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چکيده
چیرگ و سرآمدی ایرانیان هر هخش هزرگ از جران هاستان آن روز ،استقرار و آرامش پدید آورد که در ساای آن،
مردمان توانستند هه فرهنگسازی و گسترش رواهط انسان در میان خویش هپردازند .در عصر ساسانیان ،در نتیج نفوذ
سیاس و دین گستردة ایران؛ هه ویژه در دو منطق حیره و یمن ،اعراب هه تدریج تأثیرات کالن را از تمدّن ایران هه
دست آوردند .هه دنبال گسترش اسالم و فتح ایران توسّط اعراب مسلمان ،آداب و فرهنگ ایران هه همراه جلوههاای
هارز تمدّن ملّت ایران از راههای گوناگون و در زمینههای متنوّع هار فرهناگ و زهاان عرها تاأثیر گااارد و موجباات
پیشرفت و تعال اعراب را در گسترة حکومت و سیاست ،فرهنگ و ادب و علوم و فنون فراهم آورد .این نوشتار ،هار
آن است تا کتاب تاریخ ادهیّات عصر عبّاس در پرتو فرهنگ و تمدّن ایرانیان هاستان ،اثر وحیاد سابزیانپاور را از دو
منظر شکل و محتوای مورد نقد قرار دهد .هررس کتاب نشان م دهد که مؤلّف کوشش نموده تا ها تکیاه هار منااه
اصل و تحقیقات جدید هه هررس و تحلیل موضوع هپردازد .ها این حال ،از آنجا که ماهیّات نقاد ،هررسا  ،تحلیال و
ارزیاه علم نقاط قوّت و ضعف یک اثر در اهعاد شکل  ،محتوای و روششناس آن ها توجّه هاه معیارهاای علما
نقد است ،در این پژوهش نیز تالش گردیده تا ها توجّه هه تعریف فوق هه نقد اثر ماکور پرداخته شود.
واژگان کليدی :ایران ،اعراب ،ادهیّات ،عبّاسیان ،تمدّن.
 .1تاریخ دریافت1331/12/8 :
 .2رایانام نویسندة مسئولsdadfar@razi.ac.ir :
 .3رایانامهdr.bahrami2009@gmail.com :

تاریخ پایرش1331/3/11 :
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پيشگفتار
 .2-2تعریف موضوع
نقد را م توان دانش تنقیح آثار و نوشتهها دانست که عالوه هر روشن ساختن ماهیّت نوشاتهها هاه زدودن
اهرام از آنها و هارور ساختن ظرفیتهای آن کمک م کند .از این حیث ،نقد نوع واکاوی هه حسااب
م آید که فرد و هه عبارت روشنتر ،خواننده را در کشف قاهلیّتهای متون ،حوزة فکری و نوع نگرش
نویسنده ،توانمندی وی در ارائ دغدغههای فکریاش ،موفّقیّت متن در رسااندن اهادا
تألیف ،دریافت هد

و انگیزههاای

نوشته و میزان نوآوری آن ،اتقان و مستند هودن استنادها و مسائل هسایار دیگار

از این دست یاری م کند (ر.ک :هختیاری.)11 :1331 ،
هناهراین ،چنانچه حیات اندیشهورزی را هه نقد هدانیم ،نقط ثقل یک اندیش روشمند نیز واهسته هاه
مؤلّف نقد علم است ،چراکه هدون آن ،نه تنرا ساختار یک پژوهش علم ناب شکل نم گیرد ،هلکاه
خالقّیت آن تضمین نم شود .تنرا در سای نقد است که متن هه پویای هایست خود دست م یاهاد (ر.ک:
کریم و رمضان .)3 :1333 ،
هه این ترتیب ،نقد آثار تألیف  ،گام هزرگ در شناخت اثرگااری یک نوشاته اسات .ایان امار هاا
هررس نقاط قوّت و ضعف آثار م تواند هه سوی عمیقتر شدن آنها در فضای علم کمک کناد .هاه
این سبب ،نقد ،متضمّن شناخت نقاط قوّت و ضعف یک اثر است و ها همین هد

نیز انجام م شاود.

در حقیقت ها این کار ،میزان اعتبار آن اثر هه محک آزمایش گااشته م شود و روزنههای جدیدی هه
سوی اصالح و نوآوریهای هرتر گشوده م شود (ر.ک :هختیاری.)11 :1331 ،
هناهراین ،نقد را م توان از کارهای ارزشمند و علم دانست کاه موجاب پیشارفت علام ما گاردد.
همین مسأله هاعث گردیده تا هسیاری از محقّقان فرهیخته ،پیشنراد نقد آثار خود را مطرح نمایند .در ایان
راستا ،این نوشتار هر آن است تا ها هد

تأکیاد هار اهمّیّات و قادردان از زحماات مؤلّاف و هار اساا

شیوهنام شورای هررس کتب و متون علوم انسان  ،ایان اثار را در مؤلّفاههاای گونااگون در دو هُعاد
هیرون – صوری  -شکل و نیز درون  -هاطن  -محتاوای و هار اساا

شااخ

های نقاد هاه معیاار

تحلیل علم هکشد.
 .1-2ضرورت ،اهمّيّت و هدف
هالندگ تمدّن اسالم  ،مرهون هال مساع و حضور جدّی اقوام و ملل مختلف است که هریک هه قدر

پیشینه و توانای های تمدّن خویش ،نقش هسزای در گساترش و توساع آن داشاتند .هاه مادد فتوحاات
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جرادگران مسلمان ،کانونهای پراکندة تمادّن یمان ،هینالنّرارین ،ایاران ،شاام ،مصار ،انادل

و ساایر

تمدّنها هه هم نزدیک شدند .در پ این ارتباط نزدیاک و رویااروی سرنوشتسااز ،تمادّن اساالم هاه
مفروم کامل خود شکل گرفت (ر.ک :جان احمدی.)13 :1381 ،
در این میان ،یک از تمدّنهای مرم و تأثیرگاار هر فرهنگ و تمدّن اسالم  ،تمدّن ایران اسات کاه
هم محقّقان و تمدّننویسان هه نقش مرمّ آن در هالندگ تمدّن اسالم اقرار دارند .مشاارکت و مداخلا
ایرانیان در اوجگیری تمدّن اسالم  ،مستلزم دارا هودن پیشینهای کران و غنا اسات .طباق اساتناد منااه
تاریخ  ،ایران یک از تمدّنهای پرمای هاستان است که اقوام آن هر مدار وحدت ملّ و ثبات ارض هنا
شده است .فالت ایران هه عنوان مأمن اقوام آریای هه سرعت هر تارک تمدّن درخشیدن گرفت.
آثار هر جای مانده از واپسین سلسل ایران (ساسانیان) که مدّت چرارصد سال هر هخشهاای هزرگا
از جران آن روز فرمانروای کردند ،حکایات از ارجمنادی و توانمنادی دولاتماردان و مردماان ایاران
دارد .توجّه فرمانروایان ایران هه دانش و دانشپروری ،ایران را هه پایگاه علم شرق مبدّل نماود (ر.ک:
محمّدی مالیری.)121 :1311 ،
این حضور پر مایه و پیوست ایرانیان در عرصههای مختلف تاریخ جران همچنین دارا هودن موقعیّات
جغرافیای مناسب ،موجب شد تا ایران در طول تاریخ حیات تمدّن هه کارّات در معار

ترااجم اقاوام

مختلف قرار گیرد و گاه نیز مدّتها زیر سلط هیگانگان درآید .در این میان فتوحات اسالم در ایران و
سقوط دولت ساسان  ،شرایط ویژه و دگرگون را در این سرزمین کرن ایجاد نمود .در روند پر سرعت
فتح ایران توسّط اعراب مسلمان ،هرگز ایرانیان فرهنگ ملّ خود را هه طور کامل تارک نکردناد ،هلکاه
در رویاروی ها فرهنگ اساالم  ،اهتادا هخشهاای مرمّا از آن را پایرفتناد و ساپ

در اعاتالی ساایر

هخشهای معرفت و علم آن کوشیدند .در مواجره ها زهان عره هه عنوان رکن مرمّ فرهناگپاایری و
عنصر ارتباط جران اسالم ،اگرچه ایرانیان آن را جایگزین زهان فارسا نکردناد ،امّاا در مقاام مقاهلاه و
تعار

ها زهان عره نیز هرنیامدند ،هلکه سرساختانه و عالقاهمنداناه نگاهباان اصال آن هودناد .حتّا در

دورههای که مراکز اصل زهان و فرهنگ عرها دچاار ضاعف و سسات هاود ،شاررهای هازرگ ایاران
پیوسته یک از مراکز مرمّ حفظ و توسع این زهان هه شمار م رفت (همان.)11 :
در این میان ،ها قدرتگیری عبّاسایان و حضاور آناان در رأ

جامعا اساالم  ،شارایط ایرانیاان نیاز

دگرگون گشت .این دوره که یک از ادوار مرمّ و تعیاینکننادة تمادّن اساالم اسات ،عرصاهای ناوین

 /18کاوشنام ادهیّات تطبیق  ،سال ششم ،شمارة  ،21هرار 1331

هرای انجام فعّالیّت و مشارکت ایرانیان در جامع اسالم ایجاد کرد .عبّاسیان کاه هاه مادد ایرانیاان روی
کار آمدند ،هه پا

خدمات ایشان ،آنان را هه اهناء الدّولاه موساوم کردناد (ر.ک :جااحظ ،1338 ،ج :2

 )111و در تقویت پایگاه ایران و شررهای آن کوشیدند .خلفاای عبّاسا هاه پاسداشات خادمت ایشاان،
کارها و مشاغل مرمّ را هدانها سپردند .از این پ  ،حضور فضال و دانشمندان و صاحبنفوذان ایرانا
در درهار خلفای اسالم فزون یافت .ها حضور خاندانهای ایران اثرگاااری چاون نوهخات ،هرماک و
سرل در عرص علم و سیاست ،تالش در جرت ایجاد زمینا گارایش هاه آداب ،سانن و سالوک ایرانا
دوچندان شد .در همین دوره است که ایرانیان هه دلیال دارا هاودن تمادّن ریشاهدار و کران ،هار مظااهر
تمدّن اسالم مرمترین تأثیر را نرادند (ر.ک :کریمر ،ه تا.)81 :
احمد امین مصری ضمن تأکید هر تاأثیر فرهناگ ایرانا هار فرهناگ عرها  ،ایان تاأثیر را هیشاتر در
موضوعات چون :طرز تفکّر ایرانیان ،لغات فراوان ایران  ،امثال و حکم ،موسیق و غنا و همچنین دیوان
انشاء و اصول نامهنگاری م داند (ر.ک :امین )81 :2111 ،امّا واقعیّت آن است کاه فعّالیّتهاای ایرانیاان
در این خالصه نم شد و فرهیختگان ایرانا در هخشهاای مختلاف چاون :احکاام دینا  ،علاوم ادها ،
قضای  ،سیاس و اجتمااع جرادی هلیام نمودناد و در علام حادیث ،تفسایر ،کاالم و تصاوّ

سارآمد

روزگار شدند( .ر.ک :جان احمدی )11 :1381 ،شاید هه دلیال هماین حضاور چشامگیر اسات کاه اهان
خلدون ،متفکّر هزرگ تونس اعترا

م کند هه اینکاه هیشاتر دانشاوران اساالم از ایرانیاناناد ،خاواه در

علوم شرع و خواه در دانشهای عقل (ر.ک :اهن خلدون ،1311 ،ج .)1118 :2
حضور پر مایه و مؤثّر ایرانیان در عرصاههای مختلاف فرهنگا و تمادّن اساالم ،هاعاث گردیاد تاا
نویسندگان و پژوهشگران مختلف ،کوشش نمایند تا این حضور را در آثاار و نوشاتههای کاه هاه رشات
تحریر درم آورند هازتاب دهند.
 .1پردازش تحليلی موضوع
 .2-1معرّفی اثر

کتاب تاریخ ادهیّات عصر عبّاس در پرتو فرهنگ و تمدّن ایرانیان هاستان اثر وحید سابزیانپاور یکا از
این آثااری اسات کاه هاه مساأل اثرگاااری فرهناگ و تمادّن ایاران هاساتان در ادهیّاات عصار عبّاسایان
م پردازد .این کتاب در پنج فصل و توسّط انتشارات یاردانش در سال  1331هه چاپ رسایده اسات .هار
اسا

آنچه نویسندة محترم در مقدّمه کتاب هیان داشته ،تالش نموده تا سیر شاکوفای ادب عرها را در
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پرتو فرهنگ و تمدّن ایرانیان هاستان مورد هررس قرار دهد .وی در این مورد ما نویساد« :هاد

ماا در

این کتاب ،ارائ متن عره  ،متنوّع و هد دار ،ها استناد هه مناه عرها قادیم و جدیاد هاه دانشاجویان و
عالقهمندان زهان و ادهیّات عره است تا عالوه هر قرائت متون عره  ،ها فرهنگ و ادب گمشادة ایرانیاان
قبل از اسالم و تأثیر آن در تمدّن اسالم آشنا شوند( ».سبزیانپور)1 :1331 ،
در فصل اوّل کتاب که هه اسالم در ایاران و عوامال ساقوط دولات هن امیّاه اختصاا

یافتاه اسات؛

مباحث چون ادب عبّاس  ،انگیزة حمل اعراب هه ایران ،شیوة هرخورد عربها ها آثار فرهنگ ایرانیاان و
عوامل سقوط دولت هن امیّه را شامل م شود.
در فصل دوّم ،ها عنوان سرنگون هن امیّه و حاکمیّت هن عبّا  ،نویسنده تالش نماوده تاا هاه هررسا
مباحث چون :نقش موال و ایرانیان در سقوط هن امیّه و پیروزی هن عبّا  ،آغاز دولت هن عبّا  ،رفتاار
هن عبّا

ها هن امیّه و قیامهای خونین ایرانیان هپردازد .در فصل سوّم که تأسی

دولت عبّاسا هاه دسات

ایرانیان را مورد هررس قارار داده هار روناد تشاکیل دولات عبّاسا از ساوی ایرانیاان ،نیااز عربهاا هاه
شیوههای حکمران ایرانیان ،تقلید از ایرانیان در نظام موروث و انتقال مرکز خالفات عبّاسایان هاه هغاداد
تأکید دارد .در نرایت ،فصلهای چراارم و پانجم کاه هاه نظار ما رساد فصاول اصال کتااب را شاامل
م شود ،وجوه مختلف نفوذ فرهنگ ایران هه فرهناگ عرها و عبّاسا را ماورد توجّاه و هررسا قارار
م دهد .استمرار دیوان خراج هه شیوة ایرانیان ،انتقال فرهنگ ایران هاه فرهناگ عرها  ،تاأثیر موسایق ،
اعیاد ،نوع پوشش ،امثال و حکم ،واژگان ،پندنویس و تأثیر خردگرای ایران هر اندیش اعراب ،هخشا
از این وجوه را تشکیل م دهند.
مطالب پایان کتاب ،مشاتمل اسات هار تنظایم یادداشاتهای تشاریح  ،ارائا یاک اصاطالحنامه و
واژهنامه و هیان فررست مناه و مآخا مورد استفادة پژوهش است .ها ذکر این مختصر در هاب معرّف اثار
و ساختار پژوهش آن ،هه هررس و نقد شکل و محتوای اثر م پردازیم.
 .1-1بررسی و نقد شکلی و ظاهری اثر

در هررس و نقد شکل و ظاهری اثر ،نکات ذیل قاهل توجّه است:
 کیفیّت فنّ و ظاهری اثر از نظر طرح جلد؛ گویا و در حدّ معمول است. ها توجّه هه عنوان کتاب که دو مؤلّف مرام تااریخ ادهیّاات و فرهناگ و تمادّن ایرانیاان هاساتان را درهارم گیرد ،طرح جلد هم از حیث تصویر و هم از نظر طیف رنگ م توانست جاّابتر و دلنشینتر هاشد.
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 از حیث حرو نگاری؛ قلم هه کار رفته در کتاب ،ریز هوده و هاعث خستگ خواننده ما گاردد .ایانمسأله در مقدّم کتاب ،هیشتر هه چشم م خورد.
 صفحهآرای کتاب ،مناسب و قاهلقبول و از نظار کیفیات شاکل و چااپ اثار ،نسابتاً خاوب ارزیااهم شود.
 همچنین صحّاف کتاب ،خوب و محکم هوده و ها توجّه هه حجم کتاب از جرت قط  ،مناسب است. از نظر میزان رعایت قواعد عموم نگارش و ویرایش تخصّص اثر ،قواعد عموم نگارش در متن هاهخوه رعایت شده ،امّا هه صورت فنّ  ،نیازمند ویرایش مجدّد است.
 کتاب از منظر روان و رسا هودن؛ هرای مخاطبین تخصّص دارای نثری روان و رسا است. .9-1بررسی ابعاد محتوایی اثر

نخستین نکتهای که در نقد یک اثر ،هایست مورد توجّه قرار گیرد ،اهدا
تولید یک متن است .ها هررس این اهدا

و انگیزههاای نگارنادة اثار از

و انگیزههای مؤلّف است که م توان هه درست میزان توفیاق

و عدم توفیق یک اثر از دیدگاه مخاطبان و ناقدان مورد توجّاه و ارزیااه دقیاق قارار گیارد .در مقدّماه،
نگارنده مدّع است که «هد

ما در این کتاب ،ارائ متن عره  ،متنوّع و هد دار ،ها اساتناد هاه منااه

عره قدیم و جدید هه دانشجویان و عالقهمندان زهان و ادهیّاات عرها اسات تاا عاالوه هار قرائات متاون
عرها  ،هاا فرهنااگ و ادب گمشاده ایرانیااان قبال از اساالم و تااأثیر آن در تمادّن اسااالم آشانا شااوند».
(سبزیانپور)1 :1331 ،
هر اسا

چنین نگرش  ،چند نکته در هاب عنوان و متن این اثر ها توجّه هه انگیزههاا و اهادا

مؤلّاف

قاهل نقد و هررس است .نخست اینکه ،مؤلّف هر تولید یک متن عرها در حاوزة ادهیّاات عصار عبّاسا
تأکید کرده در حال که عنوان و متن کتاب چنین هدف را پوشش نداده است؛ در فرایند کتااب ،آنچاه
دیده شده این است که عنوان و متن اثر ،هیشتر نشاندهندة هیان تاریخ و تمدّن اسات و اثرگاااری آن
در عرص ادب عصر عبّاسیان را هه خوه دنبال نکرده است .ثانیاً هم آنچه نگارنده هاه عناوان ارائا ماتن
عره از آن سخن گفته ،نقلقول از متون و تحقیقات است و هه تولید متن مستقلّ که حااک از حضاور
نگارنده در تولید متن هر اسا

مناه ماکور هاشد ،دیده نشده است .نگاه هه متنهای عره موجاود در

محتوای کتاب ،هه درست این روند را نشان م دهد .افزون هر این ،عنوان کتاب ،گویای چنین مقصودی
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نیست و خواننده ها دیدن عنوان اثر ،منتظر مطالع یک اثر تحلیل و انتقادی است ،در حال که در متن ها
رویکرد کامالً متفاوت روای و نقل که مورد اشاره قرار گرفت ،مواجه م گردد.
اگرچه نویسنده ،هررس یک هازة زمان مشخّ

از تاریخ اسالم ،یعن عصر عبّاسایان را مبناای کاار

خود قرار داده است ،امّا در یک ارزیاه کلّ از حیاث تسلسال عنااوین ،اثار از نظام و انساجام مطالاب
هرخوردار نیست و فرآیند تقسیمهندی تاریخ عصار عبّاسایان و تاأثیر فرهناگ و تمادّن ایاران هاساتان و
چگونگ این اثرگااری و مقاط ماؤثّر و اثرگااار تااریخ آن ماورد توجّاه جادّی واقا نشاده اسات.
همچنین از نظر رعایت توال تاریخ حوادث و انسجام مطالب داخل هر فصل ،این مشکل پیوساته وجاود
داشته و فصول کتاب از روال منظّم هرخوردار نبوده و دارای نظم و استحکام الزم نم هاشند .هه عناوان
مثال؛ در شروع فصل اوّل که هه ورود اسالم هه ایران و عوامال ساقوط دولات هن امیّاه اختصاا

یافتاه،

اوّلین عنوان که خواننده ها آن مواجه م شود ادب عبّاس است که هیچ ارتباط ها عناوان فصال نادارد.
ضمن اینکه ،عناوین چون :سقوط هن امیّه ،نقش ایرانیان در پیاروزی عبّاسایان ،تأسای

دولات عبّاسا ،

چندین هار در فصول اوّل ،دوّم و سوّم تکرار م شوند .هه نظر م رسد ،نویسنده م توانست مطالاب را هاا
انسجام و نظم منطق هرتری تنظیم نماید.
از جرت میزان اعتبار علم مناه  ،ها توجّه هه ماهیّت اثر که متن تاریخ اسات و هاا توجّاه هاه مقطا
زمان آن که متعلّق هه سدههای اوّلیّ تاریخ اسالم م هاشد ،هاید گفت که نویسنده در اساتفاده از منااه و
تحقیقات الزم هم از حیث تنوّع و هام از حیاث اهمّیّات و اعتباار موفّاق هاوده اسات .البتّاه در مطالعاات
تاریخ  ،هرچند استفاده از مناه و پژوهشهای جدید هم م تواند هر غنای اثر هیفزاید ،امّا دستیااه هاه
مآخا اصیل و معتبر و توجّه هاه اعتباار و اصاالت اساناد در گازینش و نقال اطّالعاات از اهمّیّات ویاژه و
هیشتری هرخوردار است .در اثر حاضر نیز هر همین اسا

و از جرت ارجاع هه مناه  ،تکی اصل نویسانده

هر مناه اصیل و کرن هوده ،امّا در عین حال ،از مناه جدید نیز هه خاوه اساتفاده شاده اسات .از جرات
توجّه هه اصول منب ده علم و میزان دقّت در استنادات و ارجاعات اثر ،موردی از عدم رعایت امانات
و دقت در استنادات و ارجاعات مشاهده نگردید.
در مورد میزان رعایت ه طرف علم (عدم سوگیری و جانابداری غیرعلما ) در تحلیلهاای ایان
اثر نیز هاید گفت :نویسنده تالش نموده تا در هیان نحوة تعامل جران ایران هاا فرهناگ عرها و کیفیّات
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این تعامل در قبل و هعد از اسالم ،جانب اعتادال و انصاا

را رعایات نمایاد و در ایان هااره نیاز هاه نظار

م رسد ،موفّق هوده است.
از حیث نوآوری در این اثر و طرح نظریّ علم جدید ،ارائ ساختار علم نو ،هه کاارگیری ادهیّاات
علم روزآمد ،طرح یک افق نو و خالّقیّت ویژه ،تنظیم جدید از مباحث ،طرح استدالل نو و ...م تاوان
گفت :این اثر فاقد نوآوری هوده و مانند هسیاری از آثار دیگار موجاود در ایان حاوزه ،تاالش نویسانده
توساط اعاراب مسالمان و تاأثیر ایان فاتح هار
متمرکز هر ارائ تصویری از تحوّالت مرهوط هه فتح ایرانّ ،
شکلگیری فرهنگ و تمدّن اسالم  -عره در هازة زمان مورد نظر در کتاب و آن هم هیشتر هر اساا
روش توصیف هوده است؛ هناهراین ،در مجموع خالّقیّت ویژه و یا نوآوری خاصّ در اثر دیده نم شود.
در مورد میزان سازواری محتوای علم  -پژوهش اثر ها مبان و پیشفر های مورد قبول آن هایاد
گفت :پیشفر

اثر ،این هوده که سرزمین ایران و ساکنان آن در پیش از ظرور اسالم از پیشاین غنا و

پر مایهای در حوزههای مختلف فکری ،فرهنگ و تمدّن هرخوردار هودهاند .این مسأله هاعث گردید تاا
هعد از فتح ایران ،توسّط اعراب مسلمان ،زمینههای انتقال این تمدّن هه فرهنگ قوم فااتح فاراهم گاردد و
هه زودی فاتحان عرب ،خود را در سایهسار تمدّن قوم مغلوب احساا

نمایناد .ایان مساأله ،هاه ویاژه در

حوزة تأثیر فرهنگ و ادب ایران هر فرهنگ عره کامالً مشرود است .نویسنده در این هااره ما نویساد:
«مردم این سرزمین نه تنرا پیشینهای هرجساته و واال داشاتهاند کاه منشاأ تحاوّل و توساع فرهناگ و ادب
عره هودهاند ،هه گونهای که هم محقّقان و صاحبنظران هه این حقیقت اقرار دارناد کاه دوران طالیا
فرهنگ و ادب عره در سای نفوذ و حاکمیّت فرهنگ و ادب ایران هه وجود آمد و اگر ایرانیان گردن
هه اطاعت از دین اسالم نم گااشتند ،ادب عبّاس هه این پایه از رشد و اعتالء نم رساید» (سابزیانپاور،
 .)1 :1331هر این اسا  ،هرچند نویسنده تالش نموده تا ها هیاان دساتاوردهای فرهنگا و تمادّن ایاران
پیش از اسالم و تأثیر این دستاوردها هر شکلگیری فرهنگ و تمدّن اسالم و اندیش عره سایر تادوین
اثر را در راستای همین مبنا و پیشفر

قرار دهد؛ امّا نکت قاهل توجّه و مرم آن اسات کاه پرساشهای

را که نویسنده در مقدّم کتاب هه عنوان پرسشهای اصل مطرح نماوده و هاد

پاژوهش را پاساخ هاه

آنها م داند در جریان و روند تحقیق مغفول واق شده و چندان مورد توجّه قرار نم گیرناد .هاه عناوان
نمونه ،پرسشهای نظیر راهط سکوت ایرانیان ها شکوفای ادهیّات عرب چیسات و چارا آگااه ماردم
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ایران از فرهنگ قبل از اسالم در این سرزمین اندک و ناچیز است در فرایند پژوهش ،پاسخ نم یاهند
و همچنان مبرم و هدون جواب هاق م مانند.
از نظر میزان سازواری محتوا ها مباان و اصاول دینا و اساالم و همچناین رویکارد اثار نسابت هاه
فرهنگ و ارزشهای اساالم هایاد گفات از آنجاا کاه هاد

نویسانده ،شارح و هررسا و هیاان سارم

سنّتهای فرهنگ و تمدّن ایران هاستان در ترکیب تمدّن اسالم و فرهنگ عره است ،م توان گفت
که محتوای اثر تا حدّ زیادی مرتبط ها فرهنگ و مبان اسالم است؛ هه عبارت دیگر از آنجاا کاه سارم
عنصر ایران در شکلگیری تمدّن اسالم متنوّع و حوزههای مختلف از جمله :اندیشههای دین  ،نظار و
عمل سیاس  ،الگوهاای اداری ،ادهیّاات ،علاوم و آداب و اخاالق را درهار ما گیارد (ر.ک :یارشااطر و
دیگران )21 :1381 ،توجّه هه نقش ایرانیان در توسع علوم اسالم هه عنوان نمونهای از ساازواری کتااب
ها مبان و اصول دین هه خوه دیده م شاود .ضامن آنکاه ایان اثار ما تواناد در توجّاه و عالقهمنادی
خوانندگان هه حوزة فرهنگ و تمدّن اسالم و ایران مؤثّر واق شود.
یک دیگر از نکات مرمّ و قاهل توجّه در مورد کتاب ،میزان انطباق محتوای اثر ها عناوان و فررسات
آن است که در این مورد هاید گفت :در هخش اوّل ،یعن میزان انطباق محتوای اثر ها عنوان ،ایان انطبااق
چندان هه چشم نم آید و شاید هتوان مرمترین نقطه ضعف اثار را هماین دانسات .هاه عباارت دیگار ،هاا
مطالع عنوان کتاب ،خواننده انتظار دارد تا تأثیر فرهناگ و تمادّن ایرانیاان هاساتان را در تااریخ ادهیّاات
عصر عبّاس از جمله در نظم ،نثر اده  ،نثر دیوان  ،رسالههای اخوان  ،قصّه و حکایت مشاهده نماید .یاا
هه عبارت هرتر تجلّ فرهنگ و تمدّن ایران را در حوزة ادهیّات عصر عبّاس هه نظاره هنشایند؛ امّاا آنچاه
در عمل اتّفاق م افتد و در هیشتر فصول دیده م شود ،چندان ارتباط ها عنوان اثر ندارد .هه عنوان مثاال،
هخش از مطالب مرهوط هه فصول اوّل ،دوّم و سوّم همچون :سیاست هن عبّا
نزاع هن عبّا

و علویها در جانشین پیامبر (

هرای دستیاه هاه قادرت،

) و قیامهای خونین ایرانیان چنادان انطبااق هاا موضاوع

کتاب ندارد؛ امّا از نظر میزان انطباق محتوای اثر ها فررست آن هاید گفت که این مسأله هه خوه رعایات
شده و موردی از عدم انطباق دیده نم شود.
در ارتباط ها میزان تناسب و جامعیّت محتوا و موضوع این اثر ها درو
وزارت علوم و ها توجّه هه اهدا

درو

تعریف شده در سرفصالهای

مورد نظار در مقااط مختلاف تحصایل  ،هایاد گفات ایان اثار
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م تواند هه عنوان یک منب فرع و مکمّل در هرخ از درو

رشتههای تاریخ و زهاان و ادهیّاات عارب

در مقاط کارشناس و یا کارشناس ارشد مورد استفاده قرار گیرد.
در نرایت در مورد مؤلّفههای جامعیاّت صوری کتاب مانند پیشاگفتار ،مقدّماه ،فررسات ،جم هنادی
نرای  ،نتیجهگیری ،تمرین و آزمون ،جدول ،تصویر و نمودار و نقشه و ...هاید گفات؛ مقدّما کتااب هاه
خوه و هر اسا

معیارها و رسالت اصل مقدّمه که پاسخگوی هه چرای مطالعا انجاام شاده و انگیازة

پژوهشگر از انجام آن م هاشد تدوین شده است .فررست مطالب اگرچه هه خوه تنظیم گردیده امّاا در
هرخ موارد تکرار مطالب و همپوشان دیده م شود که این مسأله هم ناشا از اشاکال محتاوای اثار و
عدم نظم و انسجام آن است .از نظار کیفیّات ،میازان کاارهرد و معادلساازی اصاطالحات تخصّصا در
فصول مختلف این اثر ها توجّه هه روان و رسا هودن نزد مخاطاب تخصّصا آن هایاد گفات :اثار ،حااوی
مفاهیم و اصطالحات است که هرای مخاطب تخصّص آن هیگانه و دور از ذهن نیست.
 .3-1نکات کلّی ضعف اثر به لحاظ شکلی و محتوایی

در هررس شکل و محتوای کتاب عالوه هر نکات که ذکر گردید ،هرخ اغاالط و کاسات هاای قاهال
تأمّل وجود دارد که هه شرح ذیل هیان م گردد:
 در هرخ موارد تکرار مطالب و همپوشان در فررست مطالب و در متن دیده م شود. انسجام و ارتباط میان فصول ،نیاز هه هازنگری دارد. عناوین فصول ،ساختار و شااکل اصال پاژوهش هاا عناوان اصال کتااب ساازگاری چنادان نادارد.هازنگری این ساختار هر اسا

عنوان و متغیّرهای آن الزم و ضروری است.

 کتاب ،فاقد جم هندی فصل و ارتباطات میان فصل است. کتاب ،فاقد جم هندی نرای و نتیجهگیری هه عنوان هخش از سااختار اصال تحقیاق اسات و تحقیاقهدون نتیجهگیری الزم ،اهتر هه نظر م رسد.
 هخش عمدة کتاب ،نقلقولهای هه زهان عره است که تناسب چندان ها زهان اصل کتااب کاه زهاانفارس است ،ندارد .تداوم این شیوه در هخش اعظم از صفحات کتاب ،این اثر را هیشتر هاه یاک اثار
نقل نزدیک نموده است.
 مؤلّف در کلّ اثر ،شیوة نقل را اتّخاذ نموده و از هرگونه تحلیل درهارة اسناد و روایات و نقلها پرهیزنموده است.
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 مؤلّف در نقد و داوری روایات و هه ویژه در حوزة تعیین و هررس صحّت و سقم روایات یا مقایساه ونقد آنها کوشش انجام نداده است.
 هایست گفت که هه واسط اتّخاذ شیوة نقل  ،نگارنده هاه عناوان مؤلّاف حضاور جادّی در ماتن کتاابندارد لاا مطالب متن کتاب در هسیاری از موارد نقل آثار مورّخان و ادهای نظیار «عمار فاروخ ،شاوق
ضیف ،عاکوب ،محمّدی مالیری ،امین ،طه حسین و ...است» (ر.ک 18-31 ،31-23 ،21-1 :چنانکاه
مشاهده م شود هخش اعظم مطالب نقل است و سایر هخشهای کتاب نیز هاا هماین رویکارد نگاشاته
شده است).
 سیر مطالب و محتوای کتاب در راستای پاسخ هه پرسشهای تحقیق تنظیم نگردیده است. -در هررس مسأل پایرش دین اسالم در ایران ،اجبار یا استقبال (

 ،)8مطلب دال هار رغبات یاا عادم

رغبت ایرانیان هه پایرش آیین جدید ذکر نگردیده و هیان واقع مالقات جعفر هن اه طالب ها نجاشا
و ذکر سخنان وی اگرچه در تبیین ماهیّت دین اسالم مرم است امّا ارتباط ها موضوع هحث ندارد.
 -در مبحث انگیزة حمله هه ایران (

 )11صرفاً هه هیاان اهادا

خلیفا دوّم از حملاه هاه ایاران و نحاوة

مواجره ها سرزمینهای مفتوحه هسنده شده و هه عوامل دیگر اشارهای نشده است.
 دالیل سقوط هن امیه م توانست هه صورت منسجمتر در یک فصل ارائه گاردد .هاا وجاود اختصاافصل اوّل هه این دالیل ،مجدّداً در آغاز فصل دوّم هه نقش ماوال و ایرانیاان در ساقوط هن امیّاه اشااره
شده است.
 هرخ عناوین ،مانند نقش ایرانیان در تشکیل حکومت عبّاس در چند جا تکرار شده است. هرخ عناوین فصل دوّم ،مانند اسرااعراب در قالب اختال

هن عبّا

امین ومأمون (ص

و فقر مردم ،قیامهای خونین ایرانیان و نزاع ایرانیاان و
 33و  )31ارتباط ها مسأل تحقیق ندارد.

 -زیاد هن اهیه که هه اشتباه هه عنوان اوّلین خلیف مسالمان از او یااد شاده (

 )38یکا از والیاان اماوی

است که در زمان معاویه ،مدّت عردهدار حکومت هصره و کوفه هود.
 در هرخ موارد تعار های در مطالب ذکر شده دیده م شود .در حال که در صافح  11هاه مساألکتابسوزی اعراب در ایران اشاره شده و توجیه آن نیز ذکر م گردد .در صفحه  13هه نقا
پیشین پرداخته م شود.

مطلاب
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 -حجّاج هن یوسف که از وی هه عنوان خلیف اموی یااد شاده اسات (

 )11از والیاان عبادالملک هان

مروان خلیف اموی محسوب م شود.
 )112ارتباط ها مسأل تحقیق نداشته و هیشتر هه هیاان

 عنوان هازتاب شخصیّت عرب در مناه عره (روحیّات عرب جاهل م پردازد.
 -عنوان حاکمیّت زهان عره در ایران (

 )121کامالً در تضاد ها مسأل پژوهش هوده و هیشتر هاه تاأثیر

زهان و ادهیّات عرب هر فرهنگ ایران م پردازد.
 ها وجود آنکه عنوان فصل پنجم ،جلوههای فرهنگ ایرانا در فرهناگ عبّاسا اسات ،طارح مبااحثچون مضامین ایران در قرآن و نرج البالغه (

 )111چندان ها عنوان فصل هماهنگ ندارد.

 از هرمزان هه عنوان یک از دهقانان یاد شده است ،در حال که هرمزان از اشراخاندانهای ممتاز ایران هوده ،نه از دهقانان (

 ،11سطر .)3

 در ذکر قیامهای خونخاواه اهومسالم از قیاام هاه ناام اساتاتیاستادسی

یا استاذ سی

است (

و در شمار یکا از

یااد شاده کاه نگاارش درسات آن

 31سطر )11

 .1-1نقدی بر رویکرد روششناسی اثر

هررس «تاریخ ادهیّات عصر عبّاسیان آن هم در پرتو فرهنگ و تمدّن ایرانیاان هاساتان» عناوان کاه قارار
است نسبت میان دو متغیّر تاریخ ادهیّات عصر عبّاسیان و فرهنگ و تمدّن ایران هاساتان را روشان نماییاد.
هدون تردید ،هرای هررس و سنجش نسبت ایان دو متغیّار مااکور و تبیاین اثرگاااری فرهناگ و تمادّن
ایران هر ادب عصار عبّاسایان ،هادون اتّخااذ روششناسا و رویکارد پژوهشا مشاخّ

 ،راه هاه جاای

نخواهد هرد.
یک از وجوههای کاست های هرجست اثر ماکور ،فقادان اتّخااذ روش و راهبارد مشاخّ
اسا

پژوهشا هار

عنوان مورد پژوهش است .این نکت مرم ،ضعف هرجست اثار را در عادم اتّخااذ روش مناساب در

فرایند پژوهش نشان م دهد .البتّه ،نویسنده خود در آغاز پژوهش ها اذعان هاه ایان مساأله تاالش نماوده
خیال خویش و مخاطبان را در این زمینه راحت سازد و در این هاب چنین نگاشته است:
«از آنجا که هه سبب وجود دو جریان قدرتمند شاعوه  ،هسایاری از مباحاث ایان کتااب ماورد اخاتال
است ،تشخی

حق و هاطل و سره از ناسره در آنها هسیار دشوار است و تأمّل و تعمّق فراوان ما طلباد؛

نقد و هررس کتاب تاریخ ادهیّات عصر عبّاس در پرتو فرهنگ و تمدّن ایرانیان هاستان اثر وحید سبزیانپور 21/

هه همین سبب در هسیاری از مباحث کتاب از اظرار نظر خودداری کرده هاه نقال ساخنان دیگاران اکتفاا
کرده راه را هرای نقد و هررس هاز گااشتهایم هه این امید که ایان سارنخها در پژوهشهاای دیگاری هاه
رشتههای محکم منتر گردد .اختال

سلیقه و دیدگاههای مثبت و منف نسبت هاه جریانهاای تااریخ

و فرهنگ امری طبیع است و از جمله حقوق فردی و اجتماع انسانهاست امّا آنچه شایان ذکر اسات
اینکه در مباحث علم و فضای پژوهش جز معیارهای منطق و عقالنا چیازی نبایاد حااکم شاود .هاه
همین سبب ،مؤلّف این اثر ،ها قدم نرادن در جادّة احتیاط و احتراز از گزافه ،امید فراوان دارد که تازیانا
خشن انتقاد و سرزنش ،جای خود را هه عیار نقد گرانقدر و سنج گرانسنگ انصاا
دهد( ».

و حقیقاتجوی

)1

همانطور که از این سخنان هرم آید ،مؤلّف در صادد هررسا و پاژوهش منتقداناه و تحلیلا هارای
سنجش و نقد این نکته که فرهنگ و تمدّن ایرانیان هاستان چگونه و چرا هار ادهیّاات عصار عبّاسا تاأثیر
نراده است ،نیست ،هلکه هه واسط سخت کار و صعوهت راه و اختال

آراء صارفاً هاه هیاان و نقال آرا و

دیدگاههای دیگران هسنده نموده است و تالش ایشان صرفاً هنا هه گفت خاود مؤلّاف هار ایان مادار قارار
گرفته که سرنخهای از این اختال

دیدگاهها و تأثیرگااریها را هرای مخاطباان آشاکار ساازد .طبیعتااً

چنین رویکردی که فاقد معیارهاای تحلیلا و سانجش انتقاادی اسات ،نما تواناد صاحّت و ساقم ایان
تأثیرگااری و میزان و عناصر و مؤلّفههای اثرگاار در این حوزه را مورد سنجش و ارزیاه علما قارار
دهد .مؤلّف در سراسر کتاب ،این رویکرد نقل را دنبال نموده و هه نحوی تالش نموده ها اتّکا هه نظرات
دیگران و گزینش و چینش آنها ،دیدگاه مورد نظر خویش که حاک از این اثرگاااری اسات را نشاان
دهد .نگارنده در پایان مطالب ماکور ،هر اتّخاذ معیارهای عقل و منطق تأکیاد کارده اسات و امیادوار
است که نقد اثر خویش را هر همین معیارها هه نظاره هنشیند .در حال که ها اتّخااذ روش نقلا و احتیااط
هسیار ،از هیان تحلیل  -نقدی ،پرهیز نموده است و روش روای و نقلا را دنباال نماوده اسات؛ از ایان
لحاظ ،روششناس ای که اتّخاذ نموده ،روش نقل و فاقد معیارهای سانجش تحلیلا و انتقاادی اسات.
قطعاً اتّخاذ رویکرد نقل  ،ما را در هراهر روایتها ه تفاوت و خنث م ساازد و اجاازه هررسا صاحّت و
سقم روایت و دیدگاههای رایج را نم دهد و مدّعا در هراهر معیارهای منطق و عقالنا هاه نقاد کشایده
نم شود و هه نادرست یا درست  ،علال و عوامال ،چیسات و ماهیّات و موجباات حاوادث و مؤلّفاههاای
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شکلگیری تحوّالت راه نم یاهد .هه هر حال ،مؤلّف ها آگاه هه ایان نقیصاه ،ایان روش را تارجیح داده و
اثر را از شکل یک عنوان پژوهش  ،هیشتر هه گردآوری نزدیک نماوده و از تأمّال و تعمّاق فاراوان اجتنااب
نموده است (همان) اگر مؤلّف از این رویکرد روششناس نقل فاصله م گرفات و هاا دیادگاه تحلیلا و
نقدی هه مصالح و موادّ تاریخ فراهم آمده م نگریست قطعاً نتایج متفاوت هه دست ما داد؛ ماثالً ،مؤلّاف
از نقد روایات گزافهگویانهای نظیر ناهودی هم کتب فارس هه دست طاهر ذوالیمینین (

 )121و یاا نقاد

و هرتر ،هه عنوان نقطا مشاترک

ادّعای اعتقاد هه فره ایزدی هه معنای اختصا

حاکمیّت هه یک نژاد خا

فکری ایرانیان و شیعیان خودداری نموده (

 )23در حال که اینگونه روایات و نظرات نیازمناد توضایح

هیشتر است در غیر این صورت م تواند منشأ شبره در ذهن خواننده گاردد .ایان مساأله نیاز ناشا از اتّخااذ
رویکرد نقل و روای در روش مؤلّف اثر است؛ رویکردی کاه در قباال دادههاا و ماوادّ ماورد اساتفاده در
ساختار تحقیق ،نقّادانه و تحلیل نیست هلکه خنث و ه تفااوت اسات و صارفاً هاه هیاان و ذکار دیادگاههای
موافق و مخالف کفایت کرده و از اظرار نظر و رویاروی چالش ها آنها پرهیاز نماوده اسات .امیاد اسات
که اگر مؤلّف قصد هازنگری این مجموعه را دارد هه این جنب روششناس توجّه و ایان نقیصاه را هرطار
نماید .قطعاً ها تغییر این رویکرد نتایج جدیدتر و مناسبتری در فرآیند تحقیق حاصل م شود.
 .2-1بررسی نکات قوّت شکلی و محتوایی اثر

هر اثر علم عالوه هر کاست های خا ّ خاویش ،نکاات قاوّت و اثرهخشا دارد کاه شایساته اسات در
فرایند نقد مورد توجّه جدّی واق شود؛ تا نقد ،صرفاً نقدی از منظر سنجش کاست ها هه شمار نیاید؛ هلکه
عین سخط و عین رضا را درهم آمیزد و ها انصا  ،داوری صورت هگیرد .هنااهراین ،ناقاد ما هایسات هاا
معیاری منصفانه نکات قاوّت اثار را هیاان کناد و زمینا تقویات رویکارد علما را هیاان نمایاد و تاالش
پدیدآورنده و نتایج زحمات ایشان را نادیده نگیارد .هار ایان اساا

هاا توجّاه هاه ذکار نکاات ضاعف و

کاست های اثر ،نکات قوّت این اثر نیز هه شکل زیر هیان م شود:
 در هخش نمونهخوان و اغالط چاپ ؛ دقّت هسیاری هه عمل آمده و هه ندرت مواردی از اغالط چااپدیده م شود که این خود یک از نقاط قوّت کتاب است.
 مناه و شیوة استناد هه آنها ها رعایت امانتداری علم صورت گرفته است. یادداشتها و تعلیقات مناسب تریّه و تنظیم شده است. -واژهنامه و اصطالحنام ارزشمند هرای کتاب تریّه و تنظیم شده است.

نقد و هررس کتاب تاریخ ادهیّات عصر عبّاس در پرتو فرهنگ و تمدّن ایرانیان هاستان اثر وحید سبزیانپور 23/

 نکت هسیار ارزشمند اثر ،این است که در هررس کتاب ،هه عناوین و موضوعات متعادّدی اشااره شادهکه م تواند موضوع پژوهشهای مستقل هاشد و از این لحاظ ،اثر ،راهنمای موضاوع مناساب هارای
دانشجویان و پژوهشگران است که هخواهند اینگونه موضوعات و مباحث در حوزة فرهنگ و تمدّن
ایران هاستان و آثار آن در تمدّن اسالم را مورد هررس قرار دهند.
 در حرو چین و ویرایش دقّت نظر خوه هه عمل آمده است. نویسنده در مراجعه هه مناه الزم ،هم از حیث تنوّع و هم از حیث اهمّیّت و اعتبار ،موفّق هوده است. در ارتباط ها استفادة محقّق از پژوهشهای جدید نیز هایاد گفات :هاه نظار ما رساد تسالّط و شاناختنویسنده از پژوهشهای جدید هاعث گردیده تا ضمن هررهگیری از ایان منااه  ،مجموعا ارزنادهای از
تحقیقات جدید در این اثر هه خوانندگان معرّف گردد و در عین حال ،مطالب و نکات اساس مناساب
که در آنها وجود دارد نقل شود که این مسأله ،یک دیگر از نقاط قوّت کتاب هه حسااب ما آیاد و
مخاطبان را ها نقطه نظرات و دیدگاههای مؤلّفان اینگونه آثار ،آشنا م سازد.
 یک دیگر از نکات مورد توجّه که م توان آن را از وجوه هرجسته و نکات قوّت اثار مااکور قلمادادکرد این است که در اثر ماکور مؤلّف هه مجموعه مقاالت متعدّدی استناد نموده است که نویسنده در
متأسافانه علا رغام اینکاه مضاامین و
طول سالیان گاشته در این زمین علم تألیف نموده اسات؛ امّاا ّ
دیدگاههای نوین در این مقاالت مطرح شاده و هرخا از ایان مقااالت در شامار مقااالت پار اساتناد
هودهاند لیکن آثار و نتایج آن مقاالت در این کتااب هاه خاوه انعکاسا نداشاته هرچناد نگارناده هاه
حدود چرل مقاله و اثر خود در این زمینه اشاره کرده است.
 .9نتيجه
ها مطالع کتاب تاریخ ادهیّات عصر عبّاس در پرتاو فرهناگ و تمادّن ایرانیاان هاساتان ،ما تاوان دریافات آنچاه
نویسندة محترم در پ هیان آن هوده این است کاه ایرانیاان پا

از آشانای هاا اساالم و تطبیاق خاود هاا فرهناگ

اسالم  ،هالفاصله حرکت تمدّن خود را از سر گرفتند و راه گاشت خود را ادامه دادند .هازگشت ثبات سیاسا
هه ایران هعد از فتوحات و آشنای ایرانیان ها تعالیم اسالم و خو گرفتن آنها هه زهان جدید ،حدود یک قرن و نیم
هه درازا انجامید ،ول پ
این هار پ

از گاار از این دوران ،ایرانیان هالفاصله قاهلیّتهای تمدّن خود را هاه کاار گرفتناد و

از ورود هه ساحت نوران توحید و در مسیری جدید و الر  ،هار دیگر هه خلق تمدّن پرداختناد .ایان

مسأله ها قدرتگیری خلفای هن عبّا

هه اوج خود رسید .در عصر عبّاس  ،فضای تمدّن مناسب هاعث گردید تا
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شرایط هرای حضور گسترده و مؤثّر ایرانیان در عرصههای مختلف فرهنگ و تمدّن آماده گردد .نتیج این امار
دستاوردهای عظیم ،متنوّع ،غن و گسترده در حوزههای علم  ،اده  ،هنری ،اداری و سیاس هود .هدون تردیاد،
یک از ویژگ های کتاب آن است که م تواند زوایای فکری دانشجویان و خوانندگان را هاه پیشاین درخشاان
علم و تمدّن ایران آشنا ساخته و نحوة انتقال دستاوردهای آن هه تمدّن اسالم را روشن نماید .مطالع کتااب،
نشان م دهد که ایرانیان تجره تمدّن سازی غن ای را پشت سار گااشاتهاند؛ هنااهراین ،یکا از شاروط الزم در
احیاء ،تولیدکنندگ و هازیگری در عرص تمدّنسازی جران امروز ،وقو

هه تااریخ گاشاته اسات؛ زیارا هایچ

اقدام هدون پشتوان گاشته ،ریش تاریخ و حمایت فرهنگ استواری نخواهد داشت .هه همین دلیل است کاه
گفته م شود ،گاشته چراغ راه آینده است .از این رو ،ضمن تأکید مجدد هر اهمّیّت موضوع کتاب و احترام هاه
تالشهای نویسنده ،ضعفها و کاست های در اثر راه یافته که هه نظر م رسد هه منظور تحلیل و تبیین عمیاقتر،
جزئ تر و دقیقتر موضوع ،نکات هیان شده در هازنگری فرایند تحقیق ماورد توجّاه ناشار و مؤلّاف قارار گیارد،
تقویت رویکرد تحلیل و روششناس اثر ها فاصله گرفتن از رویکرد نقل و اتّخاذ نگرش انتقادی و تحلیلا در
هررس مباحث و کاهش رویکرد نقل  ،هماهنگ هیشتر ها سرفصلهای مصوّب وزارت علوم در رشتههای تاریخ
و ادهیّات عرب هه منظور استفادة هرتر دانشجویان و همچناین انساجام هرتار و هیشاتر مطالاب ،هاازنگری در ایجااد
سازواری میان فصول و تنظیم ساختار مطلوبتر هرای پژوهش ،ایجاد هماهنگ و ارتباط میان هخشهای مختلف
اثر ،تنظیم نتیجهگیری الزم هه عنوان یک هخش اساس در هر تحقیق ،تنظیم نامنامه و نمای اعالم و امااکن هارای
استفادة تحقیقات مخاطبان ،هرطر

نمودن اغالط و خطاهای تاریخ و رف اشکاالت چاپ مطرح شده و دقّت

نظر الزم در اعمال این پیشنرادها در تجدید چاپهای هعدی ،امید است که ها توجّه هه این نکات ،شاهد تجدیاد
نظر مطلوب در این اثر هاشیم.

کتابنامه
الف :کتابها

 .1امنی ،امحد ()5002؛ ضحی االسالم ،الطّبعة العاشرة ،بریوت :دار الکتاب العريب.
 .2اهن خلدون ،عبدالرّحمن ()1311؛ مقدّمه ،ترجم محمّد پروین گناهادی ،ترران :علم و فرهنگ .
 .3جان احمدی ،فاطمه ()1381؛ تاریخ فرهنگ و تمدّن اسالمی ،چاپ اوّل ،قم :دفتر نشر معار .

 .4اجلاظ ،،ابو عثمان عمرو بن حبر ()1991؛ البیان والتبینی ،بریوت :دار الکتب العلمیة.
 .1سبزیانپور ،وحید ()1331؛ تاریخ ادبيّات عصر عبّاسی در پرتو فرهنگ و تمـدّن ایرانيـان باسـتان ،چااپ اوّل،
ترران :یاردانش.
 .6کرمیر ،فون (يبات)؛ احلضارة االسالمیة ،بریوت :دار الفکر.

نقد و هررس کتاب تاریخ ادهیّات عصر عبّاس در پرتو فرهنگ و تمدّن ایرانیان هاستان اثر وحید سبزیانپور 31/

 .1کریم  ،جان اهلل و احمد رمضان ()1333؛ نقدنامة کتب و متون زبانشناسی ،ترران :پژوهشگاه علوم انساان
و مطالعات فرهنگ .
 .8محمّدی مالیری ،محمّد ()1311؛ فرهنگ ایران پيش از اسالم و آثار آن در تمدّن اسـالمی و ادبيّـات عربـی،
ترران :تو .
 .3یارشاطر ،احسان و دیگران ()1381؛ حضور ایران در جهان اسالم ،ترجم فریدون هدرهای ،چاپ اوّل ،تراران:
مرکز هازشناس اسالم و ایران.

ب :مجالّت
 .11هختیاری ،شرال ()1331؛ «هررس و نقد کتاب تمدّن اسالم در عصر عبّاسایان» ،پژوهشنامة انتقادی متون و
برنامههای علوم انسانی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،شمارة  ،31ص
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کلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ،جامعة رازي کرمانشاه
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دراسة و نقد كتاب اتريخ ادبیات عصر عباسی در پرتو فرهنگ و متدن ايرانیان ابستان لوحید

سبزاینبور2
سجاد دادفر1

أستاذ مساعد يف قسم التّاریخ ،جامعة رازی کرمانشاه ،إیران

رهرامي9

روحالل
أستاذ مشارک يف قسم التّاریخ ،جامعة رازی کرمانشاه ،إیران
امللخص
سیییطرة الف ییر واسییتیم عم عل ی رقعییة کب ییریة میین الع ییا قییدمیا وف ییرت عییدو واس ییتررارا م ّکاییا انیی یرانینی میین التّوس یین میین مر ییافتام والعمق ییات
انینسییانیّة فیمییا بیییاام .لریید میّر العییرب ضارییارة الفارسیییة إمییر ادیماییة ال ّدیایّیة والسیاسیییّة اإلیرانیّیة الواسییعة علی أجیریا کبییریة میین العییا ا ّ یة
عل بمد ااریة والیمن .عرب انتشار اإلسمم وفتح إیران علی أییدی العیرب أمیرت الثّرافیة واآلداب انییرانییة ومعیا ااریارة الفارسییة البیارزة
السیاسیة وااکومیة والعلیوم
أمرت بشتّ الطّرق ويف خمتلف اجملانیت عل اللّغة العربیّة ومرافتاا .مما ّأدی إل تر ّدم العیرب ورقییّام علی یعید ّ
واآلداب .یاید عییاا الرییاس دراسییة کتییاب اتریییخ أدبیییات عبییر عباسی در نرتییو فرعایین و ییدن ایرانیییان ضسییتان لوظییید سییبری نبییور شییکم
ودنیلیة .میین أبییرز مییا تو ّییلاا إلیییذ عییب عییاا الب ی أ ّن الؤلّیف الیرتم سییع جاعییدا لعاجلییة الوتییوا اعتمییادا علی البییادر الردمیییة واجلدیییدة.
الر یعف يف الکتییاب
ولریید ظاولاییا يف مرالاییا عییاا نریید ا مییر يف اجلانییب ّ
الر یو عل ی نرییاو الری ّیوة و ّ
الش یکلي والرییموي والااج یي وتسییلیا ّ
مامة الاّرد والاّاقد.
انطمقا من ّ
الکلمات الدلیلیة :إیران ،العرب ،اآلداب ،اارارة ،اارارة العبّاسیّة.
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