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  يالعصر العباس  يف يالعرب  أمراء الشعرو نقد كتاب  يبررس

  *يديال جمشيل

  دهكيچ
 رد آنـان  آثـار  تـأثير  و ادبـي  هـاي  شخصـيت  زندگي درزمينة هايي پژوهش بررسي و نقد

 ينقـش مـؤثر   ها اين نقد و بررسي كه آن ژهيو به است؛ برخوردار وااليي جايگاه از ادبيات
 يراسـتگ يكه موجب پ ازآن گذشته ،گونه نقدها نيا .كند  ميفا يا يبرد اهداف آموزش شيدر پ

نـه  ين زميدر ا يكاربرد يها پژوهش يراه را برا شود، يتر آنان م شيت بين آثار و مقبوليا
ازجملـه   يالعصـر العباسـ   يف يالعربأمراء الشعر  ن آثار كتابيان ايم از .كند  يز هموار مين

 ياز شاعران عصر عباس يدگانيانتخاب برگزده است با يكوش آن ةسندياست كه نو يآثار
نگارنـده در  . دكنـ ل يـ و تحل ين دوره را بررسـ يآنان شعر ا يشعر يها يژگيو يو بررس

 يهـا  ها و كتاب ت نقد پژوهشيباب اهمي درا از مقدمه  پس كه، حاضر بر آن است ةمقال
بـه   ييو محتـوا  يساختار يبا بررس و زدپردابن كتاب يگاه و هدف ايجا يبه معرف ،يادب
ن يـ ا ةسـند يجاكـه نو  ازآن آن بپـردازد.  يو نگارشـ  ييمحتوا يها يها و كاست يژگيان ويب

آن را منطبق  يادب ــ يپژوهش علم ةات به حوزيمندان ادب دادن عالقه كتاب با هدف سوق
از   ن كتـاب پـس  يـ رسـد ا  ينظـر مـ   بـه  ،استده كرف يتأل يآموزش يها كيتكن يبا برخ
مطلوب  آييارشد كار يس در مقطع كارشناسيعنوان منبع تدر ها به يو رفع كاست يبازنگر

  را داشته باشد.
  .محتوا ،يشعر، عصر عباسساختار،  :ها دواژهيكل

  
  مقدمه .1

 يهـا  ن شـاخه يتـر  از مهـم  يكيجهت نقد  به ،اتيخ ادبيو تار يادب يها كتاب ينقد و بررس
 يهـا  جنبـه « يادب يها در پژوهش كه برخوردار است؛ چه آن ييگاه واالياز جا ،يتمدن بشر
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و  يم تا تحول زنـدگ يكوش يقرار داده و م يرا موردبررس يقوم يها خ بشر و تمدنيتار يادب
جاكه  ). ازآن15: 1946(النسون » مييل نمايتحل يادب يها سبك قيطري را ازفكر يها جنبش
مختلـف   يهـا  عرصهْ و زبان استزبان  يشناخت ييبايز يها جنبه پرداختن به يادب يها سبك

گـر   پـژوهش  ،)22 - 11: 1375 ي(عاصـ نوردد  ي... را درم و ،خ، اخالق، اجتماعيفلسفه، تار
ز آن بـر  يكـه موجـب تمـا    ،طـه ين حيخاص ا يها يژگينظر از و خ آن، صرفيات و تاريادب

از  يكـ يو  يعلـوم اجتمـاع   يهـا  از شاخه يكيشود،  يگر ميد يو هنر يخيتار يها عرصه
ن يـ كـه پـژوهش در ا   ازآن . گذشـته كند  يپژوهش م و  يهنر را بررس يشناس ييبايز يها جنبه

ف يو عصر تـأل  ،با صاحب اثر، جامعه يآثار ادب يادن سبك و محتواد جهت ارتباط عرصه به
  كه است؛ چه آن ياريازمند قدرت فهم و استنباط و ذوق بسيآن ن

ص يآن را تشـخ  يمـدلول  يها را درك كرده، جنبه ها تيكوشد واقع يات ميخ ادبيتار
ــه تب ،داده ــيو ب ــاط مي ــن ارتب ــردازدي ــار  ان آن دو بپ ــر موضــوع ت ــتة خْي... و اگ  گذش
 ،كند يم ياد آن را تداعي ها رانهيا ويمانده و  يباق يها است كه تنها نشانه يا شده يسپر
 رديـ گ يمـ  آن زمان حـال را هـم دربـر    ةريماندگار است كه دا يا ات گذشتهيخ ادبيتار

  ).20 -19 :1948(النسون 

  سيخ آن انجام گرفته آثار أنيات و تاريادب ةكه در حوز يفاتيها و تأل ن پژوهشيتر از مهم
بوده  ها مشغول س در دانشگاهيبه تدر يان متماديآن سال ةسندياست كه نو يالمقدس يالخور

و عضـو  ) 29 ،2ج  :2002 يزركلـ ال(روت يـ ب ييكـا يمرادانشـگاه   يزبان عرب ةس اداريرئ و
ـ  1729: 2013گـران  يو د ينـ ي(پروفرهنگستان قاهره و دمشق بوده اسـت   او را  ي). آثـار ادب

  :دكرم يچهار دسته تقس بهتوان  يم
 يدراسة النقد ف يمقدمة فو  المختارات السائرةند از: ا ، كه عبارتينقد ادب يها پژوهش .1

 يرانــ صــورت ســخن كــه در دانشــگاه تهــران بــه يمباحــث نقــدو سلســله  ياألدب العربــ
  است.  شده  ارائه

ـ أمـراء الشـعر   ماننـد   ،ميقد يات عربيدر ادب يليتحل يها پژوهش .2 العصـر   يفـ  يالعرب
  .ياألدب العرب يف النثرية بيتطور األسال ،يالعباس
ـ االتجاهات األدبازجمله:  ي،ات معاصر عربيدر ادب يليتحل يها پژوهش .3 ـ ي العـالم   ية ف
اعـالم   ؛ة و آدابهايالدول العرب ؛ثةية الحديالنهضة العرب ية و أعالمها فيالفنون األدب ؛ثيالحد يالعرب
  .نيالقرن العشر ية فيل األول من شعراء العربيالج

  .رياألث رسائل ابن ِ؛ِيالساعات وان ابنيق ديتحقمانند  ي،قيآثار تحق .4
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كــه جا ازآن ي اســت،نقــد و بررســ ةســتيمنــد و شا ارزش ن آثــاريــك از ايــاگرچــه هر
كانون  ،گريد يازسو ،ش ويخو يطيو مح يط زمانيسو متأثر از شرا كياز يادب يها تيشخص

 ييهـا  پژوهش ينقد و بررس اند، ندهيحال در آ يها رات گذشته در حال و بازتاب نگرشيتأث
  كه  برخوردار است؛ چه آن يا ژهيت ويو آثار آنان را موردتوجه قرار داده از اهم يكه زندگ

درك  ي... و برا باشند ينو م يها انين و كانون جريشيپ يها بان بازماندگان نسليتر اد شيب
، ياجتمـاع  ــ يادب يب در زندگير اديتأث ير از بررسين مهم ناگزيا يواقع يت و ژرفايفيك

ـ  يفكر يها انيجر ـ رو يو بررسـ  ،ي، فنـون ادب و  يذوقـ  يهـا  مهـم و حالـت   يدادهاي
ش قـرار  ير خـو يآنان را تحت تأث يادب ير ادب و شاهكارهايم كه مشاهيهست ياحساس

  ).24 - 23: 1948 دهد (النسون يم

خ يس در تاريها تدر سال يمقتضا به ،ست تاا آن نوشتار حاضر بر ةراستا، نگارند نيدرهم
أمـراء   كتـاب  يبه نقد و بررسـ  ،ن بابيل در ايش به نقد و تحليو گرا يو متون عصر عباس

ن باور است كـه  يكه بر ا ن مؤلف برجسته بپردازد؛ چه آنياز ا يالعصر العباس يف يالعربالشعر 
تر آنان  شيت بين آثار و مقبوليا يراستگيكه موجب پ ازآن ، گذشتهيبرتر ادب يها نقد پژوهش

  .كند يز هموار مينه نين زميدر ا يكاربرد يها پژوهش ي، راه را براشود يم
  

  كتاب و هدف آن گاهيجا .2
  :دكرتوان به سه روش اشاره  يات ميادب ةحوز يآثار پژوهش يل و بررسيدر تحل

بـوده و   يعمـوم  يها و محافل ادب رستانيدب ةژياست كه و ياجمال وةيش روش نخست
 يهـا  شـمندان در دوره يبـان و اند ياد يذوقـ  يو اطـالع از دسـتاوردها   يهدف از آن آگاه
ن روش يـ دانسـت كـه ا   ين كسـان يدان را از نخسـت يـ ز يجرجد بتوان يمختلف است. شا

ز يـ ن ياريگران بسـ  بان و پژوهشياد ،از او  كار گرفته است. پس به يرا در زبان عرب يليتحل
ن عرصـه  يـ ات را در ايـ منـدان بـه ادب   از عالقـه ياند كه ن جا گذاشته به يآن را آزموده و آثار

  گو بوده است. پاسخ
ها بـوده   ها و پژوهشكده دانشگاه ةژيق است كه ويدق يجوو و جست يبررس مروش دو
متمركـز   ،آن تخصص دارد كه در ،يخاص ةش را بر جنبيكوشد تالش خو يگر م و پژوهش

 يريگ و با بهره كند مي يش را از منابع مختلف گردآوريوه اطالعات خوين شيدر ا ي. ودكن
 هد كوركورانيو تقل يورز غرضدوراز  ق و بهي، كنكاش دقياز قواعد و اصول نقد روش علم

  رساند. يثمر م ش را بهيپژوهش خو
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يا مقـدمات يـ  ييتخصـص ابتـدا  «تـوان آن را   ين اسـت كـه مـ   ينابيروش ب روش سوم« 
مانند شعر است كه  ياز انواع ادب يكي يوه بررسين شيد. هدف از اي) نام5: 1989 يمقدسال(

ـ يـ و تحل يپژوهش علمه بر ياز بزرگان ادب و تك يدن تعداديدر آن با برگز تـالش   يل ادب
  ق سوق دهد.يدق يجوو جست و يبررس ةات را به مرحليمندان به ادب تا عالقه شود يم

دانست  يفاتيرا ازجمله تأل يالعصر العباس يف يالعربأمراء الشعر توان كتاب  يم ،انيم نيدرا
ـ ابوالعتاه(ابونـواس،   يدن هشت تن از بزرگان شعر عصـر عباسـ  يآن با برگز ةسنديكه نو ، ةي

 ،ديجد يليتحل ةويها را به ش فارض) شعر آن و ابن ،ي، معري، متنبيروم ، ابنيابوتمام، بحتر
 يها يژگيق آن ويو ازطر يبررس ،استوار است يل ادبيو نقد و تحل يپژوهش علم ةيكه برپا

 يآثـار  ةزمـر تـوان در   يمـ ن كتاب را يا، رو نيازا است.ده كرخراج ترا اس يعباس ةشعر دور
پژوهش  ةحوزان را به يف شده و مؤلف بر آن بوده تا دانشجويسوم تأل ةويشداد كه به  يجا
ن ياز آن نخسـت  يريـ گ ات سوق دهد تا با الهـام يق در ادبيدق يجوو و جست ،لي، تحليعلم
  شدن بردارند. يتخصص يسو بهها را  گام

  
 كتاب يساختار شكل يبررس .3

راه نـام   هـم  بـه است كه با خـط درشـت    »يالعصر العباس يف يالعربأمراء الشعر «عنوان كتاب 
اسـت. چـاپ هفـدهم آن در    ده شـ جلد كتـاب درج   يبر رو ،يس المقدسيأن ،آن ةسندينو

ن جلد كتاب و سمت راسـت  ييكه نام آن در پا ،»نييدارالعلم للمال«توسط انتشارات  1989
در  ياز كلكـ  مـبهم  يريجلـد تصـو   ياسـت. طـرح رو  ده شـ منتشر  ،كند يم ييآن خودنما

از نگارش ادب و ثبت مباحـث و مسـائل مربـوط بـه آن      يتواند نماد يجوهردان است و م
ـ  يـ كه پرداختن به  ،باشد كه چندان با هدف كتاب خ يسـبك و تـار   يو بررسـ  يك نـوع ادب

  ست.يگانه نيب ،خاص است يا بزرگان آن در دوره
ـ يصفحه شامل  480ن كتاب در يا و  ،موضـوعات گفتـار، دو بخـش، فهرسـت     شيك پ

خوانـا و واضـح اسـت.     كتـاب كـامالً   ينـ يچ فهرست مراجع اسـت. نـوع خـط و حـروف    
ـ   ةفاصلح، يصح يبند مطلوب، پاراگراف ييآرا صفحه  يارذگـ  شـماره ن خطـوط،  يمناسـب ب

ف يح تـأل يبه اصول صح يبند يسنده و ناشر در پايگر اهتمام نو انيب يبند عنوان و ،صفحات
هـا بـه    عنـوان ريزن و يچـ  وسطصورت  بهاه يتر درشت سيها با ت كه سرعنوان آن ژهيو به؛ است

ت يـ مـتن رعا  يها با ابتدا سرعنوان ةفاصلن نگاشته شده است. اگرچه يچ چپاه و يرنگ س
ـ   زعنوانيان ريشده است، نبود فاصله م ت اسـلوب  يـ آن و عـدم رعا  از  شيها با پـاراگراف پ
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بـه رفـع آن    يبعـد  يها است كه اگر در چاپ يا ردهها خُ زعنوانير يبند ميسان در تقس كي
م در ذهن خواننده يت مفاهيتواند به تثب يدهد و م يبه كتاب م يتر شيت بيجذاب ،توجه شود

 ينش خطـوط مـتن نـوع   يـ در چ )20 - 19مانند ص (موارد  يدر برخ ،نيچن . همدكنكمك 
  رد.يكتاب موردتوجه قرار گ يبعد يها خورد كه الزم است در چاپ يچشم م به يناهماهنگ

ـ ده شز ياز بخش اول متما ،»يالقسم الثان«با عنوان  ،بخش دوم كتاب نظـر   بـه  ياست، ول
خواننـده را در   ين امـر تاحـدود  يد همـ يرسد عنوان بخـش اول فرامـوش شـده و شـا     يم

. منابع و مراجع مورداستناد كند  يم يها دچار سردرگم ز آن از فصليها و تما ص بخشيتشخ
خواننده به  يابي صفحات آورده شده است كه موجب سهولت دستحاشية ز در يسنده نينو
  .شود يها م آن

آوردن  كنـد  يز مـ يات متمـا يـ خ ادبيگر كتب تارين كتاب را از ديا يچه ساختار شكل آن
 الجامعكتـاب   ةويبه ش باًيكه تقر استآن فصل  يفهرست منابع هر فصل بخش دوم در ابتدا

كه  تفاوت ني؛ بااتا) يب ي(الفاخور ك استينزد ،يحنا الفاخور ةنوشت ،العربي األدب تاريخ في
منابع و  ،نيچن هم است. ان هر فصل آمدهيدر پا يفهرست منابع و مراجع كتاب حنا الفاخور

 تـاريخ  فـي  الجـامع راه ذكر صفحه آورده شده كه نسبت به كتاب  هم بهن كتاب يمراجع در ا
  است. يبرتر ت ويمز يدارا العربي األدب

ن است كه مصادر و مراجع بخش اول كتاب يد ايآ يچشم م بهن بخش يكه در ا ياشكال
صـورت نـاقص    بـه هـم   ه و آنيها ذكر نشده و به آوردن آن در حاش فصل يا انتهايدر ابتدا 

  بسنده شده است.
و  ،ر، جـدول، نمـودار  ين، كادر، تصـو ياست كه كتاب از هرگونه تمراين نكته الزم ذكر 

ژه يـ و بـه مندان بـه ادب و   عالقه يبرا يتاحدود ينواخت كين يد همياست و شا يقشه خالن
 يعنوان كتاب درسـ  آن به ةارائباشد كه درصورت  يكاست يآور شده و نوع ان مالليدانشجو

ان آن از فهرست اعالم، يپا ،ات در متن كتابيكثرت اعالم و ابرغم   به ،نيچن د. هميچشم آ به
ن امـر  ياسـت و همـ   يات خـال يـ خ ادبيتـار  يشناسـ  و كتاب ،فهرست منابعفهرست اشعار، 

  .كند يها با مشكل مواجه م ان را در مراجعه به آنيدانشجو
  

 كتاب يمحتوا يبررس .4
ـ  يبـرا  يا شـده  حسابرسد مؤلف كتاب چارچوب  ينظر م به آن  يـة ما درونمحتـوا و   ةارائ
پردازد كه در ارتباط تنگاتنگ با موضوع  يم يبه مباحث فقطكه  يا گونه كرده است؛ به يزير يپ
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و ده شـ كه ممكن است موجب اطناب در كالم  ياز پرداختن به مباحث ،رو نيازا .كتاب است
 ييهـا  موارد با عبارت يكند و حتي خود در برخ يم يخارج شود خوددار ياز موضوع اصل

ـ   ... لذكرنا هنـا ....   ياالسهاب ف يقتضيو لو أنّ المقام « مانند » س غرضـنا هنـا  يولكـن ذلـك ل
شـده در   ل مباحـث مطـرح  يو تحل يكند. بررس يح مين امر تصري) به ا67: 1989 يالمقدس(

كتاب اسـت.   يكند كه متأثر از چارچوب شكل يم يرا ط يو اصول يمنطق يز رونديكتاب ن
 يل بـه بررسـ  يتفصـ  شده است كه بـه  يگفتار در دو بخش بررس شياز پ  كتاب پس يمحتوا
  .شود خته ميپردا  كيهر

  
  گفتار كتاب شيپ 1.4
 ييها كتاب ةزمر ان كرده و آن را دريگفتار كتاب هدف از نگارش كتاب را ب شيسنده در پينو

و  ،، كنكـاش يسمت پژوهش علمـ  بهات را يمندان به ادب عالقهان و يدانسته است كه دانشجو
» يا مقـدمات يـ  يا هيتخصص پا«روش كتاب را  يدهد. و يسوق م يق ادبيدق يجوو جست

و اشعار هشت تن از شاعران  يه بر زندگيرا با تك يعباس ةدورده كه شعر ي) نام6 - 5: همان(
 يليآن را روش تحل يروش پژوهش ،نيچن است. همده كر يل و بررسين عصر تحليسرآمد ا

ن شاعران دانسته كـه هـدف   ياز اشعار ا يميو بخش عظ يبر منابع و مراجع ادب يد، مبتنيجد
  است.ه كردمحقق  يخوب بهپژوهش را  يادب ــ يعلم

گفتـار اشـاره    شيز از نظر دور نداشته و در پين شاعران را نينش ايمؤلف كتاب علت گز
گـر  يآنـان از د  ةرتبـ گـاه و  يسـت كـه جا  ين ين معنين شاعران به اياست كه انتخاب اده كر

 يشـعر  يها اغراض و جنبه يكه در برخ يگريا شاعران ديبرتر بوده  يشاعران عصر عباس
جهت شهرتشان  بهسو  كينش آنان ازيبلكه علت گز ؛گرفته باشند وجود ندارد يشياز آنان پ

ـ    يل زندگيتحل ،گريد يازسو ،ن دوره بوده ويدر ا  يرا بـرا  يتـر  شيو اشعارشـان امكـان ب
  .كند يفراهم م يعباس ةدوردر  يشعر يها و حركت يادب يها جنبش يبررس

دورة اشـعار   يبـه بررسـ   يار ويبس ةش و عالقين كتاب را حاصل گرايا يو ،نيچن هم
 يتوسـط و  يات به نگارش كتـاب يمندان ادب عالقهو  ،شمندانيق استادان، انديو تشو يعباس

ش يرايـ و و ،، اصالحيز تحت اشراف و نظارت خود او بازنگريدانسته كه چاپ هفتم آن ن
ـ جامعـة   ين كتاب ازسويار ايت بسيت از مقبولين امر خود حكاياست. اده ش دارد و  يادب

كتــاب بــه حــداقل ممكــن  يشــيرايو و يروســت كــه اشــكاالت نگارشــ نيد ازهمــيشــا
  است. رسيده
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  بخش اول كتاب 2.4
كتـاب را بـه خـود اختصـاص داده اسـت كـه        يصفحه از حجم اصل 77ن بخش حدود يا
 ،در بخش دوم يعباس ةدورشعر  يعني ،كتاب يورود به مبحث اصل يبرا يا عنوان مقدمه به

 ياجتمـاع  يتحول زندگ«، »يخالفت عباس ياسيعوامل س« يها با عنوان يمباحث ة. ارائاست
 يسـنده بـرا  ياز تالش نو يحاك» يفكر يها جنبش«و ، »يعباس ةدورتمدن «، »يعباس ةدور

ـ د و يبخـش دوم بگشـا   يها ليتحل است كه راه را بر يپرداختن به موضوعات  يا نـه يزم شيپ
  ح كرده و گفته است:ين امر تصريز به ايكه خود ن چنان ؛هم مباحث آن باشدف يبرا

 ين قوم در آن شكل گرفته اسـت را بررسـ  يات ايكه ادب ييم فضايكوش يجا م نيا ما در
مفصـل   يهـا  صورت مراجعه به كتاب نيرايچراكه درغ ؛ها آن ياسيخ سيم و نه تاريينما
، ي، ذهبـ يالطقطقـ  ه، ابـن ير، مسـكو يـ األث ابـن ، ي، مسعوديطبر يها مانند كتاب يخيتار
 تر است ستهيشا ــ اند آورده يجا باره به نيكه حق مطلب را درا ــ گرانيو د ،خلدون ابن

  ).9: همان(

 يحجمـ  يو دارا يمباحـث فرعـ   ةدربردارندن مباحث خود يك از ايكه هر نيا به باتوجه
تـا   كنـد سنده هر مبحث را با عنوان فصل مشخص يجا بود نو به است،بالغ بر پانزده صفحه 

  برخوردار باشد. يتر ب منسجميكتاب از نظم و ترت ييو محتوا يچارچوب شكل
  
  بخش دوم كتاب 3.4

صـفحه   395نگارش كتاب بوده كه بـا   يهدف اصل» يعباس ةدورشعر «ن بخش با عنوان يا
بالغ بـر   يا كتاب را به خود اختصاص داده است و با مقدمه ياز مباحث اصل يعيحجم وس

 يبررسـ  يو لفظـ  ييمعنـا  يهـا  را از جنبه يشعر عباس يها يژگيل، ويتفص بهپانزده صفحه، 
شـاعران   يهـا  و ذكر نـام » بزرگان شعر مولد«جداگانه با عنوان  يا در صفحه ،كند. سپس يم

و  ،ي، معـر ي، متنبـ يرومـ  ، ابـن يابوتمام، بحتـر ة، يب ابونواس، ابوالعتاهيترت به ــ موردبحث
كه تكـرار همـان    كند يمان ين شاعران بيش را از انتخاب ايخو ةزيانگگر يبار دــ  فارض ابن
و شعر هر  ي، زندگتكه گذش يبيبه ترت ،كتاب آمده است. سپس ةاست كه در مقدم يليدال
از پـرداختن بـه    بلكتاب ق ان ذكر است كه مؤلفي. شاكند مي ين شاعران را بررسيك از اي

خ تولد و يلقب شاعر، تار ه ويجداگانه نام، كن يا ه، ابتدا در صفحعرشامباحث مربوط به هر 
و فهرسـت مصـادر را آورده    ،، فهرست موضوعاتيالديو م يقمر ــ يبه هجر يوفات و

د كـه در  يآ يم يكاست ينظر نوع بهصفحه در فهرست موضوعات  ةشماراست. هرچند نبود 
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 ةشـمار راه  هم بهان كتاب يدر پا يسنده با آوردن فهرست كلينو ،شود ين بخش مالحظه ميا
ن باب بسته تا هـدف از آوردن فهرسـت موضـوعات در    يگرفتن در ا صفحه راه را بر خرده

  شده در آن فصل قرار دهد. ارائه از مباحث يكل نمايي ارائةهر فصل را  يابتدا
ح نشده است، استقالل هر يمباحث هر بخش بر عنوان فصل تصر يبند مياگرچه در تقس
مباحث را در ذهن خواننده  يبند گر و داشتن سرعنوان در هركدام فصليمبحث از مبحث د

  افزود. يت كتاب ميبر مقبول ،شد يح ميكند كه اگر به آن تصر يم يتداع
، يابتـدا زنـدگ   سندهينو ،از شاعران اختصاص دارد يكيكه به  ،در هر مبحث بخش دوم

بـارز   يهـا  يژگـ يبـه ادب و و  ،سپس كند. يم يبررس و  ليت شاعر را تحليو شخص ،طيمح
نـدرت بـه آن    به يخيگر كتب تاريكه در د يپردازد. پرداختن مؤلف به مباحث يم يو يشعر

و  ،ان مباحـث، موضــوعات يــن بخـش اســت؛ هرچنـد در ب  يــازات ايـ پرداختـه شــده از امت 
خـاص   يها يژگيل آن را ويد بتوان دليكه شا ت نكردهيرا رعا يسان كيب يها ترت زعنوانير

آن داشته است تـا بـا   دن كر  در برجسته يسنده سعيهر شاعر دانست كه نو يو ادب يتيشخص
ـ . آوردن گزدكنز يگنانش متما گر هميرا از د يد بر آن ويتأك از اشـعار هـر شـاعر در     يا دهي
كه  ييها گر كتابين كتاب را بر دياست كه ا يرگياز ديامت يو ادب و يزندگ يان بررسيپا
وان يـ كه خواننده را از مراجعه بـه د  بخشد؛ چه آن يم ين هدف نگاشته شده است برتريبا ا

ن يشـ يپ ةشد ارائهل مطالب يو تحل ،قي، تطبيفرصت بررس ،يازجهت ،سازد و ياز مين يشاعر ب
  كند. ياو فراهم م يرا برا
  

 مثبت كتاب يها يژگيو .5
ت نقـاط قـو   يسر گذاشـته اسـت دارا   كه چاپ هفدهم خود را پشت يست كتابين يديترد
ـ  يمنـد  افته است. گذشـته از فضـل، تـوان   يت عام ين مقبوليچن نيبوده كه ا ياريبس و  ،يادب

 ،ات بـه آن اذعـان دارنـد   يـ ادب ةحوزاز بزرگان  ياريكه بس ،ن اثرينظربودن صاحب ا صاحب
محاسـن و   يدارا يو يبررسـ  و كتاب موردنقـد ، )1730 - 1729: 2013گران يو د يني(پرو
  د:ينما يم يل ضرورياز آن در ذ ياشاره به موارد ؛است يازاتيامت

  
  مند هدف يپژوهش ــ ياز روش علم يريگ بهره 1.5
ه بـر  يـ خـاص و بـا تك   يده است تا با تمركز بر موضوعين كتاب كوشيف ايسنده در تألينو
صـورت   كـه بـه   يديـ و منـابع جد  يميقـد  ياز منابع اصل يريگ د و بهرهيجد يليتحل ةويش
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 ،نيچنـ  . هـم دكنـ  يجوانب آن موضـوع را بررسـ   همة ،به موضوع پرداخته است يتخصص
كه ابتدا  گونه نيبهره گرفته است؛ بد ياس منطقيتر از ق شيش بيخو يها سنده در استداللينو

است كه  يكند. گفتن يم يريگ جهينتاز آن  ،سپس ،دينما يل ميآورد و تحل ميمقدمات الزم را 
ــا ــگ جــهين نتي ــاه يري ــارات يگ ــا آوردن عب ــد يب ــتنتج أن « مانن ــك نس ــل ذل ــن ك » ... و م

چ يبـدون هـ   يو گـاه  شـود  يز مـ يسنده متماينو يها ليگر تحلياز د ،)14: 1989  ي(المقدس
ن يـ ا سندهيد توجه داشت كه نويبا ،. البتهكند  يمان يخود را ب يليتحل ةجينت يعبارت مقدمات

 ،اسـت  يشـعر عصـر عباسـ    يها يژگيكه استنتاج و ،تر يكل ةجينتق استقرا به يج را ازطرينتا
  كند. يخود مخاطب آن را استنباط م تر موارد شيكه در ب يا جهيگرداند؛ نت يم يمنته

 آن دانسـت.  ياسـتناد  ةبـودن جنبـ   يقون كتاب را يمثبت ا يژگين ويتر د بتوان مهميشا
و  ،يشـعر  يهـا  يژگـ ي، ويگاه ادبيت، جاين شخصييو اشعار شاعران در تبها  استناد به گفته

ده و آن را يت بخشـ سـنده را قـو  ينو ياستداللة ويشاست كه  يگرياز ديها امت آن يسبك ادب
ـ  يت شـعر ين شخصـ يـي كـه در تب  است؛ چنانده كرز يمتما شـاعر را   خـود  نـواس قـولِ   يأب

  است:  آورده
ـ نهادم و از صله و  يمطبوع قدم م يكه در بوستان نيهم ـ وصـل و   ةوعـد ا ي ـ ا هدي  يا هي

 ،سرودم ياز آن م ريغ يرا در حالت ييها تيسرودم و اگر ب يم ييكويشعر ن ،خشنود بودم
  ). 55منظور:  نقل از ابن ؛ به118 - 117: 1989 يالمقدست نداشتم (ياز آن رضا

ده و ياو كمال بخشـ  ةدربارسنده را يل نويز استناد به اشعار شاعر تحليموارد ن ياريدر بس
 ةهمـ ار اسـت كـه آوردن   يدر كتـاب بسـ   ييها ن نمونهيد. چنينما يت ميرا تقو ياستدالل و

د اشاره بـه دو مـورد از آن در   يگنجد؛ هرچندكه شا ين بحث نميا ةآن در حوصل يها نمونه
م يشـعر قـد   يديـ نـواس از اسـلوب تقل   يابل خروج يدر تحل الً،مناسبت نباشد. مث يجا ب نيا

ن بـاب  يـ ا ) كـه در 118 :1989 يالمقدسـ ( از خود شاعر استناد كـرده  يت شعريعرب به ب
  است:  گفته

ــفَةُ ــولِ صـ ــةُ الطُّلـ ــدمِ بالغَـ ــل   القـ فَاجع كــفَات ــةِ ص ــرمِ البنَ  الكَ
  )520: 2007(ابونواس 

تمام بـه قـول خـود شـاعر      يشعر اب يواژگان يو دشوار يمعان يدگيچيل پيا در تحليو 
  ):207: 1989 ياستناد كرده است (المقدس

ي  فَكَأنّما ي  هـ ماعِ  فـ لُ  السـنَـادج   ا وي كَأنَّمي  ه القُلُـوبِ  فـ  ب كَواكـ 
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 ِأقَـارِب  الجميـل  الحسـنِ  لصنيعك   أنَّهـــا إال تَأتيـــك َغَرائـــب و
  )101 ،2ج :1994 يزي(التبر

ات آنـان در  يـ بـه قـول شـاعران و اب    فقـط سـنده  ين است كه نويگر ايتوجه د قابل ةنكت
و منتقـدان مطـرح    ،نظـران  بـان، صـاحب  ياد يها ، بلكه استناد به گفتهدهكرنها بسنده  ليتحل
است كه بـه ارزش كتـاب افـزوده اسـت؛      يگريد ةبرجست يژگيات در استدالالت او ويادب
ل و يـ تـا مجـال تحل   مخـالف و موافـق آورده شـده    ةطين استنادات در دو حيكه ا نيا ژهيو به

ــرا يبررســ ــ). 249، 113: 1989 ي(المقدســد كنــســنده و خواننــده فــراهم ينو يرا ب  ةنكت
مورداسـتناد اسـت    يآراسـنده متفـاوت از   يموارد نظر نو يت آن است كه در برخياهم قابل

او باشـد.   ينظـر  سنده و صـاحب ينو يعلمت ئجربر  يليتواند دل ي) كه خود م113: همان(
ن اسـتنادات حكـم   يـ مـوارد ا  يبلكـه در برخـ   ،كنـد  يموارد صدق نم ةامر در همن يا ،البته
د مقـدمات  ييـ مـوارد در تأ  ي) و در برخـ 98: همان( ها دارد ليان تحليالخطاب را در پا  لفص
 شـود  يمـ  يل خـود او منتهـ  يـ بـه تحل  يينهـا  ةجـ يسنده آورده شده كـه نت ينو ياس منطقيق
  ).407، 399، 395، 124  :همان(

ار كتاب از يبس ةاستفادرغم   به ،ن است كهيجا به آن اشاره شود ا نيالزم است در اچه  آن
كـار   كتاب به يليدر روند تحل يخاص يها را با انسجام و هماهنگ آن هسندينو ،منابع مختلف

ن امر خـود  يا ؛آن غالب است ياستناد ةجنبكتاب بر  يليتحل ةجنبكه  يا گونه گرفته است؛ به
بودن  ي. قواستنه ين زميسنده در ايس نويتدر ةتجربو  ،يمند ، توانينظر از صاحب يكاح
شـاعران   يت و زنـدگ ين شخصـ ييسنده حتي در تبياست كه نو يحد بهكتاب  يليتحل ةجنب
ات شـاعران  يـ ل ابيـ بلكـه بـا تحل   ،ها اكتفـا نكنـد   آن ياز زندگ يسطح يكوشد به گفتار يم
ل يسه و تحليبا مقا ي) و در موارد127: همان(د يها را استخراج نما آن يتيشخص يها يژگيو

گر در همـان  يك شاعر با شاعران ديت يشخص ةسيمقاا يشاعران  يمختلف زندگ يها دوره
بر  يديچ ترديابد كه خواننده بدون هيدست  يا جهيبه نت يا شاعران معاصر وي يسبك شعر

ل يـ ن امر بـه تحل يا ،البته). 418، 410، 120، 119، 108: همانموردنظر صحه گذارد ( ةجينت
ز يـ ن يعباسـ  ةدورل عصـر و ادب  يـ بلكه در تحل شود، يت شاعر محدود نميادب و شخص

  ).37: همانشود ( يده ميوضوح د به
گـر  يت آن در ديـ رغم اهم  به ،دانست كه يل مباحثيد در تحلين كتاب را بايگر اياز ديامت

 يالعالء معر يأب ييناير نابين تأثييدر تبكه  تر به آن پرداخته شده است؛ چنان كم ،يخيكتب تار
 ،ريا خيكه مادرزاد و مطلق بوده  ،يو يينايمختلف درباب نابقوال ابه  يو ادب و يبر زندگ
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شـعر   يفن يها يژگيو يا در بررسي ؛)391: همانكرده است ( يريگ جهيت نتياستناد و درنها
و  ،ربـط سـاده و مركـب   وجود واژگـان مهجـور و دور از ذهـن، حـروف      ةدربار يروم ابن
ل يتفصـ  بـا ذكـر شـواهد بـه     ،شـود   يهـا مـ   شـدن جملـه   يكه موجب طوالن يديق يها رابط
  ).299: هماناست (  هكرد  بحث
كه استنتاج را، كتاب  يكل ةجينت ،شيخو يبنابر شگرد استاد ،سندهيرسد كه نو ينظر م به

شاعران موردنظر در كتـاب   يشعر يها يژگيق ويق تطبيازطر يعباس رةدوشعر  هاي يژگيو
شـده در   ارائه يها لياز مباحث و تحل ييل نهايارده تا خود با تحلذخواننده گ ةعهد به ،است

 يژه مطابق با هدف اصليو يتيصورت خالق نيابد كه درايق استقرا به آن دست يكتاب ازطر
 يلـ يو تحل يپژوهش علمـ  يسو بهدادن مخاطب  آموزش و سوق ةگذر از مرحل يعنيكتاب 

  .استن كتاب يخواهد بود كه متوجه ا يگريد يصورت كاست نيراياست و درغ
  
  يپژوهش ـ يآموزش ةويشنظم و انسجام مباحث مطابق با  2.5
ـ نش مباحـث و  يـ سـنده در چ يس موجب شده است تا نويها تدر سال ةد تجربيشا آن  ةارائ
ك يـ نزد يپژوهشـ  ـــ  يف خود را به سبك آموزشـ يو تأل كند يرا ط يمنظم و منطق يريس
ت از ي) حكا61: همان» (... هو بحث واسع نلخصه لطالب األدب«چون:  يد. وجود عباراتينما
  است.ده كرف يتأل ين كتاب را با هدف آموزشيا ين دارد كه ويا

ــ   ــرع و تقس ــه ف ــال مباحــث از اصــل ب ــد ميانتق ــا ب آن يبن ــه ــرح   اني ــود ط ــر وج گ
آن را  يريـ شده و فهـم و فراگ   انسجام مباحثكه موجب نظم و است  يا شده نييتع شيازپ
ابتـدا آن را   .كنـد  مـي  يبنـد  مييابد مباحث را تقس يسنده هركجا مجال ميكند. نو يل ميتسه
پـردازد.   يك مـ يـ ح هريل به توضيتفص به ،سپس .كند يوار ذكر م و فهرست يصورت كل به
تمـدن  «در مبحـث   الً،مـث كنـد.   يم ييوضوح خودنما بهكتاب  ياز ابتدا تا انتها يژگين ويا

را بـا ذكـر شـماره در     يعصـر عباسـ   يتحول اجتماع يها ) جنبه38: همان» (يعصر عباس
سـنده  يدهـد. نو  يح مـ يل توضـ يتفصـ  بـه هر مورد را  ،سپس .كند يم يبند چهار مورد دسته

 يهـا  ز بـه شـكل  يـ را ن يفرعـ  يها يبند ميبند است كه حتي تقس يوه پاين شيبه ا يحد به
 يسنده حتي در مواردين اسلوب نوي). ا408، 97، 38 همان:كرده است (  ميتقس يتر يجزئ

خط نگارش مشـخص نكـرده   اندازة رنگ و  رييا تغيا عدد و يرا با حروف  يبند ميكه تقس
ـ   ،...» إما، أو«مانند  يبا استفاده از حروف عطف  ،م داللـت دارد يبـر تقسـ   يكه در زبـان عرب

  ).117: هماناند (ينما يرا م  خود
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  ت امانت در استفاده از منابع و مراجعيرعا 3.5
طـور   است كه به يديو مراجع جد ياول ادب دستت كتاب استفاده از منابع از نقاط قو يكي

 يها و استدالل ،ها، نقدها ليتحل ت امانتيسنده با رعاياند و نو به موضوع پرداخته يتخصص
  ها به دو شكل آورده شده: اقتباس ن استناد ويخود را به آن مستند ساخته است. ا

ومه قرار داده شده و با ذكر يدر گ قاًيم بوده كه دقيقول مستق نقلصورت  بهشكل نخست: 
 يان قـول در پـاورق  يقول مرجع مورداستناد مطابق با شماره ذكر شده در پا يشماره در انتها

شـود؛   يده ميز ديه نوميدر نگارش عدد و گ يموارد آشفتگ يدر برخ ،آورده شده است. البته
 يومـه و برخـ  يارجاع در داخـل گ  ةشمار ــ ك صفحهيحتي در  ــ موارد يكه در برخ چنان

است كه  يحد به ين آشفتگيز اين يگاه .)31: همانآن نوشته شده است (از گر در خارج يد
قـول   يومـه در انتهـا  يا قـراردادن گ ي) 74 همان:قول قرار دارد ( ارجاع در وسط نقل ةشمار

  ).211، 210 :همانفراموش شده است (
ات يتر موارد مربوط به روا شيصورت نقل به مضمون و محتواست و در ب بهشكل دوم: 

ز ين استنادات نيكند. ا ينيار آن ممكن است بر حجم كتاب سنگياست كه طول بس يو اقوال
با ذكر صفحه بـه   يومه با شماره مشخص شده و در پاورقيمطلب بدون آوردن گ يدر انتها

  منبع آن ارجاع داده شده است.
 ؛ز وجود دارد كه مرجع قـول مورداسـتناد ذكـر نشـده اسـت     ين يار نادريموارد بس ،البته
ت شـعر بـدون   يبه دو ب 348صفحة ت شعر و در يسنده به سه بينو 250صفحة كه در  چنان

ـ يق قيرشـ  از ابـن  351صفحة ا در يذكر شاعر و مرجع آن استناد كرده است  را  يقـول  يروان
قـول   نقـل ن يچنـد  يموارد برا يدر برخ ،نيچن بدون ذكر منبع آورده است. هم يمتنة دربار
ك بـار ارجـاع داده   يـ ك نقل به مضـمون  يم و يقول مستق نقلك ي يا برايم با فاصله يمستق

  ).441، 291: همان( ستيارجاع چندان مرسوم نة ويشن ياست كه ا
  
  يدار ز از جانبيو پره يرانيا ـ يكتاب با فرهنگ اسالم يمحتوا  يسازگار 4.5
 يهـا  ن دورهيزتـر يبرانگ از بحـث  يكـ ي يكتاب مربوط به عصر عباس يكه محتوا نيا رغم  به
 يكتاب بـرا نويسندة موارد  ياريو در بس است يمذاهب و فرق اسالمدربارة خ اسالم يتار
ر از واردشـدن بـه   يات نـاگز يـ ادب ر آن درين عصر و تـأث يا ي، اجتماعياسيط سين شراييتب

ن يـ در ا يمنافات با فرهنگ اسالم يا نكته ن امرْيباوجود ا ،است ينيو د ياسيس يها حوزه
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 يهـا  و حكومت ياسالم يها ح مباحث مربوط به فرقهيكتاب وجود ندارد و حتي در توض
ـ يغ يهـا  تيـ ها از قوم از آن ياريكه بس ــ فيايالطو ملوك  يهـا  بـوده و در حركـت   يرعرب
 يگر نوع انيكه ب يا ز جملهين ــ اند داشته ين عصر نقش مؤثريا يادب يها و جنبش يفكر

ن امـر  يـ . اشود  يسنده باشد احساس نمينو يازسو يا ا فرقهي يا تعصب قومي يدار جانب
شـاعران را   يو مـذهب  يش اخالقـ يسنده گرايم نويابد كه بداني يم يتر شيت بياهم يزمان

 يديـ ). ترد130: همـان (د كنـ  يشعرشان بررسـ ر در آن را يده تا تأثكر يدقت بررس بهز ين
اصـول نقـد   ة يـ كـه برپا  آن از و تعصب باشـد گذشـته   يدار دوراز جانب كه به يست نقدين

درست  ةجيدن به نتيمطلوب و رس يابيل و ارزيسنده را در تحلينو ،رديگ يح انجام ميصح
  رساند. يم ياريق يو دق

و  ينيد يها ن كتاب به ارزشيف ايدر تأل يست كه ويمعنا ن سنده بدانينو يطرف يب ،البته
ن يـ را احساس كرده بـر ا  يبلكه هرجا كه فضا و مناسبت ،توجه بوده است ياسالم ب يفرهنگ
  ).69 همان:است (ده كرد يه و تأكيها تك ارزش

ان در حكومـت و  يرانياست كه نقش ا يا خ عرب دورهيدر تار يجاكه عصر عباس ازآن
دوراز  ز بـه يـ سـنده ن ينو ،)300 - 177: 1968 ي(الحـوف ررنـگ بـوده   ار پيات عرب بسيادب

ده كر يابيو ارز يبررس يات عصر عباسيان را در ادبيرانير مثبت ايعرب تأث يتعصب قوم
ن عصـر را بـا ذكـر اصـالت     يـ ) و بزرگان علـم و ادب ا 11 - 10: 1989 ي(المقدس است
كنـد   يبـاره اسـتناد مـ    نيـ ) و به منـابع معتبـر درا  19 - 18 :همانشمارد ( يآنان برم يفارس

 ،آننويسندة  يرغم منزلت علم  به ،يخيكتب تار يكه متأسفانه در برخ يامر)؛ 65: همان(
و  يمسائل فرعـ دن كر اند با برجسته دهيسندگان آن كوشيكه نو يا گونه بهشود؛  يمشاهده نم

ر مثبت آنـان  يت تأثيان واقعيرانيبه ا يعصر عباس يمنف يها يژگيدادها و ويدادن رو نسبت
ن امـر  يد همـ ي) و شـا 65: 1966ف ي(ضـ نـد  كنرنـگ   ن دوره كـم يرا در فرهنگ و ادب ا

نشـان   يآن مباحث رغبـت چنـدان  مطالعة زبان به  فارسيان ياست تا دانشجوده شموجب 
دانسـت كـه مناسـبت     ييهـا  ن كتـاب را از مجموعـه كتـاب   يـ توان ا يم ،رو نيندهند. ازا

كه در استنادات خود به قول  آن ژهيو دارد؛ به يرانيا يها س در دانشگاهيتدر يبرا يتر شيب
ت و ادب يل شخصـ يـ ا در تحليـ ) 396: 1989 يز استناد كـرده (المقدسـ  ين يبان فارسياد

توانـد در   يكه مـ ) 127: همان( استده كرسه يمقا يشاعران عرب آنان را با شاعران فارس
ـ يم يقيتطب يها مندان به پژوهش هش عالقيگرا يالزم برا يجاد فضايا  و يان دو زبان عرب

  مؤثر واقع شود. يفارس
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  اريبس يشعر يها آوردن شاهدمثال 5.5
 يهـا  يژگـ يو ياست كه با هدف بررس ييها كتاب مجموعهكه كتاب موردنقد از  نيا به باتوجه
شـاعران   يبرخـ  يات شـعر يل اشعار و خصوصيق تحليازطر استقرا وة ويشبه  يعباس ةدور

ا دو يك يات شاهد مثال به يل و استناد به ابيآن در تحل ةسندينو ،ف شده استين دوره تأليا
بـه   باتوجـه  ،اسـت كـه   يگريد يژگيار ويبس يها كند. استفاده از شاهدمثال ينمونه بسنده نم
تـا   كنـد  يكه فرصـت آن را فـراهم مـ    ؛ چه آندكر يابيتوان آن را مثبت ارز يم ،هدف كتاب

ن يـ ل ايـ سـنده قـانع نباشـد و خـود بـا تحل     يل نويـ و تحل يفيبـه نقـل توصـ    فقطخواننده 
هـا   يژگـ ين ويـ جـه، فهـم ا  يدرنت ،و كندشاعر را استخراج  يشعر يها يژگيها، و شاهدمثال

سـنده  يل نويـ راه تحل هم ها به برآن كثرت شاهدمثال . عالوهدشوت يتثب يتر و در ذهن و آسان
 يوجود مجال پژوهش مستقلة جرقكند، بلكه  يت ميز تقويفهم متون نتنها مخاطب را در  نه

 يبـرا  يگـر ياز ديكند كه خود امت يجاد ميمورداستشهاد را در ذهن مخاطب ا يژگيدرباب و
  د.يآ يشمار م بهن كتاب يا

ها از دو صفحه  ن شاهدمثاليموارد تعداد ا يز الزم است كه در برخين نكته نيگفتن ا ،البته
مخاطـب خـارج    ةحوصـل ها از  ل آنيمطالعه و تحل شود يو كثرت آن موجب م كند ميتجاوز 

  ).412 - 410: همان( راه داشته باشد هم  او يبرا يخستگ يشود و نوع
  
دن كـر  تـر  جـذاب  يشعر بـرا  و ختن نثريو آم يداستان  اتياستفاده از روا 6.5

  كتاب
 يبـرا  يكه مجـال چنـدان   ،يليتحلات يژه در ادبيو خ، بهيتار يان گزارشيست كه بين يديترد
د و رغبت مطالعه را از وخواننده ش يتواند موجب خستگ يت و داستان وجود ندارد، ميروا
زه و يـ س از وجود انگيتدر يان متماديجهت سال بهن كتاب يا ةسندينوجاكه  رد. ازآنيبگ يو

ده در يآگاه بوده اسـت، كوشـ   و آموزش كامالً يريمهم در امر فراگ يا عنوان مؤلفه بهرغبت 
شـاعران   يت ادبيشخصة دربارجذاب  يها ات و داستانيش با استناد به روايخو يها ليتحل
ات يـ خ ادبيتار يها گر كتابيجاد كند كه در ديكتاب ا يليتحل يرا در فضا يت خاصيجذاب
ـ يل شخصـ يـ ن امر در بخش دوم كتاب و در تحليم. ايتر شاهد آن هست كم شـاعران   يت ادب
 ،شاعران يموارد درباب شرح زندگ يجاكه در برخ تاآن ؛)129 همان:( ديآ يچشم م بهشتر يب

دا كـرده اسـت   يپ يداستان يوسو سبك نگارش كتاب سمت ،فراهم بوده يتر شيكه مجال ب
  ).337، 336: همان(
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 ةويشـ بلكه بـا   ،دهكرناكتفا  يفيتوص ةويتنها به ش ان موضوعاتيسنده در بينو ،نيچن هم
كه ممكن  ،ينواخت كيختن نثر به نظم متن كتاب را از يو آم يو آوردن شواهد شعر يليتحل

سنده ياست كه نو يا گونه ن امر بهياست. اده كرخارج  ،كننده باشد آور و خسته است كسالت
چنـان بـا    آورد و آن يخـود مـ   يهـا  ليـ ل تحليـ موارد اشعار شـاعران را در تكم  ياريدر بس
شده در  سپارد كه شعر آورده يم يفراموش بهده كه خواننده يازيب دست ين تركيبه ا يهنرمند

وه در ين شـ يـ اسـت كـه ا  اين نكته الزم سنده. ذكر يمتن از شاعر موردبحث است و نه از نو
  آن بارزتر از بخش اول است. يليهدف تحل ياقتضا بخش دوم كتاب به

  
  دياشعار و قصا دهيگزآوردن  7.5

ل يـ تحل ياز اشـعار هـر شـاعر در انتهـا     يا دهيـ مثبت كتـاب آوردن گز  يها يژگياز و يكي
از  يا دهيـ و آوردن چك...»  از شـعر  يا دهيـ گز«سـنده بـا عنـوان    ياوست. نو يت ادبيشخص
گونـاگون   يهـا  در غـرض  يبنـد  مياز اشعار او را با تقس يا دهيهر شاعر گز يت ادبيشخص
 يده و گـاه يراه مناسـبت قصـ   هـم  بـه كامـل   يا دهيقص ين اشعار گاهيآورده است. ا يشعر
 خـود نش يسنده به گزيا خود نوين شكل ضبط شده يوان به هميا در دياست كه  ييها قطعه
  است.ده كرنش يها را انتخاب و چ آن

گـر  يوان شـاعر و د يـ كه مخاطب كتاب را از مراجعـه بـه د   ازآن ات گذشتهين ابيوجود ا
 يهـا  ليـ هـا و تحل  كند تـا آموختـه   يب ميرا ترغ يو ،كند يماز ين يب يمتون شعر يها كتاب
 ،نيبنابرا .دكنت يز تقويق دهد و خود را در فهم متون نين اشعار تطبين را بر ايشيپ ةشد ارائه
آن در  يخال يجا يبرا يهيتواند توج يمن دانست كه يق و تمريتطب يد بتوان آن را نوعيشا
  ن كتاب باشد.يا

سنده تنها به ياست كه اگر نو يگرياز دياشعار امت دهيگز يآوردن شرح مفردات در پاورق
ـ  ةريكرد و دا ينمنموده است اكتفا  يدشوار م يد خود ويكه ازد يشرح مفردات از  يتـر  شيب

ن بخـش از كتـاب ببخشـد؛    يـ بـه ا  يتر شيب يتوانست غنا يمگنجاند،  يمواژگان را در آن 
س مورداستفاده يعنوان منبع تدر بهز ين يرا بتوان در واحد متون شعر يكه كتاب و يا گونه به

  قرار داد.
  
  مباحث كتاب ةارائدر  يآموزش يها كيتكن استفاده از 8.5

كـه بـه    يتوانـد بـر نگـارش آن توسـط اسـتاد      يبر كتاب م دقت در اسلوب و سبك حاكم
 ياستاد ؛كامل داشته است صحه گذارد يات آگاهيمندان ادب هم مباحث به عالقيتفه يها وهيش
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بـه   يات عربيس در زبان و ادبيش به تدرياز عمر خو يان متماديجهت اختصاص سال بهكه 
 يهـا  كيـ ) و بـه تكن 1054: 1998 ين زبان نائل شده (الحازميا يدائم ياستاد افتخار ةدرج

  داشته است. يآگاه آموزش آن كامالً
 يهـا  كيـ از تكن يكـ يواردشدن بـه مباحـث مهـم     از  طرح سؤال در ذهن مخاطب قبل

الزم را در مخاطب ة زيانگده است شوق و يآن كوش يريكارگ سنده با بهياست كه نو يآموزش
ـ  وه گاه صراحتاًين شيجاد كند. ايفهم آن مباحث ا يبرا هنـا البـد أن   «چـون   هـم  يبا جمالت

انجـام گرفتـه كـه     يو با طرح سؤال بـا اسـلوب پرسشـ    )417: 1989 ي(المقدس...» نسأل: 
بـه آن برآمـده اسـت     ييگـو  درصـدد پاسـخ   ،قيـ دق يلـ يبـا تحل  ،از طـرح آن   سنده پسينو
 يآرا ةارائك موضوع و ي ةدربارموجود  ينظرها كردن اختالف ) و گاه با مطرح 417  :همان(

 .جـاد شـود  يتا در ذهن مخاطب سـؤال ا  صورت گرفتهموضوع آن  ةدربارموافق و مخالف 
وه ين شي. ازدپردابجادشده يبه سؤاالت ا ييگو آن موضوع و پاسخ يل و بررسيبه تحل ،سپس
سنده ذهـن او را  يكند نو يمكار گرفته شده است كه مخاطب احساس  بهچنان بادقت  گاه آن

  ).441، 330: همان( به آن را دارد ييگو افته و قصد پاسخيخوانده و سؤال او را در
ه از اسـلوب  ن كتـاب اسـتفاد  يـ شـده در ا  كارگرفته به يآموزش يها كيگر از تكنيد يكي

را  يق اسلوب نگارشـ يطر نيمخاطب است تا ازا يها ر و فعليبا استفاده از ضما يا محاوره
ن يـ جذب خواننده و فهم مطالب هموار سـازد. ا  يو راه را براد كنك ينزد يبه ارتباط كالم

  مشاهده است:  ر قابليز هاي جملهمانند  ييها اسلوب در جمله
  ؛)288: همان» (... ... تجد وانهيفما قلّبت ديك«
  ؛)288 همان:» (... تي... رأ إذا رجعت إلي حكمه«
  ).254: همان» (... ق إذير الدقيتأمل هذا التصو«

ر يـ الغ مـتكلم مـع   يهـا  ر و فعـل يمباحث استفاده از ضما يالقاسنده در يگر نويك ديتكن
  شخص جمع) است، مانند (اول
  ؛)294: همان» (... من االنصاف أن نقول أن شاعرنا«
  ؛)114: همان» (ظهر لنا منه أنّ ...«
  .)295: همان» (... ... ألننا ال نري نقول«

جـاد كنـد؛   يان خـود و مخاطـب ا  يـ م يكـ ينزد يده تـا نـوع  يآن كوشـ  يريكارگ كه با به
سـنده  يآن بـا نو  يها ليمقدمات مباحث و تحل ةكند در ارائ يكه مخاطب احساس م يطور به

اق به فهـم  يرو با اشت نيداند و ازا يل خود ميحاصل تالش و تحلجه را يمشاركت داشته و نت
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ق يچنان عم كتاب و مخاطب گاه آن ةسندينوان يم يكين نزديگمارد. ا يرش آن همت ميو پذ
ر آورده اسـت؛  يـ الغ ر مـتكلم مـع  يضـم  ر مخاطـب ياز فعل و ضـم   سنده پسيشود كه نو يم
  استاد است. يران ا سالن سخنيكند در كالس درس  يكه مخاطب احساس م يا گونه به

مـتكلم   يهـا  ر و فعليپژوهش استفاده از ضما ةطيحنظران در  صاحب يهرچند برخ
سـت  ين يديـ )، ترد87 - 86: 1968 يدانند (شلب يم يضعف و كاست يدر پژوهش را نوع

تفـاخر و   ينوع ةكنند نير و افعال موردنظر تلقيصادق است كه ضما يگامنهن امر يكه ا
ر يكاربرد ضما ياست كه با بررس ين درحاليسنده باشد. اينو ياظهار فضل ازسوگر  انيب

كتـاب هرگـز    ةسندينوان كرد كه يصراحت ب توان به يم و افعال متكلم در كتاب موردنقد
  نبوده است. ين امريدرصدد چن

 اشعار ةديگزار و يبس يها آوردن شاهدمثال و ها در استنادات ات و داستانياستفاده از روا
 يل به بررسـ يتفص بهن يا از  شيسنده است كه پينو يآموزش يها كيگر تكنيز از ديشاعران ن

  آن پرداخته شد.
  

 كتاب يها يكاست .6
از دقت   ن كتاب پسيچاپ هفتم ا ،استده كرح يگفتار كتاب تصر شيسنده در پيكه نو چنان
منتشـر شـده    يآن تحت اشـراف و نظـارت و   يها و اصالح و بازنگر يار در رفع كاستيبس

 ،ن امـر يده است؛ اما باوجود ايكتاب به حداقل رس يها ها و ضعف يينارسا ،رو نيازا .است
كتـاب   يكـه بـر ارزش علمـ    ازآن گذشته ،ان امريمتول يوجود دارد كه رفع آن ازسو يموارد

  سازد. يتر م ستهيها شا س در دانشگاهيتدر يآن را برا ،ديافزا يم
  :كرد يبند ر دستهيتوان در موارد ز يها را م ين كاستين ايتر مهم

  
 نداشتن شرح مفردات 1.6
منظـور   بـه  يل شعر شاعران عصـر عباسـ  يو تحل ين كتاب بر بررسيا ياصل يةتكجاكه  ازآن
منظـور درك   مخاطب به يات براين دوره است، فهم ابيشعر ا يكل يها يژگيبه و يابي دست
مانند ابوتمام  ين شاعران شاعرانيان ايم كه در آن ژهيو بهد؛ ينما يم يضرورار يها بس ل آنيتحل

و  ييمعنـا  يدگيچيجهت پ بها يها  فارض وجود دارد كه فهم شعر آن و ابن يو ابوالعالء معر
ح يازمنـد شـرح و توضـ   ين يو عرفـان  يجهت داشتن اصطالحات فلسف ا بهي يلفظ يها هيآرا

ات مـتن  ياب موارد آوردن شرح واژگان دشوار در ياريدر بس سندهين امر، نوي. باوجود ااست
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ات يـ ار دشوار به شرح ابيموارد بس يندرت و در برخ هرچند به ده گرفته است.يكتاب را ناد
ك صفحه ياشعار به آوردن شرح چند واژه در  ة ديا در گزي) 208: 1989 يپرداخته (المقدس

ات و يـ فهم اب يان و عطش مخاطبان برايدانشجواز ين يگو تواند پاسخ ينم ،استده كراكتفا 
اشعار متناسب با  ةديگزات هم در متن و هم در يطلبد كه واژگان اب يم ،نياشعار باشد. بنابرا

  .ح داده شوديشرح و توض يفهم مخاطبان آن در پاورق
  
 و ادب شاعر يمباحث مربوط به زندگ ةدر ارائ يناهماهنگ 2.6

 يكه مربوط به بررسـ  ،ن بخشيبخش دوم كتاب و دقت در فهرست موضوعات ا ةبا مطالع
را در  يسـان  كيـ ب يـ سـنده ترت يتوان مالحظه كرد كـه نو  يم ،و شعر شاعران است يزندگ
 ،يه، متنبـ يابوالعتاه يكه زندگ ي، درحالالًت نكرده است. مثيشاعران رعا ةهم يزندگ يبررس
ابونـواس و   يزنـدگ  ،ها آغاز كـرده اسـت   دن آنيبال و محل ،فارض را با نسب، زادگاه و ابن

 يخيتار يا از مقدمه  ابوتمام را پس يها و زندگ آن ةاوضاع زمان يرا با بررس يابوالعالء معر
ك شاعر ي يگاه اغراض شعر ،نيچن است. همده كرآغاز  يو پرداختن به ممدوحان عصر و

 يگـر يكـه در د  آن آن و آوردن شاهدمثال ذكـر كـرده؛ حـال    يها يژگيتك با ذكر و به را تك
دا يـ گـر را پ يحتي مجال پرداختن مختصر به اغـراض د  يك غرض شعري يجهت بررس به
 يروححوال ا يخود را بر بررس يها ليتحل ةز قسمت عمديشاعران ن ياست. در برخده كرن

 يگر بررسيكه در شاعران د ي؛ درحالاست ر آن در شعر او متمركز كردهيشاعر و تأث يو روان
  ها را محور قرار داده است. آن يو سبك شعر يادب يها يژگيو

 ةبرجست يها د بر جنبهيتأك يسنده برايممكن است با تالش نو ين ناهماهنگيهرچند چن
ماننـد ذكـر    يرضروريمباحث غ يپرداختن به برخ ،توجيه باشد و ادب شاعران قابل يزندگ

 يسه بـا شـاعران  ي) در مقا286: همان( يروم و ادب ابن ين زندگييل در تبيتفص بهممدوحان 
 يسـردرگم  يبـرا  يهيتوانـد تـوج   ين امر است و نمـ يبر رد ا يليدل يچون ابوتمام و بحتر

مباحـث بـه    يذهن يبند در دسته يو يموضوعات و ناتوان يجهت آشفتگ بهمخاطب  يفكر
  ها باشد. آن يجهت ناهماهنگ

  
  يح در پاورقيمتن بدون ذكر توضار در يوجود اعالم بس 3.6

بـه   يعباسـ دورة شـاعران   يشـعر  يها يژگين وييسنده در تبين اشاره شد كه نويا از  شيپ
ات استناد كرده است. كثرت استنادات كتـاب  ينظران و منتقدان ادب از صاحب ياريبسآراي 

كـه   ن آ نظران در متن كتاب آورده شـود؛ حـال   از صاحب ياريموجب شده است كه نام بس
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 ،نيبنـابرا  .نداشته باشـد  يات اطالع چندانيگاه آنان در ادبيجا ةممكن است مخاطب دربار
آورده  يدر پـاورق  يت و آثـار و يآن شخصـ دربـارة  هرچند مختصر  يحيطلبد كه توض يم

ل و يـ و تحل كنـد  يابيـ و نظـرش را ارز  يرأ او، مخاطـب  يگاه علميتناسب جا به ،شود تا
آن نويسـندة  شـناخت   يموارد ذكر منبع مورداستناد بـرا  ياريبسكه در  چه آن؛ دكنسه يمقا
  كند. يت نميكفا

 ةدور بان هميشاعران و اد، مانند ممدوحان شاعران يگريار ديذكر اعالم بس ،گريد يازسو
دورة سـندگان  ينوو  ،و شعرشان در كتاب ذكر نشـده اسـت   يكه زندگ ،)395: همانها ( آن

كتـاب   يو فهرست اعالم در انتها يها در پاورق آن ةدربار يحيضرورت وجود توض يعباس
ممدوحان شـاعران آن هـم در    يبرخدربارة چند  يحاتيد وجود توضيشا .كند يجاب ميرا ا

غفلـت از   ،ت موضوع استيسنده به اهمينو ي) نشان از علم و آگاه286همان: متن كتاب (
و ادب  يافـراد مـؤثر در زنـدگ   ا يـ  يعباسـ دورة ات و ياز بزرگان ادب كه عمدتاً ،ر اعالميسا

ح يان امـر تصـح  يـ متول يازمنـد رفـع آن ازسـو   ياسـت كـه ن   يگـر يضعف د است،شاعران 
  .است  كتاب
 
 ياشكاالت نگارش 4.6

در  يد ناهمـاهنگ يـ آ يچشـم مـ   به كتاب كامالً يكه در بررس ين اشكاالت نگارشيتر از مهم
ت اسـت. عـدم   يـ رؤ وضوح قابـل  كتاب به يكه از ابتدا تا انتها استقطع  يها نگارش همزه
بحـث   ةحوصـل هـا از   آن ةهمع است كه ذكر يدر كتاب شا يحد قطع به يها نگارش همزه

  شود: يل اشاره ميصفحه در ذ ةشماراز آن با ذكر  ييها به نمونه فقطخارج است و 
، انــزل )156 همــان:( ، اقبــل)156 همــان:(امســكت ماننــد  يبــاب إفعــال در افعــال ـ

  ؛)126، 237 همان:ادرك ( )،202 همان:(ابرز  )،62  همان:(
 ،)59 همـان: ( انشـاء  ،)59 همـان: ( االشـارة  ،)170 همان:( اطالة چون هم مصادري و ـ

 االرادة ،)189 همــان:( االســراف ،)186 همــان:( االقامــة ،)62 همــان:( االقــدار
 االعراب ،)88 همان:( االناقة ،)206 همان:( انشاد ،)202 همان:( االجادة ،)75  همان:(
 االسـفاف  ،)97 همان:( اعادة ،)210 همان:( ادخال ،)210 همان:( اغراق ،)88 همان:(
  ؛)130ِ همان:( ارشاد ،)127 همان:( االغضاء ،)120 همان:(

)، اسـحب  125 همـان: )، اكتمهـا ( 208 همـان: اسـعي ( وحـده، ماننـد     م مضارع متكل ـ
  ؛)126 همان:( يابك)، 126 همان:)، اعلم (125 همان:ق (ي)، اط125  همان:(
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)، 59 همان:( )، االندلس58 همان:)، االسالم (124، 55 همان:نواس ( يها، مانند اب اسم ـ
 همـان: )، اسـلوب ( 62 همـان: ن (ي)، اسـاط 62 همـان: )، ارسطو (62 همان:افالطون (

  ؛)393 همان:)، انفته (209 همان:)، االسد (204
ــعر ( ياســم تفضــ ـ ــع، اش ــد اطب ــان:ل، مانن ــي ( )،164 هم ــان:االول ــن 245 هم )، اثم

  ؛)127  همان:(
)، 58 همـان: )، االمصـار ( 52 همان:( االقنية، )165 همان:(جمع، مانند انموذج  يها اسم ـ

)، 87 همـان: )، االلفاظ (204 همان:)، االسماع (186 همان:)، االقطار (59 همان:االمراء (
  ؛)413 همان:ن (ي)، اقدم123 همان:ز (ي)، اراج96 همان:ادباء (

ا (   ـ همـان: )، الـي ( 95 همـان: )، اال (70 همـان: )، ان (56 همـان: حروف، ماننـد امـ 
121، 125(.  

  موارد نگارش آن صورت گرفته است، مانند ياست كه در برخ ين درحاليا
  ؛)122 همان:)، أقاموا (237 همان:أدرك ( باب إفعال: يها فعل ـ
  ؛)248 همان:)، إحراق (128 همان:)، إزراء (118 همان:( خةمصادر باب إفعال: إنا ـ
)، 126 همـان: ( ي)، أبك125 همان:)، أشرب (125 همان:( يوحده: أمش  ممضارع متكل ـ

  ؛)129 همان:)، أكون (247 همان:)، أمدحه (247 همان:أرفعه (
ـ 122 همـان: نـواس (  يأب ها: اسم ـ )، 209 همـان: األسـد (  )،100 همـان: ( فـراس  ي)، أب

  ؛)393 همان:( أنفة)، 107 همان:)، أمه (100 همان:)، أثر (211 همان:األسلوب (
س ي)، أهـ 248 همـان: )، أحسـن ( 248 همان:)، أملح (248 همان:ل: أطبع (ياسم تفض ـ

)، أغــزر 100 همــان:)، أعمــق (95 همــان:)، أهــم (95 همــان:)، أول (199 همــان:(
  ؛)106  همان:(

 أسـاتذة )، 104 همان:)، أسباب (95 همان:)، أنواع (204 همان:جمع: أوتار ( يها اسم ـ
  ؛)413 همان:)، أوهام (111 همان:(

)، إلي 118 همان:)، إنما (106 همان:)، إلي (104 همان:)، أما (100 همان:حروف: أو ( ـ
  .)125، 121 همان:(

صـفحات   ةشـمار د كه بـا دقـت در   ينما يمآشكارتر  يها زمان نگارش همزه يناهماهنگ
ك صفحه و حتـي  يها و عدم نگارش آن گاه مربوط به  م نگارش همزهيشده مشاهده كن ذكر
 ك كلمه است.ي
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نوشته شده  يعلم يمتن كتاب به زبان عرب ،زبان بوده است يجاكه مؤلف كتاب عرب ازآن
از اشـكاالت   يجهـت دقـت فـراوان و    به ،گفتار كتاب آورده است شيكه خود در پ و چنان
شـود   يده مـ يـ كه در كتاب د ياشكاالتتر  شيب ،رو نيازا .راسته شده استيپ يو نحو يصرف
  شود: يصفحه اشاره م ةشمار ل با ذكرياز آن در ذ يح است كه به موارديتصح و قابل يپيتا

  ؛)284 همان:نو/ بنو (ي ـ
  ؛)439 همان:ال/ الي ( ـ
  ؛)441 همان:( هيبة/ هيئة ـ
  ؛)444 همان:عتمدها/ اعتمدها ( ـ
  ؛)446 همان:منشإها/ منشأها ( ـ
  ؛)344 همان:مجد ( محد/ ـ
  ؛)344 همان:الببغا/ الببغاء ( ـ
  ؛)356 همان:( األولي  الثمانية  األبيات/ األولي  األبيات  الثمانية ـ
  ؛)41 همان:( الفرنسية/ االفرنسية ـ
  ؛)167 همان:نواس ( ينواس/ أب ـ
  ؛)82 همان:( نفساً/ نفس ـ
  ؛)209 همان:( هذ/ هذا ـ
  ؛)214 همان:( لجلجةلجلجه/  ـ
  ؛)107 همان:إخذ/ أخذ ( ـ
  .)452 همان:( ي/ ذاك رأيذاكرأ ـ
  
  ب وزارت علوممصو يها انطباق كامل با سرفصل  عدم 5.6

تا سـقوط   يعباس ةدورات از يخ ادبيدرس تار ةاگرچه موضوع اثر در انطباق با اهداف عمد
از  ياريرد و بـه بسـ  يگ ين عصر را دربر نميمباحث ا ةهمآن  يت محتواي، جامعاستبغداد 

ن يدر انطباق كامل با آخر زيجهت ن نيهم ن عصر نپرداخته است و بهيا سندگانيشاعران و نو
امـا   .دكـر  ين درس معرفـ يـ ا يتـوان آن را منبـع اصـل    يست و نميسرفصل وزارت علوم ن

ق يـ دق يل و بررسـ يـ ن كتاب و محدودشـدن آن بـه تحل  يا مباحث در ةارائ ةويشجاكه  ازآن
 ـــ  يلـ يتحل ةويشش به يو گرا ينگر ين عصر فرصت جزئيو شعر شاعران سرآمد ا يزندگ
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هـدف   است وده كرفراهم  ،ارشد يژه در مقطع كارشناسيو به ،انيدانشجو يرا برا يپژوهش
ق يـ دق يجـو و و جسـت  يسمت پژوهش علم ان بهيدادن دانشجو ن مقطع كه سوقيا ياصل
ن ساختار يبا هم ،رو نيازا .استده شمحقق  است ييگرا تخصص ةو واردشدن به عرص يادب

  ارشد است. يارائه در مقطع كارشناس ن درس قابليدر ا يفرع يعنوان منبع به يموضوع
  
  هانهاد شيپ. 7
تر  مطلوب ةجيبه نت يابي دست ير برايز هاينهاد شيبه پ  رساندن كتاب توجه كمال منظور به به

  د:ينما يم يضرور
ر ييـ و تغ يگـذار  ها با شماره زعنوانيو ر يفرع يها دن عنوانكر دست كيهماهنگ و  .1

  ؛رنگ و قلم
 ؛مدرج يها تيح بيكتابت صح .2
مات يماننـد تقسـ  (سـت  يعنـوان ن  يكه دارا يماتيان تقسيم يطوالن يها حذف فاصله .3

 )؛416 و 406فحات ص
 ؛ها يدر نگارش پاورق يهماهنگ .4
 ؛اتياز استناد به اب  ژه قبليو ، بهينگارش يها ح عالمتيتصح .5
 ها؛ ل خواندن آنيمنظور تسه بهات ياب گذاري اعراب .6
 ؛بودن آن يو ادب يخيبه تار از اعالم موجود در كتاب باتوجه يافزودن فهرست .7
  .ان آن با فهرست منابع بخش دوميم يافزودن فهرست منابع بخش اول و هماهنگ .8

 
 يريگ جهينت .8

كـه   ،ات عـرب يـ ادب يها ن دورهيتر از مهم يكيعنوان  به ،يعباس ةدورات يت ادبيبه اهم باتوجه
 يليس آن در مقـاطع تحصـ  يالزم است تا منابع تدر ،گر دارديد يها دورهز با ين يتنگاتنگ ةرابط

 العصـر  في العربي الشعر امراءكتاب . شودن يمختلف متناسب با اهداف آن مقطع انتخاب و تدو
ـ    يبر اصول پژوهش علم يكه مبتن ،ديجد يليبا روش تحل العباسي و  يدر منـابع و مراجـع ادب
ف يتـأل  يعصر عباس ةاز اشعار شاعران برجست يميبخش عظ يق بررسيات ازطريق ادبيفهم دق

  .دكن محقق يخوب بهپژوهش را  يادب ــ يشده است، توانسته هدف علم
مباحث،  يل و بررسيدر تحل يب منطقيترتة با ارائ ،شيخو يبنابر شگرد استاد ،سندهينو

و ،اريبسـ  يهـا  ، اسـتفاده از شـاهدمثال  يآموزشـ  يها كيتكن يريكارگ  به ت استنادات،قو   ...
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 يكل ةجينت ،ت مخاطب در فهم متونيدن فهم مباحث و تقوكرتر بر آسان  عالوه ،توانسته است
 ةعهـد بـه   ،ق استيل و تطبيق تحليازطر يعباسة دورشعر  يها يژگيكه استنتاج و را، كتاب

ق استقرا يشده در كتاب ازطر ارائه يها لياز مباحث و تحل يينهال يتا با تحل ذاردگبخواننده 
آمـوزش و   ةگـذر از مرحلـ   يعنـ ي ،كتـاب  يهدف اصـل  ،وهين شيبا ا . نويسنده،ديحاصل آ

ده كررا محقق  ،يليو تحل يپژوهش علم ةحوزشدن و  يسمت تخصص بهدادن مخاطب  سوق
و  ييمحتـوا  يهـا  يكاسـت و رفـع   يبازنگراز   پس ،ن كتابيرسد ا ينظر م به ،رو نيازا .است
تا سقوط بغداد، در مقطـع   يعباس ةدورات از يخ ادبيدرس تار يمنبع فرع عنوان به ،ينگارش

  الزم را داشته باشد. آييكارارشد،  يكارشناس
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