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 پيشگفتار. 2

 تعریف موضوع. 2-2

در طول تاریخ وجود داشته باشند که در عین وجود  هاو عرب یانایران همچونهمسایگانی  ،رسدبعید به نظر می

و با  بدارند ا نیز پاسر خویش شخصیّتماعی پیچیده، استقالل و های اجتو شبکه تنیدهدرهمبه شدّت روابط 

 های پیدا و پنهان گردند.الیه در تمام زوایا وفرهنگ مّلی  ، موجب تقویتهای فراوانداد و ستد

ان ایران مردم»نویسد: مسعودی میو همسایگی آنان است.  جواریهم قدمتها به و عربایرانیان روابط  پیشینة

و  . به احترام حضرت ابراهیمداشتندمیو آن را بزرگ  کردندمیو طواف  آمدندمیباستان به زیارت کعبه 

و نخستین پادشاه ک و ااردشیر بن باب ان بن بابک بود جدّآخرین کس از ایرانیان که به زیارت کعبه رفت ساس

منظورش آواز خواندن  ظاهراًکه  کردندمیساسانی بود وی هنگام زیارت حج در اطراف چاه اسماعیل زمزمه 

و در این مورد  اندنامیدهفارسی باشد و گویند چاه زمزم را هم بدین جهت زمزم  همان زمزمة م باشد وو ترنّ 

 :شاعری گوید

 م  مززززز   ي ز  لززززز  عززززز   رس  الزززززفززززز   ت  مززززز  مززززز   ز  
 

 «م  قززززز   األ اهززززز  فزز  الزز  سزززززززززز   نمزز   اک  ذ  و   
 

 (19: 9631، به نقل از: سّجادي) 
 (جریان دارد. هاآنکهن  ةاز گذشت: ایرانیان بر چاه زمزم، نجوا و زمزمه کردند و این کار هترجم)

، عمق زمان ی دگرگون شد و با گذربه کلّ  مسلمانان توسّطپس از فتح ایران  این روابطتردیدی نیست که  

مناسبات »ی به ویژه در صد سال نخست به اوج پختگی و اعتال رسید. عبّاس و در دورة یافتای رشد فزاینده و

ردند. ک نزدیک کرد و بر این پایه، اینان نسبت به یکدیگر شناسایی بیشتر پیدا، ایران و عرب را به هم تعدّدم

این پیوندها بارور و  ازفارسی و عربی  ادبّیاتبسیاری از ایرانیان و اعراب به فراگیری زبان یکدیگر پرداختند و 

 .(191: 1919)غنیمی هالل،  «شکوفا شد

ای به گونه .بدیل استبان دو قوم تا روزگار کنونی بیز روابط فرهنگی و ادبی و نتایج آن در فرهنگ و 

ساله ز بیانش به یک ر ایهشمّ بیان داد و ستد زبان فارسی با عربی خود چندان ژرف و پهناور است که »که 

 گونهاینهای تطبیقی برای نشان دادن حجم ا سهم پژوهشامّ : بیست و هفت(1931)خرمشاهی،  «)حافظ( برآید

 ز جملة آن ا مراای لاللتقاء واالرتقاء بنی األدبنی العريب والفارسيروابط متقابل به راستی اندک است که کتاب 

 هاست.پژوهش
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افی حّآرایی، صنگاری، صفحههمچون حروف ؛مواردیو کیف  در سطح شکلی به بررسی کمّ حاضر  مقالة 

نقاط ه ب، کندوایی نیز تالش میدر سطح محتو  دارد اهتمام ویرایش و نگارش و...مومی و میزان رعایت قواعد ع

روند  ی مانندی مهمّ هاهمؤلّفدر نقد محتوایی بر . دنگارنده اشاره کن محتوایی اثر در حدّ توان ت و ضعفقوّ 

آمد، گیری از منابع اصیل و روزبهرههای مختلف کتاب، ها، به هم پیوستگی و انسجام بخشاستداللی داده

لمی ع شخصیّتروش تحقیق، روش ارائه و تفهیم مطالب، های دینی و اسالمی، آگاهی از ظرافت درویکر

 .کندمیتمرکز  پژوهشگر و...

 و هدف اهمّيّت. ضرورت، 2-1

حّری که استادان تب با همة»نویسد: میشعر عربی بر تکامل شعر فارسی  تأثیرمة کتاب مقدّ سیروس شمیسا در

که  است آورحیرتتطبیقی آن دو نزدند.  هر دو زبان داشتند دست به مطالعة قدیم و جدید ایرانی در ادب

ر ی دهیچ مأخذ مهمّ هاآنتطبیقی  مطالعةدر ولی  ،به هم آمیخته شده باشدزبان و ادب هر دو ملّت این همه 

و  ی به سبب پیشینة روابط گستردة ایرانیاناین حوزه به طور کلّ  ،(؛ بنابراین19: 1912، دودپوتا) «دست نباشد.

خشی از ب ایران دارد و کتاب مزبور به ادبیّاته در ادوار گذشتة تاریخ و ها نیاز به مطالعات بیشتری خاصّعرب

 آن اهتمام دارد.

ا مربوط به هزبان در سایر هایی کهجاهت علمی این دست کتابارزیابی و تعیین و ،رسدهمچنین به نظر می 

ترجمه  ان به فارسی نیزتخصّصیابد تا در صورت لزوم از سوی مشود، ضرورت میایرانی می ادبیّاتفرهنگ و 

 .قرار گیرد مندانعالقهشود و در اختیار عموم 

 های پژوهشپرسش. 2-9

 شود؟ علمی چگونه ارزیابی می بر اساس موازین نقد مراای لاللتقاء واالرتقاء بنی األدبنی العريب والفارسي کتاب -

ط ایرانیان حوزة رواب چه چیزی به از لحاظ محتواییهایی دارد و و یا کاستی مزایاشکلی چه  نظراین کتاب از  -

 ها افزوده است؟و عرب

 پيشينة پژوهش. 2-3

گران پژوهشای داشته است. رشد قابل مالحظه ،اخیر یژه در دهةبه و ،های تطبیقی در روزگار معاصرپژوهش

های دینی، ادبی، لغوی، سیاسی، اجتماعی و... ت در حوزهدو قومیّ ی روابط گستردةایرانی و عرب به واکاو

یل ه کردند. برخی از این قبپرداختند و آثار ارزشمندی را از همکاری دو ملّت در طول تاریخ، جستجو و عرض

رهنگ فدامادی؛  محمّداثر  یو عرب فارسیمضامین مشترک در ادب : استهای تطبیقی به شرح ذیل پژوهش



 1931، بهار 21نامة ادبیّات تطبیقی، سال ششم، شمارة / کاوش111

 

 

ل خدمات متقابی مالیری؛ محمّد محمّداثر  یعربادبیّات و  یاسالم تمدّنآن در  آثارو پیش از اسالم ایرانی 
 محمّد السّعیداثر  1سيوالفار  األدبنی العريب يف ةدراسات تطبیقیّ  :د  اقمقار األمرتضی مطهری؛  ةنوشت اسالم و ایران

اثر  2يوالفارس األدبنی العريب موضوع أخالق الطّبقه احلاکمة يف : دراسة مقارنة يفميا  االسالالتّ األد  اقمقار  و ؛ الدّینجمال

 قافیة بنیالت الثّ جوانب من الصّ اثر طه ندا؛  األد  اقمقار غنیمی هالل؛  محمّداثر  9اقمقار  األد عبدالحکیم حسان؛ 
ی العصر حتّ  ليالعربیة: منذ بواکری العصر اجلاه غةاللّ  يف ةمعجم اقمعرابت الفارسیاثر فؤاد عبدالمعطی الصیّاد؛  1العر إیرا  و 
 اثر یوسف بکار و... 1یّامیوا  وعمر اخلال ّ  ةمجاعالتونجی؛  محمّداثر  1احلاضر

شاید »ند. به فارسی ترجمه شدای از زبان عربی تطبیقی، آثار ارزنده ادبیّاتز در در حوزة نظری و تئوری نی 

ز زبان عربی به زبان تطبیقی ا ادبیّاتنظری در زمینة  هایکتاب شگفتی باشد وقتی بدانیم که ترجمة جای بسی

 .(23: 1931)خضری،  «باشدغربی  هایزباندر تمامی  اشغربیفارسی به مراتب بیشتر از همتای 

یقی به شمار سنج و تطبهای هماز جمله همین پژوهش عريب والفارسيمراای لاللتقاء واالرتقاء بنی األدبنی الکتاب  

 ، روابط دو فرهنگهای کهنای از همکارینمایش گذاشتن گوشهبه حسین جمعه قصد دارد با رود که می

دراسة فکریّة،  نیحضارت بنی اقمقّفعابن ایرانی و عربی را در حال حاضر تقویت نماید. نویسنده پیش از این، کتاب 
 را در این زمینه نوشته است.« یةاإلسالم ةور الثّ و  ةالعوقم» ةمقالو  نق یّة وأدبیّة

کتاب و  عّرفیمبه « اءمراای االلتقاء واالرتق»عنوان  به عربی تحتای در نوشته الدینعزّ فایز  موضوع نیز این در 

ان اینترنتی کاربر ستار تایمز در اختیار همةمنتدیات سایت در . این مطلب پرداخته استآن  فصول چهارگانة

 (www.startimes.com): قرار دارد

 . روش پژوهش و چارچوب نظری2-1

ی و اها در بررسی ابعاد شکلی و محتوایی اثر با ابزار فیش و روش کتابخانهت، مطالعه شد و دادهکتاب با دقّ

تون نامة شورای بررسی مو بر اساس شیوه هتوان تحلیل شد آمد. مطالب پس از توصیف در حدّ  اسنادی فراهم

 .ه استو کتب علوم انسانی تنظیم گردید

                                                           
 .ادبیّات عربی و فارسیهای عینی میان تطبیقی: بررسی نمونه ادبیّات 1.

 .: بررسی تطبیقی در موضوع اخالق طبقة حاکم در دو ادب فارسی و عربیتطبیقی و میراث اسالمی ادبیّات .2

 .تطبیقی . ادبیّات9

 .هاهایی از روابط فرهنگی ایرانیان و عرببخش. 1

 .از آغاز دورة جاهلی تا عصر حاضرفرهنگ معرّبات فارسی در زبان عربی: . 1

 .. انجمن دیوان و عمر خیّام1

http://www.startimes.com/
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 . پردازش تحليلی موضوع1

 پژوهشگر حالشرح. 1-2

ی تخصّصدکترای  دمشق به دنیا آمد. در شهر یبرود در حومة میالدی 1313آوریل سال  حسین جمعه در چهارم

 ادبیّاتنقد و  تدریسپژوهش و به تا کنون  م 1319از سال  وا .از دانشگاه دمشق است عربی ادبیّات او در رشتة

 یت دروعضمانند  اجرایی - های علمیتمسئولیّ  است. بوده در دانشگاه دمشق و قطر مشغول کالسیک عرب

یاست ر علوم انسانی دانشگاه دمشق؛ ةی مجلّ سردبیر نویسندگان عرب؛ یةاتّحادهای پژوهشانجمن تحقیقات و 

 ه است.دار بودرا عهده نویسندگان عرب در سوریه یةاتّحادو ریاست دمشق نویسندگان عرب  ةیاتّحاد شعبة

 ةالقصی  یوا  يف؛ مشه  احليعر اجلاهلالشّ  احلیوا  يف :استحسین جمعه به شرح ذیل  هایکتاب برخی از 
 ةالعصر األموی؛ قصی  أد  واإلسالم؛ قراءات يف ةاجلاهلی اثء يف؛ الرّ : عرض وتعریفهرستاينللشّ حل ؛ اقملل والنّ ةاجلاهلی

ب اع إ؛  یّة وأدبیّةدراسة فکریّة، نق حضارتنی بنی اقمقّفعابن ؛ ةنق ی ةبالغی ة: دراسةالکلم ةمجالی يف اثء: جذور وأطوار؛الرّ 
 .ص القرآينلنّ ا يف قابل اجلمايل؛ التّ ق  األديبالنّ  اقمسبار يف؛ يعبّاسالعصر ال لإلب اع يف ةج ی  ةونق : قراء

اجعه به با مرتواند ندة محترم میکه خوان ستههای دیگری نیز ها و مقالهکتابهمچنین پژوهشگر دارای  

دلیل ذیل  (www.awu-dam.net) اب العربالکتّ  اتّحادو سایت رسمی  پایان کتاب بررسی شده در این مقاله

 آگاهی یابد. به تفکیک، هاات چاپ آنعضاء از جزئیّاأل

 کتابو توصيف  معرّفی. 1-1

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

 در شناسنامة چاپدمشق چاپ شد. شمارگان  شهر الکتّاب العرب در اتّحاد توسّطمیالدی  2111بار در سال 

 اثر ذکر نشده است.

برخی از  سی ابعاد و زوایایررتشکیل شده است. فصل نخست به ب ،مه و چهار فصلاز یک مقدّ این کتاب 

رآن پذیری از قموضوعاتی مانند الهامو به  یابدفارسی و عربی اختصاص می ادبدو در مشترک  هایپدیده

 ،سی به عربی و بالعکسو ترجمه از فار تألیفنهضت تاریخ مشترک دو قوم، کریم و حدیث شریف، 

.. اشاره .و مجنون وان لیلی وصف اطالل و دمن، داست مانند ، موضوعات ادبی همسانات لغوی و بالغیکاشترا

 .نمایدمی

ه باست. پژوهشگر  جاهلی عرب، شاعر دورة، های زبان فارسی در شعر اعشیهمؤلّفم، بیان فصل دوّ 

ایرانی  مدّنتفرهنگی و سیاسی اعشی از  تأثیرپذیری، خوشباشیمجالس شادخواری و  تأثیر، سفرها، حالشرح
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ها را از روزگار نیان و عرب، روابط آزاد ایراه در پایان این فصل، آورده است. آراء و نتایجی کاهتمام دارد

 کند.گی، مدنی، اجتماعی و... گواهی میدر چارچوب تعامالت فرهن پیش از اسالم

اج را مشهورترین معر ،، است. نویسندهادبیّاتدر ص( )پیامبربررسی تطبیقی داستان معراج  ،معنوان فصل سوّ 

در  هعربی و فارسی شد و خاصّ ادبیّاتبزرگ در  ادبی و فکری موجب تحوّل تأثیرشداند که انی میداست

 .نگی دو ملّت، عمق و بعد گرفتعرفانی فارسی در اثر آمیزش فره ادبیّات

ایت شده الهی عن این معجزة رةاشتباهات فکری و تاریخی دربا و هاسوءبرداشت ای ازبه پاره ،در این فصل 

یل عنوان ذ را در)ص( پیامبر  معراج اند و یارا معراج اردارویراف دانسته ص() پیامبر؛ آنجا که منبع معراج است

ی ردای روشن شدن حقیقت با تکیه بر رویکبر پژوهشگر ،رو ؛ از ایناندهدنمایشی قرار دا ادبیّاتها یا سفرنامه

 سراءت معراج و اپردازد و آنان را با ماهیّمی ماورا و سفرنامه به عالم نامهاه معراجتاریخی به ذکر بیش از پنج

دار نیز استفاده ودر پایان این فصل از جدول و نم مفاهیم برای توضیح بیشتر اوکند. مقایسه می در اسالم و قرآن

 کرده است.

. است تصوّفوجود و عدم و یا زهد و  و موضوعاتی همچون خیّام فلسفةجه اهتمام او در فصل چهارم، و 

نسبت  خیّامچه به آن و سقم تصحّ برای اثبات - یکی منثور و دیگری منظوم -با تکیه بر دو ترجمه  غالباً ،مؤلّف

وجود  تو یقین و ماهیّ  به اختصار به زندگی و حقیقت شکّوی ، دست به این خوانش زده است. داده شده است

ران نظرهای پژوهشگگردد که ترجمه در اختالفدر پایان بر او روشن می پردازد.می خیّامیا زهد و عرفان  و عدم و

 زیادی داشته است. نقش مباحث دیگردر مورد فلسفه و 

 کتاب مسألة نویسنده و مشغولیدل. 1-9

پس از گذشت ربع قرن از  آنچه امروز گمانبینویسد. و ضرورت کتاب حاضر می اهمّیّتدر  حسین جمعه

تعامل و گسترش  اهمّیّت، بر میالدی 1313/ 11/2تاریخ  ره( در) خمینیپیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام 

ر د انقالب اسالمی ایران برای مستضعفان جهاناست که  دارد، رنجی تأکید ها و ایرانیانهمکاری میان عرب

و اختالف نه افکنی و پاشیدن تخم کیاستعمارگران اروپایی به تفرقه آنکهپس از . ه استزمین به دوش کشید

ز برخی افراد ا سوءاستفادهبا  ها نیزها و صهیونیستکاییآمری پس از آنانها پرداختند و در میان ایرانیان و عرب

و  یوندهاپی صادقانه و پرشور به تقویت مشغول شدند، انقالب اسالم هاضعیف و نژادپرست به ایجاد دشمنی

 .ی، اجتماعی و فرهنگی دو قوم دعوت نمودروابط دین
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است  نهضت فکری مشترک، خطیر و مستمر ت در ایندو ملّ ت فرهیختگان و ادیبانمسئولیّ  از آنجایی که 

 یاویژه اهمّیّتو  از ارزش مشترک فرهنگی و اجتماعی و دینیهای ذکر نقاط تالقی و برشمردن جلوه و

 کری ورشد ف بردن باال به منظور . اواستواداشته کتاب حاضر  تألیفرا به جمعه  حسین برخوردار است،

: 2111جمعه، ) استزده دست  ادبیّاتجستجوی وجوه مشترک دو  به ،افراد این دو جامعه تکتکتاریخی 

رة جاهلی به تاریخی از دو کند در بستریاوان تالش میهای مشترک فربه پیوندها و زمینه توجّهبا  نویسنده (1

 (.1همان: ) های درخشان را برای بررسی انتخاب کندی حرکت نماید و برخی از پدیدهعبّاس سوی دورة

ا پس همعیار او در بررسی پدیده که کندمه اشاره میزمانی تحقیق در مقدّ عالوه بر اشاره به بازةهمچنین  

 تحقیق در این کتاب را روش .منطق خواهد بودو نظرات گوناگون، سنجش و محک عقل و  از بیان آراء

 (3همان: )است!  ذکر کرده «روش علمی تاریخی تحلیلی»

 کتابی بررسی ظاهری و دیدار. 1-3

فی و طرح اصحّ  آرایی،نگاری، صفحهحروفمواردی همچون  شامل هر کتاب، شکلی و چاپیکیفّیت بررسی 

لتقاء مراای لال قلم کتابگردد. ت و زیبایی اثر میابیّ جذّ  های ظاهری، موجبشود که رعایت ظرافتجلد می
 حروف برای بیان برخی مفاهیم نوع و شمارة . ازاست Arabic Simplified  ،واالرتقاء بنی األدبنی العريب والفارسي

ند و عناوین اهنوشته شد (Bold) ها با حروف درشتهای اصلی و نام فصلاستفاده شده است؛ عنوان به نیکویی

تن، ریزترند ها نیز از م. همچنین پانوشتتر از متن اصلی، متمایز گردیده استضخیم فرعی و ابیات با حروفی

رها  خالی هایبه سبب فضامجموع  متن کتاب، در اامّباشد سی سطر می تقریباًو تعداد سطرها در هر صفحه 

 ننشیدلنواز و چشم و... آن کوتاهی واندک سطرها  فاصلة، های زیادهای کتاب، حاشیهلشده میان فص

 .شودنمی خواننده

 أ.» مؤلّف سه، نام شده است با این تفاوت که در صفحة یک و سه به عنوان کتاب، اختصاص داده صفحة 

چاپ و آدرس  حقوقی تنها به حقّ افزاید. در صفحةرا نیز در ذیل عنوان می« سةدرا» و واژة« حسین جمعهد. 

 ین صفحه دقیق در اات اثر به صورت مشخّصکند و الکتاب العرب بسنده می اتّحادایت الکترونیکی و س

 ،فیدس یک صفحة آوردنجداگانه و  ، محل و سال چاپ در یک صفحةآید. سپس با ذکر نام انتشاراتمین

 پردازد.مه میبه مقدّ

ه است. یک صفحه پیش از دگذاری ششماره نیز عنوان صفحةدرج شده و  ،پایینها در صفحه شمارة 

که بهتر بود  است گرفته ات قرارم برای ملحقّ سفید در پایان فصل سوّ تقریباً شروع هر فصل و چهار صفحه 
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فصل  اتملحقّ گردید وم صفحه، شروع میمطالب از ثلث دوّ شد وش از فصول حذف مییپ، خالی صفحات

 آمد.م هم پشت سر هم میسوّ

ورفتگی سطر تا امّ  استو فاقد سرصفحه یا تیتر روان  است متعارف ه ویژه در پایین، بیش از حدّها بحاشیه 

های سجاوندی مثل از برخی عالمت پژوهشگر رسدبه نظر می .ها رعایت شده استپاراگراف نخست همة

خللی در  ،هارو حذف بسیاری از آن ؛ از این(121و  129: 2111جمعه، ) کنداستفاده میدلیل و بیزیاد  ،نقطه

نخست برای رفع این ابهام و برای روان  در درجة گذارینشانه هایعالمت» چراکه؛ کندفهم مطلب ایجاد نمی

 111 مثل صفحة ..() افقی دونقطةگاه همچنین  (99: 1911زاده، ین)غالمحس .«اندشدهخوانده شدن نوشته وضع 

ت تعلیق اسعالمت حذف و  ،که روشن نیست منظور او گذاردمی یانه یا پایان پاراگراف،در م 121و  113و 

ها و ولویرگ .طه است که مرسوم نیستنیز نق کتاب شماره صفحات همةدر دو طرف  جمله. پایان یا نقطة

م از دو پرانتز مستقی قولنقلبه جای گیومه در  آنکهآیند؛ چه به چشم می ها و پرانتزها نیز در متنویرگولنقطه

د گذاری، هر دو ناپسنشانهکردن در ن روی یا کوتاهیزیاده»به هر حال  نماید.استفاده می 11و  11 ةمانند صفح

 (99: 1911زاده، )غالمحسین «است.

 البتّهن آ ی برایو ضرورت اهمّیّتآورد که میداخل پرانتز در کنار تاریخ هجری، تاریخ میالدی را هم گاه  

ن ای از ایپاره کثرت ،افزود این نکته را باید اشاره نمود. 31و  32 توان به صفحةمیشود. از جمله احساس نمی

ای هاز سوی فرهنگستان یکدستگاهی به سبب عدم وجود قواعد  ،«واو»ها مثل ویرگول با وجود عالمت

 خرده گرفت.به تنهایی  مؤلّفتوان بر در جهان عرب است و نمی مختلف

برای پرداختن به مسائل  ،رو از این ادبی و هنری است. هایکاریدست، روان و خالی از قلم حسین جمعه 

های یویژگبه کند؛ زیرا با مخاطب، ارتباط برقرار می مناسب است و به سهولت ،های ادبیعلمی و پژوهش

الفضلی، ) غیرهات بیانی، پایبندی به منطق و مجاز و محسنّگیری به کارثل وضوح، دوری از علمی م سبک

 شود.ممتاز می (211: 1332

فهرست منابع شناسی، کتابی، گیری کلّ فاقد نتیجه :توان گفتاثر میو چاپی شکلی در بررسی  افزون بر این، 

 فهرست منابع و بندیجمع، مطالب ، فهرست تفصیلیفصول مةوجود پیشگفتار، مقدّ اامّ  ،است عالم در پایانا   و

 کند.کتاب حاضر کمک می ت صوریبه جامعیّ  در آخر هر فصل
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 کتاب یمحتوایمعنایی و بررسى . 1-1

 امتیازات و از  ایپارهد و گردبررسمممی می پژوهش، این های معناییهمؤلّفمی از برخ م مقمالمه،در قسمممممت دوّ

ها شاین قبیل پژوه حسین جمعه در زمینه و ضرورت شمود.میو توصمیف آن ارزیابی محتوایی  هاینارسمایی

ر کمین که د هشتاد و نود قرن بیستم به خوبی از حوادث هولناکی دو دهةشاید رخدادهای فراوان »نویسمد: می

ت ایران و عرب را به روزگار ]با پیروزی انقالب اسمممالمیر فرزندان دو ملّ .ت اسمممت، مما را آگماه کرددو ملّم

 «ست.ا و مشترک یکسان، هاآن؛ زیرا سمرنوشمت فراخواند ها و الگوی مشمترک زندگیشمانزشمناسمی دانشبا

 (1: 2111 جمعه،)

 ؤّلفمبه منظور دستیابی به صلحی پایدار، ریشه در نگاه متفاوت  ،ادبیّاتبه ویژه  ،گیری از فرهنگبهره 

ست د تا دکنن دو ملّت در طول تاریخ، عرضه میهای ادبی میاگزارشی از داد و ستدکتاب،  ةنویسنددارد؛ 

ر ددر ایجاد اختالف و خصومت ببندد و  -آمده کتاب  مةبر اساس آنچه در مقدّ -دشمنان و نژادپرستان را 

رانیان و دید به تعامالت ای ةگمان، این زاویاجتماعی و فرهنگی بیانجامد. بی ،به تقویت روابط دینینهایت 

 طلبد.ها، روایت جدیدی نیز میعرب

ن نخستیر است. عنوان، ای برخورداویژه اهمّیّتاز مطالب نام و عناوین اصلی و فرعی اثر با  خوانیِهم 

ثر، او را به ات و محتوای نمایش گذاشتن هویّبه و با  انگیزدبرمی را خواننده توجّهاست که  ایفشرده عبارت

عنوان خوب باید دقیق، روشن، جدید و بیانگر » در واقع .(112: 1931)فتوحی،  کندمطالعة آن، تشویق می

ی به صورت هوشمندانه در مشی کلّو خطّ  را تداعی کند اثرموضوع باشد. چارچوب موضوع، ابعاد و هدف 

 (11: 2111)الحسین،  «نیز نباشد.مورد نظر آن گنجانده شود. فراتر از موضوع 

ست که اب و ادبی در زبان عربی اعنوانی جذّ« فارسی و عربی ادبیّاتهایی برای تالقی و پیشرفت دو آینه» 

 هاآنط روابرا به حاشیه ببرد و  هاآنمشترک دو قوم ایرانی و عرب، اختالفات با نشان دادن وجوه قصد دارد 

؛ فراتر از نیستآنچه در کتاب آمده،  همة مناسبی برای نمایندةد این عنوان، رسا به نظر میامّ  ؛را تقویت نماید

دو  أثّرو ت تأثیرهایی چون همؤلّف است و (قمری هفتم هجری تا میانه سدة) کتابزمانی مورد بحث در  دورة

با  عیهای فرمغفول مانده است. همچنین عنوان نیز در آن، -عنوان شالوده و اساس این کتاب  به -فرهنگ 

به  اتنه چهارده، در صفحة «القرآن الکریم»، در ذیل عنوان ؛ به عنوان نمونهاندت و وسواس انتخاب نشدهدقّ

بررسی ه بیا در یک عنوان گاه  پردازدمیفارسی و عربی  ادبیّاتآن در دو  ص( و بازتاب) پیامبرمعراج  ةقصّ 
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از آن  بگذرد. آن کنار وار ازشود، اشارهناگزیر می ،رو از این .کندمبادرت می و موضوعات گوناگون مباحث

ها، لأعشی از گ تأثیردر آن، که است  پنجاه و یک در صفحة «شعر األعشی يف ةاحلری  ةیأثر م ن» جمله، عنوان

 د.نمایرا بررسی می های فارسی و فرهنگ ایرانیواژه ف کنیزان و رامشگران،یوصتموسیقی، شراب، 

ا مقاله در کتاب ی آنچه رابخشد و اعتماد به ها اصالت میبه پژوهش معموالً ل اوّ منابع دست گیری ازبهره 

 اامّ باشد زبان عربی باید به اندازة ی تطبیقیهاپژوهشاین طیف سهم زبان فارسی در  کند.میتر ، آسانآمده

 ؛عربی -فارسی  هایواژهفرهنگ  ؛ن البالغهترجما ،دیوان حافظپنج منبع فارسی یعنی تنها از  جمعهحسین 

 .بردمیبهره  نیشابوری خیّامرباعیات حکیم و  !() ةالفارسیة غإیرا  ابللّ  اتریخ األد  يف

رگردان نادرست ب ارسی آشنایی نداشته است. از جملهکه پژوهشگر با زبان ف آیدبرمیاز متن کتاب بنا به دالیلی 

 و آن اهروشرا منسوب به خس« خسروانی»پنجاه و شش  در پاورقی صفحة مثالً ؛ی فارسی استهابرخی از واژه

 کند:ضبط می گونهاینیا بیت مولوی را  داند!را شهری ایرانی می

 نی جون شممکایت فی کند أین بشممنو
 

 (1)کنممدهمما حممکممایممت فی جممدای از 
 

 (92: 2111جمعه، )

 اهللذبیح تةایران نوش ادبیّاتات کتاب تاریخ مشخّصبه  ،مآخذ، بخش منابع و صد و یازده همچنین در صفحة 

 . ذبیح صفا.ةالفارسی ةغإیرا  ابللّ  اتریخ األد  يفکند: اشاره می گونهاینصفا 

یجه، گیرد. در نتاز منابع عربی میبه ناچار ات مورد نیاز خود را در باب فرهنگ ایرانی اطاّلع ،بنابراین 

ه زبان ب خیّامهای م و ترجمهدر فصل پایانی کتاب از منابع دست دوّ خیّامدر مورد  به ویژه نظرات و آراء وی

 .رسدنظر می ی بهزده و غیر واقعگاه شتاب ،رو ؛ از اینشودعربی حاصل می

، تابک مؤلّفنقد محتوایی است.  هایزیرشاخهو ارجاعات اثر از دیگر  ت در استناداترعایت امانت و دقّ  

گاه نثر او در خالل کار، انشائی همراه با توصیفات ادبی  است اما تعهّدخود، م ةو به منابع مورد استفاد دارامانت

 (.121و  19 )همان: شودمی

 ةغویواللّ  ةألدبیا العالقات ةن و در « شعر األعشی يف ةرات الفارسیّ اقمؤثّ » عنوانای با جمعه، مقاله حسینافزون بر این،  
 چاپ کرده است که یالدیم 1333عربی و فارسی( در سال  ادبیّاتدو زبان و  همایش پیوندهای) ةاإلیرانی ةالعربی

 رتقاءواال مراای لإللتقاءم کتاب . فصل دوّاست هنویسندگان عرب در دمشق چاپ شد یةاتّحاد توسّطاین مجموعه 
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مقاله نام  کند. همچنینای نمیدر کتاب خویش اشاره با همین عنوان است امّا پژوهشگر به این مطلب دقیقاً نیز 

 آید.نمیمورد نظر ایشان در پایان کتاب  تألیفاتدر ذیل آثار و نیز 

 خیّام یّتشخص معرّفیبه  األد  اقمقار های معتبر پیشمین همچون طه ندا در توان برخی پژوهشتوش و اگر  

 م کتاب خویش به نیز در فصممل سمموّ، حسممین جمعه شممده اسممتانگلیسممی معطوف زبان های او به و ترجمه

 ایت دارد.و فرهنگ عن ادبیّاتاهتمام دارد و کمتر به پیوند و برخورد دو  خیّام نامه، رباعیات و فلسمممفةزندگی

عیدالزم به ذکر اسممت که   يالفارسززو  ريباألدبنی الع يف ةاألد  اقمقار : دراسززات تطبیقیدر کتاب  الدّینجمال محمّد السممّ
در  مل از باب دوّرا بررسمی کرده اسمت. او در فصل اوّ خیّامشمعر ص( و ) پیامبرپیش از حسمین جمعه، معراج 

  دارد توجّه جماویمدنمامهممه اقبمال الهوری در عالّم این کتماب بمه معراج و منمابع شمممرقی و غربی چماپ سممموّ

های عربی و ، شمممعر، ترجمهخیّامبه زندگی عمر  ،م از هممان بماب( و در فصمممل دو11ّ: 1121، المدّینجممال)

رسممد به نظر می .(31همان: ) پردازدمی جوییتلذّفلسممفه و عرفان و جبر و  اعمّ از شمماعر یشممةانگلیسممی و اند

 ندیده است.در این موضوع را قابل اعتنا این منبع  ،جمعهنویسندة گرامی، حسین 

ارجاع هم گاه شود. ها ذکر میغالب منابع در پاورقینیست؛  یکدستم و منظّ  ارجاعات پژوهشگر، 

ه عنوان ب .انداشتباه داخل پرانتزها وی اتاطاّلعبرخی  که چنانهم .دهدمی هشتاد و دو صفحة مانند متنیدرون

های یق سالکند، داخل پرانتزها به تطبمی ص( لیست) اسالمتقلید از معراج پیامبر هایی که به نامهمثال، در معراج

 پردازد که مفهوم نیست:میالدی و قمری می

 (م 216. 216هز /  39ق. هز.  11مالک )أنس بن  ة. روای1»
 (113: 6112 مجعه،) ...«(م 239. 219/  هز 27ق. هز.  11) (6)أبی سعی  اخل  ری سع  بن مالک ة. روای6

ود که شمنابع ذکر نمی ر پایان کتاب، همةید و دآفصل می ر فصل به طور جداگانه در پایان آنمراجع ه 

 مثل ععناوین و القاب را در فهرست منابع و مراج دهی علمی پذیرفته شده نیست.در اصول منبع مسألهاین 

 ،در کتابنامه»کند. ضرورت دارد ( حذف نمی19 ص) «مسعود بوبوور کتالدّو  یّد مصطفی غازیکتور السّ الدّ»

از ...« نا و، خواجه، موال، موال، شیخ، مالّ االسالمحجت، اهللآیتمه، دکتر، مهندس، استاد، عالّ»نظیر  هاییلقب

 (11: 1911، زادهغالمحسین) «شود، مگر اینکه آن لقب جزء نام فرد شده باشد. جلو نام اشخاص حذف

ان ؤلّفم اتی مثل مکان نشر، نام دقیقاطاّلعاند و تنظیم نشده با دقّت و درنگ هاکتابات مشخّص همچنین 

 ص) ياهلامش ليع حمّم  لمبق (؛11 ص) ينللمرزاب حاقموشّ ؛  يلآلم نةاقمواز  قبیلمانده است. از این  مسکوتدر آن، و... 

 ( و غیره است.111 ص) ةالقاهر مبصر.  ةدار السعاد(؛ 11
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ان عربی در زب ،نیشابوری خیّام به ویژه دربارة ،تطبیقی ادبّیات هایی که در حوزةاز غالب پژوهش مؤلّف 

ست. اندک ا عموماً  - چنان که گذشتهم -ا سهم زبان فارسی در این اثر امّ  ،صورت گرفته، بهره برده است

های وی گاه چندان ها و تحلیلداده دهد،ها در موضوع مورد بحث، نظر میمهاز آنجایی که با عنایت به ترج

 اهمّیّتا هفارسی به اندازة عربی در این طیف پژوهش ادبیّاتزبان و گمان بیرسد. به نظر نمیو عمیق اصیل 

 گرفت.اصلی آن، میهای خود را از آبشخورهای ، دادهمؤلّفدارد؛ لذا بایسته بود 

در  ود.رنقد کتاب به شمار می های مهمّروند استداللی پژوهشگر از شاخصه ها و بررسیت تحلیلکیفیّ  

ق رهنمون های تحقیآوردهماتی باشند که به شکل طبیعی به علمی باید چون مقدّ موادّ »یک پژوهش روشمند 

بر خاطب را درم فکر و دغدغة تاورزید  تأکیدباید بسیار تحلیل کرد و بر برخی اصول  ،ند. در این مسیرشو

ه مه و بدنه بدر متن کتاب با سیر از مقدّ مؤلّفآیا  ،( به عبارت دیگر11: 1311، سلیمان ابو)ابراهیم  «بگیرد.

یده، نتایجی زهای روشن و گبا تکیه بر دالیل عقلی و مثال تحقیق مسألةو پس از شرح و توضیح رسد مینتایج 

 کند؟منطقی را استنباط می

اننده به خو ،رو کند؛ از اینفراهم نمی الزم با شکیبایی مات استدالل رامقدّ پژوهشگر، ،رسدبه نظر می 

أی ( و زمانی نیز تفسیر بالر11ّ ص) گیردزند و نتیجه میتنها یک مثال می رسد. گاهبه نتیجه نمی مؤلّفهمراه 

نها دارد که جاودانگی انسان تای ایمان و شبهه هیچ شکّ بی خیّام» نویسد:می خیّامایمان  دربارة مثالً  ؛کندمی

وی  رخاطق تعلّ سازد؛ لذا را روشن می زندگی دنیا بیهودگی در آخرت است و آن، زندگی سرمدی است که

 .(111 ص) «قی عرفانی و سنبلیک از ذات اوستبه زیبارویان و شراب تنها تعلّ 

د. مع کرد، به آرامش و خوشبختی رسیوقتی که خرد و ایمان را با یکدیگر ج» آورد:یا در جایی دیگر می 

آخر  ،اروای نصوحبا توبه آراست و تصوّفهای زهد و با رنگآن را و  پوشاند حکمت جامة اش،فلسفهبر او 

 .(111 ص) «االمر به یقین رسید

 ای او نیزهآورد و مثالت مسائل مورد بحث مخاطب، دلیل میکمتر برای اثبا ،جمعه حسین ی،به طور کلّ  

از  و شمردبرمیعای خود اندک است؛ گاه یک مثال را دلیلی بر مدّ ها همچون فصل چهارمدر برخی فصل

سیر ، مؤلّف ،رسدبه نظر می ،؛ بنابراین(و... 111 ،112، 193صص ) گیرداعتقادی، اخالقی و... می ، نتیجةآن

 بایسته است چنان که -های دقیق و کافی، دالیل و مثالمسألهبه مدد شرح  گیریتا نتیجهمنطقی مطالب از آغاز 

 کند.مینطی  -
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کند و می نیچیمهمقدّخود،  مطالب برای بیان )پیشگفتار( «توطئه»به نام  یعنواندر آغاز هر فصل در ذیل  

 وارشگزار غالباً و پرداخت پژوهش  امّا طرح کّلی و شعارگونة نمایدسمت جزء حرکت از کلّ به سعی دارد 

موضوع،  گستردة دامنة البتّه. هشگر گرفته استمطلب را گاه از پژو تحقیقامکان  موضوع، در بدنة هاداده

 حدود هشتصد سال( نیز مزید بر علّت شده است.) طوالنیزمانی  بازةحجم کم مطالب کتاب، تکرار مطالب و 

د و ص است امّا نمودار صفحةاستفاده کرده  نیز م، برای بیان مقصود خود از جدول و نموداردر پایان فصل سوّ

فصل انند م در پایان هر فصل به نتایجی صریح معموالًرسد. حسین جمعه مبهم به نظر میآن،  هایفلشچهار و 

که  نهایی است بندیجمعگیری و ولی فاقد نتیجه ،کنداشاره می م و چهارم،ضمنی مانند فصل سوّیا  مدوّ

 برآمده از تمام فصول باشد.

 هاعبارت»در متون علمی  ؛روددر نقد هر اثر تحقیقی به شمار میت از نقاط قوّ  واراندام و ساخت منسجم 

یشین برای پای که مطالب اند به گونهروند و به هم پیوستهسیر پیش می فظی و معنوی در یک خطّاز نظر ل

کتاب،  این در (212: 1332)الفضلی،  «رود.مه پیش میمطالب بعدی به سوی مقدّکند و می سازیزمینهمابعد، 

و سه مقاله،  ز یک پیشگفتارا کّل کتاب، گویا ااند امّ و به هم پیوستهها در هر فصل، مرتبط و داده هاپاراگراف

و  رتباطا( تشکیل شده که عدم خیّامص( و رباعیات ) پیامبرموضوعات گوناگون )شعر أعشی، معراج  دربارة

 آشکار است. معنایی فصول کتابگسست 

، «أتثری اثّر به أّیَ أت»، «هکذا اّتضح لنا متاما»چون  تأکیداتیحسین جمعه با  اظهارنظرهایبر آن، بسیاری از  افزون 

روی، به هر  و... همراه است. «لسنا نشکُّ حلظة واح ة»، «من هذا کلّ ه ثبت»، «ال یراودان شک  »، «کاّتضح لنا مبا الیقبل الشّ »

 ل است.قابل تأمّ تی فرهنگی و اجتماعیبا ماهیّ  تطبیقی هایاظهارنظرها در حوزة پژوهش گونهاین

های گوناگون را در زبان ادبیّاتنقاط تالقی  ،رو از این .تی تاریخی داردتطبیقی، ماهیّ  ادبیّات» دیگراز سوی  

این  هایهمچنین به بده و بستاندهد و پیچیده و فراوان آن را در حال و آینده مورد بررسی قرار میو روابط 

به در همین راستا ه نیز جمع حسین .(11تا: )غنیمی هالل، بی «پردازدمی طیف روابط تاریخی و مصادیق آن

ألدبنی العريب مراای لاللتقاء واالرتقاء بنی اگزینش و بررسی کمّ و کیف چند پدیده از تاریخ روابط دو قوم در کتاب 
ر طرح د پژوهشگر زمانی را که بازة داند.نه، تاریخی می رویکرد خود را نیز در صفحةدازد و پرمی والفارسي

آن  ابو بازت خیّامای ها بررسی ترجمهامّ ،ی استعبّاس دورة جاهلی تا پایان کند از دورةمی مشخّصتحقیق، 

 .مربوط به روزگار معاصر است موضوع فصل چهارم() عربدر جهان 
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: 2111جمعه، ) دانداصل می در این کتاب، ایجاز و اختصار را های مورد بحث،پدیدهبررسی در  مؤلّف 

 ازای هکه پار شودبیان می کتاب م و چهارمم، سوّهای دوّدر فصل با شرح و بسط های فصل نخستدادها امّ  (1

ازد و گاه نیز از موضوع مورد پرددر ذیل یک عنوان می تعدّدوضوعات مبه م همچنین .نمایدتکراری می آن،

 شود.جدا می م و پایان فصل چهارم کتابآغاز فصل سوّ مثلبحث 

عه ، هنر حسین جمبو تعصّ نلغزیدن در وادی توهینروابط متقابل عربی و فارسی و  قلم زدن در حوزة 

ط سعی دارد روابکند و اشاره میت زیستی دو ملّتاریخ همبه نقاط مشترک  داریجانبوی به دور از  است.

و قوم دت را برجسته کند و به مواضع اختالف و تنش های فرهنگی دو ملّفراورده تأثّرهایو  تأثیرریخی و تا

از « سيلفار اخللیج ا»چهل و سه، به جای  در صفحة البتّه ؛های دولت اموی و نهضت شعوبیه نپردازدتالیّ مثل فعّ

-1332) طرقبه پنج سال زندگی حسین جمعه در  توجّهرا با  مسألهنماید که قضاوت این استفاده می« اخللیج» واژة

 گذاریم.مخاطب می هنگی جهان عرب بر عهدة( و فضای فرم 1331

و به دور از  یزهپاک عت و فلسفه است که با زبانی رسا،، شریادبیّات در سه حوزة ،ی اثرتخّصصاصطالحات  

کند. فاده میی استتخّصصندازه از الفاظ پردازد. حسین جمعه به امیمورد نظر به انتقال مفاهیم  فروشیفضل

نزد  ه راحتیب ادبی و فلسفی همسان تبه مبادی دینی مشترک و سنّ  توجّهی وی با تخصّصزبان و اصطالحات 

 مفهوم است. در دو فرهنگ تخصّصو کم تخصّصم خوانندة

های دینی رضفبا مبانی و پیش وای علمی و پژوهشی آنمحتسازواری کتاب حاضر،  نقاط برجستةدیگر از  

آمده است جستجوی وجوه مشترک دو فرهنگ ایرانی و عرب به  مهبر اساس آنچه در مقدّاسالمی است. و 

د. در یجامان روابط دینی، اجتماعی و فرهنگی خواهد موویژه پس از پیروزی انقالب اسالمی به تقویت و تدا

های تان، بده و بستصوّفی چون عرفان و کوشد با انگشت نهادن بر موضوعاتعه میحسین جم ،همین راستا

 .زندبحاضر  کتاب تألیف... دست به و ادبیّاتی دو لغوی، بالغی و فنّ 

های آن در فصل پس از به ویژه ،اسالمها پیش از ر مناسبات مترقّی ایرانیان و عرببنویسنده به عبارت دیگر،  

کند؛ ی نمیای در تاریخ همسایگی دو قوم اشارهبرانگیز سیاسی و نظامدارد و به مسائل چالش اصرار ،گوناگون اثر

با مبانی  کامالً های بزرگتالقیلمان به سبب لذا تالش اثر در راستای پرهیز از تفرقه و دشمنی میان دو کشور مس

 خوانی دارد.و موازین اسالمی هم

معانی  ها وکلمه» .تطبیقی ایران و عرب دارد ادبیّات حوزةای در العادهفوقاذعان کرد که قرآن، سهم باید  

رویکرد اعتقادی  .(121: 1112ندا، ) «ادبیان ایران را به خود جلب نمود رآن کریم، نخستین چیزی بود که نظرق
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ور خاص، قران کریم و به ط است. ستودنی بیین و تشریح موضوعات کتاب مورد بحث،در تنیز  جمعه حسین

ی چون به شرح و توضیح مفاهیمپژوهشگر م کتاب است. فصل سوّ توجّهص( کانون ) پیامبرداستان معراج 

 صفحاتی ود درشاحساس می پردازد. گاهارسی در طول تاریخ میو فعربی  ادبّیاتدر  آن تأثیرمعراج و إسراء و 

ی مفاهیم فقهی نقاط تالق کند تامی توجّهسراسر به موضوعات دینی  هشتاد تا هشتاد و نه، از کتاب مانند صفحة

 .بسیار باشد م،این کتاب به ویژه فصل سوّ و ادبی در

ر دنویسنده در نگرش دینی خود، راه افراط را پیموده است. به عنوان نمونه،  ،رودگمان می ی نیزگاه یحتّ  

( یا 111و  112 صص) روحانینوشیده، باشد و شرابی که  تصوّفزاهد و م، خیّاماصرار دارد که فصل پایانی 

ذّلت و  و ستم، بردگی،ا ردید کارکردی عرفانی دارد و فلسفةتبی خیّام( بوده است. شعر 111 ص) جوانیدر 

 نتوانسته است در بررسی شعر، خود را از قید باید و نبایدهای قوی به ظنّ مؤلّف نابراینپذیرد؛ بزور را نمی

 ها وارهاند.پیش انگاره اخالقی، دینی و سلطة

 نتيجه. 9
 مقاله خاللکه در  ار مراای لاللتقاء واالرتقاء بنی األدبنی العريب والفارسي کتاب شکلی و محتوایی یهاتتوان کیفیّمی در پایان

تاب از ت صوری ک؛ از نظر شکلی، جامعیّبندی نمودتقسیمو ضعیف  توسّطخوب، معالی، در چهار سطح گزارش شد، 

ارزیابی عیف نگاری و غیره ضآرایی، حروفت شکلی و چاپی اثر مثل طرح جلد، صفحهفهرست مطالب تا نمایه و کیفیّ

 های کتاب،ارتباط فصل ، مطلوب است. از لحاظ محتوایی هما قواعد عمومی نگارش و ویراستگی آنامّ ؛شودمی

در  م است. همچنین نویسندهمطالب هر فصل به تنهایی به هم پیوسته و منظّ رسد ولی وار و منسجم به نظر نمیاندام

از ابزارهای الزم برای تفهیم  است و تعهّدمو  داراز دیگران، امانت قولنقلطرف و در ، بیاظهارنظرهایشها و تحلیل

به اصول  وجّهتگیرد. گفتنی است تعداد منابع، اعتبار علمی آن، ی به نیکویی بهره میتخصّصموضوع و اصطالحات 

 شود.ارزیابی می توسّطم نیز دهی علمی با عنایت به آنچه در متن مقاله گذشت،منبع

پیرایه ا زبانی بیب حسین جمعهها است. و عرب انیایران قویت روابط سیاسی و فرهنگی، تحاضر کتاب تألیفهدف از  

ب کند و محتوا و مطال، گزارش میهای فرهنگی آنان را در طول تاریخداد و ستداز  ایگزیدهجویانه، و لحنی مسالمت

 نماید.سو با تعالیم دینی و اسالمی تنظیم میکتاب را هم

نداشتن  انطباقم، منابع دست دوّبرخی خروج موضوعی، تکیه بر عدم ارتباط و انسجام فصول، ، یبه طور کلّ امّا  

گیری هوردن نتیجنیا در پایان کتاب، مآخذمنابع و  نداشتن فهرست های جزمی،ها، حکمبا ذیل عنوانها عنوانای از پاره

 های شکلی و... باعث کاسته شدن ازنارساییسویه، های یکهای اندک و تحلیل، شواهد و مثالیبندی نهایو جمع
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به ده را چند پدیبلکه  ؛دهدت به دست نمیاز پیوند دو ملّتاریخی روند و دورنمایی  ،از آنجایی که کتاب حاضر 

ا به هر امّ  ،یردار گبه عنوان منبعی فرعی مورد مطالعه قر تواندمی، کندی بررسی میعّباس پایان دورة وجهی گزینشی تا

الی از لطف خ ،فارسی عربی و ادبیّات، تطبیقی نوپای ادبیّات اندرکاراندستروی، مطالعه و آگاهی از مطالب اثر بر 

 نخواهد بود.

 هانوشتپی. 3
(1) 

 کنممدهمما حکممایممت میاز جممدایمی  ندکبشنو این نی چون شکایت می
 

 (1: 1 ج، 1911)مولوی، 

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

 کتابنامه

 هاالف: کتاب

 .روقار الشّ : دةجدّ الطّبعة الثّالثة، ، یةسالمراسات اإلومصادر ال ّ  يالبحث العلم ةکتاب ؛(1891) ، عبدالوهابیمانابو سلابراهیم . 1
 ة: دار اهلدایةلقاهر ا الطّبعة الثّالثة،، سيوالفار  األدبنی العريب يف ةتطبیقی ةاألد  اقمقار : دراس ؛(1121) الّدین، حمّمد الّسعیدمجال. 2

 .ودار القلم
 العرب. ابالکتّ  اّّتاد، دمشق: منشورات مراای لاللتقاء واالرتقاء بنی األدبنی العريب والفارسي ؛(2001) نیحسمجعه، . 3
 ، بریوت: دار اهلالل.ةاحل یث ة: اقمنهجیةواألکادّیی ةالبحو  العلمی ةکتاب ؛(2009) یاحلسنی، قص  . 1
 ، تهران: ناهید.کاوی ترجمه ؛(1931) بهاءالدینخرمشاهی، . 1

 ، مترجم سیروس شمیسا، تهران: صدای معاصر.شعر عربی بر تکامل شعر فارسی تأثير ؛(1912دودپوتا، ع. م. ). 1

 ان و مترجمان ایران.مؤلّف، تهران: شرکت نقد تطبيقی ادبيات ایران و عرب ؛(1913) سجادی، سید جعفر. 1

 .سمتتهران: ، چاپ هفتم، راهنمای ویرایش ؛(1911) غالمحسین، زادهغالمحسین. 1

ترجمه  ،تطبيقی: تاریخ و تحول، اثرپذیری و اثرگذاری فرهنگ و ادب اسالمی ادبيّات ؛(1919) محمّدغنیمی هالل، . 3

 تهران: امیرکبیر.زاده شیرازی، اهللآیتد مرتضی و تحشیه و تعلیق سیّ

 مصر.ة هنض ة:، القاهر اقمعاصر توجیه دراسات األد  العريب األد  اقمقار  يفدور  ؛ات()يب ------------. 01
 .سخنتهران: چاپ ششم، ، پژوهشی –آیين نگارش مقاله علمی  ؛(1931) فتوحی، محمود. 11

 .خ العريب، بریوت: دار املؤرّ لبحثا أصول ؛(1882)ي اهلاد الفضلی، عبد. 12
دالکریم ، به تصحیح و پیشگفتار عباساس نسخة قونيه(مثنوی معنوی )بر(؛ 1911الدّین محمّد بن محمّد )مولوی، جالل. 19

 سروش، چاپ ششم، تهران: علمی و فرهنگی.
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 .ةالعربی ةهض، بریوت: دار النّ اقمقار  األد  ؛(1112) ندا، طه. 11
 تب: مجالّ 

نقد  نامةفصل، «آینده( اندازچشم)گذشته، حال و  عربیهای تطبیقی بین فارسی و پژوهش» ؛(1931) حیدرخضری، . 11

 .93-1 صص م،دوّ ةل، شمارسال اوّدانشگاه رازی کرمانشاه، ، عربی( ادبيّاتزبان و  هایپژوهش) تطبيقی ادبيّاتو 

 ج: منابع مجازی

 دلیل األعضاء، حسنی مجعه.، (www.awu-dam.net) اب العربالکتّ  اّّتاد. 11

 .ینعزالد، فایز (www.startimes.com) اتمیزمنتدایت ستار . 07
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 حمّكمة( -حبو  يف األد  اقمقار  )فصلّیة علمّیة 

 کّلّیة اآلدا  والعلوم اإلنسانّیة، جامعة رازي کرمانشاه
 117-192م، صص  6112هز.ق/  1792هز.ش/  1931، ربیع 61الّسنة الّسادسة، الع د 

 1حلسنی مجعة )دراسة ونق ( مراای لاللتقاء واالرتقاء بنی األدبنی العريب والفارسيکتا  

 6يحمّم رضا ع ی  
 یرانإبریجند،  وآداهبا، جامعة أستاذ مساعد يف قسم الّلغة الفارسّیة

 اقملّخص
عید الّشکلي واملضمو.ي. حسنی مجعه علی الصّ ملؤلّفه  مراای لاللتقاء واالرتقاء بنی األدبنی العريب والفارسيیهدف املقال دراسة ونقد کتاب 

عرّفنا بدایة وقبل الّدخول يف صمیم املوضوع ابلکاتب وذکران ما یلزمنا من مواصفات البحث وضرورته. ومن مثّ قمنا بنقد ودراسة الکتاب 
ک من القواعد العاّمة للّتألیف مّث ات الّّتقیم وما إلی ذل. فیما یتعّلق ابلّشؤون الّشکلّیة کالتّنقیح وکیفّیة کتابة احلروف وعالمأعالهاملذکور 

ر واملراجع مثل تطابق العنوان مع عناوین الکتاب واملستوی العلمي للمصاد خیّصهتطرقنا إلی اجلانب احملتوائي وأخذان بنظر االعتبار ما 
طلحات الفنّ ّیة ذات علیمي للکتاب ومدی توظیف املؤلف للمصوالّتدقیق يف اإلحاالت واستخدام اآللیات العلمّیة النّاجحة لرفع املستوی التّ 

ابلعناوین  ملعنیةاصلة ابملوضوع واالهتمام بتطبیق املناهج العلمّیة ورعایة االنتظام وحسن التّنسیق والتّبویب واالستفادة من املعلومات احلدیثة 
ف من القیم ی صّحة ومصداقّیة املعلومات الواردة يف األثر وموقف املؤلوااللتزام ابملوضوعّیة أو احلیادیّة يف دراسة وتقییم الّشخصیّات ومد

من الکتاب  ةالّدینّیة والثّقافة اإلسالمّیة وخالصة القول لقد حاولنا يف هذا البحث االهتمام البالغ مبا یتعّلق ابجلوانب الظاهریة أو الّداخلیّ 
 علی قدر املستطاع.

 ، حسنی مجعه، نقد ودراسة، األدب املقارن.واالرتقاء بنی األدبنی العريب والفارسيمراای لاللتقاء  الکلمات الّ لیلّیة:
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