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چکیده
دورهبندی یکی از روشهای ت سهیل در پژوهش و مطالعۀ محدودۀ زمانی م شخ صی از تاریخ ادبیات ملتها به
شمار میرود .هنگامی که م سألۀ دورهبندی در سطح ادبیات فراملّی /فرازبانی مطرح می شود به حوزۀ ادبیات
تطبیقی راه مییابد .پژوهش حا ضر ،پی شنهادهای ا ست برای نگارش «تاریخ ادبیات تطبیقی فار سی و عربی» بر
اساس «الگوی دورهبندی تاریخی» .پرسش اصلی مقاله این است که چه عاملی میتواند معیاری برای دورهبندی
در تاریخ ادبیات تطبیقی فارسییی و عربی باشیید پژوهش حاضییر برای نگارش تاریخ ادبیات تطبیقی فارسیی و
عربی بر اساس الگوی مذکور ،تقسیمات تاریخ سیا سی را پیشنهاد میدهد .این دورهبندی از دورۀ ایران باستان/
عهد جاهلی شروع میشود و تا دورۀ معاصر /ادب الحدیث ادامه مییابد .روش تحقیق در این جستار توصیفی-
تطبیقی است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که مبنای تاریخ هجری ،سیطرۀ نهاد سیاسی-فرهنگی اسالم ،تأثیر
سیادت حاکمان ترک و هجوم مغوالن ،امپراتوریهای صفویه و عثمانی و نیز برخورد همزمان دولتهای ایرانی
و عربی با اروپا ،مهمترین عوامل تأثیرگذار بر شباهت دورهبندی تاریخی در ادبیات فار سی و عربی ه ستند؛ از
این رو میتوان فاصلههای زمانیِ حدّفاصل هرکدام از رخدادهای مذکور را مبنای نگارش تاریخ ادبیات تطبیقی
فارسی و عربی بر اساس دورهبندی تاریخی قرارداد.
کلیدواژه :تاریخ ادبیات فارسی و عربی ،ادبیات تطبیقی ،دورهبندی

 .1مقدمه
ادبیات در خأل به وجود نمیآید؛ لذا مطالعۀ آن در پیوند با فرامتنهای سیییاسییی ،اجتماعی ،فرهنگی ،دینی و ...ناگزیر
است .ادبیات و عوامل فرامتنی تأثیرگذار بر آن ،همگی در تاریخ جریان دارند؛ یعنی در بازۀ زمانیای به نام «دوره» که
از یک مبدأ آغاز میشود و در نقطهای دیگر پایان میپذیرد.
 1-1بیان مسئله
طرح عنوان «تاریخ ادبیات تطبیقی» در نگاه نخ ست ،غریب و بعید به نظر میر سد؛ دلیل ا صلی آن هم مطرحن شدن یا
کمتوجّهی به این مسییهله در حوزۀ پژوهشهای ادبیات فارسییی اسییت« .تاریخ ادبیات تطبیقی ،تلفیقی از دانشهای
ادبیات تطبیقی و تاریخ ادبیات اسییت .به این صییورت که مورخ ادبی آشیینا با بنیانهای نظری مکاتب ادبیات تطبیقی
میتواند رویکرد تطبیقی را در نگارش تاریخ ادبیات به کار برد .در حقیقت ،تاریخ ادبیات تطبیقی ،حلقه مفقودهای
است که تاریخ ادبیاتهای ملی را به تاریخ ادبیات جهانی پیوند میدهد» (علیپور.)11 :1392 ،
دورهبندی تاریخی به معنای تقسیم تاریخ ادبیات به برشهای زمانی کوتاهتری در مطالعات ادبی است که به گفتۀ
تودوروف «در طی آن «یک نظام» بدون تغییرات چندانی پابرجا میماند» (مکاریک .)85 :1388 ،این فرآیند ،فوایدی هم
به همراه دارد .نخ ست اینکه با این الگو ،میتوان اطالعات گ ستردۀ تاریخ ادبی را به صورت م شخ صی طبقهبندی و
تدوین کرد .این کار موجب سهولت در د ستر سی و مطالعۀ ادبیات خواهد شد .دومین فایدهاش این ا ست که امکان
تعیین حدودِ تأثیر متغیرهای فرامتنی بر ادبیات فراهم میشییود .سییومین مورد هم اینکه بر اسییاس این الگو میتوان
مراحل پیدایش ،رشییید و تکامل یا افون انواع ادبی را در سییییر تحون تاریخیشیییان نشیییانداد .اهمیت این مقوله در
 . 1مقالۀ حاضر برگرفته از رسالۀ دکتری نگارنده است که در  1398 /4 /5در دانشگاه سیستان و بلوچستان دفاع شدهاست.
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پژوهشهای تاریخی بدان حد ا ست که ولک و وارن معتقدند «مفهوم دوره از ابزارهای دانش تاریخی ا ست؛ بنابراین
بدون دورهبندی نمیتوان تاریخ را مطالعه کرد» (.)patterson, 1996: 52
در کنار همۀ فوایدی که دورهبندی تاریخ ادبیات دا شتها ست ،کا ستیها و م شکالتی نیز دارد که بر این ا ساس
نقدهایی بر آن وارد شدها ست (ن.ک :سارلی109 :1391 ،؛ سارلی 1392 ،ب13 :؛ فتوحی رودمعجنی150 -147 :1387 ،؛ حیدری
92 :1394؛ سییییدی .)112 :1389 ،با وجود این نمیتوان مقولۀ دورهبندی را از سیییاختار تاریخ ادبیات به کلّی کنار نهاد.
دورهبندی ،ساماندهی تاریخ طوالنی و پیوستۀ ادبیات بر اساس متغیرهای قراردادی پذیرفتهای در جوامع ادبی است.
این متغیرها به حکم قراردادی بودن و بنا به ضییرورت مطالعات جدید ادبی و نیازهای روزآمد مخاطبان تاریخ ادبیات،
بر اسییاس بنیادهای نظری نوینی امکان بازتعریف و بازتولید دارند؛ به عنوان نمونه ،میشییل فوکو معتقد اسییت «برای
تجدیدنظر در دورهبندی باید در پیِ یافتن رابطه بین پی شرفت دانشهای مختلف و نظامهای اجتماعی قدرت با شیم»
(.)besserman, 1996: 16

 1-2پیشینۀ تحقیق
اگر بخواهیم به سیییر نگارش تاریخ ادبیاتهای تطبیقی اشییاره کنیم ،ناگزیر باید از آثار اروپایی-غربی آغاز کنیم .ابتدا
ارنست رابرت کریتوس ( 1948م) کتاب ادبیات اروپایی و قرون وسطای التینی و اریش آوئر باخ ( 1946م) محاکات
را نوشییتند؛ موضییوع اثر اخیر ،تاریخ رئالیسییم از هومر تا جویس اسییت (ولک و وارن .)46-45 :1382 ،تاریخ تطبیقی
ادبیاتهای فران سوی زبانان از آ .ویات ( 1980م)؛ اک سپر سیونی سم ،یک پدیده ادبی بین المللی اثر اولریخ وی س شتاین
( 1973م)؛ نهضت سمبولیست در ادبیاتهای اروپایی تألیف آنّا باالکیان ( 1982م) و تاریخ ادبیات در جزایر کارائیب:
مناطق اسییپانیایی زبان و فرانسییوی زبان نوشییتۀ ای .جی .آرنولد ( 1994م) از دیگر آثار مشییابه در این زمینه هسییتند
(شورن.)58 -57 :1386 ،
«تاریخ ادبیات تطبیقی فار سی و عربی در دورۀ صفویه و عثمانی» ( )1392نخ ستین گام تاریخ ادبیاتنوی سی با
رویکرد تطبیقی بر مبنای دورهبندی تاریخی در ادبیات فارسییی و عربی اسییت .پس از این ،فرهنگی ( )1394در مقالۀ
«بررسی تطبیقی نهضت بازگشت ادبی با حرکه اإلحیاء» گام دوم را برداشتهاست.
 1-3روش تحقیق
اگر قرار باشیید تاریخ ادبیاتی تألیف شییود که موضییوع مطالعۀ آن ادبیات زبانهای مختلف باشیید ،روش تحقیق آن
«توصیفی-تطبیقی» خواهدبود؛ یعنی اطالعات پایۀ پژوهش که بر مبنای توصیف ویژگیهای یک دوره ،ژانر یا جریان
ادبی خا صی در دو سوی رابطه گردآوری می شود ،سرانجام با مقای سۀ شباهتها و تفاوتها به ک شف کانانهای
ارتباطی ،زمینههای تأثیر و تأثر و همانندیهای موجود منتهی گردد.
 1-4پرسشهای تحقیق
 آیا میتوان تاریخ ادبیاتی تألیف کرد که موضوع آن ،ادبیات دو زبان متفاوت باشد این تاریخ ادبیات تطبیقی را بر مبنای چه معیاری میتوان تألیف کرد اگر «دورهبندی تاریخ سیییاسییی» به عنوان معیار تاریخ ادبیاتنگاری تطبیقی در نظر گرفتهشییود ،این الگو را چگونهمیتوان برای ادبیات فارسی و عربی طراحی و اجرا نمود
 .2بحث و بررسی
مفهوم دوره بندی در تاریخ ادبیات ،امری قراردادی است؛ با وجود این ،وضع قراردادهای مربوط به دورهبندی هم باید
تابعی از مالکها و معیارهای مشییخصییی باشیید که بیانگر هویت ادبی یک دورۀ تاریخی اسییت .نخسییتین معیار برای
دورهبندی -همانطور که گِرمینو گفتهاسییت -مشییخ کردن زمان آغاز و انجام یک دوره اسییت ( germino, 1970:
 .)296تعیین حدود دورۀ ادبی کار چندان آسانی نیست؛ چرا که از یک سو آثار ادبی فقط محصون دورۀ آفرینش خود
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نیسییتند و ریشییه در دورههای ادبی پیشییین هم دارند و از سییوی دیگر بردِ تأثیر این آفرینشهای ادبی در هر دورهای
یک سان نی ست؛ به این صورت که بع ضی آثار ادبی حتی در زمان تولیدشان هم ناشناخته میمانند و برخی دیگر دامنۀ
تأثیرشییان مرزهای زمانی و مکانی را هم درمینوردد .علیرغم این دشییواریها ضییرورت دارد که محدوۀ زمانی یک
دورۀ ادبی م شخ با شد ،در غیر این صورت اطالق عنوان دوره بر این مقوله عبث خواهدبود .این محدودهها ب سته
به انتخاب و نگرش مورخ ادبی ،متغیر ه ستند؛ به این صورت که دورهها میتوانند کوتاه یا طوالنی با شند؛ بر ا ساس
تاریخ حکومتهای سیاسی تعریف شوند؛ فاصلۀ زمانی بین دو شاعر یا نویسندۀ برجسته و دوران ساز را در بر گیرند
یا مربوط به زمان رونق و گسترش نوع ادبی خاصی باشد و مواردی از این قبیل.
انتخاب یک دورۀ ادبی برای نگارش تاریخ ادبیات تطبیقی میتواند دو مبنای مختلف دا شتهبا شد .نخ ست م سألۀ
همزمانی دورههاسییت؛ به این صییورت که بازۀ زمانی دورههای انتخابشییده در ادبیات زبانهای مختلف ،مقارن یا
نزدیک به هم باشییند که آنها را به صییورت قراردادی« ،دورههای همعصییر /موازی» مینامیم .دومین مورد ،انتخاب
دورههایی اسییت که با وجود عدمِ همزمانی ،عوامل فرامتنی مشییترکی بر ادبیات آنها تأثیرگذار بودهاند .در این مورد،
فرامتنها موجب آفرینش جریانها یا انواع ادبی م شترک و م شابهی می شوند .در هر دو نوع دورهبندی ،ه ستۀ تحقیق
را بررسی تطبیقی تأثیر فرامتنها بر ادبیات تشکیل میدهد.
دومین معیار دورهب ندی ،بررسیییی و تعیین میزان تأثیرگذاری مؤلفه های فرامتنی بر ادب یات یک دوره اسیییت.
شاخ ترین این مؤلفهها عبارتند از :فرامتن سیاسی ،ایدئولوژیکی ،اجتماعی ،فرهنگی و زبانی.
ادبیات یک دوره ممکن است در ارتباط با عوامل فرامتنی به سه صورت واکنش نشاندهد .نخست ،همسو و در
جهت موافق فضییایی که در آن تولید میشییود .دوم ،بر خالف هنجارهای حاکم جامعه؛ به مثابه عصیییانی در هیأت
نوشیتار ادبی .سیوم به صیورت خنثی؛ یعنی نه در جهت تأیید عوامل مذکور باشید و نه در پیِ شیکسیتن ارزشهای
حاکم ،بلکه آفرینش ادبی به دور از ارزشها و ضدارزشها صورتگیرد .البته این نوع آفرینش ادبی هم از یک سو بر
بنیاد سنّت های ادبی پی شین و روابط بینامتنی ا ستوار ا ست و از دیگر سو فقدان ایدئولوژی /های م سّ لط بر جامعه در
ادبیات یک دوره ،خودش نوع خاصّی از جهانبینی است و چه بسا اگر آن فرامتنها غالب نبودند ،این نوع نگرش هم
وجود نداشت .بسیاری از غزنهای فارسی سبک هندی از این گونه به شمار میروند .غالب شعرهای ستایشی را که
در تمام ادوار تاریخ ادبیات فارسییی وجود داشییتهاند ،میتوان از جملۀ آثار دسییتۀ نخسییت به شییمار آورد .شییاهنامۀ
فردوسییی و رباعیات خیام را هم میتوان نمونۀ برجسییتۀ آثار دسییتۀ دوم دانسییت .بنابراین نه تنها ادبیات ،بلکه تمام
تولیدات هنری اعم از موسیقی ،نقاشی ،پیکرتراشی و ...متأثر از نظامهای مذکور هستند؛ زیرا انسان به عنوان موجودی
اجتماعی در پیوند با این نظامهاسییت که به آفرینش هنری دسییت مییابد؛ تنها چیزی که در این میان ممکن اسییت
متفاوت باشد ،نحوه و نمود این تأثّر است.
فرامتنها عواملی سییییّان و متغیّر هسیییتند و از دورهای به دورۀ دیگر متفاوتند .بنابراین هر دورهای مشیییتمل بر
متغیّرهای فرامتنی ویژهای اسیییت که با تحوّالت ادبی عصیییر ،رابطهای دوسیییویه دارند .هر اندازه که نقطۀ تالقی این
فرامتنها در قلمروهای زبانی -ادبی مختلف ،نزدیک به هم با شد ،ادبیات تولید شده نیز ا شتراکات بی شتری با یکدیگر
خواهندداشت .به این ترتیب مورّخ ادبی در بررسی تطبیقی فرامتنها با یک پرسش اساسی روبهرو است :کدام عوامل
فرامتنی ،بیشترین تأثیر را بر آفرینشهای ادبی دورۀ مورد بررسی در قلمروهای زبانی -ادبی مختلف داشتهاند
ادبیات هر دورهای محصییون چهار ضییلع مربع آفرینش ادبی اسییت :عوامل فرامتنی ،روابط بینامتنی ،اقتضییائات
جامعۀ ادبی عصر و افق انتظار مخاطبان ،و نبوغ ادبی شاعر یا نویسنده .مجموعۀ اینها منتهی به تولید ادبیاتی می شود
که از ادبیات دورههای قبل و بعدش به گونهای م شخ  ،متمایز می شود .بنابراین سومین معیار دورهبندی در تاریخ
ادبیات« ،عامل ادبی» اسیییت .این معیار به مجموعهای از آثار ،انواع ،جریانها و سیییبکهای ادبی موجود در یک بازۀ
زمانی مشخ گفته میشود که از جهاتی ویژگیهای مشترک (شباهتهای خانوادگی) با یکدیگر داشتهباشند.
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اینکه دورههای ادبی به نحو بارز و باورمندی قابل تفکیک هسییتند ،به دلیل معیارهای خاصییی اسییت که در هر
دوره وجود دارد .این معیارها دارای ا ستقالن ن سبی ه ستند و از دورهای به دورۀ دیگر متفاوتند؛ به همین علت ا ست
که نمیتوان دورههای مختلف را با معیارهای یکسان سنجید.
 2-1دورهبندی تاریخ ادبی بر اساس رویکرد تطبیقی
دورهبندی در تاریخ ادبیاتهای ملی ،مقولهای شناخته شده و مورد پذیرش است؛ اما طرح این مسأله در تاریخ ادبیات
فراملّی چندان مأنوس نیسییت؛ علّتش هم این اسییت که در تاریخ ادبیاتهای ملّی مختلف که به قلمروهای سیییاسییی،
جغرافیایی و زبانی متفاوت تعلق دارند ،یافتن دورههایی ادبی که قابلیت بررسیییی مقایسیییهای را بر اسیییاس رویکرد
تطبیقی داشییتهباشییند ،دشییوار اسییت .به همین خاطر نمیتوان هر دورهای از تاریخ ادبیات یک زبان را با دورۀ ادبی
دیگری از تاریخ ادبیات زبانی دیگر مقایسه کرد .بنابراین باید بر اساس معیارهایی باورپذیر به سراغ ادبیات ملّتهایی
رفت که دورهبندیهای تاریخ ادبیشییان از جهاتی ویژگیهای مشییترک با یکدیگر داشییتهباشییند .در آثار منتقدان و
محققان غربی که با رویکرد تطبیقی پیرامون یک دورۀ تاریخی تألیف کردهاند «همی شه دورۀ تاریخی م شخ صی را به
عنوان محدودۀ کاری برمیگزینند؛ هرچند اغلب بیشییتر بر فضییایی قابل مقایسییه و جوی مشییترک تأکید دارند تا بر
تأثیرات و روابط واقعی» (ژون.)79 -78 :1390 ،
تاریخ ادبیات ،قلمروی گسترده با موضوعات متنوع است؛ بهویژه اگر حوزۀ پژوهش ،تاریخ ادبیات فراملّی باشد.
از این رو گزینش دورههای تقریبی با مؤلفههای مشابه ،نخستین گام در نگارش تاریخ ادبیات تطبیقی بر اساس الگوی
دورهبندی است .در نگارش تاریخ ادبیاتهای ملّی ،رویکردها و روشهای مختلفی برای دورهبندی تاریخ ادبی توسط
محققانی چون اسییپارشییوت ( ،)sparshottگرهارد ( ،)gerhardرنه ولک ( ،)wellekفاولر ( )fowlerو لهونارد ار ()orr
مطرح شییدهاسییت (ن .ک :فتوحی رودمعجنی146 ،144 -143 :1387 ،؛ سییارلی105 :1391 ،؛ سییارلی 1392 ،الف96 -89 :؛) .این
رویکردها برای دورهبندی در تاریخ ادبیات های ملّی طراحی و تعریف شیییدهاند .بنابراین برای دورهبندی در تاریخ
ادبیات های فراملّی باید به دنبان الگوهایی بود که در انجام این گونه پژوهش ها کاربردیتر و با غایت آن سیییازگار
باشد.
از میان رویکردهای دورهبندی در تاریخ ادبیات ملّی آنچه در تاریخ ادبیات تطبیقی نیز کارآمد است ،رویکردهایی
ا ست که ا سپار شوت آنها را طراحی کردها ست .1« :رویکرد بیرونی ( )Extrisicکه به دورهبندی بر بنیاد عوامل بیرون
از ادبیّات گرایش دارد .این رویکرد میتواند به دو نوع دورهبندی بیانجامد :دورهبندی بر مبنای نوع دیگری از تاریخ
مانند تاریخ سیا سی (دورۀ ادبیات الیزابتی) و دورهبندی بر ا ساس گاه شماری صرف (قرنها و دههها) .2 .رویکرد
درونی ( )Intrinsicکه تاریخ ادبی را صیییرفار بر مبنای ویژگی های مشیییاهده پذیر مرتبط با ادبیّات دورهبندی میکند.
تو صیف این ویژگیها ممکن ا ست بر ا ساس تلقّی غالب مورّخان و ادیبان هر دوره دربارۀ چگونگی و حدود زمانی
آن (به طور همزمانی) صورتگیرد یا حاصل نگاهی تاریخی و درزمانی به ویژگیهای ادبی یک دورۀ مفروض باشد».
مؤلف این مقاله در تکمیل رویکردهای مذکور میگوید« :در بسییییاری از بخشبندی های دورهای تاریخ ادبی ،دو
رویکرد درونی و بیرونی با هم تداخل و تعامل دارند .اغلب نام گذاری و تعیین چارچوب زمانی دوره ها مبتنی بر
رویکرد بیرونی اسیییت؛ ولی در تعریف دوره های ادبی و تمایزگذاری میان آنها ،رویکردی درونی اتّخاذ میشیییود»
(همان.)92 ،91 :

دورهبندی تاریخ ادبیات بر اساس رویدادهای بزرگ تاریخ سیاسی ،بین مورخان ادبی طرفداران بسیاری دارد .در
این روش ،آغاز و پایان یک دوره را تاریخ ظهور و افون سلسلههای حکومتی بزرگ معیّن میکنند .این نوع دورهبندی
بر بنیاد رابطۀ ادبیات با عوامل فرامتنی تعیین و تعریف می شود .در تاریخ ملّتهای مختلف ،کمتر پیش آمدها ست که
دورههای تاریخی «همع صر /موازی» دا شتهبا شند ،اما این م سأله در مورد ملّتهایی با سرزمینهای همجوار بی شتر
صادق ا ست؛ بهویژه که دارای پی شینۀ روابط سیا سی ،دینی ،فرهنگی و اجتماعی بودهبا شند؛ مانند ملّتهای ایران و

نگارش تاریخ ادبیات تطبیقی فارسی و عربی بر اساس الگوی دورهبندی تاریخی 891 /

عرب .پژوهش حاضر برای نگارش تاریخ ادبیات تطبیقی فارسی و عربی بر اساس الگوی دورهبندی ،تقسیمات تاریخ
سییاسییی را پیشیینهاد میدهد .البته در همین موارد نیز از یکسییو یافتن دورههایی که زمان پیدایش و پایان آنها دقیق را
منطبق بر یکدیگر با شد ،ممکن نی ست .از سویی دیگر هم تغییر دوره ،ناگهانی و یکباره صورت نمیگیرد؛ به همین
خاطر است که میگویند« :با توجه به اینکه سیر تکاملی ،تدریجی و متغیر است ،مرزهای دورهبندی باید سیّان باشد»
( .)schapiro, 1970: 113بنابراین میتوان دورههایی با حدود تقریبی را مسییامحتار جزء دورههای همعصییر /موازی به
شمار آورد؛ مانند دورۀ صفویه و عثمانی در تاریخ ادبیات فارسی و عربی.
طبیعتار این پرسیییش پیش خواهدآمد که این دوره ها با وجود مشیییابهت در برخی ویژگیها ،در تمامی موارد با
یکدیگر قابل مقای سه نی ستند .در این صورت تکلیف مورخ ادبی چی ست هنری رِماک به این پر سش اینگونه پا سخ
میدهد «یک پژوهش ادبیات تطبیقی نیاز به مقای سه در تمام صفحات یا همۀ بخشها ندارد» ( .)remak, 1961: 15از
طرفی هم الزامی وجود ندارد که مورخ ادبی ،یکتنه از عهدۀ این همه برآید .در این قبیل موارد جهت تسیییهیل در
تحقیق و باالبردن اعتبار و اصیییالت پژوهش ،میتوان به یکی از این روشها عمل کرد :دورۀ کوتاهی از تاریخ ادبیات
را مبنای پژوهش قرارداد؛ ژانرها و جریانهای ادبی م شترک و غالب در یک دوره را برر سی کرد؛ یا اینکه یک نوع یا
مکتب ادبی مشخصی را به عنوان هستۀ تحقیق و موضوع مورد مطالعه برگزید تا بشود به نحوی مطلوب از عهدۀ کار
برآمد.
اینگونه برر سیهای تطبیقی محدود و منح صر به طرح و تحلیل شباهتها نی ست؛ بلکه پرداختن به تفاوتها نیز
امکان مقایسۀ روشمند دورههای ادبی را از دو جامعۀ زبانی مختلف فراهم میکند .بیان ویژگیهای همسان و ناهمسان
دوره های ادبی در تقابل با یکدیگر از یکسیییو منجر به کشیییف کانان های ارتباط ادبی ،چارچوب های فکری و
اندی شههای موازی و از دیگر سو منتهی به ت شخّ و تفرّد یک دورۀ تاریخی بر ا ساس هویّت ادبی م ستقل در برهۀ
مشخصی از تاریخ ادبیات دو ملّت خواهدشد.
 2-1-1دورۀ باستان و جاهلی
برای تاریخ ادبیات فارسییی و عربی ،دورهبندیهای تاریخی متنوع و مشییابهی ارائه شییدهاسییت .نخسییتین عامل این
و گ سترده تق سیم
م شابهت ها مبدأ تاریخی واحدی ا ست که ادبیات فار سی و عربی را به دو دورۀ کامالر م شخ
میکند؛ یعنی تاریخ هجری قمری .پیدایش و گسییترش اسییالم که مشییخصییار بر مبنای تاریخ هجرت پیامبر (ص) از
دورههای پیش و پس از خود جدا میگردد ،مبدأ تحوّالت سییییاسیییی-اجتماعی و فکری و فرهنگیِ گسیییتردهای در
جغرافیای خاور میانه گردید و فرهنگ و ادبیات فارسییی و عربی را هم تحت تأثیر قرارداد .البتّه این به معنای تفرّد و
جدایی ادبیات فارسی و عربیِ قبل و بعد از اسالم نیست .دین مانند هر عاملِ فرامتنی دیگر بر ادبیات تأثیرگذار است
اما ادبیات ،تابع و برآیندِ محض فرامتنها نیست.
از دوره های ماقبل ظهور ا سالم که در ادبیات فار سی به دورۀ با ستان /پی شاا سالمی و در ادبیات عربی به دورۀ
جاهلی معروف هسیییتند ،آثار ادبی چندانی -در مقایسیییه با دورههای بعد -باقی نماندهاسیییت که بتوان بر بنیاد آنها
تحلیلهای م ستدلی ن سبت به این برهه از تاریخ ادبیات ارائهداد .با وجود این ،دورههای مذکور نخ ست از این جهت
که آغاز ع صر انتقان ادبیات شفاهی به ادبیات مکتوب ا ست ،حائز اهمیت میبا شند و دوم اینکه نخ ستین آثار ادبی
مکتوب فارسییی و عربی هم در همین دورهها به وجود آمدهاسییت .بنابراین اوّلین دورهای از تاریخ ادبیات فارسییی و
عربی که قابلیت نگارش بر اساس رویکرد تطبیقی را دارد ،دوران ادبیات قبل از اسالم است.
این دوره از تاریخ ادبیات فارسی و عربی به نسبت دورههای بعد ،بیشتر بر سنت شفاهی استوار است و از نظر
کمّی و کیفی ،از جهت فرم و درونمایه در سییطح پایینتری قراردارد .متنها معانی سییادهای دارند و آرایههای ادبی و
تمهیدات بالغی کمتری نسیییبت به دورههای بعد در آنها به کار رفتهاسیییت .با وجود این ،ژانرها و جریانهای ادبی
دورههای بعد از ا سالم نیز از همین دوره سرچ شمه میگیرد؛ به عنوان مثان ه ستۀ متون حما سی و تاریخِ ا سطورهای
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ایرانِ دورۀ اسیییالمی ،روایت های شیییفاهی ،منابع مکتوب و ترجمۀ عربی آثاری مثل خداینامه اسیییت که از دورۀ
پی شاا سالمی به دورۀ بعد ر سیدها ست و نهایتار در آثاری مانند تاریخ الر سل و الملوک ،سنی ملوک الفرس و البدأ و
التاریخ تجلّی مییابد و از رهگذر اینگونه متون عربی به ادبیات فارسیییی دری وارد میشیییود .نمونۀ دیگری از این
د ست تعامالتِ ادبی ،اندرزنامههای فار سیِ میانه ه ستند که یکی از حلقههای انتقان این زنجیرۀ ادبی از دورۀ با ستان،
ترجمه های عربی آثاری بود که در آغاز دورۀ سالمی صورت گرفت و در زمان غزنویان و سلجوقیان در آثاری مانند
قابوسنامه و سیاستنامه ماندگار شد.
در شبهجزیرۀ آن زمان مبنای م شخ صی برای سان شمار تاریخی وجود ندا شتها ست؛ به این منظور برای تعیین
حدود آن از تقویم میالدی اسییتفاده میکنند که بر اسییاس آن به فاصییلۀ سییانهای  622 -475م .عصییر جاهلی گفته
می شود .این دورۀ تقریبار صد و پنجاه ساله برابر ا ست با پارۀ سوم امپراتوری سا سانی که از حدود  651 -226م.
امتداد داشت.
ایران باستان دارای نظام حکومتی پادشاهی ،ساختارهای سیاسی و سلسله مراتب اداری و دیوانی تعریف شده و
نظام دینی یک پارچه بود .مجموعۀ این ها به عنوان بخش عمدۀ عوامل فرامتنی ایران باسیییتان منجر به تولید ادبیات
شفاهی و نو شتارهای ادبی در ژانرهای حما سی ،غنایی و تعلیمی -القائی از دورۀ مادها تا پایان حکومت سا سانیان
شدها ست .بخش دوم تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فار سی م شتمل بر تو ضیحات تف صیلی و فهر ست کاملی از آثار
ادبی این دوره ( )1است (ن .ک :زرقانی.)233 -133 :1388 ،
در سییوی دیگر ،ادبیات عربی دورۀ جاهلی وضییعیت متفاوتی دارد .شییبهجزیرۀ عربسییتان فاقد نظام حکومتی
مرکزی و سازمانها و تشکیالت اداری است ،اسلوب زندگی قبیلهای بر آن حاکم است و نظام دینی واحدی ندارند؛
بنابراین مدنیّت و معیارهای زندگی اجتماعی در میان مردم نامفهوم اسیییت .در چنین فضیییای فکری و فرهنگیای،
ادبیاتی که پدیدمیآید ،محدود به قصیییدههایی اسییت که موضییوع و محتوای آن برگرفته از شیییوۀ زندگی قبیلهای و
مفاهیم مربوط به آن است.
یکی از وجوه مشترک ادبیات فارسی و عربی این دوره ،انتقان سنت ادبیات شفاهی به میراث مکتوب ادبی است.
به قون مؤلف تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسییی« :عصییر نوشییتارها ،به لحاظ ادبی وجه تمایز و تشییخ دورۀ
سا سانی ا ست» (همان . )183 :چنانکه در مورد ادبیات مکتوب عربی هم و ضع بر همین منوان ا ست؛ یعنی نخ ستین
نوشتارهای بر جای مانده از ادبیات عرب ،مربوط به دورۀ جاهلی است که مقارن یکصد و پنجاه سان آخر حکومت
ساسانیان میباشد.
 2-1-2دو قرن نخستین هجری
صییدر اسییالم مبدأ تاریخ تحون عظیمی در ادبیات فارسییی و عربی اسییت .هیر نوع دورهبندی در تاریخ ادبیات این
زبانها نمیتواند این نقطۀ عطف را نادیده بگیرد .مورخان ادبیات فارسییی و عربی ،دورهبندیهای متنوعی در تألیفات
خود به کار بردهاند .برخی کلّ تاریخ ادبیات فار سی و عربی را به سه یا چها دورۀ بزرگ تق سیم کرده و بع ضی هم
برای این دورۀ طوالنی از تاریخ ادبی ،دورههای جزئیتری را در نظر گرفته و شماری هم پژوهشهای خود را به یک
دوره از تاریخ ادبیات معطوف داشتهاند .هرکدامشان هم دالیلی برای این تقسیمبندیها دارند.
با شییروع دورۀ اسییالمی ،ادبیات فارسییی و عربی به مرحلۀ جدیدی از تاریخ تحون خود وارد میشییود .بعضییی
عوامل فرامتنی پس از ا سالم تقریبار در هر دو کانون ادبی م شترک ه ستند .با ورود ا سالم به ایران و پذیرش قرآن به
عنوان کتاب آسییمانی ،فرهنگ ایرانی-اسییالمی روز به روز گسییترش یافت و زبان عربی به عنوان زبان دین در دربار
پاد شاهان و حاکمان محلی و میان طبقات تح صیلکردۀ جامعه همچون دان شمندان ،ادیبان ،فیل سوفان و عالمان دینی
جایگاهی ویژه یافت؛ به گونهای که عربیدانی ف ضیلتی ارز شمند به شمار میرفت .این سه فرامتن دینی ،فرهنگی و
زبانی در همۀ دورههای تاریخ ادبیات فارسی ایران پس از اسالم تأثیرگذار بودهاند.
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در دو قرن اوّن هجری سیه جریان ادبی عمده وجود دارد :یکی ادامۀ طبیعی زبان و ادبیات پهلوی ایران باسیتان
ا ست و دیگری ادبیات مبتنی بر لهجههای محلی و بومی ایران؛ بهویژه در نواحی شرقی مانند خرا سان و سی ستان.
سومی هم جریان نوگرای زبان و ادبیات عربی ا ست« .این جریان عربیمآب ...به اعتبار پیوندی که با فرهنگ و ادب
این مرز و بوم برقرارکرد و هم به اعتبار قداست زبان عربی ،توانست تا قرنها بعد در کنار ادبیات دری حضور جدی
و پررنگ خود را حفظ کند» (همان .)271 :این دوره از تاریخ ادبیات فار سی همزمان ا ست با دورۀ «را شدی و اموی»
( )2در تاریخ ادبیات عربی و بخشی از عصر عباسی.
 2-1-3قرن سوم ،چهارم ،پنجم و ششم هجری
دورۀ عباسییی ( 656 -132ق ).به اعتبار ثبات سیییاسییی ،تاریخ طوالنی و گسییترش قلمرو جغرافیایی از شییرق تا غرب
سرزمینهای عربی ،پربارترین دورۀ تاریخ ادبیات این زبان به شمار میرود .این ع صر شکوهمند ادبی برابر ا ست با
ظهور و افون چندین سل سلۀ پادشاهی در ایران :طاهریان ،صفاریان ،سامانیان ،غزنویان ،سلجوقیان و خوارزم شاهیان.
نکتۀ قابل توجه ،پایان م شترک این دورۀ ادبی به وا سطۀ حملۀ مغون ا ست که نقطۀ عطف تاریخی دیگری در ادبیات
فارسی و عربی محسوب میشود.
وجه م شترک دیگری که دورۀ عبا سی با دو سل سلۀ پاد شاهی غزنویان و سلجوقیان دارد ،گ ستردگی قلمرو آنها
در سرزمین های دیگر است .به همین اعتبار است که عباسیان را به دو شاخۀ شرقی (عباسیان شرق) در بغداد و غربی
(عباسییان غرب) در اندلس (اسیپانیا) تقسییم کردهاند .حکومت غزنویان هم پس از اضیمحالن آن در ایران ،به کانون
ادبی هندوستان منتقل میشود .بنابراین غزنویان هم به دو شعبۀ ایرانی و هندی تقسیم میشوند .بازماندگان غزنوی که
به هند مهاجرت کردند ،نخستین پایهگذاران زبان و ادبیات فارسی در این سرزمین به شمار میروند .وضعیت سلسلۀ
سییلجوقیان هم بر همین منوان اسییت .این حکوت هم در دو قلمرو ایران و آسیییای صییغیر گسییترده بود که بر همین
اساس ،به « سلجوقیان ایران» و « سلجوقیان روم» شهرت یافتهاند .شاخۀ اخیر ،سهم عمده و به سزایی در انتقان میراث
ادبیات فارسی به سرزمینهای غرب آسیا و شمان شرق اروپا (کشورهای حوزۀ بالکان) داشتهاست .از این رو ،بررسی
چگونگی گ سترش و تأثیر ادبیات فار سی و عربی در خارج از سرزمینهای ا صلی شان ،یکی از مو ضوعات تحقیق
پیرامون این دوره از تاریخ ادبیات دو ملّت خواهدبود.
 2-1-4قرن هفتم ،هشتم و نهم هجری
با سلطۀ مغوالن بر ایران و برچیده شدن خالفت بغداد ،ع صر ادبی جدیدی در ایران و سرزمینهای عربی آغاز شد.
این دورۀ سیصدساله که به نام «دورۀ مغون» ( )3معروف است ،در تاریخ ادبیات فارسی از هجوم مغون در سان 616
ق .آغاز میشییود و تا برآمدن صییفویان در  907ق .ادامه مییابد و مشییتمل اسییت بر حکومت مغوالن ،ایلخانان و
تیموریان .عصر مغولی ( 922 -656ق ).در تاریخ ادبیات عربی هم دورهای است که «با سقوط بغداد توسط هوالکو آغاز
میشود و با تسلط سلطان سلیم فاتح بر شام و مصر به پایان میرسد» (الفاخوری.)859 :1387 ،
ادبیات فار سی و عربی این دوره ،بخ شی مح صون آرامش و ثبات سیا سی-اجتماعی دورههای پی شین ا ست و
بخشییی دیگر ،تحت تأثیر مسییتقیم حملۀ مغون و تغییرات سییاختارهای سیییاسییی ،اجتماعی و فرهنگی عصییر جدید
می با شد .پر سش ا صلی این برهۀ م شترک از تاریخ ادبیات فار سی و عربی این ا ست که عوامل فرامتنی این دوره،
بهویژه فرامتن سیا سی ،تأثیرات م شابهی بر ادبیات ع صر گذا شتهاند یا خیر در صورتی که پا سخ مثبت با شد ،این
زمینههای م شترک در چه حوزههایی از شعر و نثر فار سی و عربی ،نمود بی شتری دا شتها ست و اگر جواب منفی
اسییت ،بررسییی تفاوتهای ادبی ناشییی از تأثیر عامل واحد (حملۀ مغون و پیامدهای آن) در قلمروهای زبانی-ادبی
مختلف ،گام دیگر پژوهش خواهدبود.
 2-1-5عهد ترکی
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مور خان ادب یات عرب از زاو یۀ دیگری نیز به دورهب ندی تاریخ ادب یات نگریسییی تها ند .این د ید گاه هم مان ند دیگر
تق سیمبندیهای ای شان بر مبنای تاریخ سیا سی نامگذاری شدها ست؛ «عهد ترکی» .این دورهبندی که ن سبت به ع صر
مغولی بازۀ زمانی بیشتری را شامل می شود ،عالوه بر حکومت مغوالن ،دوران فرمانروایی ممالیک و عثمانی را نیز در
بر میگیرد .بدین ترتیب عصر تاریخی مذکور با فتح بغداد در  656ق .به دست هوالکو شروع می شود و به فتح مصر
توسییط ناپلهون بناپارت در  1213ق .منتهی میگردد .این دورهبندی که جهتگیری سیییاسییی-قومی عربی در تعیین
حدود دوره و نامگذاری آن برج سته میبا شد ،هرچند در تاریخ ادبیات فار سی مطرح ن شدها ست ،اما قابلیت طرح بر
اساس سیادت سلسلههای ترکی را در ایران دارد .اگر قرار باشد دورهای با عنوان «عهد ترکی» در تاریخ ادبیات فارسی
تعریف کنیم ،با ید تاریخ آ غاز آن را از دورۀ ترکی در تاریخ ادب یات عربی کمی ع قبتر ببریم؛ چرا که حکو مت
سلسلههای ترک در ایران از روزگار غزنویان ( 351ق ).آغاز میشود و تا پایان عصر صفویان ( 1148ق ).ادامه مییابد.
عهد ترکی را در تاریخ ادبیات عرب به دو دورۀ کوچکتر نیز تقسیم کردهاند :دورۀ مغولی ( 922 -656ق ).و دورۀ
عثمانی ( 1213 -923ق .).چنین تقسیییمبندیای را میتوان در تاریخ ادبیات فارسییی هم طراحی کرد؛ با این تفاوت که
برای عهد ترکی در ادبیات فارسی میتوان سه دوره در نظر گرفت :دورۀ غزنویان و سلجوقیان ،دورۀ مغون و اخالف
آنان که شامل ایلخانان و تیموریان است و دورۀ صفویه.
دورهای از تاریخ ادبیات فارسی و عربی که به نام «عهد ترکی» شناخته می شود ،بیانگر سلطۀ سیاسی اقوام ترک
بر ایران و سرزمینهای عربی ا ست .این دوره ن شان خواهدداد که حکومت این سل سلهها (فرامتن سیا سی) ،زبان
غیربومیشیییان (فرامتن زبانی) و سیییلطۀ آن ها بر قلمروهای جغرافیایی مختلف (فرامتن جغرافیایی) چه تأثیراتی بر
ادبیات فارسی و عربی این دوره گذاشته و نمود آن در نوشتارهای ادبی عصر به چه نحوی بودهاست.
در انجام چنین پژوهشهایی ،هیر الزامی برای انتخاب کلّ بازۀ زمانی موردنظر نیسییت و میتوان دایرۀ تحقیق را
به بخشیییی از آن محدود کرد .حتی در همان بازۀ زمانی منتخب نیز قطعیت و محدودیتی در انتخاب موضیییوع مورد
مطالعه وجود ندارد و مورخ ادبیات تطبیقی میتواند یک نوع ادبی مشیییخ را که قابلیتهای بررسیییی مقایسیییهای
بیشتری دارد به عنوان موضوع تحقیق برگزیند یا به دنبان سیر تحوّن تاریخی و تطبیقی جریان/های ادبی مشخصی در
این محدودۀ زمانی باشیید ( .)4در این صییورت ،نتایح حاصییل از پژوهش موردنظر هم در میان اهل تحقیق ،اعتبار و
اصالت بیشتری خواهدداشت.
 2-1-6قرن دهم ،یازدهم و دوازدهم هجری (دورۀ صفویه و عثمانی)
با وجود اینکه از دورۀ صفویه و عصر عثمانی در ذیل عهد ترکی و دورۀ مغون سخنی به میان آمد ،اما واقعیت امر این
اسیییت که این دورهها زمانبندی وهویّت ادبی مسیییتقلی در تاریخ ادبیات فارسیییی و عربی دارند و به نحوی بارز از
دورههای قبل و بعدشان متمایز می شوند .دورۀ صفویه با تاجگذاری شاه اسماعیل صفوی در  907ق .شروع می شود
و با روی کار آمدن نادر شاه اف شار در  1148ق .پایان مییابد .ع صر عثمانی هم با سقوط سلطنت ممالیک و ت سلط
عثمانیان بر سوریه و مصر در  923ق .آغاز و با فتح مصر توسط ناپلهون در  1213ق .منقرض گشت.
نگارنده در پژوهش دیگری با عنوان «تاریخ ادبیات تطبیقی فار سی و عربی در دورۀ صفویه و عثمانی» ()1392
ل
به بررسی این دورۀ تاریخ ادبی با رویکرد تطبیقی پرداختهاست .شیوۀ کار در تحقیق مذکور به این صورت بود که ک ّ
تحقیق به دو ف صل «گفتارهای فرامتنی» و «برر سیهای متنی» تق سیم شد .ف صل نخ ست ،م شتمل ا ست بر برر سی
فرامتنهای تاریخی -سیاسی ،جغرافیایی (کانونهای ادبی) ،اجتماعی و زبانی .معیار انتخاب فرامتنهای مذکور در این
فصل ،بررسی رابطۀ تناظری و تقابل مؤلفههای فرامتنی مشترکی با ادبیات است که موجب پیدایش یا گسترش ژانرها
و جریانهای ادبی مشابهی در ادبیات فارسی و عربی این دوره شدهاست .فصل دوم ،به دو بخش «نوشتارهای منثور»
و « سرودهها» تق سیم می شود .در بخش اوّن ،ژانر تذکره ،جریان لغتنامهنوی سی ،حا شیهنوی سی و د ستورنوی سی
آمدها ست .در بخش دوم ،ابتدا م سألۀ «زبان شعر» این دوره ،با دو عنوان «عامیانه شدن زبان شعر» و « شاعران دو/
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سهزبانه» مطرح شده و سپس «جریانشناسی شعر» فارسی و عربی این دوره ،تحت چهار عنوان «شعر حماسی»« ،شعر
دینی-مذهبی»« ،نظیرهگویی و تقلید» و « سرودههای تفننی» بررسی گردیدهاست .در انتخاب موضوعات مورد مطالعه،
چه در بخش نو شتارهای منثور و چه در بخش سرودهها ،مالک گزینش ،یا ح ضور همزمان و شباهتهای خانوادگی
یک نوع یا جریان ادبی در هر دو حوزۀ فارسیی و عربی بودهاسییت و یا تأثیراتی اسیت که ادبیات فارسییی و عربی به
وا سطۀ عواملی چون پی شینۀ ادبی ،همجواری یا مراودات ادبی بر یکدیگر دا شتهاند .این شیوۀ تحقیق دربارۀ «تاریخ
ادبیات تطبیقی فارس یی و عربی در دورۀ صییفویه و عثمانی» ،میتواند الگویی برای پژوهش در دیگر دورههای موازی
تاریخ ادبی فارسی و عربی باشد.
 2-1-7قرن سیزدهم هجری (دورۀ بازگشت ادبی و حرکه اإلحیاء)
در تاریخ ادبیات فارسی ،دورۀ ادبی پس از صفویه به دورۀ «بازگشت ادبی» معروف است؛ عصری که در آن شاعران
از ا سلوب شعری دورۀ پی شین که به « سبک هندی» مو سوم ا ست ،رویگردان شدند و به شیوۀ شاعرانۀ دورههای
پیشین شعر فارسی ،یعنی سبک خراسانی و عراقی بازگشتند .نامگذاری این عصر به دورۀ بازگشت ،بیشتر معطوف به
تحوالت مربوط به شعر فار سی ا ست تا نثر؛ هرچند که نثر فار سی اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری
قمری نیز همانطور که محمدتقی بهار آن را دورۀ «ر ستاخیز یا بازگ شت ادبی» نامیدها ست ،دورۀ «پیروان سبک قدیم»
بهویژه تقلید از گل ستان سعدی و به نحوی بازگ شت به « سادهنوی سی» ا ست (ن.ک :بهار289 -288 /1 :1389 ،؛ -316 /3
 .)399این دوره از نظر زمانی مقارن است با عصر نهضت ادبی عربی ( 1300 -1220ق ).که آن را «حرکه اإلحیاء» (دوران
بازگشت ادبی) در تاریخ ادبیات عرب نامیدهاند.
شعر عربی در «دورۀ نهضت» دو مرحله داشتهاست .نخست مرحلۀ تقلید که خود به دو بخش تقسیم می شود:
مرحلۀ تقلید متأثر از عصر موسوم به «انحطاط» ( )5و مرحلۀ تقلید از شعر دورۀ عباسی .دوم مرحلۀ نوگرایی که همان
جنبش واقعی در شعر معا صر عربی ا ست و به سه مکتب بزرگ تق سیم می شود :مخ ضرمین ،متطرّفین و مبدعین
(الفاخوری .)923 :1387 ،اطالق دورۀ نه ضت (ع صر بازگ شت) به این برهه از تاریخ ادبیات عربی (قرن سیزدهم هجری
قمری) همانند دورۀ بازگشت در تاریخ ادبیات فارسی ،بیشتر متأثر از تحوالت مربوط به شعر است تا نثر.
مقالۀ «برر سی تطبیقی نه ضت بازگ شت ادبی با حرکه اإلحیاء» پژوهش م ستقلی در این زمینه به شمار میرود.
مؤلف با ا ستن اد به قرابت زمانی نه ضت بازگ شت ادبی و حرکه اإلحیاء در تاریخ ادبیات فار سی و عربی ،بدنۀ تحقیق
خود را به پنح بخش تقسیم میکند و نخست زمینههای شکلگیری آنها را مطرح میکند .در ادامه به مسألۀ «تقلید» و
سپس به ویژگیهای زبانی ،فکری و ادبی شعر این دوره میپردازد (ن .ک :فرهنگی .)287 -276 :1394 ،با وجود پیشگامی
مقالۀ مذکور در بررسیییی تطبیقی این دورۀ ادبی ،به جهت گسیییترۀ زمانی آن که به حدود یک قرن میرسییید و تنوع
موضوعات مورد بررسی ،چنانکه باید حقِّ مطلب گزارده نشدهاست؛ لذا هر بخش از این مقاله میتواند خود موضوع
تحقیق مستقلی باشد.
 2-1-8از قرن چهاردهم هجری به بعد (دورۀ معاصر و ادب الحدیث)
واپسین دورۀ مشترک تاریخ ادبیات فارسی و عربی ،دورۀ معاصر یا همان «ادب الحدیث» است .با وجود اختالف نظر
دربارۀ داللت مفهوم «معا صر» در دورهبندی تاریخی (ن .ک :فتوحی رودمعجنی )166 :1387 ،غالب مورخان ادبیات فار سی
و عربی از ابتدای قرن بی ستم میالدی ( )6به بعد را دورۀ معا صر نامیدهاند .آغاز این دوره را در تاریخ ادبیات فار سی،
سیییان  1285ش .و در تاریخ ادب یات عربی ،سیییان  1300ق .میدان ند؛ دورهای که تقری بار بیش از یک قرن ام تداد
داشتهاست.
مالک اسییتقالن و معیار نامگذاری این دوره از تاریخ ادبی به معاصییر ،مرز میان سیینّتی و مدرن ( )7اسییت .این
مؤلفه ،کلّ قلمرو تاریخ ادبیات فارسی و عربی را به دو دوره تقسیم میکند :کالسیک و معاصر .در نظر محققان ایرانی
و عربی ««معا صر» به دورانی اطالق می شود که در آن اندی شۀ تجددطلبی در برابر سنتهای کهن پدیدار شدها ست.
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م شخ صۀ ا صلی این دوران ،تجدد و مدرنی سم و رویگردانی از ساختارهای اجتماعی سنتی و نگرش قدمایی ا ست...
تلقی غالب منتقدان و مورخان ادبی این ا ست که معا صر ،یعنی «مدرن» و مدرن یعنی امری که مربوط به ع صر جدید
باشد و مشخصۀ اصلی آن نیز ناهمانندی و رویارویی با سنت قدیم است» (همان.)170 -169 :
محصییالن ایرانی و عربی به اروپا برای فراگیری دانشهای نوین؛ تأسیییس مدارس اروپایی و آمریکایی در
ّ
اعزام
ایران وسرزمین های عربی با هدف توسعۀ تعلیم و تربیت جدید؛ گسترش صنعت چاپ؛ افزایش چشمگیر ترجمۀ آثار
ادبی اروپایی؛ ایجاد آکادمیهای شرق شنا سی و تربیت م ست شرقین در ک شورهای غربی؛ ک شف ابعاد و شیوههای
مختلف زندگی جدید غربی ( )8و انتقان مفاهیم مربوط به آن ،مهمترین عوامل م شترک زمینه ساز پیدایش مدرنی سم
اجتماعی و ادبی در ایران و سرزمینهای عربی به شمار میروند.
«همانندیهای شعر نو فارسی و عربی» عنوان فصلی است از کتاب شعر معاصر عرب .مؤلف در این فصل ،شعر
نو فارسی و عربی را از منظر تحوالت ادبی و تاریخی به «دورۀ نخستین» و «دورۀ جدید» تقسیم کردهاست و در ادامه
به بیان ویژگیهای شعر در این دورهها میپردازد .این پژوهش در واقع نوعی نگارش تاریخ ادبیات تطبیقی فار سی و
عربی بر مبنای الگوی دورهبندی تاریخی است.
شفیعی کدکنی( )1387با استناد به زمینههای همسان پیدایش شعر نو فارسی و عربی ،بر این باور است که «شعر
معاصییر عرب ،به علت جهات اشییتراک و اوضییاع مشییابهی که ملتهای عربیزبان با اوضییاع اجتماعی و فرهنگی ما
دارند ،با شعر معاصر ما دارای مشابهاتی است که از چندین جهت قابل مطالعه و یادآوری است» ( .)38ایشان «دورۀ
نخستین» شعر معاصر عربی و فارسی از آغاز مشروطیت تا  1320ش .را از جهت «نگاهداشت نظام فنّی شعر قدیم»
به جانب سنّت معطوف می دانند و معتقدند که برخی از شاعران مطرح این دوره مانند احمد شوقی ،بارودی و جمیل
صدقی الزهاوی با شعرای ایرانی هم روزگار شان همچون ادیب الممالک ،بهار ،پروین اعت صامی و ر شید یا سمی از
جهاتی قابل مقای سهاند .پس از این «دورۀ جدید» شعر معاصر عربی شروع می شود که «نتیجۀ تماسِ م ستقیم شاعران
عرب با ادبیات معاصر جهان است .این دوره که از حدود سانهای  1320در ایران و جنگ جهانی دوم (در کشورهای
عربی) آغاز می شود ،همچنان ادامه دارد» (همان .)39 -38 :در ادامه« ،ویژگیهای شعری دورۀ اون» شعر نو فار سی و
عربی مطرح می شود و مؤلف به برر سی علل وفاداری شاعران این دو زبان به قالبهای کهن و م ضامین شعری این
دوره میپردازد .بخش «ویژگیهای شعری دورۀ دوم» نیز مشتمل است بر بررسی تطبیقی شعر نو فارسی و عربی؛ هم
از نظر عوامل برونمتنی ( سیا سی ،اجتماعی و فرهنگی) و هم از نظر قالب ،فرم و انتخاب مو ضوعات شعری (ن .ک:
همان.)61 -40 :

از عنوان کتاب و ف صل مذکور پیدا ست که این پژوهش به حوزۀ شعر نو فار سی و عربی مربوط ا ست؛ بنابراین
جای بررسییی تطبیقی در نثر معاصییر فارسییی و عربی همچنان خالی اسییت .عالوه بر این ،قلمرو شییعر و نثر معاصییر
فار سی و عربی با گ ستردگی و ابعاد مختلفی که دارد ،نیازمند تحقیقاتی جامع و چندجانبه است .ف صل «همانندیهای
شیییعر نو فارسیییی و عربی» الگوی خوبی در این زمینه اسیییت و هرکدام از بخشهای آن میتواند موضیییوع تحقیق
جداگانهای در تاریخ ادبیات تطبیقی فارسی و عربی در دورۀ معاصر باشد.
جدون زیر ،نمایی کلی از دورهبندیهای تقریبی در تاریخ ادبیات فارسی و عربی را ترسیم میکند:
تاریخ ادبیات عربی

تاریخ ادبیات فارسی
عنوان دوره

بازۀ زمانی

توضیحات

عنوان دوره

بازۀ زمانی

توضیحات

دورۀ سییاسییانیان
[پییارۀ سیییییوم
حکومت]

 651 -500م.

ادبیات منثور
غالب است.

عصر جاهلی

 622 -475م.

شعر غلبه دارد.

 207 -30ق.

عصر آمیختگی لهجۀ
دری با زبان عربی

دورۀ را شدی و
اموی

 132 -10ق.

ییییییییییییییییی

دو قرن سییکوت
()9
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از طاهر یان تا
خوارزمشاهیان

 616 -207ق.
(مشتمل بر حکومت
طاهریان ،صییفاریان،
سییامانیان ،غزنویان،
سیییی ل جو قیییان و
خوارزمشاهیان)

دورۀ مغون

 906 -616ق.

دورۀ صفویه

 1148 -907ق.

[دورۀ ترکی]

 1148 -344ق.

غزنویان به دو شاخۀ
ا یرا نی و هنییدی و
سیییلجوق یان به دو
شاخۀ ایرانی (شرقی)
و رومییی (غییربییی)
تقسیم میشوند.
از حم لۀ مغوالن به
ایران تییا روی کییار
آمدن صفویان
از تاج گذاری شیییاه
اسییماعیل صییفوی تا
آغاز سلطنت نادرشاه
دورۀ حکو مت های
غزنویان ،سلجوقیان،
خوارزمشییییاهیییان،
مغوالن و تیموریان

 1324 -1148ق.
(از نیمییۀ دوم قرن
دوازد هم تییا اوا خر
قرن سیزدهم ق).
از  1285ش( .
 1324ق .و 1906
م ).به بعد

تحوّالت ادبی دوره
بیشیییتر معطوف به
حوزۀ شعر است.

دورۀ بازگشیییت
ادبی

ادبیات معاصر

مالک نیامگیذاری و
اسیییتقالن دوره ،مرز
میییییان سیییینّییت و
مدرنیسم است.

عصر عباسی

 656 -132ق.

از شرق عربی (بغداد) تا غرب اروپایی
(اندلس /اسپانیا) گسترده است.

عصر مغون

 923 -656ق.

از سقوط بغداد تو سط هوالکو تا فتح
سوریه و مصر توسط عثمانیها

عصر عثمانی

 1213 -923ق.

از آغاز سلطنت عثمانیها تا فتح مصر
توسط ناپلهون

عهد ترکی

 1213 -656ق.

عصر غلبۀ حکومتهای سیاسی ترک
(مغون ،ممییالیییک و عثمییانیهییا) بر
سرزمینهای عربی

1300

تحوّالت ادبی دوره بی شتر معطوف به
حوزۀ شعر است.

عصییر نهضییت
(حرکه اإلحیاء)

ادب الحدیث

-1213
ق.

از  1300ق.
( 1883م ).بییه
بعد

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

نتیجه
اگر قرار است ادبیاتهای ملّی در سطوح مختلف فراملّی مطرح شوند و جایگاهی در جامعۀ جهانی ادبیات به دست
آورند ،یکی از راهکارهایش تألیف و تدوین تاریخ ادب یات های تطبیقی اسیییت .این رویکرد تاریخ ادب یاتن گاری،
میتواند بر اسییاس معیارهای متنوّعی اسییتوار باشیید که دورهبندی بر مبنای تحوّالت تاریخ سیییاسییی یکی از این
معیارهاست .پیدایش و گسترش اسالم؛ سیادت حاکمان ترک؛ حملۀ مغون؛ امپراتوریهای صفویه و عثمانی با ادّعای
خالفت اسیییالمی؛ و برخورد هم زمان با فرهنگ اروپایی ،عواملی بودند که هرکدام به نحوی باعث شیییکلگیری
برشهای زمانی تقریبار مشییابهی در تاریخ سیییاسییی و ادبیات فارسییی و عربی شییدهاند .هرچند که آغاز و پایان این
دورههای تاریخی دقیقار منطبق بر یکدیگر نی ست ،اما از دو جهت میتوان آنها را در قالب دورههای همع صر /موازی
در نظر گرفت .نخ ست اینکه نه همه ،بلکه ق سمت اعظم دورهبندیهای تاریخی ادبیات فار سی و عربی در برشهای
زمانی نزدیک به هم قرار دارند و دوم عوامل فرامتنی مشترکی است که در تعیین حدود این دورهها تأثیرگذار بودهاند.
پینوشتها
 -1برای آگاهی بیشتر از تاریخ ادبیات این دوره ،ن .ک :تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم ،احمد تف ضّلی؛ ادب پهلوانی ،محمدمهدی مؤذن
جامی؛ سییرودهای روشیینایی ،ابوالقاسییم اسییماعیلپور؛ زبان و ادبیات ایران باسییتان؛ میراث ادبی روایی در ایران باسییتان ،هر دو از زهرۀ
زرشناس؛ تاریخ ادبیات دورۀ هخامنشی ،عباس مهرین.
 -2نام گذاری این عصیییر به دورۀ راشیییدی و اموی را از مورخ ادبیات عرب ،حنّا الفاخوری ،وام گرفتیم (ن .ک :الفخوری-207 :1387 ،
.)337
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 -3نامگذاری این دوره از تاریخ ادبیات فارسیی به نام «عصیر مغولی» را از تقسییمبندی پروفسیور دِ بروین (ِ )De Bruijnاقتباس کردیم.
ای شان «برای ادبیات فار سی بعد از ا سالم ،چهار دوره در نظر گرفتها ست :از سامانیان تا حملۀ مغون ،از دورۀ مغون تا برآمدن صفویان ،از
برآمدن صفویان تا اواخر قاجار و سرانجام دورۀ ادبیّات مدرن که قرن  19و  20میالدی را در بر میگیرد» (سارلی 1392 ،الف.)90 :
 -4پیشتر هم به این مسأله اشاره کردیم که تاریخ ادبیات ،قلمروی گسترده با موضوعات متنوع است و نگارش روشمند تاریخ ادبیات در
همۀ ابعادش از عهدۀ یک تن خارج ا ست؛ مگر اینکه از تقلیلگرهایی برای محدود کردن مو ضوع یا بازۀ زمانی مورد مطالعه ا ستفاده کند.
این م سأله در مورد تاریخ ادبیات تطبیقی د شوارتر هم می شود؛ چرا که مورخ ادبی پا را از مرزهای ادبیات ملی فراتر مینهد و ادبیات/های
ملّی دیگری را نیز به حوزۀ پژوهشی خود میافزاید.
 -5ما در مقالۀ «بررسی انتقادی مسألۀ انحطاط ادبی در دورۀ صفویه و عثمانی» پس از بیان آرای مورخان و محققان تاریخ ادبیات فارسی و
عربی در این باره ،به تحلیل دیدگاههای ایشییان و وضییعیت ادبی دوره پرداخته و نشییان دادهایم که اطالق عنوان «انحطاط» بر این دوره از
ادبیات فارسی و عربی درست نیست (برای تفصیل مطلب ،ن .ک :علیپور و سیدی.)266 -249 :1394 ،
 -6کتاب چ شمانداز شعر معا صر ایران :جریان شنا سی شعر ایران در قرن بی ستم ،تألیف سیدمهدی زرقانی ( )1391بر بنیاد همین مبنای
زمانی تألیف شدهاست.
 -7منظور از س ینّت ،مجموعۀ ویژگیهای فکری ،فرهنگی ،سیییاس یی و اجتماعی اقوام ایرانی و عربی ،پیش از آشیینایی با مفاهیم مربوط به
مدرنیسم اروپایی است.
 -8برخورد شییرق عربی با غرب اروپایی از دو مسیییر صییورت گرفتهاسییت :لبنان و مصییر .این دو سییرزمین دروازۀ ورود فرهنگ و تمدن
غربی -اروپایی به سرزمینهای عربی بودها ست؛ لبنان به وا سطۀ مهاجرت اروپاییها به آنجا و تأ سیس مدارس اروپایی و م صر به خاطر
اشغان آن توسط ناپلهون و ارتش فرانسه (الفاخوری.)884 :1387 ،
 -9دو قرن سکوت (چاپ اوّن  ،)1330عنوان کتابی ا ست از عبدالح سین زرّینکوب که دربارۀ و ضعیت تاریخی ایران در دو قرن نخ ست
هجری است؛ یعنی از حملۀ اعراب به ایران تا آغاز حکومت طاهریان.
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