتپ یادشتد مغفتول واقت شتد است  .در
نگارش اسم لا «سموأل بن ةادینا» ،یکتی از شتعرای دورة جتاهلی ادب عربتی ،قتوانین
همز مراعات نید و ب اشتبا «سموئل بن ةادیا» نگاشت شتد است  .در صتفحات  14و 15
این نکت ب چیم میلورد.

آرایيوعنوانبندي 


آشفتگيدرصفحه
8.3
صفح آرایی شبی ب طراحی سالتمان اس  .گرافیس با میورت ویراستتار و تلمتپ در
فهرس مطایب کتاب و فصپبندی میخص میکند ک در آغاز هر فصپ چت درگتا و
دری بسازد تا لوانند با دیدن آن احساس کند کت وارد فضتای جدیتدی شتد است
(انوری و پی دار .)82 :1377

این کتاب صفح آرایی مناسبی ندارد و همچنانک پیزتر اشار شد ،شتابزدگتی در
طب کتاب کامالً میهود اس  .گا در بیان زیرممموعة ی عنتوان مطلبتی تکترار شتد
اس  .برای مثال ،در صفحة  7در تقسیمبندی انواع حماس براساس قدم  ،حماس هتای
سنتی دو بار ذکر شد اس  .گا شتابزدگی باعا آشفتگی در محتوای صتفحات شتد
اس  .برای مثال ،در آغاز صفحة  9ی مطلب دوسطری آمد کت معلتوم نیست ادامتة
کدامین بحا اس  .ب ن ر میرسد ک در تقسیمبندی حماس برحسب موضوع ،یکتی از
انواع حماس از قلم افتاد اس  ،زیرا بعد از شمارة «أ» شمار های «ج ،د» آمتد است و
لوانند اثری از عنوان شمارة «ب» نمییابد .آشفتگی در طب کتاب دامن شمار گتذاری
صفحات آن را نیز گرفت اس  .ب طوریک بعتد از صتفحة  42صتفحة  47قترار دارد و
باعا سردرگمی لوانند شد اس  .ضع در صفح آرایی در فاصلة بین ستطرها نیتز
نمود یافت اس  .در برلی صفحات فاصلة بیزتر از حد معمول سطرها جلوة ناموزونی
ب کتاب داد است  .در صتفحات  ،90 ،85 ،84و  183نمونت هتایی از ایتن ناهنمتاری
دید میشود.
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9.3فقدانوحدترویهدرنگارش«ي»میانجي 
یکی دیگر از اشکاالت سالتاری کتاب فقدان وحدت روی در حتروفچینتی «ی» میتانمی
اس و این امر از سالس و روانی اثر کاست اس  .برای مثال ،در تقستیمبنتدی حماست در
صفحة  9کتاب اینگون آمد اس  :أت حماس ای طبیعی بت حماس ی مصنوعی .در صتفحة
 4نمونة دیگری از اشکال یادشد دید میشود؛ آنجا ک واژة «من وم ی حماسی» بت شتکپ
«من وم ای» نگاشت شد اس .

10.3نقصدرمنابعومراجعکتاب 
مناب و مراج استفاد شد در کتاب نیز لایی از اشکال نیس
شر ذیپ اس :

ک برلی از مهمترین آنها بت

ـ

میخصات کتابشناسی برلی از مناب مورداستفاد در کتاب در فهرست منتاب ذکتر
نید اس ؛ کتابهای بهار و دانزنامة ادب فارسی حسن انوش از این قبیپ اس ؛

ـ

برلی مناب ذکرشد در کتابنام نیز در متن کتاب عمالً ،چت بت صتورت مستتقیم و
چ ب صورت غیرمستقیم ،استفاد نید اس ؛ کتابهتای ایتوان متدائن ازدیتدگا دو
شاعر فارسی و تازی مرحوم انوار ،ترجمة اشعار سعدی فارسی اثر مؤیتد شتیرازی ،و
دعبپ شاعر امام رضا اثر حسین چوبین از این قبیپ اس ؛

ـ

تفکی نیدن مناب عربی از فارسی و نیز پایاننام ها و ممتالت و کتتابهتا از هتم از
دیگر اشکاالت کتاب در عرضة مناب و مآلذ اس  .داشتتن قلتم متفتاوت در برلتی
موارد نیز عامپ دیگری در آشفتگی فهرس مناب اس .

آنچ گفت شد بخیی از اشکاالت سالتاری کتاب بود ک در چاپ بعدی کتاب نیازمنتد
اصال و بازنگری جدی اس .

 .4نقد و بررسی محتوایی کتاب
همچنانک پیزتر نیز اشار شد ،نقد و بررسی محتوایی کتاب در مقایس با سالتار و شتکپ
آن اهمی بیزتری دارد .کتاب موردنقد ازیحا محتوایی مزایا و محاسنی دارد:
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ـ

تلفی تاری ادبیات با متون و تح پوشز قراردادن تقریباً همة ادوار تاریخی؛

ـ

گیودن زمین های تحقیقی و مطایعاتی تطبیقی جدید پیزروی پووهزگران.
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درکنار این نقا قوت ،برلی اشکاالت محتوایی در آن دید میشود ک مهمتترین آنهتا
در قایب موارد ذیپ قابپطر اس .

ليبودنعنوانکتاب 
1.4ک 
ب جرئ میتوان گف ک انتخاب عنوان مناسب برای آثار علمی مهتمتترین و درعتینحتال
دشوارترین بخز کار اس  .باید دانس ک دانیمندان و محققان بتاتوجت بت نتوع و حمتم
تحقی چند ویوگی یا ب عبارتدیگر چند معیتار را بترای انتختاب موضتوع و تن تیم عنتوان
مناسب برای آن بیان کرد انتد (میتکینفتام  .)21-20 :1386برلتی از مؤیفت هتای مهتم در
انتخاب موضوع و عنوان اثر علمی عبارت اس از جدیتدبودن ،مفیتدبودن ،محتدودبودن ،و
وضو و التصار عنوان.
واقعی این اس ک کتاب حاضر اگرچ ازیحا عنوان فاقد نمونة میاب اس  ،اما بتا
صرفن ر از نمون های تحلیپشد در آن ،بستیاری از موضتوعات آن ازجملت گونت هتای
شعر و نیز بررسی ویوگیهای شعر شاعران ،ب صتورت مستتقپ در کتبتی هتمچتون الاقن
األدبي الح یث تلیی محمد غنیمی هالل ،اآلداب العربي فني العرنر العساسني األول نوشتتة
عبدایمنعم لفاجی ،و الفن و مذاهسه في الشعر العربي اثر شوقی ضی  ،و دیگر کتتب تتاری
ادبیات و نقد ادبی ب چیم میلورد .کتاب از جنبة مفیدبودن فواید زیادی دارد ک ب شتیوة
جدید و تطبیقیگون ب بررسی گون های شتعری و پتیزگامتان آن در ادبیتات فارستی و
عربی پردالت اس  ،اما بسیاری از مطایب ارائ شد تحصیپ حاصپ اس و میتوان میاب
آن را در آثار دیگران یاف  .مقویة مهمی ک باید بدان پردالت شود ،مفهتوم کلمتة «تطتوّر»
اس ک در عنوان این کتاب ب کار رفت اس  .تطور در یغ ب معنای «تغییتر تتدریمی در
سالتار جامع  ،روابط و ارزشهای حاکم بر آن اس » (معمم ایوسیط :ذیپ رییة «طور»).
بنابراین ،مؤیفان باید تحول در گون های شعر عربی را در همتة ادوار تتاریخی آن بررستی
میکردند .درحاییک دورة پانصدسایة موستوم بت انحطتا حلقتة مفقتودة ستیر تتاریخی
مباحا مطر شد اس ک فقط در شعر حکمتی و تعلیمتی بتدان پردالتت شتد است .
ازسویدیگر ،اندیس استمرار حرک روب جلتوی شتعر عربتی در موضتوعات گونتاگون،
ازجمل موشحات و زجپ ،ب شمار میرود ک هیچ اشار ای ب این موضتوع نیتد است .
موضوع دیگر تحول همو در شعر عربی اس ک در کمال تعمب هیچ بحثی دربتارة «فتن
نقیض گویی» در کتاب نید اس  .درحاییک س تن از شاعران نتامدار ادبیتات عترب بت
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نامهای الطپ ،جریر ،و فرزده پیزگامان این فناند و نقز انکارناپتذیری در تطتوّر ایتن
موضوع داشت اند .ب موضوع رثا نیز همانند همو توج نید و فقط ب ذکر تعریفی از رثتا
و تقسیم آن ب لا و عام بسند شد اس (  )176و چند نمونت از قصتاید مربتو
ب این موضوع ب من ور تحلیپ و پووهز قید شد اس  ،درحاییک فن رثا از فنون بستیار
مهم در شعر عربی اس و مطایعات عمی تر ب من ور بررسی زوایای پنهان آن نیتاز است .
ازسویدیگر ،از «لنساء» ،ک مادر رثاگویان عرب اس  ،هیچ نامی بت میتان نیامتد و ایتن
اجحاف در ح اوس ک کتابی ک ب دنبال سیر تطوّر موضوعات شعری اس  ،ب ستادگی
از نام او بگذرد.
ب ن ر میرسد ک ب رغم توفی نسبی نویسندگان در ارائتة شتیو ای نتوین ،بررستی ستیر
تحول انواع شعر عربی با اشکاالت و نقایص عدید ای همرا اس .

2.4تضاددربحثازحماسه 
مؤیفان در بررسی «دیدگا های مربو ب چیستی و چگتونگی شتعر حماست در ادب
عربی» دچار تضاد شد اند .این ک در ادبیتات عترب اثتر حماستی درحتد شتاهنام ی
فارسی ،ایلیاد و ادیست ی یونتان ،و انت ایتد روم باستتان نیست  ،تقریبتاً مورداجمتاع
صاحب ن ران ازجمل بزرگانی همچون ابناثیر و ط حسین اس  .جایب اینجاس ک
نویسندگان محترم در رد وجود حماس در ادبیات عرب ادی هتای منطقتی گونتاگونی
همچون «محدودی تقریبی شتع ر عربتی در قایتب قصتید  ،شترایط دینتی و متذهبی
اعراب ،عُمب و لودلواهی اعراب و عدم تمایپ ب تقلید از ملپ دیگتر و فردگرایتی
در شعر عرب» (  )12را بیان کرد اند ،امتا در کمتال شتگفتی ،آنجتا کت بت بیتان
حماس های معروف در ادبیات ملپ گوناگون جهان پردالت اند ،کتاب ایحماس بحتری
و ابوتمام از شاعران دورة عباسی را نیز از آثتار حماستی تلقتی کترد و درکنتار آثتار
حماسی میهور جهان ازجمل مهابهارات ،رامایان ،ایلیاد و ادیس  ،ان ایتد ،و شتاهنام
قرار داد اند .نکتة درلورتلمپ این ک در ادبیات عربی ،کتتابی نیست کت بتتوان آن را
حماسی دانس  .بنابراین ،صرف این ک کتابی نامز حماس باشد و بخیتی از اشتعار
آن از شماع  ،جوانمردی ،و نبرد بحا کند ،نمی تواند در زمرة آثار حماستی جهتان
قرار بگیرد .حماس ویوگتی هتای لتا لتود را دارد و ایتن در شتعر عترب دیتد
نید اس .
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3.4فقدانتسلسلمنطقيبینبرخيمطالب 
یکی از معیارهای ارزشگذاری آثار علمی تسلسپ منطقی بین اجزای آن اس  .بدین معنا کت
اگر نویسند از موضوعی بحا میکند ،سخنانز در ارتبا با همان موضوع باشتد .بتاوجود
تالش فراوان مؤیفان ،از این امر در بسیاری از مباحا کتاب غفل شد اس  .برای مثال ،در
مبحا انواع وص در ادب عربی (  ،)160ضمن طر دیدگا های ایلیا ایحاوی ،بت ناگتا
ذیپ بحا «ایوص ایمادّی» ،زندگینامة سرّی رفّاء ب نقپاز تاری ادبیات حنا ایفالوری آمد
و هیچ اشار ای ب اینک شعر وص او از کدامین گون اس  ،نید اس .
همچنین در بحا «نمایزنام در ادبیات جدید عربی از قرن نوزدهم تاکنون» آمد اس :
در دروة جدید ،پس از حملة ناپلئون ب مصر و گسترش ارتبا با غرب ،نمایزنامت بت
سب امتروزی بترای نخستتینبتار توستط متارون اینقتاش یبنتانی ( )1817-1855وارد
سرزمینهای عربی شد .او اویین نمایزنامتة لتود را بتاعنوان ایبخیتپ کت نمتایزنامتة
شعری بتود است  ،در ستال  1848در بیتروت اجترا نمتود .بنتابراین ،ستوری درمیتان
کیورهای عربی در این زمین پیزگام ب شمار میرود (پروینی و میرقادری .)95 :1393

مالح می شود ک در عبارات یادشد اهور نمایز نام ب زمان حملة ناپلئون بت مصتر
مرتبط شد و سلیم اینقاش یبنانی اویین واردکنندة نمایزنام بت ستب امتروزین بت جهتان
عرب دانست و معرفی شد اس  ،درحاییک در نتیم گیری از مطلبْ سوری پتیزگتام ایتن
عرص معرفی شد اس ک ب ن ر میرسد یبنان صحیح باشد.
در صفحة  168کتاب ب التالفن تر پتووهزگتران دربتارة حقیقتی یتا ممتازی بتودن
معیوه در شعر حافظ اشار شد  ،اما شاهد شعری از غزییات موالنا نقپ شد اس .
در تحلیپ نمون هایی از شعر غزل در ادب عربتی از ستیر تتاریخی صتاحبان قصتاید در
نمون های ارائ شد غفل شد اس ؛ ب گون ایک درابتدا نمون ای از شعر ابنفتارض شتر
شد  ،سیس نمون ای از غزلهای قتیسبتن ملتوّ ذکتر شتد است کت ازن تر تتاریخی از
ابنفارض جلوتر اس  .ب ن ر میرسد ک اگر در ارائة نمون ها نیز سیر تاریخی رعای شتود،
بر غنای کتاب افزود لواهد شد.

4.4فقدانانسجامدرکتابازمنظرروشتحقیق 
در کتاب هر اثر علمی و پووهیی ب ویو کتاب و مقای بایتد ستالتارهای تحقیت بت دقت
رعای شود .در کتاب حاضر ،سیر منطقی نگارش چنین اقتضا متیکنتد کت نویستندگان ذیتپ
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عنوان «تعری و لصایص حماس » ابتدا ب تعری حماس بیردازند و آنگا ب بیان لصتایص
و ویوگیهای آن اقدام کنند .درحاییکت درعمتپ عکتس ایتن قضتی اتفتاه افتتاد و نخست
ویوگیهای حماس ذکر شد و درادام ب تعری حماس اشار شد اس (همان.)4 :
در پایانِ بخزِ «نیان های شعر حماسی در عصر جاهلی» ،پس از بحا دربتارة حماست
در شعر جاهلی ،این وعد ب لوانند داد شد اس ک در بخز تحلیپ نمون ها درعمپ بتا
چیستی و چگونگی شعر حماسی در عصر جتاهلی آشتنا لواهتد شتد (همتان .)18 :امتا در
بخز تحلیپ و شر نمون های شعر حماسی دورة جاهلی  ،ب این وعد وفا نیتد و فقتط
مباحثی همچون زندگینامة شاعران ،مناسب قصید و شتر یغتوی ،و گتا ترجمتة برلتی
ابیات ذکر شد و هیچ تحلیلی دربارة چیستی و چگونگی حماست ارائت نیتد است  .ایتن
مسئل در فصپهای بعدی کتاب نیز لودنمایی میکند و غیر از پردالتن ب شر حتال شتاعر
و ذکر مناسب قصید  ،هیچ تحلیلی ک ماهی و چیستی موضوع موردمناقی را نیان دهتد،
ارائ نید اس (همان.)193-191 :
در بخز مربو ب «شعر غنای غزل در ادب عربی» تالش میشود تتا ستیر تطتوّر غتزل
ب تصویر کیید شود ،اما فقدان انسمام در کتاب باعا بروز برلی اشتباهات نالواست شتد
اس  .برای مثال ،در صفحة  169پس از بحا دربارة غزل صریح در دورة جتاهلی ،بت ذکتر
معروفترین اصحاب غزل در این دور پردالت شد اس ک در کمال تعمتب نتام برلتی
شعرای دورة اموی ازجمل «ةمربن ابيربيعه ،ةس اهلل العرجيّ ،ةس اهللبن قيس الرقيات ،احنو »
ذکر نید اس  .چنین اشتباهاتی ممکن اس برای تحصیپکردة زبتان عربتی ستهوی تلقتی
شود ،اما دانیمویان و تحصیپکرد های ادبیات فارسی هرگز متوج سهویبودن ایتن اشتتبا
نخواهند شد.
در صفحة  186شعر مد غنایی براساس ادوار تاریخی تبیین شد اس  ،اما انستمام الزم
در مباحا مالح نمیشود ،زیرا در شر مد غنتایی در دورة عباستی بت ناگتا بحتا از
مد غنایی در صدر اسالم مطر شد اس  .ب گون ایک لوانند زود متوج متیشتود کت
گفتة مؤیفان ازمن ر معنوی هیچگون ارتباطی با عبارات پیز از لتود نتدارد .ازستویدیگتر،
کتاب ب دنبال بررسی سیر تطوّر انواع شعر در ادب عربی اس  ،اما در بسیاری از موضتوعات
و اغراض شعری عصر عباسی آلرین ایستگا مباحا است و بت ادوار تتاریخی بعتد از آن
اشار ای نید اس (همان .)188-187 :در مقویة حبسیات فقط بت چنتد بیت از ابتوفراس
حمدانی بسند شد و گویی پیز از دورة عباسی و بعدازآن این موضوع جایگاهی در شتعر
عربی نداشت اس (همان.)190 :
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دستدوم 
5.4استفادهازمنابعضعیفو 
یکتتی از معیارهتتای مهتتم در ارزیتتابی کتتتابهتتای درستتی بررستتی منتتاب آن اس ت و از
همینروس ک از مهمترین فعاییت هتایی کت نویستندگان آثتار علمتی پتس از انتختاب
موضوع لود انمام میدهند ،جس وجتو در منتاب و مراجت مختلت بترای جمت آوری
معلومات الزم درمورد موضوع است (دالور  .)38-37 :1385یکتی از نکتاتی کت باعتا
غنای هر اثر پووهیی اس  ،بهر گیری از مناب دست اول و میتهور مربتو بت موضتوع
اس  .یکی از محاسن این اثر کثرت مناب آن اس  ،ب گون ایکت درحتدود  190منبت در
نگارش کتاب استفاد شد اس  .بااینحتال ،در برلتی متوارد مراجعت نکتردن بت منتاب
دس اول و اکتفا ب مناب دس دوم آف این اثر شد اس  .بترای مثتال ،در صتفحة ،169
در شر اجزای قصیدة جاهلی ب کتاب المعجم المفرل في اللغ و األدب ،تلیی امیپ بدی
یعقوب ،استناد شد است  ،درحتاییکت در ایتن زمینت آثتار بستیار غنتی و میتهوری از
نویسندگان نامدار عرب ازجمل شوقی ضی  ،مصتطفی هتدار  ،و طت حستین در دست
اس ک ارجاع ب آنها بر غنای اثر میافزود.
نکتة دیگر ،وقتی در ی اثر علمی و ادبی دربارة واژ ای ازمن ر یغوی بحا متیشتود،
شایست اس ب کتابهای فرهنگ یغ معتبر در آن زبان مراجع شود .از این مستئل نیتز
در کتاب حاضر غفل شد و در چند مورد ب کتابهای دیگر غیر از یغ نامت هتا ارجتاع
داد شد اس  .نمونة این امر را متیتتوان در صتفحة  178در بحتا یغتوی واژة «همتو»
مالح کرد.
گا در نقپ اشعار برلی شاعران فارسی ،باوجوداینکت دواویتن شتاعران در دست رس
عالق مندان قرار دارد ،ب مناب دیگری ارجاع داد شد اس  .این مستئل در صتفحة  182در
نقپ اشعار انوری ابیوردی ب چیم میلورد ک ب یکی از آثتار شتفیعی کتدکنی ارجتاع داد
شد اس .
در برلی موارد ،همزمان ک ب ی منب عربی ارجاع داد متیشتود ،بت ترجمتة آن نیتز
ارجاع داد شد اس  .این امر ب این شائب دامن میزند ک چنتدین نویستند در کتابت اثتر
نقزآفرینی کرد اند .کتاب األدب المقارن محمد غنیمی هالل نمون ای از این آثتار است کت
در صفحة  10ب نسخة عربی آن و در صفحة  71ب نسخة ترجم شدة فارسی آن ارجتاع داد
شد اس  .در برلی موارد نیز همچون صتفحات  ،82 ،30و  93بت برلتی پایتاننامت هتای
دانیمویی ارجاع داد شد ک جای بسی تلمپ اس .
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قولهايمتوالي 
نقل 
6.4کثرت 
یکی از اشکاالت اساسی در پووهز علمی و ادبی کثرت نقپقتولهتای متتوایی است .
چهرة زش چنین نقصی زمانی بیزتر لودنمایی میکند ک نقپقولهای متوایی از یت
اثر و ی نویسند باشد .در اثر موردبحا ،از بند آلر صفحة  174تتا صتفحة  175ست
نقپقول مستقیم ب شکپ متوایی از شفیعی کدکنی آمد اس  ،بدون آنکت در بتین آنهتا
ااهارن ری از نویسندگان ارائ شد باشد .همین امتر در صتفحة  176نیتز اتفتاه افتتاد
اس  .جایب اس کت در صتفحات  177و  178پتن نقتپقتول را بت شتکپ متتوایی از
نویسندة دیگری ذکر کرد اند و این امر بتاز در دو صتفحة بعتدی بت چیتم متیلتورد.
ب طوریک از صفحة  174تا صفحة  180کپ مطایبی ک از آنِ مؤیفان اس  ،بت بتیز از
س سطر نمیرسد .این شکپ از ارائة مباحا ،کتاب را از شکپ پووهیی بدی و طرحی
نو ،آنگون ک از عنوان آن پیداس  ،لارج کرد و ب ی گتزارش علمتی ستاد تنتزل
داد اس .

7.4ترجمهنکردنبسیاريازشواهدشعري 
مؤیفان کتاب موردنقد یکی از اهداف لود را «آشناکردن دانیمویان و استادان رشتتة زبتان و
ادبیات فارسی و عموم عالق مندان با انواع ادبی در زبان عربی و فارسی و شتا کارهتای آن و
معروف ترین شاعران و نویستندگان فارستی و عربتی قتدیم و جدیتد و کستب توانتایی در
لواندن و درک و فهم معانی شعر عربی و ارافت هتای هنتری و ادبتی آن» بیتان کترد انتد
(پروینی و میرقادری  :1393مقدم ) .الزمة دس یابی ب بخیی از این اهداف ترجمتة اشتعار
و ابیات عربی کتاب اس ک متلسفان از این امر غفل شتد است  .بتا رجتوع بت ابیتات و
اشعار صفحات  32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،18 ،17و بستیاری دیگتر از
صفحات کتاب ،ک ذکر همة آنها متاللآور لواهتد بتود ،نمونت هتای متعتدد ایتن کمبتود
درلورمالح اس  .ابیات انگی شمار ترجم شد هم اگر در پانوش کتاب درج میشتد
یا دس کم با قلمی متفاوت در متن می آمد ،شاید بر زیبایی و جلوة بصری کتاب متیافتزود.
مسئلة دیگر عدم اعرابگذاری اغلب ابیات و اشعار اس  .ازآنجتاکت کتتاب حاضتر بترای
دانیمویان زبان فارسی نیز در ن ر گرفت شد اس  ،اعرابگذارینکتردن اشتعار متیتوانتد
لواندن متن را برای این گرو از مخاطبان دشوار کند .بنابراین ،انت ار میرود در چتاپهتای
بعدی کتاب این میکپ حتماً برطرف شود.
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8.4ذکرالقابعلمي 
بسیاری از صاحبن ران حوزة روش تحقی با ذکر ایقاب علمی ن یر استتاد و دکتتر در
آثار علمی و ادبی مخای اند ،زیرا این کار را نیانة احترام نمیدانند ،بلک آن را ب نتوعی
مبین غلبة رویکرد ارزشداوری بر ذهن و روان پووهزگر قلمداد متیکننتد (گرجتی و
رضی  .)32 :1395در اثر یادشد  ،در موارد متعددی ،ب ایقاب علمی صاحبان آثار اشار شتد
اس  .برای مثال ،ذیپ بحا انواع حماس آمد اس « :دکتر سیروس شمیسا در کتتاب انتواع
ادبی ،حماس را ب اعتبارهای مختلت از قبیتپ قتدم و موضتوع قابتپتقستیم دانستت انتد»
(پروینی و میرقادری  .)7 :1393همین موضتوع در صتفحات  16و  159نیتز تکترار شتد و
یقب دکتر و استاد ب ترتیب برای ط حسین و شفیعی کدکنی ذکر شد اس .

ضعفدرارجاعدهي 

9.4
یکی از اشکاالت محتوایی کتاب حاضر ضع
جنب بررسی میشود.

در ارجاعات است  .اشتکال متذکور از چنتد

 1.9.4ارجاعندادنِ برخی نقلقولها
در برلی موارد از ارجاع نقپقول ب مناب مللوذ لودداری شد کت ایتن بتا امانت داری در
تعارض اس  .برای مثال در بحا یغوی واژة «حماس » ب برلی معتانی یغتوی واژة متذکور
در کتب یغ اشار شد اس  ،بدون آنک ب فرهنتگ یغتتی ارجتاع داد شتود (همتان.)2 :
همین امر دربارة واژة «غنا» نیز اتفاه افتاد و مرجعی ک معنای واژة مذکور از آن گرفت شتد
میخص نید اس (همان .)149 :گا مطایبی با عباراتی همچون «برلتی معتقدنتد ،عتد ای
بر این باورند» ارائ شد اس ک مصداه واضح ارجاعندادن اس  .برای مثال در صتفحة 93
در ریی یابی علپ ترجم نیدن نمایزنام های یونانی ب زبان عربی آمد است « :عتد ای بتر
این باورند ک اعتقادات اسالمی مان از ترجمة نمایزنام های اوییة یونتانی و درنتیمت عتدم
اهور ادب نماییی در سرزمینهای عربی شد» ،درحاییک هیچ اشار ای ب اینک ایتن عتد
چ کسانی اند و این مطلب در کدام منب آمد نید اس ؛ ب طوریک شتائبة رعایت نکتردن
شر امان داری در نقپ یا نادید گرفتن اصول روش تحقی برای لوانند پیز متیآیتد .در
صفحة  ،94دیدگا منتسب ب «عد ای» رد و موض گیری توفی ایحکتیم بت شتکپ نقتپقتول
مستقیم بیان شد اس  ،اما منبعی برای مطلب قید نید اس  .در صفحة  163دربارة نیتئ
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غزل همین روی الذ شد و آمد اس « :برلی محققین غزل را برلاست از ترانت هتای
عامیان و برلی دیگتر آن را برگرفتت از تیتبیب یتا نستیب قصتاید عربتی متیداننتد».
درحاییک نیازمندی این مطلب ب مللذ پوشید نیس  .در صفحة  180در بحا دربتارة
لاستگا و منیل همو همین روی تکرار شد و دیدگا عد ای بینامونیان بتدون هتیچ
ارجاعی طر شد اس  .در صفحة  330نیز تقسیمبندی گون هتای شتعر تعلیمتی فاقتد
ارجاع اس  .همچنین ،در صفحة  339ذیپ عنوان «نقز شعر تعلیمی در آمتوزش علتوم
مختل عربی» بحا از ابن للدون و دیدگا او در مخایف با شعر تعلیمی بتدون هتیچ
ارجاعی ارائ شد اس .

 2.9.4اشاره به نام مرجع و پرهیز از ذکر مشخصات آن
در مواردی مطایبی از ی منب با ذکر نام آن ارائ شد  ،اما در پانوش کتتاب هتیچ اشتار ای
ب میخصات مللذ نید اس ک این امر لالف اصول حرف ای تحقی اس و ایتن شتبه
را پیز میآورد ک مؤیفان بدون مراجعت بت منبت اصتلی مطلتب را از جتایی دیگتر التذ
کرد اند .برای مثال ،در صفحة  154کتاب آمد اس « :در کتتاب اصتطالحات ادبتی ،تتلیی
کادن ،شعر غنایی یونان یکی از برتترین گونت هتای غنتایی جهتان شتنالت شتد  »...کت در
پانوش هیچگون ارجاعی داد نید اس  .همتین موضتوع در صتفحة  68نیتز لودنمتایی
میکند و تعری نمایزنام  ،بدون اشتار بت مللتذ مطلتب ،از کتتاب معجنم المرنحلحات
ال رامي والمسرحي نقپ شد اس  .همچنین ،در صفحة  73ب مقویة وحتدتهتای ست گانتة
ارسطو در کتاب فن الشعر اشار شد و تقریباً کپ صفح ب آن التصا یافت اس  ،امتا بت
کتاب فن الشعر یا هیچ منب دیگری ارجاع داد نید اس .
در صفحة  174جمل ای در قایب نقپقول مستقیم از رابع الع وی آمتد  ،امتا بت منبت آن
اشار نید اس و در صفحة  175سخنی ب «تقی پورنامداریان» نسب داد شتد  ،امتا منبت
آن ذکر نید اس .

 3.9.4مشخصنبودن حدود نقلقول مستقیم
در برلی موارد نقپقولهایی ب شکپ مستقیم آمد  ،امتا حتدود آن بترای لواننتد میتخص
نید اس  .گا نیز چندین نقپقول مستقیم ب صورت متتوایی آمتد و حضتور مؤیفتان را در
متن بسیار کمرنگ کرد اس  .شاهد این مدعا نقپقولهای صتفحات  82و  83است کت از
کتاب نمایز در ایران بهرام بیضایی الذ شد اس .
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 .5نتیجهگیری
پس از بررستی کتتاب انتواع شتعر عربتی و ستیر تطتوّر آن ازمن تر ستالتاری و محتتوایی
نتای ذیپ حاصپ شد:
ـ

کتاب از جنبة برلتی مؤیفت هتای شتکلی ازجملت طتر روی جلتد و فصتپبنتدی
تحسینشدنی اس  ،اما اشتباهات تاییی بستیار و صتفح آرایتی ضتعی از اشتکاالت
اساسی آن اس ؛

ـ

ازیحا محتوایی نیز اشکاالت عدید ای ازجملت فقتدان انستمام در برلتی مباحتا،
تسلسپ منطقی نداشتن مطایب ،بررسینکردن سیر تطتوّر موضتوعات در برلتی ادوار
تتتاریخی ازجمل ت دورة انتتدیس و انحطتتا  ،استتتفاد از برلتتی منتتاب دس ت دوم و
رجوعنکردن ب مناب دس اول ب چیم میلورد؛

ـ

این کتاب ازمن ر شیوة پردازش موضوع سب جدیدی ارائ نکرد  ،اما ب دییپ ضتع
در برلی تحلیپها و التصار در برلی موضوعات ،ازجمل همتو ،نتوانستت آنگونت
ک شایست اس تحوالت شعر عربی را بررسی کند.

برای ارتقای سطح علمی کتاب پیزنهاد میشود:
ـ

اشکاالت شکلی و ستالتاری آن ازجملت اغتال تتاییی ،قلتم نامناستبِ نگتارش ،و
صفح آرایی اصال شود؛

ـ

وقتی در عنوان کتابی واژة تطوّر ،ب معنای بررسی سیر تحول ب کار میرود ،بایتد همتة
زوایای موضوع موردمناقی در همة ادوار تاریخی بررسی شود .در ایتن کتتاب ،دورة
انحطا و اندیس حلقة مفقود سیر تاریخی مباحا مطر شتد است کت پتیزنهتاد
میشود در چاپهای بعدی بازبینی شود؛

ـ

در برلی از مباحتا نویستندگان بت منتاب ضتعی و درجتة دوم استتناد کترد انتد،
پیزنهاد میشود برای غنای بیزتر کتاب ب آثار نویسندگان میهور مراجع شود.
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