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Abstract 

Textbook and training book composition on the one hand require authors’ knowledge, expertise 
and experience, and on the other hand must meet standard criteria. Therefore, the book that is 
compiled for a specific purpose of teaching at university should be reviewed in order to evaluate 
the author's theory. 

This article seeks to evaluate the Malameho-Al-adab Fe Al-asre Al-abbasi Al-awal book 
written by Abdolhadi Abdullah Atieah in a descriptive, analytical manner. For example: lack 
of graphic design of the cover, page layout, lack of difference between the main text font and 
poetic verses, inappropriate layout and incompatibility in their volume, the presence of many 
typographical errors, incomplete reference method and lack of resource list. There are also 
serious flaws, including uncertainty of purpose, incompatibility between title, content, lack of 
method, lack of comprehensiveness and lack of horizontal connection with other courses. And 
in a word, the lack of the necessary criteria in an academic book. 
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 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، نقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 985 -991، 9911 پاییز و زمستان، دومنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال اول، شمارة دوفصل

 مالمح األدب فی العصرالعبّاسی األوّلبررسی و نقد کتاب 

  *نیاحسین میرزائی

 چكیده
سو به دانش، تخصص و تجربۀ نویسنده و از سوی دیگر نگارش کتاب درسی و آموزشی از یک

نیازمند رعایت معیارهایی است که چنین کتابی باید داشته باشد. بنابراین کتابی که با هدف ویژۀ 
 .ودششود باید به محک نقد درآید تا قصد و هدف نویسنده ارزیابی آموزش در دانشگاه تدوین می
بداهلل نوشتۀ عبدالهادی ع ح األدب فی العصر العبّاسی األولتا کتاب مالماین مقاله درپی آن است 

عطیه را از نظر ساختار و شکل ظاهر و محتوا، بر اساس دیدگاه و معیارهایی که ناقدان حوزۀ نقد 
ن کتاب کند که ایاند، مطالعه و ارزیابی کند. نویسندۀ کتاب در بخش مقدمه اشاره میکتاب ارائه کرده

و پژوهشگران نوشته و تالش داشته است در تلفیق تاریخ ادبیات با متون شعری را برای دانشجویان 
دارد  اشارهاز این تحقیق دست آمده به ترین نتایجخواننده را به فهمی از این دوره رهنمون سازد. مهم

 آرایی نامناسب، عدم تفاوتهای شکلی دچار کاستی است ازجمله: صفحهکه این کتاب در شاخصه
ها و... . در بندی نامناسب و عدم تناسب در حجم آناصلی و ابیات شعری، باب فونت متن

های جدی وجود دارد ازجمله: مشخص نبودن هدف، عدم تناسب های محتوایی نیز نقصشاخصه
توان گفت که این کتاب معیارهای الزم را بین عنوان و محتوا، فقدان روش و ... . در یک کالم می

دانشگاهی برای مقطع کارشناسی ندارد، اما برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری منزلۀ یک کتاب به
عنوان یک کتاب جنبی در درس تاریخ ادبیات عصر عباسی اول به دانشجویان معرفی تواند بهمی

 شود.

 ، مالمح األدب فی العصر العبّاسی األوّل.کتاب دانشگاهی، نقد و بررسی، نقد کتاب: هاواژهکلید
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 مقدمه. 9
 نیست. پوشیده کسی بر فرهنگ و دانش گسترش و حفظ، انتقال در کتاب بدیلبی نقش

 کتاب جایگزین آموزش امر در ویژهبه اندکرده تالش نوین هایفناوری و ابزارها هرچند
 کتاب» .شد نیازبی آن از تواننمی و است ویژه بشری تمدن در کتاب جایگاه هنوز اما شوند،

 و داردمی نگاه فنی را و ادبی، هنری، علمی هایاندیشه از اعم بشری دستاوردهای تنهانه
« کندمی تثبیت ها راآن و آورددرمی سیال صورت از را دستاوردها کند، بلکه اینمی منتقل

 (.24 ، ص.29۳1کاردان، )
 امهاد و ضرورت هادانشگاه ازجمله آموزشی فضاهای در استفاده منظوربه کتاب نگارش

 هایپژوهش و مطالبات حاصل کنندمی تالش گوناگون هاییتوانایی با نویسندگان و دارد
 .کنند منتقل فراگیران به قالب این در را خود

 تولید فرایند از طوالنی ایچرخه محصول درسی هایکتاب معموالً»که  بپذیریم اگر
 پذیرش و تثبیت از پس و شودمی آغاز هاهمایش و علمی مقاالت با چرخه اند، اینعلم

« شودمی منعکس آثار این در و شده پذیرفته دانش از بخشی عنوانعلمی، به جامعۀ
 (.1 ، ص.2911منصوریان، )

 نقد وضوعم پرسش این به پاسخ دارد؟ برای آموزشی کاربرد و قابلیت کتابی هر آیا ولی
 :زیرا شود،می مطرح آن اهمیت و کتاب

 و کارآیی افزایش و درسی هایکتاب تألیف در مطلوب وریبهره به رسیدن برای
 و درست، نقد هایشیوه از استفاده با موجود درسی هایکتاب است الزم هاآن اثربخشی
 مؤثر هایضعف، تالش نقاط کردن برطرف و قوت نقاط تقویت برای و شوند ارزشیابی

 (.1 ، ص.29۳۳ رضی،)شود  انجام بخشنتیجه و

 اندکرده کار حوزه این معیارهای و موازین و کتاب نقد حوزۀ در که پژوهشگرانی عموم
 محتوای نقد و . بررسی1 اثر، شکل و ظاهر نقد و . بررسی2اند: مشترک تقریباً شاخص دو در

 .خوردمی چشم به نقدها این در هاییتفاوت هاریزشاخص در اثر. هرچند
 گارشن األوّل العبّاسی العصر فی األدب مالمح کتاب که است آن درپی مقاله نگارندۀ این

 هایسشپر به کند و ارزیابی و بررسی فوق، شاخص دو بر اساس را عطیه عبداهلل عبدالهادی
 دهد: پاسخ پژوهش
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 نقاط ضعف وقوت در ساختار و محتوای این کتاب چیست؟ .2
بیات درس تاریخ ادبه لحاظ ساختار و محتوا قابلیت آن را دارد که برای  کتاب این آیا .1

 عنوان منبع پیشنهاد شود؟عصر عباسی اول به

 نویسنده و کتاب با کلی . آشنایی9
 به 1000 سال در عطیّه عبداهلل به قلم عبدالهادی األوّل العبّاسی العصر فی األدب مالمح کتاب
 رمص اسکندریۀ در المعرفۀبستان انتشارات ازسوی 1005 سال در و است درآمده تحریر رشتۀ
 .است شده چاپ

 دمحم دکتر به را نویسنده، آن و شده تدوین صفحه 4۳1 و فصل 22باب و 1 در کتاب این
 کوتاه مقدمۀ در وی .است کرده تقدیم اسکندریه، دانشگاه عربی ادب استاد العشماوی، زکی

 ردمو کتاب جلد یک در و مختصر صورتبه تواننمی را ادبی عصر یک»که:  کندمی اشاره کتاب
 قرار یبررس مورد را شعر ویژهبه اول عباسی عصر ادب اثر، تاریخ این ام درکرده و تالش داد قرار بررسی

کند که تا جایی نویسنده همچنین در انتهای مقدمۀ خود بیان می» (.22 ، ص.1005عطیه، )« دهم
آن را به  و که توانستم تالش کردم مطالب این کتاب در قالب جلد یک را پیراسته ذکر کنم

 )همان(.« کنمدانشجویان و پژوهشگران تقدیم می
های تاریخی را درخصوص نویسندۀ کتاب با محوریت خلفای عصر اول عباسی، روایت

ها و دیگر درباریان و حضور عالقۀ خلفا به شعر و ادب و سرایش و نقد شعر توسط آن
ها را با نام ند وبه این سبب فصلکها در دربار نقل میشاعران و عالمان و جایگاه ویژۀ آن

 گذاری کرده است. خلفا نام
فصل است:  22مشتمل بر « شعر در دربار خلفا در عصرعباسی اول»باب اول کتاب با نام 

 شعر در عصر مهدی، 9شعر در عصر منصور، فصل  1شعر در عصر سفاح، فصل  2فصل 
شعر در عصر امین، فصل  6شعر در عصر رشید، فصل  5شعر در عصر هادی، فصل  4فصل 

شعر در عصر واثق، فصل  1شعر در عصر معتصم باهلل، فصل  ۳شعر در عصر مأمون، فصل  7
شعر در دورۀ دوم عصر عباسی اول؛ و باب دوم با عنوان  22شعر در عصر متوکل، فصل  20

 های خالفت عباسی که مشتمل بر هیچ فصلی نیست.شعر در کاخ
ویر تص به اما آید،نمی دستبه نویسنده از احوالی شرح هیچ در اینترنت وجوجست با
 :یابیممی دست وی از دیگر اثر چند
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 .2116، نقد و مقاماته، تحلیل فی المهذانی شعر. 2
 .1001، الهجری الرابع القرن نثر الهمذانی؛ فی الزمانبدیع مقامات. 1
 .1001، العربی الشّعر موسیقی فی التجدید مالمح. 9
 .1001، العربی األدب فی نقدیۀ مالمح. 4
 .1006، تحلیلیۀ و نقده، دراسۀ العربی األدب فی نظرات. 5

 . پیشینۀ تحقیق9
اظ ساختار لحعنوان کتاب درسی در دانشگاه مورداستفاده قرار می گیرند باید بهمنابعی که به

ررسی و ب مورداند و محتوا مبتنی بر معیارهایی که پژوهشگران حوزۀ نقد کتاب تدوین کرده
نقد قرار گیرند تا سنجیده شود که آیا قابلیت وشرایط الزم برای تدریس شدن دارند یا خیر؟ 

 اند؟ای قابل استفادهو اگر این قابلیت را دارند، درچه سطح و مرحله
های فراوانی در رشتۀ عربی به قلم استادان ایرانی و غیرایرانی های گذشته کتابطی سال

بررسی و نقد و نتایج آن در قالب مقاالتی چاپ شده است که به چند نمونه  نوشته شده، که
 شود:از آن اشاره می

ن ، اثر ابوالحسن امی«بررسی و نقد فی تاریخ األدب العباسی؛ الرؤیۀ والفن»مقالۀ  .2
چاپ شده 2916، 2شمارۀ  متون، نامه انتقادیپژوهشمقدسی و همکاران، که در 
رفی اثر بر اساس چهار شاخصۀ ارزیابی شکل ظاهری، است. نویسندگان پس از مع

 اند.ساختاری، زبانی و محتوایی کتاب را بررسی کرده
های ترجمۀ متون نقد ادبی عربی معاصر نقدی بر کتاب الشعر العربی چالش»مقالۀ  .1

بادی آاثر علی بشیری و علیرضا کاوه نوش« المعاصرقضایاه وظواهره الفنیّۀ والمعنویۀ
چاپ شده است. نویسندگان ترجمۀ 2917، 4شمارۀ  نامه انتقادی متون،پژوهشکه در 

و معتقدند که نواقصی وجود دارد که  اندکردهسید حسین سیدی از این کتاب را نقد 
 باید در تجدید چاپ این کتاب مدنظر قرار گیرد.

تاب کهای درسی دانشگاهی مطالعۀ موردی: نقد و تحلیل محتوا در تراز کتاب»مقالۀ  .9
، 4ارۀ شم نامۀ انتقادی متون،پژوهشزاده که در اثر عیسی متقی« قواعد و متون عربی

چاپ شده است. نویسندۀ مقاله پس از بررسی شکلی و محتوایی این کتاب  2917
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اهی های یک کتاب دانشگبه این نتیجه رسیده است که این اثر فاقد برخی از ویژگی
 است.

فی مواد آموزشی رشتۀ زبان و ادبیات عربی با تکیه بر های کمی و کیبایسته»مقالۀ  .4
تقادی نامۀ انپژوهشاثر پیمان صالحی که در « مالمح النّثرالحدیث وفنونهنقد کتاب 

چاپ شده است. نویسنده پس از بررسی شکلی و محتوایی  2917، 4شمارۀ  متون
 کتاب، موارد قوت و نقص آن را مشخص کرده است.

اثر  «مختارات من روائع األدب العربی فی العصرالعباسی األولنقدی بر کتاب »مقالۀ  .5
 2917، 4شمارۀ  نامۀ انتقادی متون،پژوهشپور که در محسن یوسفی و مهوش حسن

منتشر شده است. نویسندگان پس از تحلیل ساختاری و تحلیلی کتاب پیشنهادهایی 
 ند.اتر شدن آن دادهبرای بهبود و کاربردی

وجو شده وموردبررسی قرارگرفته، با توجه به موارد ذکرشده و دیگر مواردی که جست
ها خودداری شده است، مشخص شد که تاکنون دلیل طوالنی شدن مطلب از ذکر آناما به

ن و امید است ای نشدهتاکنون بررسی و نقد  مالمح األدب فی العصرالعباسی األولکتاب 
 گان مفید باشد.کنندبررسی برای استفاده

 ظاهری ساختار ارزیابی و . بررسی4
 و شودمی طراحی ویژه هدف با که است هاییکتاب ازجمله درسی کتاب که جایی آن از

 و ظاهر بهنسبت ناشر و نویسنده سوی از که است ضروری بنابراین دارد، خاص مخاطب
 .شود ایویژه توجه کتاب استحکام

 کتاب استحكام و جلد طراحی. 9ـ4
 نوانعبه کتاب جلد طراحی اهمیت. شودمی محسوب آن بصری هویت از بخشی کتاب جلد
 متون و کتاب ماهیت از مهمی اطالعات مخاطب، حاوی با ارتباط در بصری عنصر اولین
 بهبتنس ناخودآگاه بیندمی خوب استحکام و با جلد را کتابی خواننده وقتی. است آن درون

 .شودمی جذب آن به و کندمی پیدا مثبت نظر آن
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 تابهای کبرگه محافظ یک عنوانبه جلد، تنها به ناشران و نویسندگان که شاهدیم امروزه
 ی، خوانندهبصر جذابیت ایجاد با طراحان گرافیست کمک با کنندمی تالش بلکه نگرند،نمی

 .کنند تضمین خود برای بیشتر فروش درحقیقت و بیشتر
 که جلدی رو طرح و ایحرفه صحافی و محکم شیرازۀ» درسی کتاب همچنین، در

 جامعه رد را آن پذیرش و مقبولیت و افزایدمی کتاب جذابیت بر است شده طراحی هنرمندانه
 (.25، ص. 2911منصوریان، )« داد خواهد افزایش مخاطبانش

 که در اختیار من قرار گرفته استاألوّل  العباّسی العصر فی األدب مالمح جلد کتاب
 فقط عنوان، نام که رنگ تنوع و طرح هیچ بدون سفید صفحۀ کامالً یک از استعبارت 
 Tw Kohneh فونت از عنوان نگارش برای .است بسته نقش آن روی بر چاپ سال و نویسنده

ه اما سال چاپ با فونت انگلیسی در پایین صفح است، شده استفاده متفاوت هایقلم شماره با
 تپش و ندارد ایبصری جذابیت هیچ کتاب ندارد. جلد عنوان خط با هماهنگی آمده است که

 هب کتاب محتوای از ایچکیده نوشتن با که است حالی در این است، سفید کامالً هم جلد
 توانستدیگرش، می آثار معرفی مختصر وی و حال شرح یا و نویسنده تصویر همراه

 .بدهد خواننده به مفیدی اطالعات
 استفادۀ ثرا در و خوب صحافی شده است و رسدمی نظربه محکم بسیار کتاب شیرازۀ البته

البته گفتنی است که نسخۀ اصلی این کتاب که از اینترنت  .شودنمی وارد خللی آن به مکرر
 بندی بسیار زیبایی دارد.قابل دانلود است، طراحی جلد و رنگ

 آراییصفحه و نگاری. حروف9ـ4
 رایب .است کتاب جذابیت عوامل از نیز (تایپ)آرایی صفحه و نگاریحروف کیفیت

 حروف، رنگ حروف، اندازۀ نوع تفاوت)متن  در متفاوت حروف از مثال، استفاده
 نکات به را دانشجو توجه آنکه بر عالوه نکات از برخی کردن برجسته جهت (حروف
، 29۳۳ رضی،)شود می نیز کتاب صفحات نوازیچشم کند، موجبمی جلب متن اصلی
 (.25 ص.

 Tw فونت  با هاباب عنوان صفحات که کنیممی مشاهده بحث مورد کتاب به نگاهی در

Kohne Outline  فونت  با هافصل وKohneh bold ات ابتدا از کتاب اصلی متن اما شده، تنظیم 
 پانوشت اطالعات و است شده استفاده Tw  Almutannebi فونت از دستیک صورتبه انتها
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 این. است شده اصلی نوشته متن از ترو کوچک Traditional Arabicفونت  با صفحه هر
 چشم است که هنگام مطالعه شده انتخاب حجمی در قلم شمارۀ و هستند ها مناسبفونت
 شود.نمی خسته

« ی» نگارش در که است این دارد وجود کتاب این متن نگارش در که ایراداتی از اما یکی
تلفظ « یاء»درخواندن  که« ی» نگارش و شودمی خوانده مقصوره «أ ـ الف»خواندن  در که
شود هیچ تفاوتی نیست، درحالی که در نگارش متون عربی رعایت این نکته مرسوم است. می

شود متفاوت است و این امر در نگارش که با یاء نوشته می رضیبا واژۀ  مصطفیمثالً واژۀ 
رای مثال فعل یُثنی اگر با الف مقصوره نگارش وخوانده شود یک ها نیز جاری است. بفعل

 نگارش و خوانده شود معنای دیگری خواهد داشت.  یُثنیصورت معنا دارد واگر با یاء وبه
 اگر اما شوند،نمی مواجه مشکل با هستند عبارت در موجود قرائن به آشنا که فن اهل البته

 بشود اهنکته این رعایت باید حتماً گیرد قرار استفاده مورد و تدوین درسی کتاب عنوانبه
 رد که امبوده شاهد هم زبانعرب دانشجویان هایکالس در شخصی  تجربۀ عنوانبه که چرا

 .شوندمی اشتباه دچار حروفی چنین در متن خواندن
 اسبمن خیلی صفحات پایین و باال و راست و چپ گذاریآرایی، فاصلهصفحه از نظر

 .شاهدیم زمینه این در نیز را اشکاالتی اما .است
 به بیاتا این که است بهتر شود استفاده شعری ابیات از است قرار متن یک در که زمانی

 سمت اصلۀف و باشند داشته تفاوت اصلی متن خطوط با که شوند تنظیم صفحه در ایگونه
 هاآن ندبتوا خواننده تا یکسان نباشد اصلی متن با هاآن هایسطر بین حتی و چپ و راست

 و است دهنش رعایت امر کتاب، این متن بیشتر در متأسفانه اما دهد، تشخیص یکدیگر از را
 طعاًشد، قها در صفحه تنظیم میو جاگذاری آن شدمی انتخاب شعرها برای ترینازک قلم اگر

 تر بود.جذاب خواننده برای
 نشده رعایت بسیاری موارد در نیز صفحه هر در موجود سطرهای تعداد تنظیم نظر از
 دامۀا دارد، وجود خالی فضای سطر چند تا یک اندازۀ به صفحه انتهای در که حالی در است.
 ندرتبه و... و 1۳ ،17 ،16 ،11 ،12 ،2۳ صفحات مثالً است؛ رفته بعد صفحۀ به مطلب

امر،  ینا رعایت عدم که است طبیعی و باشد شده تنظیم درست که یافت ایصفحه توانمی
 افزاید.می کتاب صفحات تعداد بر
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 انندم صفحات از برخی در که است این خوردمی چشم به زمینه این در هک دیگری اشکال
 اگوی که رسدمی نظربه نیست و چنین خواندن قابل و اندشده محو هاواژه ...و 260 ،292 ،۳4
 .است نداشته آراصفحه کتاب این

 هافصل بندیپیكره و کتاب . حجم9ـ4
 هدافا و هدف جامعۀ نیاز با متناسب باید شودمی تألیف و طراحی ویژه هدف با که کتابی
باید  ت،شده اس تدوین دانشگاه در آموزش برای که کتابی طبیعی طوربه. باشد شده تعیین

 هایعتسا و هاجلسه تعداد و دکتری و ارشد کارشناسی، کارشناسی گانهسه مقاطع به نگاهی
 وناگونگ متغیرهای از تابعی قطع طوربه مطالب و کتاب حجم بنابراین، .باشد داشته هاکالس
 «تاس مناسب صد صفحهیک حدود درس، میانگین هر برای» که شودمی گفته اگر و است

 بر اساس و گانهسه مقاطع از یک کدام برای که شود مشخص (. باید1۳ ، ص.29۳۳ رضی،)
 شاخص؟ کدام

افی است ک نیستیم. شاهد را تناسبی هیچ این کتاب هایاجزا و باب بین تناسب، از نظر
در آغاز نگاهی به مقدمۀ این اثر داشته باشیم که در چهارونیم صفحه خالصه شده است، این 

رود نویسندۀ کتاب مطالب بیشتری درحالی است که برای کتابی با این حجم، انتظار می
ه داشته تواند بر خواننداین کتاب، تأثیراتی که مطالعۀ این کتاب می درخصوص اهمیت مطالعۀ

 باشد، دلیل انتخاب این شیوۀ چیدمان و بیان مطالب، اختصاص دهد. 
 باب و داده اختصاص خود به را صفحه 412است که  فصل یازده بر مشتمل اول باب اما

 یکدیگر با نیز اول باب هایفصل حجم هرچند است. صفحه 64 فصلی هیچ داشتن بدون دوم
 46 دوم صفحه، فصل21 اول فصل :است نشده رعایت هاآن بین توازنی هیچ و ندارد تناسب

ششم  صفحه، فصل 1۳ پنجم صفحه، فصل 21 چهارم صفحه، فصل 46 سوم صفحه، فصل
 دهم صفحه، فصل 29 نهم صفحه، فصل20هشتم  صفحه، فصل 72 هفتم صفحه، فصل 21
تاب های این کها و فصلبندی بابصفحه. لذا با نگاهی به پیکره17  یازدهم صفحه، فصل 91
های الزم برای آنکه در دانشگاه تدریس شود را توان نتیجه گرفت که این کتاب شاخصمی

 ندارد. 
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 نگارشی و ویرایشی . قواعد4ـ4
 اییژهو جایگاه دانشگاهی علمی کتاب هر در ویرایشی هاینکته رعایت یقین و قطع طوربه

 قرار رمدنظ نویسندگان دیگر برای معیار عنوانبه تواندمی دانشگاهی تألیفات چراکه دارد،
 تدرس خوانش در به خواننده موارد از بسیاری در اصول این رعایت که حال عین در و بگیرد

 بخواهد عربغیر خواننده برای عربی متن آنکه ویژهبه کند،می کمک متن از صحیح برداشت و
 .گیرد قرار استفاده مورد

 نقاط قوت:
... و« .»، «؟» ،«:»، «؛» ،«،»های سجاوندی مانند از نشانه استفاده نظر از ما موردبحث ـ کتاب
 .دارد مناسبی و خوب جایگاه

 .است شده رعایت کامالً حروف روی بر قطع همزۀ ـ کاربرد
  است. مناسب کامالً کتاب بندیـ پاراگراف

 که دکن استفاده کوتاه هایعبارت از که است کرده تالش نویسنده ها،جمله طول نظر ـ از
 فهم در غیرعرب دانشجوی ویژهبه خواننده به و است مهم خود جای در نیز مسئله این

 .کندمی کمک بسیار هاعبارت

 نقاط ضعف:
باید  ودخ تجربۀ اساس بر خواننده و است نشده رعایت اصالً کلمات روی بر ـ نشانۀ تشدید

 .دهد تشخیص آن را
 امری کلمه صحیح خوانش منظوربه ناآشنا کلمات برخی روی بر إعراب ـ گذاشتن

 نشده رعایت نکته این شعری ابیات هایواژه در حتی و کتاب این متن در اما است، پسندیده
 بیان را هواژ صحیح توصیفی، خوانش صورتبه پاورقی در بسیاری موارد در نویسنده است.

البهالیل بضمّ الباء، وتر بکسر الواو، نمرقۀ بضمّ »است:  آمده چنین 10 صفحۀ در مثالً کندمی
که تاپایان کتاب همین روش را ...« النّون والّراء وسکون المیم والنّمرقۀ بکسرالنّون والّراء و 

 و خودش هاواژه حروف روی بر کوچک اینشانه گذاشتن با که حالی ادامه داده است، در
 .شدنمی افزوده هم صفحه و سطر و واژه تعداد بر و دادمی رهایی مشکل این از را خواننده

 در چه و متن در چه چاپی هایغلط وجود کتاب، این در گیرچشم مشکالت از ـ یکی
 12 فحۀص پانوشت در مثالً. خوردمی چشم به کامالً کتاب پایان تا آغاز از که پانوشت است
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 و الدابزهر :نوشته 51 صفحۀ است؛ در التاریخ آن صحیح که التریخ فی الکامل :نوشته است
 المضاجع إن :آمده بیت دوم مصراع در 201 صفحۀ در است؛ اآلداب آن صحیح که األلباب ثمر

 آن صحیح که الجارتین استدعی ثم :251 صفحۀ در است؛ ینبت آن صحیح که اإلبرا ینب
 :11۳ صفحۀ در است؛ األصمعی آن درست که الصّمعی سال :102 صفحۀ در است؛ الجاریتین

 للطرف واژۀ اول بیت 140 صفحۀ است؛ در األثافی آن درست که االثانی واژۀ سوم بیت در
 این حوصلۀ از که است زیاد قدر آن هاغلط این و است؛ الطرف آن درست که شده نوشته
 .دارد جدی ویرایش به نیاز و است خارج نوشتار
 هبسند نمونه چند ذکر به  که خوردمی چشم به کتاب این در نیز نحوی اشتباهاتـ 

 :شودمی
 مفعول که است «شعرا» آن صحیح که نوشته شده« شعر لهم یضع أن»: 142 صفحۀ در

 در نای نوشته، فانتقمی را فانتقم مخاطب مذکر مفرد امر فعل 997 صفحۀ در است؛ سابق فعل
 زنو شدن درست برای و شعری ضرورت به است مجاز شاعر شعر، بیت در که است حالی
 .شود نوشته آن صحیح نثری و شرح بیت باید نوشتار در اما بگوید، چنین

 مذکر باید مذکر قاعدتاَ صفت که« واحدۀ مکان فی»است  شده نوشته 950 صفحۀ در
 .بیاید

  دهی. ارجاع8ـ4
 و واشیح در یا متن در نحوی، خواه به نویسنده و باشد مستند باید دانشگاهی کتاب مطالب»
، 29۳1کاردان، )« کند قید است کرده استفاده که را مآخذی و منابع دقیقاً فصل هر پایان یا

 اثر فتیمعر بنیۀ تقویت موجب تنهانه علمی، اثر در استفاده منابع ذکر (. درحقیقت2۳ ص.
 فاصلۀ و دارد خود نوشتار از پیش آثار و منابع بر احاطۀ نویسنده و آگاهی از نشان بلکه است،

 ارد، تبار اثرد دیگران آثار با نسبتی چه»اثر این اینکه و دهدمی نشان پیشین آثار با را خود اثر
 ، ص.2911اسالمی، )« گیردمی فاصله دیگران آثار از مواردی چه در و رسدمی کجا به فعلی

5.) 
 نجاای در»است  کرده استفاده( متنیبرون)پانوشت  شیوۀ ارجاع از ما موردبحث کتاب
ارجاع  صفحه همان انتهای به را خواننده ایبا شماره موردنظر مطلب نقل از پس نویسنده

 .تاس بوده مرسوم روشی کتاب نگارش زمان در شیوه این البته که( 20همان، ص.)« دهدمی
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 رد و شدمی نوشته آن اطالعات منبع، تمام هر اول ارجاع در که بود چنین فوق شیوۀ در
 این در اما. شدمی بسنده صفحه و کتاب و نویسنده نام به ذکر منبع، همان به بعدی ارجاعات

 نشده نبالد کتاب در یکسانی شیوۀ و شده انتخاب نارسا و ناقص صورتبه شیوه این کتاب،
 ذکر ارجاع 471منبع،  66 از استفاده با است صفحه 41۳ که کتاب این سراسر در یعنی است؛
 در هنویسند نام ندرتبه و شده بسنده جلد احیاناً و صفحه و کتاب نام ذکر به عموماً و شده

 :ستا نوشته نمونه برای. است شده ارجاع اثر آن به که باراولین در حتی است. آمده ارجاعات
 صفحۀ در مثالً کندمی ذکر هم را اثر همین انتشارات گاهی که هرچند .2/905 الفرید العقد

 به ارجاع در فقط و 2/96۳ التجاریه الفرید، المکتبه العقد: است آمده چنین... و 290 ،56 ،59
 اتطبق: نوشته است که کرده ذکر را نویسنده نام کرده استفاده بار 9 را کدام هر که منبع 1

 و کرده استفاده بار 1 نیز را منبع یک و األثیر البن التاریخ فی والکامل المعتز البن الشعراء
 اثر که الحیوان کتاب به نیز بار 1 که است حالی در این للجاحظ. التّاج کتاب نوشته است:

 6  را طبری اثر الملوک و االمم تاریخ یا و است اما نامی از او نبرده داده، ارجاع جاحظ دیگر
 .است الطبری ارجاع داده تاریخ مشهور نام همان ولی با کرده، استفاده بار

 یوستهپ طوربه منبع یک از که زمانی گوناگون ارجاعات نظام در که است این دیگر نکتۀ
 همان و یا در عربی: المصدر :شودمی نوشته فقط دوم ارجاع در شود، استفاده هم سر پشت و

 جا و در عربی: المصدرشود: همان، همانمی نوشته باشد یکسان هم جلد و صفحه اگر و نفسه
یک  ارب چندین و است نشده رعایت کتاب این در نیز قاعده این نفسها. اما نفسه، الصفحه

 .است همان جلد و کتاب نام و شده استفاده هم سر پشت منبع

 هافهرست . 6ـ4
 وجودش دیگر برخی و ضروری آموزشی و دانشگاهی کار یک در هافهرست برخی وجود
 از ادهاستف و داده قرار او اختیار در تکمیلی اطالعات و است فراگیر سودمند و مخاطب برای

 .کندمی سودمندتر و ترراحت را اثر
 و عمناب است، فهرست اثر در اساسی کاستی فقدانش که ضروری هایفهرست ازجمله

 و است دانشگاهی فرد یک آن نویسندۀ که موردبحث کتاب اما این .است مطالب فهرست
 ویر این به. ندارد منابع است، فهرست کرده مشاهده و خوانده را بسیاری علمی آثار یقیناً
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 اقدام خودش یدبا هاکتاب مشخصات دیگر و نویسندگان نام یافتن برای کتاب از کنندهاستفاده
 .کند وجوجست و

 است شده استشهاد گوناگون شاعر 10حدود  شعر از بیت 229۳ کتاب، به حدود این در
 ابیات فهرست است. بنابراین، وجود آمده متن دیگران دراعم از شاعران و  زیادی هاینام و
 .است آن فاقد اما رسد،نظر میضروری به اعالم و

 محتوا ارزیابی و . بررسی8
 ارآمدک را آن که باشد هاییویژگی دارای که رودمی انتظار دانشگاهی و آموزشی کتاب یک از
 .کند اثربخش و

 هدف و نتبیی روشنی به را خود آورندۀ پدید اصلی پیام بتواند که است آمد کار کتابی
 کتاب ره که است بازتابی نیز اثربخشی از منظور و... کند  تأمین را خود نگارش از نهایی

 کتاب آن خوانندگان را کتاب هر سرنوشت زیرا دارد، خود مخاطبان جامعۀ بر دانشگاهی
 و باشد داشته مخاطب جامعۀ بر مثبت بازتابی بتواند که کتابی کنند. بنابراین،می تعیین

 (.9 ، ص.2911منصوریان، )بود  خواهد اثربخش کند ایجاد آنان اندیشۀ در تحولی

 موضوع و عنوان تناسب . عدم9ـ8
 ابانتخ شودمی توجه بدان دانشگاهی درسی کتاب یک ارزیابی در آنچه و اصل ترینمهم»

 اساس بر ما موردبحث کتاب (. در24ص. ، 2917زاده، متقی) «است مناسب عنوان و موضوع
 اسیعب عصر در عربی ادب تاریخ» پژوهش او است موضوع کرده ذکر مقدمه در نویسنده آنچه
 موردنظر موضوع با بینیممی کتاب بر روی که عنوانی اما( ۳، ص. 1005 عطیه،)« است اول

 ریابدد تواندمی عنوان این هایواژه دیدن با ایخواننده ترکم ندارد و تطابقی و تناسب نویسنده
 مقدمۀ در آنکه نویسنده ویژهدارد، به اختصاص عربی ادب تاریخ بررسی به کتاب این که

هاست )همان، صص. عمدۀ تأکید او بر شعر و شاعران و رویکرد آن کرده که اشاره کتاب
 .است نثر و شعر از اعم که شده استفاده ادب عام عنوان، واژۀ در حالی که (، در22ـ20
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 . جامعیت9ـ8
 دینب درسی کتاب مطالب بودن جامع. باشد جامع باید خود موردنظر زمینۀ در درسی کتاب»

، ص. 29۳۳رضی، ) «است مطالبی هر گردآوری برای جایگاهی دارای که نیست معناست
 به خاطبانم بیشتر که معنا این به رسید؛ قبول قابل و نسبی جامعیت به توانمی» بلکه .(11

 ترمهم نکتۀ  .( ۳، ص. 2911منصوریان، ) «یابند دست اثر آن در خود موردنظر مباحث اغلب
 دهد وششپ را موردنظر مقطع درس سرفصل بتواند باید دانشگاهی درسی کتاب که است این

 به نیاز هاویژگی این بین کردن جمع بنابراین، تحصیلی باشد. بندی ترمزمان با متناسب و
 .دارد تدریس امر در تجربه و دانش
 نوانع این دیدن با و اول نگاه در ، خوانندهاألوّل العبّاسی العصر األدب فی مالمح کتاب در
 ینا است، داده قرار بحث مورد را ادبی فنون و موضوعات تمامی که کندمی برداشت چنین

 بین زا ثانیاً، و است شده پرداخته شعر به فقط اوالً، شدهارائه محتوای در که است حالی در
 خلفای مدح در شاعران اشعار و مدح موضوع به درصد 15 بر بالغ نیز شعری موضوعات

 عت،طبی وصف اعتذار، زهد، غزل، رثا، از هجو، هایینمونه به ندرتبه و پرداخته است عباسی
 است. کرده اشاره... حماسه و
 حوزۀ در کرده تالش که کنددر مقدمه بیان می نویسندۀ کتاب که است این ترمهم نکتۀ

 تابک یک از روایتی ذکر وی دیدگاه از که رسدمی نظر به و بنویسد کتابی ادب تاریخ
 مشکل هایواژه ترجمۀ و خلیفه یک یا شاعر یک از ابیاتی آوردن و واقعه یک درخصوص

 حوزه ینا پژوهشگران به مراجعه با که درحالی است، ابیات تاریخ بیان پاورقی، در ابیات این
 بینیم.می را دیگری چیز

 ندنیازم آن به ورود و است ادبی دانش قلمروهای ترینگسترده از یکی ادبیات تاریخ
 ندنیازم هم و است بالغت و ادبی نقد شناسی،سبک همچون زیادی تخصصی هایدانش

 تبیین هب باید چیز هر از بیش اثری چنین پدیدآور شناسی.روش مسائل و مبانی از آگاهی
 (.77، ص. 2916قمری، )نماید  اهتمام ادبیات تاریخ وظایف و اهداف چارچوب

 موردبحث متون در ذکرشده، هایتخصص اجرای شاهد باید منتشرشده اثر در خواننده و
  که: بداند باید نیز و باشد کتاب در
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ادبی  ییراتتغ مطالعه :اند: الفبرشمرده ادبیات تاریخ برای اصلی وظیفۀ سه ساختارگرایان
 روابط شناخت و تاریخ در گذر هم و مختلف هایدوره در ژانرهای ادبی، هم بررسی :ب

شود می مربوط دیگر دورۀ به دوره یک از گذار به که تغییر قوانین کردن مشخص :آن، ج
  (.59، ص. 29۳7فتوحی،  از نقلبه 2۳0، ص. 2917 تودورف،)

 بیان را ادب تاریخ از خودش تعریف دیگر جای در نه و مقدمه در کتاب، نه نویسندۀ
 هک است حالی در این چیست؛ پژوهش این روش و هدف دریابد که خواننده تا است نکرده

شود که اصولی دارد و هر مورخ ادبیات باید نگاری یک فن محسوب میادبیات تاریخ امروز»
د، فرمیرباقری) «کند مشخص را خود تحقیق روش و هدف هاآن اساس ها را بشناسد و برآن

 ستا نیاورده و تاریخ ادب را ادبیات و ادب مفهوم از تعریفی نویسنده حتی .(2، ص. 29۳4
 و عریفت آن بر مبتنی نیز ناقد یک و شود روشن آغاز از خواننده برای ادبیات از او تلقی تا

 کار غازآ در است ناگزیر ادبی مورخ» حال آنکه کند، ارزیابی را کتاب محتوای بتواند دیدگاه
 وی منظر زا کند مشخص و بشناسد را خود کار قلمرو تا باشد داشته ادبیات از روشن تعریفی

 (.56، ص. 29۳7 فتوحی،) «نیست کدام و است ادبی رویداد کدام و متن کدام
 فقط و نپرداخته ادبیات تاریخ هایرسالت از یک هیچ به نویسنده موردبحث، کتاب در

 حلیلت هاروایت از برخی انتهایِ در و کرده ذکر عباسی خلفای محوریت با تاریخی روایاتی
 عرش که کرده تأکید نکته این بر همواره وی درنهایت است. کرده بیان رویداد آن از را خود

 و زبردست شاعر ـ منتقدی خود خلیفه بوده، ارزش و ارج دارای عباسی خلفای دربار در
 اعراناست، ش داشته سرایش شعر در دستی نیز خودش فهمیده،می کامالً را شعر بوده، توانا

 نانخواآوازه و کنیزکان حتی است، دادهمی فراوان پاداش و صله هاآن به و داشتهمی گرامی را
 و ناقدان ،عالمان با علمی هایجلسه اند، خلفاداشته شعر سرایش بر توانایی هم دربارش

 ،4۳ ،44 ،17 بنگرید به ص.... )و اند،داشتهمی گرامی را عالم و علم و داشته... و شناسانلغت
 کتاب پایان تا هاعبارت این و...( و276 ،251 ،241 ،221 ،225 ،20۳ ،206 ،72 ،62 ،59
 .شودمی تکرار متناوب صورتبه

 آمدی . روز9ـ8

 لدلیبه اما است، رشته یک جدید هایپیشرفت با نویسنده همراهی روزآمدی، از منظور
 تعیین برای یکسانی کامالً معیارهای تواننمی هارشته ماهیت قلمرو در گوناگونی
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است  متفاوت گوناگون مباحث در روزآمدی مفهوم زیرا کرد معرفی منابع روزآمدی
 (.1 ، ص.2911منصوریان، )

بر  نیو مبت متفاوت دریافت سطوح با ناقدان که است آن ادبی متن هایویژگی از یکی
جدیدی از  هایبه برداشت توانندمی جدید ادبی هاینظریه و دیدگاه رویکردهای نقدی و

ها برسند و در قالب کتاب و مقاله در اختیار خوانندگان و نویسندگان قرار دهند. انتظار آن
ها در ها و نقدها مراجعه و از آنرود نویسندۀ کتاب درسی دانشگاهی به آخرین نوشتهمی

 ها را نقل و نقد کند.استفاده کند و یا آننوشتۀ خود 
 فقط شدهاستفاده منبع 66 مجموع از است پرداخته عباسی شعر به که موردبحث در کتاب

 و ادب درخصوص معاصر ناقدان به آنچه کتاب مؤلف است؛ یعنی معاصر منابع از منبع 4
است؟  سترسی نداشتهآیا مؤلف به منابع د .است توجه نکرده اند،گفته عباسی عصر شاعران

یار داشته ای زیادی در اختیقیناً پاسخ منفی است، زیرا وی در مصر و اسکندریه منابع کتابخانه
 سیاریمقاالت نقدی ب و هاو ازسوی دیگر امروزه با توجه به گسترش شبکۀ اینترنت، کتاب

 دیده جدید راهم نویسنده منابع  اگر دست آورد وها به سهولت بهتوان در همۀ حوزهرا می
 اشاره ظراز ن کتاب این توان نتیجه گرفت کهاست. به این سبب می نبرده هاآن از نامی است

 .است ها دچار کاستیمعاصران و استفاده از آن نقد و دیدگاه به

  کتاب متن در پرسش . طرح4ـ8

 شناخت برای را جوان خوانندۀ و دهد پرورش خواننده در را انتقادی روح باید کتاب متن
 دلیل همین دهد، به یاد او به را علمی تواضع حال، عین در و تکاپو وادارد به علمی

 را االتیسؤ خود اثر از فصلی یا مبحث هر باید در پایان دانشگاهی هایکتاب نویسندگان
کاردان، )برانگیزد، مطرح کند  واقعیات به توجه و تفکر به را دانشجو شودمی سبب که

 (.2۳، ص. 29۳1

 کند که کتاب را برای دانشجویانبا اینکه نویسنده در مقدمه اشاره می موردبحث درکتاب
 را پرسشی گونههیچ هافصل  پایان در نه و آغاز در و پژوهشگران تألیف کرده است، اما نه

 هاروایت و هامتن اصلی و مهم هاینکته بازخوانی به را خواننده حداقل تا کندنمی طرح
 پژوهش شپرس عنوانبه پرسشی طرح شاهد نیز کتاب مقدمۀ در حتی و کند ترغیب و تشویق
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 گوناگون هایبحث و شده تألیف 12 قرن آغاز در کتاب این که است حالی در این و نیستیم
 .ستا داشته قرار پژوهشگران اختیار در وفوربه دانشگاهی و علمی پژوهش منابع درخصوص

 یكپارچگی و . انسجام8ـ8
 همبه و گیرد انسجام قرار مدنظر باید درسی کتاب در که محتوایی هایویژگی از دیگر یکی

 از نقلبه 29، ص. 29۳4 ملکی،) «افزایدمی آن یادگیری قابلیت به» که است متن پیوستگی
 بگوییم: توانیممی تردقیق طوربه ( و2176 حسن، و هالیدی

 که نحوی به است، متن یک کالن و خرد اجزای میان منطقی انسجام، پیوند از منظور
 این به کند. دنبال را موضوع و ببیند آن در را کالم نویسنده پیوستۀ طبیعی و سیر خواننده

 و فصل یک هایپاراگراف میان پاراگراف، یک هایمیان جمله تواندمی ترتیب، انسجام
 (.21، ص. 2911منصوریان، )باشد  کتاب یک فصول میان یا

  دارد اصاختص «عباسی اول عصر خلفای دربار در شعر» به کتاب که اول به باببا نگاهی 
 نام به فصل هر چون است، کامل هافصل ها وپاراگراف ها وجمله بین یابیم که انسجامدرمی
 فۀخلی که شودمی ذکر تاریخی گوناگون روایات فصل هر در و شده گذارینام خلیفه یک

 بارگاه در شاعران و شعر جایگاه اثبات هاپاراگراف نهایی هدف و است آن محور عباسی
 . است عباسی خلفای

 ،«ف» مثل حروفی از خوبی و بهینه استفادۀ و است یکدست و روان کامالً متن در هاجمله
 .است شده هاپاراگراف بین پیوند برای ...و« ألنّ» ،«إنّ» ،«ولکن» ،«و»

توان نمی داده، اختصاص «عباسی خلفای هایکاخ در شعر» به نویسنده که را دوم باب اما
 داده اصاختص خلفا در باب اول، به کتاب سوم دو بر بالغ زیرا داد، منطقی پیوند اول باب به

گان خلفا بست کلی طوربه و کنیزان برادران، فرزندان، به باب این در سوم یک از ترکم و شده
 عدر این بخش تاب هم هاروایت است. یافته اند، اختصاصزیستهمی قصرها در که کسانی و

 کسی چه هب روایت این از پس نویسنده که بزند حدس بتواند خواننده تا نیستند یک منطق
 و هاعبارت که هرچند ندارد، وجود روایت ترتیب در منطقی سیر پرداخت. خواهد

 عنام بافت ارتباط هستند و دستیک و فهم قابل و روان روایت، و صفحه هر در هاپاراگراف
 .است شده مابعد رعایت  با پاراگراف یک در

 توان نتیجه گرفت که این کتاب در انسجام کلی دارای ضعف است.بنابراین، می
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  هاسدر سایر با کتاب مطالب افقی . ارتباط6ـ8

 دهندیم تشکیل ارتباطی نظام یک شوندمی تدریس تحصیلی دورۀ یک در که درسی مواد
 هایشاخص از یکی .شودمی یادگیرنده فکری رشد منجر به هاآن مجموعتأثیر  که

 نوع زانمی آموزشی، مواد سایر و درسی هایکتاب آن تبعبه درسی و برنامۀ بودن اثربخش
  (.25، ص. 29۳5ملکی، )یکدیگر است  با هاآن ارتباط

 قدن شناسی،سبک همچون زیادی هایتخصص نیازمند» ادب تاریخ نگارش به ورود اگر 
، 2916قمری، )« شناسیروش مسائل و مبانی از آگاهی نیازمند هم و است بالغت و ادبی
 ایگونههب باشیم، فوق هایدانش از درپی ردپایی نیز شدهنگارش کتاب در باید پس .(77 ص. 

 با تاراسهمکتاب،  این مفاهیم و ببرد فوق هایاز دانش ایبهره کتاب، مطالعۀ با دانشجو که
 .باشد فراگیر فکری منظومۀ کنندۀتکمیل و مفاهیم علمی دیگر

 زا یک کدام برای که نیست مشخص طرفی از موردبحث کتاب که است حالی در این
روایت  94 حدود جزبه دیگر طرف از و است شده نوشته دانشگاه تحصیلی گانۀسه مقاطع

 ،74 ،46 ،41 ،1۳ صفحات است، مانند آنچه در کرده تحلیل و تفسیر را هاآن نویسنده که
 ربارۀد اندک تفسیری آنکهبی است کرده نقل فقط را دیگر روایات 196آمده و... و 299 ،22۳

 ،بالغی مسائل به وجه هیچ به است شده تفسیر که روایت 94 همان ودر  باشد نوشته هاآن
 تحلیل معنایی لحاظ به فقط بلکه است، نشده ایشعرها و شاعران اشاره سبک و شناسیزبان

 .است شده تفسیر و
 و ستا نثر و نظم ادبیات، متون تاریخ به درس تریننزدیک که است این ترمهم نکتۀ

ادبیات  ختاری مطالب و باشند داشته با هم را ارتباط بیشترین درس دو این که رودمی انتظار
 آن طابقم ادیبان آثار باشد و ادبی انواع هایو دگرگونی تغییرات و ادب تحوالت بر مبتنی
 ستا کتاب، سیاسی این در نویسنده رویکرد آنکه حال شود، بررسی و نقد و مطالعه هاتحول

وی کتاب به هیچ ر .را ادبیات و ادیبان نه و است داده قرار فصل هر محور را عباسی خلفای و
 با فقیا ارتباط به این ترتیب به تحوالت و رویکردهای شعر در این دوره نپرداخته است و

گاه، در دانش زیرا ندارد، نیز شودمی تدریس دانشگاه در که اول عباسی نثر و نظم متون درس
 .است ادیبان و ادب ها،سرفصل مبنای
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  . نتیجه6
 ظاهر ارزیابی الف( شاخص

 نقاط قوت:
ژه برای ویبه عبارت فهم به که است مزیتی این و هستند ساختار کوتاه نظر از هاجمله ـ عموم

 .کندمی خوانندۀ غیرعرب، کمک
 است. مناسب کتاب بندیـ پاراگراف

 است. مناسب کتاب شیرازۀ و استحکام ـ 
 است. شده استفاده کتاب نگارش برای مناسبی ـ از فونت

 نقاط ضعف:
 بصری یتجذاب است تا نشده انجام جلد برای گرافیستی گونه طراحیـ در کتابی موردنظر هیچ

 کند.  ایجاد
شود در سراسر ها میها که باعث صحیح خواندن واژهدر نگارش واژه «ی» و «ی»ـ تفاوت 

 .است نشده رعایت کتاب
  است. نشده قائل اصلی تفاوتی متن و شعری بین قلم ابیات آرایی،صفحه ـ در

 رد زیادی خالی فضاهای و نیست نظم معینی تابع صفحات تمامی در سطرها تعداد ـ
 شود. می دیده صفحات انتهای

رسد ویراستاری نهایی نشده نظر میناخوانا هستند و به هاواژه نیز صفحات از برخی ـ در
 است.

  است. نشده رعایت هاآن درحجم کتاب، تناسب بندیباب ـ در
طراحی مطالب کتاب بر محور ادب و ادیبان نیست، بلکه بر اساس نام خلفای  اساس ـ

 .عباسی است
  دارد. وجود زیادی بسیار چاپی هایـ غلط

 و ناقص است شده انتخاب کتاب این که در( پانوشت)متنی برون ارجاع ـ روش
 نارساست.
 .است آن فاقد اثر این که است دانشگاهی کتاب ضروریات هر از منابع فهرست وجود
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 محتوا ارزیابی ب( شاخص
 نقاط قوت:

 است. مناسب( اول باب در)ها فصل و هاپاراگراف و هاجمله بین ـ انسجام
 است. دستیک و روان کامالً هاـ جمله

 .است شده استفاده خوبیبه هاپاراگراف و هاعبارت دادن پیوند برای ربط حروف ـ از

 نقاط ضعف:
 ندارد. وجود تناسب کاملی کتاب موضوع و عنوان ـ بین

 است. نکرده تعیین خود کتاب برای را مشخصی هدف و روش هیچ نویسنده ـ
  .را ندارد الزم جامعیت اثر ـ این
 ندکا بسیار معاصر نقدی و تحلیلی منابع و هادیدگاه از کتاب نیز روزآمدی معیار ـ در
  .است کرده استفاده
 شیپرس متن، هیچ اصلی و مهم هاینکته بازخوانی برای حتی کتاب پایان تا آغاز ـ از

 .است نشده مطرح
 وجودم محتوای اگر و نیست انسجامی هیچ دوم و اول باب بین حجم و ساختار لحاظ بهـ 

 محتوایی ساختار و انسجام به خللی هیچ شدمی ادغام اول باب هایفصل در دوم باب در
 .شدنمی وارد کتاب

 ارتباطی و پیوند تواندنمی نثر و نظم متون درس حتی هادرس سایر با کتاب این ـ محتوای
 .ندارد را شدهتعریف اصول مطابق ادب تاریخ کتاب ساختار چراکه باشد، داشته

 گیری است.بندی و نتیجهها فاقدجمعها و بابـ تمامی فصل
ارد و د وجود کتاب این در که بسیاری هایکاستی و اشکاالت به توجه با کلی طوربه

وجود م گانۀسه مقاطع از یک هیچ سرفصل با و معیارهای یک کتاب درسی دانشگاهی را ندارد
 اول یعباس عصر ادبیات تاریخ درس اصلی منبع منزلۀرسد بهنظر میندارد، به همخوانی نیز

 عنوانهب تواند حاوی اطالعات متنوع و ارزشمند ادبی و تاریخی است که می مناسب نباشد. اما
  .شود پیشنهاد دکتری مقطع در جنبی منبع
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