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Abstract
Al-Adab va Al-Nosos le Gheyreh Al-Nateghin bel-Arabiyah written by Hassan Khamis AlMaliji is a textbook written and designed with the aim of teaching Arabic verse and prose texts
on advanced level to non-Arabic learners. The present article with descriptive-analytic method
by considering special criteria of textbooks aims to evaluate and criticize the mentioned book.
Meanwhile, it aims to express the formal and content features along with the shortcomings and
advantages of the book for the target society. The results of this study indicate that aside from
formal issues, considering the advantages like content comprehensiveness, structural
coherence, lessons’ presentation method, simple and fluent language, and the compatibility
with moral and religious principles it could be used as one of the secondary sources for teaching
texts lesson in Arabic language and literature undergraduate course.
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چكیده
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 .0مقدمه
از آنجایی که یابتههاا علمی و روشهاا آموزشططی هموار در حال ترییر و تحول اسططت،
منطابع آموزشطططی بطایطد بهطور مسطططتمر مورد ناد و ارزیابی ورار نیرد تا بتواند به روزترین
اط عات را به نوینترین روشها در اختیار برانیران ورار دهد
کتاب درسططی رسططمیترین رسططانه در زمینۀ ارتباط علمی اسططت که علیررم نسططترش
اسطتیاد از ابزارهاا نوین اط

رسطانی ،نافی محورا و مهم را در امر آموزش اییا میکند

این درحطالی اسطططت که ابزایر بهر ورا از این ابزار مهم آموزشطططی نیازمند ارزیابی و ناد
مستمر و ت ش براا ربع کاستیهاا آنهاست (رری ،9922 ،ص  )89در سد هاا اخیر،
ناد کتاب درسی از بعایتهاا رایجی است که در کفورهاا شیفربته انجاس میشود ماا ت
ناد کتاب درسطی نوعی تللی اسطت که بهیورت مختصر و بفرد ارزیابی انتاادا محتوا،
سططبو و موارد ووت و رططع کتاب را برعهد دارند (آیطط زاد  ،9920 ،ص  )911بیان
نااط مثبت و منیی هر اثر رطمن کمو به مدرسان براا انتخاب مناسبترین منابع آموزشی،
مؤلیان را نیز در ارتااا ابعاد شکلی و محتوایی کتاب یارا میرساند

یکی از منابع آموزش متون نظم و نثر عربی ،کتاب األدب والنصوووص لغیر الناطقین بالعربیة
اثر حسن خمیس الملیجی ،مدر کالج زبان عربی در دانفذا ملو سعود است چاپ دوس
این اثر را ادارۀ کتابخانههاا دانفطذا ملو سطعود ریاد در سطال  9111منتفر کرد است
این کتطاب در  901یطططیحطه براا آموزش متون نظم و نثر عربی به برانیران ریرعربزبان
تدوین شطد است در ماالۀ حارر نااط ووت و رع
زیر مورد بررسی ورار مینیرد:

این کتاب با هدف شاسخ به سؤا ت

 با توجه به معیارهاا ناد کتب درسطططی ،مهمترین ویژنیهاا سطططاختارا و محتواییکتاب األدب والنصوص لغیر الناطقین بالعربیة کداس است؟
 با توجه به نااط ووت و رططعمنبع درسی وجود دارد؟

کتاب مککور ،تا چه حد امکان اسططتیاد از آن بهمنزلۀ

همچنین زس به تورطیپ است که هرچند تاکنون کتاب یادشد  ،چه از نظر شکلی و چه
از نظر محتوایی ناد و ارزیابی نفططد  ،اما درخصططوص ناد کتب آموزشططی متون نظم و نثر
معایر عربی تاکنون شژوهرهاا براوانی انجاس شد که برخی از آنها به شرح زیر است:
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ط ماالۀ «خوانر و نادا بر کتاب شعر شایدارا در عراق معایر» ،امیر برهنگنیا ،نادنامۀ
زبان و ادبیات عربی9911 ،
 ماالۀ «بررسطی تحلیلی انتاادا کتاب دراسات فی األدب العربی الحدیث» ،برهاد رجبی،شژوهرنامۀ انتاادا متون و برنامههاا علوس انسانی9912 ،
 -ماالۀ «بررسطی و ناد کتاب مجانی الشوعر العربی الحدیث ومدارس براسا

زبانشناسی

کاربردا» ،مریم ج لی ،شژوهرنامه انتاادا متون و برنامههاا علوس انسانی9911 ،
 ماالۀ «نذاهی شژوهفطططی به نصوووص ةیة من األدب العربی الاعا وور» ،برهاد رجبی،شژوهرنامۀ انتاادا متون و برنامههاا علوس انسانی9919 ،
 ماطالۀ «تحلیل انتاادا کتاب االتجاهات و الحرکات فی الشووعر العربی الحدیث» ،برامرزمیرزایی و حسین ابویسانی ،شژوهرنامۀ انتاادا متون و برنامههاا علوس انسانی9919 ،
 ماالۀ «ناد و بررسی کتاب مختارات من الشعر العربی الحدیث اثر مص یی بدوا» ،واسممختارا و م هر برجی ،نفریۀ شژوهر و نذارش کتب دانفذاهی9910 ،

 ماالۀ «ناد و بررسی کتاب مجانی الشعر العربی الحدیث ومدارس » ،کاظم عظیمی ،سخنسمت9920 ،
 .1تحلیل ابعاد شكلی کتاب
1ـ .0جلد کتاب
جلد کتاب به رنگ یطورتی کمرنگ و بدون هرنونه طرح و نار خاص است ناس کتاب با
خط درشطت سیا در وسط جلد و ناس مؤل و دانفذا ملو سعود با بونت کوچوتر و با
بایطلۀ کمی از ناس کتاب با همان رنگ مفکی درج شد است در بخر شایین جلد نیز ،آرس
ناشطر در سطمت راست و ناس ادارۀ کتابخانهها و دانفذا ریاد با رنگ سیا در سمت چپ
نار بسطته است با توجه به اینکه از این کتاب تنها نسخۀ الکترونیکی آن در دستر

است

و در این نسططخه ،طرح شفططت جلد وجود ندارد ،نمیتوان دربارۀ آن اظهارنظر کرد همچنین
جلد و تماس یطیحات کتاب داراا یو کادر سادۀ دوخ ی است که زوایاا چهارنانۀ کادر،
با یو دایر به هم ویل شد اند
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1ـ .1مقدمه
کتاب با دو مادمه آراز میشططود مادمۀ اول ،مربوط به چاپ دوس اسططت که در یو یططیحه
تنظیم شطد اسطت مؤل

در این مادمۀ کوتا  ،رمن تفکر از ناشر کتاب ،به این نکته اشار

کرد که چاپ دوس توسطط مؤل ویرایر و اشکا ت موجود در چاپ اول نیز ای ح شد
اسطططت بعطد از ماطدمطۀ چاپ دوس ،مادمۀ چاپ اول آمد اسطططت که در آن ،مؤل به بیان
تورططیحات مهمی مانند س ط پ کتاب ،اهداف ،دور هاا مورد بررسططی (از جاهلی تا عصططر
حدیث) و نحوۀ نزینر متون و نحوۀ ارائۀ در ها اشططار کرد اسططت به نیتۀ مؤل  ،این
کتاب براا س ط پ شیفططربتۀ زبانآموزا به مدت حداول هزار سططاعت آموزش تدوین شططد
است
1ـ .3فهرست مطالب
بهرسطت م الب در چهار یطیحه تنظیم و با حروف الیبا مفخش شد است این بهرست
شطامل مادمۀ چاپ اول و دوس ،شنج بصطل و بهرسطت منابع اسطت در بهرست ،عنوانهاا
ایطلی با رنگ سطیا شررنگ از عنوانهاا برعی متمایز شطد و عنوانهاا برعی با توربتذی
در ذیل عنوانهاا ایلی درج شد است در هر بصل ابتدا نویسند مباحثی را دربارۀ شرایط
اجتماعی ،اخ وی و دینی دورۀ موردنظر ارائه داد و سط ط س عنوانهاا برعی را در برخی
موارد براسطا

ارراد شطعرا و در برخی موارد براسا

عنوان متون برنزید تنظیم کرد

است هریو از عنوانهاا برعی ،ناس یکی از در هاست
بصطل اول کتاب با عنوان «العصطر الجاهلی» در  11یطیحه (یش  )11-9تنظیم شد و
داراا یازد زیرعنوان اسطططت که عبارتاند از .1 :ةیاة العرب االجتااعیة واالأخالقیة والدینیة،
 .2ةکم وتجارب (زهیر بن أبی سوویای  .3 ،فخر وةااسووة (عارو بن کیمو  .4 ،فخر واعتزاز
(الارقّش األکبر  .5 ،فروسویة (عنترة بن دداد  .6 ،طرفة بن العبد یفخر ویبین سبیی فی الحیاة.7 ،
کر ونجدة (ةاتم الطائووی  .8 ،فوی رثاء خر (الخنساء  .9 ،طریق السیادة والشرف (ذو اﻹ بع
العدوانوی  .11 ،خصائص الشعر الجاهیوی .11 ،خصائص النمر الجاهیوی.

بصطل دوس کتاب با عنوان «العصور اﻹسوالموووی» شامل دو باب « در اﻹسال » و «العصر

األموي» اسططت این بصططل  29یططیحه از کتاب را به خود اختصططاص داد اسططت (یططش.
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15ططط )900باب اول داراا هفت زیرعنوان به شرح زیر است .1 :قرآن کریم .2 ،ةق الاسیم
(ةدیث دووری  .3 ،خطبة (عاربن الخطاب  .4 ،فخر وهجاء (ةسووان بن ثاب  .5 ،قصووة کر
(الحطیئة  .6 ،التعییق عیی األدب فی ودر اﻹسوال  .7 ،خصوائص الشوعر فی در اﻹسال .8 ،

خصوائص النمر فی ودر اﻹسال  .این باب مجموعاً  91ییحه است باب دوس این بصل 05

یططیحه اسططت و داراا  1زیرعنوان اسططت که عبارتاند از .1 :مدح وإدووادة ببنووووی أمیة
(األخطل  .2 ،مدح بنو وی هادم (الکای  .3 ،فوووی الحااسة (قطريّ بن الفجاءة  .4 ،فخر وهجاء
(الفرزوق  .5 ،من الغزل العفی (جایل بن معاّر  .6 ،من الخطبة البتراء (زیاد بن أبی سووفیان .7 ،
رسالة إلی األهل (عبدالحاید الکاتب  .8 ،خصائص الشعر فوووی العصر األموي .9 ،خصائص النمر

فوی العصر األموي.

بصطل سوس کتاب با عنوان «العصر العباسی» از ییحۀ  909تا ( 800حدود  10ییحه) را
شطامل میشطود و داراا دوازد زیرعنوان اسطت که عبارتاند از .1 :العصر العباسی األول.2 ،
العصور العباسوی المانوو وی .3 ،معرکة عاوریة (أبوتاا  .4 ،و و الربیع (البحتري  .5 ،من الغزل
العفی (عباس بن األةن  .6 ،فووی الزهد (أبوالعتامیة  .7 ،مدح سی الدولة (الاتنبوی  .8 ،رثاء
و تأمالت فووی الحیاة والاوت (أبوالعالء الاعرّي  .9 ،فو وی نظا العال (ابن الاقفع  .11 ،من ةیل
الحیوان (الجاةظ  .11 ،خصوائص الشعر فوووی العصر العباسی .12 ،خصائص النمر فوووی العصر
العباسی.

بصل چهارس با عنوان «العصر األندلسي» داراا  90ییحه (یش809 .ططط )890است و 1

زیرعنوان دارد .1 :فو وی و

الجبل (ابن خفاجة  .2 ،من رثاء الااالک الزائیة رثاء دولة بنوووی

األقطس (ابن عبدون  .3 ،ةنین ودووق (ابن زیدون  .4 ،من الاودحات األندلسیة (ابن الخطیب ،
 .5من النمر األندلسوی و أدب مجالس العیم (ابن ةز  .6 ،خصائص األدب األندلسوی.
بصطل شنجم با عنوان «العصر الحدیث» نسترد ترین بصل کتاب است که  901ییحه از
کتاب یعنی بیر از یوسوس حجم اثر را به خود اختصاص داد است (یش899 .ططط )902
این بصططل  91زیرعنوان دارد که عبارتاند از .1 :األدب فی العصوور الحدیث .2 ،فی سوورندیب
(البارودي  .3 ،إلی الشوباب (أةاد دوقی  .4 ،یا أخوووی اﻹنسان (عیی هادم ردید  .5 ،الاساء
(خییل مطران  .6 ،یا بن أمّوی (أبوالقاسم الشابّوی  .7 ،الحجر الصغیر (إیییا أبوماضوی  .8 ،ةصاد
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الجهاد (الفتیوري  .9 ،من الشوعر الاسرةوووی :من مسرةیة مجنون لییی (أةاد دوقوووی .11 ،
الخیق (الانفیوطووووی  .11 ،إلی ولدي (أةاد أمین  .12 ،إلی ابنتووووی (ط ةسووین  .13 ،الربیع
والزهر (العقاد  .14 ،الشکل والاضاون (ةسن القردی  .15 ،من األب القصصوی :الرخیص الغالی
(محاّد عبد الحییم عبداهلل  .16 ،نهضة األدب فی العصر الحدیث.
1ـ .0فهرست منابع
این اثر باوجود تنو مورططوعی و نسططترۀ جررابیایی موردبررسططی ،تنها  89منبع دارد که در
یو یططیحه در شایان کتاب تنظیم شططد اسططت همۀ منابع مربوط به سططالهاا میان  9192تا
 9120می دا اسططت از این تعداد 99 ،منبع مربوط به دهۀ  9150و د منبع مربوط به وبل از
دهۀ  9150است
 .3تحلیل ابعاد شكلی کتاب
 یکی از ویژنیهطاا مثبطت شطططکلی این کتاب اعرابنکارا دویق و درسطططت تماس متونبرنزید اعمّ از شططعر و نثر اسططت یططرفنظر از اهتماس ویژۀ مؤل به اعرابنکارا دویق و
درسططت متون ،ایرادا نیز از این نظر به کتاب وارد اسططت؛ بدین معنا که مؤل همۀ اجزاا
کلمات را اعرابنکارا کرد و با این کار سططبب شططد اسططت تا برانیران بهراحتی و بدون
ت ش براا بطهکطارنیرا آموختطههطاا یطططربی و نحوا خود متن را بخواننطد و این بدان
معناسطت که در عمل ارتباط ابای بین دو در
ابزونبر این طبق یادداشطتهاا مؤل

یطرف و نحو و متون از هم نسسته است

در مادمۀ کتاب (ص ح) ،این اثر براا س پ شیفربتۀ

زبانآموزان تدوین شد و بهطبع در این س پ نیازا به اعرابنکارا کامل متون نیست
ط از دیذر اشکا ت شکلی کتاب ،عدس تناسب حجمی میان بصلهاا مختل و نیز عدس
تناسططب دورۀ تاریخی موردنظر با حجم بصططل اسططت براا نمونه عصططر عباسططی با نسططترۀ
تاریخی بیر از شنج ورن تنها  10یطططیحه از کتاب را به خود اختصطططاص داد  ،درحالی که
عصطر حدیث ،حدود یوسطوس از حجم کتاب را دربرنربته است ابزونبر این یرفنظر از
نسترۀ تاریخی دور هاا ادبی ،حجم بصلهاا کتاب نیز با هم تناسب ندارد
ط عدس هماهنذی در بهرست م الب از دیذر کاستیهاا کتاب است براا مثال برخی از
عنوانهاا برعی بصطل اول در بهرسطت درج شد  ،اما همین عنوانها با اینکه در بصلهاا
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دیذر وجود دارد در بهرسطت درج نفد است مانند« :اﻹسال وأثره» (ص« ،)15 .أثر الفتوح

اﻹسوالمیة» (ص« ،)12 .الحیاة السویاسیة» و «الحیاة االجتااعیة» (ص« ،)909 .الحیاة العیایة

واألدبی » (ص« ،)900 .الحیاة السوویاسوویة» و «الحیاة األدبیة» (ص« ،)901 .الفتح العربووووی»

(ص« ،)809 .الاجتاع األندلسووی» و «الحیاة الفکریة» (ص« ،)808 .عوامل ازدهار األدب فی
العصر الحدیث» (ص)890 .

 کوچو بودن بیر از حد بونت یا اندازۀ ولم از دیذر مفططک ت شططکلی اثر اسططتبهویژ از آنجایی که متون برنزید بهطور کامل اعرابنکارا شطططد اسطططت ،کوچو بودن
بونت سططبب درهمربتذی حرکات شططد اسططت و خواندن متن را براا زبانآموزان دشططوار
میکند
 برخی اشططکا ت تای ی نیز در بهرسططت و متن کتاب دید میشططود مانند «قطري بینالفجاءة» به جاا «قطري بن الفجاءة» (فهرسوو « ،دولة بن األقطس» به جاا «بنی األقطس»

(فهرس « ،سؤدک» به جاي «سئوددک» (ص )01 .و «منبتی» به جاا «منّیتی» (ص)99 .

 -وواعد رسططمالخط عربی نیز در برخی موارد رعایت نفططد اسططت؛ مانند« :االعداء» ب

جاي «األعداء» (ص« ،)81 .االسووالمیة» ب جاي «اﻹسووالمیة» و «القوي» به جاا «القوي»

(ص« ،)905 .األطالع» به جاا «االطالع» و «الااضوی» به جاا «الااضوووی» (ص،)890 .
«االخوانیة» به جاا «اﻹخوانیة» و «إتجاهاً» به جاا «اتجاهاً» (ص )891 .و «مسووئولیتکم»
ب جاي «مسؤولیتکم» (ص)808 .

 وجود برخی اشطططکطا ت در حرکطتنکارا؛ مانند «ما أمِیک» (ص )81 .و «مقدارَ»(ص)10 .
طط ط هر چند در مجمو ورعیت ییحهآرایی کتاب م لوب است ،اما بهندرت اشکا تی
هم در این زمینه دید میشطود مث ً در ییحۀ  20کتاب ذیل عنوان «الفاعر» ،به جاا اینکه
م الب مرتبط با معربی شاعر در س ر شایینتر از عنوان درج شود ،در ادامۀ عنوان ورار نربته
است
ط اشکال یربی در مادمۀ «األسالیب الاتعدد التی» به جاا «الاتعددة» (ص ح)
 -وجود اشططکا ت ویرایفططی از دیذر موارد رططع

شططکلی این کتاب اسططت در جملۀ

«لیکسوب طاعتهم .أالیخص نفسو بشووویء» بعد از «طاعتهم» به جاا ویرنول نا ه نکاشته
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شططد اسططت (ص )01 .همچنین ،در یططیحات  51 ،50 ،18و  911جاا نا ه ،دونا ه ورار
نربته اسطت همچنین ،در شایان جم ت در یطش  812 ،990و  ،901نا ه ورار داد نفد
است
ط ط برخی اشکا ت شکلی در تمرینها نیز دید میشود ،مانند اینکه در شاسخ سهنزینهاا
براا یو سطؤال ،دو نزینه عیناً تکرار شد است (ص )80 .یا اینکه یکی از نزینههاا سؤال
سه جوابی ،عیناً تکرار سؤال است (خود سؤال در جواب تکرار شد است) (ص)90 .
ططط از دیذر اشکا ت شکلی کتاب ،کم بودن بایلۀ س رهاست که بهویژ بهسبب داشتن
اعراب ،خواندن آن را با مفکل مواجه میسازد
ط استیاد از بونت بزرگتر و شررنگتر براا عنوانها و تمایز آنها از متن از ویژنیهاا
مثبت این کتاب است
 -کتاب حارر باود شناسنامه و بهرست اع س است

 .3تحلیل ابعاد محتوایی اثر یا تحلیل کیفی کتاب
«اهداف ایلی هر کتاب درسی از طریق میاهیم نهیته در محتواا آن تلمین میشود مهمترین
بخر ناد هر کتاب ،ارزیابی محتوایی آن اسطت که باید متخصطصان هر رشته به آن مبادرت
ورزند» (رری ،9922 ،ص )88
3ـ .0روششناسی کتاب
 یکی از م کهاا مهم ناد کتابهاا درسططی ،ارزیابی میزان رعایت زبان علمی در تللیاثر است زبان علمی ،زبانی است شیاف و با تعابیر مستایم و داراا ساخت من ای و نظم و
آراسطططتذی که در آن معانی الیاح ،حایای اسطططت و خوانند را مسطططتایم و بیدرنگ به معنا
رهنمون میسططازد (سططمیعی ،9952 ،ص  )00زبان مؤل

در این اثر زبانی سططاد  ،روان ،به

دور از تکل و ابهاس اسطططت ،بهطورا که امکان خواندن و دریابت معنا را براا برانیران به
آسانی مهیا میکند
 یکی از امتیازات این کتاب روش نویسططند در طراحی در ها و ارائۀ م الب اسططتروش نویسند براا ارائۀ م الب کتاب به اینیورت است که هر دورۀ تاریخی ،شامل چند
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براا یو جلسۀ آموزشی طرحریزا شد است حجم کمّی هر

در

میشطود که هر در

در

حدود  1تا  1یطیحه اسطت که شطامل معربی شاعر یا نویسند  ،ب اا شکلنیرا اثر

(جوّ النص) ،متن ایططلی (النصّ) ،واژ شططناسططی (الافردات) ،شططرح متن (الشوورح) ،تعلیاات
(التعییق) و تمرینها (الاناقش ) است
نویسند در هر در

ابتدا ،شاعر یا نویسند را در حد  9تا  1س ر معربی میکند ،س س

تورطیحاتی دربارۀ متن و بسطتر شکلنیرا آن و منبع متن در حد  0تا  1س ر ارائه میشود
متون موردبررسططی از جهت حجمی در اشططعار حدود  5تا  90بیت و در متون نثر ،کمتر از
یو یطیحه اسطت در ادامه واژ هاا جدید موجود در متن معادلیابی و سط س معنی ابیات
بهیورت توتو یا میاهیم متون نثرا در چند محور ارائه میشود در بخر تعلیاات نیز به
ویژنیهطاا سطططبکی نویسطططند  ،ناهاً مکاتب ادبی و عنایطططر ب ری موجود در متن مانند
آرایههاا لیظی یا یطور خیال ،محورهاا محتوایی ،امثال و حکم شرداخته میشططود در شایان
هر در

نیز تمرینهایی براا برانیران طراحی شططد اسططت که به یادنیرا بیفططتر م الب

کمو میکند هر در داراا  1تمرین اسطت که بهیورت سؤا ت نزینهاا ،جااِ خالی و
تفریحی طراحی شد است
از آنچه بیان شد میتوان نااط ووت روش نویسند را در موارد زیر برشمرد:
 9انتخاب حجم مناسب متون براا یو جلسۀ آموزشی؛
 8ارائۀ شرح و توریپ متن و میردات با زبانی ساد و روان؛
 9براربتن از حدّ ترجمۀ متون و بررسی محتوایی ،سبوشناختی و ب ری آن؛
 0ارائۀ تمرینهاا متنو و متناسطب با متن به نونهاا که سطه جنبۀ واژ شططناسی ،درک
م لب و سبوشناسی متون را شوشر میدهد
با وجود امتیازات کتاب از جهت روشی ،کاستیهایی نیز در آن وجود دارد که زس است
بازبینی و ای ح شود:
ططط باید توجه داشت که هرچند شرح میردات یکی از ویژنیهاا مثبت این کتاب است
اما بهنظر میرسططد شططرح همۀ میردات جدید یا دشططوار رططمن ممانعت از ایجاد ارتباط شویا
میان برانیران ،مدر و متن ،برانیران را بهسبب احسا
به این منابع ارزشمند باز میدارد

بینیازا به کتب لرت ،از مراجعه
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ط براا کسب مهارت درک نوشتارا دو برایند وجود دارد :برایند شایین به با و برایند
با به شایین .9در برایند نخست زبانآموز ت ش میکند عنایر خرد متن (آواها ،واژ ها ،عبار
تها وجملهها) را رمزنفططایی کند تا به معنی کلی برسططد در برایند دوس ،با اسططتیاد از
دانسطتههاا وبلی خود ،برریههایی کلی دربارۀ معنی متن میسازد و س س به عنایر جزئی
میشردازد (خنیابنژاد ،9911 ،ص  )00مؤل این کتاب ،با توجه به اینکه تورططیپ کلمهها
و عبارتها را شیر از تمرینها آورد  ،از روش دوس اسطتیاد کرد است از طربی ،با توجه
به حجم زیاد عنایططر ناآشططنا در متن ،ممکن اسطت برانیران نتوانند میهوس متن را بهدرسططتی
درک کنند با این توریحات بهنظر میرسد بهتر بود شرح کلمات و عبارات در انتهاا در
و بعد از تمرینها آورد میشد
 یکی از معیارهاا کییی ارزشططیابی کتابهاا درسططی ،میزان توجه نویسططند به ظربیتمحتواا کتاب براا شیوند با سطایر رشتهها در حل مسائل جدید یا رویارویی جدید با مسائل
اسططت ،زیرا سططیر شیفططربت علوس جدید ،نفططاندهندۀ این حایات اسططت که علوس بهطرز
اجتنابناشکیرا بینرشطططتهاا شطططد اند و علوس مختل

با وجود محدود بودن در چارچوب

رشتۀ علمی ،بخفی از روایتهاا دانرهاا دیذرند (رهادوست ،9928 ،ص )800
 آموزش متون ادبی ازجمله در هایی اسططت که با بسططیارا از زمینههاا علمی دارااارتباط اسططت و مؤل

براا شربارتر کردن در ها و ابزایر دامنه و عمق یادنیرا برانیران

زس اسطت در تحلیل متون از این زمینهها استیاد کند مؤل

این کتاب چنانکه در مادمه نیز

اشار کرد در تحلیل متون بیفتر از علوس ب ری و نا مؤلیههاا سبوشناسی سنتی استیاد
کرد است« :فی درس النصوص تدریب لیطالب عیی تذوق األدب الرفیع واالستاتاع ب  ،وإ دار
أةکا

ووحیحة عیی بعد التدرب عیی تحییی و اسووتعرا

ما فی من أفکار وعبارات و ووور،

ومن هنا نشوویر إلی أهایة مسووایرة درس البالدة لدرس النصوووص» (مادمۀ کتاب« ،ص ح»)،
حال آنکه براا رنا بخفططیدن به تحلیلها میشططود از زمینههاا جدید و متنوعی مانند انوا
رویکردهاا جدید ناد (روانشططناختی ،جامعهشططناختی ،بمینیسططتی ،بوسنرایی ،کهنالذویی
و ) ،نظریههاا جدید سبوشناسی ،مباحث زبانشناسی ،معناشناسی ،نفانهشناسی ،بینامتنی،
ساختارنرایی ،روایتشناسی و نیز بهر برد
 یکی از اشطکا ت محتوایی کتاب عدس تناسطب حجم محتوایی نمونۀ شعر با نثر است،بهطورا که در همۀ دور ها ریر از عصر اس می تعداد نمونههاا شعر بیفتر از نثر است در
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عصطر جاهلی  5نمونۀ شعرا و  9نمونۀ نثر ،در عصر اموا  1نمونۀ شعر و  8نمونۀ نثر ،در
عصر عباسی  1نمونۀ شعر و  8نمونۀ نثر ،در ادب اندلس  0نمونۀ شعرا و  9نمونۀ نثر و در
عصر حدیث  2نمونۀ شعرا و  1نمونۀ نثر ارائه شد است
یکی دیذر از اشکا ت محتوایی کتاب ،حکف دورۀ انح اط یا وسیط است؛ مؤل

بدون

بیان علتی مفخش ،دورۀ انح اط را از ادوار تاریخ ادبی ،حکف کرد و باط وبل از ورود به
بصطل مربوط به عصطر نه طت ،بهطور خ یطه ویژنیهاا ادبی عصطر انح اط را در سه
یطیحه بیان کرد اسطت نویسطند از این دور با عنوان «عصور ال ع » یاد کرد است که
شططامل دو دورۀ مملوکی و عثمانی میشططود هرچند نویسططند آراز رططع

ادبی را از دورۀ

ممالیو میداند ،اما معتاد است دورۀ عثمانی ،بهدلیل عواملی مثل شیو بار و جهل ،تع یلی
مدار

و جایذزینی زبان ترکی به جاا زبان عربی بهمنزلۀ زبان رسطمی ،دوران اوج رع

و انح اط ادبی اسططت« :وقد و وول األدب فی هذا العصوور إلی منحدر الضووع واالنحطا  ،وال
دووکّ أنّ هناک عوامل کمیرة أدّت بها إلی ذلک الهبو  ،من تیک العوامل :انتشووار الفقر والجهل،
وإدالق الادارس التی أنشووأتها الااالیک وفر

الیغة الترکیة لغة رسووایة بدال عن الیغة العربیة»

(یططش  )899-899جالب اینکه دورۀ عثمانی از نذا نویسططند به حدا منحط اسططت که
حتی خ ف دورۀ مملوکی به ادباا برجسططتۀ آن هم اشططار اا نفططد اسططت بهنظر میرسططد
حکف یو دورۀ ادبی ،رمن و ع ارتباط میان دو دورۀ مهم عباسی و حدیث ،سبب میشود
برانیران بطا متون ادبی دور اا مهم و در عین حال طو نی از ادبیات عربی محروس شطططوند
این درحالی است که در این دور با وجود شرایط دشوار اجتماعی و سیاسی« ،خیل عظیمی
از دانفطمندان و شطاعران ظهور کرد و دانفطمندان مسلمان در علوس مختل

از ریاریات تا

طب و نجوس؛ و از دریانوردا ،موسططیای ،شططعر ،بنون نظامی و جنذاورا تا باه ،تیسططیر و
حدیث ،تاریخ و جررابیا ،آثار ارزشمندا را از خود به یادنار نکاشتهاند» (طالبزاد ،9922 ،
ص  )20بکرا شططیخ امین رططمن مخالیت با ناسنکارا این دور به عصططر انح اط معتاد
اسطت رع برخی آثار ادبی این دور هرنز به معناا رع همۀ آثار نیست و عصرا که
چهر هایی مانند ابن ویّم ،ابن خلدون ،سطططیوطی ،ابن بارد ،ابن عربی ،ولافطططندا ،نویرا،
عمرا ،سطرخسطی ،ابن منظور و هزاران شطخصطیت برجسته مانند آنها را در خود شرورش
داد  ،حراس است که عصر انح اط نامید شود (شیخ امین ،9121 ،ص )90
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طط ط در بین دور هاا ادبی ،آموزش متون حدیث و معایر از جنبههاا نونانونی دشوار
اسطت ویژنیهایی مانند نسترۀ وسیع جررابیایی (شامل مفرق و مررب عربی که شامل 89
کفطور عربزبان اسطت) ،نسطترۀ زمانی ،تنو انوا ادبی (اعم از شطعر و نثر) و نستردنی،
شطدت و سطرعت عوامل مؤثر بر شکلنیرا متون ادبی (مانند تحو ت سیاسی ،اجتماعی و
ادبی) در جهطان بهطور عاس و جهان عرب بهطور خاص از عواملی اسطططت که تدوین کتابی
جامع را براا آموزش این واحد درسططی با دشططوارا براوانی مواجه میسططازد (میرزایی و
ابویسانی ،9919 ،ص  )910در بخر مربوط به عصر حدیث این کتاب ریر از عدس تناسب
حجم محتوایی شعر و نثر ،نسترۀ جررابیایی و تعدد انوا ادبی نیز به شکل وابل وبول لحاح
نفطد اسطت بهطورا که بیفتر متون برنزید از کفور مصر است ،یعنی از  2نمونۀ شعرا؛
 9نمونه و از  1نمونۀ نثر 1 ،نمونه ،از ادباا کفططور مصططر انتخاب شططد اسططت این درحالی
است که مث ً از ادبیات حوزۀ خلیج هیچ نمونهاا ذکر نفد است ابزونبر این در بخر نثر
این دور  ،انوا ادبی مهمی مانند رمان ،نمایفنامه و سیرنامه مریول ماند است
3ـ .1نحوة گزینش عنوان کتاب و تناسب آن با محتوا
عنوان کتاب باید مفطخش ،محدود و به نونهاا باشد که محتواا کتاب و رویکرد مؤل

را

نفطان دهد (مفطکینباس ،9919 ،ص  )89همچنین ،عنوان کتاب باید با محتواا آن سازنار
باشططد عنوان کتاب حارططر (األدب والنصوووص لغیر الناطقین بالعربیة) هر دو ویژنی مککور را
دارد بدین معنا که او ً عنوان ،مفطططخش و بدون ابهاس اسطططت و دوماً مؤل

با درج عبارت

«لغیر الناطقین بالعربیة» رویکرد آموزشطططی کتاب را تعیین کرد و سطططوس اینکه محتوا با عنوان
کتاب سطازنار اسطت نویسطند در عنوان از دو واژۀ «األدب» و «النصطوص» استیاد کرد تا
نفان دهد در محتوا هم دربارۀ ویژنیهاا ادبی دور هاا مختل بحث شد و هم متون آن
دور ها مورد بررسی ورار نربته است
3ـ .3ارتباط افقی محتوای اثر با سایر درسها
تلثیر مواد درسطی که در یو دورۀ تحصطیلی تدریس میشطوند ،یو نظاس ارتباطی را تفکیل
میدهد که تلثیر مجمو آنها به رشطد بکرا یادنیرند منجر میشطود یکی از شاخصههاا
اثربخر بودن برنامۀ درسطی و بهتبع آن کتابهاا درسی و سایر ابزارهاا آموزشی ،میزان و
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نو ارتبطاط آنها با یکدیذر اسطططت (ملکی ،9921 ،ص  )91مادۀ متون نظم و نثر (در هر
دور اا) با برخی در هاا دیذر مانند تاریخ ادبیات ،یططرف و نحو ،ب رت ،ناد و مکاتب
ادبی ،عرود و وابیه ،مرتبط اسطت بر این اسا

زس است مباحث ،تحلیلها و تمرینهاا

کتابهاا آموزشطی متون ،به نونهاا نزینر و طراحی شود که برانیران بتوانند آموختههاا
خود در سایر در هاا مرتبط را در خ ل این در بازیابی و تعمیق کنند کتاب حارر از
این جهت ،به نونهاا تدوین شد است که ارتباط ابای این در با برخی در هاا مرتبط
مانند تاریخ ادبیات ،مکتبهاا ادبی و ب رت ،به نحو م لوب برورار شطد و از سویی دیذر
یادنیرا محتواا مورد نظر مؤل

با در هاا مککور شفتیبانی میشود

3ـ .0نظم منطقی و انسجام مطالب در کل اثر
انسطجاس و یودسطتی از عنایر مهم در نذارش هر متن علمی است منظور از انسجاس شیوند
من ای میان اجزاا خرد و ک ن متن است ،بهطورا که خوانند بتواند سیر طبیعی و شیوستۀ
ک س نویسطند را آن ببیند و مورطو را دنبال کند (منصوریان ،9918 ،ص  )98ساختار کلی
این کتاب از جهت بصطلبندا ،بهکارنیرا عنوانهاا ایططلی و برعی و تمایز آنها از هم و
تناسب عنوانها با محتواا بصلها و بابها ،سیر ارائۀ دور هاا تاریخی و سیر ارائۀ در ها
از انسجاس زس برخوردار است بصلهاا کتاب از دورۀ جاهلی آراز و تا عصر حدیث (ریر
از دورۀ انح اط) را شططامل میشططود نحوۀ ارائۀ در ها و عنوانبنداها در تماس بصططلها
یکسطان اسطت تنها اشطکال کتاب از این جهت عدس شطمار نکارا بصلها و در هاست؛
بدین معنا که بصططلها و در ها تنها با عنوان از هم متمایز شططد اسططت ،ولی بهتر بود براا
دستیابی بهتر برانیران از شمار نکارا نیز استیاد میشد
3ـ .5جایگاه کتاب در مقایسه با کتب مشابه
یکی از ویژنیهایی که این کتاب را از سایر کتب آموزش متون متمایز میسازد ،جامعیت آن
است بیفتر کتابهایی که در این حوز تدوین میشوند ،دور اا خاص را شوشر میدهند،
حال آنکه کتاب حارططر ریر از عصططر انح اط ،همۀ دور هاا ادبی را در یو مجلد شططامل
میشود
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ط ط روش ارائۀ در ها و بهویژ طراحی تمرینها متنو از دیذر وجو تمایز این کتاب از
دیذر کتب آموزش متون اسطت ،درحالی که بسیارا از کتابهاا این حوز  ،در

به در

تدوین نفد یا اساساً بدون تمرین تدوین شد است
 معربی هر دورۀ ادبی و تبیین ویژنیهاا سطیاسی ،اجتماعی ،برهنذی ،دینی و ادبی آنجهت درک بهتر متون ادبی براا برانیران ،از دیذر مزایاا محتوایی این کتاب است ابزونبر
این نویسند در شایان هر بصل ،بخفی مجزا را به تبیین ویژنیهاا ادبی آن دور اختصاص
داد است
 نویسططند در ارائۀ متون ،دور هاا تاریخی را مدنظر داشططته اسططت؛ بدین معنا که سططیرتحول تاریخی مبناا ارائۀ دور هاا ادبی در کتاب اسطت که شیو اا رایج و متداول در میان
مورخان ادب عربی بهشمار میآید
ط در این کتاب انتخاب نمونههاا شعرا به شکل هدبمند یورت نربته است ،بهطورا
که در شعر ودیم ،ارراد نونانون و در شعر حدیث تا حد امکان مکاتب شعرا مانند شعر
نوک سطیو ،شطعر رمانتیو ،شطعر واوعنرا ،شطعر سمبولیو و جریانهاا شعرا مانند شعر
مااومت ،شعر رنایی و شعر مهجر را دربر مینیرد
3ـ .6پایبندی به اخالق پژوهش
اخ ق شژوهر شططاخهاا از اخ ق حربهاا اسططت که به بررسططی مسططائل اخ وی در حربۀ
شژوهر میشردازند شژوهر در نسطتر هاا مختل

بهویژ در حوزۀ علوس انسانی ،بیرون از

جامعه و بیارتباط از سططرنوشططت بفططر انجاس نمیشططود و این امر یططرباً مع وف به نار
شژوهفطططذر نیسطططت ،بلکه برایند شژوهر بهطور کلی و اعم از شژوهفطططذر ،روشها ،ابزار،
شطططرکطتکنندنان در شژوهر و با محیط شیچیدۀ اجتماعی تعامل مییابد تلثیر شژوهر در
سطرنوشت جامعه ،ررورت جهتنیرا اخ وی به آن را از جنبههاا مختلیی توجیه میکند
(وراملکی ،9929 ،یش 5ط ) 1آنچه در اخ ق شژوهفی مربوط به تدوین هر کتاب میتوان
درنظر نربت شامل موارد زیر است:
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3ـ6ـ .0میزان دقت در استنادات و ارجاعات
همانطور که شیرتر هم اشطار شطد ،کتاب حارر علیررم تنو نستردۀ موروعی تنها 89
منبع دارد هرچند که منابع رالباً معتبر و روزآمد است ،اما با توجه به نسترۀ موروعی کتاب،
بسطیار محدود بهنظر میرسطد منابع در بهرسطت ،براسطا شطیوۀ  APAتنظیم شد است
اط عات مربوط به منابع ریر از شطمارۀ چاپ که در هیچ منبعی ذکر نفد کامل است یکی
از اشططکا ت کتاب در این زمینه این اسططت که برخی منابع که در شاورویها ذکر شططد در
بهرسطت نیامد اسطت ،مانند مختصر تیسیر ابن کثیر (ص  ،)10دائرةالاعارف اﻹسالمیة (ص
 ،)9الترمکا (ص  ،)22ریاد الصالحین (ص  )22و مسند ابن احمد (ص )22
از دیذر اشکا ت کتاب در زمینۀ استناد ،عدس رعایت ایول ارجا دهی در شاورویهاست؛
بدین معنا که طبق ایول روش تحایق ،چنانچه منبعی براا اولینبار در شاوروی بدان استناد
میشططود ،باید اط عات کامل منبع درج شططود و در دبعات بعدا ،تنها ناس نویسططند کیایت
میکند این ایطططل در ارجاعات این اثر ،رعایت نفطططد و برخی از منابعی که براا اولینبار
بدانها استناد شد  ،با اط عات کامل در شاوروی درج نفد است مانند :سیّد حنیطی حسنین،
الفعر الجاهلی ،ص ( 91ص )920
همچنین طبق ایططول روش تحایق ،اسطططتیاد از عنوانها و الااب در ارجا دهی مردود
است نویسند در برخی شاورویها از لاب «الدکتور» در کنار ناس نویسند استیاد کرد است،
مانند« :الدکتور دوقوووی ضی  ،العصر اﻹسالمی ،یش 800طط ط( »809ص  )10همچنین ،در
اسططتناد به آیات ورآن کریم ،نوعی ناهماهنذی دید میشططود براا نمونه در برخی موارد ناس
سطور و شطمارۀ آیه در شاوروی ذکر شد مانند ییحات  902و  998و در برخی موارد مانند
ییحۀ  ،999در متن کتاب ارجا داد شد است
از دیذر مفططک ت کتاب در این زمینه ،این اسططت که رالب منابعی که در بهرسططت درج
شطد  ،در متن مورد اسطتیاد ورار نذربته است از مجمو  89منبع مککور در بهرست تنها 9
مورد یعنی مصوادرالشوعر الجاهیی (نا ورالدین األسود  ،الشوعر الجاهیی (سیّد ةنفی ةسنین و
دوقی ضی (تاریخ األدب العربوی در متن مورد استناد ورار نربته است
عدس اسطتناد به منابع در معربی شاعران و نویسندنان و نیز در معربی شرایط تاریخی هر
دورۀ ادبی و ویژنیهاا ادبی هر دور در شایان بصطططلها ،از دیذر نااط رطططع
اسطت درمجمو کتاب حارطر از جهت منابع و مراجع رعی

این کتاب

است که این ورع ابزونبر
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کطاهر اعتبطار علمی اثر ،دانفطططجویطان را از ظربیطت این در

براا بطا بردن اط عات

ملخکشناسی نیز محروس میکند
3ـ6ـ .1رعایت بیطرفی علمی در تحلیلها
یکی از تیاوتهاا روش تحایق در علوس انسطانی با علوس تجربی این اسطت که شژوهفذران
علوس انسطانی ،بیفتر در معرد آسیبهایی مانند سونیرا و جانبدارا ورار دارند از اینرو
ایطل رعایت بیطربی در تحایق ،یکی از محورهاا اسطاسی روش تحایق در علوس انسانی
اسطت که عدس توجه بدان وابلیت اعتماد به نتایج تحایق را بهشدت کاهر میدهد و موجب
ت ییع هزینههاا تخصیشیابته میشود (رزمی ،9920 ،ص )10
بهنظر میرسططد نویسططندۀ کتاب مککور ،درنزینر ،ارائه و تحلیل م الب کتاب به ایططل
بیطربی علمی شطاابنطد بود اسطططت ،بهطوراکه تاریباً هیچنونه جانبدارا رردورزانه یا
طربدارا متعصبانه در این اثر یابت نمیشود
3ـ .7میزان تناسب محتوای علمی اثر با مبانی دینی و اسالمـی
براسطا بررسیهاا یورتنربته ،محتواا علمی کتاب ،مناباتی با ایول و مبانی اندیفه و
برهنگ اس ط می ندارد نویسططند بهویژ در معربی عصططر اس ط می و ویژنیهاا آن نذاهی
واوعنرا و بدون تعصب به ظهور اس س و آثار مثبت آن بر جامعۀ عربی داشته است (یش
15طط ط )12همچنین ،نویسند در این بصل براا رعایت شلن وا ا ورآن کریم ،خ ف سایر
بصطططول ،ابتطدا نمونههاا نثر را آورد و در رأ آنها آیاتی را از سطططورۀ لامان و سط ط س
نمونههایی از حدیث نبوا را بهمنزلۀ نمونۀ اع ا نثر این دور تحلیل و بررسی کرد است
3ـ .2میزان تناسب محتوای اثر با سرفصلهای آموزشی
یکی از مهمترین شططاخشهاا ارزیابی کتب درسططی ،میزان تناسططب حجم و محتواا آن با
سربصلهاا مصوب آموزشی است با توجه به تعداد درو

ارائهشد در هر دور که کمتر

از تعداد جلسططههاا یو ترس تحصططیلی ( 90جلسططه) اسططت و نیز با توجه به روش ارائۀ
در ها که شیرتر توریپ داد شد ،این کتاب میتواند یکی از منابع برعی آموزش متون در
دور هاا مختل

ادبی در سط پ کارشطناسطی محسطوب شطود زس به تورطیپ است طبق
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سطربصطلهاا مصططوب وزارت علوس براا دورۀ کارشطناسططی ادبیات عربی ،تعداد  81واحد
درسطی براا آموزش متون نظم و نثر در دور هاا مختل

از جاهلی تا معایر درنظر نربته

شد است
نتایج
ارزیابی و ناد کتاب األدب و النصوص لغیر الناطقین بالعربیة نفاندهندۀ نکتههاا زیر است:
طط ط در بخر ویژنیهاا شکلی ،نااط رع

بیفتر از نااط ووت است که مهمترین آن

عبارتاند از نداشططتن طرح جلد مناسططب ،کوچو بودن بیر از حد اندازۀ ولم ،اشططکا ت
ویرایفی ،اعرابنکارا همۀ اجزاا کلمات ،ناهماهنذی در انتخاب عنوانهاا برعی و عدس
تناسب حجمی بصول
ط در بخر محتوایی ،نااط ووت بیفتر از نااط رع

است که مهمترین آنها عبارتاند

از :روش ارائۀ در ها ،طراحی تمرینهاا متنو  ،جامعیت ،انسجاس ساختارا ،داشتن ارتباط
ابای با برخی از در هاا رشطته ،تناسطب با سربصلهاا آموزشی مصوب ،تناسب با مبانی
و ارزشهاا دینی ،رعایت ایل بیطربی در تحلیلها
ط با توجه به اینکه بیفترین اشکا ت کتاب مربوط به بُعد شکلی آن است بهنظر میرسد
بطا ربع اشطططکا ت میتواند بهمنزلۀ یکی از منابع برعی آموزش متون نظم و نثر در سط ط پ
کارشناسی رشتۀ زبان و ادبیات عربی مورد استیاد ورار نیرد
پینوشت
1. bas-haut

منابع
آی ط زاد ،

( )9920تحلیل انتاادا م العات شژوهفططی در علوس شزشططکی شزشططکی در

شزشکی911 ،81 ،ط809
خمیس الملیجی ،ح ( )9111األدب والنصططوص لریر الناطاین بالعربیۀ ریا  :جامعة میک
سعود
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خنیابنژاد )9911( ،بررسی و ناد کتاب خواندن متون ساد شژوهرنامۀ انتاادا متون و
برنامههاا علوس انسانی85 ،9 ،ط15
ا ( )9920ایل بیطربی در تحایق کتابدارا و اط رسانی10 ،99 ،ط50
رزمی،
ررطی ،ا ( )9922شطاخشهاا ارزیابی و ناد کتابهاا درسطی دانفذاهی سخن سمت،
89 ،89ط90
رهادوست ،ب ( )9928رویکرد بینرشتهاا و م العات ادبی زیباشناخت911 ،1 ،ط809
سمیعی ،ا ( )9952نذارش و ویرایر تهران :سمت
شیخ أمین ،ب ( )9121مطالعات فی الشعر الاایوکی والعماانی .بیروت :دارالعیم لیاالیین
ططالطبزاد ،
29ط11

( )9922بطدیعیات شدید اا نو در عصطططر انح اط زبان و ادبیات عربی،9 ،

وراملکی ،ف ( )9929خاستذا شژوهر آینۀ میراث5 ،0 ،ط95
مفکینباس ،ب ( )9919البحث األدبی؛ مناهجه و مصادر تهران :سمت
ملکی ،ح (9921ش) مبانی و معیارهاا ناد کتاب درسططی دانفططذاهی سططخن سططمت،95 ،
1ط80

منصطوریان ،ا (9918ش) ید ویژنی کتابهاا دانفذاهی کارآمد و اثربخر شژوهر و
نذارش کتب دانفذاهی9 ،81 ،95 ،ط95
میرزایی ،ف  ،و ابویسطططانی ،ح ( )9919تحلیطل انتاطادا ا تجاهات والحرکات بی الفطططعر
العربی الحدیث شژوهرنامۀ انتاادا متون و برنامههاا علوس انسانی905 ،0 ،ط911

