
 

 
 
 
 

 های رماندر روشنفکر زدگیِ مکانی غربت

 م2003سعد محمد رحیم پس از 

 *کریم امیری

 ****سیدحیدر فرع شیرازی، ***ناصر زارع، **محمدجواد پورعابد

 چکیده

یم ستد  ممدت  رحت    یهتا در رمتان ی زدگت وغربت  روشنفکران  یانارتباط مبه حاضر پژوهش 
 یاکننت ه قتان  هتای  به پاسخ هم بتوان تا از این رهگذر  ،پردازدمی یعراق یسن هنوم(، 2018 -1957)
 یشتان دست  یایت  و هتم    هانتو  مکتان   و اصتيی  هتای ی شخصت  یریگشکل یچگونگ پیون  با در

 یتر  گمماصتره واشتلاک، دامتن    و هتا جنت   و بته دنبتاک کودتاهتا   را که  ییهاورنج دردها چن وچون
 کوشت  یتميیيتی مت   ت   بتا رو  توصتیفی  ار ایتن جستت   .، نشتان دهت   ش ه های روشنفکری شخص
 سته رمتان ستد    ی اصتيی   هتا ازرهگذر شخصتی  را  یعراق ةمکانی روشنفکر رنج ی  یزدگغرب 
 .و بررستی کنت    تميیتل افسةر بجنون و ،مبکتة ئعارقتة ااة ، شةق امبحرةر.. ترنیمة امرةر   یدنی یمرحممد  
بتا   گزیت ه کته  و خستته بر  زدهبت  غرداستانی خود را از میتان روشتنفکرانی   های شخصی  نویسن ه،
 یهتا   تتا میتان مکتان   را واداشتته است   ایشانها ان ؛ این شکس ها روبرو ش های از شکس زنجیره

 .ینن رفته، عزل  گز ی  یا به کنارنشوجا ناهدگون جابه

ای، مکان.غرب  زدگسد  ممد  رحیم، رمان،  ها:کلیدواژه

                                                                                              

 karimamiri@Mehr.pgu.ac.ir، رس، بوشهرفا یجدانشگاه خي یعرب یاتزبان و ادب یدکتر یدانشجو *

 m.pourabed@ pgu.ac.ir، )نویسن ة مسئوک( فارس، بوشهر یجدانشگاه خي یعرب یاتگروه زبان و ادب یاراستاد **

  naserezare@gmail.com، فارس، بوشهر یجدانشگاه خي یعرب یاتزبان و ادب گروه یاراستاد ***

 Shiraz.he@yahoo.com، فارس، بوشهر یجدانشگاه خي یعرب یاتگروه زبان و ادب یاردانش ****

mailto:karimamiri@Mehr.pgu.ac.ir
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 با روش تحلیل محتوا« حدیث کساء مشهور»تحلیل انتقادی صحت 

 *روین بهارزادهپ

 **فاطمه آبادی

 چکیده

ن و واقده کساء به دو کیفی  روای  ش ه اس : روایتتی مشتهور در بختش ميم تات مفتاتین الجنتا      
ده از بتا استتفا   روایاتی از ائده) ( و صمابه در کتب ح یثی شیده و اهل سن . این م اله سدی دارد تا

ستی  یث کساء مشهور را با توجته بته ممتامین وارد در بن برر   رو  تميیل ممتوا امکان صم  ح 
رود و هت   بن بته ستخن    کن . رو  تميیل ممتوا، ابزاری روشدن  در تميیل متون بته شتدار متی   

باشت ، تتا مدتانی بشتکار و     های اصيی و فرعی متی دربوردن متن از طریق طب ه بن ی مدانی در دسته
ستازد کته   صيی در هر یک از دو نو  روایات روشتن متی  پنهان متن ادراک شود. استخراج ممامین ا

ه ره از ائدت روای  مشهور ممامین منفردی دارد. این در حالی اس  که میزان تناسب بین روایات صاد
 ا توجته بته  که بت  اطهار) ( و روایات صمابه باال اس . عالوه بر بن م ایسه بین ه   ص ور روای 

و  ت   باشت  یر چیزی جز شناسان ن مصت ا  اهتل بیت  ندتی    هدزمانی ص ور روای  با نزوک بیه تطه
ده  که ممتامین روایتات غیتر مشتهور بتا      ممامین وارد ش ه در هریک از دو نو  روایات نشان می

ارد ه   تناسب دارد ولی این تناسب در ارتباط با حت یث کستاء مشتهور کتامال مف تود است . متو       
هت     زستازد، بيکته بن را ا  تناسب با ن ل متواتر میمذکور نه تنها ن ل مشهور را متنی منفرد و غیر م

 کن .ص ور روای  نیز دور می

 .) (، بیه تطهیر، تميیل ممتوا، ممامین اصيی ح یث کساء، اهل بی  ها:کلیدواژه

                                                                                              

 bahar-p@alzahra.ac.ir، (س) هراالز دانشگاه، ح یث و قربنی عيوم گروه استادیار *

 (مسئوک ةزهرا )س( )نویسن الدانشجوی دکتری گروه عيوم قربنی و ح یثی دانشگاه  **
fatemehabadi650@yahoo.com  
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 جایگاه شهر از منظر منابع اسالمی

 *ستار خالدیان
 **موسی عربی

 چکیده

 کدتاک فتراهم   ای مناسب را برای رسی ن انسان بته زمینه بم هکه در مناب  اسالمی  یهایشهر با ویژگی
ميیيتی  تت کن . نگارن گان در این م اله که از نظر هت  ، کتاربردی و رو  انجتام بن توصتیفی       می
یترا تتا زمتانی کته     ز بپردازنت ،  ان ، به واکاویی جایگاه شهر از منظتر منتاب  دینتی   سدی کرده باش ،می

ریتزی در جهت    هتر نتو  تدریت  و برنامته      وله شهر روشن نگردد،رویکرد و نگاه دین اسالم به م
ر ایتن  دنگارن گان سدی ندتوده انت  کته     )شهر اسالمی( بی ثدر خواه  بود. رسی ن به شهر مطيوب

  گاه قتربن م اله پاسخ دهن  که ساختارهای مورد توجه اسالم در شهر ک امن  و جایگتاه شتهر از دیت   
شتدن ی است    رای جایگتاه ارز اه بای  گف  شهر از دی گاه اسالم دگردد؟ در نتیجمی چگونه ارزیابی

ورت صت امتا بته    و هر چن  به صورت مست یم در بیات قربنی به م وله شهر کم پرداخته ش ه است ، 
 هتا ننداین  که بتر استاس ب  می غیر مست یم بسیاری از بیات به ویژگی ها،ساختارها و الگوهایی اشاره

 یش از بنهدچنین بای  در نظر گرف  که منتاب  استالمی بت    می پرداخ .توان به تدری  شهر اسالمی
انی را که به صورت و سیدای کالب ی شهرها توجه داشته باشن ، روابط درونی شتهر و مباحتث انست   

ر داننت . هدچنتین در میتان ستاختاهای حتاکم بتر شتهرها بتیش از هدته بت          بسیار دارای اهدی  متی 
 ل  به مدنای عام توجه دارن .ساختارهای اقتصادی، امنیتی و ع ا

 .ع ال ، شهر، اسالم، کالب  شهر، مسائل انسانی، اقتصاد، امنی  :هاکلیدواژه

                                                                                              

 S.khaledian@shirazartu.ac.ir، دانشگاه هنر شیراز ،استادیار باستان شناسی *

 moosaarabi@yahoo.com، دانشگاه شیراز ،ادبیات عربی استادیار زبان و **

mailto:S.khaledian@shirazartu.ac.ir
mailto:S.khaledian@shirazartu.ac.ir
mailto:S.khaledian@shirazartu.ac.ir
mailto:moosaarabi@yahoo.com
mailto:moosaarabi@yahoo.com
mailto:moosaarabi@yahoo.com


 چكيدة فارسي   4

 نپذیرش ادبیات تطبیقی عربی در ایرا ؛از قاهره تا تهران

 *حیدر خضری

 چکیده

بن بتا   بخش اوک این م اله به بررسی پی ایش و پیشرف  ادبیات تطبی تی در جهتان عترب و ارتبتاط    
ربتی  ستدی دارد کته از البتالی مکتتب ع    هدچنتین  م الته  این پردازد. ج ی ترین تموالت منط ه می

 ستالمی اادبیات تطبی ی و مکتب اسالمی ادبیات تطبی ی، خوانش ج ی ی از بهتار عربتی و بیت اری    
ی رونت   تميیيتی بته بتازخوانی و بررست     تت  دوم م اله با استفاده از رو  توصتیفی  قسد ارائه ده . 
 تی  دبیات تطبیادبیات تطبی ی غربی و قرار گرفتن بن در مرکز ا ةادبیات تطبی ی عربی از حاشیخروج 

بتی در  ادبیتات تطبی تی عر   تتثثیر این قسد  هدچنین چگونگی و میتزان  پردازد. در جهان اسالم می
ز  الته نیت  بختش پایتانی م  دهت .  ایران را مورد بررسی قرار متی  پی ایش و پیشرف  ادبیات تطبی ی در

ی ترجدته  هایی اس  که در حوزه ادبیات تطبی ی از زبان عربی بته فارست  شامل بررسی انت ادی کتاب
 ةای در زمینت لیفی و ترجدهثهای ت: کثرت کتابن  ازاهای این بخش عبارتترین یافتهش ه اس . مهم
 ه ادبیتات زمینت  پتردازی در ادبیات تطبی ی عربی بترای نظریته   ة؛ تال  ب ون وقفعربی ادبیات تطبی ی

ی ی غربتی و  پل ارتباطی بین ادبیات تطبایجاد از طریق مدرفی مکتب عربی و مکتب اسالمی؛  تطبی ی
البته الی   ی ایتران از گذاری عدیق بر ادبیات تطبی تثثیر ادبیات تطبی ی در جهان اسالم و ایران و نهایتاً

ادبیتات   گتذاری تثثیرهای لین نشانهنین اوچهدپیش رو های ترجده ش ه عربی به فارسی. م اله کتاب
 سازد.تطبی ی فارسی را بر عربی برجسته می

 ادبیات تطبی ی، نظریه پذیر ، ترجده از عربی به فارسی، ن   ادبی. :هاکلیدواژه

                                                                                              

 haidarkhezri@yahoo.comهای م رن، دانشگاه سنتراک فيوری ا، یاتها و ادبستادیار ادبیات عربی، گروه زبانا *

mailto:haidarkhezri@yahoo.com
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 اثر احالم مستغانمی الجسد ةذاکرنمودِ رنگ و بوی محلی در رمان 

 شمولی ادبیاتجهان ةپژوهشی در نظری

 *فکرکبری روشن

 ***هادی نظری منظم، **کاوه خضری

 ****فرامرز میرزایی

 چکیده

 ی نظتری بن ای نوظهور در عرصه ن   ادبی و ادبیات تطبی ی اس  که مبتان جهان شدولی  ادبی، نظریه
خواهت  بتا بررستی    ایس  کته متی  در حاک تکامل اس . بنا بر این نظریه، ادبیاتِ جهان شدوک نظریه

ارد وولی ادبیات در متون مختي ، ستاز و کتار کتوت متتون از مرزهتای ميتی و       های جهان شدمؤلفه
 اثتر احتالم   ذاکرة الجست  رمان ش ن بن به فمای جهانی ادبیات را مورد بررسی و ارزیابی قرار ده . 

   سیاستی و های موفق  این نویسن ه الجزائری اس  که با پرداختن به فرهنت مستلاندی، یکی از رمان
ه بته  زایر، پس از کسب چن ین جایزه مدتبر در جهان عرب، توانس  از رهگذر ترجدت های الجسن 
متای  فهای مهم حمتور بثتار ادبتی در    های مهم، در فمای جهانی ادبیات حمور یاب . از شرطزبان

بیتات،  هتای مهتم جهتان شتدولی اد    هایی در اثر ادبی اس . یکی از مؤلفته جهانی، لزوم وجود مؤلفه
 ميیيتی، ت تبوی مميی در بثار ادبی اس . م اله حاضر بر بن اس  تا با رو  توصیفی  وجود رن  و 
 تام  مدر شش سطن: هوی  عربی، بزرگ اش   ذاکرة الجس  رمان در را مميی بوی و رن  ندودهای

بتان  زهای عربی، ندادهتای موف یت  سیاستی در تتاریخ قت یم،      شه ای ان الب الجزائر، ن   سیاس 
یت   اکی  بر هوالجزائری بررسی کن . نتایج پژوهش حاکی از بن اس  که نویسن ه با تعامیانه و لباس 

هتای  عربی، بررسی ان الب الجزائر، بسیب شناسی سیاست  ستران عترب، روایت  برختی از گفتته      
 ا بته شتکيی  رداستانی در قالب زبان عامیانه و توصی  لباس الجزائری، توانس  فمای مميی الجزائر 

 ود بگنجان .زیبا در رمان خ

 الجس . ةجهان شدولی ادبی، رن  و بوی مميی، احالم مستلاندی، ذاکر :هاکلیدواژه

                                                                                              

  kroshan@modares.ac.irدانشگاه تربی  م رس، ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی *

 awa_khezri@yahoo.com، س )نویسن ه مسئوک(دانشگاه تربی  م ر ،دکترای زبان و ادبیات عربی **

 hnazarimonazam@yahoo.comدانشگاه تربی  م رس،  ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ***

 mirzaeifaramarz@yahoo.com دانشگاه تربی  م رس، ،استاد گروه زبان و ادبیات عربی ****

mailto:mirzaeifaramarz@yahoo.com
mailto:mirzaeifaramarz@yahoo.com
mailto:mirzaeifaramarz@yahoo.com
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 بیرم تونسی: شاعر مردم و آزادی

 (تحقیق و بررسی)

 *وندتورج زینی

 ***نسرین ملکی دوبرجی، **جهانگیر امیری

 ****خدیجه آلبوغبیش

 چکیده

ی مداصر مصری بته ستبب سترودن مجدوعته      هنویسن و( شاعر 1961-1893) ممدود بیرم التونسی
نامته نتویس،   )شدرهای عامیانه( شهرت یافته اس . از او به عنوان تصنی  ستاز، ندتایش   اشدار زجل
یتاد   نویسی کته زجتل را بته ستطن هنتری نتوینی رستان ،       نامههای رادیویی و فیيمی برنامهنویسن ه
ی ایش شتدرها ای بخشتی  و راه را بترای  پیت    عتبتار تتازه  شود. او با بثار  به شدر عامیانة عربی امی

م هدتوار ستاخ . موضتو  اشتدار وی؛ مستائل سیاستی،       1960و  1950هایی ج ی  در دههعامیانه
ه چشتم  اجتداعی و مردمی اس ، اما در شدر وی ممامینی در زمینة مت ،، رثتا، دیتن و طنتز نیتز بت      

و  ، قيدتش را در خت م  متردم   تونسی اس  که بیرمهای پژوهش گویای این مطيب خورد. یافتهمی
  کته  ی ن ت ی صترین است   اه ا  ان البی قرار داده اس  و اشدار سیاسی اجتداعی وی دربردارن ه
هتایی  یتزه ترین دالیتل و انگ عیوب و مسائل و مشکالت جامده را مورد ه   قرار داده اس . از مهم

هتای متردم   ودهاین گویش بر تت  تثثیرار  روی بیاورد، که باعث گردی ه شاعر به زبان عامیانه در اشد
ی بتا  مصر اس . این نکته بیانگر بن است  کته شتاعر، اهت ا  و برزوهتایش را در ن ت  و رویتاروی       

 بین .ها و مشکالت عامة مردم میچالش

 .شدر مصر، بیرم تونسی شدر مداصر عربی، ادبیات سیاسی، ادبیات عامیانه، :هاکلیدواژه

                                                                                              

 t_zinivand56@yahoo.com، مسئوک( ةنویسن ) رازی دانشگاه ،عرب اتادبی و زبان گروه دانشیار *

 gaamiri686@gmail.com ،رازی دانشگاه ،عرب اتادبی و زبان گروه دانشیار **

 n.maleki8994@gmail.com ، رازی دانشگاه ،عرب اتادبی و زبان ارش  کارشناسی دانشجوی ***

 Alboghobeish94@gmail.com، ات عرب دانشگاه رازیزبان و ادبی ،دانشجوی کارشناسی ارش  ****

mailto:gaamiri686@gmail.com
mailto:gaamiri686@gmail.com
mailto:gaamiri686@gmail.com
mailto:n.maleki8994@gmail.comا
mailto:n.maleki8994@gmail.comا
mailto:Alboghobeish94@gmail.com4
mailto:Alboghobeish94@gmail.com4
mailto:Alboghobeish94@gmail.com4
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 مدهای آنآها و پیری جریان تکفیری در کربال، زمینهگیشکل

 *مریم سعیدیان جزی
 چکیده

بتود. بتا    جریانهای افراطی در قرن نخس  هجری گیریشکلهای مهم جامده اسالمی یکی از چالش
الم ر برابتر است  گردد این گروهها به دلیل نادانی و کج فهدتی د می نگاهی دقیق به تاریخ اسالم مديوم

ص مینته، نتاق  تن  و دف  اینها  مطابق ع ل و شر  واجب اس . تم ی ات انجام ش ه در این زقرار گرف
ا رن تکفیتری  و دارای ضد  تميیل و استناد هستن . این م اله  نشانه ها، ریشه ها و سترانجام جریتا  

خی و بتا  کنت . رو  تم یتق تتاری   متی  در واقده کربال، مطابق سیره اهل بی  ) ( بررسی و ارزیتابی 
 دتاد مختيت   تفاده از مناب  اصيی اس . مواض  اهل بی ) ( در برابر این جریتان تهتاجدی و در اب  اس

شترید    بوده اس . بنها حرکتهای افراطی و مبانی فکریشان را نفتی کردنت . مطتابق قتران، ستن  و     
 یتن تم یتق،  ااست الک کردن . مردم را بگاه و شیوه تدامل با افراطیتون را بمتوز  دادنت . بتر استاس      

دینتی و  هتای  افراطی در کربال ن ش فدالی داشتن . هواهای نفسانی، فهم نادرس  از بموزههای جریان
بستیاری بته   هتای  افراطی را به گدراهی و هالکت  کشتان . بنهتا ضتربه    های عصبی  جاهيی، جریان

 تخ شتهاد جامده اسالمی زدن . سرانجام چنانکه خ ا وع ه داده بود و کتالم اهتل بیت  ) ( و تتاری    
 ده ، دچار زیان کامل، دوری از رحد  الهی و گرفتاری در عذاب الهی ش ن .می

 .های افراطی، واقده کربال، روایات، اهل بی  ) (جریان :هاهواژکلید

                                                                                              

الهیات و مدار  اهل  ةیئ  عيدی گروه مدار  اسالمی، دانشک هدانشیار و عمو ، دکترای تاریخ اسالم *

 msaeedyan@ltr.ui.ac.ir) (، دانشگاه اصفهان،  بی 

mailto:msaeedyan@ltr.ui.ac.ir
mailto:msaeedyan@ltr.ui.ac.ir
mailto:msaeedyan@ltr.ui.ac.ir
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 اساس نظریة سید قطببر (ع) تصویر در خطبة مونقة امام علی

 با تأکید بر عنصر ایقاع

 *محمود شکیب
 ***ن عباسیانسوس، **آبادیلیال قاسمی حاجی

 چکیده

ن و واقده کساء به دو کیفی  روای  ش ه اس : روایتتی مشتهور در بختش ميم تات مفتاتین الجنتا      
اده از ا با استتف ) ( و صمابه در کتب ح یثی شیده و اهل سن . این م اله سدی دارد ت روایاتی از ائده

ستی  وارد در بن برررو  تميیل ممتوا امکان صم  ح یث کساء مشهور را با توجته بته ممتامین    
رود و هت   بن بته ستخن    کن . رو  تميیل ممتوا، ابزاری روشدن  در تميیل متون بته شتدار متی   

باشت ، تتا مدتانی بشتکار و     های اصيی و فرعی متی دربوردن متن از طریق طب ه بن ی مدانی در دسته
ستازد کته   متی پنهان متن ادراک شود. استخراج ممامین اصيی در هر یک از دو نو  روایات روشتن  

ه ره از ائدت روای  مشهور ممامین منفردی دارد. این در حالی اس  که میزان تناسب بین روایات صاد
ا توجه بته  بکه ت ) ( و روایات صمابه باال اس . عالوه بر بن م ایسه بین ه   ص ور روای    اطهار

و  ت   باشت  هدزمانی ص ور روای  با نزوک بیه تطهیر چیزی جز شناسان ن مصت ا  اهتل بیت  ندتی    
ده  که ممتامین روایتات غیتر مشتهور بتا      ممامین وارد ش ه در هریک از دو نو  روایات نشان می

رد اه   تناسب دارد ولی این تناسب در ارتباط با حت یث کستاء مشتهور کتامال مف تود است . متو       
ز هت    ستازد، بيکته بن را ا  مذکور نه تنها ن ل مشهور را متنی منفرد و غیر متناسب با ن ل متواتر می

 کن .  ص ور روای  نیز دور می

 .) (، بیه تطهیر، تميیل ممتوا، ممامین اصيی ح یث کساء، اهل بی  ها:کلیدواژه

                                                                                              

)نویسن ة مسئوک(  دانشگاه بزاد اسالمی، واح  عيوم و تم ی ات تهران ،ادبیات عربی استاد زبان و *
Shakibmahmood52@gmail.com  

 leila03ghasemi@yahoo.com، واح  گرمسارزاد اسالمی، دانشگاه ب ،ادبیات عربی استادیار زبان و **

 دانشگاه بزاد اسالمی، واح  عيوم و تم ی ات تهران ،ادبیات عربی دانشجوی دکتری زبان و ***
Susan.abbasian@gmail.com 

mailto:leila03ghasemi@yahoo.com
mailto:leila03ghasemi@yahoo.com
mailto:leila03ghasemi@yahoo.com
mailto:Susan.abbasian@gmail.com
mailto:Susan.abbasian@gmail.com
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 دییهالة ل براساس نظریمزمّ ةل سیستم معنایی زبان در سوریتحل

 *مریم عزیزخانی

 **سیدرضاسلیمانزاده نجفی

 چکیده

نت ن است  وایتن    لمکاتب گوناگونی دارد. و از مهم ترین بنها مکتب  شناسیزبانرویکرد وظیفی در 
 تی فتر  را مکتب بنیانگذارانی دارد که از بشکارترین بنها مایکل هالی ی اس  کسی کته نظریته بتاف   

اس تدت د  من  نامی . ایتن نظریته بتر است    را دستور نظام متموک کرد سپس نظریه ای را وض  کرد وبن
ن تش   کن  که سوره مزمل را در سته زبان بنا ش ه اس . ب رستی که این پژوهش تال  میهای ن ش

 منت  هالیت ی تکیته   تجربی وبینافردی  ومتنی زبان شناسانه بررسی کن  در حالی که بتر دستتور نظتام   
  کته  شبرد. با تدرکز بر ن ش تجربی مشخص ی را به کار میکن  ورو  توصیفی وتميیيی وبمارمی

م عش در عتال فراین  مادی بیشترین بسام  را در این سوره دارد وبواسطه وضو، این فراینت ها و وقتو  
ان کن  و از طر  دیگتر ابتالر رستال  را بست    های نبی را بشکار میخارج، ازیک طر  ن ش تال 

 وبیتات از  فردی بر این دس  یافتیم که قطبی  هده بیات مثب  اس کن . بد  از بررسی ن ش بینامی
ی زبتان  ده . بد  از تميیل وظیفه متنت صیله اخباری پر ش ه اس  واز قطدی  وقو  حواد  خبر می

خته شت ه  کنت  واطالعتات شتنا   بشکار ش  که مبت ای ساده، مکانی گسترده را در این بیات اشلاک می
م کنت . بتا بررستی انستجام بیتات مشتخص شت  کته انستجا         ا را اشلاک میهای مبت بیشترین جایگاه

 کن .دستوری ن ش بشکاری را در اتّماد بیات بازی می

 .مزمّل ةمن ، سورن شگرا، انسجام، دستور نظام شناسیزبان: هاواژهکلید

                                                                                              

 maryamazizkhani@ymail.com، وک(ئمس ة)نویسن  دانشگاه اصفهان ،ادبیات عرب ی زبان وادکتر *

)نویسن ة مسئوک(  دانشگاه بزاد اسالمی، واح  عيوم و تم ی ات تهران ،ادبیات عرب استاد زبان و **
Shakibmahmood52@gmail.com 
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 کارگیری آن ههای ببررسی قافیه و روش

 هایی از شعر مقاومت فلسطیندر نمونه

 (شی در دو ساختار آوایی و معناییپژوه)

 *حسین کیانی

 *امین نظری تریزی

 چکیده

شود، بيکته  رود که وظیفة بن مم ود به بوا ندیترین عناصر تشکیل دهن ة شدر به شدار میقافیه مهم
ی دقیتق و  کن ، از این رو قافیه به دلیتل ال تای مدتان   وظیفة مدنایی دارد که سیطرة بوا را از بن دور می

ای در شدر مداصر عربی به طور کيتی، و در شتدر م اومت  فيستطین بته طتور        ، اهدی  ویژهظری
های بکتارگیری  کوش  با تکیه بر رو  وصفی تميیيی از انوا  قافیه و رو خاص دارد. پژوهش می

یی پترده  م، و ن ش بن در دو ساختار بوایی و مدنا1967بن در شدر م اوم  فيسطین بد  از شکس  
گاه بوایتی بهتره   کیهده  شدر این دوره غالباً از قافیة سادة یکنواخ  به عنوان تتایج نشان میبردارد. ن
گیرد که تال  دارد در این نتو  قافیته   برد، ولی نبیية الخطیب گاهی اوقات رون ی را در پیش میمی

ی در یج درخشتان بین بوا و مدنا انسجام ایجاد کن . قافیه مت اط  به دلیل نظم خاص در اجرای بن نتتا 
 ودنتا، بوا  مبخش مدنایی ن اشته، ولی بسیسو تال  دارد با کاربرد تکنیتک موازنتة زبتانی و بوایتی،     

ام بتین بوا  ولی  انسجزبانی ب ی  ایجاد کن . شاعر این دوره با کاربرد دو نو  قافیه متلیر و م طدی در ت
 یکنواخت  را  وایتی  ی زائت ، فمتایی بو  هتا و مدنا موفق بوده، ولی گاهی اوقات صبار با کاربرد قافیه

 کن .ایجاد می

 .شدر شکس ، قافیه، ساختار بوایی، ساختار مدنایی :هاواژهکلید

                                                                                              

 hkyanee@shirazu.ac.irدانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز،  *

 aminnazari1369@yahoo.comی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، ادکتر **
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 هالوهاب زاهدعبداز  کربالء ةسجد ةقصید شناختیبررسی زیبایی

 *عزت مالابراهیمی

 **حامد جنادله

 چکیده

از عبت  الوهتاب    سجدة کرربال  ه شناختی قصی های فنی و زیباییاین پژوهش درص د بیان شاخصه
های هنتری قصتی ه پرداختته و    بر بم ه اس . ب ین منظور از زوایای مختي  به بررسی جيوه زاه ه،

 . تميیيتی بیتان کترده است     تسطو، مختي  موسی ایی، تصویری و ادبی بن را به روشی توصتیفی    
هتای  ن یشته ی توانسته اس  اشاعر با کاربرد تدابیر مختي ، جدالت هداهن  و الفاظ موزون به خوب

نی، عشتق ختود بته ستاح      های مدنایی و فگیری از دالل خود را به مخاطب منت ل کن .وی با بهره
، کش  و با ایجاد توازن میان جدالت و فرازهای مختيت  قصتی ه  پاک اهل البی  ) ( را به تصویر می

  کاوی ان یشه حاکم بر ذهتن مؤلت  وا بخش . نگارن گان بانوعی انسجام و هارمونی باالیی به بن می
ها، کيدات و... در قصتی ه  ان  که شاعر از اصوات، واژهو نیز بررسی زوایای مختي  فکری او دریافته

از  ا استتفاده برای تم ق توازن موسی ایی مناسب با فما و مفاهیم حاکم بر بن بهره برده است . وی بت  
ز اودانه ساختن ایتن واقدته دارد. ا  کربال، سدی در جبخش از حواد  جانسوز تصاویر تاریخی و الهام

جتزای  ااین رو گاه به بشنازدایی وهنجارگریزی میان صف  و موصو  یا فدتل و فاعتل و یتا دیگتر     
 ای در شدر خود بیافرین .تازه زن  تابتوان  مدنایکالم دس  می

 .ناسیشزیبایی، هالوهاب زاه  بسج ة کربالء، امام حسین ) (، عها: کلیدواژه

                                                                                              

 mebrahim@ut.ac.ir مسئوک(، ةدانشگاه تهران )نویسن ، ت عربدانشیار گروه زبان و ادبیا *

 h.janadele@ut.ac.ir ،، دانشگاه تهراندانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب **

mailto:h.janadele@ut.ac.ir
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 فلسفی نجیب محفوظ  ةتحلیل اندیش

 علم مدرن در گفتمان روایی ةدربار

 (پژوهی شخصیت عرفه در رمان اوالد حارتنامورد)

 *علیرضا نظری

 چکیده

موریت   مرمان اوالد حارتنا اثر نجیب ممفوظ یک رمان ندادین اس  که تاریخ زنت گی بشتر را بتا    
ست ،  افی نزدیتک  کن  اما بیشتر به یک بیانیه فيسزبفرینی میزن گی پیامبران بزرگ در قالبی روایی با

ه عنتوان  بت شود و هده حتواد  پیرامتون وی   به ویژه در بخش پایانی زمانی که عرفه وارد داستان می
ده . ممفوظ این شخصی  را برای بیتان ان یشته فيستفی درخصتوص عيتم      نداد عيم م رن رخ می

ن وهش در ایت گیرد. ضترورت پتژ  ن بن در برابر ق رتها به کار میم رن ت ابل بن با ادیان و تسيیم ش 
رب غت ای برخاستته از  ای درخصوص عيم که در بت و امتر ان یشته   نکته نهفته اس  که چنین ان یشه

ا بت یتن ان یشته   گذاشته و بنها به مبيلان ا تثثیراس  چگونه بر روشنفکران و نویسن گان جهان اسالم 
بتر   يی بتا اتکتا  تميی تان . لذا این پژوهش در نظر دارد با رو  توصیفی ش هاستفاده از ادبیات تب یل 

و  کرده است   این جنبه از رمان به تبیین مظاهر غربی عيم بپردازد که ممفوظ در شخصی  عرفه ارائه
ز شود که ممفوظ در قالب این شخصی  ان یشه فيستفی خاصتی نستب  بته عيتم را ا     نشان داده می

دتان  فته در گفت بل با ادیان، سوء استفاده از عيم توسط ق رتها بیان کرده است . عر حیث خاستگاه، ت ا
ی خود کته  گیری از جادوروایی ممفوظ، ندادی برجسته برای عيم اس  که با نی  خالصانه و با هره

رای ایتن  کن  و عاقبتی که ممفوظ بت گاهی در تدارض با ادیان اس ، برای خ م  به بشری  قیام می
م در کن  چیزی جز سکوالریسم قائل به مرگ خ ا نیس  و سرانجامی جز بردگی عيت ضه میقیام عر

 برابر ق رت و قربانی ش ن عواط  انسانی ن ارد.

 .ا، عرفهگفتدان روایی، شخصی  داستانی، عيم م رن، نجیب ممفوظ، اوالد حارتن :هاهواژکلید

                                                                                              

 a.nazari@hum.ikiu.ac.ir ،خدینیالدييی امام دانشگاه بین ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی *

mailto:a.nazari@hum.ikiu.ac.ir
mailto:a.nazari@hum.ikiu.ac.ir
mailto:a.nazari@hum.ikiu.ac.ir

