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نامداری

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور
تاریخ پذیرش1395/08/03 :

تاریخ دریافت1395/06/18 :

چکیده
تاریخ ادبیات اندلس (اسپانیای كنونی) ،تاریخ مردمانی پرتالش و جهادگر اسـت كـ توانسـتند
سنگ بنای اسالم و آدابورسوم شرقی را در اروپا و سرزمین غرب بگذارند و اثبات كننـد كـ
اسالم توانایی رخن در دلهای نامسلمانان را دارد؛ بنابراین ضروری اسـت وـوادا ایـن دورة
درخشان تاریخی و آثار سرآمدان شعر و ادب آن را بررسی و تحلیل نماییم .این مقال بـا تکیـ
بر روش نقدگون  ،كتاب تاریخ األدب العربي في األندلس را بررسی و نکات قوّت و ضـع

آن را

چنین ارزیابی میكند :نقد علمی و بیطرف ،استناد و استشهاد بـ اشـعار بـرای اثبـات ادعـای
خویش ،و انسجام مطالب و نظم منطقی آن ازجمل نقاط قوت؛ و نداشتن وودت روی در ثبت
ارجاعات ،كمدقتی در پارهای نقلقولها ،بیقاعدگی نحوی ،فقدان شرح كافی برخی مطالب یـا
اصطالوات از نقاط ضع

آنهاست؛ نهایت اینک اثر واضر در برنامة آموزشـی رشـتة زبـان و

ادبیات عربی ،كتابی كاربردی است و میتوان آن را اثری جامع در تاریخ ادبیـات دورة انـدلس
ب وساب آورد.
كلیدواژهها :تاریخ ادبیات؛ اندلس؛ موشحات؛ نقد.

 نویسندة مسئول

enamdari@yahoo.com
247

مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

شماره  ،41زمستان 1395

مقدم
مسلمان قدم در سرزمینی گذاشتند ك اوصاف بهشت برین را با خود داشـت و سـبب شـد تـا
قریحة سرشار آنان بشکفد و آثار شعری ماندگاری از خود ب جای گذارند؛ آثاری ادبی هماننـد
موشحات و ازجال ك ب نوبة خود ،جدید و ابتکاری هستند؛ اما بدان معنی نیست كـ اصـالت
خود را فراموش كرده و مشرقزمین را از خاطرات خویش پاک كنند ،بلک بعد از انـدکمـدتی
ب یاد وطن خویش افتادند و در اشتیاق ب آن و دوری از آن آثاری گرانبها ب جـای گذاشـتند.
شاعر اندلسی چنان دوری از وطن و شوق بازگشت ب آن را در اشعارش ب نمایش مـیگـذارد
ك میتوان گفت شعر اندلس جز برای بیان این غربت و اشتیاق ،با وجود اغراض شعری دیگر،
سروده نشدهاست (ربیعی)14 :2013 ،؛ بنابراین میطلبد ك ذهن خواننـدة اثـر واضـر را بـ چنـد
سؤال معطوف كرد :اول اینک آیا نویسندگان توانست اند ب صورت اختصاصی بـ ادبیـات ایـن
دوره بپردازد؟ دوم میزان نوآوری اثر واضر با آثار مشاب تا چ انـدازه اسـت؟ و نهایـت اینکـ
میزان انسجام و نظم منطقی مطالب كتاب تا چ اندازه است؟ نویسندة سطور با تکیـ بـر روش
نقدگون و تحلیل و بررسی و با استناد ب نمون هایی از اثر ،ب ارزیابی كتاب پرداخت است.

این كتاب ك انتشارات دانشگاه پیام نور آن را منتشر كـرده ،نوشـتة دكتـر علـیبـاقر طـاهرینیـا
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا و دكتر سید مهدی مسـبوق اسـتادیار دانشـگاه بـوعلی سیناسـت كـ بـا
ظاهری زیبا ،وروفچینی مناسب و صفح آرایی دلنشین ،بـرای دانشـجویان گـروه زبـان و ادبیـات
عربی در مقطع كارشناسی تألی

و در شهریورماه سال  1390بـرای دومـین بـار در  169صـفح در

قطع وزیری چاپ شـدهاسـت و دكتـر عبـدالعلی آلبویـ لنگـرودی نیـز ویراسـتاری آن را برعهـده
داشت اند .كتاب ،شامل  13درس و دربردارندة موضوعاتی از قبیل «اندلس و جغرافیای سـرزمینی آن،
چگونگی فتح اندلس ،دورههای مختل

وکومت اسالمی در آن دیار ،شعر و گون هـای مختلـ

آن

در اندلس ،نثر و گون های آن در اندلس و سپس شرحوال شاعران و نویسندگانی چون ابـن هـانی،
ابن زیدون ،ابن عبد ربّ  ،ابن شهید و ابن خطیب است .در پایان هر درس نیز ب سبک كتابهای
پیام نور ،سؤاالت چهارگزین ای آمدهاست و در پایان كتاب ب آنها پاسخ داده شدهاسـت .درایـنبـاره

كتابهای ارزشمند دیگری هم ب رشتة تحریر درآمده ك ب پارهای از آنها اشاره میشود:
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اوسان عباس ،األدب العربي في األندلس :تأریخ ونصوص

از

محمدعلی آذرشب ،األدب العربي في األندلس نوشتة عبدالعزیز عتیق ،فوي األدب األندلسوي از

حممد رضوان

الداية و ...ك همگی ب تاریخ ادبیات درخشان این دوره و نوآوریهایی پرداخت

ك مسلمانان در این قطع دور از خان و كاشانة خویش ایجاد كردند؛ اما در زمینة نقد كتـب

ادبی مقاالت زیادی نوشت شدهاست؛ ازجمل مقالة «نقدی بر تاريخ األدب العربی فی العصرين
اململوویی

االعمموا ی» نوشتة صادق عسگری ك در مجلة پژوهشنام انتقادی متون و برنامـ هـای

علوم انسانی ،سال چهاردهم ،شمارة چهارم ،سال  1393چاپ شدهاست و مقاالت دیگری هم
در این زمین نوشت شده اما تا آنجا ك نگارنده اطالع یافت است ،مقال ای با این عنوان ك بـ
بررسی و نقد كتاب تأریخ األدب العربي في األندلس ،بپردازد ،تاكنون نگاشت نشدهاست.

 .1نکات قوت
 .1-1نقد علمی آرای دیگران
تحلیل ،نقد و بررسی برخی موضوعات ك در آنها جای شک و تردید وجود دارد و ابراز عقیدة
نویسنده از ویژگیهای یک كار پژوهشی متین و استوار است ك در جایجای كتاب شـاهد آن
هستیم؛ برای نمون صفحة  99در بخش شرحوال ابن هانی و اسباب مهاجرت و ب زبانی بهتـر
تبعید وی ب شمال آفریقا نظرات مختلفی بیان شده ،ازجمل اینک ایـن امـر بـ دلیـل زندقـ و
بیدینی و بیبندوباری وی اتفاق افتاده ،یا ب نظر دكتر اومد هیکل ب سبب دعوت وی ب دیـن
فاطمی رخ دادهاست .در اینجا نویسندگان بر این باورند ك  :زندق و بیدینی و بیبنـدوباری در
دوران شاعر نمیتواند دلیل مهاجرت و تبعید وی ب شمال آفریقا باشد؛ چراك شاعران فراوانـی
بودند ك بیش از وی در زندق و مجون و بیبندوباری غوط ور بودند ،اما ن تبعید شدند و نـ
آزار و اذیتی دیدند؛ بلک ب نظر ما صراوت در بیان مذهب شیعی و دفاع از اهلبیت نبوت (ع)
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و قیام علی امویان و عباسیان ك وق اهلبیت را پایمال كردهاند ،سبب این تبعید و مهـاجرت از

دیار بودهاست:
واخل اءلم ووای نی وون األنی وووي ا
«اب وون ووا ی رج ووجی هو وريد ج وورعی ووا ر بع دتو و ال و و ع ة اي و ل
العباس باعتبار م ا بی اءالفة نین ب ت النبوة فمن املرجد عنود ا ن لن واا اهوا رة وی
التی متخضت عن اهتانی بالتهرت ااهون االز دقة» (طاهرینیا و مسبوق.)99 :1390 ،

 .1-2جامعیت صوری و نظم منطقی و انسجام مطالب
با توج ب اینک كتاب واضر برای مقطع كارشناسی تألی

شده ،ب نظر میرسد ك ب صـورت

جامع و تمام و كمال مطالب مربوط ب تاریخ ادبیات اندلس در آن ذكر شدهاست؛ مانند «محـی
جغرافیایی اندلس و دولتهایی ك در آنجا شکل گرفت  ،اغراض و اهداف شـعری ،گونـ هـای
شعر ،نثر ،شاعران و ادبای مشهور آن زمان ،بررسی آثار و تألیفات موجود در هر عصر ،بررسـی
شاعران و نویسندگان مشهور هر دوره با استناد ب نمون ای از كار آنها» .این موارد اثـر را كـامالا
متسلسل و منسجم میسازند و نشان از جامع بودن كتاب دارند؛ البت در این میان جای «زجـل»
ب عنوان یکی از فنون شعری جدید ك در اندلس ب وجود آمد ،خالی است و شایست بـود كـ
نویسندگان محترم ب آن عنایت میداشتند .از نظر انسجام مطالب و نظم منطقی هم ،اثر واضـر
كامالا منسجم و دارای نظم منطقی است .برای مثال در «الدرس الثانی» انگیزههای مسـلمانان در
فتح اندلس ،روند شکلگیری فتووات و عوامل توق

فتح ك با تاریخ مرتب است را بررسـی

و سپس در «الدرس الخامس» همین مسلمانان ك در میان ایشان شاعرانی هم بودهاند ،بـ مـدح
فرماندهان و توصی

جنگاوری ایشان پرداخت انـد .همـینطـور بـرای ازدسـتدادن شـهرهای

فتحشده ،ب رثاء و گری و زاری پرداخت اند؛ ازاینرو عنوان كتاب با فهرست عنـاوین و محتـوا
منطبق است.

 .1-3طرح و جلد كتاب
جلد كتاب ،تبلیغاتی برای خواندن كتاب است و هر چ زیباتر باشد ،بیشتر ب چشم مـیآیـد و
خواننده با اشتیاق بیشتری خوانش كتاب را پی میگیرد .طرح روی جلد تصویری از یک بنـای
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تاریخی (مسجد) ب سبک بناهای اسالمی است ك نشان از تقلید اندلسیان از شـرق امپراتـوری
اسالمی دارد و با محتوای كتاب كامالا متناسب است.

 .2نکات ضع
 .2-1فقدان شرح كافی
گاهی هنگام ورود ب هر بحث ،الزم است توضیحاتی دربارة آن داده شود؛ مثالا وقتی میگـوییم
«زندق » الزم است شرح لغوی و اصطالوی و سیر آن را در تاریخ و ادبیات نیز بررسـی كنـیم؛
سپس افراد مشهور در این مسئل را بشناسانیم .بـرای نمونـ در «درس هفـتم» صـفحة  80زیـر
عنوان «النمر المين يف األ دلس ان واع » بدون آنک تعریفی از نثر فنی داده شود و ویژگیهای آن

ل

برشمرده شود ،ب سیر نثر در آغاز فتح و تلخیص آن در خطب های نماز جمع و امـور دینـی و
وماسی و نثر نویسان معروف پرداخت است و میطلبد در اینجا ب طور مفصل نثر فنی شـرح و
توضیح گردد .همچنین در مبحث «امل انیوة» صفحة  ،82بهتر اسـت بـ شـرح لغـوی و مراوـل
پیشرفت آن اشاره شود.

 .2-2بیقاعدگی نحوی و رابط آن با قواعد عمومی نگارش:
نحو همانگون ك نحویان و بالغیان عقیده دارند وظیفة اصالح كالم را بر عهده دارد؛ ب دیگـر
بیان ،قواعد عمومی نگارش در زبان و ادبیات عربی ب گون ای محکم با نحو پیوند خوردهاست.
هرچند كتاب واضر ،قواعد عمومی نگارش را ب نحو اوسن ب كار برده ،اما برخـی اشـکاالت
نحوی در آن هست ك ب پارهای از آنها اشاره میشود:

در صفح شش از فهرست موضوعات عبـارت « ظورة علوی ن لوم املالنیود الم اف وة يف ن ووار

احلکم األ دلس» نادرست است؛ چراك خوانش این عبارت ب دو روش امکانپذیر است:
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« )1األندلس» مضاف الی باشد ك در این صورت «الحکم» مضاف است و «ال» نمی گیرد؛

یعنی « ظرة علی ن لم املالنید الم اف ة يف ن وار حکم األ دلس».
« )2األندلس» ب صورت اسم منسوب بیاید ،بنابر آنک صفت جامد مؤوّ ل ب مشتق برای

دلسي».
«الحکم» باشد؛ یعنی « ظرة علی ن لم املالنید الم اف ة يف ن وار احلکم األ
ل

در صفحة هشت هم عبارت « نجوبوة التموارين الودرا » مضـاف «ال» گرفتـ و وـذف آن

واجب است و صحیح آن «نجوبة متارين الدرا » است .صفحة  18تركیب «رجال األنیويلة» ك

تركیبی وصفی است ،نادرست است و صحیح آن «الرجوال األنیوويل » اسـت؛ یعنـی «األنیوويل »
صفت جامد مؤوّل ب مشتق برای «الرجال» است .صفحة  27در عبارت « اا نیمات د آخور نیوا
ب ي نین سلطان العرب يف إسوبا ا» واژة «نیموات د» مشارإلی است و ب بیان نحوی عط

بیـان

یا بدل از اسم اشاره « اا» است و ن خبر برای آن؛ چراك با توج بـ مفهـوم عبـارت ،واژة
«آخور» خبر است برای مبتدای « واا»؛ بنابراین مشارإلی بایستی محلّی بـ «ال» گـردد؛ یعنـی
« اا املمات د آخر نیا ب ي نین سلطان العورب يف إسوبا ا» صحیح است ك البت با این خوانش

معنی و مفهوم عبارت درست درمـی آیـد .در صـفحة  35تركیـب وصـفی «األدب األ ودلس»
نادرست آمـده و صـحیح آن «األدب األ دلس لوي» اسـت .در صـفحة  37عبـارت «ایوان رجوجی

الطب عوة تع و ها» نادرست و صـحیح آن « ایوان رجوجی الطب عوة يع و ها» اسـت؛ چراكـ فاعـل

«يع و » ضمیر « وو» مستتر است كـ بـ «الرجوجی» برمـیگـردد .در صـفحة  42عبـارت «نخوا
ال عرای بالتنافس يف التکسب بال عر» نادرست است؛ چراك فعل «نخا» از افعال مقارب است
و بر شروع فعل داللت دارد و خبر آنهـا همیشـ فعـل مضـارع اسـت؛ بنـابراین شـب جملـ

نمی تواند ب عنوان خبر آن بیاید؛ لذا صحیح آن « نخا ال عرای يتنافسون يف التکسوب بال وعر»
است .در صفحة  44و در بیت «إ لن ا تمانیوك باهلودع عون ٍ عوةُ علوي عوة ارهودا ير ااريور ي
اد» واژة
ي
«علوي عوة» از لحاظ اعرابی نادرست است ،چون مضاف اسـت و نبایـد تنـوین بگیـرد؛ بنـابراین
بایستی ب این صورت خوانده شود« :إ لن ا تمانیك باهلدع عون ٍ عوةُ وعلويلوية ارهودا ير ااريور ياد».
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همچنین وركت گذاری آن نیز اشتباه بود ك تصـحیح گردیـد (نیوسووعة ال وعر العوري ،شوعرای املرورب

ااأل وودلس ،ابوون يووديس ،قاف ووة الوودال) .در صــفحة  48در بیــت «اغونَّووت ب و ارم احلمووانم ب نناُغنووای
يوينو لس ك الروري

انیعبودا» واژة «غنوای» ب اشتباه مرفوع خوانـده شـده و صـحیح آن «غنوای» بـ

نصــب و بنــابراین مفعــول مطلــق نــوعی اســت .در صــفح  49در بیــت «اذي حنو يکوواد

شجواُخيتلس األ مس اختالسا» فعل «خيتلس» بدون اینک سـببی بـرای نصـب داشـت باشـد،

و

و

منصوب خوانده شده و فعل مضارع در صورت خالی بودن از عوامل نصب و جـزم ،مرفـوع

وتلس» ب رفع است .در صفحة  ،74واژة «خال وة» در بیـت «علوی ديوا عر
است؛ لذا صحیح آن «خي ي
ي
ارسالخل خال ةُ قد نقمور اهلوا بوالکم ير عمورا ين» ب خطا مرفوع خوانده شدهاست و صحیح
نین
آن «خال عة» ب جر است؛ بنابر آنک صفت «ديا عر» است و از آن تبعیت نمودهاست .در صـفحة

 ،104واژة «جمال ها» در عبارت « اتصوير جمال ها المتا ة» نادرست اسـت؛ چراكـ ایـن واژه یـا
مثنی است و یا جمع سالم مذكر ك ب سبب اضاف شدن ب ضمیر «ها»« ،ن» آن وذف شـده؛
در والت اول (مثنی) می بایستی تفصیل آن را بعد از لفظ مثنی آورد و نیز با توج بـ مـذكر
بودن «مجال» صفت آن «المتوان» هم بایستی مذكر و مثنی باشد؛ بنابراین این والت مرفـوض
است ،اما در والت دوم (جمع سالم مذكر)« ،جموال» شرای جمع مذكر بست شـدن را نـدارد،
لذا بایستی ب صورت جمع سالم مؤنث خوانده شود تا دیگر اشکاالت فـوق الـذكر در ذهـن
واصــل نگــردد؛ یعنــی «ا تصوووير جمارهتوا المتلا ووة» خوانــده شــود .در صــفحة  111در بیــت
فاعتجی اشمافا» واژة «نهوانل ي» ب خطا وركتگذاری و
رم يل
«اللنس م اعتالل يف نهانل يُیأ َّ ل
ل
تشکیل گردیده ،چراك ضمیر متصل «ه» ب هنگام جر درصورتیك ماقبلش سکون یـا كسـره

ي
والخل» و «بيو ي »؛ بنابراین در اینجا صحیح آن اسـت
باشد ،مبنی بر كسر میگردد؛ مثال « وعلوْو الس ي

فاعتجی اشمافا» بخوانیم.
رم يل
ك «اللنس م اعتالل يف نهانلي يُیأ َّ ل
ل
253

مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

شماره  ،41زمستان 1395

 .2-3بررسی اشکاالت لغوی
مرجع و اساس در انتخاب كلمات و واژهها در هر زبانی ،رجوع ب فرهنگهای لغت آن زبان و
آشنایی با زبان و ب دیگر بیان زبانشناسی 1است .زبانشناسی دانـش مخـتص سـخن یـا زبـان
است (صالح )1960 :20 ،و روشی توصیفی ـ استقرایی است ك ب كمک آن جایگـاه اولیـة زبـان،
رابطة آن با دیگر زبانهـای دور و نزدیـک ،...،سـاختار كلمـات و عبـارتهـایش و ...شـناخت
میشود (همـان .)22 :وال بر این اساس و با نگاهی گذرا بـ فعـل «رسوم» (معلـوف )261 :1379 ،و
مشتقات آن ازجمل «نیرسوخل» ك جمع مکسـر آن «نیراسو م و نیراسوم» اسـت ،درمـییـابیم كـ در
معانی «نوشت شدن ،آثار باقیمانده از خان ها و دیار ،آب جاری ،دستور و قوانین ویـژة امـرا و...
»ب كار میرود؛ نویسندگان محترم در صفحة  87كتاب واژة «نیراسوم» را در معنی مراسـم دینـی
در زبان فارسی ب كار بردهاند ك بر اساس فرهنگ لغت نادرست است و كـاربرد صـحیح ایـن
د» ب معنـی
نقحای» از ریشة «قو َّ
واژه «الط و الدينلة» (همان )468 :است .در صفحة  ،92واژة « ل

ود» است ك جمع مکسر آن «نقحوا » است كـ بـ
خالص و ناب است؛ صفت مشبه از آن «قي ل

نقحوای» آمدهاست .در صفحة  ،94تركیـب «تتمعوت بو األ ودلس» نادرسـت و صـحیح آن
خطا « ل
«تتمتعوت بو األ ودلس» است .یکی از خطاهای معمول در روش نگارش فارسیان ب زبان عربی،

ترجمة لفظی برخی واژهها و عبارتهاست؛ برای نمون در زبان فارسـی مـیگـوییم« :علـی بـا
ودا» برگردانده میشود و جملـة «علـی
دشمن میجنگد» .این جمل در عربی ب «ي اتجی علوي الع َّ
ب پدرش مینازد» ،چنین میشود« :يمتخر علي بأب »؛ پس همانطور ك دیـدیم وـرف اضـاف
گاه ترجم میشود و گاه خیر .وال ب جملة «از ویژگیهای نثر اندلس در دورة اول بنویسـید»
بنگریم .در اینجا ورف «از» ك بر اساس قواعد زبان فارسی «متمم» نـام دارد ،وـرف اضـاف ای
است ك معنای فعل بدون آن ناتمام است و در برگردان آن ب عربی نیـازی بـ ترجمـة وـرف

اضاف نیست .همین اشتباه را وارد زبان عربی مـیكنـیم و مـینویسـیم «ایتوب عون نی وزا النمور

1. Philology
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األ دلسوي يف الطوور األال» ك در صفحة  96آمده و اشتباه اسـت؛ لـذا فعـل «یتوب» نیـازی بـ

ل

النمور األ دلسوي يف الطوور األال» .در صفحة

ورف جر «عن» ندارد؛ پس بنویسیم «نیتب نی وزا
ل
 102در عبــارت «متسوك يف یمووم نیوون املواقوول بالوودل االتعل ووجی االتوودل جی احماالووة ارقنوواا املنط و لوي»
مقصود نویسنده از «التودل جی» دلیلآوردن و سبب چیزی را ذكركردن است ،دروالیكـ «التودل جی»

این مفهوم را نمیرساند ،و ب این معنی است ك فروشنده وسایلش را بر روی زمین پهن كند و

درصدد فروش آن باشد .بنابراین بهتر است بگوییم «متسك يف یمم نیون املواقول بالودل االتعل وجی
اذیر األسباب احماالة ارقناا املنط لي».
 .2-4اشکاالت صرفی
دانش صَرف ،ساختار كلم و تركیب آن را واكاوی میكند؛ درواقع صرف ،تغییـرات سـاختمان
یک واژه را بررسی میكند .یکی از مباوث موجود در علم صرف اسم منسوب یا همان اضـاف
ي» مشدد ب آخر اسم متصل میشـود و آخـر
«یاء» نسبت ب آخر اسمهاست ،بدین ترتیب ك « ل
آن را كسره میدهد (ابن عقیل ،د .ت .)172/4 :این مسئل هم ،از چشم نویسـندگان بـ دور مانـده
است؛ برای نمون در صفحة « 3احمل ط ار لسی» ب صـورت اسـم مقصـور آمـدهاسـت ،یعنـی
میخواند ،دروالیك ایـن واژه اسـم منسـوب

خوانندة ناآشنا ب قواعد علم صرف آن را با ال

«األ لوس» است و بایستی ب صورت «األ ي
لسوي»خوانده شود؛ در اینجا كتابت همزه هم مغفـول
ل

مانده چراك همزه «األ ي
لسوي» قطع است و باید آن را بنویسیم .این اشتباه در جایجـای كتـاب

ل
تکرار شده؛ مثالا در بخش «سلسولة الوورة» در صـفحة « 17اللخموی ،الم موی ،اءوورنی ،الکلبوی

ا ،»...همة این واژهها اسم منسوب هستند و نشانی از «یّ» نسبت در آنها نیست ،ك اگـر ایـن
مهم رعایت گردد ،زیبایی هرچ بیشتر كتـاب را سـبب مـیگـردد .گـاهی ایـن اشـکال سـبب
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كج فهمی نیز شدهاسـت؛ مـثالا واژة «املوسو ی» بـا «املوسو ي ي» كـامالا متفـاوت اسـت ،چراكـ

ل
«املوسو ي ي» آن است ك مینوازد و كنندة كار است و «املوسو ی» آن است ك نواخت میشـود و
ل

گیرندة اثر فعل است .در صفحة  19عبارت «زريواب املر لوين املوسو ی» نادرست اسـت و صـحیح
املرين املوس ي ي» است؛ مبادا این لبس خوانندة مبتدی را با كجفهمی روب رو كند.
آن «زرياب ل

ل

مبحث كتابت همزه و كرسی آن هم یکی از مسائلی است ك دانشـجویان رشـتة زبـان و
ادبیات عربی همیش با روب رو هستند .ازجمل قواعدی كـ در ایـن مبحـث وجـود دارد ،آن
است ك اگر همزه بین ال

و ضمیر قرار گیرد ،در این صورت در والت رفع بر روی كرسی

واُا» ،در والت جر بر روی كرسی یاء ماننـد «ب انو » و در والـت نصـب بـدون
واو مانند «ب ي
كرسی نوشت میشود؛ مانند «ب وایا» .در صفحة  25این مسئل رعایت نشده؛ یعنی در عبـارت

«قضوی علوی نعودایا» ك «اعودایا» در والت جر است و همزه بین ال

و ضمیر قـرار گرفتـ ؛

بنابراین صحیح آن اسـت كـ چنـین نوشـت شـود« :قضوی علوی نعدانو » .در همـین صـفح
پاراگراف سوم واژة «نیولمة» از ریشة «ن لل» بدون همزه آمده ك صحیح آن «املؤلمة» است.

 .2-5وروفنگاری و تایپ
دقت در نوشتن و تایپ كلمات و جمالت بر روانی و سالست متن كتـاب مـیافزایـد .نوشـتار
یکی از مباوث مرتب با زبانشناسی است؛ چراك شکل نوشتاری زبان مشکالت خـا

خـود

را داشت و همچنین دارای مراول پیشرفتی نیز بودهاست (برازی)13 :1987 ،؛ بنـابراین بایسـتی در
نوشتار دقت نظر داشت و كوشید تا با درست نوشتن الفاظ و كلمات بـ بهبـودی زبـان كمـک
نمود؛ یکی از مزایای كتاب واضر ،وروفنگاری منظم و تایپ دقیق واژههاست؛ اما بـا وجـود
این اشکاالتی چند در كتاب یافت میشود ك برای نمون ب مواردی اشاره میشـود :در صـفحة
« 6ال وعر اال وعرا» نادرست و صـحیح آن «ال وعر اال وعرای» بـا الـ
نمیتوان آن را ب تسهیل همزه و قصر ال

ممـدود اسـت و در نثـر

خواند .نکتة دیگری كـ در تمـام كتـاب بـ چشـم

میخورد روش نگارش همزة قطع و وصل است و همـانگونـ كـ خواننـدگان محتـرم مطلـع
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هستند ،چنانچ همزه قطع باشد ،بایستی در كتابت نوشت شود؛ اما كمدقتی نویسـندگان محتـرم
در تایپ سبب شده ك در بسیاری موارد نگارش همزة قطع رعایت نگردد .بـرای نمونـ چنـد
مورد ذكر خواهد شد:
در صفحة  2واژة «إسبانیا» در آغاز پاراگراف با همزة قطع آمده اما در پـاراگراف بعـدی همـین
واژه پنج بار تکرار شده اما همزة آن نوشت نشدهاست و ب صورت «اسبانیا» آمده كـ نادرسـت
است .در پاراگراف بعدی همین صفح واژههای «ار دلش ،اشبا ة ،اشبان ،ارال ،اال» نیز ب
صورت همزة وصل آمده و شایست اسـت كـ ایـن مسـئل رعایـت گـردد .در صـفحة  3واژة
«ال وا ی (اسوبا ا)» نادرست و صحیح آن «ال وا يی (إسوبا ا)» ب معنی سـاول دریاسـت .در
صفحة 16واژة « وا نوا» با فاصل نوشت شده ك الزم نیسـت و صـحیح آن « ا نوا» یـک اسـم
اشاره است .در صفحة  22واژة «رآيوة» نادرست و صحیح آن «رايوة» اسـت .در صـفحة  27واژة
«مخسوانة» نادرســت و صــحیح آن «مخسوومانة» اســت .در صــفحة  34واژة «نیووور » نادرســت و
وري» ،در صــفحة  65واژة
صــحیح آن «نیو ل
وؤر » اســت .در صــفحة  52پــاراگراف اول واژة «املصو ل
«نیو لدعي» و در صفحة  81واژة «امل انیوة» در پاراگراف اول ،دو بار تکرار شدهاند ك وذف یکـی

از آنها الزم است .در صفحة  63واژة «تر لورداا بو » نادرست و صـحیح آن «تم لورداا بو » اسـت .در

صفحة  65واژة «نیطلو نا املوا ب» بهتر آن است ك «نیطلو » نیز «ال» بگیـرد؛ یعنـی «املطلو نا

املا ب» .در صفحة  66واژههای «اريتوان اعودخل اتيتوان بو » نادرست و صـحیح آن بـر اسـاس
سوکرت » نادرست و صحیح آن
متن «ارت ان اعدخل ارت ان ب » است .در صفحة  64تشکیل واژة « ي
سوکرت » اســت .در صــفحة  82در عبــارت «اتلسو و ال َّود عر علووی النحوور» واژة «الودَّر» نادرســت و
«و

صحیح آن «ال عد عر» است؛ چراك «الدَّر» ب معنی یک بار دوشیدن شیر از پستان با مقصود عبارت
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وين
ك دُرّ و گوهر گردنبند بر گردن است ،سازگاری ندارد .همین صـفح در عبـارت « وي مور ف ل
نیصنوا نیکلول» واژة «نیکلول» نادرست و صحیح آن «نیتکلول» است .از دیگر مواردی كـ در
كتاب واضر مغفول مانده ،گذاشتن تشدید بر روی كلمات است؛ با تورّقی در كتاب درمییابیم

ك در جاهای فراوان این مهم رعایت نشده ،بـرای نمونـ در صـفحة  84واژههـای «التمسو ،
تل ب ،تل بوا ،ا  ،رهنم ،ار ،نیستمرة» تشدید ندارند و الزم است برای تزیین و آرایش كالم و

مسوك ،تيولي ِّ وب ،تيولي ِّ بووا ،إ وَّ ،
تسهیل در خوانش ،مشـدّد گردنـد؛ یعنـی بخـوانیم و بنویسـیم «التل ل

َّ
وتمرة» .در صــفحة  100واژههــای «نیوا نو  ،األذان» نادرســت و صــحیح آنهــا
ألهنووم ،لإر ،نیسو ل
«نیوا ن و  ،اآلذان» است .در صفحة  101واژة «ال وارع» نادرست و صحیح آن «ال واريی» اسـت.

در صفحة  101واژة «األخبار» ،در صفحة  102واژة «اشرت وا» ،در صفحة  103واژة «الموارک»،
در صفحة 110واژة «اليت» ،در صفحة  116واژة «باستنادي» ،در صـفحة  131واژة «اهول» در
عبارت «يف اهول السوحاب» ،دو بار تکرار شدهاند و وذف یکی از آنها الزم است .در صفحة
 109واژة «ر تبووة» بــا فاصــل نوشــت شــده و صــحیح آن «رتبووة» اســت .در صــفحة  113واژة
«یال عواخل» نادرست و صحیح آن «یالنعواخل» اسـت .در صـفحة  138واژة «املختموة» نادرسـت و

صحیح آن «املختلموة» است .در صـفحة  141واژة « ي
الکديوة» بـ اشـتباه وركـتگـذاری شـده و
کدية» ب معنی گدایی است.
صحیح آن «ال ي

 .2-6اشکاالت نگارشی
رسمالخ هر زبانی با زبان دیگر متغیر و گاه كامالا متفاوت است؛ در این میان زبان فارسـی بـا
عربی در وروف یکسان هستند امـا برخـی وـروف در ایـن دو زبـان هنگـام نوشـتار بـا هـم
اختالفاتی دارند ،از جملة این وروف نگارش ورف «یاء» در پایان كلم های عربـی اسـت كـ
بروسب قواعد نگارشی این زبان ب صورت «ی» ك دو نقط زیر آن قرار دارد ،نوشت میشود.
متأسفان ب سبب استفاده از قلمهای فارسی و ب كـار نبـردن قلـمهـای عربـی ایـن اشـکال در
سرتاسر كتاب جلوهگری میكند و ضروری است در رفع این ایراد سعی و تالش نماییم .بـرای
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نمون در صـفحة  20واژههـای «يکنلوی ،الواع ،فوی ،نبوو علوی ال والی ،التوی» بـ صـورت الـ

مقصور نوشت شدهاند ك در زبان عربی «آ» خوانده میشود و تفاوتی با واژههـای «توولی ،علوی،
إلی ،األالی» ك با ال

مقصور نوشت میشوند ،ندارند؛ دروالیك واژههای گـروه اول بایسـتی

يکين ،الاي ،يف ،نبو علوي ال وايل ،الويت» .رعایت این امـور سـبب
ب این صورت نوشت شوند « :ل

ل

زیبایی قالب متن و روانخوانی آن برای دانشجویان دورة لیسانس ،آن هم در دانشگاه پیام نـور
میشود؛ چراك بیشتر دروس بدون وضور استاد در كالس خوانده میشود .نگارش عـدد صـد
در زبان عربی ب صورت «نیانوة» با ال

است ك نوشت مـیشـود امـا خوانـده نمـیشـود .ایـن

موضوع در صفحة  108و در واژة «مخسومةة» رعایـت نشـده و صـحیح آن «مخسومانة» اسـت؛

همچنین در صفحة 140در تركیب «شعرای املةوة المانینوة» تکرار شده كـ صـحیح آن «شوعرای املانوة
المانینوة» است .از دیگر قواعد نگارشی این زبان ،كتابت ورف «كاف :در پایان كلمـ اسـت كـ
بدون سركش «ك» نوشت میشود .باز هم نویسندگان محترم این مسـئل را رعایـت نکـردهانـد؛
برای نمون از صفحة  22مواردی را ذكر میكنیم :كلمات «نیلووک الطوانول ،امللو  ،املمالو » را
میتوان با كمی دقت و انتخاب قلم مناسب ب ایـن صـورت« :نیلووك الطوانول ،امللوك ،املمالوك»
درست نوشت.

 .2-7اشکاالت عروضی
با كمک عروض میتوان شعر را آهنگین و ریتمیک خواند .عروض علمی است ك شعر بـر آن
عرض میگردد تا صحتوسقم آن سنجیده شود .وال با كمی دقت در برخـی ابیـات و زمزمـة
وزن آنها درمییابیم ك كلم یا كلماتی در آن نادرست آمده و چ بسا مفهوم را هـم بـا چـالش

وم»
روب رو كردهاست .برای نمون در صفحة  72بیت « ل طلة نبا
الکمر نینهاُيا ا إ لن ذا ا یب ي
ي
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واژة «ذا وا» از لحاظ وزنی با كل بیت همخوانی ندارد و همینطور مفهوم بیـت را هـم نـاقص
وم» اسـت كـ هـم
كردهاست .ازاینرو صحیح آن « ل طلة نبا الکم يور نینهاُيا وا إ لن ذا بوأ یب ي
معنی كالم كامل میگردد و هم وزن آن را دچار دستانداز نمیكنـد .در همـین صـفح  ،بیـت
وم» واژة «ن وال» روانی و آهنگین بودن بیـت
«انخرج ن ال نینها مج عاُفصاراا ح ث شوای موم نیص ي

را مختل كرده و با كمی دقت میبینـیم كـ صـحیح آن «انخورج ن لهوا نینهوا مج عاُفصواراا ح وث
نیصم» واژة «ن ال» است و ضمیر « وا» ك ب « ل طلوة» بازمیگردد و در بیت نیامـده بـود،
شای مم ي

وزن بیت را كامل میكند .در صفحة  73بیـت «ا رجووا نن يتو د ان صوراُ علو هم إ و عوم النصوم»

واژة « رجووا» هم باعث اختالل در وزن بیت شده ك با توج ب قواعد صرف هم میتـوان آن را از
بین برد؛ بدین صورت ك در فعل مضارع صیغة متکلم معالغیر نیازی بـ آوردن «الول زينوت» بعـد

از آن نیست؛ لذا صحیح آن «ا رجو نن يت د ان صراُعل هم إ عم النصم» است.
 .4بررسی منابع و اشکاالت روش ارجاع
از روشهای معمـول در ارجـاع پـاورقی ،آوردن نـام كتـاب ،نویسـنده و ذكـر صـفح اسـت.
نویسندگان محترم در كتاب واضر گاه چنین ارجاع دادهاند:
در صفحة  2ارجاع شمارة « :3الکانیوجی يف التوأريخ ،ابون نثوم ،ج ،4

 .»557و گاهی فق بـ ذكـر كتـاب و

صفح بسنده شده و در ذكر نام نویسنده اهمال شدهاست .در همین صفح ارجاع شمارة « :4جوااة امل توبس
يف ذیر ارة األ دلس،

 .»22میبینیم ك در اینجا نام نویسنده نیامده و ضروری است ك ذكر گردد .گاهی

هم در بیان مراجع دقت كافی نشدهاست؛ مثالا در صفحة  10ارجاع شمارة  1آمدهاست« :دولت اسـالمی در
اندلس» اما در صفحات  12و 24ب «تاریخ دولت اسالمی در اندلس» تبدیل شده و جالب آنک در فهرسـت
منابع پایان كتاب اثری از این منبع نیست .همچنین بر اساس قواعد ارجاعنویسی چنانچ مرجعی تکرار شود،
از عبارتهای « مس املکان يا املصدر الساب يا املصدر مس » (العزابی و اآلخرون )32 :1987 ،استفاده مـیشـود.
رعایت نکردن این مسئل در پاورقی صفحة  11ب وضوح قابل مشاهده است؛ بدین صورت:

ارجاع شمارة  :1الکانیجی يف التاريخ ،ج ،4ص 562؛
260

ابراهیم نامداری

نگرشی نو بر كتاب «تاریخ األدب العربی فی األندلس»

ارجاع شمارة  :2املصدر الساب  ،ص 563؛
ارجاع شمارة  :3الکانیجی يف التاريخ ،ج ،4ص564
ب دیگر بیان در ارجاع شمارة  3دیگر نیاز ب اسم كتـاب نبـوده ،بلکـ از همـان عبـارت
«املصوودر السوواب  ،ص  »564اســتفاده مــیشــود .بــا رجــوع ب ـ فهوور املراجو صــفحة 153
درمی یابیم ك «األدب العوري يف األ ودلس» دو بار تکرار شده؛ یکی تألی

محمدعلی سالم و

دیگری از عبدالعزیز عتیق است؛ ازاین رو ب خاطر شباهت عنوان این دو كتاب الزم است در
ارجاع پاورقی بعد از عنوان كتاب اگر زمان نشر دو كتاب متفاوت است ،سال نشر و صـفح
ذكر گردد و یا اگر زمان نشر یکی است بعد از نام كتاب نویسنده و سپس شمارة صفح ذكر
گردد تا مشخص گردد كدام یک از دو كتاب مدنظر نویسنده بودهاست؛ و این مهم در كتـاب

رعایت نشدهاست .مثالا در صفحة  8ارجاع شـمارة « :3األدب العوري يف األ ودلس ،حممودعلي
سوالنی  ،ص  »14آمــدهاســت؛ ولــی در صــفحات « 24 ،20 ،19 ،18 ،10 ،9األدب العووري يف
األ ودلس» بدون نام نویسنده یا سال انتشار آمده ،سپس در پاورقی صـفحة « 28األدب العوري
يف األ دلس ،حممدعلی سالنی  ،ص  »44ذكر شدهاست؛ بنابراین خواننده در ارجاع صـفحات
مذكور دچار سردرگمی میگردد .بعد از این در صـفحة  42و « 63األدب العوري يف األ ودلس»
ب عبدالعزیز عتیق نسبت داده شده ،از همین رو الزم است این روند اصالح شود.

 .4-1نقلقولها
بر اهل علم و پژوهشگران پوشیده نیست ك اگر مطلبی را بدون دخل و تصرف از كسـی نقـل
كنیم ،بایستی داخل گیوم قرار گیرد .ب سخن دیگر «عبارتهایی ك ورفب وـرف از دیگـران
نقل میشود ،بین گیوم قرار میگیرد» (شلبی .)195 :1432 ،ابتدا و انتهای گیومـ نشـاندهنـدة آن
است ك نقلقول از كجا شروع میشود و كجـا پایـان مـییابـد؛ بنـابراین ضـروری مـینمایـد
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درصورتیك اصل منبع در دسترس است ،ب آن مراجع شود و از شخص دیگری نقـل نکنـیم؛
گاهی در كتاب میبینیم ك نویسندگان ب منبع اصلی مراجع نکرده و ب نقل از شخص دیگری
مطلب را آوردهاند ك با روش علمی ،خیلی تناسب ندارد و سبب شده تـا چنـد اشـکال پـیش
بیاید؛ برای نمون در صفحة  26زیـر عنـوان «عهود املوحودين» ،سـبب نـامگـذاری آن را چنـین

مینویسد« :مس وت اتنیاا وريوة باملوحودين ألهنوا نال نیون نودل عون التوح ود ا علوم اتعت واد فوی
املروورب العربووی» .ســـپس بـ ـ «ال ووعر فووی عهوود امل ورابط ااملوحوودين ص  23ووال عوون املعجووب
للمرای وی ،ص  »269ارجاع داده ك بهتر بود ب املرای وی ارجاع میدادند ،ن اینک بـ نقـل از

وی باشد؛ با مراجع ب املعجوب میبینیم كـ چنـین آمـدهاسـت « :واا بعود نن تس لومی املصوانیدة
باملوحدين لتسم ة ابن تونیر هلم بال

ن ووجی ذل و

الزنیووان فووی تل و

الهووة خيووو

ألججی خوضهم فی علم اتعت اد الاع مل يکن نحد نین
فووی شوویی نین و » (المراكشـــی)144 :1881 ،؛ یعنـــی اوالا

«املصوانیدة» را موودین نام نهاد ،ن «اتنیاا وريوة» و در ثانی در وج تسمی آمده «ألهنوا نال نیون
نودل عون التوح ود»؛ دروالیك در منبع اصلی این جمل وجود ندارد .یا در صـفحة  17بخـش

سلسلة الورة ،اسم عبداملل

وري دو بار نوشت شده؛ یک بار ب تـاریخ «114-116
بن قطون المه ل

ه ق» و بار دیگر ب تاریخ « 121-123ه ق» آمدهاست و همـین تـاریخ بـرای «ع بوة بون حجواج
السلويل» نیز تکرار شده ك نشان از كمدقتی در ارائة نقلقول و ارجاع دارد.
ل

 .5میزان مطابقت اثر با سرفصلهای مصوّب وزارت علوم و كاربرد آن در برنامة آموزشی
با توج ب اینك  ،اثر واضر برای مقطع كارشناسی رشتة زبان و ادبیات عربی تألی

شدهاسـت،

میزان مطابقت آن با آخرین سرفصل مصوّب وزارت علوم مورخ 1389/7/17تـا وـدود زیـادی
یعنی  90درصد است؛ ب طوریك كتـاب ،شـامل  13درس و دربردارنـدة موضـوعاتی از قبیـل
اندلس و جغرافیای سرزمینی آن ،چگونگی فتح اندلس ،دورههای مختل
آن دیار ،شعر و گون های مختل

وکومت اسـالمی در

آن در اندلس ،نثر و گون های آن و سپس شرحوال شـاعران

و نویسندگانی چون ابن هانی ،ابن زیدون ،ابن عبد ربّ  ،ابن شهید و ابن خطیب است.
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 .6نوآوریهای اثر
با نگرشی كلی ب آثار موجود در این قسمت از ادبیات عربی ك شایست مطالعـ و تـدریس در
درس تاریخ ادبیات اندلس هستند ،ب نظر مـیرسـد كتـاب تواریخ األدب العربوي فوي األنودلس از
دكتر طاهرینیا و دكتر مسبوق ،دارای نوآوریهایی بدین شرح است:
ال ) آمیختن تاریخ ب ادبیات ب گون ای ك در ذیل هر مبحث ب اشعار و نمون هایی ك مدعای
وی را اثبات میكند ،اشاره و عالوه بر این ،ب شرح آن نیز همـت مـیگمـارد؛ بـرای نمونـ در
صفحة  71مبحث «رثوای املودن الزانلوة» ب شرح و توصی

سقوط شهرهای اندلس میپـردازد كـ

ب سبب غلبة مسیحیان بر مسلمانان اتفاق افتاد و سـپس ایـن نـوع ادبـی را بـا شـاعران شـرق
اسالمی مقایس میكند و شعری از عبداهلل بن العسال را برای اثبات ادعای خود میآورد:

او لو وو و و و و ود رونیوا و و و و و وا امل و و و و و ووریو ون بأسو و و و و ووهيعم
وتو يک و و و و و ووا يب وو و و و و و يل يهم قيصيو و و و و وورو حوو و و و و وریيهم

ملْ خت و و و و ووط الک و و و و وون ش و و و و ووأ يهنا اته و و و و وومایي
ملْ يب و و و و و و و و و ر جبو و و و و و و ووجی ا ر بطحو و و و و و و ووایي
(طاهرینیا و مسبوق)71-72 :1390 ،

سپس ب شرح ابیاتی میپردازد ك مکر و نیرنگ اسپانیاییها و مسیحیان نسبت بـ مسـلمانان را
ب تصویر میكشد ،ب گون ای ك وتی بـ زنـان و كودكـان هـم روـم نکردنـد امـا درنهایـت
مسلمانان پیروز شدند و توانستند بربشتر را در سال  457هـ بازپس گیرند.
ب) تحلیل ،نقد و بررسی برخی موضوعات ك در آنها جای شک و تردید وجـود دارد و ابـراز
عقیدة نویسنده از ویژگیهای یک كار پژوهشی متین و استوار است كـ در جـایجـای كتـاب
شاهد آن هستیم.
پ) وركتگذاری دقیق و اعراب اشعار موجود در كتاب وسن دیگر این اثر اسـت .اگـر بـین
كتاب واضر با كتاب «ال عر األ دلسی فوی عصور املوحودين» از فـوزی عیسـی ،كـ بـ صـورت
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اختصاصی ب شعر اندلسی پرداخت  ،مقایس ای صورت گیرد ،خواهیم دید ك اعرابگـذاری تـا
چ اندازه در روانخوانی اشعار تأثیرگذار است؛ برای نمون در صفحة :131

او غومو و و و و و و و و و و و عواخل بوایرتوْنوو و و و و و و و و و و ووا ع نيو و و و و و و و و و و و
نیمو و و و و ووجیو و و و و و و عر جایو و و و و و ووا ينیو و و و و وونْ فووقنو و و و و ووا

ت وي و و و و و و و ْورتا األفو و و و و و و و و يبو و و و و و و ودونی ع هو و و و و و و و ِّ يب
جرنیوي و و و و و و و ينیو و و و و و و وونْ ليؤلوي و و و و و و و عؤ وملْ يويمْ وو و و و و و و و يوب
(همان)131 :

نتیج گیری
 تاریخ سند بشریت و انسانیت است و واكاوی و بررسی آن تجرب های ارزشمندی را برای ما
و آیندگان ب ارمغان میآورد .در این میان پـرداختن بـ تـاریخ انـدلس ،آن هـم در سـای سـار
تحلیلهای دقیق نویسـنده و شـرح وـوادا و رخـدادهای آن زمـان ،فزونـی دانـش و انـدرز
مخاطبان را در پی دارد .آشنایی با سرآمدان شعر و ادب و نویسـندگی در ایـن دوره بـر غنـای
دانش ما دربارة ادب اسالمی میافزاید و گسترة تفکر و عقیدة اسالمی را برایمان آشکار میكند.
كتاب دارای نکات قوّت بسیاری ازجمل رسایی ،صفح آرایی مقبـول ،تحلیـل و بررسـی دقیـق
موضوعات ،خودآزمایی بعد از هر درس و در پایان مزیّن ب معجم المفردات است ك خوانـدن
كتاب را بیشازپیش آسان میكند؛ همچنان ك نبود رسمالخ مطـابق بـا زبـان عربـی و گـاهی
رعایت نکردن قواعد نحو ،صرف ،عروض و لغت و بیدقتی در پارهای نقلقولها نقاط ضـع
كتاب است؛ پیشنهاد میشود نویسندگان محترم كتاب هنگام بـازبینی كتـاب در رفـع اشـکاالت
موجود بکوشند و در روش ارجاع دقت بیشتری شود؛ چراك كـار علمـی و پژوهشـی نیازمنـد
روش ارجاعی واود و علمی است؛ همچنین بهتر است در ضب و وركتگذاری اصـطالوات
و اشعار تجدیدنظر شود.
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نظرة جدیدة إلی کتاب «تأریخ األدب العربي في األندلس»
ابراهیم نامداري

استاذ نیساعد يف قسم اللرة العرب ة اآداما جبانیعة ب اخل ور

الملخص

املرة ااحللوة باب إلی عامل جديد؛ عامل نیأل بالتجارب المم نة التی ر ينصجی عل ها لإر
إ لن التأريخ نی قصصها ل
مبض لی السن اال ران املتمادية ،ح ث ر ييستمنی نینها تأريخ األدب األ دلسی (إسبا ا احلال ة)؛ نر ا و تأريخ
ن ا جما دين انیتما استطاعوا نن يضعوا حجر نسا اتسالخل ااآلداب ال رق ة يف نیا ارای احلداد ارسالنی ة
حنو نرابا االررب ،انن يمبتوا ن لن لالسالخل قدرة التسلجی االنموذ يف قلوب غم املسلم ؛ فمن الضرارع إذا نن نظر
يف اقان اا العصر التأرخيی ،انن ل ي الضوی علی جنوخل مسای ال عر ااألدب .إ لن یاتب امل ال اا ،قرن الکتاب
«تأريخ األدب العري يف األ دلس» بأیمل نیتکةا علی املنهج الن دي ،اقلم نیواض قوة الکتاب یالتايل :د آرای
اآلخرين دا علم ا اح اديا ،اارستناد باألشعار اارست هاد ما تأي دا لدعواا اتسلسجی العبارا تسلسال
خلوا نین نینهج ااحد يف یتابة احلواشي ااملراج  ،اارٍال
نینط ا؛ يف ح ب ل نیواض ضعل الکتاب یالتايل :ل
ع
يف بع الن ول ،اعدخل نیراعاة ال واعد النحوية ،ا شر بع العبارا ااملصطلحا شرحا غم ااف؛ انین مثل ن لن
اتانیا
الکتاب اا ،نثر تطب لي
اعملي يف بر انیج فرا اللرة العرب ة اآداما التعل ملة ابانیکا نا نن عتاا نثرا شانیال ل
ل
يف تأريخ األدب العري يف األ دلس.

الکلمات الرئیسة :تأريخ األدب؛ األ دلس؛ املوشحا ؛ الن د.
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