
١٣٩٨ ھـ شلینا روحی نایب خیل ش
ـ 

ه
 1

39
8

Author: Lina Rohi Naeb Khill 2019
ل

خی
ب 

ای
ی ن

ح
رو

نا 
لی

ی
اق

عر
و 

ی 
سان

را
خ

ب 
کت

 م
ي

ها
ی 

گ
ژ ه

وی
ه 

یس
قا

م

Comparison of the Specialities
of Iraqi and Khurasani School

of �ought in Poems of
Anwari and Farokhi

  ی  هو  

  ری  و ا   د ر



  

 
 جمهوری اسالمی افغانستان

 اکادمی علوم 
 معاونیت علوم برشی

 مرکز زبان ها و ادبیات
 انستیتوت زبان و ادب دری

 
 
 
 

 مقایسۀ ویژه گی های        

 مکتب خراسانی و عراقی
 در اشعار فرخی و ا نوری 

 
 
 
 
 

 
 هـ ش 8931                                                                   لینا روحی نایب خیل



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 شناسنامۀ کتاب:
 مقایسۀ ویژه گی های مکتب خراسانی و عراقی :کتابنام 
 در اشعار فرخی و ا نوری                 

 معاون محقق لینا روحی نایب خیل مؤلف:
 رسمحقق میرزا محمد روستایار ادیتور:

 ریمحقق علی احمد جعف :هتممم
 ریاست اطالعات و ارتباط عامه اکادمی علوم افغانستان نارش:

 هـ.ش8931 سال چاپ:
 مطبعه صنعتی چهاردهی :مطبعه
 جلد 055 تیراژ:

ISBN: 978-9936-645-42-4 
 حق طبع برای اکادمی علوم محفوظ است



 





 
 فهرست

 صفحه                              عنوان                                                              
 أ ................................................................................ نظر استاد رهنام

 ه ........................................................................................... تقریظ
 ز ........................................................................................... تقریظ
 1 ........................................................................................... مقدمه

 فصل اول
 5 ................................................................. مروری بر گذشتۀ موضوع

 صل دومف
 9 ..................... های ادبی در ادوار مختلفها و سبکعوامل ایجاد مکتب

 9 ................................. الف( سبک ها و مکتب های ادبیات فارسی دری
 11 ............................................................................... تعریف سبک

 15 ........................................................................ مکتب فلسفی مشأ:
 01 .............................................................................. دورۀ اول ادبی
 02 .............................................................................. دورۀ دوم ادبی
 02 ............................................................................. دورۀ سوم ادبی

 21 ........................................................................... دورۀ چهارم ادبی
 23 ........................................................................... دورۀ پنجم ادبی:

 23 ............................................................. دوره های شعر فارسی دری
 23 ............................................................................ مکتب خراسانی

 31 .............................................................. مکتب حد اوسط یا بینابین
 31 ................................................................................ مکتب عراقی

 32 ................................................................ مکتب وقوع یا واسوخت



 33 ................................................................................ مکتب هندی
 35 ................................................................ مشخصات مکتب هندی

 39 ............................................................. مکتب دورۀ ادبیات معارص
 51 ............... بررسی تفاوت ها بین سبک و مکتب )خراسانی وعراقی( -ب

 فصل سوم
 53 ..................... ویژه گی های مکتب خراسانی و مناینده گان معروف آن

 21 ......................................................... ویژه گی های مکتب خراسانی
 22 ....................................... الف( مناینده گان معروف مکتب خراسانی

 22 .......................................................................... رودکی سمرقندی
 32 ............................................................................... عنرصی بلخی

 37 ............................................................................. فرخی سیستانی
 75 ......................................................................... منوچهری دامغانی

 91 ........................................ ب( ویژه گی های محتوایی در شعر فرخی
 111 ............................................ ویژه گی های زبانی در شعر فرخی -ج

 فصل چهارم
 101 ...................... ویژه گی های مکتب عراقی و رساینده گان معروف آن

 101 ......................................... الف(رسآینده گان معروف مکتب عراقی
 103 .......................................................... ویژه گی های مکتب عراقی

 109 ............................................................................ انوری ابیوردی
 123 ..................................................................... ظهیر الدین فاریابی

 127 .................................................................. شیخ فرید الدین عطار
 133 ....................................................... افصح املتکلمین شیخ سعدی

 151 .................................................................. خواجه حافظ شیرازی
 152 ...................................... ب( ویژه گی های محتوایی در شعر انوری



 123 ............................................ های زبانی در شعر انوریج( ویژه گی 
 پنجمفصل 

 139 .. وجوه تشابه و تباین در شعر فرخی و انوری از نظر سبک و روش
 139 ........................................................................ ( وجوه تشابهالف

 173 .......................................................................... ب( وجوه تباین
 195 .........................................................................................نتیجه

 199 ................................................................................... پیشنهادها
 011 ......................................................................................... منابع

 





 

 

 نظر استاد رهنام
بسیاری از دست اندرکاران مسایل و موضوعات ادبی فرهنگی و کاربرد و 
اصطالع معروف سبک و مکتب و ویژه گی های هرنی هر کدام، آگاهی 

بک طرز و روش ویژه یک شاعر و نویسنده را در دارند و می دانند که: س
رسایش شعر و نگارش داشته های نرثی اش گویند که درک و احساس خود 

سبک مربوط  را مطابق قریحه و استعداد خاص خویش بیان می کند، یعنی
به شخص میشود، یا به عبارۀ دیگر سبک نوعی از ادارک فردی و شخص 

ژه گیهای اصلی اثر، را، چه منظوم باشد، در جهان شعر و ادبیات است که وی
 یا منشور، مشخص می سازد. 

مکتب روش و طریق گروهی از سخنوران، دانشمندان و نگارشگران می 
باشد که در شیوه و اسلوب شعر رسایی و نویسنده گی، دید گاه ها مشابه و 

 نظریات مشرتک در یکدورۀ مشخص و معین دارند. 

 کار های صورت گرفته  اما این نوشته ها هر چند روی این موضوع قبال
بسنده و کامل در بارۀ سبک و مکتب، ویژه گی های آن دو مقایسه و مقارنۀ 
منانیده گان کالم هر دو طرز و سلوب به گونۀ کافی و حالل مشکالت نبوده 

 اند. در بسیاری موارد برخی از بین سبک و مکتب فرقی منی گذارند. 

وت زبان و ادب، مرکز زبان ها و ادبیات معاونیت روی همین منظور انستیت
مقایسۀ ویژه های »علوم برشی اکادمی علوم افغانستان پروژه علمی، پژوهشی 

به عهدۀ محرتم لینا روحی « مکتب خراسانی و عراقی در شعر فرخی و انوری
نایب خیل گذاشت وی رسالۀ مذکور را، در یک مقدمه، پنج فصل، نتیجه  



 
 ....های مکتب خراسانی و گیمقایسۀ ویژه

 

 ب
 

در فصل نخست با نولیناً ابع و مآخذ مؤفقانه به انجام رساند پیشنهادات و من
 گذشته موضوع را به بررسی گرفته است.

در فصل دوم نویسنده عوامل ایجاد مکتب ها و سبک های ادبی را، در 
و بررسی قرار داده تعریف های  تحلیلادوار مختلف زمانی مورد بحث 

دوره های اولی و تفاوت های مناسب از هر دو اصطالح منوده، همچنان 
 بین سبک و مکتب طور مفصل بیان کرده است. 

در فصل سوم ویژه گی های مکتب خراسانی و مناینده گان معروف این 
مکتب را با خصوصیت های محتوایی و زبانی مورد بحث و تحلیل قرار داده 

 و در ابعاد گوناگون وضاحت داده است. 

عراقی و رساینده گان و نویسنده گان  در فصل چهارم ویژه گی های مکتب
معروفی این مکتب را به معرفی گرفته خصوصیات شعر فرخی و انوری ویژه 
گی های متحوایی  زبانی هر یک با منونه های از پرداخته های ایشان را 

 توزیع ترشیح کرده است. 

فصل پنجم هم اختصاص دارد به تحلیل و بررسی وجوه تشابه و تباین شعر 
و انوری که منونه های ارائه شده از کالم هر یک خواننده را، در فرخی 

تالش خود نور بخشیده روشنی قرار داده و زوایایی تاریک موضوع را، به 
است. در پایان رساله هم لینا خانم با نگارش نتیجه پژوهش، پیشنهاد های 

 ست. سازنده و استفاده از منابع و مآخذ معترب به وجاهت اثر افزوده ا

 با نظر داشت نکات باال قابل یادهانی می دانم: 



 
 نظر استاد رهنام
 

 ج
 

محرتمه لینا روحی در اکامل این پروژه زحامت زیادی را متقبل گردیده و -
همواره مشکالتش را با من منحیث استاد رهنام در میان گذاشته موفقانه از 

 عهده به در آمده است. 

ی میتودیک بین بانو لینا در جریان پژوهش تسلسل منطقی و باریکه ها-
 جمالت، پروگرام ها و مسایل موضوعات را، مطمع نظر گرفته است. 

خانم لینا در جریان پژوهش های علمی، تحقیقی و تحلیلی را، رعایت  -
 کرده و پیروزمندانه عملیۀ تحقیق را، سپری کرده است. 

طرز و شیوه نگارش رساله ساده، سلیس و روان بوده، سبک نرث نگاری -
 ر کتابش جلوه دارد. معارص د

موضوع از مربمت کامل برخوردار بوده و تحلیل و تدقیق محقق هم  -
 مستنندو متدل می باشند. 

منابع استفاده شده از اعتبار کامل برخوردار بوده و اثر هم در ساحه  -
تحقیقات علمی یک دست آورد شمرده میشود من کار این خانم زحمت 

ده و مثبت ارزیابی منوده، ترفیع او را، از نبه دیده قدر می نگرم و بسرا کش 
رتبۀ علمی معاون محقق به رتبۀ علمی محقق به مقامات مربوط پیشنهاد 
میدارم  همچنان موفقیت های بیشرت لینا جان را، از بارگاه ایزدالیزال خواهان 

 و چاپ رساله اش را، هم خالی از فایده منی دانم. 

 با احرتام
 رسمحقق شاه محمد مصلح



 
 ....های مکتب خراسانی و گیمقایسۀ ویژه

 

 د
 

 



 

 

 تقریظ
معاونیـت محـرتم علـوم برشـی  9/7/8931مـؤر   39/39باالثر مکتوب منرب 

 نگاشته می شود:
مقایسـۀ ویـژه گـی »من اثر علمی معاون محقق لینا روحی نایب خیل را که تحت 

نوشـته، خوانـدم، البتـه « های مکتب خراسانی و عراقی در شـعر فرخـی و انـوری
لمی چیزی بنویسـم، الزم میـدانم، بگـویم کـه پیش از این که در بارۀ این رسالۀ ع

مأمن و کشور عزیز ما افغانستان شعرا و نویسنده گان نامدار اعم از زنـان و مـردان 
شهید بلخی، عنرصی بلخی، ابوشکور بلخی، رابعه دقیقی بلخی، منـوچهر  -چون

دامغانی، مخفی بدخشی، محجوبه هروی، ظهیر الدین فاریابی، کسـایی مـروزی، 
رانی، نارص خرسو قبادیانی، سنایی غزنوی، مولوی جـالل الـدین بلخـی، عایشه د

فرخی سیستانی، انوری ابیوردی و امثال از ایـن هـا را در آغـوش خـویش چنـان 
پرورانیده که امروز موجب افتخار و مباهـات در جهـان ادب و دانـش محسـوب 
 می گردند. ایـن سـتاره گـان درخشـان در زمانـه هـای مختلـف چـون صـفاریان،
سامانیان، سـلجوقیان، غزنویـان، غوریـان، تیموریـان مـی زیسـتند و بـه نحـوی از 
انحاء در عهد خویش رونق شعر و شاعری را گسرتش دادند و به آفـرینش هـای 
مختلف ادبی نایل آمده اند. که هریک از ایشـان دارای سـبک مختلـف بـوده و 

کردنـد، بنابر داشنت سبک شان به مکتب های بـه خصـوص ادبـی منسـوب مـی 
لهذا مطالعه کالم شان در ادبیـات فارسـی دری یکـی از موضـوعات مهـم بـوده، 
روی این ملحوظ بانو لینا روحی نایب خیـل در مـورد مقایسـه کـالم دو ابـر مـرد، 
یعنی فرخی سیستانی و انوری تحقیق را انجام داده است که در بـدو امـر بـه پـس 



 
 ....های مکتب خراسانی و گیمقایسۀ ویژه

 

 و
 

ه کـار خـویش را از تعـاریف منظر موضوع مراجعه منوده انـد و بالرتتیـب مقدمـ
مختلف سبک ادبـی آغـازگر شـده اسـت چـون سـبک در واقـع رهـن شـاعر و 
نویسنده بوده، لهذا شناخت آن در آثار ادبی شاعر و نویسـنده سـودمند پنداشـته 

 می شود و با شناخت سبک میتوان مکتب های ادبی را شناخت.

تفکیـک کـرده  و نامربده برای این کـه مکتـب خراسـانی و عراقـی را از هـم
باشد. ابتدا به رشح و ایضاح سبک پرداخته است که کار شان انـدرین زمینـه 
علمی و پژوهشی می مناید. همین گونـه عوامـل ایجـاد سـبک هـا و مکتـب 
های ادبی را در ادوار مختلف به صورت مفصـل رشح داده اسـت. همچنـان 

مکتب  چیزی دیگری که در این رساله پژوهش گردیده است، ویژه گی های
خراسانی و مناینده گان معروف این مکتب با خصوصیات محتوایی و زبانی 
آن به صورت دقیق رشح یافته است، موازی با آن ویژه گیهای مکتب عراقـی 
و نویسنده گـان معـروف آن ماننـد انـوری، خاقـانی، نظـامی گنجـوی، شـیخ 

ت کـه حافظ و امثال اینهـا بـه معرفـی گرفتـه شـده اسـ -عطار، موالنا، سعدی
منایانگر زحمتکشی زیـاد موصـوف بـوده میتوانـد. ایشـان پـس از مقایسـه، 
دریافت های خویش را در اخیر که ناشی از وجوۀ تشابه و تباین شعر فرخی 
و انـوری بـوده بـه صـورت تحلیلـی بیـان داشـته اسـت کـه بـر دقــت و ژرف 
اندیشی نویسنده داللت می کنـد و در فرجـام موضـوع را بـا نتیجـه گیـری و 

تحقیقـی  -پیشنهاد های مفید تقدیم داشته، بناً من با نوشنت این رسـالۀ علمـی
معاون محقق لینا روحی نایب خیل را مسـتحق ترفیـع بـه رتبـۀ علمـی محقـق 

 میدانم و توفیقات مزید شان را از بارگاه ایزد متعال آرزو می منایم.
 والسالم

 رسمحقق رشیف هللا رشیف



 

 

 تقریظ
ها و  نشیب و ها، فرازری از آوان پیدایش تا امروز پلهادبیات پارسی د     

است. در این گسرته از مراحل گوناگون تحول، تکامل و ُشکوفایی را پیموده
گان، دانشمندان، پژوهشگران و های آغازین تا امروز، نویسندهزمانه

و چه در شعر و چه در نرث، آثار  فرسایی کرده گان بسیاری قلمرساینده
اند. هرچند، ندی را به جامعۀ فرهنگی، علمی و ادبی ما ارزانی داشتهارزشم

ها و با توجه به کلیت ساختاری جامعۀ زبانی ما، این آثار از همسانی
باشند، ولی از دید شیوۀ پردازش و های زیادی برخوردار میهمگونی

ا هها و تباینمنایند. این تفاوتنگارش، با همدیگر ناهمگون و متفاوت می
انداز درومنایه و ساختار آثار و نیز در شیوۀ رسایش و نگارش که از چشم

های فکری و محیطی و طرز کاربرد عنارص زبانی و ادبی ویژۀ هر نگرش
ها گیری مکتبگیرد، در نهایت منجر به شکلشاعر و نگارنده رسچشمه می

 شد.   های ادبی رسایی و بسرت پژوهشهای گوناگون، در گسرتۀ سخنو سبک

های مهم شناسی یکی از شاخه های علمی پیرامون سبک و سبکبررسی     
های ها و سبکباشد. در راستای بحث پیرامون مکتبشناسی میادبیات

-گوناگون در شعر و نرث پارسی دری، هرچند پژوهشگران در گذشته با دسته

قبیل:  های گوناگون ادبی ازاند، مکتب های مختلف گام برداشتهبندی
خراسانی، عراقی، هندی و... را از ابعاد مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار 

های ساختاری، زبانی، ادبی و فکری آنها را روشن ساخته گیداده و ویژه
های دو مکتب مهِم ادبی ما )مکتب گیاند، اما در راستای مقایسۀ ویژه



 
 ....های مکتب خراسانی و گیمقایسۀ ویژه

 

 ح
 

ایِنده و ِچهرۀ خراسانی و عراقی( به ویژه مقایسۀ مختصات سبکی دو رس 
 نامدار ادب دری فرخی و انوری، کاری در ُخور توجه صورت نگرفته است. 

که فرخی و انوری هر دو از جملۀ سخنوران پیشتاز ادب دری از آنجایی     
روند و کار روی گان برجستۀ مکتب خراسانی و عراقی به شامر میو مناینده

های شعری شان، اندوختههای ساختاری، فکری، ادبی و زبانی گیویژه
-منجر به تشخیص جایگاه آنها در گُسرتۀ پربار ادب دری و در فرجام زمینه

گردد، بنابراین ساز ُمقایسۀ علمی و عملی این دو مکتب مهِم ادبی می
های سبکی کاری است در ُخور توجه. گیمقایسۀ شعر آنها از دید ویژه

ها و زبان و ادب دری مرکز زبانبرای انجام یافنت این مقایسه، ِانَستیتوت 
محقق ادبیات اکادمی علوم جمهوری اسالمی افغانستان، به محرتمه معاون

خیل وظیفه سپرد، تا جهت ترفیع به رتبۀ محقق، به این کار لینا روحی نایب
های پیگیر و تحمل زحامت ها و پژوهشمهم بپردازد. نامربده بعد از تالش

گی مکتب هشنت کتابی به نام "مقایسۀ ویژقابل تقدیر، رسانجام به نو 
خراسانی و عراقی در شعر فرخی و انوری" توفیق یافت. این اثر، عالوه بر 

 باشد: مقدمه، شامل پنج فصل به ترتیب زیر می

 فصل اول: مروِری بر گذشتۀ موضوع.

 های ادبی در ادوار مختلف ها و سبکفصل دوم: عوامل ایجاد مکتب

 گان معروف آنهای مکتب خراسانی و منایندهیگفصل سوم: ویژه

 گان معروف آن های مکتب عراقی و رسایَندهگیفصل چهارم: ویژه

 فصل پنجم: وجوه تشابه و تباین در شعر فرخی و انوری از نظر سبک و روش. 
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 گیری، پیشنهادها، مآخذ و منابع آمده است. در فرجام، نتیجه

های پنجگانۀ این اثر تحقیقی، با لقابل یادآوری است، هر یکی از فص
های اصلی اثر، پیوند محتوایی و باشد که با عنوانعناوین فَرعی آراسته می

 مضمونی داشته و در امِتام و اِکامل کل موضوع مؤثر اند. 

محقق لیناروحی با توجه به آنچه گفته آمدیم، اثر تحقیقی محرتمه معاون
 دار است: های زیر برخور گیخیل از ویژهنایب

انتخاب و تسجیل موضوع از ُمربَمیَت برخوردار بوده و محقق با  -8
 است. توجه به مفردات از قبل تعیین شده به خوبی به آن پرداخته

اثر نویسنده از دید روش نگارش دارای َمِزیَّت خوب بوده و  -9
 است. تسلسل منطقی در آن رعایت گردیده

 شود. ه میمزایای تحقیِق خوب و معیاری در آن دید -9
 است. در انجام این تحقیق از مآخذ و مراجع معترب استفاده شده -3

توان گفت، این اثر خانم لینا برای ترفیع به رتبۀ محقق، مناسب و بنابران می    
-را جهت استفادۀ محصالن و دانشباشد  در ضمن چاپ آنموافق می 

های مزید َوفَّقیتدانم. در پایان، مُ شناسی مفید میآموزان عرصۀ ادبیات
های ادبی از نویسنده را در راستای انجام کارهای پژوهشِی بیشرت در عرصه

 بارگاه خداوند بزرگ و توانا آرزومندم.   

 با احرتام
 احمد حقیقیرسمحقق خادممعاون
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 مقدمه
آریانای قدیم و با شکوه وبامتدن های  بدون شک افغانستان عزیز  یعنی     

شته های افتخارآمیز و با قدامت تاریخی چندین هزار سالۀ بزرگ و دا
 خویش توانسته نسبت به دیگر حوزه های متدن جهان، چشمگیرو متبارزتر
جلوه مناید، خوشبختانه درایت و فراست، فرهنگ پروری، دانش ورزی، در 

 گان این رسزمین هرن پرور به مشاهده میرسد.  تک باشنده -وجود تک

میتوان گفت که ما در رس زمین ادب دوست خود شاهد ظهور صد با افتخار      
ها شاعر، نویسنده، ادیب، مؤر ، عامل و دانشمند در متامی عرصه های علوم 

راستای شناسایی این اشخاص به ویژه شاعران و ادباء تاریخ  که پیشینان در
بازهم نگاران ادبی و محققین، پژوهش های علمی متنوع را انجام داده اند  ولی 

تحقیقات بیشرتی را باید در حوزۀ ادبیات دری انجام داد  زیرا  الزم می افتد  تا
پژوهش  در قلمرو ادبیات مسایل متعددی نهفته است که تا هنوز مورد تحقیق و

قرار نگرفته اند. یکی از این مباحث سبک شناسی است که با تاریخ ادبیات 
دورۀ ادبی از لحاظ دورۀ تاریخی  رابطۀ مستقیم و تنگاتنگ دارد  زیرا در هر

توان نادیده گرفت. واضح ظهور تعداد کثیری از شاعران دارندۀ  سبک را منی
اوضاع  از شاعر متأثر است که محتوای شعری و سبک های مشخص یک

 سیاسی، اجتامعی و فرهنگی جامعه است. 

از عرص  روانشناسان، تشخیص هرسبک متأثر نظر از از طرف دیگر     
اثر پذیر از وضع روانی، اخالقی و اجتامعی شاعر  ،عرو شکل گیری آنشا

نیز بوده میتواند. باید گفت که جهت تحقیق هرچه بیشرت برای دانسنت سبک 
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الزم است با داشته ها و آثار هامن شاعرآشنایی حاصل کنیم و  یک شاعر
ر را حال و وضعیت شاعر را به بررسی بگیریم. از همه مهمرت باید زبان شاع
 دانست  زیرا سبک شناسی پلی است میان زبان شناسی و تاریخ ادبیات. 

طوریکه می دانیم، در مورد سبک شناسی کارهای صورت گرفته است       
مگر در کشور ما اثری که مشخصاً زیر عنوان مقایسۀآفریده های فرخی 

ه سیستانی وانوری ابیوردی از نگاه سبک و روش که بتواند نیازهای عالق
مندان را مرفوع  سازد، کاری انجام نشده است. از ایرنو در رسالۀ کنونی 

 روی همین مسایل بحث صورت  خواهد گرفت. 

یادآور باید شد که بنده هم کوشیده ام  تا در جهت توضیح، ترشیح، 
مقایسه و همچنان تفکیک پرداخته ها از نظر سبک و روش بین آثار فرخی 

و میرس بود، به وجه احسن انجام دهم. از همین و انوری تا جایی که ممکن 
رو از کتب و مآخذ معترب قابل دسرتس ومتسک  به روش کتابخانه یی 
وتحلیلی استفاده به عمل آورده ام  بنا به رضورت، لزوم دید و پالن 
 دورمنایی انستیتوت زبان و ادب دری مرکز زبان ها و ادبیات اکادمی علوم

تحقیقی  -ناسی، انستیتوت یاد شده، پروژۀ علمیافغانستان در مورد سبک ش
« فرخی و انوری»مقایسهء ویژه گی های مکتب خراسانی و عراقی در شعر »

 -را به عهدۀ من گذاشت و من هم با عالقه مندی زیاد پذیرفتم. رسالۀ علمی
تحقیقی حارض دربرگیرندهءیک مقدمه، پنج فصل، همراه با نتیجه گیری، 

 منابع و مأخذ میباشد.  پیشنهاد ها و فهرست

معمول نخستین فصل کتاب شامل پیشینۀ موضوع  ل ـ حسبفصل او      
است  یعنی کار هایی که در این رابطه قبالً از جانب دانشمندان و 
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پژوهشگران صورت گرفته و یا اشاره هایی ضمنی یی که در برخی منابع و 
 مدارک رفته است. 

یی در مورد عوامل ریشه یابی ایجاد در این فصل بحث ها –فصل دوم      
مکتب ها و سبک های ادبی در ادوار مختلف صورت گرفته است  همچنان 
از نخستین مکاتب ادبی کالسیک گرفته تا چهار سبک معروف ادبی به 
توضیح و تحلیل گرفته شده اند. در پهلوی این مسایل بحث مهم دیگری نیز 

چه موضوعاتی سبک ادبی را از در این بخش مطرح گردیده تا بدانیم که 
 مکتب ادبی مجزا می سازد. 

معرفی شاعران به عنوان نخستین رساینده گان مکتب ـ  فصل سوم     
خراسانی در این فصل به بررسی گرفته شده و در جزئیات روی ویژه گی ها 
و مشخصات محتوایی و زبانی اشعار فرخی سیستانی پژوهش به عمل آمده 

حاظ کاربرد واژه ها، موضوع و محتوای شعر، کاربرد است  همچنان از ل
 کلامت نامأنوس همراه با منونه هایی از شعر فرخی به تحلیل گرفته شده اند. 

تحقیقی را مقایسه شیوۀ  -چون موضوع رسالۀ علمیم ـ فصل چهار 
اشعار فرخی و انوری تشکیل می دهد. بنأء هامنند فصل سوم در این جا نیز 

گان معروف مکتب عراقی با منونه های شعری  شان به نخستین رساینده 
خصوص از ویژه گی های محتوایی و زبانی اشعار انوری ابیوردی سخن به 
میان آمده  تا با این روش خوبرت به بحث مقایسه یی بین رسوده های هردو 

 شاعر آشنا شویم. 

این فصل هدف کلی کار رسالۀ حارض را مشخص می  –فصل پنجم 
روی وجوه تشابه و تباین در شعر فرخی و انوری از نظر سبک  کند و بحث
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و روش مطرح است  همچنان از لحاظ اینکه محتوا، کاربرد واژه ها، طرز 
دید و تفکر و حاالت زنده گی هر دو شاعر تا کدام حد مشابه و مغایر است 

 و وجوه تباین  و تشابه در هر دو سبک شعری به بیان آمده است. 

پژوهشی به رهنامیی  محرتم  -ر باید گفت: این رسالۀ علمیدر اخی     
رسمحقق شاه محمد مصلح به پایۀ اکامل رسیده که درجریان نگارش با من 

 از وی بی نهایت سپاسگزارم، از هیچ نوع همکاری دریغ نورزیده و
 راستای شناخت سبک و در امیدوارم پروژۀ حارضمنحیث آغازین گام،

سخن با دو تن از گوینده گان پیش کسوت هر  مکتب و برابرگزاری روش
 دو طرز، برای عالقه مندان وپژوهشگران مثمر واقع شود. 
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