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Critique of two books: A selection of literary texts in the second
Abbasid period and The select works of poetry and prose of the
Abbasid era(II)
Sayyed Reza Mirahmadi *

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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بررسی دو کتاب مختارات من النصوص األدبية في العصر العباسي
الثاني و المنتخب من نظم العصر العباسي و نثره ()2
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چكیده
کتابهایی که در یک موضوع نگاشته میشود گاهی این سؤال را درپی دارد که با وجود بودن یکی،
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
همراه است ،چه سودی بهبار میآورد؟ دو کتاب موردنقد در یک سال نگاشته شده و هر کدام با
انگیزهای خاص یا احساس نیازی گردآوری شده است .اگر دو تألیف در یک سطح و با رویکرد
واحدی بود امر موازنه دقیقتر و قدری سختتر میشد ،اما از این دو تألیف مختارات عامری
درسنامهای برای این مادة درسی بهشمار میآید و دیگری در راستای کتابهای سازمان سمت است
که بیشتر جنبة آموزشی دارد و معیارهای خاصی نیز برای چاپ این کتابها دارد .نویسنده قصد
خود را تکمیل کتاب تاریخ خود دانسته است .بهسبب شکل دو اثر و شیوة پرداختن به متون این
دوره ،مقایسة دقیق بین دو کتاب کمی دشوار بهنظر میرسد .از مهمترین نتایج حاصل از این تحقیق
آنکه اشکاالت تقریباً فراوان شکلی و محتوایی در هر دو کتاب وجود دارد که نباید در کتابهای
آموزشی وجود داشته باشد .گزینش سرودهها در کتاب مختارات بیشتر بر اساس واقعیت دانشجوی
کارشناسی است و کامالً یک درسنامه بهشمار میآید ،اما متون در کتاب المنتخب کاملتر و متنوعتر
است.
کلیدواژگان :نقد کتاب ،کتاب المنتخب ،کتاب مختارات ،شکل ،محتوا ،نقاط ضعف و قوت.
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 .9مقدمه
با توجه به حساسیت تألیف کتاب در حوزههای مختلف علوم و بهویژه حوزة علوم انسانی و
نیز موضوعات ادبی ،نقد آنها هم غالباً با دشواری همراه است و شاید گاهی از دایرة انصاف
خارج شود ،اما راه انتقاد سازنده همیشه باز است و گریزی از آن نیست .شاید تمرکز بر عیب
و نقصهای آشکار چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ محتوایی ،آن هم بر اساس قواعد و
هنجارهای مربوط و گاهی با تکیه بر ذوق امری مورد خوشآمد نویسنده در جهت پختهتر
شدن کار و مقبول همگان شدن برای عدم تکرار آنهاست.
در کارهایی از شاخة موازنه و مقارنه شاید امر کمی سختتر باشد ،چون در انتها مجبور
به صدور حکم به برتری یکی و فرودانستن دیگری میشویم .ضمن اینکه درمورد دو کتاب
حاضر باید گفت که موازنة دقیق بین آنها ،بهسبب اینکه یکی کامالً از المجانی الحديثة أفرام
البستانی گرفته شده است و دیگری غالباً از دیوانها ،کمی دور بهنظر میرسد و گویا مجبوریم
هر کدام را جداگانه وارسیم و هرجا مشترکی بین آن دو بود ،به مقایسه دست بزنیم.
از آنجا که دو کتاب موردنقد دربارة متون ادبیِ یکی از مهمترین ادوار ادبی است ،پس در
انتخاب متون و در نقد آن باید دقت فراتر و افزونتری به خرج داد .لذا ،با توجه به موضوع
آن ،که انتخاب متون است ،بیشتر شیوة پرداخت نویسندگان مورد ارزیابی قرار میگیرد و خود
متون و پدیدآورندگان مورد توجه نیستند و از عهدة نویسندة این سطور نیز برنمیآید.
9ـ .9پیشینۀ تحقیق
درمورد پیشینة این موضوع میتوان کتابهای فراوانی را از این دست نام برد .البته برخی از
این کتابها بهسبب پردازش انتقادی به متون منتخب و فرض مخاطبان خاص با سطحی
باالتر ،از سطح دو کتاب مورد مقایسه خیلی فراترند ،اما تقریباً از همین سنخ بهشمار میروند؛
و برخی دیگر صرف انتخاب متونی از مهمترین شعرا و نثرنویسان این دوره است .در ادامه

به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود .کتاب دراسات فی النص الشعري ،عبده بدوی؛ الشعراء
المحدثون فی العصر العباسی ،درویش العربی؛ المنتخب من أدب العرب ،أحمد اإلسکندری؛ المفيد
فی األدب العربی ،مفيد قميحة؛ الشعر والشعراء فی العصر العباسی ،مصطفی الشکعة؛ الرائد فی
األدب العربی ،إنعام الجندي؛ الرائد ،نعيم الحمصی؛ المجانی الحديثة عن مجانی األب شيخو ،فؤاد
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أفرام البستانی؛ مختارات ،أحمد تيمور ،طرائف من روائع األدب العربی ،روائع من األدب العربی،
صالحالدین الهواری؛ و . ...نیز دو مقاله از نویسندة این سطرها در نقد دو کتاب در زمینة شعر
این دوره نوشته شده است و هر دو در پژوهشگاه علوم انسانی چاپ و پذیرش شده است:
نقد کتاب الشعراء المحدثون ،درویش عربی ،و نقد کتاب الشعر والشعراء فی العصر العباسی،
مصطفی شکعه.
9ـ .5سؤاالت و روش تحقیق
شاید برای دست یافتن به نتایج روشن بتوان سؤالهای پژوهش را چنین مطرح کرد:
 .5توفیق نویسندگان در انتخاب متون بر اساس هدف آموزشی چگونه برآورد میشود؟
 .6اضافات و شرحهای دو نویسنده عالوه بر انتخاب ،چه مقدار سودمند است؟
 .9کدامیک از دو کتاب چه در زمینة شکل و چه در محتوا توفیق بیشتری داشته است و
از دقت فزونتری برخوردار است؟
در این جستار به شیوة توصیف و تحلیل و مقارنه ،ابتدا به نکوییها و سپس به عیبهای
این دو کتاب در دو محور اصلی شکل و محتوا و زیرمجموعههای آنها خواهیم پرداخت؛
چهبسا این مادة آموزشی با شکل و محتوای بهتری به دانشجویان ارائه شود.
 .5ارزیابی دو کتاب
مختارات 5در شمارگان  6000نسخه از مجموعه انتشارات دانشگاه سمنان در دو چاپ یک
در سال  5937و دیگری سال  ،5916قطع وزیری و  535صفحه و کتاب المنتخب ،ازسوی
انتشارات سمت در سال  5916در  100نسخه ،در قطع وزیری و در  666صفحه به مخاطبان
عرضه شده است.
هر دو نویسنده دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ،یکی در سمنان و دیگری در دانشگاه
فردوسی مشهد هستند .بهگمان نگارندة این سطور هردو نویسنده احتماالً بهخاطر کمبودی
که در کتابهای آموزشی مشاهده کرده بودند یا هر دلیل دیگری که در مقدمة آنان دیده
نمیشود ،دست به گردآوری مطالب زدهاند ،زیرا تا پیش از تألیف این دو کتاب و یا حتی

پس از آن نیز در بیشتر دانشگاهها متونی را از کتابهای المجانی الحدیثة یا کتاب المنتخب
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اسکندری انتخاب میکردهاند و به فراخور جلسههای آموزشی و یا بهمنزلة تکلیف دانشجو
ارائه میکردهاند.
در ابتدا دو کتاب را از جهت عنصر شکل و محورهای فرعی آن بررسی میکنیم و بعد از
آن به سراغ محتوا خواهیم رفت.
5ـ .9شكل
ویژگیهای فنی :طرح جلد کتاب مختارات بسیار ساده با دو رنگ سبز و سفید و شمسهای
کمرنگ در پسزمینه و تمامی مشخصات کتاب و نویسنده بر رو و عطف آن و آرم دانشگاه
سمنان موجود است .پشت جلد کتاب همین مشخصات به زبان انگلیسی درج شده است.
فونت عنوان عربی است و بقیة خطها فارسی و صفحة نخست با فونت نستعلیق فارسی
نگاشته شده است.
کتاب المنتخب جلدی سبز یشمی با نمادگونة اسبی دارد که تمام جلد را گرفته است و
سوار آن در صفحة اصلی عنان بهدست دارد و در پشت جلد دست به سمت پرندهای دراز
کرده است که گل به دهان دارد و بر پشت اسب نشسته است .شاید این اسب با خفتان مزین،
نماد آن دوران باشکوه تمدن عربی و مظاهر پیشرفت و رفاه آن دوران باشد و پرنده نیز بهگمان
نماد ادبیات (مانند کتاب تاریخ عصر عباسی) است .در پایین این شکل نماد سازمان سمت
تمام دو صفحة پشت و رو را گرفته است .در پشت جلد خالصهای از آنچه در کتاب است
خودنمایی میکند و شاید این وجه برتری آن بر کتاب گذشته باشد .فونت جلد (Titrیا )Jadid
فارسی است و برای نگارش عربی مناسب نیست و شاید فقط نمایان بودن و درشت بودن
آن سبب انتخاب است.
هر دو کتاب دارای جلد شومیز و با چسب گرم صحافی شده است.
فونت هر دو کتاب « » Traditional Arabicدر اندازة  51و  51و گاهی پررنگ و گاهی
بهویژه در شرحها کمرنگ است .از لحاظ صفحهآرایی کتاب مختارات دارای شکلی خاص
نیست و متون برای هر شاعر یا ادیبی در صفحة جداگانهای آمده است؛ به این شکل که چون
المجانی الحديثة ابتدا شرح مختصری حتی مختصرتر از آن آورده و سپس قصیده یا متن را به
صورت منتخب آورده است که غالباً همان منتخب المجانی الحديثة است .بعد از آن شرح
الفاظ یا عبارتها و شرح بیت یا قطعهای از متن را آورده است .کتاب المنتخب نیز به شیوة
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کتب انتشارات سمت صفحهآرایی شده است .بهسبب حروفچینی منظم و صاف کتاب
المنتخب بهویژه در اشعار بسیار شکیلتر و چشمنوازتر است.
فصلبندی کتاب :کتاب مختارات هیچ فصل و بابی ندارد و با یک مقدمه دو صفحهای
و یک مدخل به عصر عباسی در شش صفحه شروع شده است .فهرست محتویات البته در
جدولهایی در ابتدا آمده است .فهرست نشاندهندة بیفصلی است .دو عنوان کلی نظم و نثر،
اولی در  503صفحه و دومی در  61صفحه است .قسمت اول با عنوان القسم األول نصوص
شعرية و دیگری با عنوان القسم الثانی نصوص نثرية از هم جدا شدهاند .اشعار دقیقاً با همان
چینش المجانی ،از ابن رومی آغاز شده و به طغرایی ختم شده ،و نثر از ابنقتیبه شروع و به
ابناألثیر ختم شده است.
اما کتاب المنتخب در راستای همان کتاب تاریخ نویسنده ــ که در انتشارات سمت بهچاپ
رسیده است (آباد )5936 ،ــ بر اساس پنج سرزمین اصلی علم و ادب در آن زمان که زبان
عربی در آنها رایج بوده یا زبان اصلیشان بوده است ،به پنج باب ایران ،عراق ،مصر ،شام و
جزيرةالعرب تقسیم شده است.
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
چند تمرین و سؤال درمورد مفاهیم متون انتخابشده برای این منظور و نیز جوانب فنی آورده
است.
صفحة عنوان این کتاب با هر بابی از هم جدا شده است ،اما فصلها بدون وقفه و پیدرپی
بدون جداسازی در آن جای داده شدهاند.
اصول ارجاعدهی :از لحاظ رعایت اصول ارجاعدهی کتاب مختارات ،نویسنده با توجه
به آنچه در مقدمه اذعان داشته تمام متون را از دو جلد  9و  1کتاب المجانی الحديثة و شرح
کلمهها را المعجم الوسيط و برخی اشارههای تاریخی را از کتاب تاريخ األدب العربی نوشتة
حنا الفاخوری گرفته است .بهنظر میرسد این کتاب با وجود چنین اشارة صریح و عدم وجود
فهرست منابع در آخر ــ که البته از منبعی دیگر هم استفاده نکرده ــ درسنامهای در این مادة
درسی است و فراتر از آن نیست .اما در کتاب المنتخب ارجاعات تقریباً فراوان و بهصورت
درونمتنی و گزیدههای شعری و نثری بهصورت پاورقی است.

 660نقدنامة زبان و ادبیات عربی ،سال اول ،شمارة دوم ،پاییز و زمستان 5911

رسمالخط و حروفچینی :فونت انتخابشده ،همانطور که پیش از این اشاره شد،
مخصوص خط عربی است و آنچه را مربوط به رسمالخط عربی است دارد.
در ادامه به برخی محاسن و معایب که در هر دو کتاب از لحاظ شکلی وجود داشته است،
اشاره خواهیم کرد:
5ـ9ـ .9شكل دو اثر
در کتاب مختارات ابیات شعری چون در جدول ویژه تایپ نشده ،تقریباً در تمام سرودهها
ناهمسان و نایکنواخت است .اما در کتاب المنتخب قصاید بهصورت منظم در جدول قرار
داده شده و از نامتوازنی کتاب پیشین بهدور است.
آوردن قصاید در صفحهای مستقل در کتاب مختارات حسن است و پشت سر همآوری
قصیدهها در کتاب المنتخب کمی خستهکننده است.
در هر دو کتاب تشدید و کسره زیر آن درست ننشسته است که البته این امر به فونت
کتاب مربوط است.
عامری گاهی مانند مؤلف المجانی در ابیات عالمتهای نگارشی را استفاده کرده و گاهی
نه ،که این عالمتها گاهی نیز نابجا بهکار گرفته شده است ،مانند ص 66 .بیت  :60إذا جاءنا
العافی ،رأي ،فی وجوهنا. ...
در کتاب المنتخب نیز با چنین چیزی روبهرو هستیم ،ولی بهطور کلی کمتر عالمتهای
نگارشی در آن بهکار رفته است.

شرح بیتها در مختارات بعد از پایان قطعة منتخب آورده شده است ،اما در کتاب المنتخب
در زیر همان صفحه بهصورت پاورقی و بهاندازة همان ابیات آورده شده است که هر کدام
حسنی و شاید عیبی داشته باشد .برای مطالعة چندباره و مراجعة آسان در پاورقی بهتر است،
ولی برای کاوش ذهنی و کمی تأمل در آخر بهتر مینماید.
عامری در حروفچینی بیتهای مدور ،گاهی با عالمت = یا ـ (صفحات ،11 ،96 ،91
 ) 10و گاهی با شکستن همان کلمة مشترک بین دو مصراع (ص )71.یکنواخت کار نکرده
و گاهی نیز فراموش کرده است بهگونهای بدان اشاره کند ،مانند :صفحههای .17 ،93 ،97
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مرضیه آباد نیز در چیدمان بیتهای مدور بیشتر به راه درست رفته است ،مانند :صفحههای
 ،576 ،579 ،576 ،566 ،561 ،569 ،566و  .651گاهی خطا کرده است ،مانند :صفحة 51
وذاك ألنی تأمّلت منه درا نظيما وبراً عظيما (دُرَ رًا) یا گاهی مانند صفحة  16بیت مدور را
بی هیچ عالمتی آورده و زمانی نیز بد تایپ شده است؛ مانند :ص 10 .بیت  ،1و ص507 .
بیت  .3برخی اوقات نیز مانند صفحة  651بیت مدور هچ عالمتی ندارد و در حروفچینی
نیز از هم جدا نیست .گاهی مثل صفحة  530بیت مدور را هم جدا نوشته و هم در وسط آن
عالمت «م» دالّ بر آن را آورده است.
5ـ9ـ .5غلطهای امالیی و حروفچینی
در هر دو کتاب اشتباهات امالیی و نگارشی و حروفچینی وجود دارد که بعد از ذکر محاسن
به آنها اشاره میکنیم.
در کتاب مختارات ،صفحة  11بیت  51اشتباه کتاب المجانی را در حرکتگذاری کلمة
استجمعا که آن را مبنی للمعلوم دیده است ،مبنی للمجهول دانسته و بهدرستی اصالح کرده و
شرح داده است .اما اشتباهات آن بدین شرح است:
ص 56 .جاتباه بهجای جانباه؛ ص 51 .بیت  5کأن َ هـ بهجای کأنّه؛ ص 56 .آوردن تنوین
در آخر بیت در کلمة کرامٍ؛ ص 60 .حذف واو از آغاز بیت :کلّ مبارز؛ ص 69 .بیت  60فاصلة
کلمه ما لُهم بهجای مالُهم؛ ص 61 .أذبابها بهجای أذنابها؛ ص 61 .بالسوف بهجای بالسیوف؛
ص 61 .معنیً بهجای مُعنَّی؛ ص 99 .تطلبّونی بهجای تطلّبونی؛ ص 91 .الکرة بهجای الکُره؛
ص 91 .کلمة خبثا را خبئا آورده و معنی نیز براساس آن آمده است ،ألیه بهجای إلیه؛ ص13 .
استحی بهجای استحیا ،تکرار فعل أخذ بدون نیاز به تکرار؛ ص 13 .عای بهجای علی؛ ص.
 75الستراتیجی بهجای االستراتیجی؛ ص 76 .النطر بهجای النظر؛ ص 76 .الهبان بهجای الرّهبان؛
ص 73 .فاطعة بهجای قاطعة؛ ص 71 .بیت ( 1خفف الوطء ما أديم األرض) حذف کلمة
(أظنّ)؛ ص 30 .بیت  6قستَ را این گونه تایپ کرده است قس ْت؛ ص 36 .األحساد بهجای
األجساد؛ ص 15 .بیت  6انفاک بهجای انفکاک؛ ص 551 .أهَیت بهجای أهَبتُ؛ ص 565 .إلی
المنقدّم بهجای المتقدّم.
و در کتاب المنتخب نیز با اشتباهات از این دست برخورد میکنیم:

 666نقدنامة زبان و ادبیات عربی ،سال اول ،شمارة دوم ،پاییز و زمستان 5911

ص 50 .بیت  6النوی بهجای النوی؛ ص 51 .بیت  5حذف حرف أن (عشنا إلی؟ رأينا فی
الهوي عجبا)؛ ص 56 .لم ينيا بهجای لم تنيا؛ ص 57 .تکرر کلمة بیاض در شرح؛ ص96 .
األبل بهجای اإلبل؛ ص 99.حذف واو عطف؛ ص 15 .پاورقی :ابن مسعود 1967 ،دوبار که
چنین صفحهای در کتابی یافت نمیشود؛ ص  11الرأي بهجای الرأي ،الغول بهجای الغلول؛
ص 15 .وجُع بهجای وَجَع؛ص 16 .یقی بهجای یقی؛ ص 13 .ویرگول بهجای نقطهویرگول،
که باید ییش از بیان علت از نقطهویرگول استفاده کرد ( 6الشلبی ،5163 ،ص)571 .؛ ص71 .
الفسطاط اسم مدينة مصر بهجای بمصر؛ حالکونهنّ بهجای حال کونهنّ؛ ص 36 .بتُ بهجای
بتُّ؛ ص 16 .قرنية بهجای قرنيه؛ ص 16 .صحّه بهجای صحة؛ ص 503 .يضاحيه بهجای
يضاهيه؛ ص 501 .الح :الئم عاذل ،بهجای شرح جدای هر یک از دو کلمة الح بهمعنای العِن
وعاذل بهمعنای الئم؛ ص 556 .چسبیدگی دو کلمه و صعوبت قرائت :مذمحتك بهجای مذ
محتك؛ ص 551 .يققية بهجای يقفِّيه؛ ص 557 .فاصلة حروف یک کلمه :ال هوتيها بهجای
الهوتيها؛ ص 553 .وفات بهجای وفاة؛ ص 577 .الطالل بهجای األطالل (وزن خراب است)؛
ص 530 .استوزه بهجای استوزره؛ ص 511 .بیت 5مذغاب بدون فاصله بهجای مذ غاب؛ ص.
 655هأنا بهجای ها أنا؛ ص 656 .قالس بهجای قالقس.
با مشاهدهای گذرا درمییابیم که اشتباهات امالیی و حروفچینی در هر دو کتاب ،البته
به اقتضای فراوانی متون هر کدام و نیز درنظر گرفتن آنها بهعنوان کتاب آموزشی ،کمی فراتر
از حد معمول است و باید در چاپهای بعدی اصالح شود.
در این قسمت به اشتباهاتی که در رسم همزه روی داده است ،اشاره میکنیم:
در کتاب مختارات :ص 99 .کرسی همزه جاءوا بهجای جاؤوا3؛ ص 91 .عدم کتابت
درست همزة وصل در کلمة اإلنتقام بهجای االنتقام؛ ص 73 .شاءوا بهجای شاؤوا ،إخفاء ضوءها
بهجای ضوئها؛ ص 555 .فال یستطیع أعداءُك بهجای أعداؤك.
در کتاب المنتخب :ص 1 .إقض بهجای اقض؛ ص 1.إغترم بهجای اغترم؛ ص 55 .اإلفتقاد
بهجای االفتقاد؛ ص 19 .إعتراف بهجای اعتراف؛ ص 11 .إفعلوا بهجای افعلوا؛ ص19 .
اإلعتزال بهجای االعتزال؛ إنعَم بهجای اِنعم؛ صفحات  656 ، 560، 511 ،516أدرس بهجای
اُدرس؛ ص .إعلم بهجای اعلم؛ ص 561 .إکسر بهجای اکسر؛ إزداد بهجای ازداد؛ ص615.
إدّعی بهجای ادّعی.
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همة اشتباهات این مورد در کتاب المنتخب مربوط به همزة وصل است ،که به رسم همزة
قطع نگاشته شده است ،اما تمام خطاهای کتاب مختارات مربوط به کرسی همزه است.
حرکتگذاری ابیات در مختارات دارای ریتم مشخص است ،اما در برخی از قصاید کتاب
المنتخب این ریتم بههم میخورد و حتی جاهایی که نیاز به حرکت داشته ،بدون حرکت آمده
است .در برخی از متون نثری کتاب المنتخب حرکتگذاری ،بیش از حد الزم است و برخی
اوقات کمتر از آن حد.
در هردو کتاب تشدید در کلمههایی که حرف شمسی دارند فراموش شده است و فقط
به حرکت بسنده شده است.
در هر دو کتاب شاهد خطاهای حرکتگذاری نیز هستیم که برخی از مهمترین آنها در
ادامه میآید:
در کتاب مختارات :ص 60.خِلَل بهجای خَلل ،مثلَ بهجای مثلِ؛ ص 66 .بیت  59وعضبِ
بهجای عضبٍ ،یکُثرِ بهجای یَکثُرِ؛ ص 66.بَشَر بهجای بشَّر؛ ص 61 .شَرَّ بهجای شُرَّ ؛ ص61.
هل أَنّ بهجای هل إِنّ؛ ص 67 .عَدَتَ بهجای عدتْ؛ ص 90 .کلَّ بهجای کلُّ؛ ص 90 .بیت
 61یعید علیها الطعنُ کلَّ ابن همة بهجای الطعنَ کلُّ؛ ص 97 .بیت  1یُعدَّ بهجای یَعُدُّ؛ ص.
 97حُلوَاً بهجای حُلواً ؛ ص 93 .بیت  55اُلحفاة بهجای الـحُفاة؛ ص 63 .تَدَمی بهجای تَدْمی؛
ص 76 .إقدامُ بهجای إقدامٌ؛ ص 19 .بیت  56أنّ اللیلِ بهجای اللیلَ؛ ص 11 .أَحداهما بهجای
إِحداهما؛ ص 500 .رِضاب بهجای رُضاب؛ ص 506 .الرَفق بهجای الرِّفق؛ ص 509 .بیت 56
أودِعه بهجای أُودِّعه؛ ص 506 .بیت  5لم أُوقَ بهجای لم أُوَقَّ؛ ص 501 .علیَّ بهجای علی
المنزلة.
در کتاب المنتخب :ص 3 .بیت  5مغربٌ بهجای مغربُ (آخر مصراع اول و آخرین کلمة
بیت هرگز تنوین نمیگیرد)؛ ص 15 .بیت  53تنوین آخر بیت قصیرٌ به جای قصیر؛ ص56 .
بیت  53المـُـودّة بهجای المـَودّة؛ ص 59 .عدم حرکتگذاری بیت  5فهَمتُ (به جای فهِمت)
کتابک یا سیدی؛ فَـهِمتُ وال عجبا أن أهیما ،و با حرکتگذاری دقیق دو کلمه ،جناس معلوم
میشود؛ ص 51 .بیت  51أوقدتْ بهجای أوقدتُ؛ ص 56 .پاورقی المصطحَب بهجای
المصطحِب که در بیتهای قصیده همینگونه وارد کرده است؛ ص 69 .یرَّصع بهجای یرصَّع؛
ص 61.الـمتُاح بهجای المُتاح؛ ص 96 .أهلَّت بهجای أهَّلت؛ ص 91 .شَّعری بهجای شعری؛
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ص 91 .أتعبُ بهجای أتعبَ و أهلِه بهجای أهلَه؛ ص 16.عدم حرکتگذاری در حالی که نیاز
داشته است ،و نیز ص( 11 .طور ابن سينا زمانا قد فُرقت به /وما دروا أننی ذو طور سيناء)؛ ص.
 16آن بهجای أن؛ ص 15 .وجُع الرأس بهجای وَجَع ،المَعَظَّمة بهجای المُعَظمة ،یحسُبُ بهجای
یُحسَبُ؛ ص 31 .یزئِر بهجای یزأَر (نعمه و همکاران ،6005 ،ص)601 .؛ ص 500.نَغتُّر بهجای
نغترُّ؛ ص 500 .أمانَینا بهجای أمانینا؛ ص 506 .بضفيرتْيه بهجای بضفيرتَيه؛ ص 556 .األشداق
جمع الشَّدق بهجای الشِّدق (نعمه ،6005 ،ص)711.؛ ص 513 .رِیِ بهجای رَیِّه؛ ص616 .
جلتْ الخالفةُ  ...بهجای جلتِ الخالفة.
5ـ9ـ .9خطای صرفی /نحوی /لغوی
در کتاب مختارات :ص 30 .کلمة نَعیّ را صیغة مبالغه میداند ،درحالی که فعیل به معنای فاعل
است بدون مبالغه؛ ص 31 .قد تصاعدت من داخل أوعية حفظها الضخمة .آیا نمیشد صفت
اولی را بیاورد و بعد جملة وصفی دوم را ،بهویژه اینکه در نثر مجال برای اینگونه سادهتر
آوردن باز است.
در کتاب المنتخب :ص 59 .التشبيه الجمع بهجای تشبيه الجمع؛ ص 91 .شرح بیت :91
ابيضّت شَعري بهجای ابيضّ؛ ص 15 .همراه کردن فعل شروع با أن که ممنوع است (يعقوب،
 ،0222ص)191 .؛ ص 79 .إذا الجود لم يرزق خالصا ،واژة الجود را از باب اشتغال دانسته
است؟؛ ص 71 .عالقة الجزئية بهجای العالقة الجزئية؛ ص 501 .لواعج را جمع العج گرفته نه
العجة به نسبت قبل از آن تغريدکنّ.
هر دو نویسنده شرح بیتها را با عبارت یقول یا شبیه آن از شرح کلمهها جدا کردهاند.
5ـ .5محتوا
5ـ5ـ .9شیوة ارجاعدهی و مراجع مورد استفاده
با توجه به اینکه نویسندة کتاب مختارات در مقدمه اذعان داشته که متون این کتاب را از
المجانی گرفته است تقریباً هیچ ارجاعدهی مگر در موارد اندک ،ندارد و در پایان نیز فهرست
مراجعی نمیبینیم .اما در کتاب المنتخب هم در قسمت تاریخی و هم در شرح ابیات و کلمات
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و نیز در ارجاع به دیوان شاعران ارجاعات فراوانی را میبینیم و در پایان نیز فهرست دارای
حدود هفتاد مرجع است.
کتاب مختارات براساس سرفصل مصوب این مادة درسی ،دارای یک مقدمة کوتاه در آغاز
کتاب است که بهصورت بسیار مختصر به عصر عباسی دوم ،آن هم از ناحیة سیاسی و حیات
ادبی آن دوره و نیز موضوع نثر و قصه ،مقامات ،تراسل و نقد ادبی پرداخته است .گفتنی آنکه
مانند کتاب المجانی به هیچ منبعی استناد نکرده و یا ارجاع نداده است .اما کتاب المنتخب با
توجه به پیشینة تألیف کتاب تاریخ ادبیات هیچ مدخل تاریخی نیاورده یا نیاز ندیده است.
بیگمان آوردن یک مقدمة تاریخی ،دانشجو را به فضای آن دوران وارد میسازد ،مگر اینکه
دو کتاب را با هم در یک نیمسال برای تدریس انتخاب کنند.
کتاب المنتخب در شرح احوال صاحبان متن ،یکنواخت و ثابت نیست .برخی اوقات مثل
صفحههای ،656 ،609 ،536 ،577 ،596 ،553 ،556 ،19 ،33 ،75 ،61 ،60 ،19 ،99 ،53 ،7
 691و  619به کتاب تاریخ آنها ارجاع داده است ،که خود این امر نیز جای سؤال دارد؛ چرا
که در آن کتاب نیز مراجع دست اول یا دومی وجود داشته است که نویسنده از آنها بهره
برده است .برخی اوقات کتاب بیمرجع است ،ازجمله صفحات،511 ،511 ،567 ،17 ،10
 695 ،666 ،660 ،656 ،650 ،607و  611وگاهی به مراجعی تاریخی ارجاع داده است؛
ازجمله صفحههای  ،530 ،576 ،511 ،11 ،19و  .616و بهطور کلی در مراجع ،کتابهای
تاریخ ادبیات کمتری را میبینیم.
5ـ5ـ .5شیوة پرداخت لغوی
از لحاظ پرداخت لغوی میبینیم در هر دو کتاب پس از آوردن متن شعری یا نثری در پاورقی
یا پس از پایان متن به شرح مفردات دشوار پرداخته شده و پس از آن شرح بیت یا قطعة نثری
آمده است .البته شرح عبارتهای نثری در کتاب المنتخب کمتر است چون صفحات ،15 ،10
و  19که شاهد شرح هستیم ،اما در مختارات شرح نثر مانند شعر فراوان است .عامری عالوه
بر بیشتر واژهها ،تمامی ابیات را ،چه مشکل و چه آسان ،شرح داده است .شرح برخی از
ابیات در کتاب مختارات دقیقاً همان شرح مجانی است به قلم فؤاد أفرام البستانی اما بیشتر
شرح بیتها به قلم خود نویسنده است .البته گاهی با آوردن شرح کلمه یا عبارت چون صفحة
 73در میان شرح بیت سبب خستگی و آزردگی میشود .مرضیه آباد برخی از بیتهای بسیار
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واضح را شرح نداده است ،که حُسن کار بهشمار میآید ،مثل صفحة  1بیت  . 7برخی اوقات
نیز یک واژه و یا عبارتی را شرح داده و شرح کلی را رها کرده است ،صفحة  59اکثر ابیات،
صفحة  10بیت  .1شرح برخی از ابیات در این کتاب از خود دیوانهای شاعران است ،مانند
ابیوردی صفحة  53و ارجانی صفحة  96یا برخی را از المجانی الحديثة گرفته است ،مثل
قصیدة طغرایی .شرح ابیات در المنتخب در بیشتر اوقات آشکار و تمیز است و پیچیدگیای
در آنها مشهود نیست.
صاحب کتاب مختارات مانند المجانی مناسبت قصاید را بهصورت مختصرتر و روشنتر
آورده است ،اما در کتاب المنتخب چنین چیزی را شاهد نیستیم ،حتی ترتیب قصیدهها نیز
مانند همان کتاب در اکثر قریب به اتفاق همان ترتیب را داراست و گاهی نیز ترتیب را بر هم
زده است (متنبی).
از آنجا که هر دو کتاب جنبة آموزشی دارند ،انتظار میرفت دارای مقدمهای برای ورود

به نثر و اشاره به مکاتب نثری آن دوره حتی در دو سه سطر وجود داشته باشد .ریتم شرح
متون نثری در مختارات متفاوت است؛ گاهی شرح مفردات و پس از آن شرح نثر بهصورت
کلی آمده است ،مانند صفحههای  517و  510برای مقامة همدانی و صفحههای  511و
561برای مقامة حریری ،همچنین صفحة  571برای متن ابن األثیر .گاهی به شرح کلی نثر
بسنده کرده است و به نظر میرسد اگر در قسمت نثر چون آباد به همان شرح مفردات بسنده
میکرد ،کافی بود .مؤلف مختارات فقط واژههای دشوار و گاهی نیز عبارتها و جملهها را
شرح داده است ،مانند صفحة 10؛ به این صورت که بندهای معینی را در قالب شرح کلمات
از هم جدا ساخته و البته این بندها معنای کاملی را هم ادا نکرده است .ضمن اینکه هرگاه از
جایی شرح را برداشته است اشاره کرده و در بقیة اوقات معلوم نیست از کدام فرهنگ لغتی
استفاده کرده است.
در انتخاب عنوانها کتاب مختارات همان عنوانهای موجود در کتاب المجانی را برگزیده
و چیزی اضافه یا کم نکرده است ،اما مؤلف کتاب المنتخب تمامی عنوانها را از همان اولین
مصراع قصیدة منتخب و در نثر ــ مگر در مواردی ــ از اولین جملة نثری انتخاب کرده است.
در انتخاب اشعار باید بهترین و مشهورترین قصاید انتخاب شود تا دانشجو ضمن آشنایی
با آنها در مراحل بعدی دچار مشکل نشود؛ مثل انتخاب قصاید شریف رضی در مختارات.
این امر در کتاب المنتخب فراوانی بیشتری دارد و سببی نیز برای آن در مقدمه ذکر نشده است
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تا مخاطب چرایی آن را درک کند .در کتاب مختارات بیشتر همان قصاید مشهوری است که
توقع میرود دانشجوی کارشناسی آنها را خوب یاد گرفته باشد ،اما کتاب دوم عالوه بر
نامشهور بودن برخی از صاحبان متن ،چون صفحة  10عمیدالدین أسعد بن نصر ،قصاید
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.

البته نباید از نظر دور داشت که المنتخب درسنامهای بیش نیست ،اما کتاب مختارات
گردآوری تقریباً مناسبی است که خیلی فراتر از درسنامه است.
در کتاب مختارات اشارههای بالغی کمتر است و بر عکس در المنتخب شاید کمی بیش
از حد الزم؛ بهگونهای که در اندک مواردی که به فنون بالغی اشاره نکرده ،مخاطب را متوقع
کرده است ،اما اشارههای نویسندة کتاب مختارات کافی است و مستحسن.
تمرینها در کتاب مختارات بهصورت یکنواخت منحصر در معانی برخی واژهها ،إعراب
برخی ابیات یا واژهها و استنباط و استخراج برخی معانی است.
در کتاب المنتخب نیز بیشتر تمرینها از خود همان متون مشروح ،انتخاب شده و جداگانه
متونی را درنظر نگرفته است و شاید خیلی هم در زمینة تعلیم لغت کارآمد نیست .ضمن
اینکه برخی از تمرینها عام است و از سطح دانشجوی کارشناسی باالتر است؛ مانند :ص.
 56تم  5و ( 1بين خصائص تشبيه الخوارزمی فی حبسيته)؛ ص 51 .تم  5و 1؛ ص 53 .تمرین
5؛ ص 53 .تم 5؛ ص 66.تم 5؛ ص 96 .تم  5و 6؛ ص 10.تم 1؛ ص 16 .تم  5و ( 1اکتب
ازدواجية السجع)؛ ص 61 .تم 5؛ ص 36 .تم ( 5تحدث عن التصوير الفنی فی القصيدة)؛ ص.
 16تم ( 1بين ما فی المقطوعة من أسلوب الحوار)؛ ص 506 .تم  5و 1؛ ص 591 .تم ( 1ما
رأيك فی أظهر مظاهر التکلف فی المقامتين)؛ ص 511 .تم ( 5قارن بين رسالة العماد ورسالة ابن
األثيرمن ناحية الصنعة)...؛ ص 560.تم ( 9اُدرس الدمع ومترادفاته کموتيف فی شعر الوأواء
الدمشقی؟)؛ ص 566 .تم ( 6بين السبب لمشابهة صوت النعیّ صوت البشيرفی رأي أبی العالء؟؟)؛
ص 566.تم  1و  7کلی؛ ص 576 .تم  5و  6و  1کلی است.؛ ص 655 .تم( 5قارن بين
زهديات ابن الکيزانی وبين زهديات أبی العتاهية)...؛ ص 661 .تم  5و  11کلی است (ادرس
المفارقة فی التائية الکبري)؛ ص 690 .تم ( 1هل تجد فی خمريته (البهاء زهير) نقدا اجتماعيا؟)؛
ص 691 .تم( 5قارن تصنع القاضی الفاضل بتصنع العماد اإلصفهانی )...؛ ص 611 .تم  6و( 9بين
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ميزات التهامی فی رثائه المذکور)؛ ص 611 .تم( 5کيف تري أسلوب العمارة اليمنی فی قصيدته)...؛
ص 666.تم ( 6ما هو الميزات التی يذکره ألسلوبه فی کتابه النکت العصرية؟).
5ـ5ـ .9اندازه و سطح متون بر اساس طرح درس
کتاب مختارات تقریباً بر اساس واقعیت یک نیمسال برای نظم و دیگر برای نثر گردآوری
شده است ،اما گزینش قصاید در کتاب المنتخب با این حجم باال و بعضاً دشوار متناسب با
سطح دانشجوی کارشناسی نیست ،برای نمونه سرودههای انتخابی صفحات ،97 ،69 ،53
 ،559 ،556و  551شاهد این مطلب است .حجم متون در کتاب المنتخب با  56جلسة درسی
مطابق نیست ،مگر اینکه با فرمت دیگر بخواهیم آن را برای دانشجویان دیگر تدریس کنیم؛
که آن هم بهدلیل شکل کار ،بدون تحلیل ،مناسب دانشجوی مقطع ارشد نیست.
پیش از ورود به برخی از ایرادهای جزئی محتوایی که پرتعداد نیز است ،به مقایسة مقدمة
دو کتاب میپردازیم و آنگاه آن خطاهای پراکنده را ذکر خواهیم کرد.
عامری در مقدمه به شیوة کار پرداخته است و اینکه کتاب وی بر اساس سطح دانشجویان
دورة کارشناسی فارسیزبان ،هم در انتخاب شعر و هم در توضیح و شرح کلمهها ،عبارتها
و ابیات ،نگاشته شده است و این درسنامه را در راستای متون عصر عباسی  5آماده کرده
است .بنا به گفتة وی انتخاب متون بر اساس شهرت متن و کثرت کلمههای دشوار ،نیز به
ذوق و تجربة نگارنده بوده و در پایان هر درس تمرینی تألیفی و متنی نو با سؤاالت مربوط
به همان متن برای آزمودن دانشجویان طراحی کرده است .مؤلف گاهی در متنها اشارههایی
صرفی ،نحوی و بالغی و بحر شعرها را ذکر کرده است .مقدمة کتاب کوتاه و مرتبط با شکل
کار است.
آباد در مقدمه ،تألیف خویش را براساس منشور سازمان سمت برای هدفی آموزشی در

راستای تدریس دو مادة نظم دورة عباسی  6و نثر دورة عباسی  6و کاملکنندة کتاب تاريخ
األدب العربی فی العصر العباسی ( )0و نیز یکپارچگی متون درسی دانسته است .وی از
انگیزههای تألیف این کتاب را نیاز دانشجویان و استادان در این درس برمیشمارد و این
گزینش را براساس متونی میداند که آینة تمامنمای آن عصر و زمان است.
آباد دو مالک برای گزینش این متون قرار میدهد :یکی آنکه متن منتخب ،انعکاس دقیقی
از آن عصر باشد و دیگری زیبایی متون انتخابشده است .وی شیوة عملکردی خود را در
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شرح واژهها و ترکیبات و پرداختن به جنبة بالغی و نحوی میداند .کتاب المنتخب بر اساس
گفتة مؤلف خودآموزی است که دانشجو بدون نیاز به استاد ــ البته بهسبب شرح و تفصیل و
اشارههای فراوان ــ میتواند آن را درک کند .مؤلف در بخشی از مقدمه ،فرهنگهای لغت
استفادهشدة قدیمی چون لسانالعرب و از فرهنگهای جدید المعجم الوسيط را ذکر میکند و
در جای دیگر مقدمه ،حذف اجزا و ابیاتی از متون برگزیده را بهسبب مجال و مقام اندک
میداند.
آشکار است که هر دو مقدمه روشن و گویاست و بنا بر شکل و حیثیت این کار چندان
به مقدمة علمی شبیه نیستند و تنها شیوه و طریقة پردازش متون را توضیح میدهند.
اینک به چند ایراد جزئی در بُعد محتوایی میپردازیم و از برخی موارد نیز بهدلیل کماهمیتی
درمیگذریم .ابتدا کتاب مختارات را در شرح واژهها و عبارتها و ابیات و سپس از منظر
کژیهای بالغی میکاویم:
ص 56 .بیت  :6آوردن معنای زائد ناکارآمد برای این کلمه در ساختار بیت :تعهّده :تباریه.
ص :51 .در شرح کلمة العسل المشور اشاره به اصل کلمه نکرده است (المجنیّ) ،اما در
المجانی هست.
ص :51 .الحور را البيضاء من النساء شرح داده که برای الحورية مناسب است و حَوَر
صفتی برای چشم است ،البته نتیجهاش درست است .نیز شرح طوالنی برای یک نیم بیت :و
برد مس الخصِر المقرور.
ص :57 .برای کلمة الغرام ،تعذیب را مترادف آورده است که درست و دقیق نیست .عشق
و وجد مناسبتر بهنظر میآید.
ص :53 .کلمة الضیم را با الذلّ شرح داده ،حال آنکه الظلم مترادفی دقیقتر است.
ص :61 .شرح مصراع دوم بیت  7جالب نیست :کأنه خفقان فؤاد عاشق قد حواه صدر.
ص :61.شرح بیت  1دقیق و فنی نیست :عالهم جليد الليل حتی کأنهم بُزاةٌ تجلّی فی مراقبها
قُمرُ را اینگونه آورده است :کأن برودة الليل قد سيطرت عليهم حتی کأنّ أولئك الشجعان الذين
يعتبرهم من الصقور ،کأنهم يظهرون لمن يراقبهم کحمام قمري ،حيث أصبحوا من المسالمين بعد أن
کانوا من المقاتلين.
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ص :61 .شرح بیت کمی در انتها کژی دارد (وجيش کمثل الليل تسود شمسه  /و يحمرّ من
أعدائه البرّ والبحرُ) :أو أن أعداءهم من الجنس األحمر أو ثيابهم حُمر .پيشنهاد :ومن کثرة قتل
األعداء يميل لون األرض والبحر إلی الحمرة.
ص 66 .بیت  :57شرح مبهم و نازیبای مصراع :ويفرضه لی من جانبه (يفرضه عليه من
جانبی).
ص 95 .بیت  :1تحوز را با تأخذ شرح داده است که بهتر تکسب یا تحرز بود.
ص 95 .بیت  :3دو کلمة ذو ميعة نَهد را بدون توجه به اصل آنها با هم معنی کرده است.
باید اول اشاره میکرد ذو ميعة يعنی ....:و نهد يعنی..... :
ص 96 .بیت  :56معنای شمّروا را بدون توجه به اصل آن آورده است :جدّوا.
ص :97 .در مناسبت قصیده واژة «یعرِّض بحاسدیه :أی یذمّهم» را معنا کرده است که
اصالً جالب نیست.
ص 93 .بیت ( 5وُفيت بدهري وأيامه ولحن عجزت عن الغادرينا) وُفیت را مقابل (عجزت)
میداند و صاحب مجانی را از اینکه آن را مقابل «غدرتُ» دانسته است ،تخطئه میکند .همان
نظر مؤلف مجانی درستتر است.
ص 93 .بیت  :1به اصل کلمة «األجبّ» اشاره نکرده است.
ص 15 .بیت  :7کلمة القدامی را جمع قدیم نمیداند؛ چون در المعجم الوسيط نیز نیست.
مگر غیر از این جمع کلمة دیگری است؟
ص :11 .از این قصیدة  59بیتی همان دو بیت آخر را که زیبا هم بود ،حذف کرده است
و سببی خاص در آن دیده نمیشود.
ص :13 .کلمة «الحظه رمقه بلحظه وهو النظر» را شرح داده است .بهتر بود اصل «لحظ» را
که «النظر بمؤخر العين يمينا ويسارا» است میآورد تا دانشجو اصل آن را میفهمید.
ص 13 .شرح بیت « :1عندها أبرز الشقيق خدودا /صار فيها من لطمه آثار :قد أظهر خدوده
الطما بسبب ما حدث فاحمرّت من کثرة اللطم ،بلکه مالت إلی السواد فی داخل االحمرار» سیاهی
شقائق النعمان بهسبب اثر سیلی است ،نه قرمزیاش که طبیعی است.
ص 11 .بیت  :9شرح با المجانی تفاوت دارد و از اصل هم ناجور است« :يکلّف سيف
الدولة الجيشَ همَّه وذلك ما التدّعيه الضراغم» :إن سيف الدولة يجعل کلّ همه وشغله هو الجيش
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فيقويه و يهتم به کثيرا ليکون أقوي الجيوش .اما بنا بر شرح برقوقی و آنچه از ظاهر این بیت
برمیآید شرح باید به این ترتیب باشد :يکلّف سيف الدولة جيشه أن يقوم بما تقتضيه همته من
الغارات والغزوات ،وهو أمر ال قبل للجيوش الکثيرة به؛ ألن ما فی همته ليس فی طاقة البشر تحمله
(البرقوقی ،5136 ،ج /1.ص.)11 .
ص 16 .شرح بیت  6نامناسب است .خُلقت را به معنای بلیت معنا کرده که اصالً با سیاق
بیت همخوان نیست (وما ضرّها خلق بغير مخالب/وقد خلقت أسيافه والقوائم) و معنایی دور
بهدست داده است.
ص 11 .بیت « :56وال توهّمت أن الناس قد فقدوا  »...شرح کمی ناسازگار است .چون با
سخریه و هجو پنهان همخوان نیست.
ص 66 .در شرح حال أبوفراس عبارتی را با جابهجایی از المجانی نقل کرده است که مبهم
است :ولکن قرغويه أمر عبده جوشن بالترکية.
ص 69.شرح بیت « :9أ تحمل محزونَ الفؤاد قوادم /علی غصن نائی المسافة عال» را از منظر
مجاز به عالقة جزئیه که دقیق است ،شرح نداده است :هل تستطيع قوادم جناحك حملك؟ بل
جناحك کلّه.
ص 70 .بیت « :9تدمی عوامله» را «تلطّخت مقابضها بدم األعداء» شرح داده است ،در حالی
که عوامل ،صدرالرمح است.
ص :31 .شرح قصیدة ابن فارض را باید از آغاز با گرایش صوفیانه شرح میکرد نه
بهصورت قصیدهای عادی.
ص :16 .الختم :هو الغلق بهجاي اإلغالق.
ص« :563 .تکاذب أعرابيان» را «حکايتان کاذبتان» شرح داده است که کذب بعضهم لبعض
یا کذبا معاً درست است.
ص :591 .شرح طوالنی برای نثر وشاء آورده که نیاز نبود .نیز ص 515 .برای ابوالفرج.
در زمینة بالغت اشکاالت زیر وارد است:
ص 56.بیت  :1عدم اشاره به صنعت بیانی آشکار در عبارت «أخبار الريحان» ،نیز عدم
اشاره به صورت مجازی «اليد البيضاء».
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ص :69 .در شرح مصراع« :إذا مابکت أجفانها ضحك الزهر» بین «بکت» و «ضحک» مفارقه
(پارادوکس) میبیند که درست نیست .همان طباقی که در انتها آورده کافی است.
ص :69 .تشبیه مقلوب را خالف واقع میبیند نه عدول از هنجار (کأن عيون )...و این
دقیق و فنی نیست.
ص 61 .بیت  :1اشاره به یک صنعت بیانی کرده است و دیگری را که خیلی آشکار بوده
نیاورده است :حلة الدجی (تشبیه بلیغ /استعارة مکنیه).
ص 66 .بیت « :51اعتالل المال» را بهجای استعاره ،کنایه شمرده است.
ص 95 .بیت « :7وأین العلی إن لم یساعدنی الجد» را استفهام انکاری دانسته که درست
نیست ،بلکه همان نفی است .مفهوم انکار این است که این کالم یا کردار زشت شایسته نیست
رخ دهد (التفتازانی ،التا ،ج/.5ص.)651 .
ص 61 .بیت « :6سيذکرنی قومی إذا جدّ جدّهم »...اشاره به تشبیه تمثیلی و عدم اشاره به
تشبیه ضمنی که اصل است؛ بیتهای  7و 1؛ و نیز ص 73 .بیت  7عدم اشاره به تشبیه ضمنی
و اکتفا به تشبیه تمثیلی.
با وجود ایرادات واردشده میتوان به اظهارنظر درست عامری در صفحة  ،13که خالف
شرح المجانی است ،اشاره کرد :بیت « 6فمست بواطنُها ظواهرَها نوراً کأنّ زهاءه بُرد» که ضمیر
در بواطن را به ریح ارجاع داده است نه به الدار به اعتقاد صاحب المجانی.
اما برخی ایرادات دیگر در کتاب المنتخب دیده میشود ،که چون در حوصلة این مقاله
نمیگنجد ،از آنها صرفنظر شده است.
دربارة خطاها و شاید سهوهای بالغی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ص 3 .بیت  :5شموسٌ را تشبیه بلیغ میآورد با حذف مشبه .باید برای دانشجو روشن
میساخت که چون مشبه مبتدا و محذوف است ،تشبیه است.
ص 1.بیت  :3عدم اشارة دقیق به فن بالغی (فقط توبیخ آن هم توبیخ ممدوح) و این
کمی نادرست است .انکار توبیخی برای دیگران است .شاید مالمت درست باشد ،اما توبیخ
برای ممدوح نیست.
ص 1 .بیت  :50عدم اشاره به استعارة موجود در بیت :فاقض ديونه (السيف).
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ص 1 .بیت  :55عدم اشاره به معنای کنایی در «فال تقعدن تُغضی الجفون علی القذي» و در
نهی نیز تحریض وجود دارد.
ص :60.در واژة البالد در عبارت «لفظته البالد» مجاز عقلی و مجاز باالستعاره میبیند.
ص 91 .بیت « :1جيوب الجفن» را استعارة مکنیه گرفته ،درحالی که تشبیه بودن آن درست
است.
ص 91 .بیت « :57المصراع الثانی (مهما جلوتُ ظالمها بضيائه) کناية عن االلتقاء بالرجل
الکريم» دقیقاً کنایه کجا قرار دارد.
ص :16 .انحالل الرّبقة را استعارة تمثیلیة دانسته است برای الضالّ ،درحالی که فقط کنایه
بهنظر میرسد.
ص 76 .بیت « :1ولذا اسم أغطية العيون جفونها من أنها عَمَلَ السيوفِ عواملُ» عدم اشاره به
عیب تعقید لفظی (الجرجانی ،5116 ،ص.)39 .
ص :39 .در شرح ،عبارت کنایی را مثل خود عبارت شرح داده است :بنات الماء به جای
األسماک.
ص :31 .در عبارتهای الوصل و الهجران و األنس و الوحش مقابله میبیند ،درحالی که
میان دو مصراع مقابله است؛ چون مقابله آوردن دو یا چند معنای موافق در مقابل دو یا چند
معنای دیگر است (الهاشمی ،5933 ،ص.)931 .
ص :31 .اشتباه در تحدید .کنایة «فإن أثبتَّ رجلك فی مقام» را کنایه از القتال دانسته
درحالی که کنایه از الثبات فی أمر بهصورت کلی و در اینجا کنایه از قتال است.
ص :16 .کنایه دقیق نیست« :فاطلب ولو تحت الثري موضعا :عن ضرورة ترك الطلب من
رجل ردّه» بلکه کنایه از«الموت بدل السؤال» است.
ص :19 .نوع کنایه اشتباه است که حصانالذیل را نسبت دانسته است ،بهجای صفت
الطهارة.
ص 510 .بیت « :6عليلة بالشام» را «کناية عن أمّه» دانسته است که درست نیست و معللها
را نیز کنایه از «ابنه الذي يخفف عنها وطأة األحزان» دانسته است و آن نیز کنایه نیست ،بلکه
تصریح است و تصویر واقعی.
ص 563 .بیت  :1مفتقر را کنایه دانسته است از «هزم الممدوح األعداء» و نادرست است.
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ص 573 .بیت  :3لیل طویل را استعاره دانسته است که کنایه بهتر است با توجه به امکان
ارادة معنای اصلی.

 .9نتیجه
خطاهای شکلی فراوانی در هر دو کتاب موجود است که برخی به حرکتگذاری مربوط
است و به فراخور متون موجود در آنها نسبتاً زیاد است و امر مورد انتظار اینکه در کتابهای
آموزشی باید اشتباهات نزدیک به صفر باشد ،که اینطور نیست .ریتم حرکتگذاری نیز خیلی
منظم نیست ،گاهی بسیار پرحرکت و گاه اندک است .برخی دیگر از اشتباهات به رسم همزه
برمیگردد که این مورد در کتاب المنتخب مربوط به همزة وصل است که به رسم همزة قطع
نگاشته شده است ،اما تمام خطاهای کتاب مختارات مربوط به کرسی همزه است.
فونت هر دو کتاب ویژة امالی عربی است و تقریباً مشکلی ندارد ،جز اینکه حرکتگذاری
برخی از حرکات بهجای روی حرف زیر آن قرار میگیرد.
فصلبندی دو کتاب با هم تفاوت دارد ،بهگونهای که کتاب مختارات به دو بخش نظم و
نثر تقسیم شده است و کتاب المنتخب به پنج فصل ،بر اساس اقلیمهایی که زبان عربی در
آنها رایج بوده است.
در ارجاعدهی بنا بر اختالف دو رویکرد که یکی تقریباً همان المجانی الحديثة برای پانزده
جلسة درسی است و ارجاعات در آن بسیار اندک است ،در همان اندک موارد نیز اصول
ارجاعدهی را درست مراعات کرده و کتاب المنتخب که ارجاعات آن درونمتنی و فراوان
است و اصول امانت در آن رعایت شده است.
شرح بیتها در مختارات بهصورت پینوشت است و نیاز به تکاپوی ذهنی بیشتر احساس
میشود و المنتخب بهصورت پاورقی است که رجوع چندباره به آن آسانتر است.
گاهی خطاهای صرفی و نحوی و لغوی اندکی را در هر دو کتاب شاهد هستیم.
دو کتاب دارای مقدمهای روشنکنندة شیوة پرداخت به موضوع و دیگر جزئیات است،
اما کتاب مختارات بعد از مقدمه پیشدرآمدی درمورد مسائل سیاسی و فرهنگی و ...دارد که
حُسن کتاب بهشمار میرود .البته با وجود روشن بودن هر دو مقدمه ،بنا بر شکل و نوع این
کار چندان به مقدمة علمی شبیه نیستند و تنها شیوه و طریقة پردازش متون را توضیح میدهند.
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اما داشتن مقدمة تاریخی در کتاب مختارات حسن است و دارا نبودن کتاب المنتخب ،برای
آن عیب بهشمار میآید.
تمرینها در کتاب مختارات تقریباً یکنواخت و مربوط به معنای برخی واژهها ،إعراب
برخی ابیات یا واژهها ،استنباط و استخراج برخی معانی است .اما کتاب المنتخب جز
تمرینهای لغوی و معنایی سؤاالت کلی را مطرح کرده است که جواب دادن به آنها در توان
دانشجوی کارشناسی نیست.
با اذعان نویسندة مختارات به برگرفتن از کتاب المجانی درسنامه نامیدن هدفمند آن
دقیقتر است ،حال آنکه المنتخب یک گردآوری گسترده است.
ارجاع دادن آباد به کتاب دست دوم خود در زمینة تاریخ ادبیات یکی از عیبهای اصلی
محتوایی آن بهشمار میرود.
بیشتر شرحها در مختارات از همان مجانی به همراه ابراز دیدگاه نویسنده در مواقع الزم
است ،در حالی که المنتخب بیشتر بر شرح نویسنده متکی است و گاهی به شرح دیوانها
بسنده کرده است.
انتخاب قصیدههای مشهور با توجه به رویکرد و شکل کتاب مختارات نسبتبه کتاب
المنتخب بهتر و به سرفصل نزدیکتر است .حجم متون کتاب مختارات با واقعیت انطباق
بیشتری دارد و در المنتخب نیز غیر از دشواری و ناهمسطحی آن با مقطع کارشناسی ،اندازة
متن دانشگاهیتر و برای ایجاد توسعة ذهنی دانشجو بهتر است.
هر دو نویسنده تقریباً بهسبب برخی از اظهارنظرهای موجود منفعل بهنظر نمیرسند.
سرانجام اینکه هر دو کتاب از لحاظ شکل و محتوا ایراداتی دارند که ناگزیر باید برطرف

شود .کتاب مختارات برای انطباق با سرفصل کارشناسی مناسبتر است و کتاب المنتخب
گستردگی قابلقبولی دارد و متون آن متنوعتر است .اگر تألیف چنین کتابهای آموزشی با
دقت و وسواس صورت نگیرد ،تقریباً با وجود کتابهای فراوانی از این دست ،امری تقریباً
ناکارآمد میشود.
پینوشتها
 .1برای پرهیز از طوالنی شدن الم

اجاد ستدی ی اطدطند از اجپ پا ا نیپ ا ع واوا

اطیصر ذالر ایالایم؛ بنجپگونص الص الیدر وداری ا اطید ا

الیدر ا بص رو

الیدر بد ا انمایطب سواهیم نداین.
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ن د ش فد سی اجپ ومات ا برای اکث طوالنی الص حنفدرل بیپ نقطص

.2

جرگول است ،بصشمد ای نن .نیز

ا بص نقطص نز جکتر ای انان ،زجرا بصجدی همد نقطة پدجدنی است الص پا از  ،جملصهدی توضیحی جد تکمیلی ای جن
(غماحتیپزا ه ،1831 ،ص.)83 .
 .8هرگده همزع ایحرک

سط اللمص حرف ادقنل

سدالپ بدشن

اجپ رو

ایادسب است ،این د نن (نافی اسنانلهی ،1831 ،ج /2.ص)13 .

ا بد حرفی الص بد حرالت سو ش

شاؤوا و ضوئها و أعداؤك نیز همیپطو است.
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