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بررسی و ارزیابی کتاب مرایا لاللتقاء واالرتقاء بين األدبين العربی والفارسی
اثر حسين جمعه

2

محمّدرضا عزیزی

2

استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی ،دانشگاه بیرجند ،ایران

چکيده

هدف مقالة حاضر ،بررسی شکلی و محتوایی کتاب مراای لاللتقاء واالرتقاء بنی األدبنی العريب والفارسي به قلم حسین جمعه است.

پیش از ورود به موضوع ،شرححال مختصری از نویسندة کتاب بیان شده و مشخّصات و مسألة پژوهش ،ذکر گردیده
است .سپس نقد مؤلّفههای شکلی و دیداری اثر ،همچون میزان رعایت قواعد عمومی ویرایش و نگارش ،کیفیت
حروفنگاری ،صفحهآرایی و جامعیت صوری کتاب ،مورد توجّه قرار گرفته است .عناصر محتوایی ،همچون انطباق
عنوان با مطالب کتاب ،اعتبار علمی منابع ،دقّت پژوهشگر در ارجاعات ،بهرهگیری از ابزارهای علمی الزم برای تفهیم
و تبیین موضوع ،کیفیت و میزان کاربرد اصطالحات تخصّصی و ...در متن مقاله ،بیان شده است .همچنین نظم منطقی
و انسجام دادهها در کلّ کتاب یا در هر فصل ،نوآوری و روزآمدی اطّالعات ،رعایت اصول منبعدهی علمی ،شخصیّت
و بیطرفی علمی پژوهشگر ،میزان همخوانی دادههای علمی با مبانی و پیشفرضهای مورد قبول ،رویکرد اثر نسبت به
فرهنگ و ارزشهای دینی و ...بررسی گردیده است؛ به عبارت دیگر ،در این پژوهش توصیقی  -تحلیلی ،امتیازات و
کاستیهای هر یک از عناصر درونساختاری و برونساختاری در کتاب مذکور ،اشاره و در حدّ توان ارزیابی گردیده
است.
واژگان کليدی :مراای لاللتقاء واالرتقاء بنی األدبنی العريب والفارسي ،حسین جمعه ،نقد و ارزیابی ،ادبیّات تطبیقی.

 .1تاریخ دریافت1931/12/11 :
 .2رایانامهMuhammadrazizi@birjand.ac.ir :

تاریخ پذیرش1931/9/11 :
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 .2پيشگفتار
 .2-2تعریف موضوع

بعید به نظر میرسد ،همسایگانی همچون ایرانیان و عربها در طول تاریخ وجود داشته باشند که در عین وجود
روابط به شدّت درهمتنیده و شبکههای اجتماعی پیچیده ،استقالل و شخصیّت خویش را نیز پاس بدارند و با
داد و ستدهای فراوان ،موجب تقویت فرهنگ ملّی در تمام زوایا و الیههای پیدا و پنهان گردند.
پیشینة روابط ایرانیان و عربها به قدمت همجواری و همسایگی آنان است .مسعودی مینویسد« :مردمان ایران
باستان به زیارت کعبه میآمدند و طواف میکردند و آن را بزرگ میداشتند .به احترام حضرت ابراهیم و
آخرین کس از ایرانیان که به زیارت کعبه رفت ساسان بن بابک بود جدّ اردشیر بن بابک و او نخستین پادشاه
ساسانی بود وی هنگام زیارت حج در اطراف چاه اسماعیل زمزمه میکردند که ظاهراً منظورش آواز خواندن
و تر ّنم باشد و همان زمزمة فارسی باشد و گویند چاه زمزم را هم بدین جهت زمزم نامیدهاند و در این مورد
شاعری گوید:

زم ز ز مز ز زت الز ز زف ز زرس عز ز زل ز زي زمز ز ز م

وذاک م زن س ز ز ز ز زال زف زهز ز زا األقز ز ز م»

سجادي)19 :9631 ،
(به نقل ازّ :
(ترجمه :ایرانیان بر چاه زمزم ،نجوا و زمزمه کردند و این کار از گذشتة کهن آنها جریان دارد).

تردیدی نیست که این روابط پس از فتح ایران توسّط مسلمانان به ک ّلی دگرگون شد و با گذر زمان ،عمق
و رشد فزایندهای یافت و در دورة عبّاسی به ویژه در صد سال نخست به اوج پختگی و اعتال رسید« .مناسبات
متعدّد ،ایران و عرب را به هم نزدیک کرد و بر این پایه ،اینان نسبت به یکدیگر شناسایی بیشتر پیدا کردند.
بسیاری از ایرانیان و اعراب به فراگیری زبان یکدیگر پرداختند و ادبیّات فارسی و عربی از این پیوندها بارور و
شکوفا شد» (غنیمی هالل.)191 :1919 ،
روابط فرهنگی و ادبی و نتایج آن در فرهنگ و زبان دو قوم تا روزگار کنونی بیبدیل است .به گونهای
که «بیان داد و ستد زبان فارسی با عربی خود چندان ژرف و پهناور است که ش ّمهای ز بیانش به یک رساله
برآید (حافظ)» (خرمشاهی :1931 ،بیست و هفت) امّا سهم پژوهشهای تطبیقی برای نشان دادن حجم اینگونه

روابط متقابل به راستی اندک است که کتاب مراای لاللتقاء واالرتقاء بنی األدبنی العريب والفارسي از جملة آن

پژوهشهاست.
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مقالة حاضر در سطح شکلی به بررسی ک ّم و کیف مواردی؛ همچون حروفنگاری ،صفحهآرایی ،صحّافی
و میزان رعایت قواعد عمومی ویرایش و نگارش و ...اهتمام دارد و در سطح محتوایی نیز تالش میکند ،به نقاط
ق ّوت و ضعف محتوایی اثر در حدّ توان نگارنده اشاره کند .در نقد محتوایی بر مؤلّفههای مه ّمی مانند روند
استداللی دادهها ،به هم پیوستگی و انسجام بخشهای مختلف کتاب ،بهرهگیری از منابع اصیل و روزآمد،
رویکرد دینی و اسالمی ،آگاهی از ظرافتهای روش تحقیق ،روش ارائه و تفهیم مطالب ،شخصیّت علمی
پژوهشگر و ...تمرکز میکند.
 .1-2ضرورت ،اه ّميّت و هدف

سیروس شمیسا در مقدّمة کتاب تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی مینویسد« :با همة تبحّری که استادان
قدیم و جدید ایرانی در ادب هر دو زبان داشتند دست به مطالعة تطبیقی آن دو نزدند .حیرتآور است که
زبان و ادب هر دو ملّت این همه به هم آمیخته شده باشد ،ولی در مطالعة تطبیقی آنها هیچ مأخذ مهمّی در
دست نباشد( ».دودپوتا)19 :1912 ،؛ بنابراین ،این حوزه به طور ک ّلی به سبب پیشینة روابط گستردة ایرانیان و
عربها نیاز به مطالعات بیشتری خاصّه در ادوار گذشتة تاریخ و ادبیّات ایران دارد و کتاب مزبور به بخشی از
آن اهتمام دارد.
همچنین به نظر میرسد ،ارزیابی و تعیین وجاهت علمی این دست کتابهایی که در سایر زبانها مربوط به
فرهنگ و ادبیّات ایرانی میشود ،ضرورت مییابد تا در صورت لزوم از سوی متخصّصان به فارسی نیز ترجمه
شود و در اختیار عموم عالقهمندان قرار گیرد.
 .9-2پرسشهای پژوهش

 کتاب مراای لاللتقاء واالرتقاء بنی األدبنی العريب والفارسي بر اساس موازین نقد علمی چگونه ارزیابی میشود؟ این کتاب از نظر شکلی چه مزایا و یا کاستیهایی دارد و از لحاظ محتوایی چه چیزی به حوزة روابط ایرانیانو عربها افزوده است؟
 .3-2پيشينة پژوهش

پژوهشهای تطبیقی در روزگار معاصر ،به ویژه در دهة اخیر ،رشد قابل مالحظهای داشته است .پژوهشگران
ایرانی و عرب به واکاوی روابط گستردة دو قومیّت در حوزههای دینی ،ادبی ،لغوی ،سیاسی ،اجتماعی و...
پرداختند و آثار ارزشمندی را از همکاری دو ملّت در طول تاریخ ،جستجو و عرضه کردند .برخی از این قبیل

پژوهشهای تطبیقی به شرح ذیل است :مضامین مشترک در ادب فارسی و عربی اثر محمّد دامادی؛ فرهنگ
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ایرانی پیش از اسالم و آثار آن در تمدّن اسالمی و ادبیّات عربی اثر محمّد محمّدی مالیری؛ خدمات متقابل

اسالم و ایران نوشتة مرتضی مطهری؛ األد اقمقار  :دراسات تطبیقیّة يف األدبنی العريب والفارسي 1اثر محمّد السّعید

التا االسالمي :دراسة مقارنة يف موضوع أخالق الطّبقه احلاکمة يف األدبنی العريب والفارسي 2اثر
جمالالدّین؛ األد اقمقار و ّ
عبدالحکیم حسان؛ األد اقمقار  9اثر محمّد غنیمی هالل؛ األد اقمقار اثر طه ندا؛ جوانب من الصّالت الثّقافیة بنی
إیرا والعر  1اثر فؤاد عبدالمعطی الصیّاد؛ معجم اقمعرّابت الفارسیة يف اللّغة العربیة :منذ بواکری العصر اجلاهلي حتّی العصر

احلاضر 1اثر محمّد التونجی؛ مجاعة ال ّیوا وعمر اخلیّام 1اثر یوسف بکار و...
در حوزة نظری و تئوری نیز در ادبیّات تطبیقی ،آثار ارزندهای از زبان عربی به فارسی ترجمه شدند« .شاید
جای بسی شگفتی باشد وقتی بدانیم که ترجمة کتابهای نظری در زمینة ادبیّات تطبیقی از زبان عربی به زبان
فارسی به مراتب بیشتر از همتای غربیاش در تمامی زبانهای غربی باشد» (خضری.)23 :1931 ،

کتاب مراای لاللتقاء واالرتقاء بنی األدبنی العريب والفارسي از جمله همین پژوهشهای همسنج و تطبیقی به شمار

میرود که حسین جمعه قصد دارد با به نمایش گذاشتن گوشهای از همکاریهای کهن ،روابط دو فرهنگ
ایرانی و عربی را در حال حاضر تقویت نماید .نویسنده پیش از این ،کتاب ابن اقمق ّفع بنی حضارتنی دراسة فکریّة،
نق یّة وأدبیّة و مقالة «العوقمة والثّورة اإلسالمیة» را در این زمینه نوشته است.

در این موضوع نیز فایز ع ّزالدین در نوشتهای به عربی تحت عنوان «مراای االلتقاء واالرتقاء» به معرّفی کتاب و

فصول چهارگانة آن پرداخته است .این مطلب در سایت منتدیات ستار تایمز در اختیار همة کاربران اینترنتی
قرار دارد)www.startimes.com( :

 .1-2روش پژوهش و چارچوب نظری

کتاب با دقّت ،مطالعه شد و دادهها در بررسی ابعاد شکلی و محتوایی اثر با ابزار فیش و روش کتابخانهای و
اسنادی فراهم آمد .مطالب پس از توصیف در ح ّد توان تحلیل شده و بر اساس شیوهنامة شورای بررسی متون
و کتب علوم انسانی تنظیم گردیده است.
 .1ادبیّات تطبیقی :بررسی نمونههای عینی میان ادبیّات عربی و فارسی.
 .2ادبیّات تطبیقی و میراث اسالمی  :بررسی تطبیقی در موضوع اخالق طبقة حاکم در دو ادب فارسی و عربی.
 .9ادبیّات تطبیقی.
 .1بخشهایی از روابط فرهنگی ایرانیان و عربها.
 .1فرهنگ معرّبات فارسی در زبان عربی :از آغاز دورة جاهلی تا عصر حاضر.
 .1انجمن دیوان و عمر خیّام.
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 .1پردازش تحليلی موضوع
 .2-1شرححال پژوهشگر

حسین جمعه در چهارم آوریل سال  1313میالدی در شهر یبرود در حومة دمشق به دنیا آمد .دکترای تخصّصی
او در رشتة ادبیّات عربی از دانشگاه دمشق است .او از سال  1319م تا کنون به پژوهش و تدریس نقد و ادبیّات
کالسیک عرب در دانشگاه دمشق و قطر مشغول بوده است .مسئول ّیتهای علمی  -اجرایی مانند عضویت در
انجمن تحقیقات و پژوهشهای اتّحادیة نویسندگان عرب؛ سردبیری مج ّلة علوم انسانی دانشگاه دمشق؛ ریاست
شعبة اتّحادیة نویسندگان عرب دمشق و ریاست اتّحادیة نویسندگان عرب در سوریه را عهدهدار بوده است.

شعر اجلاهلي؛ مشه احلیوا يف القصی ة
برخی از کتابهای حسین جمعه به شرح ذیل است :احلیوا يف ال ّ

شهرستاين :عرض وتعریف؛ الرّاثء يف اجلاهلیة واإلسالم؛ قراءات يف أد العصر األموی؛ قصی ة
اجلاهلیة؛ اقملل والنّحل لل ّ
الرّاثء :جذور وأطوار؛ يف مجالیة الکلمة :دراسة بالغیة نق یة؛ ابن اقمق ّفع بنی حضارتنی دراسة فکریّة ،نق یّة وأدبیّة؛ إب اع
ونق  :قراءة ج ی ة لإلب اع يف العصر العبّاسي؛ اقمسبار يف النّق األديب؛ التّقابل اجلمايل يف النّص القرآين.
همچنین پژوهشگر دارای کتابها و مقالههای دیگری نیز هست که خوانندة محترم میتواند با مراجعه به
پایان کتاب بررسی شده در این مقاله و سایت رسمی اتّحاد الک ّتاب العرب ) (www.awu-dam.netذیل دلیل
األعضاء از جزئیّات چاپ آنها به تفکیک ،آگاهی یابد.
 .1-1معرّفی و توصيف کتاب

مراای لاللتقاء واالرتقاء بنی األدبنی العريب والفارسي نوشتة حسین جمعه است .این کتاب در  111صفحه برای نخستین

بار در سال  2111میالدی توسّط اتّحاد الکتّاب العرب در شهر دمشق چاپ شد .شمارگان چاپ در شناسنامة
اثر ذکر نشده است.
این کتاب از یک مقدّمه و چهار فصل ،تشکیل شده است .فصل نخست به بررسی ابعاد و زوایای برخی از
پدیدههای مشترک در دو ادب فارسی و عربی اختصاص مییابد و به موضوعاتی مانند الهامپذیری از قرآن
کریم و حدیث شریف ،تاریخ مشترک دو قوم ،نهضت تألیف و ترجمه از فارسی به عربی و بالعکس،
اشتراکات لغوی و بالغی ،موضوعات ادبی همسان مانند وصف اطالل و دمن ،داستان لیلی و مجنون و ...اشاره
مینماید.
فصل دوّم ،بیان مؤلّفههای زبان فارسی در شعر اعشی ،شاعر دورة جاهلی عرب ،است .پژوهشگر به
شرححال ،سفرها ،تأثیر مجالس شادخواری و خوشباشی ،تأثیرپذیری فرهنگی و سیاسی اعشی از تمدّن ایرانی
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اهتمام دارد .آراء و نتایجی که در پایان این فصل ،آورده است ،روابط آزاد ایرانیان و عربها را از روزگار
پیش از اسالم در چارچوب تعامالت فرهنگی ،مدنی ،اجتماعی و ...گواهی میکند.
عنوان فصل سوّم ،بررسی تطبیقی داستان معراج پیامبر(ص) در ادبیّات ،است .نویسنده ،معراج را مشهورترین
داستانی میداند که تأثیرش موجب تحوّل ادبی و فکری بزرگ در ادبیّات عربی و فارسی شد و خاصّه در
ادبیّات عرفانی فارسی در اثر آمیزش فرهنگی دو ملّت ،عمق و بعد گرفت.
در این فصل ،به پارهای از سوءبرداشتها و اشتباهات فکری و تاریخی دربارة این معجزة الهی عنایت شده
است؛ آنجا که منبع معراج پیامبر (ص) را معراج اردارویراف دانستهاند و یا معراج پیامبر (ص) را در ذیل عنوان
سفرنامهها یا ادبیّات نمایشی قرار دادهاند؛ از این رو ،پژوهشگر برای روشن شدن حقیقت با تکیه بر رویکردی
تاریخی به ذکر بیش از پنجاه معراجنامه و سفرنامه به عالم ماورا میپردازد و آنان را با ماهیّت معراج و اسراء
در اسالم و قرآن مقایسه میکند .او برای توضیح بیشتر مفاهیم در پایان این فصل از جدول و نمودار نیز استفاده
کرده است.
وجه اهتمام او در فصل چهارم ،فلسفة خیّام و موضوعاتی همچون وجود و عدم و یا زهد و تصوّف است.
مؤلّف ،غالباً با تکیه بر دو ترجمه  -یکی منثور و دیگری منظوم  -برای اثبات صحّت و سقم آنچه به خیّام نسبت
داده شده است ،دست به این خوانش زده است .وی به اختصار به زندگی و حقیقت شکّ و یقین و ماه ّیت وجود
و عدم و یا زهد و عرفان خیّام میپردازد .در پایان بر او روشن میگردد که ترجمه در اختالفنظرهای پژوهشگران
در مورد فلسفه و مباحث دیگر نقش زیادی داشته است.
 .9-1دلمشغولی نویسنده و مسألة کتاب

حسین جمعه در اه ّمیّت و ضرورت کتاب حاضر مینویسد .بیگمان آنچه امروز پس از گذشت ربع قرن از
پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی (ره) در تاریخ  1313 /2/11میالدی ،بر اه ّمیّت تعامل و گسترش
همکاری میان عربها و ایرانیان تأکید دارد ،رنجی است که انقالب اسالمی ایران برای مستضعفان جهان در
زمین به دوش کشیده است .پس از آنکه استعمارگران اروپایی به تفرقهافکنی و پاشیدن تخم کینه و اختالف
در میان ایرانیان و عربها پرداختند و پس از آنان آمریکاییها و صهیونیستها نیز با سوءاستفاده از برخی افراد
ضعیف و نژادپرست به ایجاد دشمنیها مشغول شدند ،انقالب اسالمی صادقانه و پرشور به تقویت پیوندها و
روابط دینی ،اجتماعی و فرهنگی دو قوم دعوت نمود.
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از آنجایی که مسئول ّیت فرهیختگان و ادیبان دو ملّت در این نهضت فکری مشترک ،خطیر و مستمر است
و ذکر نقاط تالقی و برشمردن جلوههای فرهنگی و اجتماعی و دینی مشترک از ارزش و اه ّمیّت ویژهای
برخوردار است ،حسین جمعه را به تألیف کتاب حاضر واداشته است .او به منظور باال بردن رشد فکری و
تاریخی تکتک افراد این دو جامعه ،به جستجوی وجوه مشترک دو ادبیّات دست زده است (جمعه:2111 ،
 )1نویسنده با توجّه به پیوندها و زمینههای مشترک فراوان تالش میکند در بستری تاریخی از دورة جاهلی به
سوی دورة عبّاسی حرکت نماید و برخی از پدیدههای درخشان را برای بررسی انتخاب کند (همان.)1 :
همچنین عالوه بر اشاره به بازة زمانی تحقیق در مقدّمه اشاره میکند که معیار او در بررسی پدیدهها پس
از بیان آراء و نظرات گوناگون ،سنجش و محک عقل و منطق خواهد بود .روش تحقیق در این کتاب را
«روش علمی تاریخی تحلیلی» ذکر کرده است! (همان)3 :
 .3-1بررسی ظاهری و دیداری کتاب

حافی و طرح
بررسی کیفیّت شکلی و چاپی هر کتاب ،شامل مواردی همچون حروفنگاری ،صفحهآرایی ،ص ّ

جلد میشود که رعایت ظرافتهای ظاهری ،موجب ج ّذاب ّیت و زیبایی اثر میگردد .قلم کتاب مراای لاللتقاء

واالرتقاء بنی األدبنی العريب والفارسي Arabic Simplified ،است .از نوع و شمارة حروف برای بیان برخی مفاهیم

به نیکویی استفاده شده است؛ عنوانهای اصلی و نام فصلها با حروف درشت ( )Boldنوشته شدهاند و عناوین
فرعی و ابیات با حروفی ضخیمتر از متن اصلی ،متمایز گردیده است .همچنین پانوشتها نیز از متن ،ریزترند
و تعداد سطرها در هر صفحه تقریباً سی سطر میباشد امّا متن کتاب ،در مجموع به سبب فضاهای خالی رها
شده میان فصلهای کتاب ،حاشیههای زیاد ،فاصلة اندک سطرها و کوتاهی آن و ...چشمنواز و دلنشین
خواننده نمیشود.
صفحة یک و سه به عنوان کتاب ،اختصاص داده شده است با این تفاوت که در صفحة سه ،نام مؤلّف «أ.
د .حسین جمعه» و واژة «دراسة» را نیز در ذیل عنوان میافزاید .در صفحة حقوقی تنها به حقّ چاپ و آدرس
الکترونیکی و سایت اتّحاد الکتاب العرب بسنده میکند و مشخّصات اثر به صورت دقیق در این صفحه
نمیآید .سپس با ذکر نام انتشارات ،محل و سال چاپ در یک صفحة جداگانه و آوردن یک صفحة سفید،
به مقدّمه میپردازد.
شمارة صفحهها در پایین ،درج شده و صفحة عنوان نیز شمارهگذاری شده است .یک صفحه پیش از
شروع هر فصل و چهار صفحه تقریب ًا سفید در پایان فصل سوّم برای ملح ّقات قرار گرفته است که بهتر بود
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صفحات خالی ،پیش از فصول حذف میشد و مطالب از ثلث دوّم صفحه ،شروع میگردید و ملحقّات فصل
سوّم هم پشت سر هم میآمد.
حاشیهها به ویژه در پایین ،بیش از حدّ متعارف است و فاقد سرصفحه یا تیتر روان است ا ّما تورفتگی سطر
نخست همة پاراگرافها رعایت شده است .به نظر میرسد پژوهشگر از برخی عالمتهای سجاوندی مثل
نقطه ،زیاد و بیدلیل استفاده میکند (جمعه 129 :2111 ،و )121؛ از این رو حذف بسیاری از آنها ،خللی در
فهم مطلب ایجاد نمیکند؛ چراکه «عالمتهای نشانهگذاری در درجة نخست برای رفع این ابهام و برای روان
خوانده شدن نوشته وضع شدهاند( ».غالمحسینزاده )99 :1911 ،همچنین گاه دونقطة افقی ( )..مثل صفحة 111
و  113و  121در میانه یا پایان پاراگراف ،میگذارد که روشن نیست منظور او ،عالمت حذف و تعلیق است
یا نقطة پایان جمله .در دو طرف همة شماره صفحات کتاب نیز نقطه است که مرسوم نیست .ویرگولها و
نقطهویرگولها و پرانتزها نیز در متن به چشم میآیند؛ چه آنکه به جای گیومه در نقلقول مستقیم از دو پرانتز
مانند صفحة  11و  11استفاده مینماید .به هر حال «زیادهروی یا کوتاهی کردن در نشانهگذاری ،هر دو ناپسند
است( ».غالمحسینزاده)99 :1911 ،
گاه در کنار تاریخ هجری ،تاریخ میالدی را هم داخل پرانتز میآورد که اه ّمیّت و ضرورتی برای آن البتّه
احساس نمیشود .از جمله میتوان به صفحة  32و  31اشاره نمود .باید این نکته را افزود ،کثرت پارهای از این
عالمتها مثل ویرگول با وجود «واو» ،گاهی به سبب عدم وجود قواعد یکدست از سوی فرهنگستانهای
مختلف در جهان عرب است و نمیتوان بر مؤلّف به تنهایی خرده گرفت.
قلم حسین جمعه ،روان و خالی از دستکاریهای ادبی و هنری است .از این رو ،برای پرداختن به مسائل
علمی و پژوهشهای ادبی ،مناسب است و به سهولت با مخاطب ،ارتباط برقرار میکند؛ زیرا به ویژگیهای
سبک علمی مثل وضوح ،دوری از به کارگیری مجاز و محسنّات بیانی ،پایبندی به منطق و غیره (الفضلی،
 )211 :1332ممتاز میشود.
افزون بر این ،در بررسی شکلی و چاپی اثر میتوان گفت :فاقد نتیجهگیری ک ّلی ،کتابشناسی ،فهرست منابع
و اعالم در پایان است ،ا ّما وجود پیشگفتار ،مقدّمة فصول ،فهرست تفصیلی مطالب ،جمعبندی و فهرست منابع
در آخر هر فصل به جامع ّیت صوری کتاب حاضر کمک میکند.
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 .1-1بررسى معنایی و محتوایی کتاب

در قسمممممت دوّم مقمالمه ،برخی از مؤلّفمههای معنایی این پژوهش ،بررسمممی میگردد و پارهای از امتیازات و
نارسماییهای محتوایی آن ارزیابی و توصمیف میشمود .حسین جمعه در زمینه و ضرورت این قبیل پژوهشها
مینویسمد« :شاید رخدادهای فراوان دو دهة هشتاد و نود قرن بیستم به خوبی از حوادث هولناکی که در کمین
دو ملّمت اسمممت ،مما را آگماه کرد .روزگار [با پیروزی انقالب اسمممالمیر فرزندان دو ملّت ایران و عرب را به
بازشمناسمی دانشها و الگوی مشمترک زندگیشمان فراخواند؛ زیرا سمرنوشمت آنها ،یکسان و مشترک است».
(جمعه)1 :2111 ،
بهرهگیری از فرهنگ ،به ویژه ادبیّات ،به منظور دستیابی به صلحی پایدار ،ریشه در نگاه متفاوت مؤلّف
دارد؛ نویسندة کتاب ،گزارشی از داد و ستدهای ادبی میان دو ملّت در طول تاریخ ،عرضه میکند تا دست
دشمنان و نژادپرستان را  -بر اساس آنچه در مقدّمة کتاب آمده  -در ایجاد اختالف و خصومت ببندد و در
نهایت به تقویت روابط دینی ،اجتماعی و فرهنگی بیانجامد .بیگمان ،این زاویة دید به تعامالت ایرانیان و
عربها ،روایت جدیدی نیز میطلبد.
همخوانیِ نام و عناوین اصلی و فرعی اثر با مطالب از اه ّمیّت ویژهای برخوردار است .عنوان ،نخستین
عبارت فشردهای است که توجّه خواننده را برمیانگیزد و با به نمایش گذاشتن هویّت و محتوای اثر ،او را به
مطالعة آن ،تشویق میکند (فتوحی .)112 :1931 ،در واقع «عنوان خوب باید دقیق ،روشن ،جدید و بیانگر
طمشی کلّی به صورت هوشمندانه در
موضوع باشد .چارچوب موضوع ،ابعاد و هدف اثر را تداعی کند و خ ّ
آن گنجانده شود .فراتر از موضوع مورد نظر نیز نباشد( ».الحسین)11 :2111 ،
«آینههایی برای تالقی و پیشرفت دو ادبیّات فارسی و عربی» عنوانی جذّاب و ادبی در زبان عربی است که
قصد دارد با نشان دادن وجوه مشترک دو قوم ایرانی و عرب ،اختالفات آنها را به حاشیه ببرد و روابط آنها
را تقویت نماید؛ ا ّما به نظر میرسد این عنوان ،نمایندة مناسبی برای همة آنچه در کتاب آمده ،نیست؛ فراتر از
دورة زمانی مورد بحث در کتاب (تا میانه سدة هفتم هجری قمری) است و مؤلّفههایی چون تأثیر و تأثّر دو
فرهنگ  -به عنوان شالوده و اساس این کتاب  -نیز در آن ،مغفول مانده است .همچنین عنوانهای فرعی با
دقّت و وسواس انتخاب نشدهاند؛ به عنوان نمونه ،در ذیل عنوان «القرآن الکریم» در صفحة چهارده ،تنها به
صة معراج پیامبر (ص) و بازتاب آن در دو ادبیّات فارسی و عربی میپردازد یا در یک عنوان گاه به بررسی
ق ّ
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مباحث و موضوعات گوناگون مبادرت میکند .از این رو ،ناگزیر میشود ،اشارهوار از کنار آن بگذرد .از آن
جمله ،عنوان «أثر م نیة احلریة يف شعر األعشی» در صفحة پنجاه و یک است که در آن ،تأثیر أعشی از گلها،
موسیقی ،شراب ،توصیف کنیزان و رامشگران ،واژههای فارسی و فرهنگ ایرانی را بررسی مینماید.
ال به پژوهشها اصالت میبخشد و اعتماد به آنچه را در کتاب یا مقاله
بهرهگیری از منابع دست اوّل معمو ً
آمده ،آسانتر میکند .سهم زبان فارسی در این طیف پژوهشهای تطبیقی باید به اندازة زبان عربی باشد امّا
حسین جمعه تنها از پنج منبع فارسی یعنی دیوان حافظ ،ترجمان البالغه؛ فرهنگ واژههای فارسی  -عربی؛
اتریخ األد يف إیرا ابللّغة الفارسیة (!) و رباعیات حکیم خیّام نیشابوری بهره میبرد.

از متن کتاب بنا به دالیلی برمیآید که پژوهشگر با زبان فارسی آشنایی نداشته است .از جمله برگردان نادرست
برخی از واژههای فارسی است؛ مثالً در پاورقی صفحة پنجاه و شش «خسروانی» را منسوب به خسروشاه و آن
را شهری ایرانی میداند! یا بیت مولوی را اینگونه ضبط میکند:
بشممنو أین نی جون شممکایت فی کند

()1

از جممدایهمما حممکممایممت فی کنممد

(جمعه)92 :2111 ،
همچنین در صفحة صد و یازده ،بخش منابع و مآخذ ،به مشخّصات کتاب تاریخ ادبیّات ایران نوشتة ذبیحاهلل
صفا اینگونه اشاره میکند :اتریخ األد يف إیرا ابللّغة الفارسیة .ذبیح صفا.
بنابراین ،اطّالعات مورد نیاز خود را در باب فرهنگ ایرانی به ناچار از منابع عربی میگیرد .در نتیجه،
نظرات و آراء وی به ویژه در مورد خیّام در فصل پایانی کتاب از منابع دست دوّم و ترجمههای خیّام به زبان
عربی حاصل میشود؛ از این رو ،گاه شتابزده و غیر واقعی به نظر میرسد.
رعایت امانت و د ّقت در استنادات و ارجاعات اثر از دیگر زیرشاخههای نقد محتوایی است .مؤلّف کتاب،
امانتدار و به منابع مورد استفادة خود ،متعهّد است اما گاه نثر او در خالل کار ،انشائی همراه با توصیفات ادبی
میشود (همان 19 :و .)121
افزون بر این ،حسین جمعه ،مقالهای با عنوان «اقمؤثّرات الفارسیّة يف شعر األعشی» در ن وة العالقات األدبیة واللّغویة

العربیة اإلیرانیة (همایش پیوندهای دو زبان و ادبیّات عربی و فارسی) در سال  1333میالدی چاپ کرده است که

این مجموعه توسّط اتّحادیة نویسندگان عرب در دمشق چاپ شده است .فصل دوّم کتاب مراای لإللتقاء واالرتقاء
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نیز دقیق ًا با همین عنوان است امّا پژوهشگر به این مطلب در کتاب خویش اشارهای نمیکند .همچنین نام مقاله
نیز در ذیل آثار و تألیفات ایشان در پایان کتاب مورد نظر نمیآید.

اگر توش و توان برخی پژوهشهای معتبر پیشمین همچون طه ندا در األد اقمقار به معرّفی شخصیّت خیّام

و ترجمههای او به زبان انگلیسممی معطوف شممده اسممت ،حسممین جمعه نیز در فصممل سمموّم کتاب خویش به
زندگینامه ،رباعیات و فلسمممفة خیّام اهتمام دارد و کمتر به پیوند و برخورد دو ادبیّات و فرهنگ عنایت دارد.
السمعید جمالالدّین در کتاب األد اقمقار  :دراسززات تطبیقیة يف األدبنی العريب والفارسزي
الزم به ذکر اسممت که محمّد ّ

پیش از حسمین جمعه ،معراج پیامبر (ص) و شمعر خیّام را بررسمی کرده اسمت .او در فصل اوّل از باب دوّم در
چماپ سممموّم این کتماب بمه معراج و منمابع شمممرقی و غربی عالّممه اقبمال الهوری در جماویمدنمامه توجّه دارد
(جممالالمدّین )11 :1121 ،و در فصمممل دوّم از هممان بماب ،به زندگی عمر خیّام ،شمممعر ،ترجمههای عربی و
انگلیسممی و اندیشممة شمماعر اعمّ از فلسممفه و عرفان و جبر و لذّتجویی میپردازد (همان .)31 :به نظر میرسممد
نویسندة گرامی ،حسین جمعه ،این منبع قابل اعتنا را در این موضوع ندیده است.
ارجاعات پژوهشگر ،من ّظم و یکدست نیست؛ غالب منابع در پاورقیها ذکر میشود .گاه هم ارجاع
درونمتنی مانند صفحة هشتاد و دو میدهد .همچنان که برخی اطّالعات وی داخل پرانتزها اشتباهاند .به عنوان
مثال ،در معراجنامههایی که به تقلید از معراج پیامبر اسالم (ص) لیست میکند ،داخل پرانتزها به تطبیق سالهای
میالدی و قمری میپردازد که مفهوم نیست:

« .1روایة أنس بن مالک ( 11ق .هز 39 .هز  216 .216 /م)

 .6روایة أبی سعی اخل ری سع بن مالک( 11( )6ق .هز 27 .هز  239 .219 /م)( »...مجعه)113 :6112 ،

مراجع هر فصل به طور جداگانه در پایان آن فصل میآید و در پایان کتاب ،همة منابع ذکر نمیشود که
این مسأله در اصول منبعدهی علمی پذیرفته شده نیست .عناوین و القاب را در فهرست منابع و مراجع مثل
«الدّکتور ال ّسیّد مصطفی غازی و الدّکتور مسعود بوبو» (ص  )19حذف نمیکند .ضرورت دارد «در کتابنامه،
ال ،خواجه ،موال ،موالنا و »...از
لقبهایی نظیر «دکتر ،مهندس ،استاد ،عالّمه ،آیتاهلل ،حجتاالسالم ،شیخ ،م ّ
جلو نام اشخاص حذف شود ،مگر اینکه آن لقب جزء نام فرد شده باشد( ».غالمحسینزاده)11 :1911 ،
همچنین مشخّصات کتابها با دقّت و درنگ تنظیم نشدهاند و اطّالعاتی مثل مکان نشر ،نام دقیق مؤلّفان

حمم علي اهلامشي (ص
و ...در آن ،مسکوت مانده است .از این قبیل اقموازنة لآلم ي؛ اقمو ّشح للمرزابين (ص )11؛ بقلم ّ
)11؛ دار السعادة مبصر .القاهرة (ص  )111و غیره است.
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مؤلّف از غالب پژوهشهایی که در حوزة ادبیّات تطبیقی ،به ویژه دربارة خیّام نیشابوری ،در زبان عربی
صورت گرفته ،بهره برده است ،ا ّما سهم زبان فارسی در این اثر  -همچنان که گذشت  -عموم ًا اندک است.
از آنجایی که با عنایت به ترجمهها در موضوع مورد بحث ،نظر میدهد ،دادهها و تحلیلهای وی گاه چندان
اصیل و عمیق به نظر نمیرسد .بیگمان زبان و ادبیّات فارسی به اندازة عربی در این طیف پژوهشها اه ّمیّت
دارد؛ لذا بایسته بود مؤلّف ،دادههای خود را از آبشخورهای اصلی آن ،میگرفت.
کیف ّیت تحلیلها و بررسی روند استداللی پژوهشگر از شاخصههای مهمّ نقد کتاب به شمار میرود .در
یک پژوهش روشمند «موا ّد علمی باید چون مقدّماتی باشند که به شکل طبیعی به آوردههای تحقیق رهنمون
شوند .در این مسیر ،باید بسیار تحلیل کرد و بر برخی اصول تأکید ورزید تا فکر و دغدغة مخاطب را دربر
بگیرد( ».ابراهیم ابو سلیمان )11 :1311 ،به عبارت دیگر ،آیا مؤلّف در متن کتاب با سیر از مقدّمه و بدنه به
نتایج میرسد و پس از شرح و توضیح مسألة تحقیق با تکیه بر دالیل عقلی و مثالهای روشن و گزیده ،نتایجی
منطقی را استنباط میکند؟
به نظر میرسد ،پژوهشگر ،مقدّمات استدالل را با شکیبایی الزم فراهم نمیکند؛ از این رو ،خواننده به
همراه مؤلّف به نتیجه نمیرسد .گاه تنها یک مثال میزند و نتیجه میگیرد (ص  )11و زمانی نیز تفسیر بالرّأی
ک و شبههای ایمان دارد که جاودانگی انسان تنها
ال دربارة ایمان خیّام مینویسد« :خیّام بیهیچ ش ّ
میکند؛ مث ً
در آخرت است و آن ،زندگی سرمدی است که بیهودگی زندگی دنیا را روشن میسازد؛ لذا تع ّلق خاطر وی
به زیبارویان و شراب تنها تع ّلقی عرفانی و سنبلیک از ذات اوست» (ص .)111
یا در جایی دیگر میآورد« :وقتی که خرد و ایمان را با یکدیگر جمع کرد ،به آرامش و خوشبختی رسید.
او بر فلسفهاش ،جامة حکمت پوشاند و آن را با رنگهای زهد و تصوّف آراست و با توبهای نصوحوار ،آخر
االمر به یقین رسید» (ص .)111
به طور ک ّلی ،حسین جمعه ،کمتر برای اثبات مسائل مورد بحث مخاطب ،دلیل میآورد و مثالهای او نیز
در برخی فصلها همچون فصل چهارم اندک است؛ گاه یک مثال را دلیلی بر مدّعای خود برمیشمرد و از
آن ،نتیجة اعتقادی ،اخالقی و ...میگیرد (صص  111 ،112 ،193و)...؛ بنابراین ،به نظر میرسد ،مؤلّف ،سیر
منطقی مطالب از آغاز تا نتیجهگیری به مدد شرح مسأله ،دالیل و مثالهای دقیق و کافی -چنان که بایسته است
 -طی نمیکند.
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در آغاز هر فصل در ذیل عنوانی به نام «توطئه» (پیشگفتار) برای بیان مطالب خود ،مقدّمهچینی میکند و
سعی دارد از کلّ به سمت جزء حرکت نماید امّا طرح کلّی و شعارگونة پژوهش و پرداخت غالب ًا گزارشوار
دادهها در بدنة موضوع ،امکان تحقیق مطلب را گاه از پژوهشگر گرفته است .البتّه دامنة گستردة موضوع،
حجم کم مطالب کتاب ،تکرار مطالب و بازة زمانی طوالنی (حدود هشتصد سال) نیز مزید بر علّت شده است.
در پایان فصل سوّم ،برای بیان مقصود خود از جدول و نمودار نیز استفاده کرده است امّا نمودار صفحة صد و
چهار و فلشهای آن ،مبهم به نظر میرسد .حسین جمعه معموالً در پایان هر فصل به نتایجی صریح مانند فصل
دوّم یا ضمنی مانند فصل سوّم و چهارم ،اشاره میکند ،ولی فاقد نتیجهگیری و جمعبندی نهایی است که
برآمده از تمام فصول باشد.
ساخت منسجم و انداموار از نقاط ق ّوت در نقد هر اثر تحقیقی به شمار میرود؛ در متون علمی «عبارتها
از نظر لفظی و معنوی در یک خطّ سیر پیش میروند و به هم پیوستهاند به گونهای که مطالب پیشین برای
مابعد ،زمینهسازی میکند و مطالب بعدی به سوی مقدّمه پیش میرود( ».الفضلی )212 :1332 ،در این کتاب،
ل کتاب ،گویا از یک پیشگفتار و سه مقاله،
پاراگرافها و دادهها در هر فصل ،مرتبط و به هم پیوستهاند ا ّما ک ّ
دربارة موضوعات گوناگون (شعر أعشی ،معراج پیامبر (ص) و رباعیات خیّام) تشکیل شده که عدم ارتباط و
گسست معنایی فصول کتاب آشکار است.

افزون بر آن ،بسیاری از اظهارنظرهای حسین جمعه با تأکیداتی چون «هکذا اتّضح لنا متاما»« ،أتثّر به َأّیا أتثری»،

شک»« ،ال یراودان شک»« ،من هذا کلّه ثبت»« ،لسنا ُّ
نشک حلظة واح ة» و ...همراه است .به هر روی،
«اتّضح لنا مبا الیقبل ال ّ

اینگونه اظهارنظرها در حوزة پژوهشهای تطبیقی با ماه ّیتی فرهنگی و اجتماعی قابل تأمّل است.
از سوی دیگر «ادبیّات تطبیقی ،ماه ّیتی تاریخی دارد .از این رو ،نقاط تالقی ادبیّات را در زبانهای گوناگون
و روابط پیچیده و فراوان آن را در حال و آینده مورد بررسی قرار میدهد و همچنین به بده و بستانهای این
طیف روابط تاریخی و مصادیق آن میپردازد» (غنیمی هالل ،بیتا .)11 :حسین جمعه نیز در همین راستا به
گزینش و بررسی کمّ و کیف چند پدیده از تاریخ روابط دو قوم در کتاب مراای لاللتقاء واالرتقاء بنی األدبنی العريب

والفارسي میپردازد و رویکرد خود را نیز در صفحة نه ،تاریخی میداند .بازة زمانی را که پژوهشگر در طرح
تحقیق ،مشخّص میکند از دورة جاهلی تا پایان دورة عبّاسی است ،امّا بررسی ترجمههای خیّام و بازتاب آن
در جهان عرب (موضوع فصل چهارم) مربوط به روزگار معاصر است.
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مؤلّف در بررسی پدیدههای مورد بحث ،ایجاز و اختصار را در این کتاب ،اصل میداند (جمعه:2111 ،
 )1ا ّما دادههای فصل نخست با شرح و بسط در فصلهای دوّم ،سوّم و چهارم کتاب بیان میشود که پارهای از
آن ،تکراری مینماید .همچنین به موضوعات متعدّد در ذیل یک عنوان میپردازد و گاه نیز از موضوع مورد
بحث مثل آغاز فصل سوّم و پایان فصل چهارم کتاب جدا میشود.
قلم زدن در حوزة روابط متقابل عربی و فارسی و نلغزیدن در وادی توهین و تعصّب ،هنر حسین جمعه
است .وی به دور از جانبداری به نقاط مشترک تاریخ همزیستی دو ملّت اشاره میکند و سعی دارد روابط
تاریخی و تأثیر و تأثّرهای فراوردههای فرهنگی دو ملّت را برجسته کند و به مواضع اختالف و تنش دو قوم
مثل فعّال ّیتهای دولت اموی و نهضت شعوبیه نپردازد؛ البتّه در صفحة چهل و سه ،به جای «اخللیج الفارسي» از
واژة «اخللیج» استفاده مینماید که قضاوت این مسأله را با توجّه به پنج سال زندگی حسین جمعه در قطر (-1332
 1331م) و فضای فرهنگی جهان عرب بر عهدة مخاطب میگذاریم.
اصطالحات تخصّصی اثر ،در سه حوزة ادبیّات ،شریعت و فلسفه است که با زبانی رسا ،پاکیزه و به دور از
فضلفروشی به انتقال مفاهیم مورد نظر میپردازد .حسین جمعه به اندازه از الفاظ تخصّصی استفاده میکند.
زبان و اصطالحات تخصّصی وی با توجّه به مبادی دینی مشترک و س ّنت ادبی و فلسفی همسان به راحتی نزد
خوانندة متخصّص و کمتخصّص در دو فرهنگ مفهوم است.
از دیگر نقاط برجستة کتاب حاضر ،سازواری محتوای علمی و پژوهشی آن با مبانی و پیشفرضهای دینی
و اسالمی است .بر اساس آنچه در مقدّمه آمده است جستجوی وجوه مشترک دو فرهنگ ایرانی و عرب به
ویژه پس از پیروزی انقالب اسالمی به تقویت و تداوم روابط دینی ،اجتماعی و فرهنگی خواهد انجامید .در
همین راستا ،حسین جمعه میکوشد با انگشت نهادن بر موضوعاتی چون عرفان و تصوّف ،بده و بستانهای
لغوی ،بالغی و ف ّنی دو ادبیّات و ...دست به تألیف کتاب حاضر بزند.
به عبارت دیگر ،نویسنده بر مناسبات مترقّی ایرانیان و عربها پیش از اسالم ،به ویژه پس از آن در فصلهای
گوناگون اثر ،اصرار دارد و به مسائل چالشبرانگیز سیاسی و نظامی در تاریخ همسایگی دو قوم اشارهای نمیکند؛
لذا تالش اثر در راستای پرهیز از تفرقه و دشمنی میان دو کشور مسلمان به سبب تالقیهای بزرگ کامالً با مبانی
و موازین اسالمی همخوانی دارد.
باید اذعان کرد که قرآن ،سهم فوقالعادهای در حوزة ادبیّات تطبیقی ایران و عرب دارد« .کلمهها و معانی
قرآن کریم ،نخستین چیزی بود که نظر ادبیان ایران را به خود جلب نمود» (ندا .)121 :1112 ،رویکرد اعتقادی
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حسین جمعه نیز در تبیین و تشریح موضوعات کتاب مورد بحث ،ستودنی است .قران کریم و به طور خاص،
داستان معراج پیامبر (ص) کانون توجّه فصل سوّم کتاب است .پژوهشگر به شرح و توضیح مفاهیمی چون
إسراء و معراج و تأثیر آن در ادبیّات عربی و فارسی در طول تاریخ میپردازد .گاه احساس میشود در صفحاتی
از کتاب مانند صفحة هشتاد تا هشتاد و نه ،سراسر به موضوعات دینی توجّه میکند تا نقاط تالقی مفاهیم فقهی
و ادبی در این کتاب به ویژه فصل سوّم ،بسیار باشد.
ح ّتی گاهی نیز گمان میرود ،نویسنده در نگرش دینی خود ،راه افراط را پیموده است .به عنوان نمونه ،در
فصل پایانی اصرار دارد که خیّام ،زاهد و متصوّف باشد و شرابی که نوشیده ،روحانی (صص  112و  )111یا
در جوانی (ص  )111بوده است .شعر خیّام بیتردید کارکردی عرفانی دارد و فلسفة او ستم ،بردگی ،ذلّت و
زور را نمیپذیرد؛ بنابراین مؤلّف به ظنّ قوی نتوانسته است در بررسی شعر ،خود را از قید باید و نبایدهای
اخالقی ،دینی و سلطة پیش انگارهها وارهاند.
 .9نتيجه

در پایان میتوان کیفیّتهای شکلی و محتوایی کتاب مراای لاللتقاء واالرتقاء بنی األدبنی العريب والفارسي را که در خالل مقاله
گزارش شد ،در چهار سطح عالی ،خوب ،متوسّط و ضعیف تقسیمبندی نمود؛ از نظر شکلی ،جامعیّت صوری کتاب از
فهرست مطالب تا نمایه و کیفیّت شکلی و چاپی اثر مثل طرح جلد ،صفحهآرایی ،حروفنگاری و غیره ضعیف ارزیابی
میشود؛ امّا قواعد عمومی نگارش و ویراستگی آن ،مطلوب است .از لحاظ محتوایی هم ارتباط فصلهای کتاب،
انداموار و منسجم به نظر نمیرسد ولی مطالب هر فصل به تنهایی به هم پیوسته و من ّظم است .همچنین نویسنده در
تحلیلها و اظهارنظرهایش ،بیطرف و در نقلقول از دیگران ،امانتدار و متعهّد است و از ابزارهای الزم برای تفهیم
موضوع و اصطالحات تخصّصی به نیکویی بهره میگیرد .گفتنی است تعداد منابع ،اعتبار علمی آن ،توجّه به اصول
منبعدهی علمی با عنایت به آنچه در متن مقاله گذشت ،نیز متوسّط ارزیابی میشود.
هدف از تألیف کتاب حاضر ،تقویت روابط سیاسی و فرهنگی ایرانیان و عربها است .حسین جمعه با زبانی بیپیرایه
و لحنی مسالمتجویانه ،گزیدهای از داد و ستدهای فرهنگی آنان را در طول تاریخ ،گزارش میکند و محتوا و مطالب
کتاب را همسو با تعالیم دینی و اسالمی تنظیم مینماید.
امّا به طور ک ّلی ،عدم ارتباط و انسجام فصول ،خروج موضوعی ،تکیه بر برخی منابع دست دوّم ،انطباق نداشتن
پارهای از عنوانها با ذیل عنوانها ،حکمهای جزمی ،نداشتن فهرست منابع و مآخذ در پایان کتاب ،نیاوردن نتیجهگیری
و جمعبندی نهایی ،شواهد و مثالهای اندک و تحلیلهای یکسویه ،نارساییهای شکلی و ...باعث کاسته شدن از
ارزش علمی اثر میگردد.
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از آنجایی که کتاب حاضر ،روند و دورنمایی تاریخی از پیوند دو ملّت به دست نمیدهد؛ بلکه چند پدیده را به
وجهی گزینشی تا پایان دورة عبّاسی بررسی میکند ،میتواند به عنوان منبعی فرعی مورد مطالعه قرار گیرد ،ا ّما به هر
روی ،مطالعه و آگاهی از مطالب اثر بر دستاندرکاران ادبیّات نوپای تطبیقی ،ادبیّات عربی و فارسی ،خالی از لطف
نخواهد بود.

 .3پینوشتها
()1
بشنو این نی چون شکایت میکند

از جممدایمیهمما حکممایممت میکنممد
(مولوی ،1911 ،ج )1 :1

( )2انس بن مالک (وفات  39هم) و ابوسعید الخُدرِی (وفات  11هم) از صحابه و راویان رسول اهلل (ص).

کتابنامه
الف :کتابها
الشروق.
 .1ابراهیم ابو سلیمان ،عبدالوهاب ()1891؛ کتابة البحث العلمي ومصادر ال ّ راسات اإلسالمیة ،الطّبعة الثّالثة ،ج ّدة :دار ّ
السعید ()1121؛ األد اقمقار  :دراسة تطبیقیة يف األدبنی العريب والفارسي ،الطّبعة الثّالثة ،القاهرة :دار اهلدایة
 .2مجالال ّدینّ ،
حممد ّ
ودار القلم.

 .3مجعه ،حسنی ()2001؛ مراای لاللتقاء واالرتقاء بنی األدبنی العريب والفارسي ،دمشق :منشورات ّاّتاد الکتّاب العرب.

 .1احلسنی ،قصی ()2009؛ کتابة البحو العلمیة واألکادّییة :اقمنهجیة احل یثة ،بریوت :دار اهلالل.
 .1خرمشاهی ،بهاءالدین ()1931؛ ترجمه کاوی ،تهران :ناهید.

 .1دودپوتا ،ع .م)1912( .؛ تأثير شعر عربی بر تکامل شعر فارسی ،مترجم سیروس شمیسا ،تهران :صدای معاصر.
 .1سجادی ،سید جعفر ()1913؛ نقد تطبيقی ادبيات ایران و عرب ،تهران :شرکت مؤلّفان و مترجمان ایران.
 .1غالمحسینزاده ،غالمحسین ()1911؛ راهنمای ویرایش ،چاپ هفتم ،تهران :سمت.
 .3غنیمی هالل ،محمّد ()1919؛ ادبيّات تطبيقی :تاریخ و تحول ،اثرپذیری و اثرگذاری فرهنگ و ادب اسالمی ،ترجمه
و تحشیه و تعلیق سیّد مرتضی آیتاهللزاده شیرازی ،تهران :امیرکبیر.
( ------------ .01يبات)؛ دور األد اقمقار يف توجیه دراسات األد العريب اقمعاصر ،القاهرة :هنضة مصر.

 .11فتوحی ،محمود ()1931؛ آیين نگارش مقاله علمی – پژوهشی ،چاپ ششم ،تهران :سخن.

املؤرخ العريب.
 .12الفضلی ،عبد اهلادي ()1882؛ أصول البحث ،بریوت :دار ّ
 .19مولوی ،جاللالدّین محمّد بن محمّد ()1911؛ مثنوی معنوی (براساس نسخة قونيه) ،به تصحیح و پیشگفتار عبدالکریم
سروش ،چاپ ششم ،تهران :علمی و فرهنگی.

بررسی و ارزیابی کتاب مرایا لاللتقاء واالرتقاء بین األدبین العربی والفارسی اثر حسین جمعه 119 /

 .11ندا ،طه ()1112؛ األد اقمقار  ،بریوت :دار النّهضة العربیة.

الت
ب :مج ّ
 .11خضری ،حیدر ()1931؛ «پژوهشهای تطبیقی بین فارسی و عربی (گذشته ،حال و چشمانداز آینده)» ،فصلنامة نقد

و ادبيّات تطبيقی (پژوهشهای زبان و ادبيّات عربی) ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،سال اوّل ،شمارة دوّم ،صص .93-1

ج :منابع مجازی

ّ .11اّتاد الکتّاب العرب ( ،)www.awu-dam.netدلیل األعضاء ،حسنی مجعه.
 .07منتدایت ستار اتمیز ( ،)www.startimes.comفایز عزالدین.

حبو يف األد اقمقار (فصلیّة علمیّة  -حم ّكمة)

کلّیّة اآلدا والعلوم اإلنسانیّة ،جامعة رازي کرمانشاه

السادسة ،الع د  ،61ربیع  1931هز.ش 1792 /هز.ق 6112 /م ،صص 117-192
السنة ّ
ّ

کتا مراای لاللتقاء واالرتقاء بنی األدبنی العريب والفارسي حلسنی مجعة (دراسة ونق

)1
ي6

حمم رضا ع ی
ّ
أستاذ مساعد يف قسم اللّغة الفارسیّة وآداهبا ،جامعة بریجند ،إیران

اقمل ّخص
الشکلي واملضمو.ي.
الصعید ّ
یهدف املقال دراسة ونقد کتاب مراای لاللتقاء واالرتقاء بنی األدبنی العريب والفارسي ملؤلّفه حسنی مجعه علی ّ
عرفنا بدایة وقبل ال ّدخول يف صمیم املوضوع ابلکاتب وذکران ما یلزمنا من مواصفات البحث وضرورته .ومن مثّ قمنا بنقد ودراسة الکتاب
ّ
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أعاله
املذکور
ّ ّ
ّ ّ ّ
ّ
ّ
ّ
خیصه مثل تطابق العنوان مع عناوین الکتاب واملستوی العلمي للمصادر واملراجع
تطرقنا إلی اجلانب احملتوائي وأخذان بنظر االعتبار ما ّ
الفنیّة ذات
والتّدقیق يف اإلحاالت واستخدام اآللیات العلمیّة النّاجحة لرفع املستوی التّعلیمي للکتاب ومدی توظیف املؤلف للمصطلحات ّ
صلة ابملوضوع واالهتمام بتطبیق املناهج العلمیّة ورعایة االنتظام وحسن التّنسیق والتّبویب واالستفادة من املعلومات احلدیثة املعنیة ابلعناوین
صحة ومصداقیّة املعلومات الواردة يف األثر وموقف املؤلف من القیم
وااللتزام ابملوضوعیّة أو احلیادیّة يف دراسة وتقییم ّ
الشخصیّات ومدی ّ
ال ّدینیّة والثّقافة اإلسالمیّة وخالصة القول لقد حاولنا يف هذا البحث االهتمام البالغ مبا یتعلّق ابجلوانب الظاهریة أو ال ّداخلیّة من الکتاب
علی قدر املستطاع.
الکلمات ال ّ لیلیّة :مراای لاللتقاء واالرتقاء بنی األدبنی العريب والفارسي ،حسنی مجعه ،نقد ودراسة ،األدب املقارن.
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