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 چکیده
این ، و مرتبط نمودن هر مقولۀ ادبیتالشی است روشنگرانه با هدف مطالعه و بررسی در اصل منظور از ادبیات تطبیقی، 

ای، ؛ همچنین هنر روشمندی است، به جهت تحقیق در پیوندهای مقایسهنهاناصر تشکیل دهندة آبا سایر ع هامقوله

ها، معتقدند که بندی سبکبرخی از ادبا و منتقدان تقسیم قرابت، تأثیر تطبیق ادبیات با قلمروهای دیگر بیان و معرفت.

معیّنی شکل نگرفته و مکان در تحوّل شعر،  های مکانیموقعیتهای موجود هر دو شعر فارسی و عربی، بر اساس سبک

توان گفت از این رو می ؛کندها را فراهم میها و ادوار تاریخی موجبات دگرگونی سبکدخالت و تأثیری ندارد، بلکه زمان

-بروز آن در نوشتۀ هر سخنوری، عوامل گوناگونی دخالت دارد، که محیط هم یکی از مهم ةکه در پیدایش سبک و نحو

های ، با دیدگاهکنیممیمطالعه این عوامل است؛ به همین دلیل وقتی نظرات ادبا و منتقدان را دربارة یک سبک ترین 

نیاز از ، بیتعامل بین دو فرهنگ فارسی و عربیجانبه بودن گستردگی و همه شویم.رو میبهمتفاوت و گاهی متضاد هم رو

. در مقالۀ حاضر با مدّ نظر قرار دادن همین پیوند و تعامل اذعان دارندهمۀ پژوهشگران آگاه بر آن توضیح است و تقریباً 

ای و با استفاده از روش استقرایی و شیوة های پژوهشی مرتبط، و با تکیه بر مطالعات کتابخانهاستوار و توجّه به پیشینه

تا سیطره و بسامد  ،ایمرداختههای شعر فارسی و عربی با رویکردی تطبیقی پتحلیلی، به بررسی و تبیین سبک -توصیفی

 های مختلف شعری را در این دو نوع شعر، با نگاهی به پیشروان آن دو، روشن سازیم.سبک

 

 شناسی، مطالعات تطبیقی، پیشگامان.شعر فارسی، شعر عربی، سبک: گانکلیدواژ    
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Abstract 

Comparative literature is an intellectual effort with aim of study any literary category and 

relating these categories with their other constituent elements. It is methodical art too 
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because of research on comparative connections, relationship, the impact of comparison of 

literature with other dominions of expression and cognition. 

Some scholars and critics of styles classification believe that available poetry styles in both of 

Persian and Arabic poetry have not formed according to specified location and the place 

doesn’t have interference and the impact in poetry evolution, but times and the historical 

periods cause styles changes; therefore can be said different factors interfere in genesis of 

style of any orator’s writing that the environment is one of the most important of these factors 

too; for this reason when we study comments of scholars and critics about a style, we face 

with different and sometimes antithetical point of views. No explanation is needed about span 

and comprehensive interaction between two Persian and Arabic cultures and near all inform 

researchers admit it. In the research according to this connection and firm interaction and 

pay attention to linked search backgrounds, and relying on library studies by using inductive 

way and explanatory – analytical method, we have study and explain styles of Persian and 

Arabic poetry with a comparative approach to clarify domination and frequency of different 

poetry styles in the two types of poetry by looking at the pioneers of the two. 

    Keywords: Persian poetry, Arabic poetry, stylistics, comparative studies, pioneers. 

 

 

 مهمقدّ. 1

ترکیب آنها، از لحاظ قواعد زبان و مفاد معنی هر کلمه در آن عصر، و طرز  کلمات و شیوةسبک شعر، یعنی مجموع لغات و 

و   معیشت و علوم و زندگی مادی نوعالت از لحاظ حاالت روحی شاعر، که وابسته به تأثیر محیط و ل و ادای آن تخیّتخیّ

می نامیم، و ر که آن راسبک شع ،دهدآب و رنگی خاص به شعر می ،لیات حاصل می شودمعنوی هر دوره باشد، آنچه از این ک

 د.کردناستعمال میه و گاهشیوه و گاهطریقز قدما گاهی به جای سبک طر

 ةاستفاد ةشود، ولی شیوتوان عناصری را یافت که سبب تمایز کالم آنان از سخن عادی میشاعران، می ۀهر چند در شعر هم    

اما در همین زمینه، از  ؛بیان شاعرانه است ةیکی از ابزارهای عمدل عنصر خیا ؛ به عنوان مثال،تاز این عناصر یکسان نیس آنان

 ز.میان چند شاعر هم دوره، ممکن است یکی به تشبیه گرایش بیشتری داشته باشد، یکی به استعاره و دیگری به مجا

سبک دو د.سازشاعران آن روزگار، متمایز می ۀهایی است که شعر او را از عامآن ویژگی ۀمنظور از سبک یک شاعر، مجموع    

 ف.و بسامد این انحرا (معیار)انحراف از هنجار :عمده دارد ۀشاخص

ی ازآسیای میانه تاآسیای مرکزی یجغرافیا -ی درقلمروهای جداگانۀ سیاس ، مکاتب شعریتسلسل تاریخی گرفتن نظر در با    

 ماوراءالنهر وخراسان تاعراق عجم، فارس، آذربایجان وآسیای صغیر ونیم قارة هند سیر یعنی نواحی  ،سیاوشرق وجنوب شرق آ

ی یمراحل معین رشد، تکوین وارتقا، که شده ایجاد ای، سبک یا مکتب جداگانهنیز درهریک ازاین قلمروها، ویافتهتکامل نموده و

 ت.مراه بوده، پیموده اسه هاییرکود وبحران و خود با نوسانات گاهیرا که 

 گیریبا الهام ،است یافتهتکامل  و ظهور کردهی یقلمروهای معین جغرافیا و بسترها که در مکتب شعری بدیهی است هر    

این  یک از هر طور اخص در هکه ب ایاجتماعی واقتصادی -شرایط معین سیاسی ، ازآن قلمروها موتأثیرپذیریازشعرای متقدّ

متأثر و برخورداربوده ،شکل بخشیدهومتناسب فرهنگی را  مشخّصمختلف حاکم ومسلط بوده وزیربنای  هایدورهقلمروها در

-وزمان نمی دورهجز بازتاب حوادث، وقایع، اوضاع وحاالت مختلف آن  نیز، چیزی که اشعارهرمرحله وهردوره ی استطبیع.است

 د بوده باشد.توان
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درهریک ازاین و صاحب سبک  شعرای برجستهخاستگاهی ویهای جداگانۀ جغرافیامکاتب شعری درقلمرو بررسی جایگاه با    

لحن بیان، مضامین ومحتوای شعری، صنایع لفظی  های مختلفی چونجنبهاز کدامها، اشعارهراین سبکهب انتسابآنهاقلمروها و 

 د.گردومتمایز میازهم تفکیک  ی،های شعرپردازی وقالبوبدیعی، استعارات وتشبیهات، تصویرسازی وخیال

یک توان شاهد میها، عمدة شعری درهریک ازسبک هایو مشخّصه اتمختصّ توصیفنباید ازنظردور داشت که با البته     

 بود.تا عصرحاضر ی و عربی شعر فارس هایرگهازبدو پیدایش اولین  آنهاتسلسل منطقی در رشد وتکامل 

هر دو بازکاوی به  ،دو  آن ها در شعر فارسی و عربی و پیشروانانواع سبک بررسی رویکرد تطبیقی به بادر نوشتۀ حاضر    

 پرداخته شده است.دو  آنردی به تطبیق سبک و در موا

بستر شعر عربی در د.گیرکه از آغاز تا پایان عصر عثمانی را دربرمی ،از حیث هنر و صنعت شعری است یشعر عرب هایسبک

ین ند. انامیدمی که شاعران آن را شعر سنتی بروز یافتنوعی تمایز در آن  ،واخر عصر جاهلیغنایی پدید آمد و از ا هایزمینه

در غنای عربی و  ایل گستردهتحوّ ،عصر جاهلیبپس از د.کر سپریع های صنعت، تصنیع و تصنّسبک باور خود را شعر، سیر تطّ

-به ،بودند؛ چرا که اکثر آواز خوانان از مسلمانان غیر عربعناصر بیگانه ترین زمینۀ پیدایی آن عمدهکه  آمد،قواعد آن پدید 

ای که گونهبه ؛های بیگانه را وارد غنای عربی کردندها و آهنگخصوص ایرانیان و رومیان بودند. این آوازه خوانان بسیاری از نغمه

آن،  به موازاتد و کرنعت ادامه پیدا موج ص ،های موسیقی قدیم فراهم آورد. در اثنای عصر عباسیزمینه را برای تغییر در نت

تکلّف تلفیق و ، که گرفتو شعر عباسی را فرا  آمدو سرانجام موج تصنّع پدید  یافتموج جدیدی از آرایه و تصنیع ظهور 

 د، به استثنایبینجام یا کمال تعدیل بهدر اندلس و مصر نیز فراگیر شد، بدون اینکه  هااین موج. را در پی داشت ایگسترده

اوضاع به بازنمود تصویر از شعرای مصر، زیرا که  ؛های بسیاری داردبا این همه سبک شعری مصر با اندلس تفاوت ؛موشح و زجل

 (144: 4831)ضیف، پرداختند. های صلیبی و نیز زهد و تصوفخصوص در جنگبه محیط خودسیاسی 

جاهلی تفاوتی  ةبا شعر دور یزبانمناسبات و  شعری پردازیخیالو  نظر اشتمال بر تصویرسازیشعر عربی در صدر اسالم از     

، کنیمدر این اشعار هم کم و بیش مالحظه می ،بینیمهای بدوی را که در اشعار جاهلی میو خشونت هامشخّصهندارد و همان 

ر اقوام در آن سایو  ،ی بوده استعربیاین وضع تا اواخر قرن اول امتداد داشت. در این دوره شعر عربی خاص گویندگان که 

های غیر عرب در بنی عباس آثار نفوذ تمدن ةیعنی اواخر عهد بنی امیه و اوایل دور ،ما از اوایل قرن دوما ؛داندخالتی نداشته

باعث تأثیرپذیری از غیر عرب،های تمدّنحدود یک قرن مجاورت و معاشرت مسلمانان با دانیم زیرا چنانکه می ؛شعر آشکار شد

همان اموری کردند که ملل  پیگیریبینیم از اوایل قرن دوم مسلمانان شروع به و به همین سبب است که می ،شد هاناین تمدّ

و ترقی و کمال  ای خاصّجلوهترین عنصری که به تمدّن اسالمی ها بودند. مهممغلوب مذکور مقارن ظهور اسالم سرگرم آن

کرد و اثر این  نفوذادب عربی  ، از جملهنون آن تمدّئش ۀدولت عباسی در هم عنصر ایرانی است که با روی کار آوردن ،بخشید

که خاص  هاییاندیشهدر  غورشعر عربی با معانی دقیق و  ،در شعر به همان حد آشکار است که در نثر. از اوایل قرن دوم نفوذ

های مضامین خشن بدوی را مضمونهمراه شد و جای  ،متمدنین و مردم شهر نشین و آشنا با مسائل علمی و فلسفی است

ی و اوصاف جمیل بساتین و ازهار و جواری و غلمان گرفت و حجت و برهان و قیاس و تمثیل در سخن شعرا راه یلطیف غنا

گردان و اهل عصبه و تفاخر بیرون آمد و الفاظ و بیابانشعر عرب از خشکی و یکنواختی و مضامین محدود  موازات آنیافت و به 

ی خاص به شعر ارونق و جلوه نیز، توجّه به سادگی الفاظ ،التاین تحوّ ۀعالوه بر هم  .و افکار جدیدی در آن راه یافت هااسلوب

ذکر مفاخرات نژادی و ملّی  ،اند راه یافتنژاد بودهایرانی اغلبزبان که داد. از موضوعاتی که در این اوان در میان شاعران عربی

 (83: 4، ج4833)صفا، .تاس

حساب و که شعر، کاری بی شودروشن میو  استصعوبت این صنعت  گویایهای شعر عربی، هترین نمونبه قدیمنگاهی گذرا     

های شعر عربی، اولین ها و اصطالحات فراوان. شوقی ضیف در کتاب هنر و سبکبلکه عملی است مقیّد به سنتّ ،کتاب نیست

توان به: کثرت قواعد و قوانین، حرف رویّ ثابت، های این سبک میاز ویژگینامد. عربی را صنعت شعر جاهلی می سبک شعر

( شاید همین امر سبب شده است که گیب در 144: 4831)ضیف،  گری اشاره کرد.رموسیقی یکنواخت در شعر و فنّ تصوی

 .تصویر است خیال و ،نهای آهترین نمون: ادب عربی رومانتیک است؛ چرا که ویژگی قدیمعنوان کندکتاب تراث اإلسالم 

 (411: 4، ج4191)مونس، 
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رغم اندک ، امرؤالقیس است که علیندااز مشهورترین افرادی که در این سبک به هنر تصویرپردازی اهتمام خاصی داشته    

که  ،استی اشعار جاهلی بیانگر این مضمون کلّ از محسنات معنوی و لفظی نیز بهره جسته است. با بسامد باالییبودن شعرش، 

خاص در ساخت قصاید بلند قدیمی به  ةشیو.بوده استهای بسیاری ملزم به قیود و سنت ،هنر در لفظ و موضوع و روش کلی

های قصاید ینیم نغمهبزیرا می، بوده گوناگونیهای که صنعت شعر در آن روزگار دارای قوانین و سنت ،دهدطور قاطع نشان می

تعبیری جوشیده  ؛شود؛ بلکه تعبیری هنری و مقیّد استلی تعبیری هنری و آزاد محسوب نمیبنابراین شعر جاه؛یکنواخت است

 (18: 8008)العقاد، .ری ناشی از تکلّف و صنعتگری استاز طبع و ذوق نیست؛ بلکه تعبی

در آن  داشتند وشعر را به مدت یک سال نزد خویش نگه می اعراب جاهلیشعر جاهلی معتقد است که:  ةجاحظ دربار    

ساختند که به این نوع دند و عقل را زمام رأی خویش مینموو رأی و نظر خویش را سبک و سنگین می کردندتجدید نظر می

 (83: 8، ج4113 جاحظ،.)گفتندقصاید، حولیات، مقلّدات، منقّحات و مُحکَمات می

که در  ،جاهلی تا اوایل قرن دوم هجری دانست ةدورزمانی اولین سبک شعری اعراب را از  محدودةتوان میدر یک نگاه کلّی     

از  .خوان، رقص و غنای اسالمی تاثیر گذار هستندهای موسیقی، کنیزکان آوازهعواملی همچون تعقید، دسته این بازه زمانی

می اشاره ؤالقیس، مهلهل، زهیر بن ابی سلتوان به اصحاب معلقات عشر همچون: امرمی ،سردمداران اولین سبک شعری اعراب

 کرد.

ادبیات ایران در هر یک  یهی است کهبد. توان به سبک خراسانی یا ترکستانی اشاره کرداولین سبک شعر فارسی نیز می ةدربار

 یکهر بررسی که  ،استو شکل گرفته دینی و علمی پدید آمده  ،اجتماعی ،سیاسی اوضاع، تحت تاثیر تاریخی از ادوار مختلف

 جداگانه دارد. ارزش و اهمیتیاز آنها 

از تر ای بسیار گستردهمحدوده خراسان قدیم است.خراسان قدیم ۀنخستین شعرهایی که به زبان فارسی باقی مانده، از منطق    

ه همین . باستده بوده از شمال به رود جیحون، از جنوب به سیستان و از مشرق تا حدود چین گسترو  خراسان امروزی داشته

ها مرکز حکومت سامانیان )بخارا( اما چون مدت ؛اندرهای زبان فارسی دری را، سبک خراسانی نامیدهجهت، سبک نخستین شع

نامیدند، به جای سبکخراسانی، سبک ترکستانیهم به کار برده می ترکستان را منطقه آن و داشت قرار در آن سوی رود جیحون

 .شودمی

های منطقی معانی و شکوه از تسلسل ، ودهای لفظی و صوری تکیه دارتبر قیدها و سنّ ،سبک خلق شده بر اساس اینآثار     

قبل  اندکیاین سبک د. دهصورتی متین، واقعیت را به شکل دستگاهی منظم و قابل قبول نمایش میالفاظ برخوردار است و به

اغلب حسیو فاقد  ،دوره تشبیهات اینت. هم ادامه یاف ، که بعد از آنششم هجری قمری رواج داشتةچهارم تا سدةاز سد

، ساده، روان و عاری از ترکیبات دشوار و واژهشیوة بیان، بیشتر قصیده و از لحاظ نظر قالباشعار این سبک از . است یپیچیدگ

و شادخواری صراحت لهجه، تعبیرات و تشبیهات ملموس، توأم باروشنی و نیز  ساختار معنایی آنهای عربی در آن اندک است. 

شهید بلخی، ابوشکور بلخی، خسروی سرخسی، خسروانی ، رودکیتوان به از شعرای معروف این دوره می .تاس باشیو خوش

رازی،  ی، فردوسی طوسی، عنصری بلخی، فرخی سیستانی، غضایرطوسی ، دقیقیمروزی ییی، کسانابوطاهر، ابوعبداهلل ربنج

ی غزنوی، امیر یگرگانی، مسعود سعد سلمان الهوری، سنا ، المعی گرگانی، فخرالدین اسعددامغانی ، منوچهریمروزی عسجدی

 اشاره کرد. تبریزی قطران و معزی نیشابوری، ابوالفرج رونی، سوزنی سمرقندی

زیادی بین این  تا حدود نسبتاً آنچه حاصل شد، اینکهبین اولین سبک شعر عربی و فارسی، گرفتهصورتبررسی تطبیقی  از    

های لفظی و معنوی تصویرگری و سنت هنراز گیری بهره هر دو سبکدر که  ای؛ به گونهاردهایی وجود ددو سبک شباهت

 و مطنطن نیز دارای بسامدی چشمگیر است. الفاظ پر طمطراقکاربرد رواجدارد و 

از  ایآمیزه .شودکه از اوایل قرن دوم هجری شروع می ،نامدها را  شوقی ضیف سبک تصنیع میدومین سبک شعری عرب    

-عت شعر را در اختیار میزیستند، صنبصره و کوفه میخصوص به ،ها و مسلمانان غیر عرب، که در مراکز بزرگ فرهنگیعرب

 (19: 4831)ضیف، .فاصله بگیرد خود د و از شکل قدیمیگیرند؛ بنابراین طبیعی است که شکل آن تغییر کن

ن وکه در قر ،اشاره کرد و تمایل به غالمان، جوامع عرب القیدیو لعب و  توان به لهومی ه،گذار در شعر این دورثیرأاز عوامل ت

ی ایرانیان و غنا و تمدن مادّمتن و بطن در ای به شکل گستردهو مردم بصره و کوفه و بغداد  ،دوم و سوم شاهد آن هستیم
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شدند و بر شراب شاعران در آن جمع میکه  ،خوان بودقراطیسی یکی از مراکز بزرگ کنیزان آوازه ۀخان میگساری آن فرو رفتند.

( که از شاعران 848 – 413)ابوالعتاهیه توان به افراد زیر اشاره کرد: این شاعران،می تریناز مهم سرودند.و میگساری شعر می

خویش های شعر عربی زمان استاد تمامی شاخهکه ( 419 – 488اس)وابونثیرگذار بر شعر عربی و در مدح و غزل استاد بود.أت

عشق و شاهدبازیشعرهایش در مورد ش شراب )خمریات( و گساری و ستایهای بادهاما شهرتش بیشتر به خاطر تصنیف ؛شده بود

-به شمار مینیز هزار و یک شبهای کتاب یکی از شخصیتاست، او  نیز یاد شده امهعهای است. از ابونواس در روایتمذکّر

، وی های آن بسیار شعر سروده استدرباره دیرها و شراب آید ودر قرن سوم به دنیا میابن معتز  که  (19: 4830)ممتحن، .رود

 ایهکه تصاویر در قصاید وی، به شکل صفوف به هم پیوست نموده،استفاده کرده و به حدی افراط  یاز صور و تشبیهات بسیار

د شعر ر در مورد زهترین کسی که در این روزگانبود، و شاید بزرگ القیدیکمتر از  ،زهد در این سبک امواج. آشکار می شوند

که در قرن سوم  ،ترین شاعرانی است( از جمله بزرگ831 – 809. بحتری )(3: 8008)ابوالعتاهیه، .ابوالعتاهیه باشد، سروده

( که هنر اصلی وی 831 – 884سرود. ابن رومی )مدایح و اعتذاریات را خوب می ،بدیعی به طرزوی  .هجری ظهور کرد

سرایی به عنوان یکی از گونههجویه.رودبه شمار میشعر وی  مشخّصۀترین مهم هجوسرایی و است، تصویرگری و وصف طبیعت

ای در این نوع به وجود خواندنی بساچهمالحظه و سرا واقع شده و آثار قابلگو و عربیهای ادبی، بارها مورد توجه شاعران پارسی

از  و های فراوانی وجود داشته،گوی قرن ششم شباهتیاعر پارسش ،شاعر قرن سوم و انوری ،است. بین زندگی ابن رومیآمده

است. این آشنایی موجبات بهرهسوی دیگر، انوری در شمار شاعران دانشمند ایرانی بوده که با شعر ابن رومی آشنایی داشته

شاید ت. اسابن رومی سرودهبسیاری از هجویات خود را تحت تأثیر  اوفراهم ساخته و  را از مضامین شعر ابن رومی انوریگیری 

به نهایت آراستگی  ۀاو( باشد؛ زیرا این سبک به وسیل884 – 433ابوتمام ) ،سبک تصنیع در قرن سوم هجری ةترین نمایندمهم

دگرایی او در شعر، ابداع شمار او از قاهره تا خراسان، تجدّسفرهای بیبودند، رسید.  آن و تجمل که شعرای عباسی آرزومند

انگیز، شهرت فراگیر، کسب اشعاری دل ساخت و پرداختدر  کامیابیمایل به الفاظ غریب و کهن و در عین حال صنایع، ت

)آمدی، د.... موجب شد که نظراتی سخت ضد و نقیض دربارة این شاعر ابراز گردو های کالن و حسادت دیگر شاعرانثروت

4118 :8) 

شناسی شعر به مدارج باالیی دست یابند و زیبا  آرایش کالمتوانستند در  در قرن سوم ،این است که اصحاب تصنیع واقعیت    

صنعت حسی، در ذهن خود ای کهمخاطب در مواجهه با ؛ به گونهدباشن عقلی و حسیهای با مایهی یهاآرایهموجب خلق و 

ویر در قرون بعد به سرعت از آمیزی و تصی تصنیع و شادابی رنگیتصویر و عکس محتوای شعر را لمس کند. حال آنکه این زیبا

 .شوددور میشعر ساحت 

ن روز و در خراسان آسلجوقیانبا روی کارآمدن که  ،نیز سبک عراقی است از لحاظ تاریخی فارسیشعر  غالب دومین سبک    

اما برای تمایز با بخش  ؛گفتنداز غرب ایران را نیز عراق میهایی ن بخشدر این زمامد. در عراق و آذربایجان به وجود آاتابکان

ادبی ایران به آذربایجان و عراق عجم منتقل  مرکزنامیدند. در این زمان میعراق عجمو اینجا را عراق عرب، آنجا را رودانمیان

تدریس  عربی ادبحکمت و  ،منطق ،تفسیر ، که در آنهادگردی بر اثر سیاست سلجوقیان، مدارس مختلف دینی تأسیس ، وشد

گذاران از بنیانالدین اصفهانیجمالو حسن غزنویسید، ابوالفرج رونی. دنگردیدآشنا می این مراکزشاعران و ادیبان نیز با و شد می

-نمایندگان این سبک به شمار می حافظ شیرازیو عراقیفخرالدین ، شیرازی سعدی، اصفهانی اسماعیل الدینکمالو 

 (480-48: 4833د)شمیسا، رون

-هه و نیز به دلیل جابباال رفتهای عربی واژهبسامد با این تفاوت که در آن  ؛ستا سبک خراسانیهمان  ،اساس سبک عراقی    

 ،حِکمی ،های علمی، واژهایرانهای آموزش علمی و فرهنگی شهرهای مختلف درت و گسترش علوم در حوزهمراکز ق جایی

 به شعر شاعران سبک عراقی بخشیده خاصیةرنگ و زنگ یا جلو در آثار شاعران وارد شده و پزشکیو  نجومی ،دینیفلسفی،

 تشبیهاتجای خود را به لطافت و کثرت  ،، و سادگی و روانی و استحکامغزلجای خود را به  اغلب قصیدهدر این سبک، ت. اس

به  عرفانو  فتصوّهای عربی نیز فزونی گرفت. با ورود زیبا و تازه و در عین حال دقیق و باریک داد و واژه کنایاتو  و تعبیرات

ها شاعر دیگر ظهور کردند. در ضمن مضامین اخالقی و ، حافظ و دهمولوی، عطار، سناییشعر، گویندگان عارفی چون  ساحت

ها و نماییکه با بزرگ مدح عالوه بر ،تازه ةمعانی شعری در این شیو ت.آمیز را گرفمبالغه مدایحجای  ،تربیتی و پند و اندرز
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D8%A8
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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یابد، و کسانی مانند رواج می قبل انکه بیش از دور استنیز  هزلو  هجو ، شاملتهمراه اس ممدوحفروتنی فراوان نسبت به 

های از درونمایه ،ق. عشق و عرفان و اخالسرایندمی پرتعدادیهای و خاقانی هجوهای تند و هزل سوزنی سمرقندیانوری و 

دهد، در شعر بیشتر شاعران این دوره که ابتدا انوری آن را به صورت یک نوع جدید ارائه می ت. غزلرایج در این سبک اس

که انوری و  قصیدهاز غیر های شعری، د. قالبیابمی تجلّیشود. با این همه اوج آن در غزل سعدی و حافظ میمحک زده 

پنچ . در ز استبا بسامد باالیی نیو غزل  مثنوی شاملرسانند، الدین اصفهانی و ظهیر فاریابی آن را به اوج میخاقانی و جمال

-لجما ةدهد. شاعران فارس و اصفهان هر چند شیواز انواع ادبی را در قالب مثنوی ارائه می یجدید نوع ینظامی گنجو ،گنج

-سرایی به سبک عراقی میلدهند. فارس مرکز غزهای دیگر ترجیح میما قالب غزل را بر قالبا ؛پسندندالدین اصفهانی را می

عراقی البته در غزل با آنچه در قصیده و  ةآفرینند. شیویای مهتاز ةهر یک شیو ،غزل ، به عنوان سرآمدانو حافظد. سعدی شو

ثیر أدر غزل ت ،نگی که در واقع سبک خاص سعدی استآهتفاوت دارد. توجه به زیبایی کلمه و سادگی و خوش ،مثنوی هست

چه  جامیو  امیرخسرو دهلویو  ایمراغه اوحدیو  تبریزی همامو  ی کرمانیخواجوو  ساوجی سلمانو کسانی مانند  ،گذاردمی

کند و لی بزرگ در غرل فارسی ایجاد میحافظ تحوّ ،را در نظر دارند. با این همه ةآن شیو ،در فارس و چه در جاهای دیگر

-قالب مثنوی و غزل اهمیت بیشتری پیدا می ،آفریند. در سبک عراقییم ،تقل و آزاد که آن را سبک واال باید خواندسی مسبک

د و وشمیروزی مردم فراموش ها و فقر و سیهبه سبب ناامنی ،های محلییابد. شعر به لهجههای بعد ادامه میو تا دوره ،کند

و مانند آن در شعرها و  قرآنیو  عربیو اصطالح  زیادی کلمه همچنین تعداد .ودریمزبان به سوی پیچیدگی و ابهام پیش 

 د.وشمی دها وارنوشته

شاعران این دوره شروع به سرودن  .شودمی آغازکه از اواخر قرن سوم هجری  ،ها تصنّع نام داردسبک شعری عرب سومین    

که گویا شعر تبدیل به عملی لغوی شده بود و حتی موسیقی شعر نیز از این تکلّف  ،نقطه کردنددار و بیاشعاری از حروف نقطه

ادبیات فقط به ادبیات الفاظ و  ای کهگونهکردند؛ بهشعرا فلسفه را ترک  ،های چهارم و پنجمدر قرنو تصنّع به دور نماند. 

موضوعات و معانی و همچنان متمرکز بر ید، یدر قرن چهارم شعر عربی به جمود گرانه ادبیات فکر و فرهنگ.  ،دشحواس تبدیل 

شاعران قرن چهارم به ( 813: 4831)ضیف، .عراب از ادب یونانی باشدالع اعدم اطّ بسا دلیل عمدة این امر،بود، که چهقدیمی 

سرقات یکی از که دهد می ،گواهیاز ناقدین و شعرای قرن چهارم ،ی که قاضی جرجانییتا جا ؛آورندسرقات ادبی روی می

ترین شاعر این . مهمکردندپسندیده و ناپسند تقسیم می ۀدو دست بهرا  آنها که(811)همان:  ،های روزگار وی بوده استضرورت

رندی و  ،ساختارهای پارادوکسی های سبک شعری متنبی،ویژگیجمله از است.  گیریاست که عاشق عاریت یمتنبّ ،دوره

 ،به جهت این دو ویژگی تطبیقی، یاتاز حیث ادب. در هم تنیده است یانگیزی و طرح  معانبیان و ابهام ةزیرکی وی در شیو

 ؛متنبی استای برجسته در همانندی با نمونه حافظ شیرازی،ی، رادوکسی و نیز رندی و زیرکی در بیان معانپا یعنی ساختارهای

رغم اشارات علی متنبّیشعر  د.ای از شعر حافظ باشی سایهشعر متنبّ چه به لحاظ کمیّ و چه کیفی، گرچه از این جهات،ا

-ثیر میت بر اذهان تأکه به شدّ ،ستای و شکوهی برخوردار یزیبا ،نفوذنحوی از  نوادرهای موسیقایی و مذهبی و بی قاعدگی

ن دوم و سوم پیش گرفته بود، ادامه داد وهمان سیرى را که در قر ،شعر عربى در قرن چهارم و آغاز قرن پنجمدر ادامه،  گذارد.

آن، و چه از  دقایقباب معنى و  چنانکه چه از حیث لفظ و ظاهر ترکیبات و عبارات و چه از ؛و به مراحل قطعى کمال رسانید

و در همین دوره است که شاعران ، ادوار شعر عرب قرار گرفته ۀجهت ورود مضامین و افکار علمى دقیق در شعر، سرآمد هم

ابوالحسن  ،ابن هانى اندلسى ،ابوالعالء معرى ،یمانند ابوالطیب المتنب ،شعر عرب هستند های استوارستونآورى که از بزرگ و نام

 د.انالمرتضى و نظایر آنان ظهور کردهشریف ،الرضىشریف ،ابو فراس حمدانی ،ابن حجاج ،السالمى

است که از قرن نهم  ادبیات فارسیای از سرایش شعر در نمونهکه  ،سومین سبک شعری فارسی نیز سبک هندی است    

عدم توجه  دلیلگوی، و همچنین به از شاعران پارسی هندپرور استقبال دربار ادب سببهجری به بعد به وجود آمد. به 

و در آنجا به کار شعر و شاعری پرداختند.  ،رفتند هندوستانه اشعار متداول مدحی، گروهی از گویندگان به ب صفویپادشاهان 

ن دوستی و به و حس نوجویی و تفنّ ،دوری از مرکز زبان و تمایل به اظهار قدرت در بیان مفاهیم و نکات دقیق ۀطواس اینان به

ادبا  زشود. برخی اکه سبک هندی نامیده می ،ثیر زبان و فرهنگ هندی و دیگر عوامل محیط، سبکی به وجود آوردندأسبب ت

های آن، از قرن نهم تا سیزدهم هجری ادامه داشت و از ویژگی اند. این سبک تقریباًاین سبک را سبک اصفهانی نیز نامیده

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%86%DA%86_%DA%AF%D9%86%D8%AC_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%86%DA%86_%DA%AF%D9%86%D8%AC_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%86%DA%86_%DA%AF%D9%86%D8%AC_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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ترین از مهم د.توان نام بررکیبات و معانی پیچیده و دشوار را میو ت ،ظریف و دقیق و باریک کنایاتتعبیرات و تشبیهات و 

اشاره دل، صائب تبریزی و طالب آملی توان به کلیم کاشانی، نظیری نیشابوری، عرفی شیرازی، عبدالقادر بیشاعران این دوره می

 (11: 4831، گیوی و دیگران )احمدیکرد.

که شعرای آن نتوانستند سبک هنری جدیدی در شعر عربی ایجاد کنند؛ سبک اندلسی است  ،دیگردورة  عربیشعر سبک     

نوعی اهتمام به شعر  ،اندلس موجود در رفاه هالبتّهای مشرق متوقف شدند. تقلید و پیروی از نمونه ۀغلب در مرحلاچرا که 

مزیت آن در کثرت است.  تنها ، کهها ایجاد کرده بودیعنی موشحات و زجل ،طبیعت و نیز نهضتی گسترده در غنا و توابع آن

ای علیه انقالب گسترده کدامها هیچ اندلس در شعر عربی چندان قوی نبود، و موشحات و زجل جایگاهاین است که  واقعیت

های زیبایی عطا کرده است ...کوه خداوند به اندلس طبیعت سحرانگیز و اشکال قدیمی ساختار فنی شعر فصیح ایجاد نکرد.

ها را به سزایی بر زیبایی اندلس دارد، که دلهاینها تأثیر ب ۀدرختان ... هم ۀآواز پرندگان بر روی شاخ ی زیبا وهادشت سرسبز،

 فراهم کرده است؛ها را به این سرزمین دلبستگی اندلسی همین عوامل موجباتکشاند. می ها را به سوی آنجان آورد ووجد می

زیبایی د. کننج میهای مهیّبوستان ها ودر وصف باغ گونمرواریدشعرهای دن شروع به سرو دوزند وبه درختان چشم می

وجود آمدن این شعر تأثیر داشته ه بلکه زندگی مجتمع اندلس نیز در ب ،طبیعت اندلس تنها دلیل شکوفایی شعر طبیعت نیست

سرودن  آنها خاطر اینکه هنرهب و ،هاستترجیح دادن آن بر دیگر محیط وابستگی شعرای اندلس به محیط و ةاست، که نمایند

به تصویر  ،ستارگان آفریده است ها، آسمان وها، رودها، کوهغها، بادشت باطبیعت اندلس را همانگونه که خداوند آنرا  ،شعر است

ن سو از آد. انها نشان دادهها وحوضدر وصف طبیعت را در توصبف قصرها، مساجد، برکهخود  هنرکه ه گون؛ همانکشندمی

که در  ،شعرای اندلس است ۀمرجع اولیسرچشمه و در واقع همان  ،این محاسنی که طبیعت به سرزمین اندلس بخشیده ۀهم

شاید  د.شعری که در تمجید زیبایی طبیعت سرزمینشان سرودن ؛گرفتند به کاروصف طبیعت  در آن الهام گرفتند و ازخود  شعر

هنر  و ،ستا های آنبه تصویر کشیدن زیبایی هنر تشخیص طبیعت و ،حظه استترین چیزی که در شعر اندلس قابل مالمهم

شعرش را وقف  کسی که خود و ؛که از مشهورترین شعرای وصف طبیعت است ،توانیم در شعر ابن خفاجه ببینیمتشخیص را می

ها، ها، حوضها، باغدها، شکوفهوصف رو اهداف دیگر شعرش را نیز در مورد طبیعت و از حدود آن تجاوز نکرد و طبیعت نمود و

 شراب و که با محیطی که در آن غزل و ،وجود آوردندهدر شعر ب یها هنر جدیداندلسی و ،دها سروبوستان های خوشبو وشکوفه

 ؛آن بر شعرای مشرق برتری یافتند ابداعکه شعرای اندلس با  ،استت موشحار آن شع هماهنگی دارد و ،است  غناء شایع بوده

 ت.ها در مشرق گسترش یافر چه این هنر نیز بعداگ

لی در شعر فارسی هجری تحوّ سیزدهماوایل قرن  .سبک بازگشت ادبی است ،ادبیات فارسیگسترة شعری بعدی در  سبک    

پشت پا زدند و به پیروی از سبک  ،که به تدریج به ابتذال کشیده شده بود سبک هندیبه  ،پدید آمد و گروهی از گویندگان

شاعری این  ةشیو د.پرداختن سعدیو  خاقانی، ابیوردی انوری، دامغانی منوچهری، سیستانی فرخیاز قبیل  ،شعرای قدیم

نه یک  ،شودحسوب میدر ادبیات، بازگشت به سبک قدیم به عنوان یک دوره م اند.استادان را بازگشت به سبک قدیم نامیده

شود و تا اواسط قرن از اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم شروع میبازگشت  ةدور (419: 4811)مؤتمن، سبک خاص

بازگشت ادبی هستند. اشعار  ةسسان دورؤم از جمله آذر بیگدلی و نشاط اصفهانی ،یابد. صبای کاشانیچهاردهم ادامه می

طبیب اصفهانی از محبوبت. مردم اس ۀیکنواخت سروده شده و وزن روان و آرام آن، باب میل عامشاعران این دوره، در بحری 

 ت.استرین شاعران این دوره

نخستین شاعرانی  ،شاعران نئوکالسیک مصرهای فراوانی شده است. فراز و نشیبالت و دچار تحوّاز آغاز شعر عربی در مصر     

ه، رهایی بخشید ،دب عربی، شعر را از آفاتی که در عصر انحطاط و فترت گریبانگیر آن بودبودند که توانستند در دورة نهضت ا

های در مسیر اصلی حرکت خود قرار دهند و مفهوم واقعی شعر را با ذوق توانمندشان تصحیح نمایند. این شاعران راه بر آرایه

ی بیانی باز نگاه داشتند و زیبایی و غنای شعری را به شیوة متکلفانه بدیعی بستند و از دیگر سوی، مجال را برای جوالن ابزارها

های گیری از ابزارهای مجاز و استعاره و تشبیه در جایگاهی فراتر از زیباسازیبا بهره ،شاعران بزرگ دورة عباسی و پیش از آن

غربی از رهگذر عواملی همچون  بدیعی بر نشانیدند. اوضاع و احوال اجتماعی خاص مصر و ارتباط مردم این سرزمین با ادبیات

های عربی و غربی در دانشگاه استادانهای اروپایی و تدریس مستشرقین و های اعزامی فرستاده شده به دانشگاهتأترجمه و هی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
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این  در بسترکه  ،... باعث افول کالسیسم و طلوع رمانتیسم در ادبیات معاصر عربی گردید. خلیل مطران نخستین شاعری بود

رود. خلیل دار نوآوری و ابتکار در شعر عربی معاصر به شمار می. او در منظر بسیاری از ناقدان، طلیعهگام برداشتجدید مکتب 

-به شمار میها و صنایع لفظی او از آرایه هنرشخصیت شاعر و استقالل  شاکلۀکه  ،ی و هنری بودمطران منادی آن آزادی فنّ

انقالبی را  ،های تجدید در شعر عربی معاصر را قوام بخشید. این جماعتو پایه ،دکرهور جماعت دیوان به ظ ،. پس از مطرانرفت

علیه مکتب نئوکالسیسم و شاعران بزرگ آن سامان داد و بر عدم توجه شاعران مکتب گذشته به ذات و خویشتن شاعر و آمال 

گرایی و مضامین رمانتیکی در آثار شاعران که ذات گروهی بودند،های درونی او خرده گرفت. در نهایت جماعت آپولو و خواسته

کید أق ساختند و مفهوم شعر را با تعربی محقّ ةی یافت. این دو جماعت، وحدت ساختار و موضوع را در قصیدوضوح تجلّهآن ب

روان شاعر توفیق  و در قرار دادن شعر به عنوان تصویری از نفس و ،ژرفا بخشیدند محور معناهای بر تأمل و درونگرایی و سروده

 د.یافتن

 سبببه  -های تصویری و نوع خیال شاعرانمعاصر است که در هر دو زبان، از جنبه ةدور ،شعر عربی و فارسی ةآخرین دور    

که بگذریم، زمینۀ کلی مضامین شعر یکسان است و در تمام آنها مسائل  -اختالف خصوصیات قومی و تربیتی و جغرافیایی

گونه که جستجو برای آزادی بیشتر در شعر بهار و قصاید او احساس می شود، در شعر احمد ح است. همانقومی و ملّی مطر

های نسیم در برابر وزش گراییو مسائل تربیت و نو ،شوقی، بارودی، حافظ ابراهیم و زهاوی و دیگران نیز این تأثیر آشکار است

ن جدید، مضامین کلی شعر هر دو ن و تالش برای رسیدن به کاروان تمدّاز قبیل مسألۀ آزادی زن و تربیت دخترا ،ن فرنگیتمدّ

داند که در می خوبیی داشته باشد، بهیکسی با تاریخ ادبیات دو زبان فارسی و عربی اندکی آشناهر دهد.زبان را تشکیل می

اندازهای رنگارنگ ی سریع و چشمهادگرگونی عرصۀقرن بیستم  ةها، هیچ قرنی به اندازتاریخ حیات فرهنگی ایرانیان و عرب

 .ی هنری استهاو زمینه هارشته ۀل و دگرگونی عمیقی در همقرن بیستم شاهد تحوّ( 4830:48)شفیعی کدکنی، .نبوده است

خان و گشوده است. مورّ مخاطبان ای را در برابر دیدگانهای تازهکه افق ،آیدالت بزرگ به شمار میشعر نو نیز یکی از تحوّ

ای شعر نو به عنوان پدیده ،اما آنچه مسلم است اینکه ؛تاریخ دقیق پیدایش شعر نو با یکدیگر اختالف نظر دارند ةن دربارناقدا

الت در ساختار و مضمون به دنبال تغییر و تحوّ ،ادبیات در ایران و کشورهای عربی و حتی کشورهای اروپایی ةجدید در حوز

و بدر شاکر السیاب در ادبیات عربی به صورت   المالئکهما یوشیج در ادبیات فارسی و نازکنی به وسیلۀوجود آمد و ه شعر قدیم ب

های هکوشند اندیشای که شاعران با حفظ سنّت و نگاهداشت نظام فنّی شعر قدیم، میدورهد. تثبیت شده به همگان معرفی ش

قرار دهند و در شعر خویش منعکس کنند. این دوره  مورد بررسی -های اجتماعیخصوص با توجه به نیازمندیبه -ای راتازه

. شاعران این دورة ادبیات معاصر 4880های مقارن شهریورمشروطیت در ایران تا سال های آغازینسالهمزمان است با ادبیات 

-ل سنجشجمیل صدقی الزهاوی)عراقی( از جهاتی قاب وبارودی)مصری( ،احمد شوقی)مصری( :عرب که مشاهیر آنها عبارتند از

ترین شاید مهم الممالک، بهار، پروین اعتصامی و رشید یاسمی.مانند ادیب ،ند با شاعران دورة مشروطیت و دورة بعد از آنهست

که فصلی نو در زبان و ادبیات فارسی گشوده است. به  ،الت ادبی این قرن، ظهور شعر نو در ادبیات فارسی استموضوع در تحوّ

اخوان  شعر نو است که بزرگانی چون نیما، شاملو، ۀیکی شاخ ، کهقوی دارد ۀر فارسی، اکنون دوشاخما درخت تنومند شع باور

-الشعرای بهار را که بزرگای که ملکو دیگری شاخه ،است آوردهادبیات ایران زمین ارمغان  برایرا  ...ثالث و شفیعی کدکنی و

زیادی پس از بهار ـ  ۀ. ما در شعر پس از مشروطه ـ با فاصلستا پروریده باشد،میاخیر  دهۀترین شاعر فارسی زبان چند 

الممالک فراهانی، سرایان توانایی همچون ادیب صیدهد: قانشعر کالسیک رفته سراغشاعران ارزشمند دیگری نیز داریم که به 

یار، سیمین بهبهانی، سرایانی همچون رهی معیری، شهرغزلو... امیری فیروزکوهی، مهدی حمیدی شیرازی، مهرداد اوستا 

اگرچه در قالب  سراغزلحسین منزوی، عماد خراسانی و محمد سلمانی. از این نکته نیز نباید گذشت که بعضی از نوآمدگان 

 .نیمایی است ینو شانشعر بافت معناییگویند، کالسیک شعر می

 گیرینتیجه

ارتباط مستمر دو قوم ایرانی  سببهای تاریخی به طول دوراناند، در از دو اصل متفاوت نشأت گرفته اگرچهزبان عربی و فارسی 

چشمگیر و شایان توجه ویژه است؛ ر دو زبان، اند و در این مسیر، تأثیر و تأثّداشته با هم و عرب با یکدیگر، تعامل بسیار نزدیکی

، در طی رسی و عربیاف زباندو این  هر کدام از نتوان مالحظه کرد.دو زبان دیگری  چنین تعاملی را بین که شاید  ایبه گونه
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در موارد بسیاری شباهت زیاد یا اندکی با هم دارند که ها این سبککه  ،اندهای مختلفی را تجربه کردهسبک حیات خود تاریخ

 های بنیادین و زمینۀ مطالعات تطبیقی پرثمری باشد.تواند موضوع پژوهشای میپرداختن به چنین موضوعات پرگستره

های شباهت ، کهدادنشان  فارسی و عربی دو زباندر گسترة شعری رایج های سبکای مقایسهبررسی رو، ر نوشتۀ پیشد    

این امر به معنای وجود وجوه وجود دارد، که  های شعری، سبک شاعری و مضامین مشترک هر دو زبانویژگی ۀفراوانی در زمین

های تک عناصر مشترک زبانی و ادبی و فکری که به مشخصهررسی تکب اشتراک عمده بین دو زبان فارسی و عربی است.

طلبد، که در این نوشته وجود و های شعر فارسی و عربی انجامیده است، عرصه و زمینۀ پژوهشی وسیعی میمشترک سبک

ح دریافتیم و با وضوهای مختلف شعری دو زبان فارسی و عربی را بههای دورهدهی به سبکحضور چنین مشترکاتی را در شکل

کار چندان  هایی پرداختیم. باید اذعان کرد که چون تاکنونبه تبیین نمونهو  هرچند اندک، گزارشی از آنها ارائه دادیم اشاراتی

خصوص بررسی به -هایی از این دستتردید پژوهش، بیهای شعری عربی صورت نگرفتهدقیق و معتبری بر روی سبک

های مشترک سبکی حوزة وسیع بندی، تبیین و تطبیق عناصر و شاخصهروست، و استخراج، طبقهبا مشکالتی روبه -تطبیقی

 طلبد.مطالعاتی می
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