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Abstract 

Critical reading in various fields reveals the efficiency and effectiveness of the text under study 

for the audience and explains the positive and negative features of the text, because the critical 

attitude is a constructive origin that the existing gaps are shortcomings. The subject of literary 

criticism in the land of Andalusia has received less attention from literary critics and analysts. 

Perhaps the reason for this is the scarcity of cash resources published in this literary period so 

that a clear picture of it in the mind of the researcher. Among the works that have studied the 

history of literary criticism in this period is the book History of Literary Criticism in Andalusia 

by Mohammad Rezwan al-Daya, a professor at the University of Damascus. Since this work 

has been a pioneer in the field of studying the status of literary criticism in the Andalusian 

period, and despite writing more extensive and accurate works, it deserves criticism and 

review .Some of the work, let's evaluate the book. In the process of research, we came to the 

conclusion that the use of reliable and first-hand sources and sometimes manuscripts, 

elaboration of the subject and expression of the history of literary criticism and theories and 

critical approaches of this period are among the strengths of this work. Not paying attention to 

choosing a correct scientific research method and not having brevity, formal errors, 

typographical and writing errors are the weaknesses of this work. This work suffices only with 

the history of literary criticism in this period and refers to the theories and views of writers and 

critics from the side of their critical and rhetorical works and does not penetrate into the deeper 

layers of the problem. 
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 علوم انسانیشورای بررسی متون و کتب ، نقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 949 -921، 9911 پاییز و زمستان، دومنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال اول، شمارة دوفصل

 کتاب نقد در یجستار

 ةیالدا رضوان محمد اثر األندلس یف یاألدب النقد خیتار

  *ینیجز یعابد یمهد

 چكیده
 خاطبم یبرا را یبررس مورد متن یرگذاریتأث و ییکارا زانیم گوناگون، یهاعرصه در ینقد خوانشِ

 یگاهخاست نقادانه، نگرش رایز کند،یم نییتب را متن یمنف و مثبت یهایژگیو و سازدیم دایهو
 نیسرزم در یادب نقد موضوع. دهدیم نشان را کمبودها و هایکاست موجود، یهاخلل که است سازنده
 اندک اتاطالع مسئله، نیا لیدل دیشا. است بوده یادب لگرانیتحل و ناقدان توجه مورد ترکم اندلس،

 ذهن در آن زا یروشن و شفاف ریتصو تا است یادب ۀبره نیا در افتهیانتشار ینقد منابع یکاست و
 داده، رقرا یبررس مورد را دوران نیا در یادب نقد ۀخچیتار که یآثار ازجمله. ببندد نقش پژوهشگر،

 نیا ونچ. است دمشق دانشگاه استاد ،ةیالدا رضوان محمد اثر األندلس یف یاألدب النقد خیتار کتاب
 شنگار وجود با و است، بوده شگامیپ اندلس ۀدور در یادب نقد تیوضع یبررس ۀعرص در اثر،
 و یفیتوص ی ـلیتحل روش بر هیتک با میبرآن ،است یبررس و نقد خورِ در تر،قیدق و ترفراخ فاتیتأل
 سیدیم کهر در روند پژوهش به این نتیجه. میبپرداز کتاب یابیارز به اثر، از ییهانمونه به استناد با

 و یادب قدن ۀخچیتار انیب و موضوع لیتفص ،یخط آثار یگاه و اول دست و معتبر منابع از استفاده
 هب نکردن توجه. شودیم محسوب اثر نیا قوت نقاط از دوران، نیا ینقد یکردهایرو و و اتینظر
 و یپیتا اشتباهات ،یشکل اشکاالت جاز،یا نداشتن و حیصح یعلم قیتحق روش کی نشیگز

 هب اشاره و دوره نیا در یادب نقد ۀخچیتار به تنها اثر نیا. است اثر نیا ضعف نقاط از ینگارش
 یهاهیال به و کرده بسنده آنان یبالغ و ینقد آثار یالهالب از ناقدان و بانیاد یهادگاهید و اتینظر

 .است نکرده رخنه له،ئمس ترژرف

 .األندلس یف یاألدب النقد خیتار ،ةیالدا رضوان محمد اندلس، ،یادب نقد :هاهواژکلید
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 مقدمه. 9

 نیا از نظرصرف نقد، و نثر شعر، لیقب از آن متعدد یهاگونه با اندلس ۀدور یادب یدستاودها
 درنگ خورِ در است، بوده گذشته یهازمان و نیزممشرق روِیپ و دمقل ییهاعرصه در اینکه

 نشان جهتو اندلس نیسرزم در یادب نقدتر به کم گران ادبین و تحلیلناقدا. است یبررس و
 است، آن خورِ در که گونهآن زین دوران نیا نثر و شعر متون یبررس که گونههمان اند.داده

 ینقد عمناب یِکاست و اندک اطالعات لهئمس نیا دلیل دیشا. است نگرفته قرار کنکاش مورد
 قشن پژوهشگر، ذهن در آن از یروشن و شفاف ریتصو تا است یادب ۀبره نیا در شدهچاپ
 اندلس، نیسرزم در یادب نقد تیوضع باب در که یآثار که است نیا در لهئمس تیاهم. ببندد

 سوم رنق از را یادب نقد ۀعرص در نیادیبن یهایدگرگون و ینقد تحوالت ،است افتهی نگارش
 گریکدی با یخیتار هایقرن نیا ۀدهندوندیپ آثار، نیا و اندکرده یبررس یهجر هشتم قرن تا

 .داردن یچندان ارتباط خ،یتار با یادب تحوالت که نکته نیا به اشاره با البته هستند،
 در یراز ،است یادب نقد ۀعرص از نیگسستنا یبخش ضرورتاً اندلس، ارید در یادب نقد
 قدن ۀعرص در یهجر پنجم قرن آغاز تا اندلس نیسرزم. است نیزممشرق در یادب نقد امتداد

 سمتبهدر آن  یادب نقد یکل کردیرو و گذراندیم را نقد نیآغاز و ییابتدا مراحل ،یادب
 ،کردینم یریگوام خارج، از را خود موضوعات اندلس، در یادب نقد. بود زبان و نحو صرف،

 ینقد شجنب با زمانهم .گرفتیم اندلس، در گرفتهصورت یِشناختزبان آثارِ دل از را آن بلکه
 شد، یاستوار یهاشالوده و قواعد یدارا و ترمندروش نقد، و داد یرو نیزممشرق در که
 ناقدان یِریدرگ ازجمله ؛رخ داد دوران، نیا در یادب نقد ۀعرص در یبرانگیزچالش یدادهایرو

 ایهنظریه ،یو یادب یهاسرقت و یمتنب دربارۀ یادب خصومت ،یبحتر و امابوتم درمورد
 .یجرجان نظم ۀینظر و ،قرآن اعجاز دربارۀ یبالغ خاص
 کردیور. داشتیبرم گام اخالق، و شعر انیم ارتباط ریمس در یادب نقد اندلس، نیسرزم در

 نیزمرقمشدر پرتو آن،  که بود یقیتطب نقد داشت، وجود یاندلس ناقدان انیم در که یگرید
 بر دیتأک را نیزممشرق اتیادب به بازگشت و کردندیم محسوب شیخو الهام و یوح منبع را
 یادب آثار یگاه و دانستندمی تأخر، و تقدم لحاظ از واحد یفرهنگ چارچوب در اتیادب دو

 .دادندیم قرار خود یاصل منبع و الگو را نیزممشرق

 نقد خیارت است دهیکوش خود توان حد در األندلس فی األدبی النقد تاریخ کتاب ۀسندینو
 نیا تیاهم. و تبیین کند یبررس ،یهجر هشتم قرن در انجام، تا آغاز از را اندلس نیسرزم در



 721   ةیالدا رضوان محمد اثر األندلس یف یاألدب النقد خیتار کتاب نقد در یجستار

 نقد نیادیبن راتییتغ و اندلس در ینقد تحوالت محقق، که است نهفته نکته نیا در پژوهش
 که تحوالت نیا عوامل و مقدمات به و داده قرار نقد ۀبوت در را یهجر 7 و 1 قرن دو در

 در نقد ایآ که نداشته یتیاهم محقق یبرا. کرده است اشاره بوده، یهجر 0 قرن آن سرآغاز
 و شمارش ،یو هدف تنها! چرا؟ و ریخ ای است نیزممشرق از یرنگکم ریتصو اندلس،
 صِرف که کندیم اشاره مطلب نیا به مؤلف. است بوده اندلس در ینقد آثار یاستقرا
  با یمستقل پژوهش مستلزم ،یادب ۀدور نیا ینقد احکام استنباط و استقرا ،یریآمارگ
 .است کامل یبررس و هیمادرون

 پژوهش هدف. 9ـ9
 محمد از األندلس یف یاألدب النقد خیتار کتاب به یانتقاد نگرش مقاله، نیا نگارش از هدف

 معنا و لفظ و شکل و مضمون لحاظ از اثر نیا یمنف و مثبت یهاجنبه تا است ةیالدا رضوان
 .ودش مشخص اندلس یادب نقد یانتقاد آثار انیم در آن گاهیجا و یاثرگذار زانیم و یبررس

 پژوهش ضرورت. 2ـ9
 بتوان دیشا و دیآیم شماربه اتیادب یهاحوزه نیترچالشپر و نیتریاساس از یکی یادب نقد

 ۀدور رد یادب نقد تیوضع یبررس ۀعرص در األندلستاریخ النقد األدبی فی  کتاب گفت،
 آثار انتشار وجود با کتاب، نیا به یانتقاد ینگاه و است بوده شتازیپ و روشیپ یاثر اندلس،

 .بود خواهد دیمف گر،ید ترِجامع و ترقیدق

 قیتحق ۀنیشیپ. 9ـ9
 که گرفته صورت یفراوان یهاپژوهش اندلس، ۀدور در یادب نقد تیوضع یِبررس ۀنیزم در
 و شاعر شعر در یادب نقد یبررس ای و دوره نیا مختلف هاینقر کیتفک در حد گاهگه
 :میکنیم اشاره قبیل نیا از یموارد به .است بوده ایسندهینو

 من الشعر نقد ـ العرب عند یاألدب النقد خیتار» عنوان با (9110) عباس احسان پژوهش ـ
 نقد یکردهایرو به کامل و جامع صورتبه آن از یبخش در که («الثامن القرن یإل یالثان القرن

 .است پرداخته یهجر 8 و 7 قرن در اندلس ارید در یادب
 .عالونة فیشر اثر ،(0220) نیالموحد و نیالمرابط عصر یف األندلس یف یاألدب النقد کتابـ 
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 اثر( 0227) (نموذجاً یالقرطاجن حازم) األندلس یف یالنقد المنهج و الشعر ةینظر کتاب ـ

 .یعل یزیلغو

 یبن عصر یف األندلس یف الشعر نقد اتجاهات» عنوان با (0222) میرح مقداد پژوهش ـ
 .«األحمر

 میعبدالرح اثر( 9181) (یالهجر الخامس القرن یف) األندلس یف یاألدب النقد اراتیّت کتاب ـ
 . انیعل یمصطف
 یف األندلس فی األدبی النقد اتجاهات عنوان با الحاردلو أحمد إبراهیم أمیمة یانامهانیپا ـ

 (.0228) الهجریین السابعو  السادس القرنین

 اهیوقضا هاتّجاهات األندلس یف یاألدب النقد عنوان با ،کیبر ةیالضاو ارشدِ یکارشناس ۀرسالـ 
  (.0291) یالهجر الثامن القرن یإل السادس القرن من

 به توانیم که شده نوشته چندی مقاالت ز،ین ادبیآثار  و اتیادب خیتار کتب نقد زمینۀ در
 برخی موارد اشاره کرد:

 صادق ۀنوشت( 9919) «یوالعثمان المملوكی العصرین فی العربی األدب تاریخ بر نقدی» ـ
 .متون یانتقاد ۀنامپژوهش ۀمجل ، منتشرشده دریعسگر
  .یریبش یعل اثر( 9910) «قطب دیس مناهجه و أصوله األدبی النقد کتاب نقد و بررسی»ـ 

 ینامدار میابراه اثر (9910) «األندلس یف یالعرب األدب خیتأر كتاب یإل دةیجد نظرة»ـ 
 .یعرب اتیادب و زبان یعرب انجمن ۀمجل در منتشرشده

 کتاب( 9911) ینامدار میابراه ،ةیالدا رضوان محمد یهاکتاب گرید یبررس و نقد درمورد

 ست. اینا افتهی دست یابرجسته هاینکته به و کرده یبررس و نقد را یو یاألندلس األدب یف
 ردننک تیرعا یگاه و ارجاع در یعلم و کسانی یروش نبوددارد ازجمله  ییهایکاست کتاب
 و ،تابک مطالب یبرخ نیب یمنطق تسلسل نبود و منابع فهرست فقدان لغت، و نحو قواعد

 و ییگوادهیز از زیپره موضوعات، قیدق یبررس و لیتحل به توانیم آن، قوت نقاط ازجمله
 .کرد اشاره ینگارش قواعد تیرعا و اطناب
 صورت یپژوهش تاکنون األندلس یف یاألدب النقد خیتار کتاب نقد موردرد ن،یا وجود با اما 

 . است نگرفته
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 قیتحق سؤاالت. 4ـ9
 در ه،یمادرون و شکل در کتاب نیا یانتقاد خوانشِ قیطر از پژوهش نیا در که یسؤاالت
 :از نداعبارت ،هستیم هاآن به یدهپاسخ صدد
 نیا یبررس اندلس، ۀدور در یادب نقد ۀعرص در متعدد یهاپژوهش نگارش به توجه با. 9
 دارد؟ یضرورت چه کتاب
 است؟ یشکلچه  به اثر نیا ییمحتوا و یشکل چارچوب. 0
 است؟ یحد چه تا کتاب نیا تیشمول و یریفراگ زانیم. 9
 گرید با سهیمقا در عرصه، نیا در شگامیپ یاثر عنوانبه این کتاب در ینوآور زانیم. 1

 شود؟یم یابیارز چگونه آثار

 پژوهش ةویش. 1ـ9
 یبررس و لیتحل رب هیتک با میبرآن و است یلیتحل ـ یفیتوص پژوهش، نیا در هیتک مورد ۀویش
 .میبپرداز کتاب یابیارز به اثر، از ییهانمونه به استناد با و

 سندهینو مختصر ۀنامیزندگ. 6ـ9
 آغاز دمشق شهر در را خود التیتحص ،9198 سال در دمشق یدوما ۀزاد ،ةیالدا رضوان محمد

 از ار خود یدکتر و یکارشناس ۀمرحل و کرد افتیدر یعرب زبان ۀرشت در را خود پلمید و
 و ریالجزا دمشق، یهادانشگاه در مدرس منزلۀبه یو. کرد اخذ رشته نیهم در قاهره دانشگاه
 بالکتّا اتحاد»و  «والدراسات البحوث ةیجمع» عضو و است بوده مشغول یعرب ۀمتحد امارات
 یو ثارآ ازجمله .است اندلس اتیادب ژهیوبه یعرب ادب دربارۀ یو آثار بیشتر. است «العرب

 یف ةیالشام دیالتقال ،(9110) یاألندلس الشعر من المختار: از نداعبارت اندلس اتیادب ۀحوز در
دربارۀ  یو ن،یا بر عالوه. حاضر کتاب و (0222) یاألندلس األدب یف ،(9189) ةیاألندلس اریالد
 یو. است نهادن ارج و ریتقد انیشا که است کرده قیتحق یعرب ۀبرجست آثار از یاریبس
 (.www.k-tb.com) است امارات دانشگاه استاد اکنونهم

 
 

http://www.k-tb.com/
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 کتاب یکل یمعرف. 7ـ9
 مؤسسة توسط صفحه 918 در ةیالدا رضوان محمد اثر ،1األندلس یف یاألدب النقد خیتار کتاب

 تاب،ک نیا نگارش از یو یاصل منظور. است شده آراسته طبع وریز به روت،یب در الرسالة
 نیا ناقدان ینقد یکردهایرو در درنگ و دوران نیا در یادب نقد تطورات و التتحو یبررس
 آنان ۀپراکند اتینظر در مطالب نیا خواه است؛ بوده آنان یِنقد اتینظر در کاوش و برهه
 یانسندگینو منظم و مدون اتینظر ای و رةیالذخ در بسام ابن ۀپراکند اتینظر مانند باشد

 (. 7 ، ص.9119 ،ةیالدا) یقرطاجن حازم و یرند ،یکاُلع همچون

 محمد. است( خاتمه) یریگجهینت کی و باب چهار و( دیتمه) مقدمه کی شامل اثر، نیا
 و یکرف اتیح ۀبرجست یهایژگیو یبررس به موضوع، سه در کتاب ۀمقدم در رضوان الدایة

 گاهیجا ،ینید اثر حاکمان، دگاهید آن، در عتیطب ریتأث ات،یادب و فرهنگ ازجمله اندلس یستیز
 منظور هک کندیم ریتعب «ةیاألندلس» را یبعد موضوع. استپرداخته  دوران نیا در نثر و شعر

 زا ییدگرایتقل قبال در آن یادبا دگاهید و هایاندلس یاختصاص یهایژگیو و مظاهر یو
 به و تهپرداخ اندلس نیسرزم در فرهنگ یبررس به زین نیواپس موضوع در. است نیزممشرق

 است کرده اشاره آن در یفرهنگ تحوالت و اندلس به نیزممشرق فرهنگ انتقال موضوع
 .است شده یطوالن مقدمه، رسدیم نظر به که( 11-99 ، صص.همان)

 کتاب یبندفصل نقد .8ـ9
 را نیمخاورز ۀبرجست آثار که پرداخته یاندلس شارحان به سندهینو کتاب، نخستِ باب در

 :است کرده یبندمیتقس دسته چهار به را هاشرح نیا وی .اندهکرد شرح
 .1 ،خاص هایشرح .9 ،یباشناختیز و یذوق هایشرح .0 ،یآموزش هایشرح .9
 .جامع یادب هایشرح

 را نآ مطلب سه در و پرداخته اندلس در یادب نقد ییابتدا هاینکته به یو دوم، باب در
 نیزممشرق یفن یکردهایرو پژواک ن،یزمخاور در یادب نقد یکردهایرو: است کرده یبررس

 عبد ناب ازجمله دوران، نیا انینحو و بانیاد شناسان،زبان ینقد هاینکته یبررس و اندلس در
 دیشه ابن ،یو عیالرب وصف یف عیالبد کتاب و یریحم بیحب ابن ،یو دیالفر العقد کتاب و ربّه
 .حزم ابن و
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 یبررس و دوران نیا در ینقد اتینظر و آرا نقد به موضوع هفت در زین سوم باب در
 دیعس ابن و بسّام ابن خفاجه، ابن ،یسرقسط د،یالسّ ابن ،یدیحُم همچون یبانیاد اتینظر

 ادهد قرار کاوش مورد را اندلس جوالنگاه در ینقد اثر سه زین چهارم باب در و است پرداخته
 لبلغاا منهاج و یرند یالقواف نظم یف یالواف ،یكاُلع الکالم صنعة إحکام: از نداعبارت که است

 شیخو پژوهش ۀخالص و جینتا به زین انیپا در(. 1-8 ، صص.همان) یقرطاجن حازم اثر
 آن نخست چاپ به و بود ناقص کتاب، نیا دوم چاپ که ییآنجا از. است کرده اشاره

 کتاب هک دیام. است شده بسنده اثر نیا اول باب و مقدمه نقد به الجرم م،ینداشت یدسترس
 .ردیگ قرار یبررس و نقد مورد کامل،

 کتاب یموضوع و ییمحتوا یبررس. 2
 ذکر به( رسدیم نظربه یطوالن نسبتاً یامقدمه که) صفحه 02 در کتاب ۀمقدم در سندهینو

 و نآ یربادل عتیطب اندلس، یفضا دربارۀ ییدرازگو با همراه و یتکرار دیشا هایینکته
 دیشا و یتکرار هاینکته نیا انیب دیشا که پردازدیم نیسرزم نیا در نید و فرهنگ تیوضع

 نسبتاً یثبح خود،ۀ مقدم دوم موضوع در یو. است کاسته شگام،یپ اثر نیا یغنا از کنندهخسته
 اختصاص انآن یابتکار هاینکته و نیزممشرق یادبا از اندلس یادبا یریرپذیتأث به را مفصل

 امبس ابن رةیالذخ کتاب همچون یفیتأل یهامعارضه و یشعر یهامعارضه ازجمله است؛ داده

 . است درآمده نگارش به یثعالب الدهر مةیتی با معارضه در که
 ذوقِ یاهنشانه و پرداخته نیزممشرق یادب آثار بر مشهور هایشرح یبررس به سنده،ینو 
 فراوان کردیرو بخش، نیا در توجه انیشا ۀنکت. کرده است انینما را آثار نیا در ینقد

 و یگردآور در دقت به که است شاعران دیوان ازجمله یادب یهاکتاب شرح به هایاندلس
 نکه،یا ردیگ ۀنکت اند؛شهره یلفظ و ییمعنا درست شرح به فراوان توجه و متن درستِ تیروا

 اطاستنب به شیخو هایشرح در و است اندک ینقد و یبالغ یهاپژوهش در هایاندلس راثیم
 اشاره ،است یقیتطب غالباً که ینقد و یبالغ مالحظات یبرخ و متن یِباشناختیز یهاارزش

 و شرح هر یِبررس و نقد به و کندمی زیپره ییگوفشرده از سندهینو نکهیا گرید ۀنکت. کنندیم
 . پردازدیم شارح یبالغ و ینقد اتینظر

 فادهاست قابل و دیمف اریبس مطالب، و موضوع لحاظ از اثر نیا گفت توانیم ،درمجموع
 ژهیوبه است؛ اندلس دوران در گرفتهصورت تحوالت و یعرب زبان حوزۀ شمندانیاند یبرا
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 نیا دهدیم نشان یااندازه تا اثر نیا اما اند،برشمرده مقلد، را برهه نیا ناقدانِ و ادبا نکهیا
 .ستین یدرست کامالً یادعا مدعا،

 کتاب مثبت ساختار هاینكته .9
 کهنیا به نظر اما دارد، حیترج یگرید مطلب هر بر محتوا و مفهوم ،یعلم یاثر هر در چند هر
 واردم به توانیم باشد، مؤثر خواننده نگرش در تواندیم اثر، ظاهر و شکل نخست، ۀوهل در
 : کرد اشاره ریز

 در بایز یخط با کتاب، عنوان نگارش و دیسف رنگ به ییابتدا و ساده اریبس جلد طرح -
 در یادب نقد یبررس دربارۀ کتاب نیا که ییجاآن از ؛یاصل عنوان یگذارحرکت و آن ۀانیم

 نشان و است نجابت و یشیآالیب ،یزالل ۀنشان جلد، یرو دیسف رنگ است، اندلس نیسرزم
  را خود دگاهید ها،یجانبدار و هایطرفدار از فارغ یستیبا ش،یخو نقد در ناقد دهدیم

 . کند ارائه متن بهنسبت
 ناسب،م و زیبا ییآراصفحه و یبندصفحه به توانیم اثر، نیا شکل قوت نقاط گرید از

 مناسب قلم و اتیاب از یاریبس یگذارحرکت و لیتشک ،(پاراگراف) بند هر یابتدا یفروررفتگ
 .کرد اشاره سنده،ینو اشتباهکم باًیتقر و روان نگارشِ ،یعرب زبان

 صفحه هر در سطر 09 است، استاندارد باًیتقر کتاب، سطرهای تعداد و هاهصفح حجم -
 از تابک متناست  شده باعث و انتخاب( زیر یلیخ نه و درشت یلیخ نه) یمتناسب قلم و

 .باشد داشته( مطالب درست نشیچ با) یخاص ییبایز ،یظاهر لحاظ
 .آن کردن برجسته با کتاب یفرع و یاصل هایعنوان زیتما -

 اثر شكل ضعف هاینكته .4
 ها،هیرضف پژوهش، سؤاالت نه،یشیپ یدارا زیرا ،ستین ستهیبا و یعلم ایمقدمه کتاب، ۀمقدمـ 
 دلیل دیاش. کاهدیم کتاب نیا ارزش از لهئمس نیا و ستین گرید یهاستهیبا و پژوهش ۀویش

 درآمده نگارش به پژوهش یمیقد یهاوهیش اساس بر کتاب نیا که باشد نکته نیا در لهئمس
 .است
 تسین حیصح ،یعلم پژوهش نگارش اصول لحاظ از که مقدمه صفحات یِگذارشماره ـ

 .شود یبندصفحه الفبا، حروف اساس بر یستیبا و
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 رستفه اعالم، فهرست سنده،ینو استفاده مورد منابع فهرست مطالب، فهرست فقدان ـ
 و است یعلم پژوهش هر نگارشِ یعموم قواعد تیرعا ضعف انگرِیب که...  و نمودار ات،یآ

 .است بهرهکم باًیتقر یصور تیجامع ۀدهندلیتشک عناصر از اثر نیا دهدیم نشان
 یباال در فصل و باب هر عنوان و کتاب عنوان درج یعنی سرصفحه از استفاده عدم ـ

 (.متداول یاوهیش منزلۀبه) صفحه
 انِشخو که استناد مورد ینثر یفرازها یگاه و یشعر اتیاب از یبرخ یگذارحرکت عدمـ 

 .کندیم دشوار خواننده یبرا را متن
 . دشویم متن یابیرید سبب که منقول، ینثرها و اتیاب در دشوار واژگان شرحِ عدم ـ
  نشان که کتاب نامناسب یصحاف ازجمله ؛ندارد زیادی تیفیک اثر چاپ و شکل ـ

 توازننام در لهئمس نیا .است بوده افست و نبوده کتاب یاصل چاپ احتماالً چاپ نیا دهدیم
 .است انینما اوراق، ناهمسان برش و مطالب نشیچ و صفحات بودن

 ینگارحروف و یپیتا ،ینگارش اشكاالت. 9ـ4
 ،نوشتار در و دیافزایم اثر ییوایش و یروان بر هاهجمل و هاهواژ پیتا و نوشتار در دقت ـ
 حروف، از یاریبس و ندارد یمناسب ینگارحروف این اثر نوشتار .داشت نظر تقد یستیبا

 .است ناممکن یگاه و دشوار کلماتاز  یبرخ خوانشِ یموارد در و ستین واضح و خوانا
 یبعر زبان به متن نگارش اصول اما ،دارد ییوایش و رسا قلم سنده،ینو که یوجود با ـ

 ،ینگارش ضعفِ نیا کتاب کل در و است نشده تیرعا وصل و قطع همزه نگارش در ژهیوبه
 :میکنیم اشاره هاآن از اندک یموارد به نجایا در که است ریچشمگ اریبس

 ،است «یاألندلس التراث» آن حیصح که «یاالندلس التراث»: 0. ص ـ

 ،است «ذلک یإل» آن درست که «أنظارهم ذلک یال فاتجهت»: 90. ص ـ

 .است «هایإل اإلشارة سبقت قد» آن حیصح که «هایال االشارة سبقت وقد»: 02. ص ـ
 .است شمارش از فراتر که یگرید متعدد موارد و
  ناتنگ دچار متن، درست خوانشِ یبرا را عرصه که یپیتا فراوان و رمکر اشتباهات ـ

 است تافس صورتبه که باشد کتاب نامناسب چاپ له،ئمس نیا لیدال از یکی دیشا کند؛یم
 (ة)مدور یات زین یانیشا موارد در نکهیا گرید ۀلئمس ند.ستین واضح و خوانا حروف، از یبرخ و
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 اشاره آن از ییهانمونه به تنها ،یپیتا اشتباهاتفراوانی  دلیلبه. است افتهین نگارش درست زین
 :میکنیم

 ـ شواهد اشتباهات تایپی
 درست نادرست

 هیاألندلس ةیألدب          6.ص
 یالقرطاحن         همان
  تهبئة          8 .ص
  هیشام      11 .ص
  ذكرة      11 .ص
 زیزیعبدالعز      11 .ص
  الدئرة       41.ص
  االس       42. ص
  اعجابة      48 .ص
 السقظ    181 .ص
  نطرته   118 .ص

 ةیاألندلس ةیاألدب
 یالقرطاجن

 ئةیته
 ةیشام

 ذكره
 زیعبدالعز
 الدائرة
 الناس
 اعجابه
 السقط
 ....و نظرته

 
 رایب شود،یم عبارت یمعنا یابیرید سبب که فراوان موارد در دیتشد از استفاده عدم ـ
 دیدتش «أمرّ» ۀواژ در یستیبا «ثیالحد مطلع یف بها أمر أن تیفرأ» عبارت در ،99فحۀ ص مثال

 بارت،ع خوانش در خواننده و شود دهیفهم یشتریب ییرسا با عبارت یمعنا تا شود گذاشته
 .نشود چالش و یابیرید دچار

 یدهارجاع ةویش. 2ـ4
 و معتبر منابع به استناد از ریناگز ش،یخو یمدعا و هاگفته اثبات یبرا سندهینو که آنجا از ـ

 نآ یدهارجاع ۀویش و آن منابع یبررس ،یعلم اثر هر یبرتر یهامالک از یکی ،است یعلم
 وع،موض انتخاب از پس ،یعلم آثار سندگانینو یهاتیفعال نیترمهم از یکی چراکه» است؛
 «است موضوع ۀدربار الزم اطالعات یآورجمع یبرا گوناگون مراجع و منابع در جووجست

 (.909 ، ص.9919 ،یعسگر)



 731   ةیالدا رضوان محمد اثر األندلس یف یاألدب النقد خیتار کتاب نقد در یجستار

 اتاطالع مشخص، منبع کی به ارجاع نیاول در و است یمیقد سنده،ینو یِدهارجاع ۀویش 
 رد باید یارجاع منبع کامل اطالعات که است یحال در نیا ،شده درج یپاورق در کتاب کامل
 .شود درج یانیپا منابع و نامهکتاب
 هایشکل به سندهینو ،یفراوان موارد در: یدهارجاع ۀویش در هیرو وحدتِ نداشتن ـ

 المث برای. شودیم مشاهده یآشفتگ و ینظمیب ینوع و دهدیم انجام را یدهارجاع یگوناگون
 «المصدر نفس» ای «نفسه المصدر» ۀواژ از یستیبا باشد، منبع کی از هم سر پشت ییهاقولنقل اگر

 هرچند یموارد به. است نداده صورت را اقدام نیا یفراوان موارد در سندهینو اما ،کرد استفاده
 ،01 ،98فحات ص است، شده تکرار «بیالط نفح» منبع که 91فحۀ ص: میکنیم اشاره آن از اندک

 .گرید متعدد موارد و 989 ،17 ،11 ،19 بعد، به ،80 ،78 ،09 ،00 ،02 ،10 ،19 ،12 ،92 ،01
 اما رد،یگ صورت ،یاقتباس متن یانتها در یستیبا هاقولنقل در هایپاورق یگذارشماره ـ

 ،91فحات ص مانند ،است این کار را انجام داده متن یابتدا در ،بسیاری یموارد در نگارنده
 . ...و 97

 از. شودیم مشاهده اثر نیا در سطر 1 از شیب میمستق یهاقولنقل یفراوان موارد در ـ
 صورت معنا به نقل یستیبا باشد، سطر 1 از شیب میمستق قولنقل اگر پژوهش، اصول لحاظ

 ،00 ،01 ،11 ،91 ،99 ،09فحات ص:  میکنیم اشاره هاآن از یموارد به نجایا در که ردیبگ
 ،(شارح شرحۀ ویش انیب یبرا تنها) 911 ،918 ،907 ،901 ،901 ،998 ،900 ،901 ،88 ،80ـ81

 .گرید دمتعد موارد و 910، 988
 وندر آن دادن قرار با قول،نقل محدودۀ اما ،کندیم انیب را یقولنقل سندهینو ،یموارد درـ 

 .11و  ،97 ،91 ،07فحات ص: مانند ست؛ین مشخص ومهیگ
  استفاده یمتنبرون ارجاع یجا به ،یمتندرون ارجاعِ ۀویش از نگارنده یموارد در  ـ

 ثالمرای ب است، نکرده اتخاذ نه،یزم نیا در را یواحد ۀیرو سندهینو دهدیم نشان که کندمی
 .08 و  ،11 ،10فحات ص

ۀ فحص مثال برای است؛ شده اشتباه دچار هایپاورق یگذارشماره در سندهینو یگاه ـ
 .است شده گذاشته 9 عدد ،1 ۀشمار یپاورق یجابه ،900

 هاعنوان یگذارشماره. 9ـ4
 .فصل هر یبندمیتقس و مطالب طبق هاعنوان نکردن یگذارشماره ـ
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  یگذارشماره از نگارنده اما شده، یگذارشماره یاصل هایعنوان ،یموارد در ـ
 . ...و 01 ،00فحات ص مثال برای است، مانده غافل یفرع هایعنوان

 اثر ییمحتوا ضعفموارد  .1
 ۀدممق فقدان در لهئمس نیا که ،یدانشگاه و یعلم یقیتحق روش نشیگز به توجه عدم  ـ

 و قیتحق شرو ها،هیفرض ق،یتحق سؤاالت نه،یشیپ فاقد زیرا کند،یم دایپ نمود ،یواف و یکاف
 و ییرازگود سنده،ینو نیادیبن روشِ ز،ین کتاب یاساس مطالب در و است گرید ستۀیبا موارد

 .است ییمختصرگو از زیپره
 فقدان هک یاگونه به است؛ پژوهش ۀنیشیپ داشتن ،یپژوهش کار هر قوت نقاط از یکی ـ

 ،قیتحق هر در که یموضوعات از یکی و شودمی قلمداد یعلم اثر وبیع از یکی مهم، نیا
 نیبد بخش نیا تیاهم. است قیتحق ۀنیشیپ دهد،یم نشان را آن بودن مندروش و بودن عیبد
 فانهمتأس. باشد نشده انجام آن درمورد یپژوهش چیه که است یموضوع ترکم که است لیدل
 .است پژوهش ارکان از مهم عنصر نیا فاقد یپژوهش اثر نیا

 حجم از فحهص 70 حدود که یاصل موضوع با ارتباطیب باًیتقر و یطوالن اریبس ۀمقدم ـ
 کاسته ثرا یاستنادساز و ییجازگویا بودن، یعلم ۀدامن از و دربرگرفته را کتاب یاصفحه 022

 .است مهمی هاینکته یحاو هرچند است؛
 و دبا و شعر تیوضع و یزندگ اتیجزئ دربارۀ لیتفص و ییدرازگو زانیم نیا دیشا ـ
 شارحان، یزندگ دربارۀ فراوان حاتیتوض ،هاشرح بحث در و اندلس، در گوناگون علوم

 رورتض ،یعلم بحث این در... و شرح انیراو ۀسلسل ها،آن رفتار و تیشخص آنان، فاتیتأل
 .باشد نداشته
 مثال ایبر است؛ سندهینو ییجازگویا به مخلّ مسئله، نیا: مطالب یبرخ بودن یتکرار ـ

 شده اشاره اندلس به ،یموصل اسحاق شاگرد اب،یزر ورود تیوضع به 09 و 00فحۀ ص در
 نیا بودن یتکرار به زین نگارنده خود و است شده اشاره بدان زین( 01 .ص)یقبل فصل در که

 و هددیم حد از شیب لیتفص مطالب به سندهینو گر،ید یموارد در. کرده است اقرار مطلب
 کامل، ۀصفح 1 در ،10 تا 12فحۀ ص از مثال برای کند؛ یم خارج یعلم یاثر رۀیدا از را کتاب
 نیا هایعنوان و شده صحبت ،شدهمی سیتدر دوران نیا در که ییهاکتاب هایعنوان دربارۀ
 .است شده ذکر تک به تک ها،کتاب
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 یاهگ و شودیم یمعرف «الکاتب أدب» یگاه به،یقت ابن مشهور کتاب ،یفراوان موارد در ـ

حۀ فص: مثال برای است، کدام آن حیصح نام ست،ین مشخص اثر نیا در که «الکتّاب أدب»
 0 .980و  ،10

 نیپس و نیشیپ مطالب با مطالب یبرخ و است مشهود اثر نیا در مطالب یبرخ یِآشفتگـ 
 گوناگون مسائل درمورد( مقدمه) کتاب دیتمه بخش در مثال برای ندارد؛ یچندان تناسب
 مشوش مطالب و خوردینم چشمبه یخاص یبنددسته و آمده انیم به سخن اندلس، دوران

 حبتص دوره نیا اتیادب در آن شگفت ریتأث و اندلس یربادل عتیطب از است، آشفته و
 سپس .ردازدپیم اتیادب در یمذهب راتیتأث و نیسرزم نیا بودن یاسالم به بالفاصله و کندیم

 مسائل و یاندلس یقیموس و غنا موضوع واردِ آنگاه شود،یم منتقل انیقاض و فقها ۀلئمس به
 (.90 ـ 99. صص مثال، برای) شودیم آن با مرتبط
 ثالم برای: ترملموس و تریئجز هایعنوان از استفاده عدم و هاعنوان یبرخ بودن یکل ـ
 یریارگکهب بدون و کرده استفاده «الکتابة و الشعر» عنوان از نگارنده که کتاب، 90فحۀ صدر 

 گرانیب عنوان، و کرده اشاره دوران نیا در شاعر و سندهینو گاهیجا به تنها ،یفرع هایعنوان
 (.91ـ  90. صص) ستین مطالب یمحتوا
 نثر و اتیاب دشوار، و یچالش عبارات اثر، نیا در: مطالب یبرخ یبرا یکاف شرح فقدان ـ
 نشده داده شرح و حیتوض پانوشت، در حداقل دشوار، واژگان و دوران نیا آثار از شدهنقل

 .شودیم نظرصاحب یحت و یمبتد ۀخوانند یبرا مطالب یابیرید باعث که است
 که دکنیم نقل ینیمر سفر ابن و یریحم از را یاتیاب سندهینو ،91 فحۀص در مثال، برای

 از و نداده حیتوض را هاواژه نیا سندهینو و خوردیم چشم به آن در یابیرید و دشوار الفاظ
 با خفاجه ابن از منقول اتیاب 97 فحۀص در ای ؛است کرده گذر اتیاب خوانشِ یسازآسان

 .است شده رها خود حال به واژگان، یبرخ یمعنا فهم یدشوار وجود
 نیسرزم در یادب نقد موضوع در شانهیاندژرف و قیعم یپژوهش اثر، نیا یکل طوربه ـ

 به تنها اما است، ربوده را سبقت یِگو عرصه، نیا در هرچند شود؛ینم محسوب اندلس،
 ثارآ یالهالب از ناقدان و بانیاد یهادگاهید و اتینظر به اشاره و دوران در یادب نقد ۀخچیتار
 هالیتحل و است نکرده رخنه له،ئمس ترژرف یهاهیال به و شده بسنده آنان، یبالغ و ینقد

 .است یسطح شتر،یب
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 پژوهش هر در کهاست  شده اشاره کتاب هایفصلای محتو به ،«البحث منهج» عنوان درـ 
 .شود اشاره مطالب لیتحل و هیتجز و کار روش به باید ،یعلم

 اثر ییمحتوا قوت موارد .6
 مناسب موضوع انتخاب. 9ـ6
 ردهک یسع و دهیبرگز را( اثر نیا نگارش زمان تا) نخوردهدست و بکر یموضوع سندهینو

 و موضوع لیتفص در هایی لاشکا هرچند ؛کند یبررس را موضوع مختلف، جوانب ازاست 
 و یریفراگ و ترفراخ یادامنه با آن، از پس یگرید یهاپژوهش و دارد، وجود آن تیشمول
 نیبطالمرا عصر یف األندلس یف یاألدب النقد کتاب: همچون) گرفته صورت شتر،یب دقت

 .است داده قرار انتخاب مورد را یاکارشده ترکم و جالب موضوعِ اما ،...(و نیوالموحد

 اثر کل در مطالب انسجام و یمنطق نظم. 2ـ6
. است گریکدی با مطالب یِهمگون و وستهیپهمبه ارتباط ،یعلم اثر هر مهم یهایژگیو از یکی
 یدهاکریرو به و شده آغاز یادب یهاکتاب هایشرح از اندلس، در یادب نقد موضوع با اثر نیا

 سندهیون. است پرداخته یادب ناقدان مدون و پراکنده انتقادی هاینظریه و دوران نیا در انتقادی
. ستا بوده بندیپا آن یمنطق تسلسل و مطالب انجام به ،کرده اشاره مقدمه در که گونههمان

 ست؛ا مشاهده قابل گریکدی با هالفص ارتباط و هستند مرتبط هم به فصل هر موضوعات
 اثر نیا گاهیجا از که گرفته صورت حد، از شیب لیتفص و ییگوادهیز ،یموارد در هرچند
 .است کاسته

 اول دست و معتبر منابع از یریگبهره و مناسب یدهارجاع. 9ـ6
  ،ستاو خود ۀشیاند ۀدییزا تنها نوشته، را آنچه که باشد یمدع تواندیم یپژوهشگر ترکم

 و جهینت که منابع، ۀمطالع قیطر از را خود یهاداده و اطالعات غالباً سندگانینو چراکه
 خام مواد عنوانبه هاداده نیا سپس آورند،یم دستبه است، گذشتگان تالش ثمرۀ
 ابندی دست یدیجد جینتا به تا داده قرار لیتحل و هیتجز و یبررس مورد ن،ینخست

 (.900 ، ص.9919 ،یعسگر)
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 یایگو و شودیم محسوب اثر نیا قوت موارد از یکی اول، دست و معتبر منابع از استفاده
 به وجهت با و داشته یکاف اطالع موضوع، نیا در معتبر منابع از سندهینو که است مطلب نیا

 بکر، و نخوردهدست یموارد در و اول دست منابع از سندهینو آن، اهداف و کتاب موضوع
 باعث لهئمس نیا و گرفته بهره نشده، آراسته طبع وریز به هنوز که یخط یهاکتاب همچون

 رد که گونههمان) شود روهروب یفراوان یهایدشوار با ریمس نیا در سندهینواست تا  شده
 (.است کرده اشاره بدان 71فحۀ ص

 از ثرا نیا ارجاعات، و استنادات در دقت زانیم در کتاب، یاقتضا و اسلوب به توجه با ـ
 هب وفادارِ ها،یدهارجاع شتریب در و کرده عمل خوب باًیتقر ،یدارامانت اصل به توجه جهت

 .است بوده یاصل متن
 گرید مناسب منابع به پانوشت در دوران، نیا یادب ناقد ای شارح هر یزندگ از بحث در ـ

 918 ،991 ،997 ،11فحات ص: ازجمله ؛است شده داده ارجاع قان،محق بیشتر ۀاستفاد یبرا
 . ...و

 گرانید ازسوی یو یهادگاهید نقد و اثر گاهیجا. 7
  اما ،شودیم قلمداد اندلس، دوران در یادب نقد یبررس ۀعرص در شگامیپ یاثر کتاب، نیا

 اصالح ار هاآن ن،یپس سندگانینو که داده رخ آن در هایاشکال اثر، نیا بودن شتازیپ دلیلبه
 هاآن از یموارد به که اندداشته کتاب، نیا در یو مطالب به زین یینقدها و اندهکرد شیپا و

 :میکنیم اشاره
 مدمح دکتر: »که کند یم نقل کتاب نیا از را مطلب نیا ش،یخو دیمف اثر در عالونة .9

 فیعرت یخشک و جمود از شعر، فیتعر در یقرطاجن حازم که است باور نیا بر ،ةیالدا رضوان

 «است برده بهره شیخو یشعر ذوق و ییارسطو ۀتجرب از و کرده عدول جعفر بن قدامة

 : دیافزایم ادامه در سندهینو سپس(. 092 ، ص.9118 ،ةیالدا از نقلبه ،901 ، ص.0220)

 میقد ناقدان انیم در که افزوده را یزیچ شعر، فیتعر به یالقرطاجن حازم قت،یدرحق
 در و نداداشته شعر فیتعر به یرونیب و یشکل ینگاه رایز ،است نداشته سابقه عرب،
 شعر فیتعر یشکل ۀجنب مراعات هم حازم، یول. بودند نشده ژرف شعر، تیغا و هدف

 است، داشته توجه انسان جان در شعر ریتأث به هم و ی(مقفّ و موزوزن کالم) نموده را
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 عرش ساختار مهم ارکان از را آن و داشته توجه زین الیخ عنصر به نکه،یا گرید ۀنکت
 (.90 ، ص.همان) کندیم محسوب

 نگارش انواع دربارۀ شیخو سخن در 9یکاُلع که است باور نیا بر ةیالدا رضوان محمد .0
 یسبرر نیا و کرده اشاره ینثر مکتب هر ریمشاه به آن، یخیتار تحوالت با شدن همگام و

 اندلس رد یادب نقد خیتار به یدیجد ۀافزون و است افزوده کتابش به یخاص تیاهم ،یکاُلع
 (.199ـ190، صص. همان) است کرده اضافه
 دوران تا ینثر مکاتب درمورد یکاُلع یبندمیتقس ما، گمان به»: دیافزایم کتاب ۀسندینو 
 یو ن،یا بر عالوه. است داشته آن یشناختسبک تطورات از یقیدق ۀمالحظ یحاو ش،یخو
 در یو(. 910، ص. 9119 ،الدایة) «کندیم اشاره گرید ۀدور به یادوره از یاسلوب تحوالت به

 ضوانر دکتر) پژوهشگران از یکی: »دیگویم و کندیم مطلب نقل کتاب، نیا از یگرید جای
 ابن از ار خود یبندمیتقس نثر، انواع یبررس در یکالع که کندیم اشاره مطلب نیا به( ةیالدا

 ذکر ار اشاره نیا متن ،یو اما است، برگرفته( رةیالذخ در بسّام ابن نقل به توجه با) دیشُه

، 9118 ،ةیالدا از نقلبه ،81 ، ص.همان) «است ننموده اشاره رةیالذخ در آن موضع به و کندینم
 (.197 ص.

 و شعر انیم مفاضله موضوع ،یسرقسط که باورند نیا بر( ةیالدا) پژوهشگران یبرخ»  .9
 ،یفنّ هر از و کرده حرکت عصا به دست ریمس نیا در دهیکوش و داده قرار یبررس مورد را نثر

 ةیالدا باور سنده،ینو یگرید موضع در(. 909 ، ص.همان) «سازد ملحق بدان را یژگیو کی
 : دیگویم و دهدیم قرار مداقه مورد را

 رنث بهنسبت چراکه ،اندکرده یابیعلت را شعر قبال در هایاندلس یهادگاهید ،یبرخ
 ندلسا ناقدان که یاخالق ی ـنید دگاهید به دوران نیا ناقدانِ یبرخ چون اند؛داشته تعصب

 مکروه ،مباح نوع دو به را شعر حزم، ابن مثال عنوانبه بودند؛ بندیپا داشتند، اصرار آن بر
 (.991 ، ص.همان) کندیم یبندمیتقس حرام و

 ةیالدا رضوان دکتر اثر اندلس، در یادب نقد موضوع در گرفتهصورت یهاپژوهش جمله از .1
 یبالغ و یقدن فاتیتأل در درنگ و اندلس در یادب نقد ییاستقرا خیتار انیب کتاب، نیا هدف که است

 کرده اشاره ،فاتیتأل نیا در شده پرداخته مسائلِ به جازیا به و است اندلس سقوط تا آن فتح از اندلس
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 و مشخص یهادوره در را یادب نقد که دارد وجود یترگسترده و ترقیعم یهاپژوهش اما. است
 (.«ج»ص.  ،0291 ک،یبر) اندکرده یبررس ترقیعم

 وجهت کانون عرصه، نیا در بودن شگامیپ سبببه کتاب نیا که استیگو شواهد، نیا
 .است بوده گرید پژوهشگران

 شنهادهایپ .8
 و قطع ۀهمز نگارش ژهیوبه ،یعرب زبان درشت نگارش به توجه با کتاب متن یسیبازنو ـ

 .وصل
 رغبت و ودش کتاب متن بهتر خوانش سبب تا اثر ترِمناسب ینگارحروف و ییآراصفحهـ 

 .زاندیبرانگ کتاب متن خواندن در را خواننده شتریب
 .یدهارجاع ۀویش در نظم و یهماهنگ ـ
 .یاصل از یفرع هایعنوان کیتفک و یگذارشماره ـ
 مالل و یخستگ باعث شتریب و ندارد یضرورت آن انیب که یمطالب حجم از کاستن ـ

 ..(.و هاشرح دربارۀ شدهارائه مطالب درمورد ژهیوبه) شودیم خواننده
 ترآسوده شِخوان و اثر شتریب یغنا سبب که دشوار لغات و مطالب ات،یاب حیتوض و شرحـ 

 .شودیم آن
 یهاستهیبا و منابع و فهرست آن، به کامل و جامع ۀمقدم افزودن با اثر کردن تریعلم ـ

 .است یعلم اثر هر یِغنا ۀالزم که یگرید

 نتیجه. 1
 چندی جینتا به آن، نقد و األندلس یف یاألدب النقد خیتار کتاب خوانشِ رهگذر از پژوهش، نیا

 :است افتهی دست
 اصول هرچند است، قبول مورد یادیز حد تا کتاب یهندس ینما و یشکل ساختارِ. 9

 دمهمق مانع و جامع انیب ،یدهارجاع ۀویش ،ییمختصرگو در ژهیوبه یموارد در ،یعلم نگارش
 ۀهمز نگارش ۀویش ژهیوبه ،ینگارش فراوان اشتباهات. است نشده تیرعا... و قیتحق اهداف و

 را یواحد ۀیرو زین یدهارجاع ۀویش. شودیم قلمداد اثر یشکل اشکاالت از زین وصل و قطع
 یتنمدرون یگاه و است آن متفاوت یهاگونه با یمتنبرون ،یدهارجاع یگاه و کندینم دنبال
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 بودن، میمستق قولنقل وجود با ز،ین مطالب از یبرخ. شد اشاره آن از ییهانمونه به کهاست 
  به را خود سندهینو موارد، غالب در اما. است شده رها خود حال به یدهارجاع بدون
 متعهد و دارامانت یفرد سندهینو شده باعث نیا و داندیم بندیپا دارانهامانت یدهارجاع
 . ابدی نمود
 حوزۀ انشمندیاند یبرا استفاده قابل و دیمف اریبس مطالب، و موضوع لحاظ از اثر نیا. 0
 کهنیا ژهیوبه ،است اندلسۀ دور در یادب نقد ۀعرص در گرفتهصورت تحوالت و یعرب زبان
 . اندبرشمرده نیخاورزم یادبا و ناقدان رویپ و مقلد را برهه نیا ناقدانِ و ادبا

 که است اثر نیا ۀبرجست یهایژگیو از ،یعرب یوایش و سیسل ح،یفص اریبس شِیگو 
 یسع دهنگارن. شودیم مشاهده آن در یاندک یدستور اشتباهات و ییرسا و وایش قلم سنده،ینو

 کوتاه، را جمالت و زدیبپره دشوار و ذهن از دور و کاربردکم یهاواژه یریکارگهب از کرده
 .کند انیب ابهام و یدگیچیپ از برکنارِ و وایش روان،
 و توجه لقاب یبنددسته با توانسته موضوع، نیا در شگامیپ اثری منزلۀبه کتاب نیا. 9
 به را ینینو هاینکته و کند لیتحل و هیتجز را اندلس نیسرزم در یادب نقد خیتار ،یمنظم

 دوران نیا از ماندهیبرجا یخط یهاکتاب یحت و اول دست منابع از زیرا ،دهد ارائه خواننده
  آثار که دارد ییهایکاست ،یاصل موضوع ۀحوز در کتاب که هرچند است؛ برده بهره

 .اندکرده برطرف را کمبودها نیا ،یو از پس ۀافتینگارش

 ها نوشتپی
صفحه  918ص انتشار یافته است، اما چاپ دوم این کتاب، در  098، در دارالفکر دمشق در 9118این اثر، ابتدا در سال  .9

 یافتن چاپ دوم این کتاب مشخص نیست و با وجود تالشصورت ناقص انتشار یافته است. دلیل ناقص انتشار و به
 تر است، دست نیافتیم. بنابر گفتۀ نویسنده در مقدمۀای از چاپ نخست این کتاب که کاملشایان نگارنده، به نسخه

های میانی ادب عربی ای از حیات ادبی و فکری اندلس در قرنکتاب، هدف اصلی وی از نگارش این اثر، بیان شمه
ها و آثار نقدیِ این دوران را بررسی کرده است. وی مدعی است این کتاب، نخستین اثری است که پژوهش است.

 رو بوده است، اندکیِآوری و بررسی نقد ادبی در دوران اندلس با آن روبهچالشی که وی در نگارش این کتاب و جمع
، 9119، الدایةاند )یاری از این تألیفات از بین رفتهآثار نقدی در اندلس و مفقود یا خطی بودنِ برخی آثار است که بس

 (.1ص. 

 است. أدب الکاتب. نام صحیح کتاب، 0
های اشبیلیۀ، روی در سفر به شه .زاده شد« مرسیۀ»ق در 010معروف به ابن سالم در سال ، سلیمان بن موسی ،کالعی. 9

ی مؤثر به اقدامات« بلنسیۀ»ه همراه یکی از قضات شاطبۀ، غرناطۀ و اسکندریۀ به فراگیری علوم مبادرت ورزید. وی ب
که بر ضد یعقوب فاتح اول نزدیک نبردی  ق در جریان191سال  ۀحجوی سرانجام در ذی .بر ضد مسیحیت دست زد
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االكتفاء بما تضمنه من مغازی رسول اهلل صلّی اهلل علیه و سلّم والثالثة  نام اثر مشهور وی .بلنسیۀ روی داد، کشته شد
 است. احکام صنعة الکالمو   الخلفاء
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