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 چکیده
صی از تاریخ ادبیات ملتیکی از روشبندی دوره شخ سهیل در پژوهش و مطالعۀ محدودۀ زمانی م ها به های ت

سألۀ دورهشمار می سطح ادبیات فراملّی/ فرازبانی مطرح میرود. هنگامی که م شود به حوزۀ ادبیات بندی در 
شنهادهتطبیقی راه می ضر، پی ست برای نگارش یابد. پژوهش حا سی و عربیتاریخ ادبیات ت»ای ا بر « طبیقی فار

بندی تواند معیاری برای دورهپرسش اصلی مقاله این است که چه عاملی می«. بندی تاریخیالگوی دوره»اساس 
و  یفارسیی یقیتطب یاتادب یخنگارش تار یپژوهش حاضییر برادر تاریخ ادبیات تطبیقی فارسییی و عربی باشیید  

بندی از دورۀ ایران باستان/ این دوره .دهدیم یشنهادرا پ سییاس یختار یماتتقس مذکور، یبر اساس الگو یعرب
-یابد. روش تحقیق در این جستار توصیفیشود و تا دورۀ معاصر/ ادب الحدیث ادامه میعهد جاهلی شروع می
فرهنگی اسالم، تأثیر -دهد که مبنای تاریخ هجری، سیطرۀ نهاد سیاسیهای پژوهش نشان میتطبیقی است. یافته

های ایرانی زمان دولتهای صفویه و عثمانی و نیز برخورد همحاکمان ترک و هجوم مغوالن، امپراتوری سیادت
شباهت دورهو عربی با اروپا، مهم ستند؛ از ترین عوامل تأثیرگذار بر  سی و عربی ه بندی تاریخی در ادبیات فار

مذکور را مبنای نگارش تاریخ ادبیات تطبیقی های زمانیِ حدّفاصل هرکدام از رخدادهای توان فاصلهاین رو می
 بندی تاریخی قرارداد.فارسی و عربی بر اساس دوره

 
 بندیتاریخ ادبیات فارسی و عربی، ادبیات تطبیقی، دورهکلیدواژه: 

 

 . مقدمه1
دینی و... ناگزیر های سیییاسییی، اجتماعی، فرهنگی، آید؛ لذا مطالعۀ آن در پیوند با فرامتنادبیات در خأل به وجود نمی

که « دوره»ای به نام است. ادبیات و عوامل فرامتنی تأثیرگذار بر آن، همگی در تاریخ جریان دارند؛ یعنی در بازۀ زمانی
 پذیرد.ای دیگر پایان میشود و در نقطهاز یک مبدأ آغاز می

 

 بیان مسئله 1-1
صلی آن هم مطرحبعید به نظر میدر نگاه نخست، غریب و « تاریخ ادبیات تطبیقی»طرح عنوان  سد؛ دلیل ا شدن یا ر ن

 هایدانش از تلفیقی تطبیقی، ادبیات تاریخ»های ادبیات فارسییی اسییت. توجّهی به این مسییهله در حوزۀ پژوهشکم
 تطبیقی ادبیات مکاتب نظری هایبنیان با آشیینا ادبی مورخ که صییورت این به. اسییت ادبیات تاریخ و تطبیقی ادبیات
یات تاریخ نگارش در را تطبیقی رویکرد تواندمی یات تاریخ حقیقت، در. برد کار به ادب  ایمفقوده حلقه تطبیقی، ادب
 (.11: 1392پور، )علی« دهدمی پیوند جهانی ادبیات تاریخ به را ملی هایادبیات تاریخ که است
تری در مطالعات ادبی است که به گفتۀ زمانی کوتاههای بندی تاریخی به معنای تقسیم تاریخ ادبیات به برشدوره     

. این فرآیند، فوایدی هم (85: 1388)مکاریک، « ماندبدون تغییرات چندانی پابرجا می« یک نظام»در طی آن »تودوروف 
ست اینکه با این الگو، می صی طبقهبه همراه دارد. نخ شخ صورت م ستردۀ تاریخ ادبی را به  بندی و توان اطالعات گ

شد. دومین فایدهت سی و مطالعۀ ادبیات خواهد ستر سهولت در د ست که امکان دوین کرد. این کار موجب  اش این ا
توان شییود. سییومین مورد هم اینکه بر اسییاس این الگو میتعیین حدودِ تأثیر متغیرهای فرامتنی بر ادبیات فراهم می

داد. اهمیت این مقوله در شیییان نشیییانحون تاریخیمراحل پیدایش، رشییید و تکامل یا افون انواع ادبی را در سییییر ت

                                                           
 است.در دانشگاه سیستان و بلوچستان دفاع شده 1398 /4 /5. مقالۀ حاضر برگرفته از رسالۀ دکتری نگارنده است که در  1
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ست که ولک و وارن معتقدند پژوهش ست؛ بنابراین »های تاریخی بدان حد ا مفهوم دوره از ابزارهای دانش تاریخی ا
 (.patterson, 1996: 52)« توان تاریخ را مطالعه کردبندی نمیبدون دوره
شتهبندی تاریدر کنار همۀ فوایدی که دوره        ستیخ ادبیات دا ست، کا ساس ا شکالتی نیز دارد که بر این ا ها و م

شده ستنقدهایی بر آن وارد  سارلی،  ا سارلی، 109: 1391)ن.ک:  ؛ حیدری 150 -147: 1387؛ فتوحی رودمعجنی، 13ب:  1392؛ 

دبیات به کلّی کنار نهاد. بندی را از سیییاختار تاریخ اتوان مقولۀ دوره. با وجود این نمی(112: 1389؛ سییییدی، 92: 1394
ساماندوره ساس متغیرهای قراردادی پذیرفتهبندی،  ای در جوامع ادبی است. دهی تاریخ طوالنی و پیوستۀ ادبیات بر ا

بودن و بنا به ضییرورت مطالعات جدید ادبی و نیازهای روزآمد مخاطبان تاریخ ادبیات، این متغیرها به حکم قراردادی
برای »نظری نوینی امکان بازتعریف و بازتولید دارند؛ به عنوان نمونه، میشییل فوکو معتقد اسییت بر اسییاس بنیادهای 
شرفت دانشتجدیدنظر در دوره شیمهای مختلف و نظامبندی باید در پیِ یافتن رابطه بین پی « های اجتماعی قدرت با

(besserman, 1996: 16.)  
 

 پیشینۀ تحقیق 1-2
غربی آغاز کنیم. ابتدا -های تطبیقی اشییاره کنیم، ناگزیر باید از آثار اروپاییتاریخ ادبیاتاگر بخواهیم به سیییر نگارش 

 محاکات م( 1946باخ ) آوئر اریش و التینی وسطای قرون و اروپایی ادبیات کتاب م( 1948کریتوس ) رابرت ارنست
 تطبیقی تاریخ .(46-45: 1382وارن، ولک و ) اسییت جویس تا هومر از رئالیسییم تاریخ اثر اخیر، موضییوع نوشییتند؛ را

سوی هایادبیات سم،؛ (م 1980)ویات . از آ زبانان فران سپرسیونی سشتاین  اولریخ اثر المللی بین ادبی پدیده کی اک وی
: کارائیب جزایر در ادبیات تاریخ و (م 1982)باالکیان  آنّا تألیف اروپایی هایادبیات در سمبولیست نهضت؛ (م 1973)

از دیگر آثار مشییابه در این زمینه هسییتند  (م 1994)آرنولد . جی. ای نوشییتۀ زبان فرانسییوی و زبان اسییپانیایی مناطق
 (.58 -57: 1386 شورن،)

صفویه و عثمانی»        سی و عربی در دورۀ  ستین گام تاریخ ادبیات1392« )تاریخ ادبیات تطبیقی فار سی با ( نخ نوی
( در مقالۀ 1394تاریخی در ادبیات فارسییی و عربی اسییت. پس از این، فرهنگی ) بندیرویکرد تطبیقی بر مبنای دوره

 است.گام دوم را برداشته« بررسی تطبیقی نهضت بازگشت ادبی با حرکه اإلحیاء»
 

 روش تحقیق 1-3
های مختلف باشیید، روش تحقیق آن اگر قرار باشیید تاریخ ادبیاتی تألیف شییود که موضییوع مطالعۀ آن ادبیات زبان

های یک دوره، ژانر یا جریان خواهدبود؛ یعنی اطالعات پایۀ پژوهش که بر مبنای توصیف ویژگی« تطبیقی-توصیفی»
سوی رابطه گردآوری می صی در دو  شباهتادبی خا سۀ  سرانجام با مقای شف کانانها و تفاوتشود،  های ها به ک

 ردد.های موجود منتهی گهای تأثیر و تأثر و همانندیارتباطی، زمینه
 

 های تحقیقپرسش 1-4
 توان تاریخ ادبیاتی تألیف کرد که موضوع آن، ادبیات دو زبان متفاوت باشد آیا می -
 توان تألیف کرد این تاریخ ادبیات تطبیقی را بر مبنای چه معیاری می -
شییود، این الگو را چگونه نگاری تطبیقی در نظر گرفتهبه عنوان معیار تاریخ ادبیات« بندی تاریخ سیییاسیییدوره»اگر  -
 توان برای ادبیات فارسی و عربی طراحی و اجرا نمود می

 

 . بحث و بررسی2
بندی هم باید بندی در تاریخ ادبیات، امری قراردادی است؛ با وجود این، وضع قراردادهای مربوط به دورهمفهوم دوره
یک دورۀ تاریخی اسییت. نخسییتین معیار برای  ها و معیارهای مشییخصییی باشیید که بیانگر هویت ادبیتابعی از مالک

 :germino, 1970کردن زمان آغاز و انجام یک دوره اسییت )مشییخ  -اسییتهمانطور که گِرمینو گفته -بندیدوره

سو آثار ادبی فقط محصون دورۀ آفرینش خود . تعیین حدود دورۀ ادبی کار چندان آسانی نیست؛ چرا که از یک(296
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ای های ادبی در هر دورههای ادبی پیشییین هم دارند و از سییوی دیگر ب ردِ تأثیر این آفرینشهنیسییتند و ریشییه در دور
شناخته می مانند و برخی دیگر دامنۀ یکسان نیست؛ به این صورت که بعضی آثار ادبی حتی در زمان تولیدشان هم نا

ا ضییرورت دارد که محدوۀ زمانی یک هرغم این دشییوارینوردد. علیتأثیرشییان مرزهای زمانی و مکانی را هم درمی
صورت اطالق عنوان دوره بر این مقوله عبث خواهدبود. این محدوده شد، در غیر این  شخ  با سته دورۀ ادبی م ها ب

صورت که دوره ستند؛ به این  ساس ها میبه انتخاب و نگرش مورخ ادبی، متغیر ه شند؛ بر ا توانند کوتاه یا طوالنی با
ساز را در بر گیرند ی تعریف شوند؛ فاصلۀ زمانی بین دو شاعر یا نویسندۀ برجسته و دورانهای سیاستاریخ حکومت

 یا مربوط به زمان رونق و گسترش نوع ادبی خاصی باشد و مواردی از این قبیل.
شتهانتخاب یک دورۀ ادبی برای نگارش تاریخ ادبیات تطبیقی می      سألۀتواند دو مبنای مختلف دا ست م شد. نخ  با
های مختلف، مقارن یا شییده در ادبیات زبانهای انتخابهاسییت؛ به این صییورت که بازۀ زمانی دورهزمانی دورههم

نامیم. دومین مورد، انتخاب می« عصییر/ موازیهای همدوره»ها را به صییورت قراردادی، نزدیک به هم باشییند که آن
اند. در این مورد، ها تأثیرگذار بودهی مشییترکی بر ادبیات آنزمانی، عوامل فرامتنهایی اسییت که با وجود عدمِ همدوره
شابهی میها موجب آفرینش جریانفرامتن شترک و م ستۀ تحقیق شوند. در هر دو نوع دورهها یا انواع ادبی م بندی، ه

 دهد.ها بر ادبیات تشکیل میرا بررسی تطبیقی تأثیر فرامتن
یار دوره       ندی، بررسیییی و تدومین مع فهب تأثیرگذاری مؤل یات یک دوره اسیییت. عیین میزان  های فرامتنی بر ادب

 ها عبارتند از: فرامتن سیاسی، ایدئولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی و زبانی.ترین این مؤلفهشاخ 
سو و در دهد. نخست، همادبیات یک دوره ممکن است در ارتباط با عوامل فرامتنی به سه صورت واکنش نشان       
شییود. دوم، بر خالف هنجارهای حاکم جامعه؛ به مثابه عصیییانی در هیأت موافق فضییایی که در آن تولید میجهت 

های نوشیتار ادبی. سیوم به صیورت خنثی؛ یعنی نه در جهت تأیید عوامل مذکور باشید و نه در پیِ شیکسیتن ارزش
سو بر ته این نوع آفرینش ادبی هم از یکگیرد. البها صورتها و ضدارزشحاکم، بلکه آفرینش ادبی به دور از ارزش

سنّت ّسلط بر جامعه در بنیاد  سو فقدان ایدئولوژی/ های م ست و از دیگر ستوار ا شین و روابط بینامتنی ا های ادبی پی
ها غالب نبودند، این نوع نگرش هم بینی است و چه بسا اگر آن فرامتنادبیات یک دوره، خودش نوع خاصّی از جهان

روند. غالب شعرهای ستایشی را که های فارسی سبک هندی از این گونه به شمار مینداشت. بسیاری از غزنوجود 
 شییاهنامۀتوان از جملۀ آثار دسییتۀ نخسییت به شییمار آورد. اند، میدر تمام ادوار تاریخ ادبیات فارسییی وجود داشییته

وم دانسییت. بنابراین نه تنها ادبیات، بلکه تمام توان نمونۀ برجسییتۀ آثار دسییتۀ دخیام را هم می رباعیاتفردوسییی و 
های مذکور هستند؛ زیرا انسان به عنوان موجودی تولیدات هنری اعم از موسیقی، نقاشی، پیکرتراشی و... متأثر از نظام

یابد؛ تنها چیزی که در این میان ممکن اسییت هاسییت که به آفرینش هنری دسییت میاجتماعی در پیوند با این نظام
 وت باشد، نحوه و نمود این تأثّر است.متفا
ای مشیییتمل بر ای به دورۀ دیگر متفاوتند. بنابراین هر دورهها عواملی سییییّان و متغیّر هسیییتند و از دورهفرامتن       

ای دوسیییویه دارند. هر اندازه که نقطۀ تالقی این ای اسیییت که با تحواّلت ادبی عصیییر، رابطهمتغیّرهای فرامتنی ویژه
شتری با یکدیگر  -ها در قلمروهای زبانیفرامتن شتراکات بی شد، ادبیات تولیدشده نیز ا ادبی مختلف، نزدیک به هم با

رو است: کدام عوامل ها با یک پرسش اساسی روبهخواهندداشت. به این ترتیب مورّخ ادبی در بررسی تطبیقی فرامتن
 اند ادبی مختلف داشته -ۀ مورد بررسی در قلمروهای زبانیهای ادبی دورفرامتنی، بیشترین تأثیر را بر آفرینش

ای محصییون چهار ضییلع مربع آفرینش ادبی اسییت: عوامل فرامتنی، روابط بینامتنی، اقتضییائات ادبیات هر دوره      
شود ی میها منتهی به تولید ادبیاتجامعۀ ادبی عصر و افق انتظار مخاطبان، و نبوغ ادبی شاعر یا نویسنده. مجموعۀ این

شخ ، متمایز میهای قبل و بعدش به گونهکه از ادبیات دوره سومین معیار دورهای م بندی در تاریخ شود. بنابراین 
های ادبی موجود در یک بازۀ ها و سیییبکای از آثار، انواع، جریاناسیییت. این معیار به مجموعه« عامل ادبی»ادبیات، 

 باشند.های خانوادگی( با یکدیگر داشتههای مشترک )شباهتویژگیشود که از جهاتی زمانی مشخ  گفته می
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های ادبی به نحو بارز و باورمندی قابل تفکیک هسییتند، به دلیل معیارهای خاصییی اسییت که در هر اینکه دوره       
ستند و از دوره سبی ه ستقالن ن ست ای به دورۀ دیگر متفاوتند؛ به هدوره وجود دارد. این معیارها دارای ا مین علت ا

 های مختلف را با معیارهای یکسان سنجید.توان دورهکه نمی
 

 بندی تاریخ ادبی بر اساس رویکرد تطبیقیدوره 2-1
شده و مورد پذیرش است؛ اما طرح این مسأله در تاریخ ادبیات ای شناختههای ملی، مقولهبندی در تاریخ ادبیاتدوره

های ملّی مختلف که به قلمروهای سیییاسییی، این اسییت که در تاریخ ادبیات فراملّی چندان مأنوس نیسییت؛ علّتش هم
ای را بر اسیییاس رویکرد هایی ادبی که قابلیت بررسیییی مقایسیییهجغرافیایی و زبانی متفاوت تعلق دارند، یافتن دوره

ا با دورۀ ادبی ای از تاریخ ادبیات یک زبان رتوان هر دورهباشییند، دشییوار اسییت. به همین خاطر نمیتطبیقی داشییته
هایی دیگری از تاریخ ادبیات زبانی دیگر مقایسه کرد. بنابراین باید بر اساس معیارهایی باورپذیر به سراغ ادبیات ملّت

باشییند. در آثار منتقدان و های مشییترک با یکدیگر داشییتهشییان از جهاتی ویژگیهای تاریخ ادبیبندیرفت که دوره
صی را به »اند یقی پیرامون یک دورۀ تاریخی تألیف کردهمحققان غربی که با رویکرد تطب شخ شه دورۀ تاریخی م همی
گزینند؛ هرچند اغلب بیشییتر بر فضییایی قابل مقایسییه و جوی مشییترک تأکید دارند تا بر عنوان محدودۀ کاری برمی
 (.79 -78: 1390)ژون،  «تأثیرات و روابط واقعی

ویژه اگر حوزۀ پژوهش، تاریخ ادبیات فراملّی باشد. وعات متنوع است؛ بهتاریخ ادبیات، قلمروی گسترده با موض      
های مشابه، نخستین گام در نگارش تاریخ ادبیات تطبیقی بر اساس الگوی های تقریبی با مؤلفهاز این رو گزینش دوره

بندی تاریخ ادبی توسط های مختلفی برای دورههای ملّی، رویکردها و روشبندی است. در نگارش تاریخ ادبیاتدوره
( orr)و لهونارد ا ر  (fowler)، فاولر (wellek)، رنه ولک (gerhard)، گرهارد (sparshott)محققانی چون اسییپارشییوت 

. این ؛(96 -89الف:  1392؛ سییارلی، 105: 1391؛ سییارلی، 146، 144 -143: 1387)ن. ک: فتوحی رودمعجنی، اسییت مطرح شییده
بندی در تاریخ اند. بنابراین برای دورههای ملّی طراحی و تعریف شیییدهدر تاریخ ادبیاتبندی رویکردها برای دوره

تر و با غایت آن سیییازگار ها کاربردیهای فراملّی باید به دنبان الگوهایی بود که در انجام این گونه پژوهشادبیات
 باشد.
تاریخ ادبیات تطبیقی نیز کارآمد است، رویکردهایی  بندی در تاریخ ادبیات ملّی آنچه دراز میان رویکردهای دوره      

شوت آن سپار ست که ا ست: ها را طراحی کردها بندی بر بنیاد عوامل بیرون که به دوره (Extrisic). رویکرد بیرونی 1»ا
از تاریخ  بندی بر مبنای نوع دیگریبندی بیانجامد: دورهتواند به دو نوع دورهاز ادبیّات گرایش دارد. این رویکرد می

سی )دورۀ ادبیات الیزابتی( و دوره سیا ساس گاهمانند تاریخ  صرف )قرنبندی بر ا . رویکرد 2ها(. ها و دههشماری 
کند. بندی میپذیر مرتبط با ادبیّات دورههای مشیییاهدهکه تاریخ ادبی را صیییرفار بر مبنای ویژگی (Intrinsic)درونی 

صیف این ویژگی ساستو ست بر ا تلقّی غالب مورّخان و ادیبان هر دوره دربارۀ چگونگی و حدود زمانی  ها ممکن ا
«.  های ادبی یک دورۀ مفروض باشدگیرد یا حاصل نگاهی تاریخی و درزمانی به ویژگیآن )به طور همزمانی( صورت

له در تکمیل رویکردهای مذکور می قا یاری از بخش»گوید: مؤلف این م ندیدر بسییی ادبی، دو ای تاریخ های دورهب
نام عامل دارند. اغلب  با هم تداخل و ت ها مبتنی بر گذاری و تعیین چارچوب زمانی دورهرویکرد درونی و بیرونی 

«  شیییودها، رویکردی درونی اتّخاذ میهای ادبی و تمایزگذاری میان آنرویکرد بیرونی اسیییت؛ ولی در تعریف دوره
 (.92، 91)همان: 
سیاری دارد. در بندی تاریخ ادبیات بدوره      ر اساس رویدادهای بزرگ تاریخ سیاسی، بین مورخان ادبی طرفداران ب

بندی کنند. این نوع دورههای حکومتی بزرگ معیّن میاین روش، آغاز و پایان یک دوره را تاریخ ظهور و افون سلسله
ست که تر پیش آمدههای مختلف، کمشود. در تاریخ ملّتبر بنیاد رابطۀ ادبیات با عوامل فرامتنی تعیین و تعریف می ا

صر/ موازیهم»های تاریخی دوره شته« ع سأله در مورد ملّتدا شند، اما این م سرزمینبا شتر های همهایی با  جوار بی
ست؛ به سی، دینی، فرهنگی و اجتماعی بودهصادق ا سیا شینۀ روابط  شند؛ مانند ملّتویژه که دارای پی های ایران و با
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 یختار یماتتقس بندی،دوره یبر اساس الگو یو عرب یفارس یقیتطب یاتادب یخنگارش تار یاضر براپژوهش ح عرب.
ها دقیقار هایی که زمان پیدایش و پایان آنسییو یافتن دورهالبته در همین موارد نیز از یک .دهدیم یشیینهادرا پ یاسیییسیی

سویی دیگر هم تغییر  ست. از  شد، ممکن نی صورت نمیدوره، ناگهانی و یکمنطبق بر یکدیگر با گیرد؛ به همین باره 
«  بندی باید سیّان باشدبا توجه به اینکه سیر تکاملی، تدریجی و متغیر است، مرزهای دوره»گویند: خاطر است که می

(schapiro, 1970: 113)به  عصییر/ موازیهای همهایی با حدود تقریبی را مسییامحتار جزء دورهتوان دوره. بنابراین می
 شمار آورد؛ مانند دورۀ صفویه و عثمانی در تاریخ ادبیات فارسی و عربی.

ها، در تمامی موارد با ها با وجود مشیییابهت در برخی ویژگیطبیعتار این پرسیییش پیش خواهدآمد که این دوره      
سش ست  هنری رِماک به این پر صورت تکلیف مورخ ادبی چی ستند. در این  سه نی سخ  یکدیگر قابل مقای اینگونه پا

صفحات یا همۀ بخش»دهد می سه در تمام  . از (remak, 1961: 15)« ها نداردیک پژوهش ادبیات تطبیقی نیاز به مقای
تنه از عهدۀ این همه برآید. در این قبیل موارد جهت تسیییهیل در طرفی هم الزامی وجود ندارد که مورخ ادبی، یک
ها عمل کرد: دورۀ کوتاهی از تاریخ ادبیات توان به یکی از این روشمی تحقیق و باالبردن اعتبار و اصیییالت پژوهش،
سی کرد؛ یا اینکه یک نوع یا را مبنای پژوهش قرارداد؛ ژانرها و جریان شترک و غالب در یک دوره را برر های ادبی م

مطلوب از عهدۀ کار مکتب ادبی مشخصی را به عنوان هستۀ تحقیق و موضوع مورد مطالعه برگزید تا بشود به نحوی 
 برآمد.
شباهتاینگونه بررسی       ها نیز ها نیست؛ بلکه پرداختن به تفاوتهای تطبیقی محدود و منحصر به طرح و تحلیل 

سان سان و ناهمهای همکند. بیان ویژگیهای ادبی را از دو جامعۀ زبانی مختلف فراهم میامکان مقایسۀ روشمند دوره
قدوره با یکدیگر از یکهای ادبی در ت بل  نانا به کشیییف کا باط ادبی، چارچوبسیییو منجر  های فکری و های ارت
شه ستقل در برهۀ اندی ساس هویّت ادبی م شخّ  و تفرّد یک دورۀ تاریخی بر ا سو منتهی به ت های موازی و از دیگر

 مشخصی از تاریخ ادبیات دو ملّت خواهدشد.
 

 دورۀ باستان و جاهلی 2-1-1
اسییت. نخسییتین عامل این های تاریخی متنوع و مشییابهی ارائه شییدهبندییات فارسییی و عربی، دورهبرای تاریخ ادب
شابهت سیم م سترده تق شخ   و گ سی و عربی را به دو دورۀ کامالر م ست که ادبیات فار ها مبدأ تاریخی واحدی ا
خ هجرت پیامبر )ص( از کند؛ یعنی تاریخ هجری قمری. پیدایش و گسییترش اسییالم که مشییخصییار بر مبنای تاریمی
ای در اجتماعی و فکری و فرهنگیِ گسیییترده-گردد، مبدأ تحواّلت سییییاسییییهای پیش و پس از خود جدا میدوره

جغرافیای خاور میانه گردید و فرهنگ و ادبیات فارسییی و عربی را هم تحت تأثیر قرارداد. البتّه این به معنای تفرّد و 
و بعد از اسالم نیست. دین مانند هر عاملِ فرامتنی دیگر بر ادبیات تأثیرگذار است جدایی ادبیات فارسی و عربیِ قبل 
 ها نیست. اما ادبیات، تابع و برآیندِ محض فرامتن

سالمی و در ادبیات عربی به دورۀ از دوره       شاا ستان/ پی سی به دورۀ با سالم که در ادبیات فار های ماقبل ظهور ا
ها اسیییت که بتوان بر بنیاد آنباقی نمانده -های بعددر مقایسیییه با دوره -دبی چندانیجاهلی معروف هسیییتند، آثار ا

سبت به این برهه از تاریخ ادبیات ارائهتحلیل ستدلی ن ست از این جهت داد. با وجود این، دورههای م های مذکور نخ
ست، حائز اهمیت می شفاهی به ادبیات مکتوب ا صر انتقان ادبیات  شندکه آغاز ع ستین آثار ادبی  با و دوم اینکه نخ

ای از تاریخ ادبیات فارسییی و اسییت. بنابراین اوّلین دورهها به وجود آمدهمکتوب فارسییی و عربی هم در همین دوره
 عربی که قابلیت نگارش بر اساس رویکرد تطبیقی را دارد، دوران ادبیات قبل از اسالم است.

ستوار است و از نظر عربی به نسبت دورهاین دوره از تاریخ ادبیات فارسی و        های بعد، بیشتر بر سنت شفاهی ا
های ادبی و ای دارند و آرایهها معانی سییادهتری قراردارد. متنکمّی و کیفی، از جهت فرم و درونمایه در سییطح پایین

های ادبی نرها و جریاناسیییت. با وجود این، ژاها به کار رفتههای بعد در آنتمهیدات بالغی کمتری نسیییبت به دوره
شمه میدوره سرچ سالم نیز از همین دوره  سطورههای بعد از ا سی و تاریخِ ا ستۀ متون حما ای گیرد؛ به عنوان مثان ه
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اسیییت که از دورۀ  نامهخدایهای شیییفاهی، منابع مکتوب و ترجمۀ عربی آثاری مثل ایرانِ دورۀ اسیییالمی، روایت
سیده سالمی به دورۀ بعد ر شاا ست و نهایتار در آثاری مانند پی سل و الملوکا البدأ و و  سنی ملوک الفرس، تاریخ الر

شیییود. نمونۀ دیگری از این گونه متون عربی به ادبیات فارسیییی دری وارد مییابد و از رهگذر اینتجلّی می التاریخ
ست تعامالتِ ادبی، اندرزنامه ستند که یکی از حلقهد سیِ میانه ه ستان، های انتقاهای فار ن این زنجیرۀ ادبی از دورۀ با

سلجوقیان در آثاری مانند ترجمه صورت گرفت و در زمان غزنویان و  سالمی  های عربی آثاری بود که در آغاز دورۀ 
 ماندگار شد. نامهسیاستو  نامهقابوس
شبه       ساندر  صی برای  شخ شتهجزیرۀ آن زمان مبنای م ست؛ به این مشمار تاریخی وجود ندا نظور برای تعیین ا

م. عصییر جاهلی گفته  622 -475های کنند که بر اسییاس آن به فاصییلۀ سییانحدود آن از تقویم میالدی اسییتفاده می
سانی که از حدود می سا سوم امپراتوری  ست با پارۀ  ساله برابر ا صد و پنجاه  م.  651 -226شود. این دورۀ تقریبار 

 امتداد داشت.
شده و ظام حکومتی پادشاهی، ساختارهای سیاسی و سلسله مراتب اداری و دیوانی تعریفایران باستان دارای ن      

ها به عنوان بخش عمدۀ عوامل فرامتنی ایران باسیییتان منجر به تولید ادبیات پارچه بود. مجموعۀ ایننظام دینی یک
سی، غنایی و تعلیمی شتارهای ادبی در ژانرهای حما سانیان القائی از دورۀ ماد -شفاهی و نو سا ها تا پایان حکومت 

ست. بخش دوم شده شتمل بر توضیحات تفصیلی و فهرست کاملی از آثار  تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسیا م
 .(233 -133: 1388)ن. ک: زرقانی، ( است 1ادبی این دوره )

عربسییتان فاقد نظام حکومتی جزیرۀ در سییوی دیگر، ادبیات عربی دورۀ جاهلی وضییعیت متفاوتی دارد. شییبه       
ای بر آن حاکم است و نظام دینی واحدی ندارند؛ ها و تشکیالت اداری است، اسلوب زندگی قبیلهمرکزی و سازمان

ای، بنابراین مدنیّت و معیارهای زندگی اجتماعی در میان مردم نامفهوم اسیییت. در چنین فضیییای فکری  و فرهنگی
ای و هایی اسییت که موضییوع و محتوای آن برگرفته از شیییوۀ زندگی قبیلهقصیییده آید، محدود بهادبیاتی که پدیدمی

 مفاهیم مربوط به آن است.
یکی از وجوه مشترک ادبیات فارسی و عربی این دوره، انتقان سنت ادبیات شفاهی به میراث مکتوب ادبی است.       

رها، به لحاظ ادبی وجه تمایز و تشییخ  دورۀ عصییر نوشییتا»: تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسیییبه قون مؤلف 
ست سانی ا ستین (183)همان: « سا ست؛ یعنی نخ ضع بر همین منوان ا . چنانکه در مورد ادبیات مکتوب عربی هم و

نوشتارهای  بر جای مانده از ادبیات عرب، مربوط به دورۀ جاهلی است که مقارن یکصد و پنجاه سان آخر حکومت 
 باشد.ساسانیان می

 

 دو قرن نخستین هجری 2-1-2
بندی در تاریخ ادبیات این صییدر اسییالم مبدأ تاریخ تحون عظیمی در ادبیات فارسییی و عربی اسییت. هیر نوع دوره

های متنوعی در تألیفات بندیتواند این نقطۀ عطف را نادیده بگیرد. مورخان ادبیات فارسییی و عربی، دورهها نمیزبان
ضی هم  اند. برخیخود به کار برده سیم کرده و بع سه یا چها دورۀ بزرگ تق سی و عربی را به  کلّ تاریخ ادبیات فار

های خود را به یک و شماری هم پژوهش تری را در نظر گرفتههای جزئیبرای این دورۀ طوالنی از تاریخ ادبی، دوره
 ها دارند.بندیشان هم دالیلی برای این تقسیماند. هرکدامدوره از تاریخ ادبیات معطوف داشته

شییود. بعضییی با شییروع دورۀ اسییالمی، ادبیات فارسییی و عربی به مرحلۀ جدیدی از تاریخ تحون خود وارد می      
سالم به ایران و پذیرش  ستند. با ورود ا شترک ه سالم تقریبار در هر دو کانون ادبی م به  قرآنعوامل فرامتنی پس از ا

می روز به روز گسییترش یافت و زبان عربی به عنوان زبان دین در دربار اسییال-عنوان کتاب آسییمانی، فرهنگ ایرانی
صیل شاهان و حاکمان محلی و میان طبقات تح سوفان و عالمان دینی پاد شمندان، ادیبان، فیل کردۀ جامعه همچون دان

شمار میای که عربیجایگاهی ویژه یافت؛ به گونه شمند به  ضیلتی ارز سه فرامتن دیندانی ف ی، فرهنگی و رفت. این 
 اند.های تاریخ ادبیات فارسی ایران پس از اسالم تأثیرگذار بودهزبانی در همۀ دوره
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در دو قرن اوّن هجری سیه جریان ادبی عمده وجود دارد: یکی ادامۀ طبیعی زبان و ادبیات پهلوی ایران باسیتان        
ست و دیگری ادبیات مبتنی بر لهجه ستان. های محلی و بومی ایران؛ بها سی سان و  شرقی مانند خرا ویژه در نواحی 

ست.  مآب... به اعتبار پیوندی که با فرهنگ و ادب این جریان عربی»سومی هم جریان نوگرای زبان و ادبیات عربی ا
ها بعد در کنار ادبیات دری حضور جدی این مرز و بوم برقرارکرد و هم به اعتبار قداست زبان عربی، توانست تا قرن

سی هم(271)همان:  «گ خود را حفظ کندو پررن ست با دورۀ . این دوره از تاریخ ادبیات فار شدی و اموی»زمان ا «  را
 ( در تاریخ ادبیات عربی و بخشی از عصر عباسی.2)
 

 قرن سوم، چهارم، پنجم و ششم هجری 2-1-3
به اعتبار ثبات سیییاسییی، تاریخ طوالنی و گسییترش قلمرو جغرافیایی از شییرق تا غرب  ق.( 656 -132)دورۀ عباسییی 
شمار میسرزمین ست با های عربی، پربارترین دورۀ تاریخ ادبیات این زبان به  شکوهمند ادبی برابر ا صر  رود. این ع

سامانیان، غزنویان، سلۀ پادشاهی در ایران: طاهریان، صفاریان،  سلجوقیان و خوارزمشاهیان.  ظهور و افون چندین سل
ست که نقطۀ عطف تاریخی دیگری در ادبیات  سطۀ حملۀ مغون ا شترک این دورۀ ادبی به وا نکتۀ قابل توجه، پایان م

 شود.فارسی و عربی محسوب می
سلجوقیان دارد، گستردگی قلمرو آن       سلۀ پادشاهی غزنویان و  سل سی با دو  شترک دیگری که دورۀ عبا ها وجه م
های دیگر است. به همین اعتبار است که عباسیان را به دو شاخۀ شرقی )عباسیان شرق( در بغداد و غربی سرزمین در

اند. حکومت غزنویان هم پس از اضیمحالن آن در ایران، به کانون )عباسییان غرب( در اندلس )اسیپانیا( تقسییم کرده
شوند. بازماندگان غزنوی که شعبۀ ایرانی و هندی تقسیم می شود. بنابراین غزنویان هم به دوادبی هندوستان منتقل می

روند. وضعیت سلسلۀ گذاران زبان و ادبیات فارسی در این سرزمین به شمار میبه هند مهاجرت کردند، نخستین پایه
سییلجوقیان هم بر همین منوان اسییت. این حکوت هم در دو قلمرو ایران و آسیییای صییغیر گسییترده بود که بر همین 

سزایی در انتقان میراث اند. شاخۀ اخیر، سهم عمده و بهشهرت یافته« سلجوقیان روم»و « سلجوقیان ایران»اس، به اس
است. از این رو، بررسی های غرب آسیا و شمان شرق اروپا )کشورهای حوزۀ بالکان( داشتهادبیات فارسی به سرزمین

سی و عربی در خارج  سترش و تأثیر ادبیات فار سرزمینچگونگی گ صلیاز  ضوعات تحقیق های ا شان، یکی از مو
 پیرامون این دوره از تاریخ ادبیات دو ملّت خواهدبود.

 

 قرن هفتم، هشتم و نهم هجری 2-1-4
سلطۀ مغوالن بر ایران و برچیده سرزمینبا  صر ادبی جدیدی در ایران و  شد. شدن خالفت بغداد، ع های عربی آغاز 
 616( معروف است، در تاریخ ادبیات فارسی از هجوم مغون در سان 3« )دورۀ مغون»نام این دورۀ سیصدساله که به 

یابد و مشییتمل اسییت بر حکومت مغوالن، ایلخانان و ق. ادامه می 907شییود و تا برآمدن صییفویان در ق. آغاز می
بغداد توسط هوالکو آغاز  با سقوط»ای است که در تاریخ ادبیات عربی هم دوره ق.( 922 -656)تیموریان. عصر مغولی 

 .(859: 1387)الفاخوری، « رسدشود و با تسلط سلطان سلیم فاتح بر شام و مصر به پایان میمی
سی       سیا صون آرامش و ثبات  شی مح سی و عربی این دوره، بخ ست و اجتماعی دوره-ادبیات فار شین ا های پی

تارهای سیییاسییی، اجتماعی و فرهنگی عصییر جدید بخشییی دیگر، تحت تأثیر مسییتقیم حملۀ مغون و تغییرات سییاخ
ست که عوامل فرامتنی این دوره، می سی و عربی این ا شترک از تاریخ ادبیات فار صلی این برهۀ م سش ا شد. پر با
شتهبه صر گذا شابهی بر ادبیات ع سی، تأثیرات م سیا شد، این ویژه فرامتن  سخ مثبت با صورتی که پا اند یا خیر  در 
شترک زمینه شتهدر چه حوزههای م شتری دا سی و عربی، نمود بی شعر و نثر فار ست  و اگر جواب منفی هایی از  ا

ادبی -های ادبی ناشییی از تأثیر عامل واحد )حملۀ مغون و پیامدهای آن( در قلمروهای زبانیاسییت، بررسییی تفاوت
 مختلف، گام دیگر پژوهش خواهدبود.

 

 عهد ترکی 2-1-5
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یۀ  یات عرب از زاو به دورهمورخان ادب تهدیگری نیز  یات نگریسییی تاریخ ادب ندی  ند دیگر ب مان یدگاه هم  ند. این د ا
سیم سی نامبندیتق سیا شان بر مبنای تاریخ  شدههای ای ست؛ گذاری  صر این دوره«. عهد ترکی»ا سبت به ع بندی که ن

ممالیک و عثمانی را نیز در شود، عالوه بر حکومت مغوالن، دوران فرمانروایی مغولی بازۀ زمانی بیشتری را شامل می
شود و به فتح مصر ق. به دست هوالکو شروع می 656گیرد. بدین ترتیب عصر تاریخی مذکور با فتح بغداد در بر می

قومی عربی در تعیین -گیری سیییاسیییبندی که جهتگردد. این دورهق. منتهی می 1213توسییط ناپلهون بناپارت در 
ستحدود دوره و نام شدهه میگذاری آن برج سی مطرح ن شد، هرچند در تاریخ ادبیات فار ست، اما قابلیت طرح بر با ا

در تاریخ ادبیات فارسی « عهد ترکی»ای با عنوان های ترکی را در ایران دارد. اگر قرار باشد دورهاساس سیادت سلسله
قب یات عربی کمی ع تاریخ ادب غاز آن را از دورۀ ترکی در  تاریخ آ ید  با مت تعریف کنیم،  که حکو تر ببریم؛ چرا 

 یابد.ادامه می ق.( 1148)شود و تا پایان عصر صفویان آغاز می ق.( 351)های ترک در ایران از روزگار غزنویان سلسله
و دورۀ  ق.( 922 -656)اند: دورۀ مغولی تر نیز تقسیم کردهعهد ترکی را در تاریخ ادبیات عرب به دو دورۀ کوچک      
توان در تاریخ ادبیات فارسییی هم طراحی کرد؛ با این تفاوت که ای را میبندی. چنین تقسیییمق.( 1213 -923)عثمانی 

توان سه دوره در نظر گرفت: دورۀ غزنویان و سلجوقیان، دورۀ مغون و اخالف برای عهد ترکی در ادبیات فارسی می
 آنان که شامل ایلخانان و تیموریان است و دورۀ صفویه.

شود، بیانگر سلطۀ سیاسی اقوام ترک شناخته می« عهد ترکی»از تاریخ ادبیات فارسی و عربی که به نام  ایدوره      
سرزمین سلهبر ایران و  سل شان خواهدداد که حکومت این  ست. این دوره ن سی(، زبان های عربی ا سیا ها )فرامتن 

مختلف )فرامتن جغرافیایی( چه تأثیراتی بر ها بر قلمروهای جغرافیایی شیییان )فرامتن زبانی( و سیییلطۀ آنغیربومی
 است.ادبیات فارسی و عربی این دوره گذاشته و نمود آن در نوشتارهای ادبی عصر به چه نحوی بوده

توان دایرۀ تحقیق را هایی، هیر الزامی برای انتخاب کلّ بازۀ زمانی موردنظر نیسییت و میدر انجام چنین پژوهش      
کرد. حتی در همان بازۀ زمانی منتخب نیز قطعیت و محدودیتی در انتخاب موضیییوع مورد  به بخشیییی از آن محدود

ای های بررسیییی مقایسیییهتواند یک نوع ادبی مشیییخ  را که قابلیتمطالعه وجود ندارد و مورخ ادبیات تطبیقی می
یان/های ادبی مشخصی در بیشتری دارد به عنوان موضوع تحقیق برگزیند یا به دنبان سیر تحوّن تاریخی و تطبیقی جر

(. در این صییورت، نتایح حاصییل از پژوهش موردنظر هم در میان اهل تحقیق، اعتبار و 4این محدودۀ زمانی باشیید )
 اصالت بیشتری خواهدداشت.

 

 قرن دهم، یازدهم و دوازدهم هجری )دورۀ صفویه و عثمانی( 2-1-6
ترکی و دورۀ مغون سخنی به میان آمد، اما واقعیت امر این  با وجود اینکه از دورۀ صفویه و عصر عثمانی در ذیل عهد

بندی وهویّت ادبی مسیییتقلی در تاریخ ادبیات فارسیییی و عربی دارند و به نحوی بارز از ها زماناسیییت که این دوره
 شودق. شروع می 907گذاری شاه اسماعیل صفوی در شوند. دورۀ صفویه با تاجهای قبل و بعدشان متمایز میدوره

شار در  شاه اف سلط ق. پایان می 1148و با روی کار آمدن نادر سلطنت ممالیک و ت سقوط  صر عثمانی هم با        یابد. ع
 ق. منقرض گشت. 1213ق. آغاز و با فتح مصر توسط ناپلهون در  923عثمانیان بر سوریه و مصر در 

صفویه و عثمانیتاریخ ادبیات تطبیقی فار»نگارنده در پژوهش دیگری با عنوان        ( 1392« )سی و عربی در دورۀ 
است. شیوۀ کار در تحقیق مذکور به این صورت بود که کّل به بررسی این دورۀ تاریخ ادبی با رویکرد تطبیقی پرداخته

صل  سی»و « گفتارهای فرامتنی»تحقیق به دو ف سی « های متنیبرر ست بر برر شتمل ا ست، م صل نخ شد. ف سیم  تق
های مذکور در این های ادبی(، اجتماعی و زبانی. معیار انتخاب فرامتنسیاسی، جغرافیایی )کانون-یهای تاریخفرامتن

های فرامتنی مشترکی با ادبیات است که موجب پیدایش یا گسترش ژانرها فصل، بررسی رابطۀ تناظری و تقابل مؤلفه
«  نوشتارهای منثور»است. فصل دوم، به دو بخش های ادبی مشابهی در ادبیات فارسی و عربی این دوره شدهو جریان
سیم می« هاسروده»و  شیهنامهشود. در بخش اوّن، ژانر تذکره، جریان لغتتق سی، حا سی نوی ستورنوی سی و د نوی
سألۀ آمده ست. در بخش دوم، ابتدا م شعر»ا شعرعامیانه»این دوره، با دو عنوان « زبان  شاعران دو/ »و « شدن زبان 
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شعر »، «شعر حماسی»فارسی و عربی این دوره، تحت چهار عنوان « شناسی شعرجریان»طرح شده و سپس م« زبانهسه
است. در انتخاب موضوعات مورد مطالعه، بررسی گردیده« های تفننیسروده»و « گویی و تقلیدنظیره»، «مذهبی-دینی

سروده شباهتور همها، مالک گزینش، یا حضچه در بخش نوشتارهای منثور و چه در بخش  های خانوادگی زمان و 
اسییت و یا تأثیراتی اسیت که ادبیات فارسییی و عربی به یک نوع یا جریان ادبی در هر دو حوزۀ فارسیی و عربی بوده

شینۀ ادبی، هم سطۀ عواملی چون پی شتهوا شیوۀ تحقیق دربارۀ جواری یا مراودات ادبی بر یکدیگر دا تاریخ »اند. این 
های موازی تواند الگویی برای پژوهش در دیگر دوره، می«ی و عربی در دورۀ صییفویه و عثمانیادبیات تطبیقی فارسیی

 تاریخ ادبی فارسی و عربی باشد.
 

 قرن سیزدهم هجری )دورۀ بازگشت ادبی و حرکه اإلحیاء( 2-1-7
در آن شاعران  معروف است؛ عصری که« بازگشت ادبی»در تاریخ ادبیات فارسی، دورۀ ادبی پس از صفویه به دورۀ 

شین که به  شعری دورۀ پی سلوب  ست، روی« سبک هندی»از ا سوم ا شاعرانۀ دورهمو شیوۀ  شدند و به  های گردان 
گذاری این عصر به دورۀ بازگشت، بیشتر معطوف به پیشین شعر فارسی، یعنی سبک خراسانی و عراقی بازگشتند. نام

ست تا نثر؛ هرچند که سی ا شعر فار سیزدهم هجری  تحوالت مربوط به  سی اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن  نثر فار
ستاخیز یا بازگشت ادبی»قمری نیز همانطور که محمدتقی بهار آن را دورۀ  ست، دورۀ نامیده« ر سبک قدیم»ا «  پیروان 

ستانویژه تقلید از به شت به  گل سیساده»سعدی و به نحوی بازگ ست « نوی  -316 /3؛ 289 -288 /1: 1389)ن.ک: بهار، ا

)دوران « حرکه اإلحیاء»که آن را  ق.( 1300 -1220). این دوره از نظر زمانی مقارن است با عصر نهضت ادبی عربی (399
 اند.در تاریخ ادبیات عرب نامیده (بازگشت ادبی
: شوداست. نخست مرحلۀ تقلید که خود به دو بخش تقسیم میدو مرحله داشته« دورۀ نهضت»شعر عربی در         

( و مرحلۀ تقلید از شعر دورۀ عباسی. دوم مرحلۀ نوگرایی که همان 5« )انحطاط»مرحلۀ تقلید متأثر از عصر موسوم به 
سیم می سه مکتب بزرگ تق ست و به  صر عربی ا شعر معا ضرمین، متطرّفین و مبدعین جنبش واقعی در  شود: مخ

سیزدهم هجری . اطالق دورۀ نهضت )عصر بازگشت( به ا(923: 1387)الفاخوری،  ین برهه از تاریخ ادبیات عربی )قرن 
 قمری( همانند دورۀ بازگشت در تاریخ ادبیات فارسی، بیشتر متأثر از تحوالت مربوط به شعر است تا نثر.

شت ادبی با حرکه اإلحیاء»مقالۀ         ضت بازگ سی تطبیقی نه شمار می« برر ستقلی در این زمینه به  رود. پژوهش م
ستن سی و عربی، بدنۀ تحقیق مؤلف با ا شت ادبی و حرکه اإلحیاء در تاریخ ادبیات فار ضت بازگ اد به قرابت زمانی نه

و « تقلید»کند. در ادامه به مسألۀ ها را مطرح میگیری آنهای شکلکند و نخست زمینهخود را به پنح بخش تقسیم می
. با وجود پیشگامی (287 -276: 1394)ن. ک: فرهنگی،  پردازدهای زبانی، فکری و ادبی شعر این دوره میسپس به ویژگی

رسییید و تنوع مقالۀ مذکور در بررسیییی تطبیقی این دورۀ ادبی، به جهت گسیییترۀ زمانی آن که به حدود یک قرن می
تواند خود موضوع است؛ لذا هر بخش از این مقاله میموضوعات مورد بررسی، چنانکه باید حقِّ مطلب گزارده نشده

 تقلی باشد.تحقیق مس
 

 از قرن چهاردهم هجری به بعد )دورۀ معاصر و ادب الحدیث( 2-1-8
است. با وجود اختالف نظر « ادب الحدیث»واپسین دورۀ مشترک تاریخ ادبیات فارسی و عربی، دورۀ معاصر یا همان 

صر»دربارۀ داللت مفهوم  سی  (166: 1387)ن. ک: فتوحی رودمعجنی، بندی تاریخی در دوره« معا غالب مورخان ادبیات فار
ستم میالدی ) صر نامیده6و عربی از ابتدای قرن بی سی، ( به بعد را دورۀ معا اند. آغاز این دوره را در تاریخ ادبیات فار

یات عربی، سیییان  1285سیییان  تاریخ ادب ند؛ دورهق. می 1300ش. و در  تداد دان یک قرن ام بار بیش از  که تقری ای 
 است.داشته
( اسییت. این 7گذاری این دوره از تاریخ ادبی به معاصییر، مرز میان سیینّتی و مدرن )اسییتقالن و معیار نام مالک      

کند: کالسیک و معاصر. در نظر محققان ایرانی مؤلفه، کلّ قلمرو تاریخ ادبیات فارسی و عربی را به دو دوره تقسیم می
صر»»و عربی  شبه دورانی اطالق می« معا شدهشود که در آن اندی سنتهای کهن پدیدار  ست. ۀ تجددطلبی در برابر  ا
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ست...  سنتی و نگرش قدمایی ا ساختارهای اجتماعی  سم و رویگردانی از  صلی این دوران، تجدد و مدرنی شخصۀ ا م
صر، یعنی  ست که معا صر جدید « مدرن»تلقی غالب منتقدان و مورخان ادبی این ا و مدرن یعنی امری که مربوط به ع

 .(170 -169)همان: « اصلی آن نیز ناهمانندی و رویارویی با سنت قدیم استباشد و مشخصۀ 
الن ایرانی و عربی به اروپا برای فراگیری دانش       های نوین؛ تأسیییس مدارس اروپایی و آمریکایی در اعزام محصییّ

گیر ترجمۀ آثار های عربی با هدف توسعۀ تعلیم و تربیت جدید؛ گسترش صنعت چاپ؛ افزایش چشمایران وسرزمین
شرقادبی اروپایی؛ ایجاد آکادمی شیوههای  شف ابعاد و  شورهای غربی؛ ک شرقین در ک ست سی و تربیت م های شنا
شترک زمینه( و انتقان مفاهیم مربوط به آن، مهم8مختلف زندگی جدید غربی ) سم ترین عوامل م ساز پیدایش مدرنی

 روند.شمار می های عربی بهاجتماعی و ادبی در ایران و سرزمین
. مؤلف در این فصل، شعر شعر معاصر عربعنوان فصلی است از کتاب « های شعر نو فارسی و عربیهمانندی»       

است و در ادامه تقسیم کرده« دورۀ جدید»و « دورۀ نخستین»نو فارسی و عربی را از منظر تحوالت ادبی و تاریخی به 
شعر در این دورهبه بیان ویژگی سی و میها های  پردازد. این پژوهش در واقع نوعی نگارش تاریخ ادبیات تطبیقی فار

 بندی تاریخی است.عربی بر مبنای الگوی دوره
شعر »سان پیدایش شعر نو فارسی و عربی، بر این باور است که های هم( با استناد به زمینه1387شفیعی کدکنی)       

زبان با اوضییاع اجتماعی و فرهنگی ما های عربیشییابهی که ملتمعاصییر عرب، به علت جهات اشییتراک و اوضییاع م
دورۀ »(. ایشان 38« )دارند، با شعر معاصر ما دارای مشابهاتی است که از چندین جهت قابل مطالعه و یادآوری است

  «نگاهداشت نظام فنّی شعر قدیم»ش. را از جهت  1320شعر معاصر عربی و فارسی از آغاز مشروطیت تا « نخستین
سنّت معطوف می شوقی، بارودی و جمیل به جانب  شاعران مطرح این دوره مانند احمد دانند و معتقدند که برخی از 

شعرای ایرانی هم سمی از صدقی الزهاوی با  شید یا صامی و ر شان همچون ادیب الممالک، بهار، پروین اعت روزگار
نتیجۀ تماسِ مستقیم شاعران »شود که بی شروع میشعر معاصر عر« دورۀ جدید»اند. پس از این جهاتی قابل مقایسه

در ایران و جنگ جهانی دوم )در کشورهای  1320های عرب با ادبیات معاصر جهان است. این دوره که از حدود سان
شعری دورۀ اونویژگی»در ادامه،  (.39 -38)همان: « شود، همچنان ادامه داردعربی( آغاز می سی و « های  شعر نو فار

شاعران این دو زبان به قالبطرح میعربی م سی علل وفاداری  شعری این شود و مؤلف به برر ضامین  های کهن و م
نیز مشتمل است بر بررسی تطبیقی شعر نو فارسی و عربی؛ هم « های شعری دورۀ دومویژگی»پردازد. بخش دوره می

سی، اجتماعی و فرهنگی( و هم از نظر قالاز نظر عوامل برون سیا شعری متنی ) ضوعات  )ن. ک: ب، فرم و انتخاب مو
 (.61 -40همان: 
ست؛ بنابراین        سی و عربی مربوط ا شعر نو فار ست که این پژوهش به حوزۀ  صل مذکور پیدا از عنوان کتاب و ف

جای بررسییی تطبیقی در نثر معاصییر فارسییی و عربی همچنان خالی اسییت. عالوه بر این، قلمرو شییعر و نثر معاصییر 
های همانندی»ربی با گستردگی و ابعاد مختلفی که دارد، نیازمند تحقیقاتی جامع و چندجانبه است. فصل فارسی و ع

تواند موضیییوع تحقیق های آن میالگوی خوبی در این زمینه اسیییت و هرکدام از بخش« شیییعر نو فارسیییی و عربی
 ای در تاریخ ادبیات تطبیقی فارسی و عربی در دورۀ معاصر باشد.جداگانه
 کند:های تقریبی در تاریخ ادبیات فارسی و عربی را ترسیم میبندیجدون زیر، نمایی کلی از دوره      

 تاریخ ادبیات عربی تاریخ ادبیات فارسی
 توضیحات بازۀ زمانی عنوان دوره توضیحات بازۀ زمانی عنوان دوره

دورۀ سییاسییانیان 
]پییارۀ سیییییوم 

 حکومت[

 
 م. 651 -500

 
 ادبیات منثور 
 غالب است.

 
 عصر جاهلی

 
 م. 622 -475

 
 شعر غلبه دارد.

 
دو قرن سییکوت 

(9) 

 
 ق. 207 -30

 
عصر آمیختگی لهجۀ 
 دری با زبان عربی

 
شدی و  دورۀ را

 اموی

 
 ق. 132 -10

 
 ییییییییییییییییی
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تا  یان  طاهر از 
 خوارزمشاهیان

ق.  616 -207
)مشتمل بر حکومت 
طاهریان، صییفاریان، 

غزنویان، سییامانیان، 
قیییان و  جو ل سیییی
 خوارزمشاهیان(

شاخۀ  غزنویان به دو 
هنییدی و  نی و  یرا ا
به دو  یان  سیییلجوق
شاخۀ ایرانی )شرقی( 
و رومییی )غییربییی( 

 شوند.تقسیم می

 
 

 عصر عباسی

 
 
 ق. 656 -132

 
از شرق عربی )بغداد( تا غرب اروپایی 

 )اندلس/ اسپانیا( گسترده است.

 
 دورۀ مغون

 
 ق. 906 -616

لۀ  به از حم مغوالن 
یران تییا روی کییار  ا

 آمدن صفویان

 
 عصر مغون

 
 ق. 923 -656

سط هوالکو تا فتح  سقوط بغداد تو از 
 هاسوریه و مصر توسط عثمانی

 
 دورۀ صفویه

 
 ق. 1148 -907

گذاری شیییاه از تاج
اسییماعیل صییفوی تا 
 آغاز سلطنت نادرشاه

 
 عصر عثمانی

 
 ق. 1213 -923

فتح مصر ها تا از آغاز سلطنت عثمانی
 توسط ناپلهون

 
 

 ]دورۀ ترکی[

 
 
 ق. 1148 -344

مت های دورۀ حکو
سلجوقیان،  غزنویان، 
خوارزمشییییاهیییان، 
 مغوالن و تیموریان

 
 

 عهد ترکی

 
 
 ق. 1213 -656

های سیاسی ترک عصر غلبۀ حکومت
هییا( بر )مغون، ممییالیییک و عثمییانی

 های عربیسرزمین

 
دورۀ بازگشیییت 

 ادبی

ق.  1324 -1148
یمییۀ دوم قرن )از  ن

خر  هم تییا اوا دوازد
 قرن سیزدهم ق.(

تحواّلت ادبی دوره 
به  بیشیییتر معطوف  
 حوزۀ شعر است.

 
عصییر نهضییت 
 )حرکه اإلحیاء(

 
1213- 1300 
 ق.

شتر معطوف  به  تحواّلت ادبی دوره بی
 حوزۀ شعر است.

 
 ادبیات معاصر

ش. )  1285از 
 1906ق. و  1324

 م.( به بعد

گیذاری و مالک نیام
اسیییتقالن دوره، مرز 
میییییان سیییینّییت و 
 مدرنیسم است.

 
 ادب الحدیث

 
ق.  1300از 
م.( بییه  1883)
 بعد

ستقالن دوره، مرز مالک نام گذاری و ا
 میان سنّت و مدرنیسم است.

 
 نتیجه

های ملّی در سطوح مختلف فراملّی مطرح شوند و جایگاهی در جامعۀ جهانی ادبیات به دست اگر قرار است ادبیات
یات تاریخ ادب تدوین  تألیف و  یاتآورند، یکی از راهکارهایش  تاریخ ادب گاری، های تطبیقی اسیییت. این رویکرد  ن

بندی بر مبنای تحواّلت تاریخ سیییاسییی یکی از این تواند بر اسییاس معیارهای متنوّعی اسییتوار باشیید که دورهمی
های صفویه و عثمانی با ادّعای ون؛ امپراتوریمعیارهاست. پیدایش و گسترش اسالم؛ سیادت حاکمان ترک؛ حملۀ مغ

به نحوی باعث شیییکلخالفت اسیییالمی؛ و برخورد هم با فرهنگ اروپایی، عواملی بودند که هرکدام  گیری زمان 
اند. هرچند که آغاز و پایان این های زمانی تقریبار مشییابهی در تاریخ سیییاسییی و ادبیات فارسییی و عربی شییدهبرش
ست، اما از دو جهت میهای تاریخی دوره عصر/ موازی های همها را در قالب دورهتوان آندقیقار منطبق بر یکدیگر نی

سمت اعظم دوره ست اینکه نه همه، بلکه ق سی و عربی در برشبندیدر نظر گرفت. نخ های های تاریخی ادبیات فار
 اند.ها تأثیرگذار بودهتعیین حدود این دورهزمانی نزدیک به هم قرار دارند و دوم عوامل فرامتنی مشترکی است که در 

 
 نوشتهاپی
، محمدمهدی مؤذن ادب پهلوانی، احمد تفّضلی؛ تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالمبرای آگاهی بیشتر از تاریخ ادبیات این دوره، ن. ک:  -1

، هر دو از زهرۀ اث ادبی روایی در ایران باسییتانمیر؛ زبان و ادبیات ایران باسییتانپور؛ ، ابوالقاسییم اسییماعیلسییرودهای روشییناییجامی؛ 
 ، عباس مهرین.تاریخ ادبیات دورۀ هخامنشیزرشناس؛ 

 -207: 1387گذاری این عصیییر به دورۀ راشیییدی و اموی را از مورخ ادبیات عرب، حنّا الفاخوری، وام گرفتیم )ن. ک: الفخوری، نام -2
337.) 
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اقتباس کردیم.  (De Bruijn)ِبندی پروفسیور دِ بروین را از تقسییم« عصیر مغولی»فارسیی به نام گذاری این دوره از تاریخ ادبیات نام -3
شان  سالم، چهار دوره در نظر گرفته»ای سی بعد از ا صفویان، از برای ادبیات فار سامانیان تا حملۀ مغون، از دورۀ مغون تا برآمدن  ست: از  ا

 (.90الف:  1392)سارلی، « گیردمیالدی را در بر می 20و  19ادبیّات مدرن که قرن  برآمدن صفویان تا اواخر قاجار و سرانجام دورۀ
شاره کردیم که تاریخ ادبیات، قلمروی گسترده با موضوعات متنوع است و نگارش روشمند تاریخ ادبیات در  -4 شتر هم به این مسأله ا پی

ست؛ مگر اینکه از تقلیل ستفاده کند. گرهایهمۀ ابعادش از عهدۀ یک تن خارج ا ضوع یا بازۀ زمانی مورد مطالعه ا ی برای محدود کردن مو
شوارتر هم می سأله در مورد تاریخ ادبیات تطبیقی د نهد و ادبیات/های شود؛ چرا که مورخ ادبی پا را از مرزهای ادبیات ملی فراتر میاین م

 افزاید.ملّی دیگری را نیز به حوزۀ پژوهشی خود می
پس از بیان آرای مورخان و محققان تاریخ ادبیات فارسی و « رسی انتقادی مسألۀ انحطاط ادبی در دورۀ صفویه و عثمانیبر»ما در مقالۀ  -5

بر این دوره از « انحطاط»ایم که اطالق عنوان های ایشییان و وضییعیت ادبی دوره پرداخته و نشییان دادهعربی در این باره، به تحلیل دیدگاه
 (.266 -249: 1394پور و سیدی، نیست )برای تفصیل مطلب، ن. ک: علی ادبیات فارسی و عربی درست

شمکتاب  -6 صر ایران: جریانچ شعر معا ستمانداز  شعر ایران در قرن بی سی  سیدمهدی زرقانی )شنا ( بر بنیاد همین مبنای 1391، تألیف 
 است.زمانی تألیف شده

ی و اجتماعی اقوام ایرانی و عربی، پیش از آشیینایی با مفاهیم مربوط به های فکری، فرهنگی، سیییاسییمنظور از سیینّت، مجموعۀ ویژگی -7
 مدرنیسم اروپایی است.

اسییت: لبنان و مصییر. این دو سییرزمین دروازۀ ورود فرهنگ و تمدن برخورد شییرق عربی با غرب اروپایی از دو مسیییر صییورت گرفته -8
سرزمین -غربی سطهای عربی بودهاروپایی به  ست؛ لبنان به وا صر به خاطر ها به آنۀ مهاجرت اروپاییا سیس مدارس اروپایی و م جا و تأ

 (.884: 1387اشغان آن توسط ناپلهون و ارتش فرانسه )الفاخوری، 
سکوت -9 ست از عبدالحسین زرّین1330)چاپ اوّن  دو قرن  ضعیت تاریخی ایران در دو قرن نخست (، عنوان کتابی ا کوب که دربارۀ و

 حملۀ اعراب به ایران تا آغاز حکومت طاهریان. هجری است؛ یعنی از
 

 منابع و مآخذ
، 18، س. نشریۀ ادب و زبان، «ارزیابی نظریۀ انواع ادبی فارسی: کلید نگارش تاریخ ادبیاتی نوین(. »1394حیدری، مرتضی ) -
 .102-77، بهار و تابستان، ص . 37ش. 
سده پنجم به انضمام  زبان فارسی: تطور و دگردیسی ژانرها تا میانهتاریخ ادبی ایران و قلمرو (. 1388زرقانی، سید مهدی ) -

 ، تهران: سخن.نظریه تاریخ ادبیات

، چ. اون، تحریر دوم، شناسی شعر ایران در قرن بیستمانداز شعر معاصر ایران: جریانچشم(. 1391یییییییییییییییییی ) -
 تهران: ثالث.

 ، ترجمۀ حسن فروغی، تهران: سمت.و ادبیات تطبیقی )رسالۀ راهبردی( ادبیات عمومیم.(.  1968 /1390ژون، سیمون ) -

صرقلی ) - ستگاهدوره»الف(.  1391سارلی، نا شینه، خا سفی و کارکردهابندی در تاریخ ادبی: پی ، مجلۀ تاریخ ادبیات، «های فل
 .116-91، ص 3/71ش. 
(، پاییز و 9)پیاپی  2، ش. 5، س. فنون ادبی، «بندی در تاریخ ادبیهای دورهرویکردها و شیوه»ب(.  1392یییییییییییییی ) -

 .108-89زمستان، ص . 
، پاییز، ص . 23، ش. 6، س. فصلنامۀ نقد ادبی، «بندی در تاریخ ادبینقد و بازاندیشی دوره»ج(.  1392یییییییییییییی ) -
11-36. 
 . تهران: سخن.ر ادب عربیبررسی انتقادی تاریخ ادبیات نگاری د(. 1389سیدی، سید حسین ) -

 ، چ. دوم، تهران: سخن.شعر معاصر عرب(. 1387شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -

سماعیل )علی - صفویه و عثمانی(. »1392پور، ا سی و عربی در دورۀ  شد. ، پایان«تاریخ ادبیات تطبیقی فار سی ار شنا نامه کار
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.

نشریۀ ، «بررسی انتقادی مسهلۀ انحطاط ادبی در دورۀ صفویه و عثمانی(. »1394ییییییییییییییییی؛ سیدی، سید حسین ) -
 .270 -249، بهار و تابستان، ص . 12، س. هفتم، ش. ادبیات تطبیقی

، رسالۀ دکتری، «و عربینگاری با رویکرد تطبیقی در ادبیات فارسی شناسی تاریخ ادبیاتروش(. »1398ییییییییییییییییی ) -
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان.
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 ، تهران: توس.5، چ. تاریخ األدب العربی(. 1387الفاخوری، حنا ) -

 ، تهران: سخن.ایران نظریه تاریخ ادبیات: با بررسی انتقادی تاریخ ادبیات نگاری در(. 1387فتوحی رودمعجنی، محمود ) -

سه - شت ادبی با حرکه اإلحیاء(. »1394یال )فرهنگی،  ضت بازگ سی تطبیقی نه شریۀ ادبیات تطبیقی، «برر ، 12، ش. 7، س. ن
 .290-271بهار و تابستان، ص . 

 . ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.های ادبی معاصری نظریهنامهدانش(. 1383مکاریک، ایرنا ریما ) -

 .فرهنگی و علمی انتشارات: تهران مهاجر، پرویز و موحد ضیاء ترجمه ،ادبیات نظریه(. 1382. )آوستن وارن، و رنه ولک، -
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