زبانوادبیات
رتبه :برگزیده سوم بخش جوان
تحصیالت :دکتری
عنوان اثر :رساله الغفران دراسه رؤی أبی العالء النقدیه فیه و
مصادر الکتاب مع ترجمه إلی الفارسیه

درباره نویسنده
سـمیه سـادات طباطبایـی در یکم دیمـاه  1362در شـاهرود به دنیا آمـد .وی دوره کارشناسـی خود را
در رشـته زبـان و ادبیـات عربـی در دانشـگاه امام صـادق (ع) و کارشناسـی ارشـد خود را در دانشـگاه
عالمـه طباطبایـی گذرانـد و در سـال  1394بـا دفـاع از رسـاله دکتری خـود با عنـوان «رسـاله الغفران
دراسـه رؤی أبـی العلاء النقدیه فیـه و مصادر الکتـاب مع ترجمته إلی الفارسـیه» موفق بـه اخذ مدرک
دکتـری از دانشـگاه عالمـه طباطبایـی شـد .تدریـس از سـال  1390تا کنون در دانشـگاههای سـمنان،
دانشـگاه مذاهـب اسلامی تهران ،دانشـگاه عالمـه طباطبایی و دانشـگاه کوثر بجنورد از جمله سـوابق
علمـی ایشـان بهشـمار مـیرود .از ایشـان مقـاالت علمـی پژوهشـی و علمـی تخصصـی بسـیاری به
چـاپ رسـیده اسـت .همچنیـن ترجمـه بیـش از  15جلـد کتـاب از جملـه فعالیتهای علمی ایشـان
بهشـمار میآیـد.
چکیده اثر
أبوالعلاء معـری از ادیبـان نـامآور جهان اسلام اسـت که در سـدۀ چهـارم هجـری (363-449هـ)
میزیسـت .وی نویسـنده ،شـاعر و اهـل لغتـی اسـت که افـزون بـر مهـارت و توانمندیهـای ادبی و
لغـوی ،اندیشـه ،منـش و روش زیسـتنش نـام او را بر سـر زبانها انداخته اسـت .این رسـالۀ بـا عنوان
فارسـی «پژوهشـی در اندیشـههای انتقادی أبوالعالء در «رسـاله الغفران» و کاوش در آبشخورهایش؛
همـراه بـا برگـردان رسـاله به فارسـی» از چهار باب تشـکیل شـده اسـت که سـه بـاب اول بخشهای
تحلیلـی ،بـه زبـان عربـی و باب چهـارم برگـردان «غفران» -به زبان فارسـی میباشـد .باب نخسـت
واکاوی زندگی
ادبـی حاکم بـر عصـر معـری؛
ِ
پژوهشـی اسـت دربـارۀ شـرایط سیاسـی ،اجتماعـی و ِ

ادبـی او و نیـز معرفـی «رسـالۀ الغفران» و بررسـی سـاختار و محتـوای آن .باب دوم به شـرح
فـردی و ِ

و تبییـن اندیشـههای انتقـادی أبوالعلاء در «رسـاله الغفـران» اختصـاص یافتـه اسـت .بـاب سـوم
جسـتاری اسـت دربـارۀ منابـع تأثیرگذار بـر أبوالعالء.
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