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 دهکیچ

عنوان ابزاری مهم بررای آمروزش بره     بهکتاب دانشگاهی امروزه در کنار سایر ارکان آموزش 
نقر  کتراب    ،رو . ازهمرن  اسرو هرا ههرو ورود بره هام ره      سرازی آن  دانشجویان و آمراده 

تر از ایر  رکر  مهرم     وری هرچه بنش بهره ۀهای استان ارد زمنن دانشگاهی براساس شاخصه
 األدب یف    تا کتابان   کوشن هنوشتار حاضر نگارن گان در . کن  آموزش عالی را فراهم می

ترری  نترای     مهرم   .کننرا بررسی و تحلنل  ،عزال ی  اسماعنل ۀنوشت ،الفن و ةیالرؤ ؛یالعباس
و  ،چرون رررج هلر ، رراحری  ر حه      های ظراهری هرم   شاخصه ن  از:ا یافته عبارت دسو
و  اسرو دوراز ابهام  و به ،زبان اثر علمی، شنوا؛ سازی در نگارش رعایو نش ه اسو برهسته

تناسب منان حجم ارالعات ا لی و هرانبی   ؛قواع   رف و نحو در آن رعایو ش ه اسو
روزآمر ی ززم را نر ارد و    موردبحر  هام نرو و   کتاب ؛در کلنو اثر رعایو نش ه اسو

هرای   سطح خود ارتباط برقرار کن  و نگارش آن براساس شاخصره  همهای  نتوانسته با کتاب
 .ننسواستان ارد دانشگاهی 

 .نق  کتاب ،تاریخ ادبنات عباسی، عزال ی  اسماعنل :ها هکلیدواژ
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اسو و نقش بسنار مهمری در فراینر  آمروزش    کتاب از ارکان ا لی نظام آموزش دانشگاهی 
هرای اسرتان ارد و شرناخو     نق  کتاب دانشگاهی براساس شاخصه ،رو ازای  .دانشجویان دارد

رس . نق  کتاب دانشگاهی فراین ی اسو کره اگرر    نظر می بهمزایا و م ایب آن بسنار ضروری 
و دانشرجو از آن سرود    ،اتتوان  هر سه ضلع مثل  نویسن ه، انتشار درستی انجام شود، می به

 شود. سطح نظام آموزش عالی کشور می ببرن  و درنهایو باع  بازرفت 
در  ،هرای درسری دانشرگاهی    وری مطلوب در کتاب بنا به ای  ضرورت و رسن ن به بهره

 ةنویسرن   ،سماعنلاعزال ی   ۀنوشت ،الفن و ةیالرؤ ؛یالعباس األدب خیالتار یف ای  نوشتار کتاب
 :شود زیر ارزیابی می مهم ۀشاخصبراساس چهار و نق  و بررسی  ،مصری
 ؛ارزیابی شکل ظاهری. 0
 ؛ارزیابی ساختاری .1
 ؛ارزیابی زبانی .9
   .ارزیابی محتوایی .4

نر  از: آیرا   ا عبرارت  اسرو هرا   گویی به آن های مهمی که ای  نوشتار درپی پاسخ از پرسش
عنروان   تروان آن را بره   و مری  سودانشگاهی را داراهای استان ارد کتاب  کتاب حاضر شاخصه
حر  دانشرجویان را در    تاریخ ادبنات عربی ارائه کرد؟ ای  کتاب تاچره  سرفصل درسی در ماده
کتراب  آیرا  کنر ؟   هرا براز مری    ای را فرراروی آن  هرای ترازه   و افر   کن   امر یادگنری درگنر می

 ر کرده اسو؟سطح خود ارتباط برقرا های هم موردبررسی با سایر کتاب
 

 معرفی کلی اثر .2

در موضرو  تراریخ ادبنرات     ،عزال ی  اسماعنل ۀنوشت ،الفن و ةیالرؤ ؛یالعباس دباأل یفکتاب 
چرا  رسرن ه اسرو.     بره بنرروت   ةیالعرب دارالنهضةتوسط انتشارات  0091و در اسو عباسی 

ررحی نو در بررسی تاریخ ادبنات عباسی دران اختره   ،خود ۀگ ت بنا به ،نویسن ه در ای  کتاب
بنر ی قررار دهر      که تاریخ سناسی خل ای عباسی را اساسی بررای تقسرنم   آن  های بهاسو و 

اساس کلنتی برای تراریخ   ده  و برای  تغننرات اهتماعی را مبنای تحول تاریخ ادبنات قرار می
ادبنات عباسی قائرل اسرو کره از ابتر ا ترا انتهرای آن در هریران اسرو و آن کلنرو همران           

تشرکنل   «ال ر  »و  «ةی  الرؤ»حوادث و تغننرات اهتماعی اسو. کتاب از دو بخرش   «استمرار»
گنررد و   عنا ر مهم تحول فراگنر عصر عباسی موردتوهه قررار مری   «ةیالرؤ»ش ه و در بخش 

. در بخرش دوم بره ادبنرات    شرود  ای  تغننرات اهتماعی بررسی می ۀنات تولن ش ه درسایادب
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  ر حه و  444شود. کتاب در  دوراز شرایط سناسی و اهتماعی پرداخته می ازلحاظ فنی و به

 باب آم ه اسو. 1

 ارزیابی شکل ظاهری .3

رس چشرمی دانشرجو    ترر در دسرو   م ت یک ترم یا بنش بهکتاب درسی دانشگاهی ح اقل 
در کنرار   ،دقو در رراحی شکل ظراهری آن امرری ضرروری اسرو. امرروزه      ،بنابرای  اسو.
و چون رراحی، گرافنرک، رنر ، انر ازه و نرو  نگرارش کلمرات،        عوامل دیگری هم ا،محتو

 سزایی دارد. هثنر بأررج هل  در یادگنری مخاربان ت
 
طرحجلد6.9
آیر  و درحقنقرو    دی  مری  ولن  برخورد چشمی بهنخسو از کتاب اسو که در ا بخشْ هل 
 ی کتاب اسو.انامه و م رف محتو شناس

ثنرگذاری اولنره در هرذب مخاررب    أتری  عوامل ت ررج روی هل  ازهمله اولن  و مهم
توان  شوق ززم ههو توهره بره یرک کتراب یرا داف ره        برای خوان ن کتاب اسو و می

 (.010: 0900 تبار اکبریههو ع م توهه به آن را دربر داشته باش  )

و ا رل آن   اسرو  اف دی پری  رورت   هرچنر  بره   الفن و الرؤیة العباسی دباأل فیکتراب  
عنروان کتراب    فقطگونه ررحی برای هل  آن است اده نش ه اسو و  هنچ ،دراختنار نبوده اسو

نرو    ،در سمو چپ پاین    حه نوشته شر ه اسرو. البتره    (MRT– diwani) با فونو عربی
حاضرر   ۀکن . در نسرخ  فونو تاح ودی به زبان و هغرافنای فرهنگی و تاریخی اثر اشاره می

 هنچ ارالعی از ررج پشو هل  و عطف کتاب در دسو ننسو.
 

حجمکتاب3.9
زیررا اگرر کترابی قطرور بررای       ؛حجم کتاب ارتباط مستقنمی با هر ف و مخاربران کتراب دارد   

امرا همران حجرم    ، کن  میو رهایش شود  می ن آن خسته کودکان نوشته شود، مخارب از خوان
درنظرداشرت    ،برر مخاررب   دیگر، عالوه ازررف ؛سال خالی از اشکال اسو برای مخارب بزرگ

توان گ و بررای هرر    می»ت  اد واح های درسی برای یک کتاب دانشگاهی بسنار مهم اسو و 
 ف ی (. کتراب  10: 0944 )رضری «     ر حه مناسرب اسرو    واح  درسی منانگن  ح ود یک

عنوان منبرع درسری بررای دانشرجویان      اگر به ،  حه 444با حجم ، الفن و الرؤیة العباسی دباأل
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 ،اما برای دانشجویان کارشناسری ارشر    ؛بسنار حجنم و نامناسب اسو ،کارشناسی انتخاب شود
 .اسو مناسب ،ها مطال ات آن ۀمقطع تحصنلی و افزایش دامن یارتقابه  باتوهه
های درونی کتاب اسو. براب اول کتراب    ها و بخش تناسب منان باب ز دیگر موارد مهمْا

 رورت   بره از ه و فصل و باب دوم از سه فصل تشکنل ش ه اسو. ایر  ده براب هرکر ام    
هرا   ههرو نروعی تروازن برن  فصرل      ان  و ازای    حه را به خود اختصاص داده 41منانگن  

 090  حه و باب دوم از سره فصرل و    919ه و فصل و برقرار ش ه اسو. اما باب اول از 
بنابره   ،زیررا  ؛هرم زده اسرو     حه تشکنل ش ه اسو. ای  تقسنم توازن بن   ر حات را بره  

حجرم آن از براب دوم    یر  با  ،پر   اسو.ای برای ورود به باب دوم  باب اول مق مه ،ماهنو
 تر باش . کم

 
نگاریآراییوحروفصفحه9.9

نگاری نقش مهمی در هرذب مخاررب بره خوانر ن کتراب و ایجراد        فآرایی و حرو   حه
هرا   افتر  کره حر     ات راق مری  ی گرام نهزیرا یرادگنری   ؛انرژی و نشاط در زمان خوان ن دارد

 ةانر از های خاص مانن  کادر، تغننر رنر ، حرروف،    با است اده از روش»شون  و  تحریک می
کرد و یادگنری از متون درسری   توان ح  بصری را تحریک تغننر نو  حروف میو حروف، 
آرایی ننز شکل و شرمایل  ر حات      حه(. 14: 0944 )همالی زواره و دیگران« را ارتقا داد

 زمان خوان ن مت  با آن مواهه اسو.ی کتاب اسو که خوانن ه در ر

در مرل  أتآرایی شبنه به رراحی ساختمان اسو. گرافنسو با مشورت ویراسرتار و     حه
کن  که در آغاز هر فصل چره درگراه و    بن ی مشخص می ب و فصلفهرسو مطالب کتا

دری بسازد تا خوانن ه با دی ن آن احساس کن  کره وارد فارای ه یر ی شر ه اسرو      
 (.41: 0999 دار پشو)انوری و 

و فونررو مررت  ا ررلی   «Divani Mazar»هررا  در کترراب موردبحرر  فونررو عنرروان 
«Traditional Arabic» .سر ن    ۀبن  هرر فصرل برا فصرل دیگرر یرک  ر ح        ،چنن  هم اسو

کنر  ترا    راه با اختالف فونو و ان ازه به خوانن ه کمک مری  اسو که ای  امر همش ه گذاشته 
 ده . ها را تشخنص ب ه  و به او انسجام فکری می راحتی مرز منان فصل به

شرکل   . ای  رون  در تمام مت  بره همرن   اسوواح   ةنگارش مت  ا لی با فونو و ان از
و اعرالم را برا همران فونرو      ،کن . نویسن ه حتی آیات، احادی ، اشر ار  اسو و تغننری نمی
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آورد. تمرامی   وهرود نمری   بره گونه برهستگی برای ای  واژگان  کن  و هنچ ا لی مت  وارد می
 11 رورت منرانگن     بره سانی تورفتگی دارن . در هر   حه  یک ةهای مت  به ان از پاراگراف

سمو  ۀحاشنباز و پاین    حات و  ۀد که ازههو ت  اد مناسب اسو. فا لسطر وهود دار
ویرهه   بره زیرا ای  قسمو از کتراب   ؛اما سمو مقابل  حافی کم اسو ؛ حافی مناسب اسو

 برخوردار اسو. بسنارینویسی دانشجویان در آن از اهمنو  خارر حاشنه بهکتاب دانشگاهی 
 

زبانمتن7.9
رلب  و نقش ای  زبان در فهم مت  بسرنار   ای را می زبان ویهه ،بسته به مخارب خود ،هر متنی
 .اسومهم 

زبان علمی زبانی اسو ش اف با ت بنرهرای مسرتقنم و دارای سراخو منطقری و نظرم و      
 کره برسرر    آراستگی، که ال اظ در آن م انی حقنقری دارنر  و مرا را مسرتقنم و بر ون آن     

 (.44: 0994 شود )سمن ی نمون می م به م لول رهکلمات و ترکنبات درن  کنن

که با ه ف توضرنح و تبنرن  موضروعی علمری نگاشرته       ،در یک کتاب دانشگاهی ،بنابرای 
 ۀزیررا همر   ؛و همرالت دوپهلرو اسرت اده کنرنم     ،شایسته ننسو از است اره، کنایه، ایهام ،شود می
م نرای آن   بره رسایی مرت  دانشرگاهی   . »اسوراه درک م نا ازررف مخارب  ها مان ی برسر  ای 

ی پاکنزه و فراخور مباح  علمری و آراسرته   یبا انشا ،بودن م هومدرعن   ،ی کتابااسو که محتو
 (.00: 0941 )کاردان« مربوط تهنه و ت وی  شود ۀزمننبه ا طالحات و ت بنرهای خاص  
خروبی و   بره ارش مرت   در نگر  ،«...»و ، «:»، «؛»، «،»چرون   نویسن ه از عالئم سجاون ی هم

هرا   گرافارسر . همرالت پرار    نظرر نمری   ها است اده کرده اسو و در ای  مورد اشرکالی بره   به
 مثال: ؛کن   و ای  امر فهم م نی را برای مخارب روان می اسو ورت کوتاه  بهتر  بنش

( الش عوب  من غیرهم و العرب بین التسویة أی) بالتسویة القول هی مرة الشعوبیة تصبح هکذا
 ه ذا  أم ا   نملک لسنا و. کبیر و واضح المعنین بین االختالف و. للعجمیة التعصّب هی مرة و

...  الن ا   م ن  الف ریقین  ک ال  عل ی  تطل    کان    الش عوبیة  لفظة إنّ نقول أن إال االختالف
 (.001: 0091 اسماعنل)

در  بنر ی   ورت تقسنم بهم نی موردنظر خود را  ،که همالت روزنی نشون  گاه برای آن
بنگریر  بره    ،ترر  )بررای آگراهی برنش    آورد ترا از ارنراب خرودداری کنر      همالت کوتاه می

ه بررای  کر  گراه  . آناسودوراز ابهام و پنچن گی  بهو  ،ساده، شنوا (. زبان مت 000ْ -001 همان:
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در پراورقی   ،کنر   قرول مری   نقرل ها  ده  و متنی از آن خود به متون ق یم ارها  میی أراستناد 
ترر بنگریر  بره     )برای آگاهی بنش پردازد به توضنح واژگان غریب و مهجور می همان   حه

کتراب موردبحر    در کرارگنری همرالت م ترضره     ه. بر (194، 199، 191، 004، 009همان: 
برار   12 ،  حه اسو 10که  ،در فصل چهارم باب اول ،عنوان مثال به ؛شود وضوج دی ه می به
 کن . ای  امر شنوایی زبان مت  را مختل میاسو و  ه شم ترضه است اده  ۀهملاز 

 
 ارزیابی ساختاری .4

 و های دانشگاهی نقش بسنار مهمی در انسجام فکری خواننر ه  ویهه در کتاب بهساختار منظم 
دهنر  آن دسرته از    هرا نشران مری    پرهوهش »هذب او برای خوانر ن و یرادگنری بهترر دارد.    

دهی خود را برای خوانن ه روشر    یا سازمان دهی بهتری دارن  و های درسی که سازمان کتاب
شر ه   کاربسرت  ارالعرات آموختره    بره و  ،خاررسپردن بهسازن  بر منزان فهمن ن،  و آشکار می

 (.09: 0944 )ملکی« افزای  می
 
بندیفصل6.7

بخرش اول بره تغننررات و    در کنر :   عزال ی  اسماعنل در مق مه کتاب را به دو بخش تقسنم می
بخرش دوم ادبنرات   در و پرداختره شر ه اسرو     هام ره   ۀ حنمنازعات اهتماعی و سناسی در 

 ،عزالر ی  اسرماعنل  . شرود   ر از همان شرایط اهتماعی هام ه بررسری مری  أثازلحاظ هنری و مت
باب اول ه رو فصرل و براب     :کن  کتاب را به دو باب تقسنم می ،براساس ای  نگرش و ه ف

زیررا نویسرن ه در   ؛ سه فصل را دربر دارد. بن  باب اول و دوم پنوستگی منطقی وهود دارد دوم
باب  ،بنابرای  .ثر از شرایط اهتماعی هام ه توضنح ده أای  کتاب قص  دارد ادبنات عباسی را مت

 آورد. باب دوم می ۀعنوان مق م بهاول را 
 رحل ة  ف ی  العباسی دباألول )باب اول همگی در چارچوب عنوان براب ا  ۀگان ه وفصول 

کننر . فصرول    ک یکی از وهوه تغننررات اهتمراعی ایر  دوره را بنران مری     یو هر اسو (العصر
زیررا تغننررات و تحروزت    ؛ هاسو باب دوم ننز براساس ترتنب منطقی و زمانی بن  آن ۀگان سه

شر ری   تبرع آن تغننرر در موضروعات    اهتماعی باع  تغننر در ههان فکری و ذوق شاعر و بره 
 کن . زبان شاعر ننز تغننر می شود. درپی تغننر عمن  در دو وهه پنشن ْ می

 
اهدافکتاب3.7
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ه ف ای  اسو که نگرشری واق ری   »کن :  کتاب ه ف خود را چنن  بنان می ۀمق منویسن ه در 
 ؛(0 :0091 )اسرماعنل « اشته شودذعباسی دراختنار دانشجویان گ ةو هنری از عصر بسنار پنچن 

م مرول   ۀرویر بررخالف   ،شرود و  کتاب ذکر مری  ۀمق م ورت کلی فقط در  بهاما ای  ه ف 
و رفتراری آن فصرل را ذکرر     ،در ابت ای هر فصل اه اف کلی، هزئری  ،های دانشگاهی کتاب
هرای   کن . بای  توهه داشو که کتاب دانشگاهی درپی آن اسرو کره تغننراتری در حروزه     نمی

ای که موردانتظار اسو در  مشاه ه رفتار قابل»  بای د کن  و شناختی و رفتاری در مخارب ایجا
 ،بنرابرای   .(14: 0944 )رضری « های رفتاری و شرایط عملکرد آن مشخص شرود  قالب ه ف
 بهره اسو. که کتاب حاضر از آن بی اسوکردن اه اف بسنار ضروری  مشخص
 
هاساختارفصل9.7

گ تراری بررای ورود بره بحر  داشرته       در آغاز هر فصل مق مه یا پنش  بای کتاب دانشگاهی 
عرار ی و شرناختی در او    ۀکه دانشجو با فاای محتوایی فصل ه ی  آشنا و زمننر  باش  تاای 
 ایجاد شود.

دهر    عزال ی  اسماعنل در آغاز هر فصرل دورنمرایی از موضرو  موردبحر  ارائره مری      
در  الً،برای او ایجاد کن . مرث  ذهنیو نوعی آمادگی  کن که مخارب را وارد فاای بح   تاای 

یا أیّها الناسُ إنّرا خلقنراکم   » ۀکریم ۀآی «الشعوبیة صراع» آغاز فصل چهارم از باب اول با عنوان
چنرن  از   آورد و ایر   ( را می09: )حجرات «م  ذکر و أنثی و ه لناکم ش وباً و قبائل لت ارفوا

کره ایر  در ذهر  مخاررب برا موضرو         ویهه آن به ؛کن  همان آغاز مخارب را وارد بح  می
مهم ای  اسو کره نویسرن ه    ۀاما نکت (.019: 0091 اسماعنلگری پنون  خورده اسو ) ش وبی

آورد و ایر    کن ، بلکه آن را هزئی از مرت  مری   ای  مق مه را از مت  ا لی هر فصل ه ا نمی
ان ن مت  ازرریر  ارتبراط چشرمی برا     از خو  زیرا خوانن ه قبل ؛رود شمار می امر یک عنب به

 شود. مت  متوهه آن مق مه نمی
 
هاوفهرست،بندیاطالعات،تصاویر،نمودارهاجمع7.7
 ورت عمنر    بهکن  تا مت  را  ش ه در یک فصل به خوانن ه کمک می ارائهبن ی مطالب  همع

تصراویر و نمودارهرا   ها را مرور کنر .   آن ،تری  وقو با  رف کم ،یاد بگنرد و در ورت نناز
دهنر . در بسرناری از     ورت خال ه به مخارب ارائه می بهها و  های بسناری را در یک داده

خروب را در ابتر ای فصرل     ۀخال ر یک مق مه و  ۀارائ»ای دانشجویان  های مصاحبه پهوهش
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را  ها مطالرب زیرادی   ها و نقشه ززم دانستن  و اظهار داشتن  که از تصاویر، نمودارها و ه ول
 (.41 -44: 0944)یارمحم یان « گنرن  یاد می

بره  ررر   هرا نره در پایران کتراب     نه در پایان فصرل رر  های کتاب عزال ی  اسماعنل در هنچ
هرایی از   های کتاب پرسش در هنچ ،برای  عالوه .پردازد مطالب نمی ۀخال  ۀبن ی و ارائ همع

و هر ول در کتراب بهرره نبررده اسرو. ایر         ،کن  و از نمودار، تصویر مت  کتاب مطرج نمی
 رود. شمار می بهکمبودها عنب بزرگی برای یک کتاب دانشگاهی 

 
دهیارجاع4.7

  بایر   که درحالی؛ نامه اسو و کتاب فاق  کتاب اسو ورت پاورقی  بهارهاعات مت  کتاب 
کره   تراای  نامره ارائره شرون       رورت کتراب   به ،مت ، درپایان ةهای مورداست اد تمامی کتاب
رور کتاب فاق  فهرسو اعالم، آیرات،   راحتی به منبع موردنظر دسو یاب . همن  بهخوانن ه 

دهری آن اسرو    مهم دیگر در بح  ارها  ۀنکت. اسوو واژگان تخصصی  ،احادی ، اش ار
دهر  و   هنچ منب ی ارها  نمی  بهکن   که از آیات و احادی  است اده می که نویسن ه هنگامی

)بررای آگراهی    کنر   شکل غنرم مول در مت  به منبع ح ی  و آیره اشراره نمری    بهیا حتی 
ترر مروارد بره     (. در باب اشر ار ننرز در برنش   001، 019: 0091بنگری  به اسماعنل  ،تر بنش

 گویر   چنن  مری  نویس  که فالن شاعر ای  از ابنات می  کن  و فقط قبل همن  شکل عمل می
دهی پراورقی   ارها . در (001، 14، 99، 90، 10، 14بنگری  به همان:  ،تر )برای آگاهی بنش

شرکل کامرل ذکرر شرود و در دف رات ب ر  نرام         بهبار ا ل بر ای  اسو که اثر برای اولن  
 ر حه   ةشمارو  رر چن  کتاب از او در مت  است اده ش ه باش  اگر رر نویسن ه، نام کتاب

های مختلرف ارهرا     ل رعایو نش ه و با شکلنوشته شود. اما در برخی ارهاعات ای  ا 
، 1   ،الرذهب  مررو  المسر ودی:  أنظرر  »داده ش ه اسو. مثال ارها  برای بار اول به اثر: 

 ،(. بنررابرای 94همرران: ) «12 ، صاإلسررالمنه األمررم ترراریخ»( و 01 همرران:) «004ص 
 رورت   بره  ،داده شر ه ها ارهرا    که برای اولن  بار به آن ،ای  دو اثر ،بنننم رورکه می همان

 «11الخارری: ن سره، ص   »شرکل مت راوت:    بره ان . مثال برای ارها  مکرر اما  کامل ننام ه
 «904 /9 اإلسرالم  ضرحی » و ،(21همران:  ) «144 /9 اإلسرالم  ضرحی انظر »( و 11همان: )
هنگام ارها  یکی با نام مؤلرف   بهاما  ؛ان  (. ای  دو اثر هر دو در مت  تکرار ش ه24همان: )

 و دیگری با نام کتاب آغاز ش ه اسو.
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روزآمدی6.4
شون  که نگاه خوانن ه بره ادبنرات و فهرم آن تغننرر      ها و مکاتب نق ی ه ی  باع  می نظریه

 ،بنررابرای  .دسررو بنرراورد بررهیابرر  و خرروانش ه یرر ی از ادبنررات و مسررائل مربرروط برره آن 
 مهرم دیگرر در   ۀنکتر رسر .   نظر می بههای دانشگاهی امری بسنار ضروری  روزرسانی کتاب به
 یرر ذوق اسو و ای  ویهگی انسان در  ۀباره آن اسو که بخشی از خوانش ادبنات برپای  ای 

ترری  ارالعرات علمری مربروط بره       کتاب درسی بای  ترازه » ،بنابرای  .شود زمان دگرگون می
روز  بار موردتج ی  نظر قررار گنررد و بره    کیهرچن موضو  را دربر داشته باش  و مطالب آن 

 (.11: 0944 )رضی« شود
نوشته ش ه اسرو.   ،سال پنشچهل ی نی  ،0091در  الفن و الرؤیة العباسی دباأل فیکتاب 

چا  اول و چا  حاضر آن نوشته نش ه، از زمران چرا     ةشمارهرچن  بر روی هل  کتاب 
 اسو. نش هنخسو تاکنون بازبننی 

 :بسنار مهم در نگارش کتاب دانشگاهی توهه به از موارد

 شناختی کتراب درسری اسرو. منظرور از ایر  هر فْ       شناختی و روان های هام ه ویهگی
روزبودن مطالب، مر نظر قرراردادن م راهنم ا رلی دانرش       بهبودن و  هذاببودن،  مست ل

اسرو   هام ره  ةآینر  های فرهنگی و ننازهای حرال و   موردنظر، انطباق مطالب با ویهگی
 (.49: 0944 )یارمحم یان

 رود. شمار می بهکهنگی کتاب حاضر ازلحاظ روزآم ی عنبی آشکار  ،بنابرای 
 
جامعیت3.4
بودن مطالب کتاب درسی  موضو  موردنظر خود بای  هامع باش . هامع ۀکتاب درسی درزمنن»

(. 19: 0944 رضری « )م نا ننسو که دارای هایگاهی برای گردآوری هر مطلبری اسرو    ب ی 
ارالعات را در  همۀالم ارف  ةریتوان  همانن  دا کتاب درسی نمی ،رورکه گ ته ش  همان ،البته

نویسن ه در مق مه یا در آغراز هرر    که م موزً ،بلکه متناسب با اه اف کتاب ؛خود های ده 
 های مربوط به موضو  خود را داشته باش . سرفصلهمۀ   بای  ،کن  فصل به آن اشاره می

تمامی فنون ادبنرات از  « دباأل» ةواژاسو. « الفن و الرؤیة العباسی؛ األدب فی» ان کتابْعنو
از سقوط امویران   ،حکومو عباسنان ةدوررول « ال باسی» ةواژشود و  میش ر تا نثر را شامل 
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هرای   دربرر دارد. هرچنر  عنراوی  برخری از کتراب     را  ،ق 212ق تا سقوط بغ اد در  091در 
از  ، ایشران ب ر   اسرو لن ات شوقی ضنف و عمر فروخ به ای  شنوه أچون ت تاریخ ادبنات هم

انر .   آن را مح ود کررده  ةگستر« یالثان»»یا « األول»چون  واژگانی دیگر هم ۀوسنل بهای  عنوان 
را آورده اسرو کره ایر  دو    « ال  »و « الرؤیة» ةواژاز عنوان فقط دو  اما عزال ی  اسماعنل ب  
ادبنرات را   ةحروز زمرانی یرا    ةگسترکنن  و  کاری او را مشخص می واژه فقط نگرش و روش

کتراب ا ررار برر آن دارد کره تراریخ عباسرنان ماهنرو         ۀکنن . نویسن ه در مق م مح ود نمی
عباسری تصرور    ةدورتصرور  رحنح از   »واح ی دارد که از ابت ا تا انتها ادامه داشته اسرو و  

« همرن  تصرور کتراب حاضرر را نوشرتنم     پارچره و نره ه اگانره اسرو و مرا براسراس        یک
 کن : (. و درادامه بنان می4: 0091 اسماعنل)

هرای اهتمراعی،    هرا و نرزا    ای اسرو کره از درگنرری    عصر عباسی عصر بسنار پنچنر ه 
دیگرر   هرا را بایر  در ارتبراط برا یرک      ایر   ۀو فرهنگی تشکنل ش ه اسو و هم ،سناسی

هرا   آن ۀهرز درسرای   ،ایر  تغننررات   ةکنن  ک من عنوان  به ،... و فهم ادبنات بررسی کننم
 ننسو )همان(. پذیر امکان

 ،بنرابرای   . رورت عرام آورده اسرو    بره ادبنات بای  گ و که نویسن ه آن را  ةواژ ةدربار
امرا کتراب در    ؛دشرو عباسری براهم بررسری     ةدورخوانن ه انتظار دارد در ای  اثر ش ر و نثرر  

پرردازد.   هایی از آن نمی عباسی و تحلنل نمونهة دورهای خود به بررسی نثر  ک ام از فصل هنچ
و فرهنگری   ،تمراعی، سناسری  هاز تغننررات ا مترأثر   که به بررسری ادبنرات    ،و باب دوم کتاب

هرای   ای  امر از عنراوی  فصرل    ورت کامل به ش ر اختصاص یافته اسو و به ،مربوط اسو
 خوبی مشخص اسو. بهباب دوم 
تروان در یرک هلر  کتراب      رروزنی حکومرو عباسری را نمری     ةدورکه  ی اسو پذیرفتن

 ةدوردر ثنرگرذار  أتهای مهم و  اما کتاب موردبح  به بسناری از هریان ؛دکردانشگاهی بررسی 
 احسراس،  که نقش مهمری در زنر گی اهتمراعی مرردم،     ،ها تری  آن مهم ؛عباسی نپرداخته اسو

های مهم مخال ان عباسنان هماننر    شورش ن  از:ا عبارت ،ان  تبع آن در ادبنات داشته و به ،ذوق
جون و فس  دربن  مُها بر مقالن  حکومو، روا   ترک یاستنال، «القرامطة ثورة»و « الزن  ثورة»

 و رش  حنات عقلی. ،آثار فلس ی و حکمیۀ ترهمش ر، ر دآن ثنر تأو  ،مردم
 
ارتباطمحتواییباسایردروس9.4
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افزایری   نقش هرم  ،گنرن  که در یک مجموعه قرار می ،های دیگر راه کتاب هم کتب دانشگاهی 
درههو رش  فکری دانشجویان دارن  و خوانن ه با کمک ای  مجموعره بره درک درسرتی از    

 یاب . موضو  دسو می

هرای درسری و سرایر     تبع آن کتراب  بهدرسی و  ۀبرنامبودن  های اثربخش یکی از شاخص
ترر بره    دیگر اسو. هرق ر مواد درسی بنش ها با یک نو  ارتباط آنمواد آموزشی منزان و 

 (.01: 0941 تر اسو )ملکی ها بنش دیگر مربوط باشن ، امکان برقراری ارتباط بن  آن یک

رولی با دروس دیگر پنوستگی دارن  و ب ای از دروس  ۀسلسلبرخی از دروس در 
ی اشرون . محترو   میدرسی ارائه  ةدورزمان در یک  ی نی هم ؛زمانی باهم دارن  ارتباط هم

را بررای   هگونه باش  که امکان ارتبراط برا سرایر دروس وابسرت     های درسی بای  آن کتاب
توان  ازرری  پنون  مطالب بره   (. ای  ارتباط می01 -04: 0941 متن ) دانشجو فراهم کن 

ررولی یرا   بره منرابع    ههایی که نناز به مراه  های قبلی، رراحی پرسش و پهوهش دانسته
 زمانی باش . هم

خواهر  یکری    که مری  گاه باب اول کتاب، آن ۀگان ه وعزال ی  اسماعنل در ابت ای فصول 
دارد و   ر ر اسرالم و امویره دورخنرز برمری      ةدوراز مسائل مهم اهتماعی را مطرج کنر ، از  

نمونره  دهر . بررای    های مرتبط با کتاب حاضرر پنونر  مری    چنن  ذه  خوانن ه را با کتاب ای 
 گوی : درگنری بن  عرب و روم چنن  می ةدربار

عباسی نبوده اسو، بلکه تاریخ ای  نرزا  قر یمی    ةدورپن ایش نزا  بن  عرب و روم در 
هرای   خ ا بوده و عررب  راه  زیراکه ش ار اسالم ههاد در ؛توان ظهور اسالم دانسو را می

...  د روانره شر ن   هرای مجراور خرو    سرمو سررزمن    بره مسلمان برای نشر دی  اسرالم  
 (.091: 0091 )اسماعنل

پرهوهش در سرطح ررولی یرا در      ۀپنشرنن عنروان   بهکتاب به هنچ اثری  ۀمق منویسن ه در 
شرود   رو نمری  کن . در مت  کتاب ننز خوانن ه با هنچ پرسشی روبره  زمانی اشاره نمی همسطح 

 داشته باش . ننازهای مرتبط  ها به مراه ه به سایر کتاب یابی به پاسخ آن که دسو
چرون   های دیگری در تاریخ ادبنات عربی هرم  کتاب ،لنف کتاب حاضرأکه در زمان ت باای 
 العربی ة  اللغ ة  آداب ت اریخ کارل برکلمران، کتراب    ۀنوشت (،0020) ال ربی دباأل تاریخکتاب 

و  ضرنف،  شروقی  ۀنوشرت  (،0022) ال ربی دباأل تاریخهرهی زی ان، کتاب  ۀنوشت (،0019)
پنونر ی برن     ،ها دراختنار عزال ی  اسماعنل بودن  دیگری نوشته ش ه و ای  کتاب های کتاب
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سطح وهود نر ارد. عزالر ی  اسرماعنل ازمنران      های هم کتاب حاضر و ای  مجموعه از کتاب
دهر . امرا    احم  امن  ارها  می سالماأل ضحی ورت مکرر به کتاب  بهها  ای  دسته از کتاب

، یرک برار بره    (112، 010: 0091اسرماعنل  ) بره شروقی ضرنف   در تمام مت  کتراب دو برار   
و یرک   ،(010همران:  ) محم  مصرط ی هر اره   ۀنوشت، الثانی القرن فی ال ربی الش ر اتجاهات
ده . ب یهی اسو که ایر    ارها  می (921)همان:  رینول  ننکلسون ال ربی دباأل تاریخبار به 

عنوان سرفصل دانشرگاهی عنرب    کتاب بهو برای ای  اسو حجم از ارها  بسنار کم و ناچنز 
 رود. شمار می  هب

ایرشتهظرفیتمطالبکتابدرایجادارتباطباموضوعاتمیان7.4
هرا   ها با سایر دانرش  ن های دانش بشری ب ون درنظرگرفت  پنون  آ در گذشته هریک از شاخه

 اما ش ؛ تحلنل می و  بررسی

 ایر  . دارنر   علمری  تحقنقرات  در ای ویهه هایگاه ای فرارشته و ای رشته منان مباح  ،امروزه
 و اسرو  ای مسرئله  دربارة پهوهش برای علمی رشتۀ چن  یا دو بن  ت امل محصول دی گاه
 (.19 :0944 رضی) اسو کنونی عصر در مت اوت های دانش به بخشی وح ت آن نتنجۀ

 یهرنچ دانشر  توان  علم مطرج ش ه اسو نمی ةحوزبا نظریات ه ی ی که در  ،درحقنقو
آموزد کره   سنر پنشرفو علوم به ما می»را مح ود و منحصر به مرزهای خود درنظر گرفو و 

در چرارچوب   ،رغم محر ودبودن  علی ،ای اسو و علوم رشته بن ناپ یر  ای اهتناب گونه بهعلم 
 (.111: 0941 )رهادوسو« های دیگرن  های دانش بخشی از روایو ،علمی ۀرشت

هایی چون  در پنون ی ناگسستنی با رشته ،های علوم انسانی کی از شاخهعنوان ی به ،ادبنات
گرر تراریخ    تحلنرل  ،. بنرابرای  اسرو و اقتصراد   ،شناسی تاریخ، علوم اهتماعی و سناسی، روان

ادبنات ضرورت دارد در اثر خود بن  ادبنات و ای  دسته از علوم پنون  برقرار کنر . عزالر ی    
پرردازد. امرا ایر      بره مسرائل تراریخی و سناسری مری      ،بنابه ضرورت ،اسماعنل در مت  کتاب

که در تحلنل تاریخ ادبنات از نظریرات   ای  نه ؛راه اسو پردازش با نوعی نگاه سنتی با علوم هم
کره کتراب    هایی ازآن ،بنابرای  شناسی است اده کن . و روان ،شناسی، علوم سناسی ه ی  هام ه

هرای علروم انسرانی اسرت اده نکررده       یات ه ی  سایر رشتهرظهای خود از ن حاضر در تحلنل
 شود. نمی کتاب حاضر ایجاد ةخوانن ای  علوم در  ۀمطال  برایززم  ۀدغ غانگنزه و  ،اسو

 
هایتازههایجدیدوافقطرحسؤال4.4
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بلکره   ؛نسرو فقط انتقال ارالعات ن ،اش به مخارب ویهه باتوهه ،رسالو کتاب درسی دانشگاهی
ای  هرای ترازه   ه ی ی در ذه  دانشجویان ایجراد کنر  و افر    های  الؤسبای  مطالب آن بتوان  »

گرری در   ها بگشای . ای  ه ف ازرریر  بررانگنخت  حر  کنجکراوی و کراوش      روی آن  پنش
 ،(. بنرابرای  19: 0944رضری  « )یابر   دانشجویان و آموزش ت کر انتقرادی بره آنران تحقر  مری     

 ،ها رسالو یک کتاب دانشگاهی موف  اسرو. درحقنقرو   آموخت  روش ان یشن ن و نه ان یشه
هرایی در   رسر ، بلکره برا ایجراد چرالش      پایران نمری   بره رسالو کتاب دانشگاهی با خوان ن مت  

هرای   کتراب » ،بنرابرای   ؛دهر   ها ادامره مری   های قبلی دانشجو فراین  یادگنری را تا م ت آموخته
 ،هرای یرادگنری   هرا و ف النرو   برا رررج مسرائل و سرؤال     ،رراحی شون  که درسی بای  روری

 (.019: 0992   )ملکیننمای «تر برای دانشجویان فراهم های یادگنری بنش فر و
نگرارش کتراب    ةانگنرز هرایی در   بایسو در مق مه به ررج پرسرش  عزال ی  اسماعنل می

شرود.   سرردرگمی دانشرجو مری   برودن مق مره از رررج سرؤال باعر        خرالی . اما خوپردا می
کن  که از دانشجو انتظرار   ها سؤازتی را مطرج می کتاب دانشگاهی در آغاز فصل ،برای  عالوه
هرای ایر  کتراب سرؤالی      اما در آغاز فصرل  ؛ها پاسخ ده  رود در پایان فصل بتوان  به آن می

سرن ه درپری   شود کره نوی  هایی مطرج می در مت  کتاب گاهی پرسش ،مطرج نش ه اسو. البته
و  ،هرای چالشری، انتقرادی    اما ازنو  پرسرش  ؛راهی خوانن ه با خود اسو هلب موافقو و هم

نویسرن ه   ،بنرابرای   (.002، 02: 0091بنگری  به اسرماعنل   ،تر )برای آگاهی بنش بر ننستن  راه
اف  ه ی ی فراروی خواننر گان براز کنر ، بلکره      های مناسبْ نتوانسته اسو با ررج پرسش

 وح ه ارالعاتی را به مخارب انتقال ده . عنوان متکلم آن اسو تا بهدرپی 
 

 گیری نتیجه .6

 األدب ف ی نگراری در کتراب    و حرروف  ،چون ررج هل ، رراحری  ر حه   هایی هم شاخصه
نظرر کتراب اسرتان اردهای      ایر   ان  و از خوبی موردتوهه قرار نگرفته به الفن و الرؤیة العباسی؛

 دانشگاهی را ن ارد.
ه رو  دارای  ،به عنوان مق مره  ،. باب اولنسوها ن ها متناسب با منزان اهمنو آن حجم باب

شرامل   ،عنوان مرت  ا رلی   به ،اما باب دوم ؛تری از   حات حجم بنشدربردارن ة و اسو باب 
تناسب در مت  هر فصرل و نره در    ،تری از   حات. البته حجم کمدربردارن ة و اسو سه فصل 

و  ،بنر ی، تصراویر   ررور کتراب خرالی از هرگونره همرع      همن  .کلنو کتاب رعایو ش ه اسو
 .اسوه ول 
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راحتری م نری    و خوانن ه بره  اسودوراز ابهام و پنچن گی  بهو  ،زبان اثر زبانی علمی، شنوا
ت ر اد زیراد همرالت    امرا گراهی    ؛خروبی اسرت اده شر ه    یاب . از عالئم سجاون ی به را درمی

 .کن  م ترضه درک م نی را مشکل می
کتاب حاضر اثرری   ،و دستاوردهای ه ی  در ای  حوزه 0091به نگارش کتاب در  باتوهه

امرا   ؛گنررد  عباسی را دربر مری  ةدورشود. عنوان کتاب نظم و نثر تمام  نو و ه ی  شناخته نمی
هرا و   کتراب نتوانسرته اسرو برا سرایر سرفصرل       ،مت  کتاب ای  هام نو را نر ارد. ازررفری  

 خوبی است اده کرده اسو. بهسطح خود ارتباط داشته باش . اگرچه از منابع که   همهای  کتاب
هرای خرود بره مخاررب      در کنرار انتقرال حجمری از ارالعرات و دانسرته       بایر  نویسن ه 

ان ن منرابع ه یر  و   چنن  او را وادار به خو های ه ی ی در ذه  او ایجاد کن  و ای  پرسش
 مرتبط با موضو  کن . عزال ی  اسماعنل در ای  زمننه ناموف  بوده اسو.

آموزشری   کمرک عنروان یرک منبرع     بهتوان   کتاب موردبح  می ،ش ه گ تهبه نتای   باتوهه
 کارشناسی ارش  ارائه شود. ةدوربرای درس تاریخ ادبنات عربی و نه سرفصل ا لی در 
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