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 ایران کرمانشاه، دانشگاه رازی دانشیار گروه تاریخ،

 چکيده
آن،  و آرامش  پدید آورد که در ساای  استقرار هاستان آن روز، چیرگ  و سرآمدی ایرانیان هر هخش هزرگ  از جران

نفوذ  در عصر ساسانیان، در نتیج  .در میان خویش هپردازند و گسترش رواهط انسان  یسازفرهنگدمان توانستند هه مر

ایران  هه  تمدّن ثیرات کالن  را ازحیره و یمن، اعراب هه تدریج تأ ق هه ویژه در دو منط ؛ایران گستردة سیاس  و دین 

 یهااجلوهآداب و فرهنگ ایران  هه همراه  اعراب مسلمان، توسّطن دنبال گسترش اسالم و فتح ایرا هه دست آوردند.

و موجباات  ثیر گاااردأر فرهناگ و زهاان عرها  تاع هانوّمت یهانهیزمگوناگون و در  یهاراهت ایران از ملّ تمدّنهارز 

 هار ،نوشتار نیا .علوم و فنون فراهم آورد وادب و  حکومت و سیاست، فرهنگ ةرفت و تعال  اعراب را در گسترپیش

را از دو  پاورسابزیانوحیاد اثر  ،ایرانیان هاستان تمدّنتاریخ ادهیّات عصر عبّاس  در پرتو فرهنگ و کتاب آن است تا 

کوشش نموده تا ها تکیاه هار منااه   مؤلّفکه  دهد مکتاب نشان   هررس مورد نقد قرار دهد.شکل  و محتوای  منظر 

 و لیاتحل هررسا ، ،ت نقاداز آنجا که ماهیّا ،این حال ها هپردازد.یل موضوع و تحقیقات جدید هه هررس  و تحلاصل  

هاه معیارهاای علما   توجّهآن ها   شناسروشو  محتوای  ،ت و ضعف یک اثر در اهعاد شکل اه  علم  نقاط قوّارزی

 شود.پرداخته  هه تعریف فوق هه نقد اثر ماکور توجّه، در این پژوهش نیز تالش گردیده تا ها استنقد 

 .تمدّن ،انیعبّاس ،اتیّ اده ،اعراب ،ایران :واژگان کليدی
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 پيشگفتار
 تعریف موضوع. 2-2

 زدودن هاه هانوشاته ماهیّت ساختن روشن هر عالوه که دانست هانوشته و ثارآ تنقیح دانش توان م را نقد

 حسااب هه واکاوی نوع  نقد حیث، این از .کند م کمک آن یهاتیظرف ساختن هارور و هاآن از اهرام

 نگرش نوع و فکریحوزة  متون، یهاتیّقاهل کشف در را خواننده ،ترروشن عبارت هه و فرد که دیآ م

 یهاازهیانگ و اهادا  رسااندن در متنموفّقیّت  ،اشیفکر یهادغدغه  ارائ در وی توانمندی نویسنده،

 دیگار هسایار مسائل و استنادها دنهو مستند و اتقان آن، نوآوری میزان و نوشته هد  دریافت تألیف،

 .(11 :1331 ،یاریهخت ر.ک:) کند م یاری دست این از

 هاه واهسته نیز روشمند  اندیش یک ثقل  نقط هدانیم، نقد هه را ورزیاندیشه حیات چنانچه ،هراینهنا 

 هلکاه ،ردیگ نم شکل ناب علم  پژوهش یک ساختار تنرا نه آن، هدون چراکه ،است علم  نقد  مؤلّف

 ر.ک:) اهادی م دست خود  هایست پویای  ههکه متن  قد استی  نساتنرا در  .شود نم تضمینآن  تخالقّی

 .(3: 1333 ، رمضان و  میکر

 هاا امار ایان اسات. نوشاته یک اثرگااری شناخت در هزرگ گام  لیف ،أت آثار نقد ،ترتیب این هه 

 هاه .کناد کمک علم  فضای در هاآن شدن ترقیعم سوی هه تواند م آثار ضعف و تقوّ نقاط هررس 

 .شاود م انجام نیز هد  همین ها و است اثر یک ضعف و قوّت نقاط شناخت نمتضمّ ،نقد ،سبب این

 هه جدیدی یهاروزنه و شود م گااشته آزمایش محک هه اثر آن اعتبار میزان ،کار این ها حقیقت در

 .(11 :1331 ،یاریهخت ر.ک:) شود م گشوده هرتر یهاینوآور و اصالح سوی

. گاردد مااز کارهای ارزشمند و علم  دانست کاه موجاب پیشارفت علام  توان منقد را  ،هناهراین 

ایان  در ان فرهیخته، پیشنراد نقد آثار خود را مطرح نمایند.محقّقله هاعث گردیده تا هسیاری از همین مسأ

هار اساا  و  مؤلّافو قادردان  از زحماات  همّیّاتاکیاد هار أاین نوشتار هر آن است تا ها هد  ت ،راستا

 عادهُ دو در گونااگون  هاایهمؤلّفادر اثار را  نیاا ،انسان  علوم متون و کتب هررس  شورای  ناموهیش

 معیاار هاه نقاد یهاشااخ  اساا  هار و محتاوای  - هاطن  - درون  نیز و شکل  - صوری – هیرون 

 .هکشد علم  تحلیل

 دفو ه اهمّيّت ضرورت،. 2-1

ملل مختلف  است که هریک هه قدر  ی اقوام ومرهون هال مساع  و حضور جدّ ،اسالم  تمدّنهالندگ  

آن داشاتند. هاه مادد فتوحاات  نقش هسزای  در گساترش و توساع  ،  خویشتمدّن یهای تواناپیشینه و 
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و ساایر  انادل  ،مصار ،شاام ،رانیاا ،نیرارالنّنیه   یمان،تمادّن پراکندة یهاکانونان، گران مسلمجراد

اساالم  هاه  تمادّن ،ساازسرنوشتهه هم نزدیک شدند. در پ  این ارتباط نزدیاک و رویااروی   هاتمدّن

 .(13: 1381 احمدی، جان ر.ک:) مفروم کامل خود شکل گرفت

ایران  اسات کاه  تمدّن اسالم ، تمدّنو هر فرهنگ  رگااریتأثمرم و  یهاتمدّنیک  از  ،میان نیدر ا 

 و مداخلا  مشاارکت اسالم  اقرار دارند. تمدّنآن در هالندگ   نویسان هه نقش مرمّتمدّنن و امحقّق هم 

کران و غنا  اسات. طباق اساتناد منااه   یانهیشیپمستلزم دارا هودن  ،اسالم  تمدّن یریگاوجایرانیان در 

  و ثبات ارض  هنا هاستان  است که اقوام آن هر مدار وحدت ملّ پرمای  یهاتمدّنیک  از  رانیا تاریخ ،

   درخشیدن گرفت.تمدّناقوام آریای  هه سرعت هر تارک  مأمنایران هه عنوان  فالت شده است.

هزرگا   یهااهخشسال هر  چرارصدت ایران  )ساسانیان( که مدّ  لهر جای مانده از واپسین سلس آثار 

 و مردماان ایارانماردان تاز جران آن روز فرمانروای  کردند، حکایات از ارجمنادی و توانمنادی دولا

 ر.ک:) ل نماود، ایران را هه پایگاه علم  شرق مبدّیپروردانشو فرمانروایان ایران  هه دانش  توجّهدارد. 

 .(121 :1311 ،مالیری یمحمّد

ت همچنین دارا هودن موقعیّامختلف تاریخ جران   یهاعرصهایرانیان در  پیوست مایه و  این حضور پر 

ات در معار  ترااجم اقاوام   هه کارّتمدّنشد تا ایران در طول تاریخ حیات  موجب جغرافیای  مناسب،

فتوحات اسالم  در ایران و  میاناین  در .دیدرآهیگانگان  زیر سلط  هامدّتمختلف قرار گیرد و گاه نیز 

روند پر سرعت  در شرایط ویژه و دگرگون  را در این سرزمین کرن ایجاد نمود. ،سقوط دولت ساسان 

  خود را هه طور کامل تارک نکردناد، هلکاه رهنگ ملّفاعراب مسلمان، هرگز ایرانیان  توسّطتح ایران ف

  از آن را پایرفتناد و ساپ  در اعاتالی ساایر مرمّا یهااهخشاهتادا  ،در رویاروی  ها فرهنگ اساالم 

پاایری و ناگفره عنوان رکن مرمّمواجره ها زهان عره  هه  در علم  آن کوشیدند. معرفت  و یهاهخش

ا در مقاام مقاهلاه و ایرانیان آن را جایگزین زهان فارسا  نکردناد، امّا اگرچه ،عنصر ارتباط  جران اسالم

  در منداناه نگاهباان اصال  آن هودناد. حتّا، هلکه سرساختانه و عالقاهامدندیهرنتعار  ها زهان عره  نیز 

  هاود، شاررهای هازرگ ایاران که مراکز اصل  زهان و فرهنگ عرها  دچاار ضاعف و سسات ی هادوره

 .(11همان: ) رفت مهان هه شمار زاین  حفظ و توسع  پیوسته یک  از مراکز مرمّ

شارایط ایرانیاان نیاز  ،اساالم  جامعا     أ ریان و حضاور آناان در عبّاساگیری ها قدرت ،در این میان 

ناوین  یاعرصاه سات،اساالم  ا تمادّن کننادةو تعیاین وره که یک  از ادوار مرمّد نیا دگرگون گشت.
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یاان روی مادد ایران هاه کاه انیعبّاس اسالم  ایجاد کرد. شارکت ایرانیان در جامع ت و مالیّهرای انجام فعّ

: 2ج  ،1338 ،جااحظ ر.ک:کردناد )ولاه موساوم را هه اهناء الدّ آنان ،کار آمدند، هه پا  خدمات ایشان

   هاه پاسداشات خادمت ایشاان،عبّاسا یلفااخ و در تقویت پایگاه ایران و شررهای آن کوشیدند. (111

ایرانا  نفوذان حضور فضال و دانشمندان و صاحب ،پ  نیا از سپردند. هاهدان  را و مشاغل مرمّ کارها

و  هرماک چاون نوهخات، یاثرگااارایران   یهاخانداندر درهار خلفای اسالم  فزون  یافت. ها حضور 

گارایش هاه آداب، سانن و سالوک ایرانا   د زمینا تالش در جرت ایجا ،علم و سیاست سرل در عرص 

مظااهر  هار و کران، دارشاهیر  تمادّنهمین دوره است که ایرانیان هه دلیال دارا هاودن  در دوچندان شد.

 .(81: تا ه ،مریکر ر.ک:) را نرادند    ثیر  أ ت نیترمرم  اسالم تمدّن

را هیشاتر در     ثیر أ تاایان  ،فرهناگ ایرانا  هار فرهناگ عرها     ثیر أ تا  هر    کید أ تاحمد امین مصری ضمن  

و حکم، موسیق  و غنا و همچنین دیوان  امثال فراوان ایران ، لغات ر ایرانیان،طرز تفکّ :موضوعات  چون

ایرانیاان  یهااتیّالفعّت آن است کاه ا واقعیّ( ام81ّ: 2111 ،نیام ر.ک:) داند م ینگارنامهو اصول  ءانشا

 ادها ، علاوم مختلاف چاون: احکاام دینا ، یهااهخشدر  و فرهیختگان ایرانا  شد نم خالصهاین  در

سارآمد  تصاوّ و  کاالم ،ریتفسا و اجتمااع  جرادی هلیام نمودناد و در علام حادیث،  اسیس ،ی قضا

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

در  خاواه ،انادانیرانیادانشاوران اساالم از  رهیشات نکاهیاهه  کند مهزرگ تونس  اعترا   متفکّر خلدون،

 .(1118: 2ج  ،1311 خلدون، اهن ر.ک:عقل  ) یهادانشعلوم شرع  و خواه در 

هاعاث گردیاد تاا  ،  اساالمتمادّن مختلاف فرهنگا  و یهاعرصاهر ایرانیان در ثّؤمایه و م حضور پر 

 کاه هاه رشات  ی هانوشاتهدر آثاار و  تا این حضور راکوشش نمایند  ،نویسندگان و پژوهشگران مختلف

 هازتاب دهند. آورند درمتحریر 

 . پردازش تحليلی موضوع1

 اثرفی معرّ. 1-2

یکا  از  پاورسابزیان وحیداثر  ایرانیان هاستان تمدّنتاریخ ادهیّات عصر عبّاس  در پرتو فرهنگ و کتاب 

 یانعبّاساعصار  ادهیّااتان در ایاران هاسات تمادّناری فرهناگ و اثرگاا ل أمسااسات کاه هاه  یاین آثاار

هار  .هه چاپ رسایده اسات 1331انتشارات یاردانش در سال  توسّطاین کتاب در پنج فصل و  .پردازد م

مه کتاب هیان داشته، تالش نموده تا سیر شاکوفای  ادب عرها  را در محترم در مقدّ ةنویسند آنچهاسا  
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هاد  ماا در »: سادینو ماوی در این مورد  .دهد ارقرمورد هررس   ایرانیان هاستان تمدّنو  پرتو فرهنگ

استناد هه مناه  عرها  قادیم و جدیاد هاه دانشاجویان و  ها ،دارهد و  عمتنوّ متن  عره ، ، ارائ این کتاب

ایرانیاان  فرهنگ و ادب گمشادة ها عره  است تا عالوه هر قرائت متون عره ، ادهیّات زهان و مندانعالقه

 (1: 1331 ،پورسبزیان) «اسالم  آشنا شوند. تمدّنآن در قبل از اسالم و تأثیر 

؛ اسات اختصاا  یافتاه هامیّاهن عوامال ساقوط دولات اسالم در ایاران و ل کتاب که هه فصل اوّدر  

ها آثار فرهنگ  ایرانیاان و  هاعربهرخورد  ةویش اعراب هه ایران، انگیزة حمل  ، عبّاسمباحث  چون ادب 

 .شود مرا شامل  هیّامهن عوامل سقوط دولت 

نویسنده تالش نماوده تاا هاه هررسا   ،عبّا  هن حاکمیّتو  هامیّهن سرنگون   ها عنوان ،مدوّ فصلدر  

 رفتاار ،عبّا هن دولت  آغاز ،عبّا هن و پیروزی  هامیّهن مباحث  چون: نقش موال  و ایرانیان در سقوط 

  هاه دسات عبّاساسی  دولت أتکه م فصل سوّدر یان هپردازد. خونین ایران یهاامیقو  هامیّهن ها  عبّا هن 

هاه  هااعربایرانیاان، نیااز  از ساوی  عبّاسادولات  تشاکیلاده هار روناد مورد هررس  قارار د ایرانیان را

یان هاه هغاداد عبّاسافات حکمران  ایرانیان، تقلید از ایرانیان در نظام موروث  و انتقال مرکز خال یهاوهیش

فصاول اصال  کتااب را شاامل  رساد ماو پانجم کاه هاه نظار چراارم  یهافصل ،نرایت در .دارد دیتأک

قارار   هررسا و توجّاهرا ماورد   عبّاسا ونفوذ فرهنگ ایران  هه فرهناگ عرها  مختلف  وجوه ،شود م

موسایق ،  ریتاأث فرهنگ ایران  هاه فرهناگ عرها ، انتقال ایرانیان، دیوان خراج هه شیوة استمرار .دهد م

 هخشا  ،اعراب ندیش خردگرای  ایران  هر ا ریتأثنویس  و پند ،واژگان ،حکم و امثال پوشش، نوع اعیاد،

 .دهند ماز این وجوه را تشکیل 

و  نامهاصاطالحیاک  تشاریح ، ارائا  یهاادداشاتیمشاتمل اسات هار تنظایم  ،مطالب پایان  کتاب 

ف  اثار ذکر این مختصر در هاب معرّ ها ت.پژوهش اس فررست مناه  و مآخا مورد استفادة و هیان نامهواژه

 .میپرداز مهه هررس  و نقد شکل  و محتوای  اثر  ،ساختار پژوهش  آن و

 اثر ظاهریو  یبررسی و نقد شکل. 1-1

 :است توجّهدر هررس  و نقد شکل  و ظاهری اثر، نکات ذیل قاهل 

 ل  است.معمو در حدّ  و ظاهری اثر از نظر طرح جلد؛ گویا و ت فنّکیفیّ -

  ایرانیاان هاساتان را درهار تمادّنو و فرهناگ  ادهیّااتمرام تااریخ   مؤلّفهه عنوان کتاب که دو  توجّهها  -

 هاشد. ترنیدلنشو  ترابجاّ توانست مهم از نظر طیف رنگ  طرح جلد هم از حیث تصویر و ،گیردم 
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ایان  .گارددخستگ  خواننده ما  ریز هوده و هاعث ،کار رفته در کتابه ؛ قلم هینگارحرو از حیث  -

 .خورد مهیشتر هه چشم  ،کتاب  مله در مقدّأمس

ارزیااه   خاوب نسابتاً ،از نظار کیفیات شاکل  و چااپ اثار و قبولقاهلمناسب و  ،کتاب ی آراصفحه -

 .شود م

 .استمناسب  ،قط  هه حجم کتاب از جرت توجّههوده و ها خوب و محکم  ،اف  کتابهمچنین صحّ -

 هاهقواعد عموم  نگارش در متن  ،ص  اثرعموم  نگارش و ویرایش تخصّ میزان رعایت قواعدنظر از  -

 .استد مجدّویرایش  نیازمند ، هه صورت فنّا امّ ،رعایت شده خوه 

 .استدارای نثری روان و رسا  ص مخاطبین تخصّهرای  ؛روان و رسا هودنکتاب از منظر  -

 اثر یمحتوایابعاد بررسی . 1-9

اثار از  نگارنادة یهاازهیانگاهدا  و  ،قرار گیرد توجّههایست  مورد  ،که در نقد یک اثر یانکتهین نخست

درست  میزان توفیاق ه ه توان ماست که       مؤلّف  یهازهیانگها هررس  این اهدا  و  تولید یک متن است.

 ،ماهدر مقدّ. قارار گیارددقیاق   اهیاو ارز توجّاهو ناقدان مورد  و عدم توفیق یک اثر از دیدگاه مخاطبان

اساتناد هاه منااه   ها ،دارهد و  عمتنوّ متن  عره ، ئ ارا ،هد  ما در این کتاب »ع  است که نگارنده مدّ

عرها  اسات تاا عاالوه هار قرائات متاون  ادهیّاات زهان و مندانعالقهعره  قدیم و جدید هه دانشجویان و 

 «اسااالم  آشانا شااوند. تمادّنم و تااأثیر آن در فرهنااگ و ادب گمشاده ایرانیااان قبال از اساال هاا عرها ،

 (1: 1331 ،پورسبزیان)

 مؤلّاف و اهادا  هاازهیانگهه  توجّهچند نکته در هاب عنوان و متن این اثر ها  ،نگرش هر اسا  چنین  

  عبّاسا عصار ادهیّاات در حاوزة یک متن عرها  دیتول هر مؤلّف ،هکقاهل نقد و هررس  است. نخست این

 آنچاه ،یند کتاابادر فر ؛و متن کتاب چنین هدف  را پوشش نداده استعنوان  که  حالر دکرده  کیدأت

آن  یاثرگااار  اسات و تمدّنهیان تاریخ  و  ةدهندنشانهیشتر  ،اثر عنوان و متندیده شده این است که 

ماتن  ارائا آنچه نگارنده هاه عناوان   هم اًیثان .خوه  دنبال نکرده استه یان را هعبّاسادب عصر  عرص در 

که حااک  از حضاور   از متون و تحقیقات است و هه تولید متن مستقلّ قولنقل ،عره  از آن سخن گفته

عره  موجاود در  یهامتننشده است. نگاه  هه  دیده ،هاشد هر اسا  مناه  ماکور نگارنده در تولید متن

گویای چنین مقصودی  ،وان کتابعن افزون هر این،. دهد ماین روند را نشان  درست ه ه ،ی کتابامحتو



 21/پور اثر وحید سبزیان ات عصر عبّاس  در پرتو فرهنگ و تمدّن ایرانیان هاستانتاریخ ادهیّنقد و هررس  کتاب 
 

که در متن ها  حال  در ،یک اثر تحلیل  و انتقادی است  منتظر مطالع ،نیست و خواننده ها دیدن عنوان اثر

 .گردد ممواجه  ،که مورد اشاره قرار گرفت روای  و نقل  متفاوت کامالًرویکرد 

را مبناای کاار  یانعبّاسایعن  عصر  ،از تاریخ اسالم مشخّ زمان   ، هررس  یک هازةنویسنده اگرچه 

  از حیاث تسلسال عنااوین، اثار از نظام و انساجام مطالاب یک ارزیاه  کلّ در اامّ خود قرار داده است،

ایاران هاساتان و  تمادّنفرهناگ و  ثیرأتایان و عبّاساتاریخ  عصار  یهندمیتقسو فرآیند  ستینهرخوردار 

 .ی واقا  نشاده اساتجادّ توجّاهتااریخ  آن ماورد  و اثرگااار رثّؤماو مقاط   یاثرگاارچگونگ  این 

وجاود  پیوساتهاین مشکل  همچنین از نظر رعایت توال  تاریخ حوادث و انسجام مطالب داخل هر فصل،

هه عناوان  هاشند.م نبوده و دارای نظم و استحکام الزم نهرخوردار  م ظّفصول کتاب از روال منداشته و 

 ،اختصاا  یافتاه هامیّاهن د اسالم هه ایران و عوامال ساقوط دولات ل که هه وروفصل اوّ در شروع ؛مثال

 .  است که هیچ ارتباط  ها عناوان فصال ناداردعبّاسادب  شود ملین عنوان  که خواننده ها آن مواجه اوّ

 ، عبّاسادولات   یتأسا یان،عبّاساایرانیان در پیاروزی  نقش ،هامیّهن عناوین  چون: سقوط  ،ضمن اینکه

مطالاب را هاا  توانست منویسنده  ،رسد م نظر هه .شوند متکرار  مو سوّ مدوّ ل،فصول اوّ رد هارچندین 

 انسجام و نظم منطق  هرتری تنظیم نماید.

هاه مقطا   توجّاهت اثر که متن  تاریخ  اسات و هاا هه ماهیّ توجّه ها مناه ،  علم اعتباراز جرت میزان  

و  هاید گفت که نویسنده در اساتفاده از منااه  هاشد،اریخ اسالم م ت  یّلاوّ یهاسده ق ههمتعلّ کهن آزمان  

در مطالعاات  البتّاه اسات. ق هاودهو اعتباار موفّا اهمّیّاتع و هام از حیاث الزم هم از حیث تنوّ تحقیقات

هاه   اهیادست اامّ هر غنای اثر هیفزاید، تواند مجدید هم  یهاپژوهشاستفاده از مناه  و  هرچند تاریخ ،

ویاژه و  اهمّیّاتالعاات از هاه اعتباار و اصاالت اساناد در گازینش و نقال اطّ توجّهاصیل و معتبر و  مآخا

اصل  نویسانده   تکی اثر حاضر نیز هر همین اسا  و از جرت ارجاع هه مناه ، در .هیشتری هرخوردار است

جرات  از ه شاده اسات.نیز هه خاوه  اساتفاد از مناه  جدید ،ا در عین حالامّ ،هر مناه  اصیل و کرن هوده

ت در استنادات و ارجاعات اثر، موردی از عدم رعایت امانات ده  علم  و میزان دقّتوجّه هه اصول منب 

 و دقت در استنادات و ارجاعات مشاهده نگردید.

ایان  یهاالیتحلغیرعلما ( در  یدارجانابو  یریسوگعدم )  علم  طرف هدر مورد میزان رعایت  

ت و کیفیّاتعامل جران ایران  هاا فرهناگ عرها   نحوة هیان نویسنده تالش نموده تا در اثر نیز هاید گفت:
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جانب اعتادال و انصاا  را رعایات نمایاد و در ایان هااره نیاز هاه نظار  ،در قبل و هعد از اسالم این تعامل

 ق هوده است.موفّ ،رسد م

 ادهیّااتعلم  نو، هه کاارگیری ساختار   علم  جدید، ارائ  نظریّنوآوری در این اثر و طرح  ثیح از 

 تاوان م ...و ت ویژه، تنظیم جدید از مباحث، طرح استدالل نوقیّعلم  روزآمد، طرح یک افق نو و خالّ

زه، تاالش نویسانده این اثر فاقد نوآوری هوده و مانند هسیاری از آثار دیگار موجاود در ایان حاو :گفت

ط ،ح ایرانفتت مرهوط هه تحوّالتصویری از  متمرکز هر ارائ  ایان فاتح هار  ریتاأث واعاراب مسالمان  توساّ

 اساا  هرنظر در کتاب و آن هم هیشتر  زمان  مورد در هازةعره   -تمدّن اسالم  فرهنگ و  یریگشکل

 شود.  در اثر دیده نم ت ویژه و یا نوآوری خاصّقیّدر مجموع خالّ ،اینهناهر ؛روش توصیف  هوده است

مورد قبول آن هایاد  یهافر شیپاثر ها مبان  و   پژوهش - وای علم ری محتادر مورد میزان سازو 

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

هاعث گردید تاا  لهأمس نیا .اندهوده  هرخوردار تمدّنو   فرهنگ مختلف فکری، یهاحوزهدر  یاهیماپر 

 وهه فرهنگ قوم فااتح فاراهم گاردد  تمدّنانتقال این  یهانهیزم ،اعراب مسلمان توسّط ،فتح ایران از هعد

در  ویاژه هاه ،لهأمسا نیاا .اینادقوم مغلوب احساا  نم تمدّن سارهیساخود را در  ،زودی فاتحان عرب هه

 :سادینو ماهااره  در این سندهینو مشرود است. کامالًفرهنگ و ادب ایران  هر فرهنگ عره   ثیرأت حوزة

فرهناگ و ادب  تحاوّل و توساع کاه منشاأ  اندداشاتههرجساته و واال  یانهیشیپمردم این سرزمین نه تنرا »

اقرار دارناد کاه دوران طالیا  هه این حقیقت  نظرانصاحبان و محقّق که هم  یاگونه هه، اندهودهعره  

یران  هه وجود آمد و اگر ایرانیان گردن فرهنگ و ادب ا حاکمیّتنفوذ و  عره  در سای  ادب وفرهنگ 

 ،پاورسابزیان) «دیرسا نم  هه این پایه از رشد و اعتالء عبّاس ادب ،گااشتند نمهه اطاعت از دین اسالم 

  ایاران تمادّننویسنده تالش نموده تا ها هیاان دساتاوردهای فرهنگا  و  هرچند ،هر این اسا  .(1: 1331

عره  سایر تادوین  اسالم  و اندیش  تمدّنفرهنگ و  یریگشکل هروردها دستا نای ثیرأتپیش از اسالم و 

 ی هاپرساش و مرم آن اسات کاه توجّهقاهل  ا نکت قرار دهد؛ امّ فر شیپدر راستای همین مبنا و را اثر 

ماوده و هاد  پاژوهش را پاساخ هاه ناصل  مطرح  یهاپرسشکتاب هه عنوان  م که نویسنده در مقدّ را

عناوان  هاه .رنادیگ نمقرار  توجّهدر جریان و روند تحقیق مغفول واق  شده و چندان مورد  داند م هاآن

آگااه  ماردم  چارا وعرب چیسات   ادهیّاتسکوت ایرانیان ها شکوفای   نظیر راهط  ی هاپرسش نمونه،
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 اهندی نمپاسخ   ،فرایند پژوهش در است  زیناچ وایران از فرهنگ قبل از اسالم در این سرزمین اندک 

 .مانند مهاق   مبرم و هدون جوابو همچنان 

و همچناین رویکارد اثار نسابت هاه میزان سازواری محتوا ها مباان  و اصاول دینا  و اساالم   از نظر 

هیاان سارم  شارح و هررسا  و ،هاد  نویساندهاساالم  هایاد گفات از آنجاا کاه  یهاارزشفرهنگ و 

گفت  توان م عره  است، فرهنگ واسالم   تمدّنرکیب   ایران هاستان در تتمدّنفرهنگ  و  یهاسنّت

عبارت دیگر از آنجاا کاه سارم  هه ؛زیادی مرتبط ها فرهنگ و مبان  اسالم  است حدّ تا که محتوای اثر

 و نظار دین ، یهاشهیاند مختلف  از جمله: یهاحوزهع و اسالم  متنوّ تمدّن یریگشکلعنصر ایران  در 

و  ارشااطری ر.ک:) ردیاگما  و آداب و اخاالق را درهار علاوم ،اتیّااده ی،ادار یالگوهاا سیاس ، عمل

از ساازواری کتااب  یانمونهعلوم اسالم  هه عنوان  هه نقش ایرانیان در توسع  توجّه( 21: 1381 دیگران،

 یمنادعالقهو  توجّاهتواناد در ما  کاه ایان اثارضامن آن .شاود مها مبان  و اصول دین  هه خوه  دیده 

 ر واق  شود.ثّؤاسالم  و ایران  م تمدّنفرهنگ و  ةحوزانندگان هه خو

میزان انطباق محتوای اثر ها عناوان و فررسات  در مورد کتاب، توجّه قاهل و مرمّ یک  دیگر از نکات 

ایان انطبااق  ،یعن  میزان انطباق محتوای اثر ها عنوان ،لهخش اوّ در :که در این مورد هاید گفت است آن

 هاا ،گاریدعباارت  هاه اثار را هماین دانسات. ضعف نقطه نیترمرمشاید هتوان و  دیآ نمچشم  چندان هه

 ادهیّااتایرانیاان هاساتان را در تااریخ  تمادّنثیر فرهناگ و أتتا ه انتظار دارد خوانند ،عنوان کتاب مطالع 

یاا  .مشاهده نماید یتو حکا هقصّ اخوان ، یهارساله ، وانید نثر ، اده نثر از جمله در نظم،  عبّاسعصر 

 آنچاها امّا نشایند؛ه  هه نظاره عبّاسعصر  ادهیّات ایران  را در حوزة تمدّن  فرهنگ و هه عبارت هرتر تجلّ

 ،عنوان مثاال هه چندان ارتباط  ها عنوان اثر ندارد. ،شود مهیشتر فصول دیده  در و افتد مفاق در عمل اتّ

 هرای دستیاه  هاه قادرت، عبّا هن سیاست  همچون: مو سوّ مدوّ ل،فصول اوّ  از مطالب مرهوط هه هخش

چنادان انطبااق  هاا موضاوع  خونین ایرانیان یهاامیق و  () امبریپدر جانشین   هایعلوو  عبّا هن  نزاع

هه خوه  رعایات  لهأمساز نظر میزان انطباق محتوای اثر ها فررست آن هاید گفت که این  اامّ ؛کتاب ندارد

 .شود نماز عدم انطباق دیده  شده و موردی

 یهاسرفصال درها درو  تعریف شده  ت محتوا و موضوع این اثرمیزان تناسب و جامعیّدر ارتباط ها  

هایاد گفات ایان اثار نظار در مقااط  مختلاف تحصایل ،  هه اهدا  درو  مورد توجّه ها ووزارت علوم 
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عارب  ادهیّااتتاریخ و زهاان و  یهارشته  در هرخ  از درو لو مکمّ هه عنوان یک منب  فرع  تواند م

 .ردیگ قرارارشد مورد استفاده در مقاط  کارشناس  و یا کارشناس 

 یهنادجم ماه، فررسات، ت صوری کتاب مانند پیشاگفتار، مقدّاّهای جامعیهمؤلّفدر نرایت در مورد  

کتااب هاه  ما گفات؛ مقدّ دیها ...، تمرین و آزمون، جدول، تصویر و نمودار و نقشه ویریگجهینتنرای ، 

 ةجاام شاده و انگیازان  مطالعا ی هه چرا ی گوپاسخ که مهاصل  مقدّ رسالت وهر اسا  معیارها  خوه  و

 درا هه خوه  تنظیم گردیده امّا اگرچهمطالب  فررست .تدوین شده است هاشد مپژوهشگر از انجام آن 

محتاوای  اثار و  اشاکال ازهم ناشا   لهأمسن که ای شود مدیده   پوشانهمو  مطالب تکرارموارد   هرخ

صا  در اصاطالحات تخصّ یساازمعادلت، میازان کاارهرد و کیفیّا نظار از آن است. انسجام وعدم نظم 

حااوی  ،اثار :صا  آن هایاد گفاتنزد مخاطاب تخصّ هودن رساهه روان و  توجّهفصول مختلف این اثر ها 

 .ستینن هیگانه و دور از ذهن ص  آمفاهیم و اصطالحات  است که هرای مخاطب تخصّ

 و محتوایی ضعف اثر به لحاظ شکلی ینکات کلّ. 1-3

قاهال  یهاا کاساتهرخ  اغاالط و  ،محتوای  کتاب عالوه هر نکات  که ذکر گردید شکل  و  هررس در

 :گردد مل وجود دارد که هه شرح ذیل هیان تأمّ

 .شود ملب و در متن دیده در فررست مطا  پوشانهمو  مطالب تکرارموارد   هرخ در -

 .از هه هازنگری داردین ،انسجام و ارتباط میان فصول -

 .ناداردچنادان  اصال  پاژوهش هاا عناوان اصال  کتااب ساازگاری  شااکل  وین فصول، ساختار واعن -

 .رهای آن الزم و ضروری استهازنگری این ساختار هر اسا  عنوان و متغیّ

 .ان فصل  استیتباطات مفصل  و ار یهندجم فاقد  ،کتاب  -

هه عنوان هخش  از سااختار اصال  تحقیاق اسات و تحقیاق  یریگجهینتنرای  و  یهندجم فاقد  ،کتاب  -

 .رسد مهه نظر  اهتر ،الزم یریگجهینتهدون 

کاه زهاان  که تناسب چندان  ها زهان اصل  کتااب هه زهان عره  است ی هاقولنقل ،کتاب ةعمدهخش  -

یاک اثار  هاه شتریهتداوم این شیوه در هخش اعظم  از صفحات کتاب، این اثر را  رد.ندا ،فارس  است

 نقل  نزدیک نموده است.

پرهیز  هانقلاسناد و روایات و  ةدرهارتحلیل  هرگونهو از  نموده اتّخاذنقل  را  شیوة ،اثر در کلّ مؤلّف -

 .نموده است
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ت و سقم روایات یا مقایساه و صحّ و هررس  تعیین در حوزة ویژهه ه در نقد و داوری روایات و مؤلّف -

 کوشش  انجام نداده است. هاآننقد 

ی در ماتن کتااب حضاور جادّ مؤلّافهاه عناوان  نگارنده، نقل  اتّخاذ شیوة واسط ه هایست  گفت که ه -

خ، شاوق  وعمار فار»و ادهای  نظیار  انمورّخ آثارندارد لاا مطالب متن کتاب در هسیاری از موارد نقل 

چنانکاه  18-31، 31-23 ،21-1: ر.ک) «ی مالیری، امین، طه حسین و... استمحمّد، عاکوب ضیف،

کتاب نیز هاا هماین رویکارد نگاشاته  یهاهخشهخش اعظم مطالب نقل  است و سایر  شود ممشاهده 

 (.شده است

 تحقیق تنظیم نگردیده است. یهاپرسشسیر مطالب و محتوای کتاب در راستای پاسخ هه  -

(، مطلب  دال هار رغبات یاا عادم 8  ) استقبالیا  اجبار ،رانیا درپایرش دین اسالم   لأمس  هررس در -

طالب ها نجاشا   هن اه  مالقات جعفر  واقعنگردیده و هیان  ذکر دیجدن هه پایرش آیین رغبت ایرانیا

 وع هحث ندارد.ا ارتباط  ها موضت دین اسالم مرم است امّماهیّ نییتب درو ذکر سخنان وی اگرچه 

 ةنحاو وهاه ایاران  حملاه ازم دوّ  خلیفاهه هیاان اهادا   صرفاً( 11  ) رانیاحمله هه  ةانگیز مبحث در -

 نشده است. یااشارهمفتوحه هسنده شده و هه عوامل دیگر  یهانیسرزممواجره ها 

اختصاا   ودهاا وجا در یک فصل ارائه گاردد. ترمنسجمهه صورت  توانست م امیههن دالیل سقوط  -

اشااره  هامیّاهن م هه نقش ماوال  و ایرانیاان در ساقوط در آغاز فصل دوّ داًمجدّل هه این دالیل، فصل اوّ

 شده است.

 .ست  در چند جا تکرار شده اعبّاسمانند نقش ایرانیان در تشکیل حکومت  ،هرخ  عناوین -

خونین ایرانیان و نزاع ایرانیاان و  یهاامیق ،مردم فقرو  عبّا هن اسرا   مانند ،مهرخ  عناوین فصل دوّ -

 تحقیق ندارد. ل أها مس  ارتباط( 31 و 33 ص ) مونأوماعراب در قالب اختال  امین 

( یکا  از والیاان اماوی 38  ) شادهمسالمان از او یااد  لین خلیف زیاد هن اهیه که هه اشتباه هه عنوان اوّ -

 هصره و کوفه هود. حکومت دارعردهت  است که در زمان معاویه، مدّ

 ل أمسا هاه 11 حال  که در صافح  در .شود مدر مطالب ذکر شده دیده  ی هاتعار در هرخ  موارد  -

هه نقا  مطلاب  13صفحه  در .گردد مآن نیز ذکر  توجیهسوزی اعراب در ایران اشاره شده و کتاب

 .شود من پرداخته یپیش
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ملک هان ( از والیاان عبادال11  ) اساتوی یااد شاده ام هن یوسف که از وی هه عنوان خلیف  اجحجّ -

 .شود ماموی محسوب  مروان خلیف 

تحقیق نداشته و هیشتر هه هیاان  ل أمسها   ارتباط( 112  )  عرهت عرب در مناه  عنوان هازتاب شخصیّ -

 .پردازد مات عرب جاهل  روحیّ

 ثیرأتاهاه  شتریه وپژوهش هوده  ل أمس هادر تضاد  کامالً( 121  ) رانیازهان عره  در  حاکمیّتعنوان  -

 .پردازد معرب هر فرهنگ ایران   ادهیّاتزهان و 

مبااحث   طارح   اسات،عبّاسافرهنگ ایرانا  در فرهناگ  یهاجلوه ،ها وجود آنکه عنوان فصل پنجم -

 ( چندان ها عنوان فصل هماهنگ  ندارد.111  ) البالغه نرجچون مضامین ایران  در قرآن و 

از  و در شمار یکا که هرمزان از اشرا   در حال  ،ه استرمزان هه عنوان یک  از دهقانان یاد شداز ه -

 .(3، سطر 11  )نه از دهقانان  ،ممتاز ایران  هوده یهاخاندان

 نگاارش درسات آن خاواه  اهومسالم از قیاام  هاه ناام اساتاتی  یااد شاده کاهخون یهاامیقدر ذکر  -

 (11سطر  31  ) استادسی  یا استاذ سی  است

 شناسی اثرروش کردیرو برنقدی . 1-1

ن  کاه قارار عناوا «ایرانیاان هاساتان تمدّنیان آن هم در پرتو فرهنگ و عبّاسعصر  ادهیّاتتاریخ »هررس  

ایران هاساتان را روشان نماییاد.  تمدّنیان و فرهنگ و عبّاسعصر  ادهیّاتر تاریخ یّاست نسبت میان دو متغ

 تمادّناثرگاااری فرهناگ و  نیایتب ور مااکور هررس  و سنجش نسبت ایان دو متغیّای هرا ،هدون تردید

جاای  ه راه ها ،مشاخّ و رویکارد پژوهشا    شناساروش اتّخااذهادون  ،یانعبّاساایران  هر ادب عصار 

 هرد. نخواهد

پژوهشا  هار  مشاخّ روش و راهبارد  اتّخااذ فقادان ،اثر ماکور  رجسته یها کاست هاییک  از وجوه

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

له تاالش نماوده أپژوهش ها اذعان هاه ایان مسا آغازنویسنده خود در  ،البتّه. دهد میند پژوهش نشان فرا

 ست:خیال خویش و مخاطبان را در این زمینه راحت سازد و در این هاب چنین نگاشته ا

هه سبب وجود دو جریان قدرتمند شاعوه ، هسایاری از مباحاث ایان کتااب ماورد اخاتال  نجا که از آ»

؛ طلباد ماق فراوان ل و تعمّمّأهسیار دشوار است و ت هاآناست، تشخی  حق و هاطل و سره از ناسره در 
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کتفاا ساخنان دیگاران ا کرده هاه نقال یخوددارهه همین سبب در هسیاری از مباحث کتاب از اظرار نظر 

گاری هاه دی یهااپژوهشدر  هاسارنخامید که ایان این هه  میاگااشتهکرده راه را هرای نقد و هررس  هاز 

تااریخ   یهااانیجرنسبت هاه  مثبت و منف  یهادگاهیدو  سلیقه اختال  .محکم منتر  گردد یهارشته

آنچه شایان ذکر اسات  اامّ هاستانسانو فرهنگ  امری طبیع  است و از جمله حقوق فردی و اجتماع  

در مباحث علم  و فضای پژوهش  جز معیارهای منطق  و عقالنا  چیازی نبایاد حااکم شاود. هاه  نکهیا

  انایتازامید فراوان دارد که  ،از از گزافهراحتیاط و احت ةها قدم نرادن در جادّ ،این اثر مؤلّف ،همین سبب

 ی جوقاتیحقانصاا  و  سنگگران ر و سنج قدخشن انتقاد و سرزنش، جای خود را هه عیار نقد گران

 (1  ) «دهد.

در صادد هررسا  و پاژوهش منتقداناه و تحلیلا  هارای  مؤلّف ،دیآ هرمطور که از این سخنان همان 

 ثیرأتا  عبّاساعصار  ادهیّااتایرانیان هاستان چگونه و چرا هار  تمدّنسنجش و نقد این نکته که فرهنگ و 

هاه هیاان و نقال آرا و  اًسخت  کار و صعوهت راه و اختال  آراء صارف ط ه واسهلکه ه ،ستین ،نراده است

رار قاهار ایان مادار  مؤلّافخاود   هنا هه گفت اًنموده است و تالش ایشان صرف هسنده دیگران یهادگاهید

 طبیعتااً .را هرای مخاطباان آشاکار ساازد هایرگااریتأثو  هادگاهیداز این اختال   ی هاسرنخگرفته که 

قم ایان سات و صاحّ تواناد نما ،که فاقد معیارهاای تحلیلا  و سانجش انتقاادی اسات یرویکردچنین 

های اثرگاار در این حوزه را مورد سنجش و ارزیاه  علما  قارار همؤلّفگااری و میزان و عناصر و ثیرأت

هه نظرات  کااتّ ی تالش نموده هااین رویکرد نقل  را دنبال نموده و هه نحو ،کتابدر سراسر  مؤلّف دهد.

اسات را نشاان  یاثرگاااردیدگاه مورد نظر خویش که حاک  از این  ،هاآندیگران و گزینش و چینش 

وار کارده اسات و امیاد دیاتأکمعیارهای عقل  و منطق   اتّخاذهر  ،. نگارنده در پایان مطالب ماکوردهد

احتیااط روش نقلا  و  اتّخااذا در حال  که ه .هه نظاره هنشیند ارهایمع نیهم هرنقد اثر خویش را  است که

از ایان  ؛ده اساتونقدی، پرهیز نموده است و روش  روای  و نقلا  را دنباال نما - تحلیل  هسیار، از هیان

 .های سانجش تحلیلا  و انتقاادی اساتروش نقل  و فاقد معیار ،نموده اتّخاذکه  ایشناس روش ،لحاظ

ت و و اجاازه هررسا  صاحّ ساازد مو خنث   تفاوت ه اهتیرواما را در هراهر  ،رویکرد نقل  اتّخاذ قطعاً

منطق  و عقالنا  هاه نقاد کشایده  یارهایمععا در هراهر و مدّ دهد نمرایج را  یهادگاهیدسقم روایت و 

هاای همؤلّفا ت و موجباات حاوادث ودرست ، علال و عوامال، چیسات  و ماهیّا یانادرست  هه و  شود نم
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و ایان روش را تارجیح داده  ،ها آگاه  هه ایان نقیصاه مؤلّف ،. هه هر حالاهدی نمت راه تحواّل یریگشکل

ق فاراوان اجتنااب و تعمّا لمّاأتاز  نزدیک نماوده و یگردآوره ه، هیشتر اثر را از شکل یک عنوان پژوهش 

و هاا دیادگاه تحلیلا  و  گرفات منقل  فاصله  شناس روشاز این رویکرد  مؤلّف اگر (همان)نموده است 

 مؤلّاف ،ماثالً ؛داد ما دست ههنتایج متفاوت   اًقطع ستینگر م فراهم آمده تاریخ  ه مصالح و موادّنقدی ه

و یاا نقاد  (121  )طاهر ذوالیمینین  دست ههکتب فارس   نظیر ناهودی هم ای گویانهاز نقد روایات گزافه

مشاترک  عنوان نقطا  هه هرتر،هه یک نژاد خا  و  حاکمیّتعای اعتقاد هه فره ایزدی هه معنای اختصا  ادّ

نیازمناد توضایح روایات و نظرات  گونهنیا که  حالدر  (23  )نموده  یخوددارفکری ایرانیان و شیعیان 

 اتّخااذله نیاز ناشا  از أایان مسا شبره در ذهن خواننده گاردد. منشأ تواند مدر غیر این صورت  استهیشتر 

ماورد اساتفاده در  و ماوادّ هاادادهرویکردی کاه در قباال  ؛اثر است مؤلّفرویکرد نقل  و روای  در روش 

 یهادگاهیادهاه هیاان و ذکار  اًاسات و صارف تفااوت هادانه و تحلیل  نیست هلکه خنث  و نقّ ،ساختار تحقیق

امیاد اسات پرهیاز نماوده اسات.  هاآننظر و رویاروی  چالش  ها ر موافق و مخالف کفایت کرده و از اظرا

 هرطار و ایان نقیصاه را  توجّه شناس روش هه این جنب  ازنگری این مجموعه را داردقصد ه مؤلّفکه اگر 

 .شود متری در فرآیند تحقیق حاصل و مناسب تررویکرد نتایج جدید نیا رییتغها  قطعاً نماید.

 شکلی و محتوایی اثر تقوّ بررسی نکات. 1-2

دارد کاه شایساته اسات در   اثرهخشات و نکاات قاوّ ،خاویش خا ّ یها کاستعالوه هر   علم اثرهر 

 هلکه ؛دنیای رشماه ه ها کاستز منظر سنجش نقدی ا اًصرف ،نقد تا ؛ی واق  شودجدّ توجّهیند نقد مورد افر

 هاا  ساتیها ماناقاد  ،این. هنااهرداوری صورت هگیرد ،عین سخط و عین رضا را درهم آمیزد و ها انصا 

علما  را هیاان نمایاد و تاالش  تقویات رویکارد ناد و زمینا ت اثار را هیاان کمعیاری منصفانه نکات قاوّ

هاه ذکار نکاات ضاعف و  توجّاهآورنده و نتایج زحمات ایشان را نادیده نگیارد. هار ایان اساا  هاا پدید

 :شود مزیر هیان  ز هه شکلت این اثر نی، نکات قوّاثر یها کاست

ندرت مواردی از اغالط چااپ   هه و ت هسیاری هه عمل آمدهو اغالط چاپ ؛ دقّ  خواننمونه هخش در -

 .استت کتاب که این خود یک  از نقاط قوّ شود مدیده 

 علم  صورت گرفته است. یدارامانتها رعایت  هاآناستناد هه  مناه  و شیوة -

 ه و تنظیم شده است.و تعلیقات مناسب  تریّ هاادداشتی -

 و تنظیم شده است. هارزشمند هرای کتاب تریّ  ناماصطالحو  نامهواژه -
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دی اشااره شاده هه عناوین و موضوعات متعادّ ،است که در هررس  کتاب نیا ،اثرهسیار ارزشمند  نکت  -

 راهنمای موضاوع  مناساب  هارای ،اثر ،از این لحاظ مستقل  هاشد و یهاپژوهشموضوع  تواند مکه 

 تمدّنو  فرهنگ ةحوزدر ث و مباح موضوعات گونهنیادانشجویان و پژوهشگران  است که هخواهند 

 .را مورد هررس  قرار دهند اسالم  تمدّن در آن آثارایران هاستان و 

 ت نظر خوه  هه عمل آمده است.و ویرایش دقّ  نیچحرو در  -

 .است ق هودهموفّ ،و اعتبار اهمّیّتع و هم از حیث هم از حیث تنوّ ،مناه  الزم هه مراجعهنویسنده در  -

ط و شاناخت رساد تسالّنظار ما  هاه :جدید نیز هایاد گفات یهاپژوهشاز  محقّق ستفادةها ا ارتباط در -

از  یاارزناده از ایان منااه ، مجموعا  یریگهررهجدید هاعث گردیده تا ضمن  یهاپژوهشنویسنده از 

مطالب و نکات اساس  مناساب   ،در عین حال و ف  گرددتحقیقات جدید در این اثر هه خوانندگان معرّ

و  دیاآ مات کتاب هه حسااب یک  دیگر از نقاط قوّ ،لهأکه این مسوجود دارد نقل شود  هاآن که در

 .سازد مآشنا  ،آثار گونهنیا انمؤلّف یهادگاهیدنظرات و  قطهمخاطبان را ها ن

ت اثار مااکور قلماداد آن را از وجوه هرجسته و نکات قوّ توان مکه  توجّهیک  دیگر از نکات مورد  -

در دی استناد نموده است که نویسنده هه مجموعه مقاالت متعدّ مؤلّفاست که در اثر ماکور  کرد این

اینکاه مضاامین و  رغام علا فانهمتأساّ ا امّا ؛نموده اسات فیتألعلم   طول سالیان گاشته در این زمین 

اد نوین  در این مقاالت مطرح شاده و هرخا  از ایان مقااالت در شامار مقااالت پار اساتن یهادگاهید

 هرچناد نگارناده هاه خاوه  انعکاسا  نداشاتهه و نتایج آن مقاالت در این کتااب ها لیکن آثار اندهوده

 و اثر خود در این زمینه اشاره کرده است. مقالهحدود چرل 

 نتيجه .9

 آنچاهدریافات  تاوان ما ،ایرانیاان هاساتان تمادّنتاریخ ادهیّات عصر عبّاس  در پرتاو فرهناگ و  کتاب        مطالع  ها

ایرانیاان پا  از آشانای  هاا اساالم و تطبیاق خاود هاا فرهناگ محترم در پ  هیان آن هوده این است کاه  یسندةنو

خود را ادامه دادند. هازگشت ثبات سیاسا     ت    گاشو راه  گرفتند سرخود را از   تمدّنهالفاصله حرکت  ،اسالم 

هه زهان جدید، حدود یک قرن و نیم  هاآن رفتنگ خوهه ایران هعد از فتوحات و آشنای  ایرانیان ها تعالیم اسالم و 

  خود را هاه کاار گرفتناد و تمدّن یهاتیّقاهلهه درازا انجامید، ول  پ  از گاار از این دوران، ایرانیان هالفاصله 

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

 تا  مناسب هاعث گردید تمدّنفضای  ، عبّاسعصر  در هه اوج خود رسید. عبّا هن گیری خلفای ها قدرت   له أ  مس
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این امار   جینت   آماده گردد.تمدّنمختلف فرهنگ  و  یهاعرصهایرانیان در   ر  ثّ ؤ مهرای حضور گسترده و  طیشرا

 ،هدون تردیادو سیاس  هود.  یادار ،ینره ، اده علم ، یهاحوزهدر  گسترده و  غن ،متنوّع دستاوردهای عظیم،

درخشاان   زوایای فکری دانشجویان و خوانندگان را هاه پیشاین تواند مکتاب آن است که  یها ژگیویک  از 

 ،کتااب  مطالع اسالم  را روشن نماید. تمدّنانتقال دستاوردهای آن هه    ایران آشنا ساخته و نحوةتمدّنعلم  و 

یکا  از شاروط الزم در  ،نیهنااهرا ؛اندگااشاتهرا پشت سار  یا غنسازی  تمدّن ن تجره که ایرانیا دهد منشان 

هایچ  رایاز ؛وقو  هه تااریخ گاشاته اسات ،سازی جران امروزتمدّن و هازیگری در عرص   دکنندگیتول احیاء،

لیل است کاه همین د هه رهنگ  استواری نخواهد داشت.فتاریخ  و حمایت  ریش  ،گاشته  اقدام  هدون پشتوان

احترام هاه موضوع کتاب و  اهمّیّتمجدد هر     کید أ ت ضمن این رو، از گاشته چراغ راه آینده است. ،شود مگفته 

 ،ترقیاعم تبیین تحلیل وهه منظور  رسد منظر  در اثر راه یافته که هه ی ها کاستو  هاضعف ،نویسنده یهاتالش

قارار گیارد،  مؤلّافناشار و  توجّاهماورد  یند تحقیقاهازنگری فردر  هیان شدهنکات  ،موضوع ترقیدقو  تر جزئ

نگرش انتقادی و تحلیلا  در  اتّخاذاثر ها فاصله گرفتن از رویکرد نقل  و  شناس روشتقویت رویکرد تحلیل  و 

تاریخ  یهارشتهب وزارت علوم در مصوّ یهاسرفصل، هماهنگ  هیشتر ها و کاهش رویکرد نقل  هررس  مباحث

هاازنگری در ایجااد  ،مطالاب شاتریه وچناین انساجام هرتار هرتر دانشجویان و هم عرب هه منظور استفادة اتادهیّو 

مختلف  یهاهخشهرای پژوهش، ایجاد هماهنگ  و ارتباط میان  ترمطلوبسازواری میان فصول و تنظیم ساختار 

نامه و نمای  اعالم و امااکن هارای نام خش اساس  در هر تحقیق، تنظیمالزم هه عنوان یک ه یریگجهینتاثر، تنظیم 

ت و دقّمطرح شده چاپ   رف  اشکاالت و تحقیقات  مخاطبان، هرطر  نمودن اغالط و خطاهای تاریخ  استفادة

شاهد تجدیاد  ،هه این نکات توجّه، امید است که ها هعدی یهاچاپتجدید  در هاشنرادیپنظر الزم در اعمال این 

 شیم.نظر مطلوب در این اثر ها
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 (حمك مة - ةة علمی  فصلی  )األدب املقارن  حبوث يف

 ة، جامعة رازي کرمانشاهالعلوم اإلنسانی  کل ی ة اآلداب و 
 91-21م، صص  1122هـ.ق/  2391هـ.ش/  2931 ربیع، 12، العدد الس ادسةالس نة 

 2بورلوحید سبزاین دبیات عصر عباسی در پرتو فرهنگ و متدن ايرانیان ابستاناتريخ اسة و نقد كتاب درا

 1سجاد دادفر
 کرمانشاه، إیران  جامعة رازی ،اریخالتّ قسم  ستاذ مساعد يفأ

 9ي رهراملل  اروح
 کرمانشاه، إیران جامعة رازی ،اریخقسم التّ  أستاذ مشارک يف

 امللخ ص
وسییین مییین مریییافتام والعمقیییات اسیییتررارا مّکایییا انیییییرانینی مییین التّ و  عیییدو  فیییرتو مییین العیییا  قیییدمیا ة اسیییتیم عم علییی  رقعیییة کبیییری سییییطرة الفیییر  و 

ة ة الواسییعة علیی  أجییریا  کبییریة میین العییا   اّ ییة اإلیرانیّییالسیاسیییّ ة و ایّیییر العییرب ضارییارة الفارسیییة إمییر ادیماییة الدّ ة فیمییا بیییاام. لریید  مّییانینسییانیّ 
معیا  ااریارة الفارسییة البیارزة اآلداب انییرانییة و رافیة و یران علی  أییدی العیرب أمیرت الثّ إفتح سمم و د ااریة والیمن. عرب انتشار اإلعل  بم
العلیوم ااکومیة و یاسیة و رقیّیام علی   یعید السّ م العیرب و ل  تردّ إرافتاا. مما أّدی مة و غة العربیّ خمتلف اجملانیت عل  اللّ  يفرق و   الطّ أمرت بشتّ 

 بییور شییکملوظییید سییبری ن اتریییخ أدبیییات عبییر عباسیی  در نرتییو فرعایین و  ییدن ایرانیییان ضسییتاناآلداب. یاید  عییاا الرییاس دراسییة کتییاب و 
اجلدیییدة. علیی  البییادر الردمیییة و  رتم سییع  جاعییدا لعاجلییة الوتییوا اعتمییادا  ف الییالؤلّیی مییا توّ ییلاا إلیییذ عییب عییاا الب یی  أنّ  دنیلیة. میین أبییرزو 

الکتیییاب  عف يفالّریییة و و  علیی  نریییاو الرییوّ تسییلیا الّریییو  يالااجیییو  الرییمويو  يکلاجلانییب الّشییی مرالاییا عیییاا نریید ا میییر يف ولریید ظاولایییا يف
 اقد.الاّ رد و ة الاّ انطمقا من مامّ 
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