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Abstract 

Al-Adab va Al-Nosos le Gheyreh Al-Nateghin bel-Arabiyah written by Hassan Khamis Al-
Maliji 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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 متون و کتب علوم انسانی، شورای بررسی نقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 172-160، 0011بهار و تابستان ، ومس، شمارة مودنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال دوفصل

 األدب والنصوص لغیر الناطقین بالعربیة تحلیل انتقادی کتاب

  *نعمتی قزوینی عصومهم

 چكیده
ه نوشتۀ حسن خمیس الملیجی، کتابی درسی است ک األدب و النصووص لغیر الناطقین بالعربیة کتاب 

ی و زبان، طراحبا هدف آموزش متون نظم و نثر عربی در سطط پ شیفططربته براا برانیران ریرعرب 
تحلیلی و با توجه به معیارهاا ویژۀ ناد کتب  -تدوین شطد  است  ماالۀ حارر با روش تویییی  

ی و هاا شکلدرسطی، به ارزیابی و ناد کتاب مککور شرداخته تا از این رهذکر، رطمن بیان ویژنی  
هد دها و امتیازات آن را براا جامعۀ هدف تبیین کند  نتایج این م العه نفططان میمحتوایی، کاسططتی

یازاتی مانند جامعیت محتوایی، انسططجاس سططاختارا، نظر از اشططکا ت شططکلی، باتوجه به امتیططرف
منزلۀ تواند به، زبان سطططاد  و روان، و عدس مرایرت با مبانی اخ وی و دینی میهاروش ارائطۀ در  

یکی از منابع برعی در  آموزش متون در دورۀ کارشناسی زبان و ادبیات عربی مورد استیاد  ورار 
 نیرد 

 
   .األدب والنصوص لغیر الناطقین بالعربیةناد کتاب، متون نظم و نثر،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه. 0

هاا آموزشططی هموار  در حال ترییر و تحول اسططت،  هاا علمی و روشاز آنجایی که یابته
طور مسطططتمر مورد ناد و ارزیابی ورار نیرد تا بتواند به روزترین منطابع آموزشطططی بطایطد به   

 ها در اختیار برانیران ورار دهد   ترین روشاط عات را به نوین
ررم نسططترش ارتباط علمی اسططت که علی ۀترین رسططانه در زمینکتاب درسططی رسططمی

کند  رسطانی، نافی محورا و مهم را در امر آموزش اییا می اسطتیاد  از ابزارهاا نوین اط   
مند ارزیابی و ناد ورا از این ابزار مهم آموزشطططی نیازاین درحطالی اسطططت که ابزایر بهر  

هاا اخیر، در سد   (89 ، ص 9922هاست )رری، هاا آنمستمر و ت ش براا ربع کاستی
اا ت شود  مهاا رایجی است که در کفورهاا شیفربته انجاس میناد کتاب درسی از بعایت

یورت مختصر و بفرد  ارزیابی انتاادا محتوا، ناد کتاب درسطی نوعی تللی  اسطت که به  
بیان   (911 ، ص 9920زاد ، ووت و رططع  کتاب را برعهد  دارند )آیطط  مواردسططبو و 

شی، ترین منابع آموزاثر رطمن کمو به مدرسان براا انتخاب مناسب  هرنااط مثبت و منیی 
 ند   رسامؤلیان را نیز در ارتااا ابعاد شکلی و محتوایی کتاب یارا می

 بیةاألدب والنصوووص لغیر الناطقین بالعر یکی از منابع آموزش متون نظم و نثر عربی، کتاب
   چاپ دوساستاثر حسن خمیس الملیجی، مدر  کالج زبان عربی در دانفذا  ملو سعود 

منتفر کرد  است   9111هاا دانفطذا  ملو سطعود ریاد در سطال    کتابخانه ۀاین اثر را ادار
 زبانیطططیحطه براا آموزش متون نظم و نثر عربی به برانیران ریرعرب  901این کتطاب در  

حارر نااط ووت و رع  این کتاب با هدف شاسخ به سؤا ت  ۀتدوین شطد  است  در ماال 
 نیرد:زیر مورد بررسی ورار می

هاا سطططاختارا و محتوایی ترین ویژنیبا توجه به معیارهاا ناد کتب درسطططی، مهم -
 کداس است؟ ص لغیر الناطقین بالعربیةاألدب والنصوکتاب 

زلۀ منبا توجه به نااط ووت و رططع  کتاب مککور، تا چه حد امکان اسططتیاد  از آن به -
 منبع درسی وجود دارد؟

چه  شکلی و نظرهمچنین  زس به تورطیپ است که هرچند تاکنون کتاب یادشد ، چه از  
اما درخصططوص ناد کتب آموزشططی متون نظم و نثر   نفططد ،از نظر محتوایی ناد و ارزیابی 
 ها به شرح زیر است: هاا براوانی انجاس شد  که برخی از آنمعایر عربی تاکنون شژوهر
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دنامۀ نانیا، ، امیر برهنگ«خوانر و نادا بر کتاب شعر شایدارا در عراق معایر» ۀماالط 
  9911، زبان و ادبیات عربی

 رجبی، ، برهاد«دراسات فی األدب العربی الحدیثادا کتاب بررسطی تحلیلی انتا » ۀماال -

  9912، هاا علوس انسانینامۀ انتاادا متون و برنامهشژوهر
ناسی شبراسا  زبان مجانی الشوعر العربی الحدیث ومدارس  بررسطی و ناد کتاب  » ۀماال -

  9911، انسانیهاا علوس نامه انتاادا متون و برنامهشژوهر، مریم ج لی، «کاربردا
، برهاد رجبی، «نصوووص ةیة من األدب العربی الاعا وور  نذاهی شژوهفطططی به » ۀماال -

  9919، هاا علوس انسانینامۀ انتاادا متون و برنامهشژوهر
رامرز ، ب«االتجاهات و الحرکات فی الشووعر العربی الحدیث تحلیل انتاادا کتاب » ۀماطال  -

    9919، هاا علوس انسانینامۀ انتاادا متون و برنامهشژوهر میرزایی و حسین ابویسانی،

، واسم «اثر مص یی بدوا مختارات من الشعر العربی الحدیثناد و بررسی کتاب » ۀماال -

  9910، شژوهر و نذارش کتب دانفذاهی ۀمختارا و م هر  برجی، نفری
خن سم عظیمی، ، کاظ«مجانی الشعر العربی الحدیث ومدارس ناد و بررسی کتاب » ۀماال -
  9920، سمت

 تحلیل ابعاد شكلی کتاب .1
 جلد کتاب .0ـ1

رنگ و بدون هرنونه طرح و نار خاص است  ناس کتاب با جلد کتاب به رنگ یطورتی کم 
ا تر و بخط درشطت سیا  در وسط جلد و ناس مؤل  و دانفذا  ملو سعود با بونت کوچو 

شد  است  در بخر شایین جلد نیز، آرس کمی از ناس کتاب با همان رنگ مفکی درج  ۀبایطل 
ها و دانفذا  ریاد با رنگ سیا  در سمت چپ کتابخانه ۀناشطر در سطمت راست و ناس ادار  

است  الکترونیکی آن در دستر  ۀنار بسطته است  با توجه به اینکه از این کتاب تنها نسخ 
نظر کرد  همچنین آن اظهار ۀتوان دربارو در این نسططخه، طرح شفططت جلد وجود ندارد، نمی

کادر،  ۀدوخ ی است که زوایاا چهارنان ۀیطیحات کتاب داراا یو کادر ساد  تماسجلد و 
 اند با یو دایر  به هم ویل شد 
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 مقدمه .1ـ1
اول، مربوط به چاپ دوس اسططت که در یو یططیحه  ۀشططود  مادمکتاب با دو مادمه آراز می

تفکر از ناشر کتاب، به این نکته اشار  کوتا ، رمن  ۀتنظیم شطد  اسطت  مؤل  در این مادم  
کرد  که چاپ دوس توسطط مؤل  ویرایر و اشکا ت موجود در چاپ اول نیز ای ح شد   

چاپ اول آمد  اسطططت که در آن، مؤل  به بیان  ۀچاپ دوس، مادم ۀاسطططت  بعطد از ماطدمط   
 )از جاهلی تا عصططر هاا مورد بررسططیتورططیحات مهمی مانند سطط پ کتاب، اهداف، دور 

مؤل ، این  ۀاشططار  کرد  اسططت  به نیت  هادر  ۀارائ ۀنزینر متون و نحو ۀحدیث( و نحو
آموزا به مدت حداول هزار سططاعت آموزش تدوین شططد  زبان ۀکتاب براا سطط پ شیفططربت

 است 

 فهرست مطالب .3ـ1
بهرسطت م الب در چهار یطیحه تنظیم و با حروف الیبا مفخش شد  است  این بهرست   

 هااعنوانچاپ اول و دوس، شنج بصطل و بهرسطت منابع اسطت  در بهرست،     ۀشطامل مادم 
 برعی با توربتذی هااعنوانبرعی متمایز شطد  و   هااعنوانایطلی با رنگ سطیا  شررنگ از   

رایط ش ۀایلی درج شد  است  در هر بصل ابتدا نویسند  مباحثی را دربار هااعنواندر ذیل 
برعی را  در برخی  هااعنوانردنظر ارائه داد  و سططط س مو ۀاجتماعی، اخ وی و دینی دور

موارد براسطا  ارراد شطعرا و در برخی موارد براسا  عنوان متون برنزید  تنظیم کرد    
    هاستبرعی، ناس یکی از در  هااعنواناست  هریو از 

( تنظیم شد  و 11-9 یطیحه )یش  11در  «العصطر الجاهلی »بصطل اول کتاب با عنوان  
 ،خالقیة والدینیةأةیاة العرب االجتااعیة واال. 1ند از: ایازد  زیرعنوان اسطططت که عبارتداراا 

فخر واعتزاز  .4 ،فخر وةااسووة )عارو بن کیمو   .3 ،سوویای  یةکم وتجارب )زهیر بن أب .2
 .7 ،اةالحی یف طرفة بن العبد یفخر ویبین سبیی  .6 ،فروسویة )عنترة بن دداد   .5 ،)الارقّش األکبر 

 بع إلطریق السیادة والشرف )ذو ا .9 ،رثاء  خر )الخنساء ی فو .8 ،ی کر  ونجدة )ةاتم الطائوو 
 .یخصائص النمر الجاهیو .11 ،یخصائص الشعر الجاهیو .11 ،ی العدوانو

العصر »و  «سال إل در ا»شامل دو باب  «سوالموووی  إلالعصور ا »بصطل دوس کتاب با عنوان  
 .یططیحه از کتاب را به خود اختصططاص داد  اسططت )یططش 29اسططت  این بصططل  «األموي
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ةق الاسیم  .2 ،قرآن کریم .1زیرعنوان به شرح زیر است:  هفت(  باب اول داراا 900ططط15
قصووة کر   .5 ،فخر وهجاء )ةسووان بن ثاب   .4 ،خطبة )عاربن الخطاب  .3 ،)ةدیث دووری  

 .8 ،سال إل در ا یخصوائص الشوعر ف   .7 ،سوال  إل ودر ا  یالتعییق عیی األدب ف .6 ،)الحطیئة 
 05ییحه است  باب دوس این بصل  91این باب مجموعاً . سال إل ودر ا  یخصوائص النمر ف 

أمیة ی مدح وإدووادة ببنوووو  .1: ند ازاکه عبارت اسططتزیرعنوان  1یططیحه اسططت و داراا  
وهجاء  فخر .4 ،الفجاءة  الحااسة )قطريّ بنی فووو .3 ،هادم )الکای  ی مدح بنووو .2 ،)األخطل 
 .7 ،سووفیان  یمن الخطبة البتراء )زیاد بن أب .6 ،من الغزل العفی  )جایل بن معاّر  .5 ،)الفرزوق 

خصائص النمر  .9 ،العصر األمويی خصائص الشعر فووو .8 ،رسالة إلی األهل )عبدالحاید الکاتب 
   .يالعصر األموی فو

ییحه( را  10)حدود  800تا  909 ۀاز ییح «العصر العباسی»بصطل سوس کتاب با عنوان  
 .2 ،األول یالعصر العباس .1ند از: اشطود و داراا دوازد  زیرعنوان اسطت که عبارت  شطامل می 

من الغزل  .5 ، يتربحو وو  الربیع )ال .4 ،معرکة عاوریة )أبوتاا   .3 ،یالمانوووو یالعصور العباسوو 
رثاء  .8 ،ی مدح سی  الدولة )الاتنبو .7 ،بوالعتامیة أالزهد )ی فوو  .6 ،العفی  )عباس بن األةن  

من ةیل  .11 ،نظا  العال )ابن الاقفع ی فووو .9 ،الحیاة والاوت )أبوالعالء الاعرّي ی و تأمالت فووو
العصر ی خصائص النمر فووو  .12 ی،العصر العباسی خصوائص الشعر فووو   .11 ،الحیوان )الجاةظ 

   ی.العباس
 1و  است( 890ططط 809 .ییحه )یش 90داراا  «األندلسي العصر»بصل چهارس با عنوان 

ی من رثاء الااالک الزائیة رثاء دولة بنووو .2 ،و   الجبل )ابن خفاجة ی فووو .1زیرعنوان دارد: 
 ،من الاودحات األندلسیة )ابن الخطیب  .4 ،ةنین ودووق )ابن زیدون   .3 ،األقطس )ابن عبدون 

   .یخصائص األدب األندلسو .6 ،أدب مجالس العیم )ابن ةز   و یمن النمر األندلسو .5
ییحه از  901ترین بصل کتاب است که نسترد  «العصر الحدیث»بصطل شنجم با عنوان  
(  902ططط 899 .سوس حجم اثر را به خود اختصاص داد  است )یشکتاب یعنی بیر از یو

سوورندیب  یف .2 ،العصوور الحدیث یاألدب ف .1ند از: ازیرعنوان دارد که عبارت 91این بصططل 
الاساء  .5 ،هادم ردید  ینسان )عیإلای یا أخووو  .4 ، یإلی الشوباب )أةاد دوق  .3 ،)البارودي 

ةصاد  .8 ،ی الحجر الصغیر )إیییا أبوماضو .7 ،ی )أبوالقاسم الشابّوی یا بن أمّو .6 ،)خییل مطران 
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 .11 ،ی من مسرةیة مجنون لییی )أةاد دوقووو ی: من الشوعر الاسرةووو   .9 ،الجهاد )الفتیوري 
الربیع  .13 ،)ط  ةسووین ی إلی ابنتوووو .12 ،إلی ولدي )أةاد أمین  .11 ،ی الخیق )الانفیوطوووو

 یالرخیص الغالی: من األب القصصو .15 ، یالشکل والاضاون )ةسن القرد .14 ،والزهر )العقاد 
 العصر الحدیث. ینهضة األدب ف .16 ،الحییم عبداهلل  )محاّد عبد

 فهرست منابع .0ـ1
منبع دارد که در  89جررابیایی موردبررسططی، تنها  ۀتنو  مورططوعی و نسططتر باوجوداین اثر 

تا  9192هاا میان منابع مربوط به سططال ۀیو یططیحه در شایان کتاب تنظیم شططد  اسططت  هم
و د  منبع مربوط به وبل از  9150 ۀمنبع مربوط به ده 99می دا اسططت  از این تعداد،  9120
 است  9150 ۀده

 تحلیل ابعاد شكلی کتاب .3
متون  تماسنکارا دویق و درسطططت هطاا مثبطت شطططکلی این کتاب اعراب  یکی از ویژنی -

نکارا دویق و مؤل  به اعراب ۀنظر از اهتماس ویژبرنزید  اعمّ از شططعر و نثر اسططت  یططرف
اجزاا  ۀبدین معنا که مؤل  هم ؛ر به کتاب وارد اسططتدرسططت متون، ایرادا نیز از این نظ

راحتی و بدون نکارا کرد  و با این کار سططبب شططد  اسططت تا برانیران به کلمات را اعراب
هطاا یطططربی و نحوا خود متن را بخواننطد و این بدان   کطارنیرا آموختطه  ت ش براا بطه 

ن از هم نسسته است  معناسطت که در عمل ارتباط ابای بین دو در  یطرف و نحو و متو  
 ۀ)ص ح(، این اثر براا س پ شیفربت کتاب ۀل  در مادمؤهاا ماین طبق یادداشطت  برابزون
  نیستنکارا کامل متون طبع در این س پ نیازا به اعرابآموزان تدوین شد  و بهزبان
س مختل  و نیز عد هاااز دیذر اشکا ت شکلی کتاب، عدس تناسب حجمی میان بصل ط

 ۀنمونه عصططر عباسططی با نسططتر براا  تاریخی موردنظر با حجم بصططل اسططت ۀتناسططب دور
درحالی که  ،یطططیحه از کتاب را به خود اختصطططاص داد  10تاریخی بیر از شنج ورن تنها 
از  نظربر این یرفسطوس از حجم کتاب را دربرنربته است  ابزون عصطر حدیث، حدود یو 

 هاا کتاب نیز با هم تناسب ندارد هاا ادبی، حجم بصلر تاریخی دو ۀنستر
ز مثال برخی ا برااهاا کتاب است  عدس هماهنذی در بهرست م الب از دیذر کاستی ط
هاا با اینکه در بصل هاعنوانبرعی بصطل اول در بهرسطت درج شد ، اما همین    هااعنوان



 262   األدب والنصوص لغیر الناطقین بالعربیةتحلیل انتقادی کتاب 

أثر الفتوح » (،15 .)ص «اإلسال  وأثره»دیذر وجود دارد در بهرسطت درج نفد  است مانند:  
الحیاة العیایة » (،909 .)ص« الحیاة االجتااعیة» و« الحیاة السویاسیة »(، 12 .)ص «سوالمیة إلا

 ی«الفتح العربوووو»(، 901 .)ص «الحیاة األدبیة»و  «الحیاة السوویاسوویة»(، 900 .)ص« واألدبی 
 یعوامل ازدهار األدب ف»(، 808 .)ص «الحیاة الفکریة»و  «یالاجتاع األندلسوو»(، 809 .)ص

 (890 .)ص «العصر الحدیث

ولم از دیذر مفططک ت شططکلی اثر اسططت    ۀ کوچو بودن بیر از حد بونت یا انداز -
نکارا شطططد  اسطططت، کوچو بودن طور کامل اعرابویژ  از آنجایی که متون برنزید  بهبه

آموزان دشططوار زبانو خواندن متن را براا اسططت ربتذی حرکات شططد  بونت سططبب درهم
 کند می

ین قطري ب» مانندشططود برخی اشططکا ت تای ی نیز در بهرسططت و متن کتاب دید  می  -
« األقطس یبن» به جاا« دولة بن األقطس»)فهرسوو  ، « قطري بن الفجاءة» جاا به« الفجاءة

  (99 .)ص« منّیتی» به جاا« منبتی»و ( 01 .)ص« سئوددک»جاي  به« سؤدک»)فهرس  ، 
ب  « االعداء»مانند:  ؛الخط عربی نیز در برخی موارد رعایت نفططد  اسططتوواعد رسططم -
« القوي» به جاا« القوي»و « اإلسووالمیة»ب  جاي « االسووالمیة» (،81 .)ص« األعداء»جاي 
 (،890 .)صی« الااضووو » به جاا« الااضوی »و « االطالع» به جاا« األطالع»(، 905 .)ص

« مسووئولیتکم»و  (891 .)ص« اتجاهاً» به جاا« إتجاهاً»و « ةخوانیإلا» به جاا« االخوانیة»
  (808 .)ص« مسؤولیتکم»ب  جاي 
 «مقدارَ»( و 81 .)ص «ما أمِیک»نکارا؛ مانند وجود برخی اشطططکطا ت در حرکطت   -
  (10 .)ص

ندرت اشکا تی اما به ،آرایی کتاب م لوب استهر چند در مجمو  ورعیت ییحه طططط
، به جاا اینکه «الفاعر»کتاب ذیل عنوان  20 ۀدر ییح شطود  مث ً می هم در این زمینه دید 

ربته عنوان ورار ن ۀتر از عنوان درج شود، در ادامم الب مرتبط با معربی شاعر در س ر شایین
 است  
  )ص ح(« الاتعددة» به جاا «األسالیب الاتعدد التی» ۀاشکال یربی در مادم ط

 ۀرططع  شططکلی این کتاب اسططت  در جمل مواردوجود اشططکا ت ویرایفططی از دیذر  -
ته نکاش به جاا ویرنول نا ه« طاعتهم»بعد از  «ءیلیکسوب طاعتهم. أالیخص نفسو  بشووو   »
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جاا نا ه، دونا ه ورار  911و  51 ،50 ،18در یططیحات  ،همچنین  (01 .شططد  اسططت )ص
ورار داد  نفد   نا ه ،901و  812 ،990 در شایان جم ت در یطش  ،نربته اسطت  همچنین 

 است  
 اانزینهمانند اینکه در شاسخ سه ،شودنیز دید  می هاتمرینبرخی اشکا ت شکلی در  ططط

هاا سؤال ( یا اینکه یکی از نزینه80 .براا یو سطؤال، دو نزینه عیناً تکرار شد  است )ص 
  (90 .سه جوابی، عیناً تکرار سؤال است )خود سؤال در جواب تکرار شد  است( )ص

داشتن  بسبویژ  بهس رهاست که به ۀاز دیذر اشکا ت شکلی کتاب، کم بودن بایل ططط
 سازد اعراب، خواندن آن را با مفکل مواجه می

هاا ها از متن از ویژنیو تمایز آن هاعنوانتر براا ررنگتر و شاستیاد  از بونت بزرگ ط
 مثبت این کتاب است 

 کتاب حارر باود شناسنامه و بهرست اع س است  -
 

 تحلیل ابعاد محتوایی اثر یا تحلیل کیفی کتاب .3
رین تشود  مهماهداف ایلی هر کتاب درسی از طریق میاهیم نهیته در محتواا آن تلمین می»

هر کتاب، ارزیابی محتوایی آن اسطت که باید متخصطصان هر رشته به آن مبادرت    بخر ناد
  (88 ، ص 9922)رری، « ورزند

 شناسی کتاب. روش0ـ3
هاا درسططی، ارزیابی میزان رعایت زبان علمی در تللی  هاا مهم ناد کتابیکی از م ک -

نظم و  اا ساخت من ای واثر است  زبان علمی، زبانی است شیاف و با تعابیر مستایم و دار
درنگ به معنا یآراسطططتذی که در آن معانی الیاح، حایای اسطططت و خوانند  را مسطططتایم و ب

زبان مؤل  در این اثر زبانی سططاد ، روان، به   (00 ، ص 9952)سططمیعی،  سططازدرهنمون می
ه ان بطورا که امکان خواندن و دریابت معنا را براا برانیربه ،دور از تکل  و ابهاس اسطططت

 کند آسانی مهیا می
م الب اسططت   ۀو ارائ هایکی از امتیازات این کتاب روش نویسططند  در طراحی در  -

 تاریخی، شامل چند ۀیورت است که هر دورم الب کتاب به این ۀروش نویسند  براا ارائ
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ریزا شد  است  حجم کمّی هر آموزشی طرح ۀشطود که هر در  براا یو جلس در  می
ر نیرا اثیطیحه اسطت که شطامل معربی شاعر یا نویسند ، ب اا شکل    1تا  1 در  حدود

(، تعلیاات الشوورح(، شططرح متن )الافرداتشططناسططی ) (، واژ النصّ(، متن ایططلی )جوّ النص)

   است( الاناقش ) ها( و تمرینالتعییق)

کند، س س س ر معربی می 1تا  9نویسند  در هر در  ابتدا، شاعر یا نویسند  را در حد 
شود  س ر ارائه می 1تا  0نیرا آن و منبع متن در حد متن و بسطتر شکل  ۀتورطیحاتی دربار 

تر از بیت و در متون نثر، کم 90تا  5 متون موردبررسططی از جهت حجمی در اشططعار حدود 
ت یابی و سطط س معنی ابیاهاا جدید موجود در متن معادلیو یطیحه اسطت  در ادامه واژ   

ه شود  در بخر تعلیاات نیز بتو یا میاهیم متون نثرا در چند محور ارائه مییورت توبه
مکاتب ادبی و عنایطططر ب ری موجود در متن مانند  هطاا سطططبکی نویسطططند ، ناهاً ویژنی
شططود  در شایان هاا لیظی یا یطور خیال، محورهاا محتوایی، امثال و حکم شرداخته می آرایه

که به یادنیرا بیفططتر م الب اسططت ی براا برانیران طراحی شططد  هایهر در  نیز تمرین
اا، جااِ خالی و یورت سؤا ت نزینهتمرین اسطت که به  1کند  هر در  داراا کمو می

 تفریحی طراحی شد  است 
 توان نااط ووت روش نویسند  را در موارد زیر برشمرد:از آنچه بیان شد می

 آموزشی؛ ۀا یو جلسانتخاب حجم مناسب متون برا  9
 شرح و توریپ متن و میردات با زبانی ساد  و روان؛  ۀارائ  8
 شناختی و ب ری آن؛ متون و بررسی محتوایی، سبو ۀبراربتن از حدّ ترجم  9
 شططناسی، درکواژ  ۀاا که سطه جنب هاا متنو  و متناسطب با متن به نونه تمرین ۀارائ  0

 دهد شناسی متون را شوشر میم لب و سبو
هایی نیز در آن وجود دارد که  زس است با وجود امتیازات کتاب از جهت روشی، کاستی

 بازبینی و ای ح شود:
هاا مثبت این کتاب است باید توجه داشت که هرچند شرح میردات یکی از ویژنیطططط 
میردات جدید یا دشططوار رططمن ممانعت از ایجاد ارتباط شویا  ۀرسططد شططرح همنظر میاما به

عه نیازا به کتب لرت، از مراجاحسا  بی سبببرانیران را به ،میان برانیران، مدر  و متن
 دارد  به این منابع ارزشمند باز می
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 و برایند  با  به شایین وجود دارد: برایند برایند دو نوشتارا درک مهارت براا کسبط 

رعبا ها،واژ  آواها،) متن خرد عنایر کندمی ت ش آموززبان نخست برایند در .9شایین به با 
 از اسططتیاد  با دوس، برسططد  در برایند کلی معنی به تا کند رمزنفططایی را ها(جملهو  هات

 جزئی عنایر به س س و سازدمی متن معنی دربارۀ کلی هاییبرریه خود، هاا وبلیدانسطته 

 هاکلمه تورططیپ اینکه به توجه با مؤل  این کتاب،  (00 ، ص 9911نژاد، شردازد )خنیابمی

 توجه با   از طربی،از روش دوس اسطتیاد  کرد  است  ،ا آورد هتمرین از را شیر هاعبارت و

درسططتی به را میهوس متن نتوانند ت برانیراناسطط متن، ممکن در ناآشططنا عنایططر زیاد حجم به
رسد بهتر بود شرح کلمات و عبارات در انتهاا در  نظر میاین توریحات به کنند  با درک

 شد آورد  می هاتمرینو بعد از 
هاا درسططی، میزان توجه نویسططند  به ظربیت یکی از معیارهاا کییی ارزشططیابی کتاب -

ا مسائل جدید ب رویاروییها در حل مسائل جدید یا محتواا کتاب براا شیوند با سطایر رشته 
طرز این حایات اسططت که علوس به ۀدهندزیرا سططیر شیفططربت علوس جدید، نفططان   ،اسططت
اند و علوس مختل  با وجود محدود بودن در چارچوب اا شطططد رشطططتهناشکیرا بیناجتناب
  (800 ، ص 9928هاا دیذرند )رهادوست، هاا دانرعلمی، بخفی از روایت ۀرشت
هاا علمی داراا ی اسططت که با بسططیارا از زمینههایازجمله در آموزش متون ادبی  -

و ابزایر دامنه و عمق یادنیرا برانیران  هاارتباط اسططت و مؤل  براا شربارتر کردن در 
ها استیاد  کند  مؤل  این کتاب چنانکه در مادمه نیز  زس اسطت در تحلیل متون از این زمینه 

ی استیاد  شناسی سنتهاا سبوز علوس ب ری و نا  مؤلیهاشار  کرد  در تحلیل متون بیفتر ا
درس النصوص تدریب لیطالب عیی تذوق األدب الرفیع واالستاتاع ب ، وإ دار  یف»کرد  است: 

أةکا   ووحیحة عیی  بعد التدرب عیی تحییی  و اسووتعرا  ما فی  من أفکار وعبارات و ووور،  
  ،(«ص ح» ،کتاب ۀ)مادم« ومن هنا نشوویر إلی أهایة مسووایرة درس البالدة لدرس النصوووص 

هاا جدید و متنوعی مانند انوا  شططود از زمینهها مییلحال آنکه براا رنا بخفططیدن به تحل
ویی الذنرایی، کهنشططناختی، بمینیسططتی، بوس شططناختی، جامعهرویکردهاا جدید ناد )روان

نامتنی، شناسی، بیشناسی، معناشناسی، نفانهشناسی، مباحث زبانجدید سبو هااهو   (، نظری
 د شناسی و   نیز بهر  برساختارنرایی، روایت

 ،تشعر با نثر اس ۀیکی از اشطکا ت محتوایی کتاب عدس تناسطب حجم محتوایی نمون   -
در   استهاا شعر بیفتر از نثر ها ریر از عصر اس می تعداد نمونهدور  ۀطورا که در همبه
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نثر، در  ۀنمون 8شعر و  ۀنمون 1نثر، در عصر اموا  ۀنمون 9شعرا و  ۀنمون 5عصطر جاهلی   
نثر و در  ۀنمون 9شعرا و  ۀنمون 0نثر، در ادب اندلس  ۀنمون 8شعر و  ۀنمون 1عصر عباسی 
 نثر ارائه شد  است   ۀنمون 1شعرا و  ۀنمون 2عصر حدیث 

انح اط یا وسیط است؛ مؤل  بدون  ۀیکی دیذر از اشکا ت محتوایی کتاب، حکف دور
تاریخ ادبی، حکف کرد  و باط وبل از ورود به انح اط را از ادوار  ۀبیان علتی مفخش، دور

هاا ادبی عصطر انح اط را در سه  طور خ یطه ویژنی بصطل مربوط به عصطر نه طت، به   
یاد کرد  است که « عصور ال ع »یطیحه بیان کرد  اسطت  نویسطند  از این دور  با عنوان    

 ۀرا از دورشططود  هرچند نویسططند  آراز رططع  ادبی  مملوکی و عثمانی می ۀشططامل دو دور
دلیل عواملی مثل شیو  بار و جهل، تع یلی عثمانی، به ۀاما معتاد است دور ،داندممالیو می

زبان رسطمی، دوران اوج رع    منزلۀمدار  و جایذزینی زبان ترکی به جاا زبان عربی به
وقد و وول األدب فی هذا العصوور إلی منحدر الضووع  واالنحطا ، وال »و انح اط ادبی اسططت: 

أنّ هناک عوامل کمیرة أدّت بها إلی ذلک الهبو ، من تیک العوامل: انتشووار الفقر والجهل، دووکّ 
 «الادارس التی أنشووأتها الااالیک وفر  الیغة الترکیة لغة رسووایة بدال عن الیغة العربیة  قوإدال

عثمانی از نذا  نویسططند  به حدا منحط اسططت که   ۀجالب اینکه دور  (899-899  )یططش
رسططد نظر میاا نفططد  اسططت  بهآن هم اشططار  ۀمملوکی به ادباا برجسططت ۀحتی خ ف دور
 دشومهم عباسی و حدیث، سبب می ۀادبی، رمن و ع ارتباط میان دو دور ۀحکف یو دور

ات عربی محروس شطططوند  اا مهم و در عین حال طو نی از ادبیبرانیران بطا متون ادبی دور  
 خیل عظیمی»این درحالی است که در این دور  با وجود شرایط دشوار اجتماعی و سیاسی، 

از دانفطمندان و شطاعران ظهور کرد  و دانفطمندان مسلمان در علوس مختل  از ریاریات تا    
 و تیسططیر ،بنون نظامی و جنذاورا تا باه ،شططعر ،موسططیای ،طب و نجوس؛ و از دریانوردا

، 9922زاد ، )طالب« اندتاریخ و جررابیا، آثار ارزشمندا را از خود به یادنار نکاشته ،یثحد
نکارا این دور  به عصططر انح اط معتاد بکرا شططیخ امین رططمن مخالیت با ناس  (20 ص 

آثار نیست و عصرا که  ۀاسطت رع  برخی آثار ادبی این دور  هرنز به معناا رع  هم 
یّم، ابن خلدون، سطططیوطی، ابن بارد، ابن عربی، ولافطططندا، نویرا، هایی مانند ابن و چهر

ها را در خود شرورش عمرا، سطرخسطی، ابن منظور و هزاران شطخصطیت برجسته مانند آن    
  (90 ، ص 9121داد ، حراس است که عصر انح اط نامید  شود )شیخ امین، 
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نونانونی دشوار  هاانبههاا ادبی، آموزش متون حدیث و معایر از جدر بین دور طططط 
 89)شامل مفرق و مررب عربی که شامل  وسیع جررابیایی ۀهایی مانند نستراسطت  ویژنی 
زمانی، تنو  انوا  ادبی )اعم از شطعر و نثر( و نستردنی،  ۀ (، نسطتر اسطت زبان کفطور عرب 

ی و اجتماع ،نیرا متون ادبی )مانند تحو ت سیاسیشطدت و سطرعت عوامل مؤثر بر شکل  
 یطور خاص از عواملی اسطططت که تدوین کتابطور عاس و جهان عرب بهدر جهطان به ادبی( 

سططازد )میرزایی و  جامع را براا آموزش این واحد درسططی با دشططوارا براوانی مواجه می  
در بخر مربوط به عصر حدیث این کتاب ریر از عدس تناسب   (910 ، ص 9919ابویسانی، 

جررابیایی و تعدد انوا  ادبی نیز به شکل وابل وبول لحاح  ۀحجم محتوایی شعر و نثر، نستر
شعرا؛  ۀنمون 2یعنی از  است،طورا که بیفتر متون برنزید  از کفور مصر نفطد  اسطت  به  

نمونه، از ادباا کفططور مصططر انتخاب شططد  اسططت  این درحالی  1نثر،  ۀنمون 1نمونه و از  9
ثر بر این در بخر ناا ذکر نفد  است  ابزونخلیج هیچ نمونه ۀاز ادبیات حوز است که مث ً

 این دور ، انوا  ادبی مهمی مانند رمان، نمایفنامه و سیرنامه مریول ماند  است  

 گزینش عنوان کتاب و تناسب آن با محتوا ةنحو. 1ـ3

اا باشد که محتواا کتاب و رویکرد مؤل  را عنوان کتاب باید مفطخش، محدود و به نونه 
(  همچنین، عنوان کتاب باید با محتواا آن سازنار 89، ص  9919باس، یننفطان دهد )مفطک  

را  ( هر دو ویژنی مککوراألدب والنصوووص لغیر الناطقین بالعربیةباشططد  عنوان کتاب حارططر )

دارد  بدین معنا که او ً عنوان، مفطططخش و بدون ابهاس اسطططت و دوماً مؤل  با درج عبارت 
کرد آموزشطططی کتاب را تعیین کرد  و سطططوس اینکه محتوا با عنوان روی« لغیر الناطقین بالعربیة»

استیاد  کرد  تا « النصطوص »و « األدب»کتاب سطازنار اسطت  نویسطند  در عنوان از دو واژۀ    
هاا مختل  بحث شد  و هم متون آن هاا ادبی دور نفان دهد در محتوا هم دربارۀ ویژنی

 ها مورد بررسی ورار نربته است  دور 

 هاارتباط افقی محتوای اثر با سایر درس .3ـ3

 شطوند، یو نظاس ارتباطی را تفکیل تحصطیلی تدریس می  ۀتلثیر مواد درسطی که در یو دور 
اا هشطود  یکی از شاخصه میمنجر ها به رشطد بکرا یادنیرند   دهد که تلثیر مجمو  آنمی

هاا درسی و سایر ابزارهاا آموزشی، میزان و تبع آن کتابدرسطی و به  ۀاثربخر بودن برنام
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)در هر  متون نظم و نثر ۀماد  (91 ، ص 9921)ملکی،  ها با یکدیذر اسطططتنو  ارتبطاط آن 
دیذر مانند تاریخ ادبیات، یططرف و نحو، ب رت، ناد و مکاتب  هاااا( با برخی در دور 

هاا ها و تمرینث، تحلیلادبی، عرود و وابیه، مرتبط اسطت  بر این اسا   زس است مباح 
اا هاا نزینر و طراحی شود که برانیران بتوانند آموختههاا آموزشطی متون، به نونه کتاب

مرتبط را در خ ل این در  بازیابی و تعمیق کنند  کتاب حارر از  هااخود در سایر در 
تبط مر ااهاا تدوین شد  است که ارتباط ابای این در  با برخی در این جهت، به نونه

هاا ادبی و ب رت، به نحو م لوب برورار شطد  و از سویی دیذر  مانند تاریخ ادبیات، مکتب
 شود   مککور شفتیبانی می هاایادنیرا محتواا مورد نظر مؤل  با در 

 
 نظم منطقی و انسجام مطالب در کل اثر. 0ـ3

منظور از انسجاس شیوند دسطتی از عنایر مهم در نذارش هر متن علمی است   انسطجاس و یو 
 ۀوستد سیر طبیعی و شینواتطورا که خوانند  ببه ،من ای میان اجزاا خرد و ک ن متن است

( ساختار کلی 98 ، ص 9918ک س نویسطند  را آن ببیند و مورطو  را دنبال کند )منصوریان،   
 ا از هم وهایططلی و برعی و تمایز آن هااعنوانکارنیرا بندا، بهاین کتاب از جهت بصطل 

 ها در ۀهاا تاریخی و سیر ارائدور  ۀها، سیر ارائها و باببا محتواا بصل هاعنوانتناسب 
)ریر  جاهلی آراز و تا عصر حدیث ۀهاا کتاب از دوراز انسجاس  زس برخوردار است  بصل

ا هها در تماس بصططلبنداو عنوان هادر  ۀارائ ۀشططود  نحوانح اط( را شططامل می ۀاز دور
 ؛ستهاها و در نکارا بصلیکسطان اسطت  تنها اشطکال کتاب از این جهت عدس شطمار     

ولی بهتر بود براا  اسططت، تنها با عنوان از هم متمایز شططد  هاها و در بدین معنا که بصططل
 شد نکارا نیز استیاد  میابی بهتر برانیران از شمار یدست

 

 جایگاه کتاب در مقایسه با کتب مشابه. 5ـ3

آن  سازد، جامعیتهایی که این کتاب را از سایر کتب آموزش متون متمایز مییکی از ویژنی
 ،دهندخاص را شوشر می ااشوند، دور هایی که در این حوز  تدوین میاست  بیفتر کتاب

هاا ادبی را در یو مجلد شططامل دور  ۀحال آنکه کتاب حارططر ریر از عصططر انح اط، هم
 شود می
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متنو  از دیذر وجو  تمایز این کتاب از  هاویژ  طراحی تمرینو به هادر  ۀروش ارائططط 
در  به در   ،هاا این حوز درحالی که بسیارا از کتاب ،دیذر کتب آموزش متون اسطت 

 بدون تمرین تدوین شد  است  تدوین نفد  یا اساساً
ی آن دینی و ادبهاا سطیاسی، اجتماعی، برهنذی،  ادبی و تبیین ویژنیۀ معربی هر دور -

بر جهت درک بهتر متون ادبی براا برانیران، از دیذر مزایاا محتوایی این کتاب است  ابزون
اص هاا ادبی آن دور  اختصاین نویسند  در شایان هر بصل، بخفی مجزا را به تبیین ویژنی

 داد  است 
معنا که سططیر بدین  ؛هاا تاریخی را مدنظر داشططته اسططتمتون، دور  ۀنویسططند  در ارائ -

اا رایج و متداول در میان هاا ادبی در کتاب اسطت که شیو  دور  ۀتحول تاریخی مبناا ارائ
 آید شمار میمورخان ادب عربی به

طورا به ،هاا شعرا به شکل هدبمند یورت نربته استدر این کتاب انتخاب نمونه ط

مکاتب شعرا مانند شعر  که در شعر ودیم، ارراد نونانون و در شعر حدیث تا حد امکان

هاا شعرا مانند شعر نرا، شطعر سمبولیو و جریان نوک سطیو، شطعر رمانتیو، شطعر واوع   

 نیرد مااومت، شعر رنایی و شعر مهجر را دربر می

 

 بندی به اخالق پژوهشپای . 6ـ3
 ۀاا اسططت که به بررسططی مسططائل اخ وی در حرباا از اخ ق حربهاخ ق شژوهر شططاخه

علوس انسانی، بیرون از  ۀویژ  در حوزهاا مختل  بهشردازند  شژوهر در نسطتر  یشژوهر م

شططود و این امر یططرباً مع وف به نار  ارتباط از سططرنوشططت بفططر انجاس نمی جامعه و بی

ها، ابزار، طور کلی و اعم از شژوهفطططذر، روشبلکه برایند شژوهر به ،شژوهفطططذر نیسطططت

در  یابد  تلثیر شژوهراجتماعی تعامل می ۀکنندنان در شژوهر و    با محیط شیچیدشطططرکطت 

 کندمیهاا مختلیی توجیه نیرا اخ وی به آن را از جنبهسطرنوشت جامعه، ررورت جهت 

توان کتاب می هر ق شژوهفی مربوط به تدوین آنچه در اخ  ( 1ط5، یش 9929)وراملکی، 

 درنظر نربت شامل موارد زیر است:
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 . میزان دقت در استنادات و ارجاعات0ـ6ـ3
 89موروعی تنها  ۀررم تنو  نستردتر هم اشطار  شطد، کتاب حارر علی  طور که شیرهمان

کتاب،  موروعی ۀاما با توجه به نستر ،منبع دارد  هرچند که منابع رالباً معتبر و روزآمد است
تنظیم شد  است   APA ۀرسطد  منابع در بهرسطت، براسطا  شطیو    نظر میبسطیار محدود به 

چاپ که در هیچ منبعی ذکر نفد  کامل است  یکی  ۀاط عات مربوط به منابع ریر از شطمار 
ذکر شططد  در  ها این اسططت که برخی منابع که در شاوروی  از اشططکا ت کتاب در این زمینه 

  )ص سالمیةإلالاعارف ادائرة ،(10  مانند مختصر تیسیر ابن کثیر )ص ،بهرسطت نیامد  اسطت  

 (   22  ( و مسند ابن احمد )ص22 (، ریاد الصالحین )ص22  )ص ا(، الترمک9
؛ هاستدهی در شاورویاستناد، عدس رعایت ایول ارجا  ۀاز دیذر اشکا ت کتاب در زمین

تناد بار در شاوروی بدان اسچه منبعی براا اولینایول روش تحایق، چنانبدین معنا که طبق 
شططود، باید اط عات کامل منبع درج شططود و در دبعات بعدا، تنها ناس نویسططند  کیایت  می
ار بکند  این ایطططل در ارجاعات این اثر، رعایت نفطططد  و برخی از منابعی که براا اولینمی
نین، حس یسیّد حنیطات کامل در شاوروی درج نفد  است مانند: ها استناد شد ، با اط عبدان

 ( 920  )ص 91الفعر الجاهلی، ص 
دهی مردود و الااب در ارجا  هاعنوانهمچنین طبق ایططول روش تحایق، اسطططتیاد  از  

 ،در کنار ناس نویسند  استیاد  کرد  است «الدکتور»ها از لاب است  نویسند  در برخی شاوروی
در  ،همچنین  (10  )ص« 809طططط800، یش سالمیإلضی ، العصر ا یالدکتور دوقووو »مانند: 

نمونه در برخی موارد ناس  برااشططود  اسططتناد به آیات ورآن کریم، نوعی ناهماهنذی دید  می
و در برخی موارد مانند  998و  902 یحاتآیه در شاوروی ذکر شد  مانند ی ۀسطور  و شطمار  

 داد  شد  است ، در متن کتاب ارجا  999 یحۀی
از دیذر مفططک ت کتاب در این زمینه، این اسططت که رالب منابعی که در بهرسططت درج 

 9منبع مککور در بهرست تنها  89شطد ، در متن مورد اسطتیاد  ورار نذربته است  از مجمو    
مصوادرالشوعر الجاهیی )نا ورالدین األسود ، الشوعر الجاهیی )سیّد ةنفی ةسنین  و       مورد یعنی
 در متن مورد استناد ورار نربته است   یی  )تاریخ األدب العربودوقی ض

عدس اسطتناد به منابع در معربی شاعران و نویسندنان و نیز در معربی شرایط تاریخی هر  
ها، از دیذر نااط رطططع  این کتاب هاا ادبی هر دور  در شایان بصطططلادبی و ویژنی ۀدور

بر راجع رعی  است که این ورع ابزوناسطت  درمجمو  کتاب حارطر از جهت منابع و م  
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بردن اط عات  کطاهر اعتبطار علمی اثر، دانفطططجویطان را از ظربیطت این در  براا بطا      
 کند ملخکشناسی نیز محروس می

 هاطرفی علمی در تحلیل. رعایت بی1ـ6ـ3
هاا روش تحایق در علوس انسطانی با علوس تجربی این اسطت که شژوهفذران   یکی از تیاوت

رو هایی مانند سونیرا و جانبدارا ورار دارند  از اینانسطانی، بیفتر در معرد آسیب  علوس
طربی در تحایق، یکی از محورهاا اسطاسی روش تحایق در علوس انسانی  ایطل رعایت بی 

وجب و مدهد میشدت کاهر اسطت که عدس توجه بدان وابلیت اعتماد به نتایج تحایق را به 
  (10 ، ص 9920شود )رزمی، یابته میتخصیشهاا ت ییع هزینه

کتاب مککور، درنزینر، ارائه و تحلیل م الب کتاب به ایططل  ۀرسططد نویسططندنظر میبه
زانه یا ورنونه جانبدارا رردهیچ که تاریباًطورابه ،بنطد بود  اسطططت طربی علمی شطاا بی

 شود طربدارا متعصبانه در این اثر یابت نمی

 یمحتوای علمی اثر با مبانی دینی و اسالمـ میزان تناسب. 7ـ3
نربته، محتواا علمی کتاب، مناباتی با ایول و مبانی اندیفه و هاا یورتبراسطا  بررسی 

هاا آن نذاهی ویژ  در معربی عصططر اسطط می و ویژنیبرهنگ اسطط می ندارد  نویسططند  به
  یش) عربی داشته است ۀنرا و بدون تعصب به ظهور اس س و آثار مثبت آن بر جامعواوع
نویسند  در این بصل براا رعایت شلن وا ا ورآن کریم، خ ف سایر  ،همچنین  (12طططط15

لامان و سططط س  ۀها آیاتی را از سطططورهاا نثر را آورد  و در رأ  آنبصطططول، ابتطدا نمونه 
 ست ا کرد اع ا نثر این دور  تحلیل و بررسی  ۀنمونمنزلۀ از حدیث نبوا را به یهاینمونه

 آموزشیهای میزان تناسب محتوای اثر با سرفصل. 2ـ3

هاا ارزیابی کتب درسططی، میزان تناسططب حجم و محتواا آن با  ترین شططاخشیکی از مهم
ر تشد  در هر دور  که کمتعداد درو  ارائهبه هاا مصوب آموزشی است  با توجه سربصل

 ۀو نیز  با توجه به روش ارائ اسططتجلسططه(  90) یو ترس تحصططیلی هااهاز تعداد جلسطط
تواند یکی از منابع برعی آموزش متون در تر توریپ داد  شد، این کتاب میکه شیر هادر 
هاا مختل  ادبی در سط پ کارشطناسطی محسطوب شطود   زس به تورطیپ است طبق       دور 



 222   األدب والنصوص لغیر الناطقین بالعربیةتحلیل انتقادی کتاب 

واحد  81کارشطناسططی ادبیات عربی، تعداد   ۀهاا مصططوب وزارت علوس براا دورسطربصطل  
هاا مختل  از جاهلی تا معایر درنظر نربته براا آموزش متون نظم و نثر در دور  درسطی 

 شد  است 
 

 نتایج

 یر است:ز هاانکته ۀدهندنفان األدب و النصوص لغیر الناطقین بالعربیةارزیابی و ناد کتاب 

آن  ترینهاا شکلی، نااط رع  بیفتر از نااط ووت است که مهمدر بخر ویژنیطططط 
ولم، اشططکا ت  ۀند از نداشططتن طرح جلد مناسططب، کوچو بودن بیر از حد انداز اعبارت

برعی و عدس  هااعنواناجزاا کلمات، ناهماهنذی در انتخاب  ۀنکارا همویرایفی، اعراب
 تناسب حجمی بصول 

ند اتها عبارترین آندر بخر محتوایی، نااط ووت بیفتر از نااط رع  است که مهمط 
متنو ، جامعیت، انسجاس ساختارا، داشتن ارتباط  هاا، طراحی تمرینهار د ۀاز: روش ارائ

 هاا آموزشی مصوب، تناسب با مبانیرشطته، تناسطب با سربصل   هااابای با برخی از در 
 ها    طربی در تحلیلهاا دینی، رعایت ایل بیو ارزش

رسد نظر میهاست بعد شکلی آن با توجه به اینکه بیفترین اشکا ت کتاب مربوط به بُط 
یکی از منابع برعی آموزش متون نظم و نثر در سططط پ  منزلۀتواند بهبطا ربع اشطططکا ت می 

 زبان و ادبیات عربی مورد استیاد  ورار نیرد    ۀکارشناسی رشت

 نوشت  پی
1. bas-haut 

 منابع
شزشططکی در (  تحلیل انتاادا م العات شژوهفططی در علوس شزشططکی  9920زاد ،    )آیطط 

  809ط911، 81 ،شزشکی
ریا : جامعة میک   األدب والنصططوص لریر الناطاین بالعربیۀ (  9111خمیس الملیجی، ح  )

  سعود



 9000بهار و تابستان ، وسس، شمارۀ دوس سال، یعرب یاتزبان و ادب ۀنادنام   222

نامۀ انتاادا متون و شژوهر(  بررسی و ناد کتاب خواندن متون ساد   9911نژاد،    )خنیاب
  15ط85، 9، هاا علوس انسانیبرنامه

  50ط10، 99، رسانیکتابدارا و اط  طربی در تحایق  (  ایل بی9920رزمی،     ا  )
، سخن سمتهاا درسطی دانفذاهی   هاا ارزیابی و ناد کتاب(  شطاخش 9922ررطی، ا  ) 

  90ط89، 89
  809ط911، 1، زیباشناختاا و م العات ادبی  رشته(  رویکرد بین9928رهادوست، ب  )

   تهران: سمت نذارش و ویرایر(  9952سمیعی، ا  )

  . بیروت: دارالعیم لیاالیینمطالعات فی الشعر الاایوکی والعماانی(  9121شیخ أمین، ب  )

، 9، زبان و ادبیات عربیاا نو در عصطططر انح اط  (  بطدیعیات شدید  9922زاد ،    )ططالطب  
  11ط29

  95ط5، 0، آینۀ میراث(  خاستذا  شژوهر  9929وراملکی، ف  )
   تهران: سمت األدبی؛ مناهجه و مصادر البحث (  9919باس، ب  )مفکین

، 95، سططخن سططمتش(  مبانی و معیارهاا ناد کتاب درسططی دانفططذاهی  9921ملکی، ح  )
  80ط1

شژوهر و هاا دانفذاهی کارآمد و اثربخر  ش(  ید ویژنی کتاب9918منصطوریان، ا  ) 
  95ط9، 81، 95، نذارش کتب دانفذاهی

(  تحلیطل انتاطادا ا تجاهات والحرکات بی الفطططعر   9919میرزایی، ف ، و ابویسطططانی، ح  )
  911ط905، 0، هاا علوس انسانینامۀ انتاادا متون و برنامهشژوهرالعربی الحدیث  

 
 


