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Abstract 

Books written on one subject sometimes raise the question of what is the next benefit of having 

one? Did the defect or defect of the second author lead him to write a new work, or even beyond 

that, despite the large number of works in selected texts, which are sometimes accompanied by 

descriptions and analysis, what is the benefit? The two books reviewed were written in one 

year, and each was compiled with a specific motivation or sense of need. If the two works were 

on the same level and with the same approach, the balance would be more precise and a little 

more difficult, but of these two works, Mr. Ameri's book is a textbook for this subject and the 

other is in line with the books of The organization for researching and composing university 

textbooks in the haumanities (SAMT) He intends to publish these books and the author intends 

to complete his history book. Also, due to the different nature of the two works of evaluation 

and accurate comparison between the two books, it may seem unacceptable and unreasonable. 

One of the most important results of this research is that there are many problems in form and 

content in both books that should not be in educational books and the selection of poems in the 

Ameri's book is more based on Bachelor's students reality and in the selected book is more 

complete and varied and used.  

Keywords: Book criticism; The choices of literary texts; Appearance; Form; Weaknesses and 

Strengths. 
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 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، نقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 592 -592، 9911 پاییز و زمستان، دومنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال اول، شمارة دوفصل

مختارات من النصوص األدبية في العصر العباسي بررسی دو کتاب 

 (2المنتخب من نظم العصر العباسي و نثره ) والثاني 
  *سیدرضا میراحمدی

 چكیده
این سؤال را درپی دارد که با وجود بودن یکی، شود گاهی هایی که در یک موضوع نگاشته میکتاب

فایدة بعدی چیست؟ آیا نقص یا خللی نویسندة دوم را بر آن داشته که دست به نگارش جدیدی 
بزند یا حتی فراتر از آن با وجود بودن تألیفات فراوانی در متون منتخب، که گاهی با شرح و تحلیل 

کتاب موردنقد در یک سال نگاشته شده و هر کدام با آورد؟ دو بار میهمراه است، چه سودی به
ای خاص یا احساس نیازی گردآوری شده است. اگر دو تألیف در یک سطح و با رویکرد انگیزه

عامری  مختاراتشد، اما از این دو تألیف تر میتر و قدری سختواحدی بود امر موازنه دقیق
های سازمان سمت است د و دیگری در راستای کتابآیشمار میای برای این مادة درسی بهنامهدرس

 ها دارد. نویسنده قصدکه بیشتر جنبة آموزشی دارد و معیارهای خاصی نیز برای چاپ این کتاب
سبب شکل دو اثر و شیوة پرداختن به متون این خود را تکمیل کتاب تاریخ خود دانسته است. به

یق ترین نتایج حاصل از این تحقرسد. از مهمنظر میدوره، مقایسة دقیق بین دو کتاب کمی دشوار به
های آنکه اشکاالت تقریباً فراوان شکلی و محتوایی در هر دو کتاب وجود دارد که نباید در کتاب

 بیشتر بر اساس واقعیت دانشجوی مختاراتها در کتاب آموزشی وجود داشته باشد. گزینش سروده
تر نوعتر و متکامل المنتخبآید، اما متون در کتاب شمار میهنامه بکارشناسی است و کامالً یک درس

 است.
 ، شکل، محتوا، نقاط ضعف و قوت.مختارات ، کتابالمنتخبنقد کتاب، کتاب  :کلیدواژگان
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 مقدمه. 9
و  ویژه حوزة علوم انسانیهای مختلف علوم و بهبا توجه به حساسیت تألیف کتاب در حوزه

ها هم غالباً با دشواری همراه است و شاید گاهی از دایرة انصاف آن نیز موضوعات ادبی، نقد
خارج شود، اما راه انتقاد سازنده همیشه باز است و گریزی از آن نیست. شاید تمرکز بر عیب 

های آشکار چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ محتوایی، آن هم بر اساس قواعد و و نقص
 ترآمد نویسنده در جهت پختهذوق امری مورد خوش هنجارهای مربوط و گاهی با تکیه بر

 هاست.شدن کار و مقبول همگان شدن برای عدم تکرار آن
تر باشد، چون در انتها مجبور در کارهایی از شاخة موازنه و مقارنه شاید امر کمی سخت

 شویم. ضمن اینکه درمورد دو کتاببه صدور حکم به برتری یکی و فرودانستن دیگری می
أفرام  ثةالمجانی الحدي سبب اینکه یکی کامالً ازها، بهر باید گفت که موازنة دقیق بین آنحاض

جبوریم رسد و گویا منظر میها، کمی دور بهگرفته شده است و دیگری غالباً از دیوانالبستانی 
 هر کدام را جداگانه وارسیم و هرجا مشترکی بین آن دو بود، به مقایسه دست بزنیم.

ترین ادوار ادبی است، پس در ا که دو کتاب موردنقد دربارة متون ادبیِ یکی از مهماز آنج
تری به خرج داد. لذا، با توجه به موضوع انتخاب متون و در نقد آن باید دقت فراتر و افزون

یرد و خود گآن، که انتخاب متون است، بیشتر شیوة پرداخت نویسندگان مورد ارزیابی قرار می
 د.آیدآورندگان مورد توجه نیستند و از عهدة نویسندة این سطور نیز برنمیمتون و پدی

 . پیشینۀ تحقیق9ـ9
های فراوانی را از این دست نام برد. البته برخی از توان کتابدرمورد پیشینة این موضوع می

سبب پردازش انتقادی به متون منتخب و فرض مخاطبان خاص با سطحی ها بهاین کتاب
روند؛ مار میشاز سطح دو کتاب مورد مقایسه خیلی فراترند، اما تقریباً از همین سنخ بهباالتر، 

ترین شعرا و نثرنویسان این دوره است. در ادامه و برخی دیگر صرف انتخاب متونی از مهم
لشعراء ا عبده بدوی؛ دراسات فی النص الشعري،شود. کتاب ها اشاره میترین آنبه برخی از مهم

لمفيد اأحمد اإلسکندری؛  المنتخب من أدب العرب،درویش العربی؛ ون فی العصر العباسی، المحدث
الرائد فی  ؛مصطفی الشکعةالشعر والشعراء فی العصر العباسی، ؛ مفيد قميحةفی األدب العربی، 

اد فؤ، شيخو المجانی الحديثة عن مجانی األب؛ نعيم الحمصی الرائد، ؛إنعام الجندياألدب العربی، 



 712   .المنتخب من..و فی العصر العباسی الثانی األدبية  مختارات من النصوصبررسی دو کتاب 

 ،روائع من األدب العربی، طرائف من روائع األدب العربی ،رأحمد تيمو ،مختارات؛ البستانی أفرام
نیز دو مقاله از نویسندة این سطرها در نقد دو کتاب در زمینة شعر الدین الهواری؛ و... . صالح

این دوره نوشته شده است و هر دو در پژوهشگاه علوم انسانی چاپ و پذیرش شده است: 
 ،نقد کتاب الشعر والشعراء فی العصر العباسی، درویش عربی، و نقد کتاب الشعراء المحدثون

 مصطفی شکعه.

 . سؤاالت و روش تحقیق5ـ9
 پژوهش را چنین مطرح کرد: هایلشاید برای دست یافتن به نتایج روشن بتوان سؤا

 شود؟ . توفیق نویسندگان در انتخاب متون بر اساس هدف آموزشی چگونه برآورد می5 
 های دو نویسنده عالوه بر انتخاب، چه مقدار سودمند است؟. اضافات و شرح6
شکل و چه در محتوا توفیق بیشتری داشته است و یک از دو کتاب چه در زمینة . کدام9 

 تری برخوردار است؟از دقت فزون
های ه عیبها و سپس بشیوة توصیف و تحلیل و مقارنه، ابتدا به نکویی در این جستار به

ها خواهیم پرداخت؛ های آناین دو کتاب در دو محور اصلی شکل و محتوا و زیرمجموعه
 شکل و محتوای بهتری به دانشجویان ارائه شود. بسا این مادة آموزشی باچه

 ارزیابی دو کتاب .5
نسخه از مجموعه انتشارات دانشگاه سمنان در دو چاپ یک  6000در شمارگان  5مختارات
، ازسوی المنتخبصفحه و کتاب  535، قطع وزیری و 5916و دیگری سال  5937در سال 

صفحه به مخاطبان  666وزیری و در  نسخه، در قطع 100در  5916انتشارات سمت در سال 
 عرضه شده است.

هر دو نویسنده دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه، یکی در سمنان و دیگری در دانشگاه 
دی خاطر کمبوگمان نگارندة این سطور هردو نویسنده احتماالً بهفردوسی مشهد هستند. به

دیگری که در مقدمة آنان دیده  های آموزشی مشاهده کرده بودند یا هر دلیلکه در کتاب
اند، زیرا تا پیش از تألیف این دو کتاب و یا حتی شود، دست به گردآوری مطالب زدهنمی

لمنتخب ایا کتاب  المجانی الحدیثةهای ها متونی را از کتابپس از آن نیز در بیشتر دانشگاه

https://www.kutub-pdf.net/book/2505-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.html


 5911پاییز و زمستان ، دومسال اول، شمارة ، یعرب یاتزبان و ادب ةنقدنام   653

 منزلة تکلیف دانشجوبههای آموزشی و یا اند و به فراخور جلسهکردهانتخاب می اسکندری
 اند.کردهارائه می

ز کنیم و بعد ادر ابتدا دو کتاب را از جهت عنصر شکل و محورهای فرعی آن بررسی می
 آن به سراغ محتوا خواهیم رفت.

 . شكل9ـ5
ای بسیار ساده با دو رنگ سبز و سفید و شمسه مختاراتطرح جلد کتاب  های فنی:ویژگی

تمامی مشخصات کتاب و نویسنده بر رو و عطف آن و آرم دانشگاه زمینه و رنگ در پسکم
سمنان موجود است. پشت جلد کتاب همین مشخصات به زبان انگلیسی درج شده است. 

ها فارسی و صفحة نخست با فونت نستعلیق فارسی فونت عنوان عربی است و بقیة خط
 نگاشته شده است. 

اسبی دارد که تمام جلد را گرفته است و  جلدی سبز یشمی با نمادگونة المنتخبکتاب 
از درای دست دارد و در پشت جلد دست به سمت پرندهسوار آن در صفحة اصلی عنان به

بر پشت اسب نشسته است. شاید این اسب با خفتان مزین، که گل به دهان دارد و کرده است 
گمان باشد و پرنده نیز به نماد آن دوران باشکوه تمدن عربی و مظاهر پیشرفت و رفاه آن دوران

( است. در پایین این شکل نماد سازمان سمت تاریخ عصر عباسینماد ادبیات )مانند کتاب 
ای از آنچه در کتاب است تمام دو صفحة پشت و رو را گرفته است. در پشت جلد خالصه

 (Jadidیا Titrکند و شاید این وجه برتری آن بر کتاب گذشته باشد. فونت جلد )خودنمایی می
و برای نگارش عربی مناسب نیست و شاید فقط نمایان بودن و درشت بودن  فارسی است

 آن سبب انتخاب است. 
 هر دو کتاب دارای جلد شومیز و با چسب گرم صحافی شده است. 

و گاهی پررنگ و گاهی  51و  51در اندازة «  Traditional Arabic»فونت هر دو کتاب 
دارای شکلی خاص  مختاراتآرایی کتاب رنگ است. از لحاظ صفحهها کمویژه در شرحبه

ای آمده است؛ به این شکل که چون نیست و متون برای هر شاعر یا ادیبی در صفحة جداگانه
ابتدا شرح مختصری حتی مختصرتر از آن آورده و سپس قصیده یا متن را به  المجانی الحديثة

است. بعد از آن شرح  المجانی الحديثةمنتخب صورت منتخب آورده است که غالباً همان 
ه شیوة نیز ب المنتخبای از متن را آورده است. کتاب و شرح بیت یا قطعه هاالفاظ یا عبارت
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چینی منظم و صاف کتاب سبب حروفآرایی شده است. بهکتب انتشارات سمت صفحه
 نوازتر است.تر و چشمویژه در اشعار بسیار شکیلبه المنتخب
ای هیچ فصل و بابی ندارد و با یک مقدمه دو صفحه مختاراتکتاب  بندی کتاب:فصل

و یک مدخل به عصر عباسی در شش صفحه شروع شده است. فهرست محتویات البته در 
فصلی است. دو عنوان کلی نظم و نثر، دهندة بیهایی در ابتدا آمده است. فهرست نشانجدول

القسم األول نصوص  فحه است. قسمت اول با عنوانص 61صفحه و دومی در  503اولی در 
 اند. اشعار دقیقاً با هماناز هم جدا شده القسم الثانی نصوص نثريةو دیگری با عنوان  شعرية

به  قتیبه شروع و، از ابن رومی آغاز شده و به طغرایی ختم شده، و نثر از ابنالمجانیچینش 
 األثیر ختم شده است. ابن

ـ که در انتشارات سمت به المنتخباما کتاب  چاپ در راستای همان کتاب تاریخ نویسنده ـ
( ــ بر اساس پنج سرزمین اصلی علم و ادب در آن زمان که زبان 5936رسیده است )آباد، 

شان بوده است، به پنج باب ایران، عراق، مصر، شام و ها رایج بوده یا زبان اصلیعربی در آن
 است. تقسیم شده جزيرةالعرب

نویسنده هر باب را با دو فصل نظم و نثر جدا کرده و در هر فصلی تعدادی شاعر و 
نویسنده جای داده، کمی از شخصیت و شیوة صاحب آن متن سخن رانده است. در پایان 

شده برای این منظور و نیز جوانب فنی آورده چند تمرین و سؤال درمورد مفاهیم متون انتخاب
 است.

پی ردها بدون وقفه و پین کتاب با هر بابی از هم جدا شده است، اما فصلصفحة عنوان ای
 اند.بدون جداسازی در آن جای داده شده

با توجه مختارات، نویسنده دهی کتاب از لحاظ رعایت اصول ارجاع دهی:اصول ارجاع

و شرح  الحديثةالمجانی کتاب  1و  9به آنچه در مقدمه اذعان داشته تمام متون را از دو جلد 

 تةنوشتاريخ األدب العربی های تاریخی را از کتاب و برخی اشاره المعجم الوسيطها را کلمه
رسد این کتاب با وجود چنین اشارة صریح و عدم وجود نظر میحنا الفاخوری گرفته است. به

ـ که البته از منبعی دیگر هم استفاده نکرده ــ درس ن مادة ای در اینامهفهرست منابع در آخر ـ
ورت صارجاعات تقریباً فراوان و به المنتخب درسی است و فراتر از آن نیست. اما در کتاب

 صورت پاورقی است. های شعری و نثری بهمتنی و گزیدهدرون
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شده، همانطور که پیش از این اشاره شد، فونت انتخاب الخط و حروفچینی:رسم
 الخط عربی است دارد. به رسممخصوص خط عربی است و آنچه را مربوط 

در ادامه به برخی محاسن و معایب که در هر دو کتاب از لحاظ شکلی وجود داشته است، 
 اشاره خواهیم کرد: 

 . شكل دو اثر9ـ9ـ5
ها ابیات شعری چون در جدول ویژه تایپ نشده، تقریباً در تمام سروده مختاراتدر کتاب 

صورت منظم در جدول قرار قصاید به المنتخباب ناهمسان و نایکنواخت است. اما در کت
 دور است.داده شده و از نامتوازنی کتاب پیشین به

ی آورحسن است و پشت سر هم مختاراتای مستقل در کتاب آوردن قصاید در صفحه

 کننده است.کمی خسته المنتخبها در کتاب قصیده
ت که البته این امر به فوندر هر دو کتاب تشدید و کسره زیر آن درست ننشسته است 

 کتاب مربوط است.
های نگارشی را استفاده کرده و گاهی در ابیات عالمت المجانیعامری گاهی مانند مؤلف 

إذا جاءنا : 60بیت  66کار گرفته شده است، مانند ص. ها گاهی نیز نابجا بهنه، که این عالمت
 . العافی، رأي، فی وجوهنا...

های متتر عالطور کلی کمرو هستیم، ولی بها چنین چیزی روبهنیز ب المنتخبدر کتاب 
 است.کار رفته نگارشی در آن به

 منتخبالبعد از پایان قطعة منتخب آورده شده است، اما در کتاب  مختاراتها در شرح بیت
اندازة همان ابیات آورده شده است که هر کدام صورت پاورقی و بهدر زیر همان صفحه به

شاید عیبی داشته باشد. برای مطالعة چندباره و مراجعة آسان در پاورقی بهتر است،  حسنی و
 نماید.ولی برای کاوش ذهنی و کمی تأمل در آخر بهتر می

، 11، 96، 91های مدور، گاهی با عالمت = یا ـ )صفحات چینی بیتعامری در حروف
( یکنواخت کار نکرده 71( و گاهی با شکستن همان کلمة مشترک بین دو مصراع )ص. 10

 . 17، 93، 97های ای بدان اشاره کند، مانند: صفحهگونهو گاهی نیز فراموش کرده است به
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ای ههای مدور بیشتر به راه درست رفته است، مانند: صفحهمرضیه آباد نیز در چیدمان بیت
 51حة . گاهی خطا کرده است، مانند: صف651، و 576، 579، 576، 566، 561، 569، 566
بیت مدور را  16یا گاهی مانند صفحة   (دُرَ    رًا) نظيما وبراً عظيما را دألنی تأمّلت منه  كوذا

 507، و ص. 1بیت  10بی هیچ عالمتی آورده و زمانی نیز بد تایپ شده است؛ مانند: ص. 
چینی بیت مدور هچ عالمتی ندارد و در حروف 651. برخی اوقات نیز مانند صفحة 3بیت 

بیت مدور را هم جدا نوشته و هم در وسط آن  530نیز از هم جدا نیست. گاهی مثل صفحة 
 دالّ بر آن را آورده است.« م»عالمت 

 چینی های امالیی و حروف. غلط5ـ9ـ5
چینی وجود دارد که بعد از ذکر محاسن در هر دو کتاب اشتباهات امالیی و نگارشی و حروف

 کنیم.ها اشاره میبه آن
گذاری کلمة را در حرکت المجانیاشتباه کتاب  51بیت  11، صفحة مختاراتدر کتاب 

رده و درستی اصالح کاستجمعا که آن را مبنی للمعلوم دیده است، مبنی للمجهول دانسته و به
 شرح داده است. اما اشتباهات آن بدین شرح است:

آوردن تنوین  56ص.  ؛کأنّهی جابه کأن َ هـ 5بیت  51ص. ؛ جانباهجای به جاتباه 56ص. 

فاصلة  60بیت  69ص. کلّ مبارز؛  از آغاز بیت: واوحذف  60ص.  ؛کرامٍدر آخر بیت در کلمة 

؛ بالسیوف جایبه بالسوف 61ص. ؛ أذنابهاجای به أذبابها 61ص.  ؛مالُهم جایبه ما لُهمکلمه 

؛ الکُرهجای به الکرة 91ص. ؛ تطلّبونیجای به تطلبّونی 99؛ ص. مُعنَّیجای به معنیً 61ص. 
 13. صإلیه؛ جای به ألیهآورده و معنی نیز براساس آن آمده است، خبئا را  خبثاکلمة  91ص. 

ص. ؛ علیجای به عای 13ص.  ؛به تکرار ازیبدون نأخذ  تکرار فعل، استحیاجای به استحی
؛ الرّهبانجای به الهبان 76 ص.النظر؛ جای به النطر 76ص. ؛ االستراتیجیجای به الستراتیجی 75

( حذف کلمة خفف الوطء ما أديم األرض) 1بیت  71ص. ؛ قاطعةجای به فاطعة 73ص. 
جای به األحساد 36ت؛ ص. را این گونه تایپ کرده است قس ْ قستَ 6بیت  30ص. ؛ )أظنّ(

إلی  565ص. ؛ أهَبتُجای به أهَیت 551؛ ص. انفکاکجای به کانفا 6بیت  15؛ ص. األجساد
 .المتقدّمجای به المنقدّم

 کنیم:نیز با اشتباهات از این دست برخورد می المنتخبو در کتاب 
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عشنا إلی؟ رأينا فی ) أنحذف حرف  5بیت  51ص. النوی؛ جای به النوی 6بیت  50ص. 
 96در شرح؛ ص.  بیاضتکرر کلمة  57؛ ص. لم تنياجای به لم ينيا 56(؛ ص. الهوي عجبا

دوبار که  1967پاورقی: ابن مسعود،  15عطف؛ ص.  واوحذف  99؛ ص.اإلبلجای به األبل

 ؛الغلولجای به الغول ،الرأيجای به الرأي 11شود؛ ص ای در کتابی یافت نمیچنین صفحه
ویرگول، جای نقطهویرگول به 13؛ ص. یقیجای به یقی 16جای وَجَع؛ص. وجُع به 15ص. 

 71(؛ ص. 571، ص. 5163)الشلبی،  6استفاده کرد  ویرگولنقطهکه باید ییش از بیان علت از 
جای به بتُ 36؛ ص. حال کونهنّجای به حالکونهنّ؛ بمصر جایبه مصر مدينةاسم  الفسطاط

 جایبه يضاحيه 503؛ ص. صحةجای به صحّه 16؛ ص. قرنيه جایبه قرنية 16؛ ص. بتُّ

معنای العِن الح به جای شرح جدای هر یک از دو کلمةبه : الئم عاذل،الح 501؛ ص. يضاهيه

مذ جای به كمذمحتچسبیدگی دو کلمه و صعوبت قرائت:  556؛ ص. معنای الئموعاذل به
جای به ال هوتيهافاصلة حروف یک کلمه:  557؛ ص. يقفِّيه جایبه يققية 551؛ ص. محتك

)وزن خراب است(؛  األطاللجای به الطالل 577؛ ص. وفاةجای به وفات 553؛ ص. الهوتيها

؛ ص. مذ غابجای بدون فاصله به مذغاب 5بیت 511؛ ص. استوزرهجای به استوزه 530ص. 

 .قالقس جایبه قالس 656ص.  ها أنا؛جای به هأنا 655
ته کتاب، البچینی در هر دو یابیم که اشتباهات امالیی و حروفای گذرا درمیبا مشاهده

راتر عنوان کتاب آموزشی، کمی فها بهبه اقتضای فراوانی متون هر کدام و نیز درنظر گرفتن آن
 های بعدی اصالح شود.از حد معمول است و باید در چاپ

 کنیم:در این قسمت به اشتباهاتی که در رسم همزه روی داده است، اشاره می
عدم کتابت  91؛ ص. 3جاؤواجای به جاءواکرسی همزه  99ص.  :مختاراتدر کتاب 

 إخفاء ضوءها، شاؤواجای به شاءوا 73ص. ؛ االنتقامجای به اإلنتقامدرست همزة وصل در کلمة 

  .أعداؤكجای به أعداءُك فال یستطیع 555ص. ؛ ضوئهاجای به

اإلفتقاد  55؛ ص. اغترم جایبه إغترم 1؛ ص.اقضجای به إقض 1ص.  :المنتخبدر کتاب 
 19؛ ص. افعلواجای به إفعلوا 11؛ ص. اعترافجای به إعتراف 19؛ ص. االفتقادجای به

 جایبه أدرس 656،  560، 511، 516؛ صفحات اِنعمجای به إنعَم؛ االعتزالجای به اإلعتزال
 615جای ازداد؛ ص.إزداد بهاکسر؛ جای به إکسر 561؛ ص. اعلمجای به إعلم؛ ص. اُدرس
 ی.ادّع جایبه إدّعی
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مربوط به همزة وصل است، که به رسم همزة  المنتخبهمة اشتباهات این مورد در کتاب 

 مربوط به کرسی همزه است. مختاراتقطع نگاشته شده است، اما تمام خطاهای کتاب 

دارای ریتم مشخص است، اما در برخی از قصاید کتاب  مختاراتگذاری ابیات در حرکت
خورد و حتی جاهایی که نیاز به حرکت داشته، بدون حرکت آمده هم میاین ریتم به المنتخب

گذاری، بیش از حد الزم است و برخی حرکت المنتخباست. در برخی از متون نثری کتاب 
 تر از آن حد.اوقات کم

هایی که حرف شمسی دارند فراموش شده است و فقط در هردو کتاب تشدید در کلمه
 به حرکت بسنده شده است.

ها در ترین آنگذاری نیز هستیم که برخی از مهمو کتاب شاهد خطاهای حرکتدر هر د
  آید:ادامه می

 وعضبِ 59بیت  66ص. مثلِ؛  جایبهمثلَ ، خَلل جایبه خِلَل 60ص. :مختاراتدر کتاب 
 61ص.شُرَّ ؛ جای به شَرَّ 61ص. بشَّر؛ جای به بَشَر 66ص.؛ یَکثُرِجای به یکُثرِ، عضبٍجای به

بیت  90ص. کلُّ؛ جای به کلَّ 90ص. عدتْ؛ جای به عَدَتَ 67؛ ص. هل إِنّجای به هل أَنّ
جای یَعُدُّ؛ ص. یُعدَّ به 1بیت  97؛ ص. الطعنَ کلُّجای به یعید علیها الطعنُ کلَّ ابن همة 61
تَدْمی؛ جای به تَدَمی 63ص. ؛ الـحُفاةجای به اُلحفاة 55بیت  93ص. ؛  حُلواًجای به حُلوَاً 97

جای به أَحداهما 11ص. ؛ اللیلَجای به أنّ اللیلِ 56بیت  19ص. ؛ إقدامٌجای به إقدامُ 76ص. 
 56بیت  509ص. ؛ الرِّفقجای به الرَفق 506ص. ؛ رُضابجای به رِضاب 500؛ ص. إِحداهما

علی جای به علیَّ 501ص. لم أُوَقَّ؛ جای به لم أُوقَ 5بیت  506ص. ؛ أُودِّعهجای به أودِعه

 .المنزلة
)آخر مصراع اول و آخرین کلمة  مغربُجای به مغربٌ 5بیت  3ص.  :المنتخبدر کتاب 

 56ص. ؛ قصیربه جای  قصیرٌ تنوین آخر بیت 53بیت  15گیرد(؛ ص. بیت هرگز تنوین نمی
 (فهِمت)به جای  فهَمتُ 5گذاری بیت عدم حرکت 59؛ ص. المـَودّةجای به المـُـودّة 53بیت 
وم جناس معل گذاری دقیق دو کلمه،، و با حرکتوال عجبا أن أهیما متُهِـفَ ؛یا سیدی ککتاب
جای به لمصطحَبا پاورقی 56؛ ص. أوقدتُجای به أوقدتْ 51بیت  51شود؛ ص. می

؛ رصَّعیجای به رَّصعی 69گونه وارد کرده است؛ ص. های قصیده همینکه در بیت المصطحِب
؛ شعری جایبه شَّعری 91؛ ص. أهَّلتجای به هلَّتأ 96؛ ص. المُتاحجای به الـمتُاح 61ص.
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گذاری در حالی که نیاز عدم حرکت 16ص. أهلَه؛جای به أهلِهو  أتعبَجای به أتعبُ 91ص. 
. (؛ صوما دروا أننی ذو طور سيناء طور ابن سينا زمانا قد فُرقت به/) 11داشته است، و نیز ص. 

جای به یحسُبُ، المُعَظمةجای به المَعَظَّمة، وَجَعجای به وجُع الرأس 15؛ ص. أنجای به آن 16
جای بهنَغتُّر  500(؛ ص.601، ص. 6005)نعمه و همکاران،  یزأَرجای به یزئِر 31؛ ص. یُحسَبُ

األشداق  556؛ ص. بضفيرتَيهجای به بضفيرتْيه 506ص.  أمانینا؛جای بهأمانَینا  500؛ ص. نغترُّ
 616؛ ص. رَیِّهجای به رِیِ 513ص.  (؛711، ص.6005)نعمه،  الشِّدق جایبهجمع الشَّدق 
 جلتِ الخالفة.جای ... به جلتْ الخالفةُ

 . خطای صرفی/ نحوی/ لغوی 9ـ9ـ5

داند، درحالی که فعیل به معنای فاعل را صیغة مبالغه می نَعیّکلمة  30: ص. مختاراتدر کتاب 

شد صفت . آیا نمیقد تصاعدت من داخل أوعية حفظها الضخمة 31؛ ص. مبالغهاست بدون 
تر هگونه سادویژه اینکه در نثر مجال برای ایناولی را بیاورد و بعد جملة وصفی دوم را، به

 آوردن باز است.
: 91شرح بیت  91؛ ص. تشبيه الجمعجای به التشبيه الجمع 59ص.  :المنتخبدر کتاب 

يعقوب، که ممنوع است ) أنهمراه کردن فعل شروع با  15؛ ص. ابيضّجای به شَعريابيضّت 
را از باب اشتغال دانسته  الجود، واژة إذا الجود لم يرزق خالصا 79(؛ ص. 191 ، ص.0222

گرفته نه  العجرا جمع  عجلوا 501؛ ص. العالقة الجزئيةجای به الجزئيةعالقة  71است؟؛ ص. 

 .تغريدکنّ به نسبت قبل از آن العجة
 اند.ها جدا کردهآن از شرح کلمه هیشب ایرا با عبارت یقول  هاتیشرح به سندیهر دو نو

 . محتوا 5ـ5
 دهی و مراجع مورد استفادهشیوة ارجاع. 9ـ5ـ5

در مقدمه اذعان داشته که متون این کتاب را از  مختاراتبا توجه به اینکه نویسندة کتاب 

دهی مگر در موارد اندک، ندارد و در پایان نیز فهرست گرفته است تقریباً هیچ ارجاع المجانی

هم در قسمت تاریخی و هم در شرح ابیات و کلمات  المنتخببینیم. اما در کتاب مراجعی نمی
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بینیم و در پایان نیز فهرست دارای انی را میو نیز در ارجاع به دیوان شاعران ارجاعات فراو
 حدود هفتاد مرجع است. 

براساس سرفصل مصوب این مادة درسی، دارای یک مقدمة کوتاه در آغاز  مختاراتکتاب 
صورت بسیار مختصر به عصر عباسی دوم، آن هم از ناحیة سیاسی و حیات کتاب است که به

امات، تراسل و نقد ادبی پرداخته است. گفتنی آنکه ادبی آن دوره و نیز موضوع نثر و قصه، مق
با  خبالمنتبه هیچ منبعی استناد نکرده و یا ارجاع نداده است. اما کتاب  المجانیمانند کتاب 

توجه به پیشینة تألیف کتاب تاریخ ادبیات هیچ مدخل تاریخی نیاورده یا نیاز ندیده است. 
سازد، مگر اینکه به فضای آن دوران وارد می گمان آوردن یک مقدمة تاریخی، دانشجو رابی

 دو کتاب را با هم در یک نیمسال برای تدریس انتخاب کنند.
نواخت و ثابت نیست. برخی اوقات مثل در شرح احوال صاحبان متن، یک المنتخبکتاب 

، 656، 609، 536، 577، 596، 553، 556، 19، 33، 75، 61، 60، 19، 99، 53، 7های صفحه
ها ارجاع داده است، که خود این امر نیز جای سؤال دارد؛ چرا به کتاب تاریخ آن 619و  691

ها بهره که در آن کتاب نیز مراجع دست اول یا دومی وجود داشته است که نویسنده از آن
، 511، 511، 567، 17، 10مرجع است، ازجمله صفحاتبرده است. برخی اوقات کتاب بی

وگاهی به مراجعی تاریخی ارجاع داده است؛  611و  695 ،666، 660، 656، 650، 607
های طور کلی در مراجع، کتاب. و به616، و 530، 576، 511، 11، 19های ازجمله صفحه

 بینیم.تری را میتاریخ ادبیات کم

 یپرداخت لغو وةیش. 5ـ5ـ5
اورقی در پ بینیم در هر دو کتاب پس از آوردن متن شعری یا نثریلغوی می از لحاظ پرداخت

یا پس از پایان متن به شرح مفردات دشوار پرداخته شده و پس از آن شرح بیت یا قطعة نثری 
، 15 ،10فحات چون صتر است کم المنتخبهای نثری در کتاب آمده است. البته شرح عبارت

شرح نثر مانند شعر فراوان است. عامری عالوه  مختاراتکه شاهد شرح هستیم، اما در  19 و
ز ا یرا، چه مشکل و چه آسان، شرح داده است. شرح برخ اتیاب یتمام ،هاواژه بر بیشتر

 شتریا بام فؤاد أفرام البستانیبه قلم است  یمجانشرح همان  قاًیدق مختاراتدر کتاب  اتیاب
فحة صکلمه یا عبارت چون آوردن شرح  . البته گاهی بااست سندهیقلم خود نوبه  هاتیشرح ب

های بسیار مرضیه آباد برخی از بیت .شوددر میان شرح بیت سبب خستگی و آزردگی می 73
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. برخی اوقات  7بیت  1آید، مثل صفحة شمار میواضح را شرح نداده است، که حُسن کار به
اکثر ابیات،  59صفحة  نیز یک واژه و یا عبارتی را شرح داده و شرح کلی را رها کرده است،

 مانند ،شاعران است یهاوانیاز خود ددر این کتاب  اتیاز اب یشرح برخ. 1بیت  10صفحة 
مثل  ،گرفته است المجانی الحديثةرا از  یبرخ ای 96فحة ص یو ارجان 53فحة ص یوردیاب

ای در بیشتر اوقات آشکار و تمیز است و پیچیدگی المنتخبشرح ابیات در  .ییطغرا دةیقص
 ها مشهود نیست.در آن

تر صورت مختصرتر و روشنمناسبت قصاید را به المجانیمانند  مختاراتصاحب کتاب 
ها نیز چنین چیزی را شاهد نیستیم، حتی ترتیب قصیده المنتخبآورده است، اما در کتاب 

ر هم ب مانند همان کتاب در اکثر قریب به اتفاق همان ترتیب را داراست و گاهی نیز ترتیب را
 زده است )متنبی(.

ورود  یبرا یامقدمهرفت دارای از آنجا که هر دو کتاب جنبة آموزشی دارند، انتظار می
ریتم شرح  .وجود داشته باشددر دو سه سطر  یآن دوره حت یبه نثر و اشاره به مکاتب نثر

ورت صمتفاوت است؛ گاهی شرح مفردات و پس از آن شرح نثر به مختاراتمتون نثری در 
و  511های همدانی و صفحه مقامةبرای  510و  517های کلی آمده است، مانند صفحه

برای متن ابن األثیر. گاهی به شرح کلی نثر  571حریری، همچنین صفحة  مقامةبرای 561
رسد اگر در قسمت نثر چون آباد به همان شرح مفردات بسنده بسنده کرده است و به نظر می

ها را ها و جملههای دشوار و گاهی نیز عبارتفقط واژه مختاراتمؤلف کرد، کافی بود. می
؛ به این صورت که بندهای معینی را در قالب شرح کلمات 10شرح داده است، مانند صفحة 

از هم جدا ساخته و البته این بندها معنای کاملی را هم ادا نکرده است. ضمن اینکه هرگاه از 
ره کرده و در بقیة اوقات معلوم نیست از کدام فرهنگ لغتی جایی شرح را برداشته است اشا

 استفاده کرده است.
را برگزیده  المجانیهای موجود در کتاب همان عنوان مختاراتها کتاب عنوانانتخاب در 

ها را از همان اولین تمامی عنوان المنتخبو چیزی اضافه یا کم نکرده است، اما مؤلف کتاب 
ـ از اولین جملة نثری انتخاب کرده است.مصراع قصیدة منتخب و  ـ مگر در مواردی ـ  در نثر ـ

 یید انتخاب شود تا دانشجو ضمن آشنایقصابهترین و مشهورترین  دیدر انتخاب اشعار با
. مختاراتی در رض فید شریقصا مثل انتخاب ؛دچار مشکل نشود یها در مراحل بعدبا آن

فراوانی بیشتری دارد و سببی نیز برای آن در مقدمه ذکر نشده است  المنتخباین امر در کتاب 
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بیشتر همان قصاید مشهوری است که  مختاراتتا مخاطب چرایی آن را درک کند. در کتاب 
ها را خوب یاد گرفته باشد، اما کتاب دوم عالوه بر رود دانشجوی کارشناسی آنتوقع می

عمیدالدین أسعد بن نصر، قصاید  10صفحة نامشهور بودن برخی از صاحبان متن، چون 
دشواری را برگزیده است که در سطح یادگیری دانشجوی کارشناسی نیست. انتخاب قصاید 

 در این کتاب گاهی هیچ معیار معینی ندارد؛ نه شهرت نه موضوع و نه چیز دیگر.
 ختاراتمای بیش نیست، اما کتاب نامهدرس المنتخبالبته نباید از نظر دور داشت که  

 نامه است. گردآوری تقریباً مناسبی است که خیلی فراتر از درس
یش شاید کمی ب المنتخبتر است و بر عکس در های بالغی کماشاره مختاراتدر کتاب 

ای که در اندک مواردی که به فنون بالغی اشاره نکرده، مخاطب را متوقع گونهاز حد الزم؛ به
 کافی است و مستحسن. مختاراتسندة کتاب های نویاست، اما اشارهکرده 

 ها، إعرابصورت یکنواخت منحصر در معانی برخی واژهبه مختاراتها در کتاب تمرین
  ها و استنباط و استخراج برخی معانی است.برخی ابیات یا واژه

جداگانه  و ، انتخاب شدهحوشرمها از خود همان متون نیتمرنیز بیشتر  المنتخبدر کتاب 
ضمن  .ستیلغت کارآمد ن میتعل ةنیهم در زم یلیخو شاید  را درنظر نگرفته است یمتون

. ص؛ مانند: باالتر است یکارشناس یها عام است و از سطح دانشجونیاز تمر یکه برخنیا
 نیتمر 53 .ص ؛1و  5تم  51 .ص (؛بين خصائص تشبيه الخوارزمی فی حبسيته) 1و  5تم  56

اکتب ) 1و  5تم  16 .ص؛ 1تم  10.ص ؛6و  5تم  96 .ص ؛5تم  66.ص ؛5تم  53 .ص ؛5
 .ص ؛(القصيدة یتحدث عن التصوير الفنی ف) 5تم  36 .ص ؛5تم  61 .ص ؛(ازدواجية السجع

ما ) 1تم  591. ص ؛1و  5تم  506 .ص؛ (بين ما فی المقطوعة من أسلوب الحوار) 1تم  16
قارن بين رسالة العماد ورسالة ابن ) 5تم  511 .ص ؛(فی أظهر مظاهر التکلف فی المقامتين كرأي

اُدرس الدمع ومترادفاته کموتيف فی شعر الوأواء ) 9تم  560.ص ؛(...األثيرمن ناحية الصنعة
 (؛؟؟بين السبب لمشابهة صوت النعیّ صوت البشيرفی رأي أبی العالء) 6تم  566 .ص (؛لدمشقی؟ا

بين  نقار) 5تم 655 .ص؛ است. یکل 1و  6و  5تم  576 .ص؛ کلی 7و  1 تم 566.ص
ادرس است ) یکل 11 و 5تم  661. ص (؛زهديات ابن الکيزانی وبين زهديات أبی العتاهية...

؛ (؟تماعياجنقدا ا (البهاء زهير) هل تجد فی خمريته) 1تم  690. ص ؛(يالکبرالمفارقة فی التائية 

بين ) 9و 6تم  611. ص ؛القاضی الفاضل بتصنع العماد اإلصفهانی ...( عقارن تصن) 5تم 691. ص
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 ؛(أسلوب العمارة اليمنی فی قصيدته... يکيف تر) 5تم 611 .ص ؛(ميزات التهامی فی رثائه المذکور
 (.يذکره ألسلوبه فی کتابه النکت العصرية؟ لتیما هو الميزات ا) 6تم  666.ص

 طرح درس . اندازه و سطح متون بر اساس9ـ5ـ5
تقریباً بر اساس واقعیت یک نیمسال برای نظم و دیگر برای نثر گردآوری  مختاراتکتاب 

با این حجم باال و بعضاً دشوار متناسب با  المنتخبشده است، اما گزینش قصاید در کتاب 
، 97، 69، 53های انتخابی صفحات سطح دانشجوی کارشناسی نیست، برای نمونه سروده

جلسة درسی  56با  المنتخبشاهد این مطلب است. حجم متون در کتاب  551، و 559، 556
مطابق نیست، مگر اینکه با فرمت دیگر بخواهیم آن را برای دانشجویان دیگر تدریس کنیم؛ 

 دلیل شکل کار، بدون تحلیل، مناسب دانشجوی مقطع ارشد نیست.که آن هم به
یش از ورود به برخی از ایرادهای جزئی محتوایی که پرتعداد نیز است، به مقایسة مقدمة پ

 گاه آن خطاهای پراکنده را ذکر خواهیم کرد.پردازیم و آندو کتاب می
عامری در مقدمه به شیوة کار پرداخته است و اینکه کتاب وی بر اساس سطح دانشجویان 

ها ها، عبارتتخاب شعر و هم در توضیح و شرح کلمهزبان، هم در اندورة کارشناسی فارسی
آماده کرده  5نامه را در راستای متون عصر عباسی و ابیات، نگاشته شده است و این درس

یز به های دشوار، ناست. بنا به گفتة وی انتخاب متون بر اساس شهرت متن و کثرت کلمه
 تألیفی و متنی نو با سؤاالت مربوطذوق و تجربة نگارنده بوده و در پایان هر درس تمرینی 

هایی ها اشارهبه همان متن برای آزمودن دانشجویان طراحی کرده است. مؤلف گاهی در متن
صرفی، نحوی و بالغی و بحر شعرها را ذکر کرده است. مقدمة کتاب کوتاه و مرتبط با شکل 

 کار است.
برای هدفی آموزشی در در مقدمه، تألیف خویش را براساس منشور سازمان سمت  آباد

تاريخ  کنندة کتابو کامل 6و نثر دورة عباسی  6راستای تدریس دو مادة نظم دورة عباسی 
است. وی از و نیز یکپارچگی متون درسی دانسته  (0األدب العربی فی العصر العباسی )

ین ا شمارد وهای تألیف این کتاب را نیاز دانشجویان و استادان در این درس برمیانگیزه
 نمای آن عصر و زمان است. داند که آینة تمامگزینش را براساس متونی می

دهد: یکی آنکه متن منتخب، انعکاس دقیقی آباد دو مالک برای گزینش این متون قرار می
شده است. وی شیوة عملکردی خود را در از آن عصر باشد و دیگری زیبایی متون انتخاب
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ر اساس ب المنتخبداند. کتاب پرداختن به جنبة بالغی و نحوی میها و ترکیبات و شرح واژه
و  لیتفص سبب شرح والبته به ــ استاد به ازیبدون ندانشجو که  ی استخودآموزگفتة مؤلف 

های لغت . مؤلف در بخشی از مقدمه، فرهنگرا درک کند آن تواندمی ــ فراوان یهااشاره
د و کنرا ذکر می المعجم الوسيطهای جدید و از فرهنگ العربلسانشدة قدیمی چون استفاده

سبب مجال و مقام اندک در جای دیگر مقدمه، حذف اجزا و ابیاتی از متون برگزیده را به
 داند.می

آشکار است که هر دو مقدمه روشن و گویاست و بنا بر شکل و حیثیت این کار چندان 
 هند.دطریقة پردازش متون را توضیح میبه مقدمة علمی شبیه نیستند و تنها شیوه و 

اهمیتی کم دلیلپردازیم و از برخی موارد نیز بهاینک به چند ایراد جزئی در بُعد محتوایی می
ها و ابیات و سپس از منظر ها و عبارترا در شرح واژه مختاراتگذریم. ابتدا کتاب درمی
 کاویم: های بالغی میکژی

 ه.تعهّده: تباریزائد ناکارآمد برای این کلمه در ساختار بیت: : آوردن معنای 6بیت  56ص. 
(، اما در المجنیّاشاره به اصل کلمه نکرده است ) العسل المشور: در شرح کلمة 51ص. 
 هست. المجانی

 حَوَرمناسب است و  الحوريةشرح داده که برای  البيضاء من النساءرا  الحور: 51ص. 

 واش درست است. نیز شرح طوالنی برای یک نیم بیت: صفتی برای چشم است، البته نتیجه
 .برد مس الخصِر المقرور

را مترادف آورده است که درست و دقیق نیست. عشق  تعذیب، الغرام : برای کلمة57ص. 
 آید.نظر میتر بهو وجد مناسب

 تر است.مترادفی دقیق الظلم شرح داده، حال آنکه الذلّرا با  کلمة الضیم: 53ص. 
 .کأنه خفقان فؤاد عاشق قد حواه صدرجالب نیست:  7: شرح مصراع دوم بیت 61ص. 

عالهم جليد الليل حتی کأنهم بُزاةٌ تجلّی فی مراقبها دقیق و فنی نیست:  1: شرح بیت 61ص.
لذين الشجعان ا كأولئکأن برودة الليل قد سيطرت عليهم حتی کأنّ گونه آورده است: را این قُمرُ

يعتبرهم من الصقور، کأنهم يظهرون لمن يراقبهم کحمام قمري، حيث أصبحوا من المسالمين بعد أن 
 .کانوا من المقاتلين
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وجيش کمثل الليل تسود شمسه / و يحمرّ من : شرح بیت کمی در انتها کژی دارد )61ص. 
أو ثيابهم حُمر. پيشنهاد: ومن کثرة قتل  أعدائه البرّ والبحرُ(: أو أن أعداءهم من الجنس األحمر

 األعداء يميل لون األرض والبحر إلی الحمرة.

ويفرضه لی من جانبه )يفرضه عليه من : شرح مبهم و نازیبای مصراع: 57بیت  66ص. 
 .جانبی(

 بود. تحرز یاتکسب شرح داده است که بهتر  تأخذرا با تحوز : 1بیت  95ص. 
ها با هم معنی کرده است. را بدون توجه به اصل آن يعة نَهدذو م: دو کلمة 3بیت  95ص. 

 يعنی: ..... نهديعنی:.... و  ذو ميعةکرد باید اول اشاره می
 جدّوا.را بدون توجه به اصل آن آورده است:  شمّروا: معنای 56بیت  96ص. 
که را معنا کرده است « یعرِّض بحاسدیه: أی یذمّهم»: در مناسبت قصیده واژة 97ص. 

 اصالً جالب نیست.
 (عجزترا مقابل ) وُفیت( وُفيت بدهري وأيامه ولحن عجزت عن الغادرينا) 5بیت  93ص. 

کند. همان دانسته است، تخطئه می« غدرتُ»را از اینکه آن را مقابل  مجانیداند و صاحب می
 تر است.درست مجانینظر مؤلف 

 است.اشاره نکرده « األجبّ»: به اصل کلمة 1بیت  93ص. 
نیز نیست.  المعجم الوسيطداند؛ چون در را جمع قدیم نمی القدامی: کلمة 7بیت  15ص. 

 مگر غیر از این جمع کلمة دیگری است؟
بیتی همان دو بیت آخر را که زیبا هم بود، حذف کرده است  59: از این قصیدة 11ص. 

 شود.و سببی خاص در آن دیده نمی

را  «لحظ»را شرح داده است. بهتر بود اصل  «وهو النظرالحظه رمقه بلحظه »: کلمة 13ص. 

 فهمید.را می آورد تا دانشجو اصل آناست می «النظر بمؤخر العين يمينا ويسارا»که 

قد أظهر خدوده  عندها أبرز الشقيق خدودا/ صار فيها من لطمه آثار: : »1شرح بیت  13ص. 
یاهی س« مالت إلی السواد فی داخل االحمرار، بلکه الطما بسبب ما حدث فاحمرّت من کثرة اللطم

 اش که طبیعی است.سبب اثر سیلی است، نه قرمزیبه شقائق النعمان

يکلّف سيف »تفاوت دارد و از اصل هم ناجور است:  المجانی: شرح با 9بیت  11ص. 
 الجيش إن سيف الدولة يجعل کلّ همه وشغله هو: «ما التدّعيه الضراغم كلة الجيشَ همَّه وذلوالد
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 . اما بنا بر شرح برقوقی و آنچه از ظاهر این بیتفيقويه و يهتم به کثيرا ليکون أقوي الجيوش

ته من ف سيف الدولة جيشه أن يقوم بما تقتضيه هميکلّآید شرح باید به این ترتیب باشد: برمی
 هر تحملقة البشالغارات والغزوات، وهو أمر ال قبل للجيوش الکثيرة به؛ ألن ما فی همته ليس فی طا

 (.11/ ص. 1، ج.5136)البرقوقی، 
نامناسب است. خُلقت را به معنای بلیت معنا کرده که اصالً با سیاق  6شرح بیت  16ص. 

ر ( و معنایی دووما ضرّها خلق بغير مخالب/وقد خلقت أسيافه والقوائمبیت همخوان نیست )
 دست داده است.به

شرح کمی ناسازگار است. چون با « ... قد فقدوا وال توهّمت أن الناس: »56بیت  11ص. 
 سخریه و هجو پنهان همخوان نیست.

م نقل کرده است که مبه المجانیجایی از در شرح حال أبوفراس عبارتی را با جابه 66ص. 

 .ولکن قرغويه أمر عبده جوشن بالترکيةاست: 

را از منظر « مسافة عالأ تحمل محزونَ الفؤاد قوادم/ علی غصن نائی ال: »9شرح بیت  69ص.

هل تستطيع قوادم جناحك حملك؟ بل مجاز به عالقة جزئیه که دقیق است، شرح نداده است: 
 جناحك کلّه.

شرح داده است، در حالی  «تلطّخت مقابضها بدم األعداء»را « تدمی عوامله: »9بیت  70ص. 
 است. عوامل، صدرالرمحکه 

 کرد نهغاز با گرایش صوفیانه شرح می: شرح قصیدة ابن فارض را باید از آ31ص. 
 ای عادی.صورت قصیدهبه

 .جاي اإلغالقبه الختم: هو الغلق: 16ص. 

 کذب بعضهم لبعضشرح داده است که  «حکايتان کاذبتان»را  «تکاذب أعرابيان: »563ص. 
 درست است. کذبا معاً یا

 برای ابوالفرج. 515 : شرح طوالنی برای نثر وشاء آورده که نیاز نبود. نیز ص.591ص. 
 در زمینة بالغت اشکاالت زیر وارد است:

نیز عدم  ،«أخبار الريحان»: عدم اشاره به صنعت بیانی آشکار در عبارت 1بیت  56ص.

 «.اليد البيضاء»اشاره به صورت مجازی 
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ه مفارق« ضحک»و « بکت»بین  «إذا مابکت أجفانها ضحك الزهر»: در شرح مصراع: 69ص. 
 بیند که درست نیست. همان طباقی که در انتها آورده کافی است.می)پارادوکس( 

...( و این کأن عيون)بیند نه عدول از هنجار : تشبیه مقلوب را خالف واقع می69ص. 
 دقیق و فنی نیست.

: اشاره به یک صنعت بیانی کرده است و دیگری را که خیلی آشکار بوده 1بیت  61ص. 
 (.)تشبیه بلیغ/ استعارة مکنیه حلة الدجینیاورده است: 

 جای استعاره، کنایه شمرده است.را به «اعتالل المال: »51بیت  66ص. 
را استفهام انکاری دانسته که درست  «وأین العلی إن لم یساعدنی الجد: »7بیت  95ص. 

نیست، بلکه همان نفی است. مفهوم انکار این است که این کالم یا کردار زشت شایسته نیست 
 (.651./ص. 5رخ دهد )التفتازانی، التا، ج

اشاره به تشبیه تمثیلی و عدم اشاره به  «سيذکرنی قومی إذا جدّ جدّهم...: »6بیت  61ص. 
عدم اشاره به تشبیه ضمنی  7بیت  73؛ و نیز ص. 1و  7های ست؛ بیتتشبیه ضمنی که اصل ا
 و اکتفا به تشبیه تمثیلی.

، که خالف 13توان به اظهارنظر درست عامری در صفحة با وجود ایرادات واردشده می
که ضمیر « فمست بواطنُها ظواهرَها نوراً کأنّ زهاءه بُرد» 6است، اشاره کرد: بیت  المجانیشرح 
 .المجانیطن را به ریح ارجاع داده است نه به الدار به اعتقاد صاحب در بوا

شود، که چون در حوصلة این مقاله دیده می کتاب المنتخبدیگر در  اما برخی ایرادات
 ها صرفنظر شده است. گنجد، از آننمی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:دربارة خطاها و شاید سهوهای بالغی می
آورد با حذف مشبه. باید برای دانشجو روشن را تشبیه بلیغ می شموسٌ: 5بیت  3ص. 

 ساخت که چون مشبه مبتدا و محذوف است، تشبیه است.می
: عدم اشارة دقیق به فن بالغی )فقط توبیخ آن هم توبیخ ممدوح( و این 3بیت  1ص.

وبیخ ما تکمی نادرست است. انکار توبیخی برای دیگران است. شاید مالمت درست باشد، ا
 برای ممدوح نیست. 

 فاقض ديونه )السيف(.: عدم اشاره به استعارة موجود در بیت: 50بیت  1ص. 
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و در  «فال تقعدن تُغضی الجفون علی القذي»: عدم اشاره به معنای کنایی در 55بیت  1ص. 
 نهی نیز تحریض وجود دارد.

 ند.بیمی مجاز باالستعارهو  مجاز عقلی «لفظته البالد»در عبارت  البالد: در واژة 60ص.

 تکه تشبیه بودن آن درسرا استعارة مکنیه گرفته، درحالی « جيوب الجفن: »1بیت  91ص. 
 است.

المصراع الثانی )مهما جلوتُ ظالمها بضيائه( کناية عن االلتقاء بالرجل : »57بیت  91ص. 
 دقیقاً کنایه کجا قرار دارد.  «الکريم

قط کنایه که ف، درحالی الضالّدانسته است برای  استعارة تمثیلیة را انحالل الرّبقة: 16ص. 
 رسد.نظر میبه

عدم اشاره به « ولذا اسم أغطية العيون جفونها من أنها عَمَلَ السيوفِ عواملُ: »1بیت  76ص. 
 (.39، ص. 5116عیب تعقید لفظی )الجرجانی، 

بنات الماء به جای : در شرح، عبارت کنایی را مثل خود عبارت شرح داده است: 39ص. 
  األسماک.
 کهبیند، درحالی مقابله می الوصل و الهجران و األنس و الوحشهای : در عبارت31ص. 

میان دو مصراع مقابله است؛ چون مقابله آوردن دو یا چند معنای موافق در مقابل دو یا چند 
 (. 931، ص. 5933یگر است )الهاشمی، معنای د

سته دان القتالرا کنایه از  «ك فی مقامرجل فإن أثبتَّ»: اشتباه در تحدید. کنایة 31ص. 
 است. قتالصورت کلی و در اینجا کنایه از به الثبات فی أمرکه کنایه از درحالی 
من  الطلب فاطلب ولو تحت الثري موضعا: عن ضرورة ترك»: کنایه دقیق نیست: 16ص. 
 است.« الموت بدل السؤال»بلکه کنایه از «رجل ردّه
فت جای صرا نسبت دانسته است، به الذیلحصان: نوع کنایه اشتباه است که 19ص. 

 .الطهارة

 عللهامدانسته است که درست نیست و  «کناية عن أمّه»را  «عليلة بالشام: »6بیت  510ص. 

دانسته است و آن نیز کنایه نیست، بلکه  «وطأة األحزان ابنه الذي يخفف عنها» را نیز کنایه از
 تصریح است و تصویر واقعی.

 و نادرست است. «هزم الممدوح األعداء»را کنایه دانسته است از  مفتقر :1بیت  563ص. 
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را استعاره دانسته است که کنایه بهتر است با توجه به امکان لیل طویل : 3بیت  573ص. 
 ارادة معنای اصلی.

  نتیجه .9
گذاری مربوط خطاهای شکلی فراوانی در هر دو کتاب موجود است که برخی به حرکت

های ها نسبتاً زیاد است و امر مورد انتظار اینکه در کتاباست و به فراخور متون موجود در آن
اری نیز خیلی گذطور نیست. ریتم حرکتآموزشی باید اشتباهات نزدیک به صفر باشد، که این

نیست، گاهی بسیار پرحرکت و گاه اندک است. برخی دیگر از اشتباهات به رسم همزه منظم 
مربوط به همزة وصل است که به رسم همزة قطع  المنتخبگردد که این مورد در کتاب برمی

 مربوط به کرسی همزه است. مختاراتنگاشته شده است، اما تمام خطاهای کتاب 

گذاری ت و تقریباً مشکلی ندارد، جز اینکه حرکتفونت هر دو کتاب ویژة امالی عربی اس
 گیرد.جای روی حرف زیر آن قرار میبرخی از حرکات به

ظم و به دو بخش ن مختاراتای که کتاب گونهبندی دو کتاب با هم تفاوت دارد، بهفصل
ان عربی در هایی که زببه پنج فصل، بر اساس اقلیم المنتخبنثر تقسیم شده است و کتاب 

 ها رایج بوده است.آن

پانزده  برای المجانی الحديثةدهی بنا بر اختالف دو رویکرد که یکی تقریباً همان در ارجاع
جلسة درسی است و ارجاعات در آن بسیار اندک است، در همان اندک موارد نیز اصول 

متنی و فراوان که ارجاعات آن درون المنتخبدهی را درست مراعات کرده و کتاب ارجاع
 ست و اصول امانت در آن رعایت شده است.ا

 نوشت است و نیاز به تکاپوی ذهنی بیشتر احساسصورت پیبه مختاراتها در شرح بیت
 تر است.صورت پاورقی است که رجوع چندباره به آن آسانبه المنتخبشود و می

 گاهی خطاهای صرفی و نحوی و لغوی اندکی را در هر دو کتاب شاهد هستیم.

کنندة شیوة پرداخت به موضوع و دیگر جزئیات است، ای روشنکتاب دارای مقدمهدو 
درآمدی درمورد مسائل سیاسی و فرهنگی و... دارد که بعد از مقدمه پیش مختاراتاما کتاب 

البته با وجود روشن بودن هر دو مقدمه، بنا بر شکل و نوع این  رود.شمار میبهحُسن کتاب 
دهند. ة علمی شبیه نیستند و تنها شیوه و طریقة پردازش متون را توضیح میکار چندان به مقدم



 722   .المنتخب من..و فی العصر العباسی الثانی األدبية  مختارات من النصوصبررسی دو کتاب 

برای  ،المنتخبحسن است و دارا نبودن کتاب  مختاراتاما داشتن مقدمة تاریخی در کتاب 
 آید.شمار میآن عیب به

 ها، إعرابواژه یبرخ نایمع تقریباً یکنواخت و مربوط به مختاراتدر کتاب ها نیمرت
ز ج المنتخباما کتاب  است. یمعان یاستنباط و استخراج برخ ،هاواژه ای اتیاب یبرخ

ها در توان های لغوی و معنایی سؤاالت کلی را مطرح کرده است که جواب دادن به آنتمرین
 دانشجوی کارشناسی نیست.

نامه نامیدن هدفمند آن درس المجانیبه برگرفتن از کتاب  مختاراتبا اذعان نویسندة 
 یک گردآوری گسترده است.  المنتخبتر است، حال آنکه قدقی

لی های اصارجاع دادن آباد به کتاب دست دوم خود در زمینة تاریخ ادبیات یکی از عیب 
 رود.شمار میمحتوایی آن به
به همراه ابراز دیدگاه نویسنده در مواقع الزم  مجانیاز همان  مختاراتها در بیشتر شرح

ها بیشتر بر شرح نویسنده متکی است و گاهی به شرح دیوان المنتخباست، در حالی که 
 بسنده کرده است.

کتاب  بهنسبت مختاراتهای مشهور با توجه به رویکرد و شکل کتاب انتخاب قصیده
نطباق با واقعیت ا مختاراتتر است. حجم متون کتاب بهتر و به سرفصل نزدیک المنتخب

سطحی آن با مقطع کارشناسی، اندازة غیر از دشواری و ناهمنیز  المنتخببیشتری دارد و در 
 تر و برای ایجاد توسعة ذهنی دانشجو بهتر است.متن دانشگاهی

 ند.رسنظر نمیبهل سبب برخی از اظهارنظرهای موجود منفعهر دو نویسنده تقریباً به
سرانجام اینکه هر دو کتاب از لحاظ شکل و محتوا ایراداتی دارند که ناگزیر باید برطرف 

 لمنتخباتر است و کتاب برای انطباق با سرفصل کارشناسی مناسب مختاراتشود. کتاب 
آموزشی با  هایتر است. اگر تألیف چنین کتابقبولی دارد و متون آن متنوعگستردگی قابل

های فراوانی از این دست، امری تقریباً نگیرد، تقریباً با وجود کتابدقت و وسواس صورت 
 شود.ناکارآمد می

 ها نوشتپی
. برای پرهیز از طوالنی شدن  الم    اجاد  ستدی ی اطدطند  از اجپ پا ا نیپ  ا ع واوا        الیدر  ا بص رو     1

 سواهیم نداین. انمایطب  الیدر  بد   ا  اطید ا گونص الص الیدر وداری  ا الایم؛ بنجپاطیصر ذالر ای
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 ز      نن. نیشمد  ای.    ن د ش فد سی اجپ ومات  ا برای اکث طوالنی الص حنفدرل بیپ نقطص    جرگول است، بص2
 جن هدی توضیحی جد تکمیلی ایجدی همد  نقطة پدجدنی است الص پا از   ، جملص انان، زجرا بصتر ای ا بص نقطص نز جک

 (.83، ص. 1831زا ه، احتیپ)غم
 ا بد حرفی الص بد حرالت سو ش . هرگده همزع ایحرک       سط اللمص   حرف ادقنل    سدالپ بدشن    اجپ رو      8

 طو  است.همیپنیز  كشاؤوا و ضوئها و أعداؤ(    13/ ص. 2، ج.1831ن د نن )نافی اسنانلهی، ایادسب است، ای

 منابع
 .تهران: سمت .(0تاريخ األدب العربی فی العصر العباسی ). (5936) م.آباد، 

 (. تهران: سمت.0المنتخب من نظم العصر العباسی ونثره ). (5916) م.آباد، 

 . بیروت: دارالکتاب العربی.شرح ديوان المتنبّی(. 5136البرقوقی، ع. )

 .دارالمشرق :بیروت .المجانی الحديثة عن مجانی األب شيخو .(5119) .أ.البستانی، ف

 . دارالحکمة باألوفست. قم: شرح المختصر علی تلخيص المفتاحالتفتازانی، س. )التا(. 

 .القاهرة: مطبعة المدنی. شرح م. محمد شاکر. دالئل اإلعجاز(. 5116الجرجانی، ع. )

 .دارالنهضة المصرية. مصر: کيف تکتب بحثاً أو رسالة(. 5163الشلبی، أ. )

اه انتشارات دانشگ :سمنان .صوص األدبية فی العصر العباسی الثانیتارات من النّمخ .(5916)ش. عامری، 
 سمنان.
 . تهران: سمت.راهنمای ویرایش(. 5930زاده، غ.ح. )غالمحسین

 . قم: فراگفت.زبان عرفان(. 5937فوالدی، ع.ر. )
، 1، پژوهیحدیثالبالغه، نما در نهج(. متناقض5916میراحمدی، س.ر.، نجفی، ع.، و لطفی مفرد، ف. )

 .630ـ 611
. به اهتمام س. نجفی اسداللهی. الطريقة الجديدة من دروس دار العلوم العربية(. 5936نجفی أسداللهی، أ. )

 .العربيةتهران: دارالعلوم 
 .بیروت: دارالشروق .المنجد فی اللغة العربية المعاصرة .(6005و آخرون ) .نعمه، أ

 . قم: دارالفکر.جواهر البالغة(. 5933الهاشمی، أ. )

 .بیروت: دارالعلم للمالیین. موسوعة النحو والصرف واإلعراب .(6000) .ب.یعقوب، إ


