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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.
Keywords: Comparative Literature, History of Literature, Comparative Approach, Theory
of Genres, Persian and Arabic Comparative Literature.
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مقالة پژوهشی
کاوشنامة ادبيّات تطبيقی (مطالعات تطبيقی عربی  -فارسی)
دانشگاه رازی ،سال نهم ،شمارة  ،33بهار  ،8331صص812-18 .

تاریخ ادبيّاتنویسی تطبيقی فارسی و عربی براساس الگوی انواع ادبی
اسماعیل علیپور
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دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران

عباس نیکبخت

2

استادیار زبان و ادبیّات فارسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران

مریم شعبانزاده

3

دانشیار زبان و ادبیّات فارسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
دریافت1331/12/4 :

پذیرش1331/2/24 :

چکيده
پژوهش حاضر ،پیشنهادهایی برای نگارش «تاریخ ادبیّات تطبیقی فارسی و عربی» براساس «الگووی انوواا ادبوی» اسوت نوشوتار پویش رو ن
دسته از گونههای ادبیّات فارسی و عربی را که میتوانند در نگارش تاریخ ادبیات تطبیقی موورد مطالعوه باشوند را نشوان داده اسوت پوژوهش
حاضر بهدنبال یافتن معیارهایی برای تفکیک و طبقهبندی انواا ادب ی در ادبیّات فارسوی و عربوی اسوت کوه یابلیّوت بررسوی تطبیقوی در درون
یک بافت تاریخی را داشته باشند این جستار ازلحاظ داشتن رویکرد تطبیقی در بررسوی سویر تحووّل تواریخی انوواا ادبوی فارسوی و عربوی،
متمایز است یافتههای پژوهش پیش رو نشان میدهد که انواا ادبی یابل طرح در این حوزه را میتوان به دو گروه تقسیم کورد «انوواا ادبوی
مشترک» و «انواا ادبی موازی» گروه نخست ،ن هایی هستند کوه از جهواتی الوالت و ریشور فارسوی یوا عربوی دارنود و گوروه دو  ،انوواا
ادبیای که یا درونمایهشان جزء مسائل عا ّ بشری است یا اینکه از انواا ادبی وارداتوی رربوی  -اروپوایی بوه حووزد ادبیوات فارسوی و عربوی
بهشمار میروند
واژگان کليدی :ادبیّات تطبیقی ،تاریخ ادبیّاتنویسی ،نظریّر انواا ادبی

 1رایانامه

esmaeilalipoor@yahoo.com

 2رایانامر نویسندد مسئول

nikbakht_abbas@yahoo.com

 3رایانامه

shabanzadeh_m@yahoo.com
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 .8پيشگفتار
 .8-8تعریف موضوع

پژوهش پیرامون انواا ادبی 1یکی از حوزههای پژوهشی در ادبیّات تطبیقی و نیز از شیوههوای روشومند تواریخ
ادبیّاتنگاری است نگارش تاریخ ادبیّاتهای فراملّی با «رویکرد تطبیقی» میتواند براساس الگوهای مختلفوی
لورت گیرد؛ یکی از اینها که کاربردیتر بهنظر میرسد« ،الگوی انواا ادبی» است بواوجود اینکوه بررسوی
تطبیقی انواا ادبی ،از موضوعات مورد مطالعه در ادبیّات تطبیقوی اسوت ،امّوا دلیول طورح مسوئلر پوژوهش ایون
است که ویتی میتوان با معیارهای خالّی به سراغ طبقهبندیهای مشابهی از انواا ادبی در زبانهوای متفواوت
رفت که یابلیّتهای بررسی تطبیقی در سنّتهای ادبی جداگانه را داشته باشند؛ واکاوی ویژگویهوا در فراینود
دگردیسی انواا ادبی ،بر پژوهشهای بینامتنی استوار و براساس دورهبندیهای تاریخی مشخصّی انجوا شوود؛
همچنین بررسیهای گونههای ادبی برمبنوای تویریر و تویرّر متقابول بوا فورامتنهوا تجزیوه و تحلیول شوود ،نگواه
میتوان گفت که بررسی تطبیقی انواا ادبی به حوزد تاریخ ادبیّات تطبیقی وارد شده است
رویکرد تطبیقی در تاریخ ادبیّاتنگاری براساس الگوی انواا ادبی در نخستینگا بر ن اسوت توا الوول و
معیارهایی برای نگارش اینگونه تاریخ ادبیّاتهوا بیوان کنود در گوا بعودی ،ضومن طورح مسوئلر تفکیوک و
طبقهبندی گونهها و زیرگونهها ،انواا ادبی یابل بررسی در تاریخ ادبیّات تطبیقوی فارسوی و عربوی بوه دو دسوتر
«گونههای ادبی مشترک» و «گونههای ادبی موازی» تقسیم میشود
 .2-8ضرورت ،اهمّيّت و هدف

رویکردهایی که تاکنون در نگارش تاریخ ادبیّاتهای فارسی و عربی بهکار گرفتوه شوده ،مربوو بوه بررسوی
مسائل تاریخ ادبیّات ملّوی بووده اسوت رویکورد توازهای کوه در نوشوتار حاضور ،معرّفوی و پیشونهاد مویشوود،
«رویکرد تطبیقی» براساس الگوی انواا ادبی (نظریّر ژانرها) است که هدف ن نگارش تواریخ ادبیّوات فراملّوی
است؛ تاریخ ادبیّاتی که یک سوی ن به جانب ادبیّات ملّی معطوف است و سووی دیگورش بوه ادبیّوات ملّتوی
دیگر؛ مانند تاریخ ادبیّات تطبیقی فارسی  -عربی تاریخ ادبیّات تطبیقی ،حلقهای است که تواریخ ادبیّواتهوای
ملّی را به تاریخ ادبیّات جهانی میپیوندد؛ بنابراین با نگارش تاریخ ادبیّواتهوای تطبیقوی ،ادبیّواتهوای ملّوی را
میتوان به حوزد ادبیّات جهانی وارد و یا حدّایل معرّفی کرد
 .3-8پرسشهای پژوهش

 این شیود تاریخ ادبیّاتنگاری ،براساس الگوی انواا ادبی چه فوایدی خواهد داشت؟1. Genres
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 چه معیارهایی برای بررسی تاریخی  -تطبیقی انواا ادبی فارسی و عربی وجود دارد؟ کدا دسته از انواا ادبی در ادبیّات فارسی و عربی میتوانند موضوا مورد مطالعه در نگارش تواریخ ادبیّواتتطبیقی باشند؟
 این انواا ادبی را چگونه میتوان تعریف و طبقهبندی کرد؟ .4-8پيشينة پژوهش

تاریخ ادبیّواتنگواری بوا رویکورد تطبیقوی در زبوانهوای اروپوایی بویسوابقه نیسوت نخسوتین تیلیفوات تواریخ
ادبیّاتهای تطبیقی به اواخر نیمر اوّل یرن بیستم مربو میشود ابتدا وئر باخ )1341( 1در کتوا محاکوات،2

تاریخ رئالیسم از هومر 3تا جویس 4را ورده است؛ سپس رابرت کریتووس ( )1341کتوا ادبیّوات اروپوایی و
یرون وسطای التینی 5را نوشت؛ افزون بر اینها ،پژوهشهای دیگری در نیمر دو یرن بیسوتم درزمینور تواریخ
ادبیّات تطبیقی (تاریخنگاری ادبی با رویکرد تطبیقی) انجا شوده اسوت کوه برخوی از نهوا عبوارتانود از
واجدا)1312( 1؛ گاربِر)1311( 1؛ گیلسپی )1334( 1و مورتی( ) 1311 -1111( 3ر ک شوورل-51 1311 ،
)51
11

11

دیوید دمراش ( )2113در بخشی از فصل نخست کتا شیود خواندن ادبیّات جهوان بواعنوان «ادبیّوات
چیست؟» ارتبا انواا ادبی در نزد ملل مختلف را بررسی کرده است در فصل دو کتا نیز بوه مطالعور سویر
تحوّل گونر حماسه میپردازد؛ موضوعاتی از یبیل پیوند ادبیّات شفاهی با حماسه و چگوونگی ارتبوا خودایان
و انسان در این گونر ادبی مورد بررسی شده است
هرمان اته ( )1331نخستین تاریخ ادبیّات را در حوزد ادبیّات فارسی نگاشته است کوه برمبنوای سویر تحووّل
انواا ادبی طراحی و تدوین شده است یان ریپکا و همکواران ( )1354دو مؤلّفور دورهبنودی تواریخی و انوواا
ادبی را مبنای نگارش یرار دادهاند زریانی ( )1311مبنای نگارش ارر خویش را براساس دگردیسی گونوههوای
ادبی تا میانر یرن پنجم هجوری نهواده اسوت؛ همچنوین زریوانی ( )1334و ( )1335در بررسوی دورهبنودیهوای
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
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تاریخی مورد نظر« ،رویکرد ژانری» را مبنای کار خویش یرار داده است
ویژگی متمایز نوشتار پیش رو نسبت به پژوهشهای انجا شده در این اسوت کوه «رویکورد تطبیقوی» را در
نگارش تاریخ ادبیّاتهای فراملّی فارسی و عربی معرّفی میکند؛ همچنین معیارهای نگوارش ایونگونوه تواریخ
ادبیّاتها را براساس الگوی انواا ادبی بیان مینماید و در خرین مرحلوه ،انوواا ادبوی فارسوی و عربوی را کوه
یابلیّت بررسی تاریخی  -تطبیقی دارند ،در دو گوروه «گونوههوای مشوترک» و «گونوههوای مووازی» ردهبنودی
میکند
 .5-8روش پژوهش و چارچوب نظری

نوشتار حاضر براساس روش پژوهش مکتب فرانسوی ادبیّات تطبیقی انجا شده است؛ زیرا سوه شور اساسوی
پژوهشهای تطبیقی براساس این مکتب  -که عبوارتانود از ارتبوا و پیونود تواریخی ،مسوئلر تویریر و تویرّر و
تفاوت زبانی  -در بررسیهای تطبیقی تاریخ ادبیّات فارسی و عربی وجود دارد در موواردی نیوز کوه بوهجوای
تیریر و تیرّر ،الل مشابهت جایگزین میشود ،رویکردهای جدید ایون مکتوب مودّ نظور یورار داده شوده اسوت
(ر ک برونل 1و همکاران)112 1331 ،
 .2پردازش تحليلی موضوع
انواا ادبی ازنظر دایرد شمول و فراگیربودن به دو نووا ملّوی و فراملّوی یابول تقسویم هسوتند برخوی گونوههوا و
زیرگونهها خصلتی جهانشمول دارند؛ یعنی بین همه یا بیشتر ملّوتهوا مشوترک هسوتند ،ماننود گونور رنوائی و
برخی دیگر ،گونههای خاص در یک ادبیّات ملّی یا ادبیّات دو یا چند ملّوت هسوتند کوه دارای پیشوینر روابو
تاریخی و ادبی مشترک هستند ادبیّات فارسی و عربی اشتراکات بسیاری در حوزد انواا ادبوی دارنود؛ هوم در
گونههای کالسیک بهخاطر پیشینر ارتباطات سیاسی ،دینی ،زبانی و ادبی و هم در گونوههوای مودرن و معالور
بهواسطر برخورد همزمان با ادبیّات رربی  -اروپوایی بررسوی ایون گونوههوا در یالوب تواریخ ادبیّوات ،نیازمنود
بهکارگیری رویکرد تازهای در تاریخ ادبیّاتنگاری بهنا رویکرد تطبیقی است که فوایدی برای هوردو سووی
رابطه (ادبیّات فارسی و عربی) خواهد داشت
 .8-2مزیتهای تاریخ ادبيّات تطبيقی بر پایة الگوی انواع ادبی

رواب بینامتنی انواا ادبی دوسویه است؛ یعنی یک سوی رابطه به ادبیّات ملّی وابسوته اسوت و سووی دیگور ن
را باید در بیرون از مرزهای ادبیّات ملّی جستجو کرد؛ برای مثال ،سویر بیرونی نمایشنامه و رموان پیکارسوک
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فرانسه تحت تیریر مستقیم رار مشوابه اسوپانیایی اسوت (ر ک ژون)11 1331 ،؛ بنوابراین بودون درک جانوب
1. Pierre Brunel
2. Picaresque Novel
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دیگر برخی انواا ادبی که ریشه در بیرون مرزهای ادبیّات ملّوی دارد ،نمویتووان بوه تصوویر روشونی از پیشوینر
پیدایش و تحوّل گونهها  -که از ملزومات پژوهش در این حوزه است  -دست یافت
بررسی تطبیقی انواا ادبی مشترک در جریان سیر تحوّل تاریخی ،پژوهشگر را بوه سرچشومر الولی گونور
ادبی هدایت خواهد کرد فایدد دیگری که اینگونه پژوهش ها خواهد داشت ،روشنشودن ایون مسوئله اسوت
که یا انواا ادبی مشابه در سنّتهای ادبی مختلف ،ویژگیهای مشابهی دارند؟ در لوورتی کوه پاسوخ مثبوت
باشد ،این شباهت ها در کدا یک از ابعاد نوا ادبی نمود بیشتری دارد؛ شوباهتهوا بیشوتر مربوو بوه سواختار و
فر بیرونی گونر ادبی است؛ همسانیهوا در بُعود درونمایوه و مؤلّفوههوای محتووایی گونور ادبوی رلبوه دارد یوا
ترکیبووی از هووردو اسووت؟ اگوور پاسووخ منفووی اسووت ،تفوواوت انووواا ادبووی مشووابه در چووه مووواردی اسووت و ایوون
ناهمسانیها از چه عواملی مایه میگیرد؟ مسئلر دیگری که در اینگونه پژوهشها مویتووان پاسوخی بورای ن
یافت ،بررسی رابطر گونههای مشابه با دورههای تاریخ ادبی است به این لورت که برای مثوال اگور در یوک
دوره از تاریخ ادبیّات عربی ،گونهای رالب است ،یا در دورد هومزموان بوا ن در تواریخ ادبیّوات فارسوی هوم
رلبه با همان نوا ادبی است یا خیر؟
 .2-2معيارهای بررسی تاریخی  -تطبيقی انواع ادبی

مالک تعیین و تفکیک انواا ادبی ،ویژگیهای برجسته و رالب مشترک در مجموعهای از روار ادبوی اسوت؛
از اینرو ،نخستین معیار بررسی تطبیقی انواا ادبی تعیین نووا یوا زیرنووا ادبوی مشخّصوی در ادبیّوات دو زبوان
برای سنجش است؛ یعنی شناسایی گونههای مشابه و طبقهبنودی نهوا بوا انتخوا یوک نووا ادبوی مشوخّص
بهمثابر مسئلر اللی پژوهش ،کلّ پژوهش به همان معطوف خواهد شد و انوواا ادبوی دیگور خوود بوه خوود بوه
حاشیه رانده میشوند
دومین معیار ،بررسی خاستگاه و زمینههای تکوین و تحوّل گونههای مشوابه در یلموروهوای ادبوی متفواوت
است که بر روی هم عوامل فرامتنی نامیده مویشوود از ایون چشومانوداز ،فورامتن عبوارت اسوت از «مجموعور
سازههایی که بیرون از متن یرار دارند و با متن رابطر تنوارری( )1بریورار مویکننود ایون سوازههوا ممکون اسوت
تاریخی (فرامتن تواریخی) ،جررافیوایی (فورامتن جررافیوایی) ،ایودئولوژیکی (فورامتن ایودئولوژیکی) ،سیاسوی
(فرامتن سیاسی) ،ایتصادی (فرامتن ایتصادی) ،فرهنگی (فرامتن فرهنگی) ،مربوو بوه وضوعیّت زبوان (فورامتن
زبانی) یا موارد دیگر باشد» (زریانی)453 1331 ،
پژوهش تطبیقی انواا ادبی هنگامی شکل تاریخ ادبی بهخود می گیورد کوه نگورش تواریخی داشوته باشود؛
یعنی سیر تحوّل تاریخی یک نوا ادبی در سنّتهای زبانی جداگانوهای در فراینود پیودایش ،نموو ،شوکوفایی،
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دگردیسی و سورانجا بازتولیود یوا نوابودی ن نووا ،بررسوی شوود؛ در ایون لوورت ،هوم بوازد زموانی و هوم
نمونه های مورد مطالعه ،نیدر هست که اطالق عنوان «تواریخ ادبیّوات تطبیقوی براسواس الگووی انوواا ادبوی»
مورد پذیرش خواهد بود
معیار سو  ،بررسی رواب بینامتنی یک گونر ادبی با گونههای ملّی و بومی از یکسو و گونههوای فراملّوی
یا ریر بومی ازسوی دیگر است که میتواند به شیود همزمانی و درزمانی انجا شوود؛ یعنوی بررسوی تعوامالت
متنی یک گونه با گونههای ملّی و فراملّی در یک دورد زمانی مشخّص از یک طرف و هموین شوکل بررسوی
در طول دورههای مختلف تاریخ ادبی از جانب دیگر تودوروف و برانگ 1با طورح پرسشوی اساسوی بوه ایون
زمینه وارد میشوند «ژانرها از کجا می یند؟ پاسخ کامالً ساده است از ژانرهای دیگر یک نوا ادبوی جدیود
بهواسطر [یاعدههای] «وارونگی ،جانشینسازی و ترکیب» همیشه ،گشتاری از یک یا چندین نوا ادبوی پیشوین
است» ()111 1311؛ امّا یا این «ژانرهای دیگر» همواره درون ادبیّات ملّی هسوتند؟ خیور انوواا ادبوی بوهمثابور
دایرههای متداخلی هستند که هم از ژانرهای ادبیّات ملّی مایه مویگیرنود و هوم از گونوههوای ادبیّوات فراملّوی؛
بهویژه ملّتهایی که بنا به دالیلی ازیبیل ارتبا های زبانی ،فرهنگی ،سیاسی ،دینی و یا بهحکوم هومجوواری،
پیوندهای دیرینهای داشتهاند
چهارمین معیار ،پژوهش در مؤلّفههای متنی است این مرحله می تواند در دو بخش ویژگی هوای معطووف
به «فر بیرونی» که شامل یالب/های ارائر نوا ادبی و تمهیدات بالری بهکاررفتوه در ن اسوت و ویژگویهوای
معطوف به «درونمایه» که مشتمل بر موضوا ،محتوا و هدف رایی (کارکرد) گونر ادبی است ،مورد بحو و
بررسی یرار گیرد
پژوهشهای تاریخی  -تطبیقی انواا ادبی ،پژوهشهای دوبعدی هستند یک بعد نهوا مقایسور شورای و
زمینههای ورود یا پیدایش و تحوّالت مربو به گونر ادبی در بافت تواریخی اسوت کوه بررسویهوای تطبیقوی
فرامتنی نامیده میشود بُعد دیگر پژوهش ،بررسیهای متنی است نظریّر ژانر ،مجمووا طبقوهبنودیهوای منواب
ادبی حوزد اسوالمی [= فارسوی و عربوی] در موورد انوواا ادبوی را در سوه گوروه «فور بیرونوی»« ،درونمایوه -
کارکرد» و «فر بیرونی ،درونمایه و کارکرد» جای مویدهود (ر ک زریوانی و یربوان لوباغ )15 1335 ،بوا
توجّه به اینکه طبقهبندی یادشده براساس «مناب ادبی حوزد اسالمی» طرّاحی شوده اسوت و گونوههوای ادبیّوات
فارسی و عربی را باهم پوشش میدهد ،همین الگو را میتوان مبنای بررسیهوای متنوی انوواا ادبوی تطبیقوی بوا
نگرش تاریخی یرار داد
1. Tzvetan Todorov & Richard M. Berrong
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در اینگونه پژوهشها با وجود همسانیهایی که هست ،تنها الل بر بررسی و بیان شباهتها نیسوت؛ بلکوه
تولیف و تحلیل تفاوتهوا در عوین تشوابهات ،موجودیّوت و ماهیّوت وایعوی گونور ادبوی را در هوردو سووی
پژوهش ترسیم خواهد کرد در این لورت شباهتها و اختالفات براساس یکی از این حالتها خواهود بوود
ممکن است این گونهها ،فر بیرونی واحد و درونمایه و کارکرد یکسان یا مشابهی داشوته باشوند؛ ازنظور فور
بیرونی ،مختلف ولی درونمایه و کارکردشان مشترک باشد؛ یا اینکه در یالب و فور بیرونوی واحودی عرضوه
شده باشند ،منتها درونمایه و کارکردشان با یکدیگر متفاوت باشد
معیار پنجم ،تعیین بازد زمانی مورد مطالعه است در این مورد پژوهشوگر مویتوانود دامنور پوژوهش دربوارد
یک نوا /زیرنوا ادبی را بهاندازد کلّ تحوّالتی که پشوت سور گذاشوته اسوت ،درنظور بگیورد؛ ماننود نگوارش
تاریخ ادبیّات تطبیقی فارسی و عربی با محوریّت گونر تعلیموی یوا نمایشوی؛ بررسوی تواریخی  -تطبیقوی روزل
فارسی و عربی؛ سیر تحوّل رمان فارسی و عربی تنها به یکی از مراحل تحوّل نوا ،ازیبیل پیودایش ،گسوترش،
شکوفایی و بپردازد؛ برای مثال ،بررسی تطبیقی دوران رونق طنز اجتماعی در ادبیّات فارسوی و عربوی؛ عصور
افول شعر ستایشی فارسی و عربی یا اینکه بررسیهای گونر ادبی را به یک دورد تاریخ ادبوی خواص محودود
کند؛ مانند بررسی تطبیقی گونر عرفانی عصر مرولی در ادبیّات فارسی و عربی؛ بررسی تطبیقی «مودای نبووی»
فارسی و عربی در دورد لفویه و عثمانی (یرن دهم تا سیزدهم هجری یمری) از این چشومانوداز ،گونوههوای
ادبیّات فارسی و عربی که یابلیّت بررسی تاریخی  -تطبیقی را دارند به دو دستر گونوههوای مشوترک و مووازی
تقسیم شده است
 .3 -2ردهبندی انواع ادبی تطبيقی
 .8-3-2انواع ادبی مشترک

هنگا بررسی گونههای ادبی در سط فراملّی ،دو گونه از انواا ادبی بهچشم میخورد «گونوههوای خواص» و
«گونههای موازی» برخی از گونههای خاص ،از حوزد ادبیّات ملّوی خوود خوار نشودهانود؛ ماننود «األراجیوز»
(سوورودههووای کوتوواه در بحوور رجووز) و «الرّاعویووات» (شووعرهای چوپووانی سوورودههووایی کووه پیرامووون زنوودگی
بادیهنشینی عر بهوجود مده و دربارد راعی و رمهاش سروده شدهاند) ایون گونوههوای خواص کوه در دورد
راشدی و اموی در ادبیّات عربی جریان داشتهاند ،از نهوا بواعنوان «فنون شعویّة شخاصو » یواد شوده اسوت (ر ک
الفاخوری)314 -311 1311 ،؛ همچنین گونر حماسی در ادبیّات فارسی که نتوانسته بوه حووزد ادبیّوات عربوی
وارد شود ،امّا گونههایی هم هستند که بر گونههای ادبیّات ملّی دیگر تیریر گذاشتهانود ایون گونوههوا را کوه از
محدودد ادبیّات ملّی خود فراتر رفته و به حیطر انواا ادبی زبان یا ملّتی دیگر وارد شدهانود ،بوه اعتبوار اینکوه در
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یلمرو ادبیّات هر دو طرف رابطه حضور دارند« ،گونههای مشترک» نامیده میشوند
انواا ادبی در ادبیّات هر ملّتی براساس ویژگیهوای مشوترک مجموعوهای از موتنهوای ادبوی ،تفکیوک و
طبقه بندی می شوند اگر این ویژگیهای مشترک در مجموعر رار ادبیّوات ملّتوی دیگور هوم باشود ،بوا پدیودد
گونههای مشترک روبهرو هستیم که میتواند از موضوعات مورد مطالعه در حوزد انوواا ادبوی تطبیقوی باشود
انواا ادبی پدیدههایی مستقل و بهدوراز زمینههای تاریخی خود نیستند ،لذا نها را باید بهمثابر کلیّوت انودا وار
زیستی و زندهای درنظر گرفت که مجموعر اجزای ن در هر دوره ،شرای زیستمحیطی خالّوی داشوتهانود
زیستبو های برخی از انواا ادبی گاه فراتر از یلمرو ادبیّات ملّی است؛ اینجاست که گونههوای مشوترک ،بوه
یلمرو تاریخ ادبیّات تطبیقی وارد میشوند
از یونان باستان تا اروپای یرن هفدهم میالدی (از سیسرو 1تا درایدن )2طبقهبندیهای متنوّعی از گونوههوای
اللی ارائه شده است (ر ک فولر )113 1313 ،3که معیار این طبقهبندیها ترکیبی از ویژگویهوای بیرونوی و
درونی مجموعه رار ذیل یک نوا یا زیرنوا ادبی است حتّوی تقسویمبنودی ارسوطو )1331( 4در موورد انوواا
شعر که براساس معیارهای سهگانر «موضوا ،وسایل و شیود محاکات» طرّاحی شده است ،بور بنیواد درونمایوه
(موضوا محاکات) و جنبههای بیرونی (وسایل و شیود محاکات) استوار است
در ادبیّات فارسی و عربی ،دو نوا طبقهبندی از انوواا ادبوی وجوود دارد کوه شوباهت زیوادی بوه یکودیگر
دارند بهگونهای که میتوان از جهاتی نها را جزء گونههوای مشوترک درنظور گرفوت نخسوت ،طبقوهبنودی
سرودهها براساس فر بیرونی است تقسیم بندی هایی کوه بور مبنوای «یالوب»هوای شوعری مثول یصویده ،روزل،
رباعی ،دوبیتی (الدّوبیتات در عربی) لورت گرفته و بههمین ترتیب نیوز نوا گوذاری شودهانود ،در ایون دسوته
جای میگیرند در این یبیل موارد ،نا گذاری نوا ادبی براساس فور بیرونوی (یالوب) لوورت مویگیورد؛ امّوا
حقیقت امر این است که ویتی از گونهای مثل رزل یا یطعه سخن بهمیان می ید ،منظور نوا ادبیای اسوت کوه
در بیشتر «ویژگیهای ششگانه ردهبندی ژانر» (فر  ،محتوا ،کارکرد ،انگیزد سرودن /نوشتن ،مخاطب اوّلیّوه و
نسبت با وایعیّت) (ر ک زریانی و زریانی )42 -33 1331 ،با یصیده متفاوت است و بههمین اعتبوار مویتووان
ن را بهمثابر نوا ادبی جداگانهای ردهبندی کرد؛ برای مثال ،تمایز یصیده با رزل  -هنگامی که بوهمنزلور گونور
ادبی مطرح میشوند  -تنها در فر بیرونی (شمار بیتها و نحود چینش یافیه) نیسوت؛ بلکوه روزل ،فرموی نوو بوا
انگیزد متفاوت در سرودن است که محتوای تازهای را عرضه میکند ،کارکرد جدیدی دارد و طبقر مخاطبوان
1. Marcus Tullius Cicero
2. John Dryden
3. Alastair Fowler
4. Aristotle
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خالّی را پوشش میدهد نا گذاری انواا ادبی براساس فر را از این جهت میتوان پذیرفت که نوا گوذاری
براساس محتوا و کارکرد هم پذیرفتنی است؛ مانند گونر ستایش (مدح) ،نکوهش (هجو) ،مرریوه ،حبسویه و
در این موارد نیز ،ارائر «محتوا»ی ستایشی یا ررای فرد ازدنیارفته ،بهتنهایی عامل تعیینکنندد گونر ادبوی نیسوت؛
بلکه مؤلّفههای دیگری نیز از ششگانههای یادشده در ردهبندی نها بهمثابر نوا ادبی دخیل هستند
دو ردهبندی انواا شعر بر مبنای «ارراض» شعری مانند مدح ،مرریه ،حبسیه ،هجوو ،هوزل ،طنوز و اسوت
این تقسیم بندی معطوف به ویژگیهای درونموایگی مجموعوههوای مسوتقلّی از سورودههاسوت بورای مووارد
دیگر که نا گذاریهای مشخّصی ندارند یا طبقهبنودی نشودهانود ،مویتووان «عنصور رالوب »1را بوهمثابور معیوار
شناسایی انواا ادبی مشابه درنظر گرفت؛ بهویژه دربارد نثر
بهطب انواا ادبی در فرایند انتقالشان بوه ادبیّوات ملّوی دیگور ،بوهمثابور گونوهای ریور بوومی دچوار تحووّالتی
خواهند شد تا یدرت سازگاری با محی جدید را بهدست ورند و همچنان بتوانند به حیات ادبوی خوود اداموه
دهند این ترییرات از یوکسوو ،بسوته بوه متریّرهوای سوهگانور زبوان ،زموان و مکوان و از سووی دیگور برمبنوای
شاخص هایی چون سنّت ادبی ،مخاطبان و هدف رایی (کارکرد) گونر ادبوی متفواوت خواهود بوود در موورد
انواا ادبی مشترک ،مشخّصکردن خاستگاه گونر ادبوی ،عوامول انتقوال ،مسویرهای انتقوال ،کوانونهوای ادبوی
پذیرش و گسترش نوا ادبی و تحوّالتی که در جامعر ادبوی مقصود پذیرفتوه اسوت ،مویتواننود از موضووعات
مورد مطالعه در بررسی تاریخی  -تطبیقی گونههای مشترک باشند
هنگامی که مقولر «انواا ادبی مشترک» مطرح میشود ،بح «الالت انواا ادبی» پیش می یود منظوور از
الالت گونر ادبی در نوشتار حاضر ،این است که در انواا ادبی مشترک ،الل و ریشر نوا ادبی مورد مطالعوه
به کدا حوزد زبانی  -ادبی متعلّق است دربارد الالت گونههای تطبیقی در ادبیّات فارسوی و عربوی ،سوه نووا
رابطر گونه یابل طرح است نخست گونههایی با «الالت عربی» است این انواا ادبی ،سرچشومر عربوی دارنود
و بیشتر از اوایل دورد اسالمی بهبعد وارد یلمرو ادبیّات فارسی شودهانود دو  ،گونوههوای بوا «الوالت فارسوی»
است که به حوزد ادبیّات عربی راه یافتهاند سومین مورد  -که بیشتر در حوزد ادبیّات معالر جای مویگیورد -
گونههای با «الالت رربی  -اروپایی» است که به دایرد ادبیّات فارسی و عربی وارد شدهاند
 .8-8-3-2انواع ادبی با اصالت عربی
 .8-8-8-3-2گونههای ادبی منثور

واردات انواا ادبی از عربی به فارسی یا در حوزد فر بیرونی است؛ یا درزمینر درونمایه و کارکرد یوا ترکیبوی
از هردو مورد اگر مورّخ ادبیّات تطبیقی یصد نگارش تاریخ ادبیّاتی با موضووا نثور فارسوی و عربوی را داشوته
1. Dominant Essence
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باشد ،میتواند از دو نوا طبقهبندی در حوزد نثر بهره گیرد نخست ،ردهبندی انواا نثر براسواس «فور بیرونوی،
درونمایه و کارکرد» است که شامل گونه هایی مانند حکایت ،یصّه ،مقامات ،رسواله ،سوفرنامه ،زنودگیناموه،
رسائل /منشآت /مکاتیب  -شامل سلطانیات و اخوانیات (نامههای سلطانی و دوستانه)  -داستان کوتواه ،داسوتان
بلند (رمان) ،نمایشنامه و فیلمنامه و دو تقسیم انواا نثر برمبنای «درونمایه  -کارکرد» اسوت از ایون دیودگاه
گونوووههوووای مشوووابهی چوووون گونووور رنوووائی و زیرگونوووههوووای مووودح ،هجوووو ،ولوووف ،گونووور تعلیموووی و
زیرگونههای عرفانی ،حِکَمی و اخالیی بهعالود گونر تاریخی میتوانند از موضوعات مورد مطالعه باشند
نخستین تجربههای نثر فارسی در دورد اسالمی ،نثرهای تاریخی هسوتند کوه گواه ترجمور متوون نثور عربوی
بوده و به سبک و سیاق نهوا تویلیف شودهانود؛ ماننود تواریخ بلعموی اسواس متوون تواریخی فارسوی در دورد
اسالمی نها بر روایتهای شفاهی استوار است و به شیود متنهای مشابه عربی تیلیف شدهاند با وجوودی کوه
با فاللهگرفتن از یرنهای نخستین هجری ،این نوا ادبی فاللر خود را با نمونههای مشابه عربی بیشتر مویکنود
و رنگ بومی بهخود می گیرد ،امّا بنیاد ن بر پایر همان متنهوای اوّلیور عربوی اسوت؛ بنوابراین مویتووان نتیجوه
گرفت که گونر تاریخنویسی( )2در ادبیّات فارسی ،الالت عربی دارد
گونر ادبی منثور دیگری که ریشه و سرچشمر عربی دارد ،تذکرهنویسی است نخستین راری کوه سواختار
تذکرهای دارند ،مجموعه هایی بهزبان عربی هستند که با عنووانهوایی چوون «سویره ،طبقوات و اخبوار» ،تویلیف
شدهاند؛ طبقات الشّعرای محمّد بن سالّ جمحی (ف  231ق ) ،الشّعر والشّعرای ابن یتیبوه دینووری (ف 211
ق ) ،طبقات الشّعرای ابن معتوز (ف  231ق ) ،العقود الفریود ابون عبود ربّوه (ف  321ق ) و األروانی ابووالفر
الفهانی (ف  351ق ) نمونههایی از این گونه نوشتارها بوهشومار مویرونود پوس از ایونهوا ،گونور توذکره در
ادبیّات عربی رونق گرفت؛ تا اینکه در اوایل یرن هفتم هجری ،این گونر ادبی با لبا األلبا محمّد عووفی بوه
حوزد ادبیّات فارسی راه یافت
در دورد عثمانی ( 1213-323ق ) و لفویه ( 1141-311ق ) با توجّه به تعداد زیاد شواعران و نویسوندگان
و تعدّد کانونهای ادبیّات فارسی و عربی ،گرد وری و ربت انبوه اطّالعات امری دشووار بوود؛ بوههموین دلیول
تذکرههای فارسی و عربی با رویکردهای تخصّصیتری نوشته شدند و زیرنواهای متنوّعی از این گونور ادبوی
پدید مد؛ مانند «تذکرههای عمومی»« ،تذکرههای عصری (دورهای)»« ،تذکرههوای شخصوی»« ،توذکرههوای
منطقهای» و «تذکره  -تاریخ» (ر ک علیپور )11 -12 1332 ،این مختصر ،نمونه ای از سویر تحووّل تواریخی
یک گونر ادبی را با رویکرد تطبیقی در دورهای خاص نشان میدهد
از زیرمجموعههای گونر رنائی و از گونههای ادبوی معطووف بوه «درونمایوه  -کوارکرد» داسوتان عاشوقانر
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لیلی و مجنون را میتووان نوا بورد کوه الوالت عربوی دارد ایون داسوتان بوا منظومور نظوامی گنجووی بازتوا

گستردهای در ادبیّات فارسی یافته و چندین منظومر دیگر بوه پیوروی از ن سوروده شوده اسوت؛ ماننود لیلوی و
مجنون هاتفی و لیلی و مجنون بدری کشمیری پژوهشگران عر به این موضوا اهتموا ویوژه ای داشوتهانود و
()3

ن را با رویکرد تطبیقی بررسی کردهاند

گونر ادبی مقامات از طبقر انواا ادبی معطوف به «فر  ،درونمایوه و کوارکرد» اسوت کوه نخسوت در یورن
چهار هجری با مقامات بدی الزّمان همدانی به حووزد ادبیّوات عربوی وارد شود حریوری در یورن پونجم شویود
بدی الزّمان را در مقامهنویسی عربی ادامه داد این نووا ادبوی از ادبیّوات عربوی بوه فارسوی راه یافوت و در یورن
ششم هجری یاضی حمیدالدّین بلخی (ف  553ق ) با نگارش مقامات حمیدی ،گونر مقامه را بوه انوواا ادبوی
فارسی افزود پس از وی مقامهنویسی در ادبیّات فارسی مورد استقبال یرار نگرفت و تنهوا رواری کوه نهوا را
مقامه بهشمار وردهاند ،گلستان سعدی و مقامات امیری ادیب الممالک فراهانی است
 .2-8-8-3-2گونههای ادبی منظوم

وزن شعر فارسی در دورد اسالمی بر عروض عربی استوار است سرودن شعر عروضی ،یالوبهوای خالّوی را
میطلبد اللیترین یالب شعر عربی ،یصیده اسوت کوه نمونوههوای ن در ادبیّوات دورد جواهلی هوم موجوود
است یصیده از پرکاربردترین یالبهای شعری در دوره های رازین ادبیّات فارسی اسوت کوه الوالت عربوی
دارد پس از یصیده ،رزل بهجای ن مینشیند؛ یالب جدیدی که از بخش نخست یصیده جوداشوده و بوهمثابور
فر جدیدی در شعر فارسی استقالل یافته است یطعه نیز هموین وضوعیّت را دارد؛ یعنوی یصویدهای اسوت کوه
تنها مصرااهای زو

ن یافیه دارد و درونمایهاش به پند و اندرز و مضامین اخالیی و اجتماعی محودود شوده

است دروای یطعه ،همان بدنر اللی یصیده است ،بدون ترزّل و رزل ،هموان بخوش تروزّل اسوت کوه از بدنور
یصیده جدا شده است
شالودد یالبهای ابداعی ،چون ترجی بند ،ترکیببند ،مسمّ و مستزاد نیز بر پایر روزل نهواده شوده اسوت؛
بنابراین میتوان یصیده را «مادر یالبهای شعر فارسی» نامید به اینترتیب یکی از حووزههوای پژوهشوی انوواا
ادبی تطبیقی در ادبیّات کالسیک فارسی و عربی ،مربوو بوه طبقوهبنودی گونوههوای ادبوی معطووف بوه «فور
بیرونی» است که در یالبهای شعر عربی ریشه دارند
«مدای نبوی» از شاخر گونر مودح ،سوتایشهوایی بوا محوریوت شخصویّت پیوامبر (ص) و از اختصالوات
گونههای ادبی منظو عربی است که به حوزد گونههای منظو فارسی راه یافته است این نوا شعرها در یالوب
یصیده سروده شدهاند و نخستین ارر از اینگونه ،یصویدد بردیور کعوب بون زهیور اسوت کوه در دوران زنودگی
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پیامبر (ص) سروده شده است؛ «امّا با مدای نبوی با چارچو و ویژگیهوای خواص ،هفوت یورن بعود بوا
بردیر شرفالدّین بولیری (وفات  111هو ) راز میگردد و بهعنوان یک ررض ادبی در میان شواعران اداموه
مییابد » (فؤادیان و عزیزی)11 1311 ،
این سرودهها در دورههای مختلف تاریخ ادبی ،افزون بر سوتایش پیوامبر (ص) ،کارکردهوای دیگوری نیوز
داشتهاند؛ برای مثال در عصر ممالیک بهخاطر وجود جنگهای للیبی ،شاعران بر ن بودند توا در ضومن ایون
سرودهها ،پیامبر (ص) را واسطر شفاعت نزد پروردگوار یورار دهنود و بودینوسویله از رنو و سوختیای کوه از
عوارض این جنگها ناشی شده بود ،رهایی یابند (ر ک رزق سولیم )13 1351 ،بولویری ،شوا الظّریوف،
ابن نباتر مصری ،ابن حجر عسقالنی ،لفیالدّین حلّی ،عزالدّین مولولی و ابون حجّور حمووی از سورایندگان
نامدار این نوا شعر در دورد ممالیک بهشمار میرونود ایون زیرگونوه در دورد عثموانی نیوز بخوش ویوژهای از
دیوانهای شعر را بهخود اختصاص داده است؛ چنانکه یکی از مدای سهگانر دیووان ابون نحواس حلبوی (ف
 1152هو ) ،دیوان اشعار شها الدّین موسوی ( 1111 -1125هو ) ،بخشوی از دیووان شوعر خوال الطّوالوی (ف
 1111هو ) و عبدالرنی نابلسی ( 1143 -1151هو ) به مودح پیوامبر اختصواص یافتوه اسوت (ر ک موسوی باشوا،
 415-412 ،313-313 ،31 1333و )411
این مورد را همچنین میتوان به زیرگونههای «مدای علوی» و «مدای رضوی» نیز تعمویم داد؛ گونوههوایی
که نمونههای فراوانی در تاریخ ادبیّاتهای فارسوی و عربوی دارنود؛ بورای مثوال ،یلموههوا و ولویمحمّود بادی
( )1334زیرگونر مدای رضوی را  -بودون درنظرگورفتن زمینوههوای تواریخی پیودایش روار و ارتبوا

ن بوا

فرامتنها  -در دو محور محتوایی و بالری بررسی کردهاند اگر در پژوهش یادشده و نمونههای مشابه ،افوزون
بر ابعاد محتوایی و بالری ،به بررسی رابطر تنارری گونههوا و مؤلّفوههوای فرامتنوی و معیارهوای دیگور بررسوی
تطبیقی گونه که ذیل بخش  2 -2مده است ،پرداخته شود ،این پژوهشها درعمول بوه حووزد تواریخ ادبیّوات
تطبیقی وارد میشوند
 .2-8-3-2انواع ادبی با اصالت فارسی

با وجود اینکه یالبهای شعر کالسیک فارسی در دورد اسالمی تحت تیریر نظا وزنوی عوروض عربوی اسوت،
امّا یالبهایی نیز هستند که ریشر ایرانی دارند؛ بهنحوی که حتّی پژوهشگران عر نیوز بوه ایرانویبوودن نهوا
اذعان کردهاند جمالالدّین یالب مثنوی را از اختصالات شعر فارسی میداند که بورای سورودن منظوموههوای
بلند ،امکانات ویژهای را در اختیوار شواعران یورار مویدهود و درنتیجوه حوواد داسوتان از انسوجا و وحودت
بیشتری برخوردار میشود (ر ک 1313

 )213وی همچنین بوه بررسوی تولویفی  -انتقوادی ترجموههوای
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منثور و منظو رباعیات خیّا به زبان عربی پرداختوه اسوت و از تویریر ایون ترجموههوا در ادبیّوات معالور عربوی
به مثابر «پدیدد خیّامی» یاد می کند و معتقد است که برای پژوهشگران ادبیّات تطبیقوی ،بوا پوژوهش درزمینور
تیریر ساختار و محتوای رباعیات خیّا بر ادبیّات عربی همچنان گشوده است (ر ک همان  )222-111بهبواور
وی «رباعی نوعی از انواا الیل شعر فارسی است که از چهار مصراا تشکیل میشود و وزن ن بحور هوز
میباشد » (جمال الدّین 1313 ،الف  )51این نوا ادبوی  -کوه ذیول طبقوه بنودی گونوههوای معطووف بوه «فور
بیرونی» یرار می گیرد -از راز ادبیّات فارسی دری بهمثابر یالب شعری پرکاربردی موورد اسوتفادد سورایندگان
یرار گرفت و بهتدری به یلمورو انوواا ادبوی عربوی نیوز راه یافوت؛ بوهویوژه در دورد عثموانی کوه یوالبی بورای
سرودههای عامیانر عربی شد حسن البورینی ،بهاءالدّین العاملی و عبدالرنی النّابلسی از رباعیسورایان ایون دوره
بهشمار میروند (ر ک ضیف ،بیتا )131
«موشّحات ،موالیا ،زجل ،دوبیتات و بنود» از انواا شوعرهای عامیانور عربوی در ایون دوره هسوتند کوه بعضوی از
نها تناسبهایی با رباعی /دوبیتیهای فارسی دارند در عصر عثمانی سرایندگانی بودند که بخشوی از دیووان
شعر خوود را بوه موشّوحات اختصواص مویدادنود برخوی دیگور هوم مجموعوههوای جداگانوهای را بوا عنووان
«موشّحات» یوا «موشّو » تودوین مویکردنود البوورینی (ف  315ق ) ،النّابلسوی (ت  1151ق ) ،ابون النّحواس
الحلبووی (ف  1152ق ) ،ابوون معتوووق الموسوووی (ف  1111ق ) ،الصّ ودیقی (ف  1141ق ) ،الحُبوووری (ف
حدود  1114ق ) و الکیوانی (ف  1113ق ) از شاعران نامدار موشّ در ایون دوره هسوتند برخوی نمونوههوای
موشّ مانند رباعی /دوبیتی چهارمصراعی هستند؛ مانند این مورد از عبدالرنی النّابلسی
.1شلنو و و و و وواش ا و و و و و و ش ّ و و و و و و ش ل و و و و و وون ش ش
.2شلن و و وواشش و و وویش و و ووا شع و و وون اش شة و و و ون ش

لنو و و و و وواش و و و و و وون ش ا و و و و و و ش و و و و و ووا ش و و و و و و ش ش

جنو و و و و و و و و وونيشيفشَمب و و و و و و و و و و شفنو و و و و و و و و وون ش

( فندي،ش:1111ش )22ش
(ترجمه  1ن سرزمین و خانههای برجایمانده از ماست یومی داریم که بر منطقر سول فورود موی یود  2در میوان موا
کسانی هستند که از روی اشتیاق میگفتند و میگویند جنون من برای محبّت شما هنر است )

«موالیا» نیز نوعی شعر عربی در بحر بسی است که رالباً دو بیت دارد و تما مصراهوای ن مقفّوی اسوت
«الدّوبیتات» که مفرد ن دوبیت است نیز همان «دوبیتی» فارسی است و در عربی یکی از انواا شوعر اسوت کوه
همچون موالیا و موشّ  ،ن را در مجالس مویسورایند (ر.ک:شز یود شننیو ،ش،1111شجش:73ش«ثنو ») .درمجمووا
میتوان وجه اشتراک این سرودهای عربی را با رباعی /دوبیتی در سه محور خالله کرد یالوب نهوا کوتواه
است و بهجز موشّ که بعضی نمونههای ن چهارمصراعی هستند ،موالیا و دوبیتوات ماننود ربواعی /دوبیتوی دو
بیت (چهار مصراا) دارند؛ سرودههای عامیانهای هستند که به واز خوانده میشدند و گواه نهوا را هموراه بوا
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موسیقی در مجالس میسرودند
هزار و یک شب که نا اللی و فارسی ن هزار افسوان بووده اسوت ،از رواری اسوت کوه در طبقوهبنودی
گونههای «فر  ،درونمایه و کارکرد» جای میگیرد ایون ارور کوه بوه گوواهی مورّخوان و اذعوان پژوهشوگران
عر از ادبیّات فارسی به عربی راه یافته است ،سرچشمر ایرانی دارد و حوزد تیریر ن ،تنهوا محودود بوه هموین
ارر (هزار و یک شب) نیست؛ بلکه شیود داستانپردازی ن بهمثابر الگویی برای نگارش روار دیگور نیوز موورد
استفاده یرار گرفته است «مسعودی و ابن ندیم میگویند که این کتا در الل از زبوان فارسوی ترجموه شوده
بود مسعودی میافزاید که ادیبان زمان ما ،به ویراستاری داستانهوای ایون کتوا مویپرداختنود و بوه تقلیود از
شیود ن ها داستانها ساختند » (رنیمی هالل )211 1313 ،کلیله و دمنه هوم کموابیش از هموین نووا اسوت بوا
وجود اینکه الل کتا به زبان سانسکریت و متعلّق به هندوان است ،امّا تویریر ن در ادبیّوات عربوی بوهواسوطر
ترجمر ابن مقفّ از متن پهلوی کتا بوده است از پیامدهای این ترجموه ،پیودایش گونور ادبوی فابول (داسوتان
حیوانات) در ادبیّات عربی است
 .2-3-2گونههای ادبی موازی

منظور از گونههای موازی در تاریخ ادبیّات تطبیقی فارسی و عربی ،گونههایی مشابه در یلمرو ادبی زبوانهوای
مختلف است که یا مانند گونر ادبی اندرزنامه (پندناموه) ،سوفرنامه ،منوارره ،منشوآت (ناموههوا) ،فتووّتناموههوا
(رسایل جوانمردان) ،چیستان (معما /لُرز) ،الالت ادبیّات ملّی و بومی خوود را دارنود؛ یوا اینکوه ماننود داسوتان
کوتاه ،رمان ،نمایشنامه ،فیلمنامه و شعر نو ،از انواا ادبی وارداتی از ادبیّات زبانهای دیگر بهشمار میروند
این انواا ادبی ،ممکن است در سیر تحوّل تاریخیشان از گونههوای ادبوی ادبیّوات طورف مقایسوه متویرّر بووده
باشند ،امّا موجودیّت ادبی نها وابسته به ن نیست گونهها بر یند فورامتنهوا ،سونّت ادبوی ،روابو بینوامتنی و
ذوق هنری و جهان بینی فرینندگان در مجموعهای از رار ادبی است راری کوه در ایون مجموعوههوا (انوواا
ادبی) یرار میگیرند ،از جهاتی دارای ویژگیهای مشترک و مشابهی هستند اگر ایون ویژگویهوای مشوترک
در ادبیّات زبانهای متفاوت بهاندازهای باشد که به عنصر رالب تبدیل شود ،مسئلر گونههای مووازی بوهوجوود
می ید
در ادبیّات فارسی و عربی ،شاخهای از انواا ادبی کوه براسواس معیوار «درونمایوه  -کوارکرد» طبقوهبنودی
موویشوووند ،بیشووتر از شوومار گونووههووای ادبووی موووازی هسووتند موودح ،هجووو ،ولووف ،نسوویب (تر وزّل) کووه از
زیرمجموعههای گونر رنائی بهشمار میروند ،حوزد گستردهای از گونههای موازی را شامل میشووند بودوی
ضمن اینکه گونر رنائی را معروفترین نوا ادبی در حوزد شعر نزد عر ها میداند ،به بیان زیرشاخههوای ن
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از دیدگاه منتقدانی چون ابو هالل عسکری و ابن رشیق ییروانی اشاره میکند شمار این تقسیمبنودیهوا نیوز از
چهار تا نُه عدد ،متریر است (ر ک  )135-134 1331ایشان در پایان چنین نتیجه میگیرد که ««ولوف» پایوه
و بنیان همر انواا شعر عربی است خواه تعداد این انواا را تا نُه عدد باال ببریم و خواه به یکی بکواهیم؛ دروایو
فریی نمی کند نکه شمار این انواا را کم می کند ،بعضی از انواا را از زیرشاخههای بعضی دیگور بوهحسوا
می ورد؛ همانطور که ررا و نسیب و فخر را در ذیل مدی یرار مویدهود یوا عتوا را از انوواا هجوا بوهشومار
می ورد » (همان) اگر زیرمجموعههای گونر رنائی در ادبیّات فارسی نیز درنظر گرفته شود ،بخوش اعظوم ن
در ذیل همین نوا تقسیمبندیها یرار میگیرد؛ مانند گونر ادبی مرریه ،حبسیه و عاشقانه؛ بنابراین مویتووان ایون
انواا را به اعتبار ویژگیهای مشابه و مشترکی که دارند در زیرمجموعر گونههای موازی یرار داد
«فت نامه» یکی از گونههای موازی در ادبیّات فارسی و عربی است این نووا ادبوی نگونوه کوه از نوا ن
پیداست ،در شکل نخستین خود ،نامهای حاوی پیا پیروزی بوده است؛ از ایون رو مویتووان ن را ذیول گونور
«منشآت» ردهبندی کرد این رار در ابتدا نوشتارهای کوتاه منثووری بودنود؛ امّوا بوهمورور زموان فوت ناموههوای
منظو هم سروده شد و در طیّ فرایند دگردیسی بر کمیّوت و کیفیوت نهوا افوزوده گشوت؛ بوهگونوهای کوه
افزون بر کارکرد سیاسی ،کارکرد ادبی نیز یافتند بههمین سبب است کوه ن را ایونگونوه تعریوف کوردهانود
«فت نامه ارر ادبی بسیار استادانهای است نارر به تولیف و از ن باالتر تجلیل پیروزی نیروهوای مسولّ سولطان
در خشکی و دریا و تشجی یاران و ارعا دشمنان یکی از نمونههای خو این نوا ادبی کوه نیموهسیاسوی و
نیمهحماسی است ،فت نامر یلعور کوانیزا اسوت» (لوویس )243 1315 ،1دو موورد از نمونوههوای ایون گونوه در
ادبیّات عربی عصر عثمانی ،یکی فت نامهای است که نالرالدّین محمّد بن یانصوه در نیمر اوّل یورن دهوم و بوه
مناسبت پیروزی سلطان سلیم در «مجر» سروده است و دیگری یطعههوای کووچکی از فتوحوات عثموانی ،ارور
زیتونی در یرن دهم است (ر ک بروکلموان )13-12 1335 ،فوت ناموههوای عربوی ایون دوره ،رواری مشوابه
فت نامههای دورد موازی خود در ادبیّات فارسی عصر لوفویه ( 1141 -311هوو ) هسوتند کوه در نهوا شورح
احوال ،جنگها ،پیروزیها و افتخارات پادشاهان یا امورا و فرمانودهان بوزر

موده اسوت؛ ماننود «فوت یلعور

یندهار» از محمّدطاهر وحید یزوینی
وضعیّت سیاسی -اجتماعی ایران و سرزمین های عربی بهگونهای بوده است کوه روابو جودّی و گسوتردد
نها با کشورهای اروپایی به اواخر یرن نوزدهم و اوایل یرن بیستم میالدی بازمی گردد سودد بیسوتم مویالدی
دورد رهور انواا ادبی اروپایی در ادبیّات فارسی و عربی است شعر نو ،داستان کوتواه ،رموان و نموایشناموه از
1. Bernard Lewis
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انواا ادبی شاخص در ادبیّات معالور فارسوی و عربوی هسوتند کوه تحوت تویریر انوواا ادبوی رربوی  -اروپوایی
بهوجود مدند و گسترش یافتند حکایتنگاری و داستانپردازی در ادبیّات فارسی و عربی پیشینهای طووالنی
دارد ،امّا فر و ساختار نهوا بوا گونور داسوتان کوتواه 1و رموان 2تفواوتهوای اساسوی دارد در عصور حاضور،
پرکاربردترین نوا ادبی در سط بینالمللی ،رمان است «رموان تواریخی» کوه بواز فرینی روایتوی تواریخی در
یالب رمان است ،از زیرمجموعههای این گونر ادبی است ولینیا و محمّدی «با تکیه بر این فرضیر بنیوادین کوه
ترجمه (و بهویژه رار مترجمان نویسنده) ،در انتقال «رمان تاریخی» از ادبیّات اروپا بوه ادبیّوات عربوی و فارسوی
نقش انکارناپذیری داشته و به پیدایش یک گونر ادبی جدید در زبان مقصد منجر شده است ،بوه بررسوی سویر
این نوا ادبی از ادبیّات اروپا تا ادبیّات عربی و فارسی» ( )135 1332میپردازند
در تاریخ ادبیّات معالر فارسی ،محمّدعلی جمالزاده را با مجموعر یکی بود یکوی نبوود روازگر داسوتان
کوتاه ایرانی بهشیود اروپایی می دانند دربارد پیدایش اوّلین مجموعهداسوتان کوتواه عربوی بوین مورّخوان ادبوی
اتّفاق نظر وجود ندارد؛ یکی از دالیل این ناهماهنگی هم گستردگی یلمرو زبان و ادبیّوات عربوی اسوت یوک
دیدگاه این است که نخستین مجموعهداستان کوتاه عربی ،ربی و خریف ( ) 1331نا دارد کوه علوی خلقوی
ن را در سوریه منتشر کرده است (ر ک حسینی )111 1331 ،لورفنظور از اخوتالف در تواریخ انتشوار یوا
تعلّق نخستین داستان کوتاه به یک نویسنده یا ملّتی خاص ،وجه اشوتراک ایون گونور ادبوی در زبوان فارسوی و
عربی پیدایش ن در یرن بیستم میالدی به پیروی از نمونههای رربی  -اروپایی است
وضعیّت پیدایش شعر نو فارسی و عربی نیز بیشباهت به یکدیگر نیست نیموا یوشوی و نوازک المالئکوه،
بنیان گذاران شعر نو فارسی و عربی هستند نظریّر ادبی نها دربارد شعر نوو /زاد (شوعر الحُورّ) ،بشوخورهای
متعدّدی دارد یکی از این سرچشمه ها ترجمر رار ادبی اروپایی و مریکوایی و شونایی بوا تئووریهوای ادبوی
رر است ن یسمت از دیدگاههای ادبی نیما که متیرّر از رر است ،بخشی نتیجور تویریر مسوتقیم شوعرهای
فرانسوی و شنایی با فر جدیدی از شعر بود که محدودیت های وزن و یافیور شوعرهای کالسویک فارسوی را
نداشت بخش دیگر نیز وا دار سرودههای امیل ورهارن ،3شاعر بلژیکوی و شوعرها و نظریّوههوای ادبوی والوت
ویتمن ،4شاعر مریکایی است (ر ک نیما یوشی )41 2535 ،
با دنبالکردن خاستگاههای فکری نظریّر ادبی نازک المالئکه ،ریشوههوای الولی ن را در ادبیّوات رور
یافته می شود ایشان بخشی از زندگی خود را در رر گذرانده اسوت؛ از ایون رو اسوت کوه بوه سورودههوای
1. Short Story
2. Novel
3. Emile verhaeren
4. Walt Whitman
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بایرون ،1شلّی ،2جان کیتس ،3الیووت ،4ییوتس ،5اسوکار وایلود ،1کوولری  1و وردزور  1عالیوهمنود بوود وی
«زمانی که دانشجو بود به مطالعر رار شکسپیر 3میپرداخت و لذا یکی از رزلهایش را به عربوی ترجموه کورد
شیفتر اشعار بلند انگلیسی بود و دوست داشت که در اد عربی نمونهای از این اشعار بلنود باشود و لوذا تحوت
تیریر اشعار انگلیسی ،شعر بلند «شأ اةش حلیاة» را سرود » (سیّدی)154 1331 ،
رمان و نمایشنامه 11نیز از گونههای نورهور در ادبیّات معالر فارسی و عربی هستند «روشونفکران ایرانوی
در سال های بیداری ملّی با انواا جدید ادبی از راه ادبیّات فرانسه و روسیه شنا می شوند نخستین ایرانیوانی کوه
رمان و نموایشناموه موی نویسوند یوا روشونفکران و تواجران مهاجرنود ( خونودزاده ،طوالبوف ،مراروهای) و یوا
تبعیدیهای سیاسی (میرزا حبیب الفهانی ،میرزا یاخان کرموانی) نوشوتن بورای مورد کومسوواد ،نثور را از
یالبهای کهنهاش به درمی ورد و یابلیّتهای نویی  -مثل کاربرد در داستان و نمایشنامه و روزناموه  -بوه ن
میبخشد » (میرعابدینی )13 1311 ،پیدایش گونر رمان و نمایشنامه در ادبیّوات معالور عربوی هوم محصوول
شنایی با ادبیّات رربی  -اروپایی بهویژه فرانسه اسوت پوس از اینکوه نواپلئون در سوال  1213هجوری مصور را
تصرّف کرد ،فرانسه تبدیل به پل ارتباطی جهان عر با دنیوای رور شود و نخسوتین محصّوالن عور بورای
فراگیری دانشهای نوین به پاریس اعزا شدند بخشی از فرایند انتقال گونوههوای اروپوایی بوه ادبیّوات معالور
عربی ،ره ورد همین تعامالت است
فرایند انتقال و دگردیسی انواا ادبی رربی  -اروپایی به ادبیّات معالر فارسوی و عربوی ،سوه مرحلوه داشوته
است مرحلر نخست ،ترجمههایی بوده که از شعرها ،رمانهوا ،داسوتانهوای کوتواه و نموایشناموههوا لوورت
گرفته است در دومین مرحله ،از یکسو شواعران و نویسوندگان ایوران و عور بوا نظریّوههوای ادبوی و مبوانی
تئوری مربو به این گونهها شنا میشوند و از سوی دیگر تحت تیریر ترجمههایی که لوورت گرفتوه اسوت،
سعی در تولید راری مشابه نمونههای اللی دارند گا سو که «مرحلر نوو وری» نامیوده مویشوود ،بر ینود و
نتیجر دو مرحلر پیشین است در این مرحلوه اسوت کوه گونوههوای جدیود بوا محوی ادبوی جدیود ،سوازگارتر
)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

31

کاوشنامة ادبيّات تطبيقی ،سال نهم ،شمارة  ،33بهار 8331

میشوند و لبرر محلّی بهخود می گیرند و در ذیل هرکدا از این گونهها ،رار تازهای با درونمایههوای بوومی
و سبکهای شخصی پدید می ید؛ برای نمونه ،نوا ادبی نمایشنامه «در ادبیّوات عربوی توا پویش از نیمور یورن
نوزدهم میالدی شناختهشده نبود نخستین کسی که بوه ایون نووا ادبوی روی ورد« ،موارون النّقواش» (-1111
 ) 1155بود نخستین نمایشنامر وی «بخیل» ( ) 1141بود که تحت تیریر نمایشنامور «بخیول »1موولیر 2ن
را نوشووت پووس از وی افووراد دیگووری ماننوود «سوولیم النّقوواش» ،ادیووب اسووحاق و یوسووف الخیووا بووه ترجموور
نمایشنامههایی از ادبیّات فرانسه پرداختند؛ ماننود نموایشناموههوای نودروماک 3و فودر 4هور دو از راسوین 5و
نمایشنامر هوراس 1از کورنی1؛ سپس نمایشنامهنویسی در یرن بیستم توسّ احمد شویی ،عزیز اباره ،توفیوق
الحکیم و بشر فارس و فرح انطون و دیگران به شکوفایی رسید » (بقاعی و هاشم)41 1313 ،
 .3نتيجهگيری
افزون بور رویکردهوای مرسوو در تواریخ ادبیّواتنگواری؛ ماننود رویکردهوای زنودگیناموهای ،تکووینی ،دیوالکتیکی،
کارکردگرا و میتوان از «رویکرد تطبیقی» بهمثابر شیود جدیدی در نگوارش تواریخ ادبیّوات فارسوی و عربوی اسوتفاده
کرد برای نگارش اینگونه تاریخ ادبیّاتها میتوان نظریّر انوواا ادبوی را بوهمنزلور الگووی پوژوهش مودّ نظور یورار داد
براساس این الگو ،گونههای تطبیقی را میتوان در دو مجموعر گونههای ادبی مشترک و گونوههوای مووازی ردهبنودی
کرد و دو مبنای زمانی را برای بررسی نها درنظر گرفت نخست اینکه مقایسر انواا ادبوی منتخوب ،محودود بوه دورد
مشخّصی در تاریخ ادبیّات فارسی و عربی باشد دو اینکه ،بررسی تطبیقی ویژگیهای یک نوا /زیرنوا ادبی در کولّ
فرایند سیر تحوّل تاریخی و دگردیسی ن انجا گیرد
بررسی دگرگونیهای مربو به تحوّل تاریخی انوواا ادبوی در زبوانهوای مختلوف براسواس «رویکورد تطبیقوی» از
یکسو با کشف حوزههای مختلف تیریرگوذاری و تیریرپوذیری و مشوخّصشودن وجووه اشوتراک و اخوتالف نهوا،
موجب ایجاد درک و دریافت روشنی از جایگاه انواا ادبی ملّی در مقایسه با ادبیّات سایر ملل خواهود شود؛ و از سووی
دیگر ،این امکان برای ادبیّاتهای ملّی مورد بررسی فراهم می شود تا موجودیّت ادبی خود را در فضای جهانی ادبیّوات
اعال کنند و جایگاهی در ن بهدست ورند
تاریخ ادبیّاتنگاری با رویکرد تطبیقی از سه جهت سوودمند خواهود بوود نخسوت اینکوه بوه جنبوههوایی از تواریخ
ادبیّات ملّی در ارتبا با ادبیّات سایر ملل میپردازد که ممکن است مورّخان تاریخ ادبیّاتهای ملّی ن را نادیده گرفتوه
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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باشند یا اینکه ازنظر نها مرفول مانده باشد دو  ،زمینر مطرحشودن ادبیّواتهوای ملّوی را در سوط بوینالمللوی فوراهم
میکند سو  ،بهمثابر ابزار و اطّالعات اوّلیّه در اختیار ندسته از نویسندگان یا نهادهای بینالمللی یرار میگیورد کوه در
اندیشر تدوین تاریخ ادبیّات جهانی هستند

 .4پینوشتها
( « )1نگاه که بخشی از رشد ،توسعه و تحوّل دو پدیده ،متیرّر از دیگری باشد و بخش دیگری از ن ،استوار بر تیریر و تویرّر متقابول
بین نها باشد ،رابطر ن دو را متنارر و این نوا رابطه را تنارری مینامیم » (زریانی)452 1331 ،
(« )2مقصود ما از ژانر تاریخ ،همر نوشتارهایی است که به شکل روایی بهبیان رویودادهای تواریخی پرداختوهانود » (زریوانی1335 ،
 )54این نوا ادبی ،زیرنواهایی چون «تاریخهای عمومی»« ،تاریخهای اختصالی» (شرح تاریخ زنودگی یوک فورد)« ،تواریخهوای
دورهای»« ،تاریخهای منطقهای» یا ترکیبی از اینها دارد
( )3محمّدسعید جمالالدّین (1313

 ،)213-223محمّود رنیموی هوالل ( ،)311-213 1333محمّود زکوی العشوماوی (،)1344

ابراهیم عبدالرّحمن محمّد ( )1312و احمد محمّد علی حنطور ( )2111هرکدا در رار خود بهطوور جداگانوه بوه بررسوی تطبیقوی
داستان لیلی و مجنون در ادبیّات عربی و فارسی پرداختهاند محمّدعلی حنطوور بوهجوز فارسوی و عربوی ،بازتوا ایون داسوتان را در
ادبیّات ترکی و فرانسوی نیز نشان داده است

منابع
اته ،هرمان ( )1331تاریخ ادبیات فارسی ترجمر لادق رضازاده شفق تهران بنگاه ترجمه و نشر کتا

أمحد بدوي ،امحد ( .)6991أسس النقد األديب عند العرب .القاهرة :دار النهضة مصر للطباعة والنشر.
ارسطو ( )1331هنر شاعری بوطیقا ترجمر فت اهلل مجتبایی تهران بنگاه نشر اندیشه

أفندي ،جمد ( .)6999املوشحات يف العصر العثماين .دمشق :دار الفکر.
بروکلمااا  ،کااار ( .)5991اتریااا األدب العااريب :العصاار العثماااين (مااف فااصر مصاار  6161م حصای احلملاة الفرنسا ة  6191م) .ترمجا  :ا.
حممااود فهم اي حج اازي وعماار رااابر عبااداسل ا ،القس ا الث اامف ( 51-51أ) و القس ا الصاس ا ( 51-51ب) .القاااهرة :اهل ئ اة
املصریة العامة الکصاب.
برونا ،پییر؛ کلود پ شوا وآندره م شا روسو ( .)6991ما األدب املقار ؟ .ترمجة غسا الس د .دمشق :دار عالء الدیف.
البقاعي ،شف ق؛ سامي هاش ( .)6919املدارس واألنواع األدب ة .بریوت :منشورات املکصبة العصریة.
جمالالدّین ،محمّد السّعید ( 1313الف) نگارههای فارسی بر سنگنوشتر اد عربی ترجمه و تحقیق یاسم مختواری و
محمود شهبازی اراک دانشگاه اراک
 ) 1313( ----------------ادبیّووات تطبیقووی پژوهشووی تطبیقووی در ادبیّووات عربووی و فارسووی ترجم ور سووعیدحسا پور و حسین کیانی ویراستار سیّد فضلاهلل میریادری شیراز دانشگاه شیراز
حسینی ،شکوه سادات ( )1331بررسی رار نقدی در ادبیّوات داسوتانی ایوران و سووریه پژوهشوی در ادبیّوات تطبیقوی
پژوهشهای نقد و ترجمر زبان و ادبیّات عربی131-115 ،)1( 1 ،

رزق سل  ،حممود ( .)6911األدب العريب واترخي يف عصر املمال ك والعثمان ني والعصر احلدیث .القاهرة :دار الکصاب العريب.
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ریپکا ،یان؛ کلیما ،اوتاکار؛ بچکا ،یرژی؛ سویپک ،یورژی؛ بیچکوووا ،دراکوو و هربوک ،ایووان ( )1354تواریخ ادبیّوات
ایران از دوران باستان تا یاجاریه ترجمر عیسی شهابی تهران بنگاه ترجمه و نشر کتا

زب دي حنفي ،حممد مرتضی احلس ين الواسطي ( .)5991اتج العروس مف جواهر القاموس .بصحق ق :علي شریي .بریوت :دار الفکر.
زریانی ،سیّد مهدی ( )1311تاریخ ادبی ایران و یلمرو زبان فارسی تطوّر و دگردیسوی ژانرهوا توا میانور سودد پونجم بوه
انضما نظریّر تاریخ ادبیّات تهران سخن
 )1331( -----------چشمانداز شعر معالر ایران جریانشناسی شعر ایران در یرن بیستم چاپ اوّل ،تحریور دو ،تهران رال
 )1334( -----------تاریخ ادبیّات ایران ( )1تهران فاطمی )1335( -----------تاریخ ادبیّات ایران ( )4با رویکرد ژانری تهران فاطمی -----------و محمودرضا یربان لوباغ )1335( ،نظریّور ژانور (نووا ادبوی) رویکورد تحلیلوی – تواریخی تهورانهرمس
 -----------و سیّد جواد زریانی ( )1331رویکرد ژانوری در مطالعوات تواریخ ادبوی نامور فرهنگسوتان،)12( 11 ،51-31
ژون ،سیمون ( )1331ادبیّات عمومی و ادبیّات تطبیقی (رسالر راهبردی) ترجمر حسن فروری تهران سمت
سیّدی ،سیّد حسین ( )1331نیما و نازک المالئکه (بررسی تطبیقی نظریّر ادبی) مشهد ترانه

ض ف ،أمحد شوقي عبدالسالم (يبات) .عصر الدو واالمارات :الشام.شالطبعة الثان ة ،القاهرة :دار املعارف.
عبدالرمحف حممد ،إبراه ( .)6911النظریة والصطب ق يف األدب املقار  .بریوت :دار العقودة.
العشماوي ،حممد زکي ( .)6911دراسات يف النقد املسرحي واألدب املقار  .القاهرة :دار الشروق.
علیپور ،اسماعیل ( )1332تاریخ ادبیّات تطبیقی فارسی و عربی در دورد لفویه و عثمانی پایاننامر کارشناسویارشود
استاد راهنما سید مهدی زریانی ،دانشگاه فردوسی مشهد
رنیمی هالل ،محمّد ( )1313ادبیّات تطبیقی ترجمر سیّد مرتضی یتاهللزادد شیرازی تهران امیرکبیر

 )1333( ------------لیلی و مجنون در ادبیّات عربوی و فارسوی پژوهشوی نقودی و تطبیقوی در عشوق عوذری وعشق لوفیانه ترجمه و شرح هادی نظری منظم و ریحانه منصوری تهران نشر نی

الفاخوري ،حنا ( .)6811اتریا األدب العربی .الطبعة اخلامسة ،هترا  :توس.
فؤادیان ،محمّدحسن و محمّدرضا عزیزی ( )1311سبک شعری یا نی و تیریرپذیری ن از ادبیّات مصونوا مملووکی و
عثمانی بهار اد 32-11 ،)4( ،
لویس ،برنارد ( )1315استانبول و تمدّن امپراتوری عثمانی ترجمر ماهملک بهار تهران علمی و فرهنگی

حممدعلی حنطور ،أمحد ( .)1001يفشاألدب املقار حنو أتر ا مدرس عرب يف املقارين .الطبعة الثان ة ،القاهرة :مکصبة اآلداب.
میرعابدینی ،حسن ( )1311لدسال داستاننویسیِ ایران جلد  1و  2چاپ دو  ،تهران چشمه
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موسی ابشا ،عمر ( .)5999اتریا األدب العريب :العصر العثماين .دمشق :دار الفکر.
نیما یوشی ( )2535ارزش احساسات و پن مقاله در شعر و نمایش تهران گوتنبر
ولینیا ،بهارک و ابراهیم محمّدی ( )1332نواشناسی رمان تاریخی فارسی و عربی (از سور والتور اسوکات انگلیسوی و
جرجی زیدان تا محمّدبایر میرزا خسروی کرمانشاهی) کاوشنامر ادبیّات تطبیقی111-135 ،)11( 3 ،
یلمهها ،احمدرضا و مهدیه ولیمحمّد بادی ( )1334بررسی تطبیقی مدای رضوی در شعر عربوی و فارسوی از ابتودا توا
پایان یرن دهم کاوشنامر ادبیّات تطبیقی121-113 ،)21( 5 ،
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ش ال شَم م ش
حبنثشيفش ألدبش ار ش( ألد نیش لیّيبش لیار ي)
جاشی شرزي،ش لسن ش لشا ی ،ش لیددش،77شر ی ش،1111شصص.ش 112-81ش

ك ا شاترةخش ألدبش لیار يش لیّيبش ار ش اىشمنطش ألجناسش ألد یش ش
مسا یلش ايپنر 1ش

طالب الدکصوراه يف فرع اللغة الفارس ة وآداهبا ،جامعة س سصا و بلوتشسصا  ،زاهدا  ،إیرا

2

باسش ی خبت ش

أسصاذ مساعد يف قس اللغة الفارس ة وآداهبا ،جامعة س سصا و بلوتشسصا  ،زاهدا  ،إیرا

3

شّمیشعیبا ده ش

أسصاذ مشارک يف قس اللغة الفارس ة وآداهبا ،جامعة س سصا و بلوتشسصا  ،زاهدا  ،إیرا

لنصن :ش5111/6/51

ل بن 5111/9/8 :

اخص ش
ميكااف اعصبااار هااحا البح اث حماولااة لكصابااة األدب الفارسااي والعااريب بصاافة مقارنااة وعل ا أساااس األجناااس األدب اة املصداولااة .هااحا البحااث یریااد إجياااد
املقااي س واملعااایری الايت یااص هبااا أتل ااف املوضااوعات املشااالة يف األدبااني الفارساي والعااريب أتل فهااا وتبویبهااا هباادف لصابااة اتریااا لاا.دب املقااار  .یعااد
حبثنااا هااحا حبثااا مصم ا ا يف نطاااق الدراسااات الايت تصعلاق بكصابااة خا الساری الصاارخيي ل.دبااني الفارسااي والعااريب وهااو یعصمااد بطب عااة احلااا علا املاانه
الوراافي الصحل لااي ويف ضااوء نظری اة األجناااس األدب اة .وقااد أفااادت نصاااي البحااث أن ا ميكااف تقس ا األجناااس األدب اة إىل قساامني القس ا األو هااو
األجناس املشالة وهي اليت هلا جحور فارس ة أو عرب ة ار لة .والثاين هو األجنااس اااذیاة أو املوازیاة .واملقصاود با هاو األدب الاحي ورد ماف الابالد
الغرب ة واألوروب ة أض ف تدرجي ا إىل ح األدب الفارسي والعريب.
یّد تش لّئیسی  :األدب املقار  ،لصابة اتریا األدب ،نظریة األجناس األدب ة.
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