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Abstract 

The present research is a suggestion for writing about “The History of Comparative 

Persian and Arabic Literature” based on the “Pattern of Genres”. The main question of 

the article is which genre in Persian and Arabic literature can be the subject of study in 

writing the history of comparative literature? This article seeks to find criteria for the 

separation and categorization of genres in Persian and Arabic literature that have the 

capability of comparative study within a historical context. In spite of the researchs that 

we've been discussing in the history of the article, this essay is distinguished for having 

a comparative approach in examining the historical evolution of Persian and Arabic 

literary types. The findings of this research show that the literary types that can be 

designed in this area can be divided into two groups: “Common Genres” and “Parallel 

Genres”. The first group is those who have some originality and Persian or Arabic 

origin and the second group is genres that their theme is one of the general human 

issues or from the Western-European imported genres to the Persian and Arabic 

literature. 
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 مقالة پژوهشی

 فارسی( -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی  کاوش

 812-18 .، صص8331ر ، بها33سال نهم، شمارة دانشگاه رازی، 

 اساس الگوی انواع ادبیعربی بر تطبيقی فارسی و نویسیادبيّاتتاریخ 

 1پوراسماعیل علی
 ، زاهدان، ایرانبلوچستان فارسی، دانشگاه سیستان و ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 2بختعباس نیک
 ، زاهدان، ایرانفارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ادبیّاتزبان و استادیار 

 3مریم شعبانزاده
 ، زاهدان، ایرانفارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ادبیّاتزبان و  دانشیار

 24/2/1331پذیرش:   4/12/1331 دریافت:

 چکيده
اسوت  نوشوتار پویش رو  ن    « الگووی انوواا ادبوی   »براساس « تاریخ ادبیّات تطبیقی فارسی و عربی»هادهایی برای نگارش پژوهش حاضر، پیشن

توانند در نگارش تاریخ ادبیات تطبیقی موورد مطالعوه باشوند را نشوان داده اسوت  پوژوهش       های ادبیّات فارسی و عربی را که میگونهدسته از 

ی در ادبیّات فارسوی و عربوی اسوت کوه یابلیّوت بررسوی تطبیقوی در درون        بندی انواا ادبی برای تفکیک و طبقهدنبال یافتن معیارهایحاضر به

یک بافت تاریخی را داشته باشند  این جستار ازلحاظ داشتن رویکرد تطبیقی در بررسوی سویر تحووّل تواریخی انوواا ادبوی فارسوی و عربوی،         

انوواا ادبوی   »توان به دو گروه تقسیم کورد   دهد که انواا ادبی یابل طرح در این حوزه را مییهای پژوهش پیش رو نشان ممتمایز است  یافته

انوواا  هایی هستند کوه از جهواتی الوالت و ریشور فارسوی یوا عربوی دارنود و گوروه دو ،          گروه نخست،  ن«  موازیانواا ادبی »و « مشترک

اروپوایی بوه حووزد ادبیوات فارسوی و عربوی        -وارداتوی رربوی   انواا ادبی ا اینکه از شان جزء مسائل عا ّ بشری است ی مایه درونکه یا ای  ادبی

 روند شمار می به

 انواا ادبی ر نظریّ ،نویسیادبیّاتتاریخ تطبیقی،  ادبیّات: واژگان کليدی

                                                                                                                                  
 esmaeilalipoor@yahoo.com                    رایانامه  1

 nikbakht_abbas@yahoo.com               دد مسئول   رایانامر نویسن2

 shabanzadeh_m@yahoo.com                 رایانامه  3
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 . پيشگفتار8

 . تعریف موضوع8-8

هوای روشومند تواریخ    و نیز از شیوه تطبیقی ادبیّات در پژوهشی هایحوزه از یکی 1ادبی انواا پیرامون پژوهش

الگوهای مختلفوی   براساستواند می «رویکرد تطبیقی»های فراملّی با ادبیّات  نگارش تاریخ استنگاری ادبیّات

وجود اینکوه بررسوی   بوا  است  «الگوی انواا ادبی»رسد، نظر میتر بهها که کاربردی؛ یکی از اینردیلورت گ

 ایون  مسوئلر پوژوهش   طورح  لیول دا امّو  تطبیقوی اسوت،   ادبیّاتعات مورد مطالعه در ، از موضوانواا ادبیتطبیقی 

هوای متفواوت   های مشابهی از انواا ادبی در زبان بندی توان با معیارهای خالّی به سراغ طبقهویتی می که است

ا در فراینود  هو های ادبی جداگانه را داشته باشند؛ واکاوی ویژگوی  های بررسی تطبیقی در سنّترفت که یابلیّت

های تاریخی مشخصّی انجوا  شوود؛   بندیهای بینامتنی استوار و براساس دورهدگردیسی انواا ادبی، بر پژوهش

 نگواه   هوا تجزیوه و تحلیول شوود،    ی برمبنوای تویریر و تویرّر متقابول بوا فورامتن      های ادبهای گونههمچنین بررسی

 ادبیّات تطبیقی وارد شده است  ریختا حوزد به انواا ادبیتوان گفت که بررسی تطبیقی  می

 ن اسوت توا الوول و    گا  برالگوی انواا ادبی در نخستین براساسنگاری ادبیّاترویکرد تطبیقی در تاریخ  

لر تفکیوک و  ضومن طورح مسوئ    ،یوان کنود  در گوا  بعودی    هوا ب ادبیّاتگونه تاریخ معیارهایی برای نگارش این

بوه دو دسوتر    تطبیقوی فارسوی و عربوی    ادبیّاتا ادبی یابل بررسی در تاریخ ، انواهاگونهها و زیرگونهبندی  طبقه

 د شوتقسیم می «موازیادبی های گونه»و  «مشترکادبی های گونه»

 . ضرورت، اهمّيّت و هدف8-2

بوه بررسوی   مربوو   شوده،   کار گرفتوه های فارسی و عربی بهادبیّاتکنون در نگارش تاریخ رویکردهایی که تا

شوود،  فوی و پیشونهاد موی   ای کوه در نوشوتار حاضور، معرّ   توازه  رویکورد   اسوت  بووده ملّوی   ادبیّاتخ مسائل تاری

فراملّوی   ادبیّوات نگارش تواریخ    ن هدف ر ژانرها( است کهالگوی انواا ادبی )نظریّ براساس« تطبیقی رویکرد»

 لّتوی م ادبیّوات ش بوه  وف است و سووی دیگور  ی معطملّ ادبیّاتی که یک سوی  ن به جانب ادبیّاتاست؛ تاریخ 

هوای  ادبیّوات ای است که تواریخ  تطبیقی، حلقه ادبیّاتعربی  تاریخ  - تطبیقی فارسی ادبیّاتتاریخ انند دیگر؛ م

هوای ملّوی را   ادبیّوات هوای تطبیقوی،   ادبیّوات پیوندد؛ بنابراین با نگارش تاریخ جهانی می ادبیّاتملّی را به تاریخ 

 فی کرد وارد و یا حدّایل معرّ جهانی ادبیّاتتوان به حوزد می

 های پژوهش. پرسش8-3

 داشت؟ چه فوایدی خواهد ، براساس الگوی انواا ادبینگاریادبیّاتاین شیود تاریخ  -

                                                                                                                                  
1. Genres 
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 دارد؟ وجود ادبی فارسی و عربی انواا تطبیقی - تاریخی بررسی برای چه معیارهایی -

 ادبیّوات گارش تواریخ  توانند موضوا مورد مطالعه در نیفارسی و عربی م ادبیّاتدر  انواا ادبیکدا  دسته از  -

 تطبیقی باشند؟

 د؟بندی کرتوان تعریف و طبقهرا چگونه میانواا ادبی این  -

 پژوهشپيشينة . 8-4

تواریخ   نخسوتین تیلیفوات  سوابقه نیسوت    هوای اروپوایی بوی   در زبوان  بوا رویکورد تطبیقوی    نگواری ادبیّوات تاریخ 

، 2در کتوا  محاکوات   (1341) 1 وئر باخ ابتداشود  مربو  میاوّل یرن بیستم  راخر نیمبه او های تطبیقی ادبیّات

ادبیّوات اروپوایی و   کتوا   ( 1341)رابرت کریتووس   ؛ سپساسترا  ورده  4تا جویس 3تاریخ رئالیسم از هومر
تواریخ   رزمینو دو  یرن بیسوتم در  رهای دیگری در نیم، پژوهشهابر این ؛ افزونرا نوشت 5یرون وسطای التینی

    نود از  اهوا عبوارت  نگاری ادبی با رویکرد تطبیقی( انجا  شوده اسوت کوه برخوی از  ن    ادبیّات تطبیقی )تاریخ

 -51  1311شوورل،  )ر ک     ( 1311 -1111) 3مورتیو ( 1334) 1گیلسپی ؛(1311) 1گاربِر ؛(1312) 1واجدا

51 ) 

 ادبیّوات » بواعنوان  11جهوان  ادبیّات خواندن یودش کتا  نخست فصل از بخشی ( در2113) 11دمراش دیوید 

 سویر  مطالعور  بوه  نیز کتا  دو  فصل در  را بررسی کرده است مختلف ملل نزد در انواا ادبی ارتبا  «چیست؟

 خودایان  ارتبوا   چگوونگی  و حماسه با شفاهی ادبیّات پیوند یبیل از موضوعاتی پردازد؛می حماسه گونر تحوّل

 است  شده بررسی مورد بیاد گونر این در انسان و

 تحووّل  سویر  برمبنوای  کوه  نگاشته است ادبیّات را در حوزد ادبیّات فارسی تاریخ نخستین (1331اته ) هرمان 

 انوواا  و تواریخی  بنودی دوره دو مؤلّفور  (1354  یان ریپکا و همکواران ) شده است تدوین و طراحی ادبی انواا

هوای  گونوه  دگردیسی براساس را ارر خویش نگارش مبنای (1311) زریانی  اندداده یرار نگارش را مبنای ادبی

هوای  بنودی ( در بررسوی دوره 1335( و )1334) همچنوین زریوانی   نهواده اسوت؛   هجوری  پنجم یرن میانر تا ادبی

                                                                                                                                  
1. Erich Auerbach 
2. Mimesis 
3. Homer 
4. James Augustine Aloysius Joyce (James Joyce) 
5. European Literature and the Latin Middle Ages, Ernest Robert Critus 
6. Les genres en vers des Lumières au romantisme, György M. Vajda 
7. Romantic Irony, Frederick Garber 
8. Romantic Drama, Gerald Gillespie 
9. Atlas of the European Novel (1800- 1900), Franco Moretti 
10. David Damrosch 
11. How to read world literature 

https://benjamins.com/#catalog/persons/14672
https://benjamins.com/#catalog/persons/4444
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 را مبنای کار خویش یرار داده است « رویکرد ژانری»تاریخی مورد نظر، 

را در  «رویکورد تطبیقوی  »شده در این اسوت کوه   انجا  ایهویژگی متمایز نوشتار پیش رو نسبت به پژوهش 

گونوه تواریخ   نگوارش ایون  ی همچنین معیارها کند؛فی میهای فراملّی فارسی و عربی معرّادبیّاتنگارش تاریخ 

نماید و در  خرین مرحلوه، انوواا ادبوی فارسوی و عربوی را کوه       الگوی انواا ادبی بیان می براساسها را ادبیّات

بنودی  رده «هوای مووازی  گونوه »و  «هوای مشوترک  گونوه »تطبیقی دارند، در دو گوروه   - تاریخی رسیت بریابلیّ

 کند  می

 . روش پژوهش و چارچوب نظری8-5

سوه شور  اساسوی     ؛ زیرااست تطبیقی انجا  شده ادبیّاتروش پژوهش مکتب فرانسوی  براساس حاضر نوشتار

ر و لر تویریر و تویرّ    ارتبوا  و پیونود تواریخی، مسوئ    د ازنو اکه عبوارت  - این مکتب براساسهای تطبیقی پژوهش

جوای  ی وجود دارد  در موواردی نیوز کوه بوه    فارسی و عرب ادبیّاتهای تطبیقی تاریخ در بررسی - تفاوت زبانی

شوده اسوت    مودّ نظور یورار داده    شود، رویکردهای جدید ایون مکتوب  ر، الل مشابهت جایگزین میتیریر و تیرّ

 ( 112  1331، مکارانهو  1 ک  برونل)ر

 . پردازش تحليلی موضوع2

 و هوا گونوه  برخوی   هسوتند  تقسویم  یابول  فراملّوی  و ملّوی  نووا  به دو فراگیربودن و شمول دایرد ازنظرانواا ادبی 

 و یرنوائ  گونور  ماننود  ند،هسوت  مشوترک  هوا  ملّوت  ربین همه یا بیشت یعنی دارند؛ شمولها خصلتی جهانگونهزیر

 روابو   پیشوینر  دارای کوه  هسوتند  ملّوت  چند یا دو ادبیّات یا ملّی ادبیّات یک در خاص ایهگونه دیگر، برخی

 هوم در  ؛دارنود  ادبوی  انواا حوزد در بسیاری اشتراکات عربی و فارسی ادبیّات  ندهست مشترک ادبی و تاریخی

 معالور  و مودرن  ایهو گونوه  در هم و ادبی و زبانی دینی، سیاسی، ارتباطات پیشینر خاطربه کالسیک هایگونه

نیازمنود   ،ادبیّوات هوا در یالوب تواریخ    گونوه بررسوی ایون     اروپوایی  - رربی ادبیّات با زمانهم برخورد واسطربه

سووی   رد تطبیقی است که فوایدی برای هوردو نا  رویکنگاری بهادبیّاتای در تاریخ کارگیری رویکرد تازه به

 داشت  فارسی و عربی( خواهد ادبیّاترابطه )

 ادبی انواع الگوی پایة بر تطبيقی ادبيّات تاریخ هایمزیت. 2-8

  ن دیگور  سووی  و اسوت  وابسوته  ملّی ادبیّات به رابطه سوی یک یعنی است؛ دوسویهانواا ادبی  بینامتنی رواب 

 2پیکارسوک  رموان  و نامهنمایش بیرونی سویر ،مثال برای کرد؛ جستجو ملّی ادبیّات مرزهای از بیرون در باید را

 جانوب  درک بودون  بنوابراین  ؛(11  1331 ژون،  ک ر) اسوت  اسوپانیایی  مشوابه   رار مستقیم تیریر تحت فرانسه

                                                                                                                                  
1. Pierre Brunel  

2. Picaresque Novel 
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 پیشوینر  از روشونی  تصوویر بوه   تووان نموی  دارد، ملّوی  ادبیّات مرزهای بیرون در ریشه که ادبی انواا برخی دیگر

  افتی دست - است حوزه این در پژوهش ملزومات که از - هاگونه تحوّل و پیدایش

گونور  الولی   سرچشومر  بوه  را پژوهشگر تاریخی، تحوّل سیر جریان در مشترک ادبی انواا تطبیقی بررسی 

 اسوت  لهمسوئ  ایون  شودن روشن داشت، خواهد ها پژوهش گونهاین که دیگری فایدد د کر خواهد هدایت ادبی

 مثبوت  پاسوخ  کوه  لوورتی  در ارند؟د مشابهی هایویژگی مختلف، ادبی هایسنّت در مشابهانواا ادبی   یا که

 و سواختار  بوه  مربوو   بیشوتر  هوا شوباهت  دارد؛ بیشتری نمود ادبی نوا ابعاد از کی کدا  در ها شباهت این باشد،

 یوا  دارد رلبوه  گونور ادبوی   محتووایی  هوای فوه مؤلّ و مایوه درون بُعود  هوا در همسانی است؛ گونر ادبی بیرونی فر 

 ایوون و اسووت مووواردی چووه در مشووابه ادبووی انووواا تفوواوت اسووت، فوویمن پاسووخ اگوور ؟اسووت هووردو از ترکیبووی

  ن بورای  پاسوخی  تووان  موی  هاپژوهش گونهاین در که دیگری لرمسئ گیرد؟ می مایه عواملی از چه ها سانیناهم

 یوک  در اگور مثوال   برای که لورت این به است  ادبی تاریخ هایدوره با مشابه های گونه رابطر بررسی ،یافت

 فارسوی هوم   ادبیّوات  تواریخ  در  ن بوا  زموان هوم  دورد در  یا است، رالب ایگونه عربی، ادبیّات اریخت از دوره

 خیر؟ یا است ادبی نوا همان با رلبه

 تطبيقی انواع ادبی - معيارهای بررسی تاریخی .2-2

؛ اسوت  ادبوی   روار  از ایمجموعه در مشترک رالب و برجسته هایویژگی ،انواا ادبی تفکیک و تعیین مالک

زبوان   دو ادبیّوات  در صوی مشخّ ادبوی  زیرنووا  یوا  نووا  تعیین انواا ادبی تطبیقی بررسی معیار نخستین ،رو از این

 صمشوخّ  ادبوی  نووا  یوک  انتخوا   بوا  هوا   ن بنودی طبقه و مشابه هایگونه شناسایی ؛ یعنیاست سنجش برای

 بوه  خوود  بوه  خوود  دیگور  ادبوی  انوواا  و شد خواهد معطوف همان به پژوهش ، کلّپژوهش اللی لرمسئ مثابر به

 شوند می حاشیه رانده

 متفواوت  ادبوی  هوای یلمورو  در مشوابه  هایگونه تحوّل و تکوین هایزمینه و خاستگاه بررسیدومین معیار،  

مجموعور  »اسوت از   انوداز، فورامتن عبوارت   شوود  از ایون چشوم   موی  نامیده فرامتنی عوامل هم بر روی که است

هوا ممکون اسوت    کننود  ایون سوازه   بریورار موی   (1)از متن یرار دارند و با متن رابطر تنوارری  هایی که بیرون سازه

تاریخی )فرامتن تواریخی(، جررافیوایی )فورامتن جررافیوایی(، ایودئولوژیکی )فورامتن ایودئولوژیکی(، سیاسوی         

زبوان )فورامتن    وضوعیّت )فرامتن سیاسی(، ایتصادی )فرامتن ایتصادی(، فرهنگی )فرامتن فرهنگی(، مربوو  بوه   

 ( 453  1331)زریانی، « زبانی( یا موارد دیگر باشد

 باشود؛  داشوته  تواریخی  نگورش  کوه  گیورد  می خودبه ادبی تاریخ شکل گامیهنانواا ادبی  تطبیقی پژوهش 

شوکوفایی،   ،پیودایش، نموو   فراینود  در ایجداگانوه  زبانی هایسنّت در ادبی نوا یک تاریخی تحوّل سیر یعنی
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 و هوم  زموانی  بوازد  هوم  لوورت،  ایون  در شوود؛   ن نووا، بررسوی   یوا نوابودی   بازتولیود  سورانجا   دگردیسی و

 «ادبوی  انوواا  الگووی  براسواس  تطبیقوی  ادبیّوات  تواریخ » عنوان اطالق که هست یدر ن مطالعه، مورد های نمونه

  بود خواهد پذیرش مورد

 فراملّوی  هوای گونه و سویک از بومی و یملّ هایگونه با گونر ادبی یک بینامتنی رواب  بررسی معیار سو ، 

 تعوامالت  بررسوی  نوی یع شوود؛  انجا  درزمانی و زمانیهم شیود به تواندمی که است دیگر ازسوی بومی ریر یا

 بررسوی  شوکل  هموین  و طرف یک از صمشخّ زمانی دورد یک در فراملّی و ملّی هایگونه با گونه یک متنی

با طورح پرسشوی اساسوی بوه ایون       1تودوروف و برانگ دیگر  جانب از ادبی تاریخ مختلف های دوره طول در

 جدیود  ادبوی  نوا یک دیگر  ژانرهای از است  ساده کامالً پاسخ  یند؟می کجا از ژانرها»شوند  زمینه وارد می

 پیشوین  ادبوی  نوا چندین یا یک از همیشه، گشتاری «ترکیب و سازیجانشین وارونگی،» های[]یاعده واسطربه

 رمثابو بوه  ادبوی  انوواا  هسوتند؟ خیور    ملّی ادبیّات درون همواره «دیگر ژانرهای» این  یا امّا (؛111  1311) «تاس

 فراملّوی؛  ادبیّوات  هوای گونوه  از هوم  و گیرنود  موی  مایه ملّی ادبیّات ژانرهای از که هم هستند متداخلی هایدایره

 جوواری، هوم  حکوم  به یا و    دینی سیاسی، فرهنگی، زبانی، های ارتبا  ازیبیل دالیلی به بنا که هایی ملّت ویژه به

  اندداشته ایدیرینه پیوندهای

 معطووف  هوای  ویژگی بخش دو در تواند می مرحله است  این متنی هایفهمؤلّ در پژوهش معیار، چهارمین 

 هوای ویژگوی  و سوت ا  ن در کاررفتوه به بالری تمهیدات و نوا ادبی ارائر /هاییالب شامل که «بیرونی فر » به

 و بحو   مورد است، گونر ادبی)کارکرد(  رایی هدف و محتوا موضوا، بر مشتمل که «مایهدرون» به معطوف

 گیرد  یرار بررسی

 و شورای   مقایسور  هوا  ن بعد هستند  یک دوبعدی هایپژوهش ادبی، انواا تطبیقی - تاریخی هایپژوهش 

 تطبیقوی  هوای بررسوی  کوه  اسوت  تواریخی  بافت در گونر ادبی به مربو  تحواّلت و پیدایش یا ورود هایزمینه

 منواب   هوای بنودی  طبقوه  مجمووا  ،ژانر رنظریّ است  متنی هایبررسی پژوهش، دیگر بُعد  شودده مینامی فرامتنی

 - مایوه درون» ،«بیرونوی  فور  » گوروه  سوه  در را ادبوی  انوواا  موورد  در عربوی[  و فارسوی  ]= اسوالمی  حوزد ادبی

 بوا  ( 15  1335 لوباغ،  یربوان  و زریوانی ر ک  ) دهود موی  جای «کارکرد و مایهدرون بیرونی، فر » و «کارکرد

 ادبیّوات  هوای گونوه  و اسوت  شوده  احیطرّ «اسالمی حوزد ادبی مناب » براساس یادشده بندیطبقه اینکه به هتوجّ

 بوا  تطبیقوی  ادبوی  انوواا  یمتنو  هوای بررسی مبنای توانمی را الگو همین دهد،می پوشش باهم را عربی و فارسی

  داد یرار تاریخی نگرش
                                                                                                                                  
1. Tzvetan Todorov & Richard M. Berrong 
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 بلکوه  نیسوت؛  هاشباهت بیان و بررسی بر الل تنها ،هست که هاییهمسانی وجود با هاپژوهش گونهاین در 

 سووی  هوردو  در را گونور ادبوی   وایعوی  ماهیّوت  و موجودیّوت  تشوابهات،  عوین  در هوا تفاوت تحلیل و تولیف

 بوود   خواهود  هاحالت این از یکی براساس اختالفات و هاشباهت لورت نای در د کر خواهد ترسیم پژوهش

 فور   ازنظور  باشوند؛  داشوته  مشابهی یا یکسان کارکرد و مایهدرون و واحد بیرونی فر  ها،گونه این است ممکن

 عرضوه  واحودی  بیرونوی  فور   و یالب در اینکه یا باشد؛ مشترک کارکردشان و مایهدرون ولی مختلف بیرونی،

 باشد  متفاوت یکدیگر کارکردشان با و مایهدرون منتها باشند، دهش

 دربوارد  پوژوهش  دامنور  توانود موی  پژوهشوگر  مورد این در است  مطالعه مورد زمانی بازد تعیینمعیار پنجم،  

نگوارش  ماننود   بگیورد؛  درنظور  اسوت،  گذاشوته  سور  پشوت  که التیتحوّ اندازد کلّبه را ادبی زیرنوا /نوا یک

تطبیقوی روزل    - بررسوی تواریخی   تعلیموی یوا نمایشوی؛    گونرتطبیقی فارسی و عربی با محوریّت  دبیّاتاتاریخ 

 گسوترش،  پیودایش،  ازیبیل نوا، تحوّل مراحل از یکی به تنها فارسی و عربی؛ سیر تحوّل رمان فارسی و عربی 

عربوی؛ عصور    و فارسوی  ادبیّات در اجتماعی طنز رونق دوران تطبیقی بررسی ال،مثبرای  و    بپردازد؛ شکوفایی

 محودود  خواص  ادبوی  تاریخ دورد یک به را یگونر ادب های بررسی اینکه یا افول شعر ستایشی فارسی و عربی 

« مودای  نبووی  »فارسی و عربی؛ بررسی تطبیقی  ادبیّاتمرولی در  عرفانی عصر گونر؛ مانند بررسی تطبیقی کند

هوای  گونوه انوداز،  از این چشوم  ن دهم تا سیزدهم هجری یمری( فارسی و عربی در دورد لفویه و عثمانی )یر

هوای مشوترک و مووازی    گونوه تطبیقی را دارند به دو دستر  - ت بررسی تاریخیعربی که یابلیّ فارسی و ادبیّات

 شده است تقسیم 

 تطبيقیانواع ادبی بندی . رده3 -2

 مشترکانواع ادبی  .2-3-8

 و «خواص  هوای گونوه »  خوردچشم میبه ادبی انواا از گونه دو ،فراملّی سط  در های ادبیگونه بررسی هنگا 

« األراجیوز »؛ ماننود  انود نشوده  خوار   خوود  ملّوی  ادبیّات حوزدخاص، از  هایگونه از برخی  «موازی هایگونه»

هووایی کووه پیرامووون زنوودگی )شووعرهای چوپووانی  سووروده« اعویوواتالرّ»هووای کوتوواه در بحوور رجووز( و )سووروده

کوه در دورد   ی خواص هوا گونوه اند(  ایون  اش سروده شدهوجود  مده و دربارد راعی و رمه نشینی عر  به بادیه

ّة  »هوا بواعنوان   از  ن ،اندعربی جریان داشته ادبیّاتدر  راشدی و اموی اسوت )ر ک    یواد شوده  « خاص و شفنون شعوی

عربوی   ادبیّوات بوه حووزد   نتوانسته فارسی که  ادبیّاتحماسی در  گونرهمچنین  (؛314 -311  1311الفاخوری، 

 از را کوه  هوا گونوه  ایون  انود  گذاشته تیریر دیگر ملّی ادبیّات های گونهبر  ند کههستهایی هم گونها امّ ،وارد شود

 در اینکوه  اعتبوار  بوه  انود، شده وارد دیگر ملّتی یا زبان ادبی انواا حیطر به و رفته فراتر خود ملّی ادبیّات محدودد
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  شوند ده مینامی «مشترک هایگونه»دارند،  حضور رابطه طرف دو هر اتادبیّ یلمرو

 و تفکیوک  ادبوی،  هوای موتن  از ایمجموعوه  مشوترک  هوای ویژگی براساس ملّتی هر ادبیّات در انواا ادبی 

 پدیودد  بوا  باشود،  دیگور هوم   ملّتوی  ادبیّوات   رار رمجموع در مشترک هایویژگی نای اگر شوند  می بندی طبقه

 باشود   تطبیقوی  ادبوی  انوواا  حوزد در مطالعه مورد موضوعات از تواند می که رو هستیمروبه ی مشترکهاگونه

 وارانودا   کلیّوت  مثابربه باید را ها ن لذا نیستند، خود تاریخی هایزمینه ازدوربه و مستقل هاییپدیده انواا ادبی

 انود  داشوته  خالّوی  محیطیزیست شرای  ،دوره هر در  ن اجزای مجموعر که گرفت درنظر ایزنده و زیستی

بوه   ،ترکمشو  هوای گونه که اینجاست ملّی است؛ ادبیّاتهای برخی از انواا ادبی گاه فراتر از یلمرو بو زیست

 شوند می وارد تطبیقی ادبیّات تاریخ یلمرو

 هوای  گونوه  از متنوّعی هایبندیطبقه (2درایدن تا 1سیسرو )از میالدی هفدهم یرن اروپای تا باستان یونان از 

 و بیرونوی  هوای  ویژگوی  از ترکیبی هابندیطبقه این معیار که (113  1313، 3)ر ک  فولر است شده ارائه اللی

 انوواا  موورد  در( 1331) 4ارسوطو  بنودی تقسویم  یاست  حتّو  ادبی زیرنوا یا نوا یک ذیل  رار مجموعه درونی

 مایوه درون بنیواد  بور  ،است شده احیطرّ «محاکات شیود و وسایل موضوا،» گانرسه معیارهای براساس که شعر

 است  استوار محاکات( شیود و وسایل)بیرونی  هایجنبه و محاکات( )موضوا

 یکودیگر  بوه  زیوادی  شوباهت  کوه  دارد وجوود انوواا ادبوی    از بندیطبقه نوا دو ،عربی و فارسی ادبیّات در 

 بنودی  طبقوه  نخسوت،  گرفوت   درنظور  ترکمشو  هوای گونه جزء را ها  ن جهاتی از توان می که ای گونه به دارند

 روزل،  یصویده،  شوعری مثول   هوای «یالوب » مبنوای  بور  کوه  هایی بندی تقسیم است  بیرونی فر  براساس هاسروده

 دسوته  ایون  در انود، شوده  گوذاری نوا   نیوز  ترتیب همینبه و گرفته لورت عربی( در وبیتات)الدّ دوبیتی رباعی،

ا گیورد؛ امّو  فور  بیرونوی )یالوب( لوورت موی      براساسگذاری نوا ادبی یبیل موارد، نا در این  گیرند  می جای

اسوت کوه    ایادبی  ید، منظور نوامیان میمثل رزل یا یطعه سخن به ایگونهاز حقیقت امر این است که ویتی 

 اوّلیّوه و مخاطب  ،ا، کارکرد، انگیزد سرودن/ نوشتن)فر ، محتو« بندی ژانرگانه ردههای ششویژگی»در بیشتر 

تووان  همین اعتبوار موی  با یصیده متفاوت است و به (42 -33  1331ک  زریانی و زریانی، )ر  (تنسبت با وایعیّ

گونور   منزلور هنگامی که بوه  -بندی کرد؛ برای مثال، تمایز یصیده با رزل ای ردهنوا ادبی جداگانه مثابر ن را به

ها و نحود چینش یافیه( نیسوت؛ بلکوه روزل، فرموی نوو بوا       رونی )شمار بیتتنها در فر  بی - شوندمطرح می ادبی

دارد و طبقر مخاطبوان   یجدید کند، کارکردای را عرضه میانگیزد متفاوت در سرودن است که محتوای تازه
                                                                                                                                  
1. Marcus Tullius Cicero 
2. John Dryden 
3. Alastair Fowler  
4. Aristotle 
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گوذاری  توان پذیرفت که نوا  فر  را از این جهت می براساسانواا ادبی گذاری دهد  نا  ی را پوشش میخالّ

ستایش )مدح(، نکوهش )هجو(، مرریوه، حبسویه و         گونرمحتوا و کارکرد هم پذیرفتنی است؛ مانند  اساسبر

نیسوت؛   گونر ادبوی کنندد تنهایی عامل تعیینی ستایشی یا ررای فرد ازدنیارفته، به«محتوا» در این موارد نیز، ارائر

 نوا ادبی دخیل هستند  مثابرها بهبندی  ندر رده های یادشدهگانهاز شش های دیگری نیزفهبلکه مؤلّ

 حبسیه، هجوو، هوزل، طنوز و    اسوت      مرریه، مدح، مانند شعری «ارراض»مبنای  بر شعر انواا بندیرده دو  

 مووارد  بورای  هاسوت  مسوتقلّی از سوروده   هوای مجموعوه  موایگی درون های ویژگی معطوف به بندی تقسیم این

 معیوار  مثابور بوه  را «1رالوب  عنصور » تووان موی  انود، نشوده  بنودی طبقه یا دارندن صیمشخّ هایگذارینا  دیگر که

  نثر دربارد ویژهبه گرفت؛ درنظر مشابه انواا ادبی شناسایی

 تحوواّلتی  دچوار  بوومی  ریور  ایگونوه  مثابور بوه  ،دیگور  ملّوی  ادبیّوات  بوه  انتقالشان فرایند درانواا ادبی  طب به 

 اداموه  خوود  ادبوی  حیات به بتوانند همچنان و  ورند دستبه را جدید حی م با سازگاری یدرت تا شد خواهند

 برمبنوای  دیگور  سووی  از و مکوان  و زموان  زبوان،  گانور سوه  رهوای متریّ بوه  بسوته  سوو، یوک  از ترییرات نای دهند 

 موورد  در بوود   خواهود  متفواوت  گونر ادبوی  )کارکرد( رایی هدف و مخاطبان ادبی، سنّت چون هایی شاخص

 ادبوی  هوای  کوانون  انتقوال،  مسویرهای  انتقوال،  عوامول  ،گونر ادبوی  خاستگاه کردنصمشخّ مشترک،بی انواا اد

 موضووعات  از تواننود  موی  اسوت،  پذیرفتوه  مقصود  ادبوی  جامعر در که تحواّلتی و نوا ادبی گسترش و پذیرش

  باشند مشترک هایگونه تطبیقی - تاریخی بررسی در مطالعه مورد

 از منظوور   یود   می پیش «انواا ادبیالالت » ، بح شودمطرح می «مشترکا ادبی انوا» مقولر که امیهنگ 

 مطالعوه  مورد ادبی نوا ریشر و الل مشترک،انواا ادبی  در که است این حاضر، نوشتار در گونر ادبیالالت 

 نووا  سوه  ی،عربو  و فارسوی  ادبیّات در تطبیقی هایگونه الالت دربارد است  قمتعلّ ادبی - زبانی حوزد کدا  به

 دارنود  عربوی  سرچشومر  ادبی، انواا این است  «عربی الالت» باهایی گونه نخست  است طرح یابلگونه  ررابط

 «فارسوی  الوالت » بوا  هوای گونوه  انود  دو ، شوده  فارسی ادبیّات یلمرو وارد بعدبه اسالمی دورد اوایل از بیشتر و

 - گیورد موی  جای معالر ادبیّات حوزد در بیشتر که - وردم سومین  اندیافته راه عربی ادبیّات حوزد به که است

 اند شده وارد عربی و فارسی ادبیّات دایرد به که است «اروپایی - رربی الالت» با هایگونه
 عربی اصالت باانواع ادبی  .2-3-8-8

 منثور ادبی هایگونه .2-3-8-8-8

 ترکیبوی  یوا  و کارکرد مایهدرون درزمینر یا است؛ نیبیرو فر  حوزد در یا فارسی به عربی از ادبی انواا واردات

 داشوته  را عربوی  و فارسوی  نثور  موضووا  با یادبیّات تاریخ نگارش یصد تطبیقی ادبیّات مورّخ اگرمورد   هردو از
                                                                                                                                  
1. Dominant Essence 
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بیرونوی،   فور  » براسواس  نثر بندی انواارده نخست،  گیرد حوزد نثر بهره در بندینوا طبقه دو از تواندمی باشد،

 ناموه، زنودگی  سوفرنامه،  مقامات، رسواله،  ه،یصّ حکایت، مانند هایی گونه شامل که است «و کارکرد ایهمدرون

 داسوتان  کوتواه،  داستان - (دوستانه و سلطانی هاینامه) اخوانیات و سلطانیات شامل -رسائل/ منشآت/ مکاتیب 

 دیودگاه  ایون  از  اسوت  «کارکرد - مایهدرون» برمبنای نثر انواا تقسیم دو  و نامهفیلم و نامهنمایش )رمان(، بلند

 و تعلیموووی گونووور ولوووف، هجوووو، مووودح، هوووایگونوووهزیر و یرنوووائ گونووور چوووون مشوووابهی هوووایگونوووه

 باشند  مطالعه مورد موضوعات از توانندمی تاریخی گونر عالودبه اخالیی و حِکَمی عرفانی، های گونهزیر

 عربوی  نثور  متوون  ترجمور  گواه  کوه  هسوتند  تاریخی ثرهاین اسالمی، دورد در فارسی نثر هایتجربه نخستین 

 دورد در فارسوی  تواریخی  متوون  اسواس   بلعموی  تواریخ  ماننود  انود؛ شوده  تویلیف  هوا  ن سیاق و سبک به و بوده

 کوه  یوجوود  با اند شده عربی تیلیف مشابه هایمتن شیود به و است استوار شفاهی های روایت بر ها ن اسالمی

 کنود موی  بیشتر عربی مشابه هاینمونه با را خود فاللر ادبی نوا این هجری، نخستین های رنی از گرفتنبا فالله

 نتیجوه  تووان موی  بنوابراین  اسوت؛  عربوی  اوّلیور  هوای متن همان پایر بر  ن بنیاد اامّ گیرد، می خودبه بومی رنگ و

 دارد  عربی الالت ،فارسی ادبیّات در (2)نویسیتاریخ گونر که گرفت

 سواختار  نخستین  راری کوه  است  نویسیتذکره دارد، عربی سرچشمر و ریشه که دیگری منثور بیگونر اد 

 تویلیف  ،«اخبوار  و طبقوات  سویره، » چوون  هوایی نواعنو  با که هستند عربی زبانبه هایی مجموعه دارند، ایتذکره

 211  ف) دینووری  یتیبوه  ناب یعراوالشّ عرالشّ ، (ق 231  ف) جمحی  سالّ بن محمّد یعراالشّ طبقات ؛اندشده

 ابووالفر   األروانی  و  (ق 321  ف) ربّوه  عبود  ابون  الفریود  العقود  ، (ق 231  ف) معتوز  ابن یعراالشّ طبقات ، (ق

 در توذکره  گونور  ،هوا ایون  از پوس   دنو روموی  شومار بوه  نوشتارها گونه نیا از هایینمونه  (ق 351  ف) الفهانی

 بوه  عووفی  محمّد لبا  األلبا  با گونر ادبیاین  ،هجری یرن هفتم وایلدر ا اینکه تا ؛رونق گرفت عربی ادبیّات

  یافت راه فارسی ادبیّات حوزد

 نویسوندگان  و شواعران  زیاد تعداد به هتوجّ با ( ق 1141-311) لفویه و  (ق 1213-323) دورد عثمانی در 

 دلیول  هموین بوه  بوود؛  دشووار  امری العاتاطّ انبوه ربت و عربی، گرد وری و فارسی ادبیّات هایکانون دتعدّ و

 گونور ادبوی  عی از این های متنوّشدند و زیرنوا نوشته تریصیتخصّ رویکردهای با عربی و فارسی هایتذکره

هوای  توذکره »، «هوای شخصوی  تذکره»، «ای()دوره های عصریتذکره»، «های عمومیتذکره» مد؛ مانند  پدید

 تواریخی  تحووّل  سویر  از ای نمونه مختصر، این ( 11 -12  1332 ور،پعلی  ک ر) «تاریخ - تذکره»و « ای منطقه

  دهدمی نشان خاص ایدوره در تطبیقی رویکرد با را گونر ادبی یک

 عاشوقانر  داسوتان  «کوارکرد  - مایوه درون» بوه  معطووف  ادبوی  هایگونه از و یرنائ گونر هایزیرمجموعه از 
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 بازتوا   گنجووی  نظوامی  منظومور  بوا  داسوتان  ایون  دارد  بوی عر الوالت  کوه  بورد  نوا   تووان می را مجنون و لیلی

 و لیلوی  ماننود  ؛شوده اسوت   سوروده   ن از پیوروی  بوه  دیگر منظومر چندین و یافتهفارسی  ادبیّات در ای گسترده

 و انود داشوته  ای ویوژه  اهتموا   موضوا این به عر  وهشگرانژپ کشمیری  بدری مجنون و لیلی و هاتفی مجنون

  (3)اندهکرد بررسی طبیقیت رویکرد با ن را 

 یورن  در نخسوت  کوه  اسوت  «کوارکرد  و مایوه درون فر ،» به معطوف ادبی انواا طبقر مقامات از گونر ادبی 

 شویود  پونجم  یورن  در حریوری  شود   وارد عربوی  ادبیّوات  حووزد  به همدانی مانالزّ بدی  مقامات با هجری چهار 

 یورن  در و افوت یراه  فارسوی  بوه  عربوی  ادبیّوات  از ادبوی  نووا  این داد  ادامه عربی نویسیمقامه در را مانالزّبدی 

 ادبوی  انوواا  بوه  را مقامه گونر ،حمیدی مقامات نگارش با  (ق 553  ف) بلخی ینحمیدالدّ یاضی هجری ششم

 را هوا  ن کوه   رواری  تنهوا  و نگرفت یرار استقبال مورد فارسی ادبیّات در نویسیمقامهوی  از پس افزود  فارسی

  است فراهانی الممالک ادیب امیری مقامات و سعدی گلستان اند، ورده شماربه مقامه
 منظومادبی های گونه .2-3-8-8-2

 را یخالّو  هوای یالوب  عروضی، شعر سرودن است  استوار عربی بر عروض اسالمی دورد در فارسی شعر وزن

 موجوود  هوم  جواهلی  دورد دبیّوات ا در  ن هوای نمونوه  کوه  اسوت  یصیده ،عربی شعر یالب تریناللی طلبد می

 عربوی  الوالت  کوه  فارسی اسوت  ادبیّات  رازین های دوره در شعری هاییالب پرکاربردترین از یصیده است 

 مثابور بوه  شوده و جودا  یصیده نخست بخش از که جدیدی یالب نشیند؛می  ن جایبه رزل یصیده، از پس دارد 

 کوه  ای اسوت یصویده  دارد؛ یعنوی  را وضوعیّت  هموین  نیز طعهی  است یافته استقالل فارسی شعر در جدیدی فر 

شوده   محودود  اجتماعی و اخالیی مضامین و اندرز و پند به اشمایهدرون و دارد یافیه زو   ن هایتنها مصراا

 بدنور  از کوه  اسوت  لتروزّ  بخوش  هموان  رزل، و لترزّ بدون است، یصیده اللی بدنر همان یطعه، دروای  است 

  ستشده ا جدا یصیده

 اسوت؛  شوده  نهواده  روزل  پایر بر نیز مستزاد و مسمّ  بند،ترکیب بند،ترجی  چون ،ابداعی هاییالب شالودد 

انوواا   هوای پژوهشوی  حووزه  از یکی ترتیباین به  نامید «فارسی شعر هاییالب مادر» را یصیده توانمی بنابراین

 فور  » بوه  معطووف  هوای ادبوی  گونوه  بنودی طبقوه  بوه  عربی، مربوو   و فارسی کالسیک ادبیّات در تطبیقی ادبی

  دارند ریشه عربی شعر های یالب در که است «بیرونی

و از اختصالوات   (ص) پیوامبر  تشخصویّ  محوریوت  بوا  هوایی مودح، سوتایش   گونر راز شاخ« نبوی مدای » 

 یالوب  در عرهاش نوا این است  های منظو  فارسی راه یافتهگونهکه به حوزد  استعربی منظو  ادبی های گونه

دوران زنودگی   در کوه  اسوت  زهیور  بون  کعوب  بردیور  گونه، یصویدد ارر از این نخستین و اندشده سروده یصیده
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 بوا  بعود  یورن  هفوت  خواص،  هوای ویژگی و چارچو     با نبوی  مدای با  اامّ» است؛ پیامبر )ص( سروده شده

 اداموه  شواعران  میان در ادبی ررض کی وانعنهب و گرددمی  راز ( هو 111 وفات) بولیری ینالدّ شرف بردیر

 (11  1311 عزیزی، و فؤادیان« ) یابد می

 نیوز  دیگوری  کارکردهوای  ،)ص( پیوامبر  سوتایش  بر افزون ،ی مختلف تاریخ ادبیهادوره در هااین سروده 

 ایون  نضوم  در توا  بودند  ن بر نعرااش للیبی، هایجنگ وجود خاطربه ممالیک عصر در مثال رایب ؛نداداشته

 از کوه  ایسوختی  و رنو   از وسویله بودین  و دهنود  یورار  پروردگوار  نزد شفاعت واسطر را پیامبر )ص( ،هاسروده

 ریوف، الظّ شوا   بولویری، (  13  1351 سولیم،  رزقر ک  ) ابندی رهایی بود، شده ناشی هاجنگ این عوارض

 سورایندگان  از حمووی  رحجّو  ابون  و مولولی  ینعزالدّ ی،حلّ ینالدّلفی عسقالنی، حجر ابن مصری، نباتر ابن

 از ایویوژه  بخوش  نیوز عثموانی   دورد در ایون زیرگونوه    رونود می شماربه ممالیک دورد در شعر نوا این نامدار

  ف) حلبوی  نحواس  ابون  دیووان  گانرسه مدای  از کیی کهچنان ؛است داده اختصاص خودبه را شعر هایدیوان

  ف) الویالطّو  خوال  شوعر  دیووان  از بخشوی  ، (هو 1111 -1125) موسوی ینالدّشها  اشعار دیوان ، (هو 1152

 باشوا،  موسوی  ک ر ) اسوت  افتوه ی اختصواص  پیوامبر  مودح  به ( هو 1143 -1151) نابلسی عبدالرنی و ( هو 1111

 ( 411 و 412-415 ،313-313 ،31  1333

هوایی  نیز تعمویم داد؛ گونوه  « مدای  رضوی»و « مدای  علوی»های گونهتوان به زیراین مورد را همچنین می 

 بادی محمّود هوا و ولوی  مثوال، یلموه   رایبو  های فارسوی و عربوی دارنود؛   ادبیّاتهای فراوانی در تاریخ که نمونه

هوای تواریخی پیودایش  روار و ارتبوا   ن بوا       بودون درنظرگورفتن زمینوه    - مدای  رضوی را گونر( زیر1334)

 افوزون های مشابه، و نمونه اند  اگر در پژوهش یادشدهررسی کردهدر دو محور محتوایی و بالری ب -ها فرامتن

هوای فرامتنوی و معیارهوای دیگور بررسوی      فوه هوا و مؤلّ گونهبر ابعاد محتوایی و بالری، به بررسی رابطر تنارری 

 ادبیّوات عمول بوه حووزد تواریخ     در ها، پرداخته شود، این پژوهش مده است 2 -2که ذیل بخش  گونهتطبیقی 

 شوند ی وارد میتطبیق

 فارسی اصالت باانواع ادبی  .2-3-8-2

 اسوت،  عربوی  عوروض  وزنوی  نظا  تیریر تحت اسالمی دورد در فارسی کالسیک شعر هاییالب اینکه وجود با

 هوا  ن بوودن ایرانوی  بوه  نیوز عر   پژوهشگرانی که حتّ نحویبه دارند؛ ایرانی ریشر که هستند نیز هایییالب اامّ

 هوای منظوموه  سورودن  بورای  که داند می فارسی شعر اختصالات از را مثنوی یالب ینالدّجمال  دانکرده اذعان

 وحودت  و انسوجا   از داسوتان  حوواد   جوه یدرنت و دهود موی  یورار  شواعران  اختیوار  دررا  ایویژه امکانات بلند،

 هوای ترجموه  انتقوادی  - تولویفی  همچنین بوه بررسوی   یو  (213    1313ر ک  ) دشومی برخوردار بیشتری
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 عربوی  معالور  ادبیّوات  در هوا ترجموه  ایون  تویریر  از و اسوت  پرداختوه  عربی زبان به خیّا  رباعیات منظو  و منثور

 درزمینور  پوژوهش  تطبیقوی، بوا    ادبیّات پژوهشگران برای که است معتقد و کند می یاد «یخیّام پدیدد» مثابر به

 بواور  به ( 222-111  همانر ک  ) است گشوده همچنان عربی ادبیّات بر خیّا  رباعیات محتوای و ساختار تیریر

 هوز   بحور   ن وزن و    شودمی تشکیل مصراا چهار از که است فارسی شعر الیل انواا از نوعی رباعی» وی

 فور  » بوه  معطووف  هوای گونوه  بنودی  طبقوه  ذیول  کوه  - ادبوی  نوا این (51  الف 1313 ،الدّین جمال) « باشدمی

 سورایندگان  اسوتفادد  موورد  یپرکاربرد شعری یالب مثابربه دری فارسی ادبیّات  راز از -ردگی می یرار «بیرونی

 بورای  یوالبی  کوه  عثموانی  دورد در ویوژه بوه  یافوت؛  راه نیوز  عربوی  ادبوی  انوواا  یلمورو  به تدری به و گرفت یرار

 دوره ایون  سورایان رباعی از لسیابالنّ عبدالرنی و العاملی ینبهاءالدّ البورینی، حسن  شد عربی عامیانر های سروده

 ( 131  تابی ضیف،ر ک  ) روندمی شماربه

 از بعضوی  کوه  هسوتند  دوره ایون  در عربوی  عامیانور  شوعرهای  انواا از« موشّحات، موالیا، زجل، دوبیتات و بنود»

از دیووان  در عصر عثمانی سرایندگانی بودند که بخشوی   دارند  فارسی هایدوبیتی رباعی/ با هاییتناسب ها ن

عنووان   ای را بوا هوای جداگانوه  دادنود  برخوی دیگور هوم مجموعوه     شعر خوود را بوه موشّوحات اختصواص موی     

حواس  ق (، ابون النّ  1151ابلسوی )ت   ق (، النّ 315کردنود  البوورینی )ف    تودوین موی  « موشّو  »یوا  « موشّحات»

ق (، الحُبوووری )ف   1141دیقی )ف  ق (، الصّوو 1111ق (، ابوون معتوووق الموسوووی )ف   1152الحلبووی )ف  

هوای  ق ( از شاعران نامدار موشّ  در ایون دوره هسوتند  برخوی نمونوه     1113ق ( و الکیوانی )ف   1114حدود 

 ابلسی   دوبیتی چهارمصراعی هستند؛ مانند این مورد از عبدالرنی النّ موشّ  مانند رباعی/

ّ  وووووووووووو  ش ل ووووووووووووون  ش.ش1 شلنوووووووووووواش اووووووووووووو  ش  
شعوووووووون ا ش  شة وووووووو.ش2  ن  شل نوووووووواششوووووووویش ووووووووا  

 

 

ش وووووووووووو    ش شل نوووووووووووواش وووووووووووون  ش اوووووووووووو ش ووووووووووووا  
بووووووووووووووووووووو    شفنووووووووووووووووووووون  ششيفشجنوووووووووووووووووووووني  َم 

 

ش(22:ش1111،شي) فند
در میوان موا     2 یود   مانده از ماست  یومی داریم که بر منطقر سول  فورود موی   های برجای ن سرزمین و خانه  1)ترجمه  

  (نر استت شما هگویند  جنون من برای محبّگفتند و میکسانی هستند که از روی اشتیاق می

  اسوت  مقفّوی   ن هوای مصرا تما  و دارد بیت دو رالباً که است بسی  بحر در عربی شعر نوعی نیز« موالیا» 

 کوه  اسوت  شوعر  انواا از یکی عربی در و است فارسی «دوبیتی» همان نیز است دوبیت  ن مفرد که «الدّوبیتات»

 درمجمووا  «(.ثنو »ش:73،شجش1111ش،یود شننیو ز ر.ک:ش) سورایند موی  مجالس در را  ن موشّ ، و موالیا همچون

 کوتواه  هوا  ن یالوب   کرد خالله سه محور در رباعی/ دوبیتی با را عربی سرودهای این اشتراک وجه توانمی

دو  دوبیتوی  ربواعی/  ماننود  دوبیتوات  و موالیا هستند، چهارمصراعی  ن های نمونه بعضی که موشّ  جزبه و است

 بوا  هموراه  را هوا  ن گواه  و شدندمی خوانده به  واز هستند که ایعامیانه هایودهسر ند؛دار بیت )چهار مصراا(
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  دندسرو می مجالس در موسیقی

 بنودی طبقوه  در کوه  اسوت   رواری  از اسوت،  بووده  افسوان  هزار  ن فارسی و اللی نا  که شب یک و هزار

 پژوهشوگران  اذعوان  و خوان مورّ گوواهی  بوه  کوه  ارور  ایون  گیرد جای می« کارکرد و مایهدرون فر ،» هایگونه

 هموین  بوه  محودود  تنهوا  ، ن تیریر حوزد و دارد ایرانی سرچشمر است، یافته راه عربی به فارسی ادبیّات از عر 

 موورد  نیوز  دیگور   روار  نگارش برای الگویی مثابربه  ن پردازیداستان شیود بلکه نیست؛( شب یک و هزار) ارر

 شوده  ترجموه  فارسوی  زبوان  از الل در کتا  این که گویندمی ندیم ابن و مسعودی  »است گرفته یرار استفاده

 از تقلیود  بوه  و پرداختنود موی  کتوا   ایون  هوای داستان ویراستاری به ما، زمان ادیبان که  افزایدمی مسعودی بود 

 بوا   اسوت  نووا  هموین  از کموابیش  هوم  دمنه و کلیله (211  1313 هالل، رنیمی) « ساختند هاداستان ها  ن شیود

 واسوطر بوه  عربوی  ادبیّوات  در  ن تویریر  اامّ است، هندوان به قمتعلّ و سانسکریت زبان به کتا  الل اینکه وجود

فابول )داسوتان    گونور ادبوی  از پیامدهای این ترجموه، پیودایش     است بوده کتا  پهلوی متن از مقفّ  ابن ترجمر

 عربی است  ادبیّاتحیوانات( در 

 زیمواادبی  هایگونه. 2-3-2

 هوای زبوان  ادبی یلمرو در مشابه هاییگونه ،فارسی و عربی تطبیقی ادبیّاتموازی در تاریخ  هایگونه از منظور

هوا  ناموه هوا(، فتووّت  اندرزنامه )پندناموه(، سوفرنامه، منوارره، منشوآت )ناموه      گونر ادبیمانند  یا که است مختلف

ماننود داسوتان   یوا اینکوه    ؛دارنود  را خوود  بومی و ملّی اتادبیّ الالت)رسایل جوانمردان(، چیستان )معما/ لُرز(، 

  روندشمار میهای دیگر بهزبان ادبیّاتوارداتی از  انواا ادبیاز نامه و شعر نو، ، فیلمنامهنمایشکوتاه، رمان، 

 بووده  متویرّر  طورف مقایسوه   ادبیّوات ادبوی   هوای گونه از شانتاریخی تحوّل سیر در است ممکن ،ادبی انواا این

 و بینوامتنی  روابو   ادبوی،  سونّت  هوا، بر یند فورامتن  هاگونه ها وابسته به  ن نیست  ن ادبی موجودیّت اامّ باشند،

انوواا  ) هوا مجموعوه  ایون  در کوه   راری است  ادبی  رار از ایمجموعه در  فرینندگان بینی جهان و هنری ذوق

 مشوترک  هوای ویژگوی  ایون  اگر هستند  مشابهی و مشترک هایویژگی دارای جهاتی از گیرند، می یرار (ادبی

 وجوود بوه  مووازی  هایگونه لرمسئ شود، تبدیل رالب عنصر به باشد که ایاندازهبه متفاوت هایزبان ادبیّات در

   یدمی

 بنودی طبقوه  «کوارکرد  - مایوه درون» معیوار  براسواس  کوه  ادبی انواا از ایشاخه عربی، و فارسی ادبیّات در 

 از کووه ل()ترووزّ نسوویب ولووف، هجووو، موودح، هسووتند  موووازیادبووی  هووایگونووه شوومار از بیشووتر شوووند، مووی

 بودوی   شووند می شامل را موازی هایگونه از ایگسترده حوزد روند، می شماربه یرنائ گونر های زیرمجموعه

  ن هوای خهزیرشا بیان داند، بهمی هاعر  نزد شعر حوزد در ادبی نوا ترینمعروف ی راگونر رنائ اینکه ضمن
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 از هوا نیوز   بنودی  تقسیم این شمار کند  می اشاره ابن رشیق ییروانی و عسکری هالل ابو چون منتقدانی دیدگاه از

پایوه  « ولوف »» که گیرد می نتیجه چنین پایان در ایشان  (135-134  1331ر ک  ) است متریر عدد، نُه تا چهار

 دروایو   بکواهیم؛  یکی به خواه و ببریم باال را تا نُه عدد انواا این تعداد است  خواه عربی شعر انواا همر بنیان و

 حسوا  بوه  دیگور  بعضی های زیرشاخه از را انواا از بعضی کند، می کم را انواا این شمار  نکه کند  نمی فریی

 شومار بوه  هجوا  انوواا  از را عتوا   یوا  دهود موی  یرار مدی  ذیل در را فخر و نسیب و ررا که طورهمان  ورد؛ می

  ن اعظوم  بخوش  ،فته شودرگ درنظر فارسی نیز ادبیّات در یرنائ گونر هایمجموعهزیر اگر همان() «  ورد یم

 ایون  تووان موی  بنابراین مرریه، حبسیه و عاشقانه؛ گونر ادبینند اگیرد؛ ممی یرار ها یبند میتقس نوا همین ذیل در

  داد یرار موازی هایگونه زیرمجموعر در دارند که مشترکی و مشابه های ویژگی اعتبار به را انواا

گونوه کوه از نوا   ن    فارسی و عربی است  این نووا ادبوی  ن   ادبیّاتهای موازی در گونهیکی از « نامهفت »

 گونور تووان  ن را ذیول   ؛ از ایون رو موی  است بودهحاوی پیا  پیروزی ای پیداست، در شکل نخستین خود، نامه

هوای  ناموه مورور زموان فوت    ا بوه امّو  ؛ر در ابتدا نوشتارهای کوتاه منثووری بودنود  بندی کرد  این  رارده« منشآت»

ای کوه  گونوه هوا افوزوده گشوت؛ بوه    دگردیسی بر کمیّوت و کیفیوت  ن   فرایندشد و در طیّ  منظو  هم سروده

 نود  اگونوه تعریوف کورده   است کوه  ن را ایون   سببهمین به یافتند  افزون بر کارکرد سیاسی، کارکرد ادبی نیز

 سولطان  مسولّ   نیروهوای  پیروزی تجلیل باالتر  ن از و تولیف به نارر است ایاستادانه بسیار ادبی ارر نامهفت »

 و سیاسوی نیموه  کوه ادبی  نوا این خو  هاینمونه از کی  یدشمنان ارعا  و ارانی تشجی  و دریا و خشکی در

در  گونوه هوای ایون   از نمونوه  موورد  دو(  243  1315 ،1یسلوو « )اسوت  کوانیزا  یلعور  نامرفت  است، حماسینیمه

 بوه  و دهوم  یورن  لاوّ رنیم در یانصوه بن محمّد یننالرالدّ که است اینامهفت  کیی عربی عصر عثمانی، ادبیّات

 ارور  عثموانی،  فتوحوات  از کووچکی  هوای یطعه دیگری و است سروده «مجر» در سلیم سلطان پیروزی مناسبت

 مشوابه   رواری  هوای عربوی ایون دوره،   ناموه فوت   ( 13-12  1335 ک  بروکلموان، ر ) است دهم یرن در زیتونی

 شورح  هوا  ن در کوه  هسوتند  ( هوو  1141 -311) فارسی عصر لوفویه  ادبیّاتهای دورد موازی خود در نامه فت 

فوت  یلعور   »اسوت؛ ماننود     موده  بوزر   فرمانودهان  و امورا  ای پادشاهان افتخارات و هاپیروزی ها، جنگ احوال،

 طاهر وحید یزوینی محمّداز « یندهار

 گسوتردد  و جودّی  روابو   کوه  است بوده ایگونهبه عربی های سرزمین و ایران اجتماعی -سیاسی وضعیّت 

 مویالدی  سودد بیسوتم   گردد  بازمی میالدی بیستم یرن اوایل و نوزدهم یرن اواخر به اروپایی کشورهای با ها ن

 از ناموه نموایش  و رموان  کوتواه،  داستان نو، شعر است  عربی و فارسی دبیّاتا در اروپایی انواا ادبی رهور دورد

                                                                                                                                  
1. Bernard Lewis 
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 اروپوایی  - رربوی  انوواا ادبوی   تویریر  تحوت  کوه  هسوتند  عربوی  و فارسوی  معالور  ادبیّات در شاخص ادبی انواا

 یطووالن  ایپیشینه عربی و فارسی ادبیّات در پردازیداستان و نگاریحکایت یافتند  گسترش و  مدند وجود به

د  در عصور حاضور،   دار اساسوی  هوای تفواوت  2رموان  و 1کوتواه  داسوتان  گونور  بوا  هوا  ن ساختار و فر  اامّ دارد،

کوه بواز فرینی روایتوی تواریخی در     « رموان تواریخی  »المللی، رمان است  پرکاربردترین نوا ادبی در سط  بین

با تکیه بر این فرضیر بنیوادین کوه   »ی دمحمّنیا و   ولیاست گونر ادبیهای این یالب رمان است، از زیرمجموعه

عربوی و فارسوی    ادبیّوات اروپا بوه   ادبیّاتاز « رمان تاریخی»ویژه  رار مترجمان نویسنده(، در انتقال هترجمه )و ب

است، بوه بررسوی سویر     نقش انکارناپذیری داشته و به پیدایش یک گونر ادبی جدید در زبان مقصد منجر شده

 پردازند می( 135  1332)« عربی و فارسی ادبیّاتاروپا تا  اتادبیّاین نوا ادبی از 

 داسوتان   روازگر  نبوود  یکوی  بود یکی مجموعر با را زادهجمال علیمحمّد فارسی، معالر ادبیّات تاریخ در 

 ادبوی  خوان مورّ بوین  عربوی  کوتواه  داسوتان مجموعه دربارد پیدایش اوّلین دانند  می اروپایی شیودبه ایرانی کوتاه

 یوک  اسوت   عربوی  ادبیّوات  و زبان یلمرو گستردگی هم ناهماهنگی این دالیل از یکی ندارد؛ وجود نظر فاقاتّ

 خلقوی  علوی  کوه  دارد نا   (  1331) خریف ربی  و عربی، کوتاه داستانمجموعه نخستین که است این دیدگاه

 یوا  انتشوار  تواریخ  در الفاخوت  از نظور لورف (  111  1331 حسینی،ر ک  ) است کرده منتشر سوریه در را  ن

 و فارسوی  زبوان  در ادبوی  گونور  ایون  اشوتراک  خاص، وجه ملّتی یا نویسنده یک به کوتاه داستان نخستین تعلّق

  است اروپایی - رربی هاینمونه از پیرویبه  میالدی بیستم یرن در  ن پیدایش عربی

 المالئکوه،  نوازک  و یوشوی   نیموا   تنیس یکدیگر به شباهتبی نیز عربی و فارسی نو شعر پیدایش وضعیّت 

  بشوخورهای  الحُورّ(،  )شوعر   زاد نوو/  شعر دربارد ها ن ادبی رنظریّ  هستند عربی و فارسی نو شعر گذاران انیبن

 ادبوی  هوای تئووری  بوا   شونایی  و  مریکوایی  و اروپایی ادبی  رار ترجمر ها سرچشمه این از یکی دارد  دیمتعدّ

 شوعرهای  مسوتقیم  تویریر  نتیجور  بخشی است، رر  از رمتیرّ که نیما ادبی هایدیدگاه از  ن یسمت است  رر 

 را فارسوی  کالسویک  شوعرهای  یافیور  و وزن های محدودیت که بود شعر از جدیدی فر  با  شنایی و فرانسوی

 والوت  ادبوی  هوای هنظریّو  شوعرها و  و بلژیکوی  ، شاعر3امیل ورهارن هایسروده داروا  نیز دیگر بخش نداشت 

 ( 41  2535 ک  نیما یوشی ،ر ) است  مریکایی شاعر ،4تمنوی

 رور   ادبیّوات  در را  ن الولی  هوای ریشوه  المالئکه، نازک ادبی رنظریّ فکری هایخاستگاه کردندنبال با 

 هوای سوروده  بوه  کوه  سوت ا رو ایون  از اسوت؛  گذرانده رر  در را خود زندگی از بخشی   ایشانشود یافته می
                                                                                                                                  
1. Short Story 
2. Novel 
3. Emile verhaeren 
4. Walt Whitman 
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 وی  بوود  منود  عالیوه  1وردزور  و 1کوولری   ،1وایلود  اسوکار  ،5، ییوتس 4الیووت  ،3کیتس نجا ،2شلّی ،1بایرون

 کورد   ترجموه  عربوی  به را هایشرزل از یکی لذا و پرداخت می 3شکسپیر  رار مطالعر به بود دانشجو که زمانی»

 تحوت  و لوذا  باشود  بلنود  اشعار این از اینمونه عربی اد  در داشت که دوست و بود انگلیسی بلند اشعار شیفتر

 (154  1331 دی،سیّ) « سرود را « حلیاةششأ اة» بلند شعر ،انگلیسی اشعار تیریر

 ایرانوی  روشونفکران   »هستند عربی و فارسی معالر ادبیّات در نورهور هایگونه از نیز 11نامهنمایش و رمان 

 کوه  ایرانیوانی  نخستین شوند  می  شنا یهروس و فرانسه ادبیّات راه از ادبی جدید انواا با ملّی بیداری های سال در

 یوا  و ای(مراروه  طوالبوف،  ) خونودزاده،  مهاجرنود  تواجران  و روشونفکران  نویسوند یوا   موی  ناموه نموایش  و رمان

 از را نثور  سوواد، کوم  مورد   بورای  نوشوتن      کرموانی(   یاخان میرزا الفهانی، حبیب )میرزا سیاسی های تبعیدی

  ن بوه  - روزناموه  و نامهنمایش و داستان در مثل کاربرد - یینو های تیابلیّ و د ور درمی اش بهکهنه هاییالب

 محصوول  هوم  عربوی  معالور  ادبیّوات  در نامهنمایش و رمان گونر پیدایش (13  1311 میرعابدینی،) « بخشدمی

 را مصور جوری  ه 1213 در سوال  اینکوه نواپلئون   از پوس  فرانسه اسوت   ویژهبه اروپایی - رربی ادبیّات با  شنایی

 بورای  عور   نالمحصّو  نخسوتین  و دشو  رور   دنیوای  با عر  جهان ارتباطی پل به تبدیل فرانسه ،کرد تصرّف

 معالور  ادبیّوات  بوه  اروپوایی  هوای گونوه  انتقال یندافر از بخشی شدند  اعزا  پاریس به نوین هایدانش فراگیری

 است  تعامالت همین  وردره ،عربی

 داشوته  مرحلوه  سوه  عربوی،  و فارسوی  معالر ادبیّات به اروپایی - رربیانواا ادبی  دگردیسی و انتقال فرایند 

 لوورت  هوا ناموه نموایش  و کوتواه  هوای داسوتان هوا،  رمان شعرها، از که بوده هاییترجمه نخست، مرحلر است 

 نیمبوا  و ادبوی  هوای هنظریّو  بوا  عور   و ایوران  نویسوندگان  و شواعران  سویک از مرحله، دومین در است  گرفته

 اسوت،  گرفتوه  لوورت  که هایی ترجمه تیریر تحت دیگر سوی از و شوندمی  شنا هاگونهاین  به مربو  تئوری

 و بر ینود  ،شوود نامیوده موی   «نوو وری  مرحلر» که سو  گا  دارند  اللی هاینمونه مشابه  راری تولید در سعی

 سوازگارتر  جدیود،  ادبوی  محوی   بوا  جدیود  هوای گونوه  کوه  اسوت  مرحلوه  این در است  پیشین مرحلر دو نتیجر

                                                                                                                                  
1. George Gordon Byron (Lord Byron) 

2. Percy Bysshe Shelley 

3. John Keats 

4. Thomas Stearns Eliot 

5. William Butler Yeats 

6. Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde) Oscar Wilde) 

7. Samuel Taylor Coleridge 

8. William Wordsworth 

9. William Shakespeare 

10. Play 
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 بوومی  هوای مایهدرون با ایتازه  رار ،اهگونه این از هرکدا  ذیل در و گیرند می خودبه یمحلّ لبرر و شوند می

 یورن  نیمور  از پویش  توا  عربوی  ادبیّوات  در» نامهنمایش ادبی نوا نمونه، برای  ید؛می پدید شخصی های سبک و

-1111) «قواش النّ موارون »  ورد، روی ادبوی  نووا  ایون  بوه  که کسی نخستین نبود  شدهشناخته میالدی نوزدهم

 ن  2موولیر  «1بخیول » نامور نمایش تیریر تحت که بود  (  1141) «بخیل» وی نامرنمایش نخستین    بود (   1155

 ترجموور بووه الخیووا  یوسووف و اسووحاق ادیووب ،«قوواشالنّ سوولیم» ماننوود گووریدی افووراد وی از پووس نوشووت  را

 و 5راسوین  از دو هور  4فودر  و 3 نودروماک  هوای  ناموه نموایش  ماننود  پرداختند؛ فرانسه ادبیّات از هاییامهن نمایش

 توفیوق  اباره، عزیز شویی، احمد  توسّ بیستم یرن در نویسینامهنمایش سپس ؛1کورنی از 1هوراس نامرنمایش

 ( 41  1313 هاشم، و بقاعی) « رسید شکوفایی به دیگران و انطون فرح و فارس بشر و الحکیم

 گيرینتيجه. 3
ای، تکووینی، دیوالکتیکی،   ناموه نگواری؛ ماننود رویکردهوای زنودگی    ادبیّوات بور رویکردهوای مرسوو  در تواریخ      افزون

فارسوی و عربوی اسوتفاده     ادبیّوات شیود جدیدی در نگوارش تواریخ    مثابربه« رویکرد تطبیقی»توان از   میکارکردگرا و  

 داد  نظور یورار   مودّ  منزلور الگووی پوژوهش   ر انوواا ادبوی را بوه   توان نظریّها میادبیّاتگونه تاریخ کرد  برای نگارش این

بنودی   مووازی رده  هوای گونوه مشترک و  های ادبیگونهتوان در دو مجموعر های تطبیقی را میاین الگو، گونه براساس

ه مقایسر انواا ادبوی منتخوب، محودود بوه دورد     نظر گرفت  نخست اینکها درکرد و دو مبنای زمانی را برای بررسی  ن

های یک نوا/ زیرنوا ادبی در کولّ  فارسی و عربی باشد  دو  اینکه، بررسی تطبیقی ویژگی ادبیّاتدر تاریخ  یصمشخّ

 سیر تحوّل تاریخی و دگردیسی  ن انجا  گیرد  فرایند

 از «رویکورد تطبیقوی  » براسواس  مختلوف  یهوا زبوان  در ادبوی  انوواا  تاریخی تحوّل به مربو  هایدگرگونی بررسی 

 ،هوا  ن شودن وجووه اشوتراک و اخوتالف    صهای مختلف تیریرگوذاری و تیریرپوذیری و مشوخّ   با کشف حوزه سویک

 سووی  از و ؛شود  خواهود  ملل سایر ادبیّات با مقایسه در ملّی ادبی انواا جایگاه از روشنی دریافت و درک ایجاد موجب

 ادبیّوات  جهانی فضای در را خود ادبی موجودیّت تا شود می فراهم بررسی مورد ملّی هایاتادبیّ برای امکان این ،دیگر

  ورند  دستبه  ن در جایگاهی و کنند اعال 

هوایی از تواریخ   بوه جنبوه   هت سوودمند خواهود بوود  نخسوت اینکوه     از سه ج نگاری با رویکرد تطبیقیادبیّاتتاریخ  

ی  ن را نادیده گرفتوه  های ملّادبیّاتخان تاریخ پردازد که ممکن است مورّسایر ملل می ادبیّاتی در ارتبا  با ملّ ادبیّات

                                                                                                                                  
1. L'Avare 

2. Jean-Baptiste Poquelin (Molière) 

3. Andromaque 

4. Phedre 

5. Jean-Baptiste Racine (Jean Racine) 

6. Horace 

7. Pierre Corneille 
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المللوی فوراهم   ی را در سوط  بوین  هوای ملّو  ادبیّوات شودن    دو ، زمینر مطرحباشد ها مرفول مانده ن ازنظریا اینکه  باشند

گیورد کوه در   المللی یرار میاز نویسندگان یا نهادهای بیندسته ه در اختیار  نلیّالعات اوّابزار و اطّ مثابرکند  سو ، به می

 جهانی هستند  ادبیّاتاندیشر تدوین تاریخ 

 هانوشت. پی4
ر متقابول  ر از دیگری باشد و بخش دیگری از  ن، استوار بر تیریر و تویرّ ل دو پدیده، متیرّگاه که بخشی از رشد، توسعه و تحوّ ن( »1)

 (452  1331)زریانی،  « نامیمو را متنارر و این نوا رابطه را تنارری میها باشد، رابطر  ن دبین  ن

  1335)زریوانی،   « انود بیان رویودادهای تواریخی پرداختوه   به شکل روایی به مقصود ما از ژانر تاریخ، همر نوشتارهایی است که»( 2)

هوای  تواریخ » )شرح تاریخ زنودگی یوک فورد(،    «لیهای اختصاتاریخ» ،«های عمومیتاریخ»هایی چون این نوا ادبی، زیرنوا (54

 ها دارد یا ترکیبی از این «ایهای منطقهتاریخ»، «ایدوره

 ،(1344) زکوی العشوماوی   محمّود  ،(311-213  1333رنیموی هوالل )   محمّود (، 213-223    1313ین )الدّسعید جمالمحمّد( 3)

جداگانوه بوه بررسوی تطبیقوی      ورطو در  رار خود به هرکدا ( 2111ر )وعلی حنط محمّداحمد  ( و1312) محمّدحمن ابراهیم عبدالرّ

بازتوا  ایون داسوتان را در     ،جوز فارسوی و عربوی   علی حنطوور بوه  محمّد  نداهعربی و فارسی پرداخت ادبیّاتداستان لیلی و مجنون در 

 ست ا ترکی و فرانسوی نیز نشان داده ادبیّات

 منابع
 تهران  بنگاه ترجمه و نشر کتا   رضازاده شفق لادق  رترجم  فارسیتاریخ ادبیات   (1331اته، هرمان )

 شر.الن  و  ةباعمصر للط   ةهضالن   : دارةقاهر ال .عند العرب قد األديبأسس الن   .(6991) ، امحديمحد بدو أ
 تهران  بنگاه نشر اندیشه   اهلل مجتباییفت  رترجم  یقاهنر شاعری  بوط  (1331ارسطو )

 الفکر. دمشق: دار .العصر العثماين حات يفاملوش   .(6999) ، جمديأفند
ترمجاا : ا.  .م( 6191 ةالفرنساا  ةاحلملاا یم حص اا 6161)مااف فااصر مصاار  : العصاار العثمااايندب العااريباتریااا األ .(5991بروکلمااا ، کااار  )

 ة: اهل ئاااةقااااهر لا .ب( 51-51اسااا  )أ( و القسااا  الص   51-51امف )عمااار راااابر عباااداسل ا، القسااا  الث اااو  ياز حجااا يحمماااود فهمااا
 الکصاب. ةالعام   ةاملصری  

 یف.الد   دار عالء :دمشق . دالس   ا غس   ةترمج .ما األدب املقار ؟ .(6991)روسو آندره م شا و  کلود پ شوا؛  یربرونا، پی
 .ةالعصری   ةبریوت: منشورات املکصب ة.املدارس واألنواع األدب  .(6919) هاش  يسام، شف ق؛ يالبقاع
یاسم مختواری و   ترجمه و تحقیق  نوشتر اد  عربیهای فارسی بر سنگنگاره  الف( 1313) عیدسّال محمّد ین،الدّجمال

 دانشگاه اراک  اراک   محمود شهبازی

سووعید  رترجموو  عربووی و فارسووی ادبیّوواتتطبیقووی  پژوهشووی تطبیقووی در  ادبیّووات   ( 1313) -----------------

 شیراز  دانشگاه شیراز   اهلل میریادرید فضلسیّویراستار    و حسین کیانی پور حسا 

  بررسی  رار نقدی در ادبّیوات داسوتانی ایوران و سووریه  پژوهشوی در ادبیّوات تطبیقوی         (1331حسینی، شکوه سادات )

  131-115، (1) 1، های نقد و ترجمر زبان و ادبیّات عربیپژوهش

 .صاب العريب: دار الکةاهر قال .العصر احلدیثصر املمال ك والعثمان ني و دب العريب واترخي  يف عاأل .(6911رزق سل  ، حممود )
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 ادبیّوات تواریخ    (1354) هربوک، ایووان   و کلیما، اوتاکار؛ بچکا، یرژی؛ سویپک، یورژی؛ بیچکوووا، دراکوو    ؛ ریپکا، یان
 تهران  بنگاه ترجمه و نشر کتا    عیسی شهابی ترجمر  ایران  از دوران باستان تا یاجاریه

 الفکر. بریوت: دار .يشری  يعل :بصحق ق .اتج العروس مف جواهر القاموس .(5991) يالواسط مرتضی احلس ين حمم د، ينفح ي دزب
پونجم بوه    ر و دگردیسوی ژانرهوا توا میانور سودد     تاریخ ادبی ایران و یلمرو زبان فارسی  تطوّ  (1311) د مهدیزریانی، سیّ

 ن تهران  سخ  ادبیّاتتاریخ  رانضما  نظریّ

ل، تحریور دو ،  چاپ اوّ  شناسی شعر ایران در یرن بیستمانداز شعر معالر ایران  جریانچشم  (1331) ------------

 تهران  رال  

 تهران  فاطمی   (1ایران ) ادبیّاتتاریخ  ( 1334) ------------

 می تهران  فاط  ( با رویکرد ژانری4ایران ) ادبیّاتتاریخ  ( 1335) ------------

تهوران     تواریخی  – ر ژانور )نووا ادبوی(  رویکورد تحلیلوی     نظریّو   (1335لوباغ، )  یربانمحمودرضا  و ------------

 هرمس 

(، 12) 11، فرهنگسوتان  نامور  رد ژانوری در مطالعوات تواریخ ادبوی     رویک ( 1331و سیّد جواد زریانی ) ------------

31-51  

 تهران  سمت   حسن فروری ترجمر  تطبیقی )رسالر راهبردی( بیّاتادعمومی و  ادبیّات ( 1331ژون، سیمون )

 مشهد  ترانه   ر ادبی(نیما و نازک المالئکه )بررسی تطبیقی نظریّ ( 1331) د حسیندی، سیّسیّ

 : دار املعارف.ةالقاهر  ،ةان الث   ةبعالط  ش.امو  واالمارات: الش  عصر الد   .(اتعبدالسالم )يب يمحد شوقأض ف، 
 .ةالعقود بریوت: دار .األدب املقار  طب ق يفالص  و  ةظری  الن   .(6911براه   )إ، حمم دمحف عبدالر  

 روق.: دار الش  ةقاهر ال .األدب املقار و  يقد املسرحالن   دراسات يف .(6911) يزک حمم د، يالعشماو 
 ارشود   نامر کارشناسوی پایان  نیتاریخ ادبیّات تطبیقی فارسی و عربی در دورد لفویه و عثما ( 1332پور، اسماعیل )علی

 استاد راهنما  سید مهدی زریانی، دانشگاه فردوسی مشهد 

 تهران  امیرکبیر   شیرازی دزاداهللد مرتضی  یتسیّ ترجمر  ات تطبیقیادبیّ ( 1313) محمّدرنیمی هالل، 

طبیقوی در عشوق عوذری و    عربوی و فارسوی  پژوهشوی نقودی و ت     ادبیّاتلیلی و مجنون در  ( 1333) -------------
 نی نشر تهران    ترجمه و شرح هادی نظری منظم و ریحانه منصوری  عشق لوفیانه

 ، هترا : توس.الط بعة اخلامسة .اتریا األدب العربی .(6811، حنا )يالفاخور 
لووکی و  سبک شعری یا نی و تیریرپذیری  ن از ادبیّات مصونوا مم   (1311فؤادیان، محمّدحسن و محمّدرضا عزیزی )

  32-11، (4)، بهار اد  عثمانی 

 تهران  علمی و فرهنگی   ملک بهارر ماهترجم  ن امپراتوری عثمانیاستانبول و تمدّ ( 1315یس، برنارد )لو

 اآلداب. ة: مکصبةقاهر ال ،ةان الث   ةبعالط   .املقارين املقار  حنو أتر ا مدرس  عرب   يفاألدب شيف .(1001علی حنطور، أمحد )حمم د
 تهران  چشمه  ،دو  چاپ  2 و 1جلد   نویسیِ ایرانداستان لدسال ( 1311میرعابدینی، حسن )
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 دمشق: دار الفکر. .: العصر العثماينریا األدب العريبات .(5999موسی ابشا، عمر )
   گوتنبر  تهران  ارزش احساسات و پن  مقاله در شعر و نمایش  (2535یما یوشی  )ن

شناسی رمان تاریخی فارسی و عربی )از سور والتور اسوکات انگلیسوی و     نوا ( 1332راهیم محمّدی )، بهارک و ابنیاولی

  111-135، (11) 3، نامر ادبیّات تطبیقیکاوش میرزا خسروی کرمانشاهی(  جرجی زیدان تا محمّدبایر

فارسوی از ابتودا توا    ربوی و  بررسی تطبیقی مدای  رضوی در شعر ع(  1334محمّد بادی )مهدیه ولی ها، احمدرضا ویلمه

  121-113، (21) 5، نامر ادبیّات تطبیقیکاوش پایان یرن دهم 
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شش ال شَم  م 

  لیّيبش  لیار ي(شنیحبنثشيفش ألدبش   ار ش) ألد 
ش112-81ش.،شصص1111شر ی ،ش77 ،ش لیددشا ی  ش لس ن ش لجاشی شر زي،ش

ش د ی ش   ار ش اىشمنطش ألجناسش ألك ا  شاترةخش ألدبش لیار يش  لیّيبش

ش1پنري مسا یلش ا
 یرا إ، زاهدا ، سصا تشس سصا  و بلو  جامعة، طالب الد کصوراه يف فرع الل غة الفارس  ة وآداهبا

ش2خبت باسش ی 
 یرا إ، زاهدا ، سصا تشس سصا  و بلو  جامعة، س  ة وآداهبايف قس  الل غة الفار  أسصاذ مساعد

میشعیبا   ده ش3ش
 یرا إ، زاهدا ، سصا تشس سصا  و بلو  جامعة أسصاذ مشارک يف قس  الل غة الفارس  ة وآداهبا،

 8/9/5111  ل بن :  51/6/5111ش لنصن :

ش  اخ ص
جياااد إهااحا البحااث یریااد . ة املصداولااةدب  ااساااس األجناااس األأبصاافة مقارنااة وعلاا   ث حماولااة لكصابااة األدب الفارسااي والعااريبميكااف اعصبااار هااحا البحاا

 تبویبهااا هباادف لصابااة اتریااا لاا.دب املقااار . یعااد  ل فهااا و أت العااريب    دبااني الفارساي و أتل ااف املوضااوعات املشااالة يف األ هبااا يت یااص   املعااایری ال اااملقااي س و 
اا ق بكصابااة خاا   يت تصعل اات ال ااراسااايف نطاااق الد   مصم اا ا   حبثنااا هااحا حبثااا   هااو یعصمااد بطب عااة احلااا  علاا  املاانه  دبااني الفارسااي والعااريب و ارخيي ل.ری الص ااالس 

  هااو القساا  األو  ىل قساامني إة   ميكااف تقساا   األجناااس األدب  ااقااد أفااادت نصاااي  البحااث أن ااة. و دب  ااجناااس األة األيف ضااوء نظری ااحل لااي و الوراافي الص  
حي ورد ماف الابالد املقصاود با  هاو األدب ال او املوازیاة. و أجنااس اااذیاة اين هو األالث  ة ار لة. و و عرب   أة هلا جحور فارس    يتهي ال  األجناس املشالة و 

 العريب.دب الفارسي و   األىل ح   إ أض ف تدرجي ا   ة    األوروب   ة و الغرب   

ّد تش لّ ئیسی   .ةدب   ناس األة األجنظری   ،دبار ، لصابة اتریا األقاألدب امل :  ی
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