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منظور از ادبیات تطبیقی ،در اصل تالشی است روشنگرانه با هدف مطالعه و بررسی هر مقولۀ ادبی ،و مرتبط نمودن این
مقولهها با سایر عناصر تشکیل دهندة آنها ؛ همچنین هنر روشمندی است ،به جهت تحقیق در پیوندهای مقایسهای،
قرابت ،تأثیر تطبیق ادبیات با قلمروهای دیگر بیان و معرفت .برخی از ادبا و منتقدان تقسیمبندی سبکها ،معتقدند که
سبک های موجود هر دو شعر فارسی و عربی ،بر اساس موقعیتهای مکانی معیّنی شکل نگرفته و مکان در تحوّل شعر،
دخالت و تأثیری ندارد ،بلکه زمانها و ادوار تاریخی موجبات دگرگونی سبکها را فراهم میکند؛ از این رو میتوان گفت
که در پیدایش سبک و نحوة بروز آن در نوشتۀ هر سخنوری ،عوامل گوناگونی دخالت دارد ،که محیط هم یکی از مهم-
ترین این عوامل است؛ به همین دلیل وقتی نظرات ادبا و منتقدان را دربارة یک سبک مطالعه میکنیم ،با دیدگاههای
متفاوت و گاهی متضاد هم روبهرو میشویم .گستردگی و همهجانبه بودن تعامل بین دو فرهنگ فارسی و عربی ،بینیاز از
توضیح است و تقریباً همۀ پژوهشگران آگاه بر آن اذعان دارند .در مقالۀ حاضر با مدّ نظر قرار دادن همین پیوند و تعامل
استوار و توجّه به پیشینههای پژوهشی مرتبط ،و با تکیه بر مطالعات کتابخانهای و با استفاده از روش استقرایی و شیوة
توصیفی -تحلیلی ،به بررسی و تبیین سبکهای شعر فارسی و عربی با رویکردی تطبیقی پرداختهایم ،تا سیطره و بسامد
سبکهای مختلف شعری را در این دو نوع شعر ،با نگاهی به پیشروان آن دو ،روشن سازیم.
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کلیدواژگان :شعر فارسی ،شعر عربی ،سبکشناسی ،مطالعات تطبیقی ،پیشگامان.
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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.
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سبک شعر ،یعنی مجموع لغات و کلمات و شیوة ترکیب آنها ،از لحاظ قواعد زبان و مفاد معنی هر کلمه در آن عصر ،و طرز
تخیّل و ادای آن تخیّ الت از لحاظ حاالت روحی شاعر ،که وابسته به تأثیر محیط و نوع معیشت و علوم و زندگی مادی و
معنوی هر دوره باشد ،آنچه از این کلیات حاصل می شود ،آب و رنگی خاص به شعر میدهد ،که آن راسبک شعر می نامیم ،و
قدما گاهی به جای سبک طرز و گاهطریقه و گاهشیوه استعمال میکردند.
هر چند در شعر همۀ شاعران ،می توان عناصری را یافت که سبب تمایز کالم آنان از سخن عادی میشود ،ولی شیوة استفادة
آنان از این عناصر یکسان نیست؛ به عنوان مثال ،عنصر خیال یکی از ابزارهای عمدة بیان شاعرانه است؛ اما در همین زمینه ،از
میان چند شاعر هم دوره ،ممکن است یکی به تشبیه گرایش بیشتری داشته باشد ،یکی به استعاره و دیگری به مجاز.
منظور از سبک یک شاعر ،مجموعۀ آن ویژگیهایی است که شعر او را از عامۀ شاعران آن روزگار ،متمایز میسازد.سبک دو
شاخصۀ عمده دارد :انحراف از هنجار(معیار) و بسامد این انحراف.
با در نظر گرفتن تسلسل تاریخی ،مکاتب شعری درقلمروهای جداگانۀ سیاسی  -جغرافیایی ازآسیای میانه تاآسیای مرکزی
وشرق وجنوب شرق آسیا ،یعنی نواحی ماوراءالنهر وخراسان تاعراق عجم ،فارس ،آذربایجان وآسیای صغیر ونیم قارة هند سیر
نموده وتکامل یافته ،ودرهریک ازاین قلمروها نیز ،سبک یا مکتب جداگانهای ایجاد شده ،که مراحل معین رشد ،تکوین وارتقایی
را که گاهی خود با نوسانات و رکود وبحرانهایی همراه بوده ،پیموده است.
بدیهی است هر مکتب شعری که در بسترها و قلمروهای معین جغرافیایی ظهور کرده و تکامل یافته است ،با الهامگیری
وتأثیرپذیریازشعرای متقدّم آن قلمروها ،از شرایط معین سیاسی -اجتماعی واقتصادیای که به طور اخص در هر یک از این
قلمروها دردورههای مختلف حاکم ومسلط بوده وزیربنای مشخّص ومتناسب فرهنگی را شکل بخشیده،متأثر و برخورداربوده
است.طبیعی است که اشعارهرمرحله وهردوره نیز ،چیزی جز بازتاب حوادث ،وقایع ،اوضاع وحاالت مختلف آن دوره وزمان نمی-
تواند بوده باشد.
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با بررسی جایگاه مکاتب شعری درقلمروهای جداگانۀ جغرافیایی وخاستگاهشعرای برجسته و صاحب سبک درهریک ازاین
قلمروها و انتسابآنها بهاین سبکها ،اشعارهرکدام ازجنبههای مختلفی چون لحن بیان ،مضامین ومحتوای شعری ،صنایع لفظی
وبدیعی ،استعارات وتشبیهات ،تصویرسازی وخیالپردازی وقالبهای شعری ،ازهم تفکیک ومتمایز میگردد.
البته نباید ازنظردور داشت که با توصیف مختصّات و مشخّصههای عمدة شعری درهریک ازسبکها ،میتوان شاهد یک
تسلسل منطقی در رشد وتکامل آنها ازبدو پیدایش اولین رگههای شعر فارسی و عربی تا عصرحاضر بود.
در نوشتۀ حاضربا بررسی رویکرد تطبیقی به انواع سبکها در شعر فارسی و عربی و پیشروان آن دو ،به بازکاوی هر دو
سبک و در مواردی به تطبیق آن دو پرداخته شده است.
سبکهای شعر عربی از حیث هنر و صنعت شعری است ،که از آغاز تا پایان عصر عثمانی را دربرمیگیرد.شعر عربی در بستر
زمینههای غنایی پدید آمد و از اواخر عصر جاهلی ،نوعی تمایز در آن بروز یافت که شاعران آن را شعر سنتی مینامیدند .این
شعر ،سیر تطّور خود را با سبکهای صنعت ،تصنیع و تصنّع سپری کرد.بپس از عصر جاهلی ،تحوّل گستردهای در غنای عربی و
قواعد آن پدید آمد ،که عمدهترین زمینۀ پیدایی آن عناصر بیگانه بودند؛ چرا که اکثر آواز خوانان از مسلمانان غیر عرب ،به-
خصوص ایرانیان و رومیان بودند .این آوازه خوانان بسیاری از نغمهها و آهنگهای بیگانه را وارد غنای عربی کردند؛ بهگونهای که
زمینه را برای تغییر در نتهای موسیقی قدیم فراهم آورد .در اثنای عصر عباسی ،موج صنعت ادامه پیدا کرد و به موازات آن،
موج جدیدی از آرایه و تصنیع ظهور یافت و سرانجام موج تصنّع پدید آمد و شعر عباسی را فرا گرفت ،که تلفیق و تکلّف
گستردهای را در پی داشت .این موجها در اندلس و مصر نیز فراگیر شد ،بدون اینکه به تعدیل یا کمال بینجامد ،به استثنای
موشح و زجل؛ با این همه سبک شعری مصر با اندلس تفاوتهای بسیاری دارد؛ زیرا که شعرای مصر ،به بازنمود تصویر از اوضاع
سیاسی محیط خود بهخصوص در جنگهای صلیبی و نیز زهد و تصوف پرداختند(.ضیف)144 :4831 ،
شعر عربی در صدر اسالم از نظر اشتمال بر تصویرسازی و خیالپردازی شعری و مناسبات زبانی با شعر دورة جاهلی تفاوتی
ندارد و همان مشخّصهها و خشونتهای بدوی را که در اشعار جاهلی میبینیم ،در این اشعار هم کم و بیش مالحظه میکنیم،
که این وضع تا اواخر قرن اول امتداد داشت .در این دوره شعر عربی خاص گویندگان عربیی بوده است ،و سایر اقوام در آن
دخالتی نداشتهاند؛ اما از اوایل قرن دوم ،یعنی اواخر عهد بنی امیه و اوایل دورة بنی عباس آثار نفوذ تمدنهای غیر عرب در
شعر آشکار شد؛ زیرا چنانکه میدانیم حدود یک قرن مجاورت و معاشرت مسلمانان با تمدّنهای غیر عرب،باعث تأثیرپذیری از
این تمدّنها شد ،و به همین سبب است که میبینیم از اوایل قرن دوم مسلمانان شروع به پیگیری همان اموری کردند که ملل
مغلوب مذکور مقارن ظهور اسالم سرگرم آنها بودند .مهمترین عنصری که به تمدّن اسالمی جلوهای خاصّ و ترقی و کمال
بخشید ،عنصر ایرانی است که با روی کار آوردن دولت عباسی در همۀ شئون آن تمدّن ،از جمله ادب عربی نفوذ کرد و اثر این
نفوذ در شعر به همان حد آشکار است که در نثر .از اوایل قرن دوم ،شعر عربی با معانی دقیق و غور در اندیشههایی که خاص
متمدنین و مردم شهر نشین و آشنا با مسائل علمی و فلسفی است ،همراه شد و جای مضامین خشن بدوی را مضمونهای
لطیف غنای ی و اوصاف جمیل بساتین و ازهار و جواری و غلمان گرفت و حجت و برهان و قیاس و تمثیل در سخن شعرا راه
یافت و به موازات آن شعر عرب از خشکی و یکنواختی و مضامین محدود بیابانگردان و اهل عصبه و تفاخر بیرون آمد و الفاظ و
اسلوبها و افکار جدیدی در آن راه یافت .عالوه بر همۀ این تحوّالت ،توجّه به سادگی الفاظ نیز ،رونق و جلوهای خاص به شعر
داد .از موضوعاتی که در این اوان در میان شاعران عربیزبان که اغلب ایرانینژاد بودهاند راه یافت ،ذکر مفاخرات نژادی و ملّی
است(.صفا ،4833 ،ج)83 :4
نگاهی گذرا به قدیمترین نمونههای شعر عربی ،گویای صعوبت این صنعت است و روشن میشود که شعر ،کاری بیحساب و
کتاب نیست ،بلکه عملی است مقیّد به سنتّها و اصطالحات فراوان .شوقی ضیف در کتاب هنر و سبکهای شعر عربی ،اولین
سبک شعر عربی را صنعت شعر جاهلی مینامد .از ویژگیهای این سبک میتوان به :کثرت قواعد و قوانین ،حرف رویّ ثابت،
موسیقی یکنواخت در شعر و فنّ تصویرگری اشاره کرد( .ضیف )144 :4831 ،شاید همین امر سبب شده است که گیب در
کتاب تراث اإلسالم عنوان کند :ادب عربی رومانتیک است؛ چرا که ویژگی قدیمترین نمونههای آن ،خیال و تصویر است.
(مونس ،4191 ،ج)411 :4
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از مشهورترین افرادی که در این سبک به هنر تصویرپردازی اهتمام خاصی داشتهاند ،امرؤالقیس است که علیرغم اندک
بودن شعرش ،با بسامد باالیی از محسنات معنوی و لفظی نیز بهره جسته است .مضمون کلّی اشعار جاهلی بیانگر این است ،که
هنر در لفظ و موضوع و روش کلی ،ملزم به قیود و سنتهای بسیاری بوده است.شیوة خاص در ساخت قصاید بلند قدیمی به
طور قاطع نشان میدهد ،که صنعت شعر در آن روزگار دارای قوانین و سنتهای گوناگونی بوده ،زیرا میبینیم نغمههای قصاید
یکنواخت است؛بنابراین شعر جاهلی تعبیری هنری و آزاد محسوب نمیشود؛ بلکه تعبیری هنری و مقیّد است؛ تعبیری جوشیده
از طبع و ذوق نیست؛ بلکه تعبیری ناشی از تکلّف و صنعتگری است(.العقاد)18 :8008 ،
جاحظ دربارة شعر جاهلی معتقد است که :اعراب جاهلی شعر را به مدت یک سال نزد خویش نگه میداشتند و در آن
تجدید نظر میکردند و رأی و نظر خویش را سبک و سنگین مینمودند و عقل را زمام رأی خویش میساختند که به این نوع
قصاید ،حولیات ،مقلّدات ،منقّحات و مُحکَمات میگفتند(.جاحظ ،4113 ،ج)83 :8
در یک نگاه کلّی میتوان محدودة زمانی اولین سبک شعری اعراب را از دورة جاهلی تا اوایل قرن دوم هجری دانست ،که در
این بازه زمانی عواملی همچون تعقید ،دستههای موسیقی ،کنیزکان آوازهخوان ،رقص و غنای اسالمی تاثیر گذار هستند .از
سردمداران اولین سبک شعری اعراب ،میتوان به اصحاب معلقات عشر همچون :امرؤالقیس ،مهلهل ،زهیر بن ابی سلمی اشاره
کرد.
دربارة اولین سبک شعر فارسی نیز میتوان به سبک خراسانی یا ترکستانی اشاره کرد .بدیهی است که ادبیات ایران در هر یک
از ادوار مختلف تاریخی ،تحت تاثیر اوضاع سیاسی ،اجتماعی ،دینی و علمی پدید آمده و شکل گرفته است ،که بررسی هر یک
از آنها ارزش و اهمیتی جداگانه دارد.
نخستین شعرهایی که به زبان فارسی باقی مانده ،از منطقۀ خراسان قدیم است.خراسان قدیم محدودهای بسیار گستردهتر از
خراسان امروزی داشته و از شمال به رود جیحون ،از جنوب به سیستان و از مشرق تا حدود چین گسترده بوده است .به همین
جهت ،سبک نخستین شعرهای زبان فارسی دری را ،سبک خراسانی نامیدهاند؛ اما چون مدتها مرکز حکومت سامانیان (بخارا)
در آن سوی رود جیحون قرار داشت و آن منطقه را ترکستان مینامیدند ،به جای سبکخراسانی ،سبک ترکستانیهم به کار برده
میشود.
آثار خلق شده بر اساس این سبک ،بر قیدها و سنّتهای لفظی و صوری تکیه دارد ،و از تسلسلهای منطقی معانی و شکوه
الفاظ برخوردار است و به صورتی متین ،واقعیت را به شکل دستگاهی منظم و قابل قبول نمایش میدهد .این سبک اندکی قبل
از سدةچهارم تا سدةششم هجری قمری رواج داشت ،که بعد از آن هم ادامه یافت .تشبیهات این دوره ،اغلب حسیو فاقد
پیچیدگی است .اشعار این سبک از نظر قالب ،بیشتر قصیده و از لحاظ شیوة بیان  ،ساده ،روان و عاری از ترکیبات دشوار و واژه
های عربی در آن اندک است .ساختار معنایی آن نیز توأم باروشنی و صراحت لهجه ،تعبیرات و تشبیهات ملموس ،و شادخواری
و خوشباشی است .از شعرای معروف این دوره میتوان به رودکی ،شهید بلخی ،ابوشکور بلخی ،خسروی سرخسی ،خسروانی
ابوطاهر ،ابوعبداهلل ربنجنی ،کسایی مروزی ،دقیقی طوسی ،فردوسی طوسی ،عنصری بلخی ،فرخی سیستانی ،غضایری رازی،
عسجدی مروزی ،منوچهری دامغانی ،المعی گرگانی ،فخرالدین اسعد گرگانی ،مسعود سعد سلمان الهوری ،سنایی غزنوی ،امیر
معزی نیشابوری ،ابوالفرج رونی ،سوزنی سمرقندی و قطران تبریزی اشاره کرد.
از بررسی تطبیقی صورتگرفته بین اولین سبک شعر عربی و فارسی،آنچه حاصل شد ،اینکه تا حدود نسبتاً زیادی بین این
دو سبک شباهتهایی وجود دارد؛ به گونهای که در هر دو سبک بهرهگیری از هنر تصویرگری و سنتهای لفظی و معنوی
رواجدارد و کاربرد الفاظ پر طمطراق و مطنطن نیز دارای بسامدی چشمگیر است.
دومین سبک شعری عربها را شوقی ضیف سبک تصنیع مینامد ،که از اوایل قرن دوم هجری شروع میشود .آمیزهای از
عربها و مسلمانان غیر عرب ،که در مراکز بزرگ فرهنگی ،بهخصوص بصره و کوفه میزیستند ،صنعت شعر را در اختیار می-
گیرند؛ بنابراین طبیعی است که شکل آن تغییر کند و از شکل قدیمی خود فاصله بگیرد(.ضیف)19 :4831 ،
از عوامل تأثیرگذار در شعر این دوره ،میتوان به لهو و لعب و القیدی جوامع عرب ،و تمایل به غالمان اشاره کرد ،که در قرون
دوم و سوم شاهد آن هستیم ،و مردم بصره و کوفه و بغداد به شکل گستردهای در متن و بطن تمدن مادّی ایرانیان و غنا و
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میگساری آن فرو رفتند .خانۀ قراطیسی یکی از مراکز بزرگ کنیزان آوازهخوان بود ،که شاعران در آن جمع میشدند و بر شراب
و میگساری شعر میسرودند .از مهمترین این شاعران،میتوان به افراد زیر اشاره کرد :ابوالعتاهیه ( )848 – 413که از شاعران
تأثیرگذار بر شعر عربی و در مدح و غزل استاد بود.ابونواس( )419 – 488که استاد تمامی شاخههای شعر عربی زمان خویش
شده بود؛ اما شهرتش بیشتر به خاطر تصنیفهای بادهگساری و ستایش شراب (خمریات) و شعرهایش در مورد شاهدبازیو عشق
مذکّراست .از ابونواس در روایتهای عامه نیز یاد شده است ،او یکی از شخصیتهای کتاب هزار و یک شبنیز به شمار می-
رود(.ممتحن )19 :4830 ،ابن معتز که در قرن سوم به دنیا میآید و درباره دیرها و شرابهای آن بسیار شعر سروده است ،وی
از صور و تشبیهات بسیاری استفاده کرده و به حدی افراط نموده ،که تصاویر در قصاید وی ،به شکل صفوف به هم پیوستهای
آشکار می شوند .امواج زهد در این سبک ،کمتر از القیدی نبود ،و شاید بزرگترین کسی که در این روزگار در مورد زهد شعر
سروده ،ابوالعتاهیه باشد(.ابوالعتاهیه .)3 :8008 ،بحتری ( )831 – 809از جمله بزرگترین شاعرانی است ،که در قرن سوم
هجری ظهور کرد .وی به طرز بدیعی ،مدایح و اعتذاریات را خوب میسرود .ابن رومی ( )831 – 884که هنر اصلی وی
تصویرگری و وصف طبیعت است ،و هجوسرایی مهمترین مشخّصۀ شعر وی به شمار میرود.هجویهسرایی به عنوان یکی از گونه
های ادبی ،بارها مورد توجه شاعران پارسیگو و عربیسرا واقع شده و آثار قابلمالحظه و چهبسا خواندنیای در این نوع به وجود
آمدهاست .بین زندگی ابن رومی ،شاعر قرن سوم و انوری ،شاعر پارسیگوی قرن ششم شباهتهای فراوانی وجود داشته ،و از
سوی دیگر ،انوری در شمار شاعران دانشمند ایرانی بوده که با شعر ابن رومی آشنایی داشتهاست .این آشنایی موجبات بهره
گیری انوری از مضامین شعر ابن رومی را فراهم ساخته و او بسیاری از هجویات خود را تحت تأثیر ابن رومی سرودهاست .شاید
مهمترین نمایندة سبک تصنیع در قرن سوم هجری ،ابوتمام ( )884 – 433باشد؛ زیرا این سبک به وسیلۀاو به نهایت آراستگی
و تجمل که شعرای عباسی آرزومند آن بودند ،رسید .سفرهای بیشمار او از قاهره تا خراسان ،تجدّدگرایی او در شعر ،ابداع
صنایع ،تمایل به الفاظ غریب و کهن و در عین حال کامیابی در ساخت و پرداخت اشعاری دلانگیز ،شهرت فراگیر ،کسب
ثروتهای کالن و حسادت دیگر شاعران و ...موجب شد که نظراتی سخت ضد و نقیض دربارة این شاعر ابراز گردد(.آمدی،
)8 :4118
واقعیت این است که اصحاب تصنیع ،در قرن سوم توانستند در آرایش کالم و زیبا شناسی شعر به مدارج باالیی دست یابند
و موجب خلق آرایههایی با مایههای عقلی و حسی باشند؛ به گونهای کهمخاطب در مواجهه با صنعت حسی ،در ذهن خود
تصویر و عکس محتوای شعر را لمس کند .حال آنکه این زیبایی تصنیع و شادابی رنگآمیزی و تصویر در قرون بعد به سرعت از
ساحت شعر دور میشود.
دومین سبک غالب شعر فارسی از لحاظ تاریخی نیز سبک عراقی است ،که با روی کارآمدن سلجوقیاندر خراسان آن روز و
اتابکاندر عراق و آذربایجان به وجود آمد .در این زمان بخشهایی از غرب ایران را نیز عراق میگفتند؛ اما برای تمایز با بخش
میانرودان ،آنجا را عراق عربو اینجا را عراق عجممینامیدند .در این زمان مرکز ادبی ایران به آذربایجان و عراق عجم منتقل
شد ،و بر اثر سیاست سلجوقیان ،مدارس مختلف دینی تأسیس گردید ،که در آنها تفسیر ،منطق ،حکمت و ادب عربی تدریس
میشد و شاعران و ادیبان نیز با این مراکزآشنا می گردیدند .ابوالفرج رونی ،سیدحسن غزنویو جمالالدین اصفهانیاز بنیانگذاران
و کمالالدین اسماعیل اصفهانی ،سعدی شیرازی ،فخرالدین عراقیو حافظ شیرازی نمایندگان این سبک به شمار می-
روند(شمیسا)480-48 :4833 ،
اساس سبک عراقی ،همان سبک خراسانی است؛ با این تفاوت که در آن بسامد واژههای عربی باال رفته و نیز به دلیل جابه-
جایی مراکز قدرت و گسترش علوم در حوزههای آموزش علمی و فرهنگی شهرهای مختلف ایران ،واژههای علمی ،حِکمی،
فلسفی،دینی ،نجومی و پزشکی در آثار شاعران وارد شده و رنگ و زنگ یا جلوةخاصی به شعر شاعران سبک عراقی بخشیده
است .در این سبک ،قصیده اغلب جای خود را به غزل ،و سادگی و روانی و استحکام ،جای خود را به لطافت و کثرت تشبیهات
و تعبیرات و کنایات زیبا و تازه و در عین حال دقیق و باریک داد و واژههای عربی نیز فزونی گرفت .با ورود تصوّف و عرفان به
ساحت شعر ،گویندگان عارفی چون سنایی ،عطار ،مولوی ،حافظ و دهها شاعر دیگر ظهور کردند .در ضمن مضامین اخالقی و
تربیتی و پند و اندرز ،جای مدایح مبالغهآمیز را گرفت .معانی شعری در این شیوة تازه ،عالوه بر مدح که با بزرگنماییها و
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فروتنی فراوان نسبت به ممدوح همراه است ،شامل هجو و هزل نیز است که بیش از دوران قبل رواج مییابد ،و کسانی مانند
انوری و سوزنی سمرقندی و خاقانی هجوهای تند و هزلهای پرتعدادی میسرایند .عشق و عرفان و اخالق ،از درونمایههای
رایج در این سبک است .غزل که ابتدا انوری آن را به صورت یک نوع جدید ارائه میدهد ،در شعر بیشتر شاعران این دوره
محک زده میشود .با این همه اوج آن در غزل سعدی و حافظ تجلّی مییابد .قالبهای شعری ،غیر از قصیده که انوری و
خاقانی و جمالالدین اصفهانی و ظهیر فاریابی آن را به اوج میرسانند ،شامل مثنوی و غزل با بسامد باالیی نیز است .در پنچ
گنج ،نظامی گنجوی نوع جدیدی از انواع ادبی را در قالب مثنوی ارائه میدهد .شاعران فارس و اصفهان هر چند شیوة جمال-
الدین اصفهانی را میپسندند؛ اما قالب غزل را بر قالبهای دیگر ترجیح میدهند .فارس مرکز غزلسرایی به سبک عراقی می-
شود .سعدی و حافظ ،به عنوان سرآمدان غزل ،هر یک شیوة تازهای میآفرینند .شیوة عراقی البته در غزل با آنچه در قصیده و
مثنوی هست ،تفاوت دارد .توجه به زیبایی کلمه و سادگی و خوشآهنگی که در واقع سبک خاص سعدی است ،در غزل تأثیر
میگذارد ،و کسانی مانند سلمان ساوجی و خواجوی کرمانی و همام تبریزی و اوحدی مراغهای و امیرخسرو دهلوی و جامی چه
در فارس و چه در جاهای دیگر ،آن شیوة را در نظر دارند .با این همه ،حافظ تحوّلی بزرگ در غرل فارسی ایجاد میکند و
سبکی مستقل و آزاد که آن را سبک واال باید خواند ،میآفریند .در سبک عراقی ،قالب مثنوی و غزل اهمیت بیشتری پیدا می-
کند ،و تا دورههای بعد ادامه مییابد .شعر به لهجههای محلی ،به سبب ناامنیها و فقر و سیهروزی مردم فراموش میشود و
زبان به سوی پیچیدگی و ابهام پیش میرود .همچنین تعداد زیادی کلمه و اصطالح عربی و قرآنی و مانند آن در شعرها و
نوشتهها وارد میشود.
سومین سبک شعری عربها تصنّع نام دارد ،که از اواخر قرن سوم هجری آغاز میشود .شاعران این دوره شروع به سرودن
اشعاری از حروف نقطهدار و بینقطه کردند ،که گویا شعر تبدیل به عملی لغوی شده بود و حتی موسیقی شعر نیز از این تکلّف
و تصنّع به دور نماند .در قرنهای چهارم و پنجم ،شعرا فلسفه را ترک کردند؛ بهگونهای که ادبیات فقط به ادبیات الفاظ و
حواس تبدیل شد ،نه ادبیات فکر و فرهنگ .در قرن چهارم شعر عربی به جمود گرایید ،و همچنان متمرکز بر موضوعات و معانی
قدیمی بود ،که چهبسا دلیل عمدة این امر ،عدم اطّالع اعراب از ادب یونانی باشد(.ضیف )813 :4831 ،شاعران قرن چهارم به
سرقات ادبی روی میآورند؛ تا جایی که قاضی جرجانی ،از ناقدین و شعرای قرن چهارم،گواهی میدهد که سرقات یکی از
ضرورتهای روزگار وی بوده است( ،همان)811 :که آنها را به دو دستۀ پسندیده و ناپسند تقسیم میکردند .مهمترین شاعر این
دوره ،متنبّی است که عاشق عاریتگیری است .از جمله ویژگیهای سبک شعری متنبی ،ساختارهای پارادوکسی ،رندی و
زیرکی وی در شیوة بیان و ابهامانگیزی و طرح معانی در هم تنیده است .از حیث ادبیات تطبیقی ،به جهت این دو ویژگی،
یعنی ساختارهای پارادوکسی و نیز رندی و زیرکی در بیان معانی ،حافظ شیرازی ،نمونهای برجسته در همانندی با متنبی است؛
اگرچه از این جهات ،چه به لحاظ کمیّ و چه کیفی ،شعر متنبّی سایهای از شعر حافظ باشد .شعر متنبّی علیرغم اشارات
مذهبی و بی قاعدگیهای موسیقایی و نوادر نحوی از نفوذ ،زیبایی و شکوهی برخوردار است ،که به شدّت بر اذهان تأثیر می-
گذارد .در ادامه ،شعر عربى در قرن چهارم و آغاز قرن پنجم ،همان سیرى را که در قرون دوم و سوم پیش گرفته بود ،ادامه داد
و به مراحل قطعى کمال رسانید؛ چنانکه چه از حیث لفظ و ظاهر ترکیبات و عبارات و چه از باب معنى و دقایق آن ،و چه از
جهت ورود مضامین و افکار علمى دقیق در شعر ،سرآمد همۀ ادوار شعر عرب قرار گرفته ،و در همین دوره است که شاعران
بزرگ و نامآورى که از ستونهای استوار شعر عرب هستند ،مانند ابوالطیب المتنبی ،ابوالعالء معرى ،ابن هانى اندلسى ،ابوالحسن
السالمى ،ابن حجاج ،ابو فراس حمدانی ،شریفالرضى ،شریفالمرتضى و نظایر آنان ظهور کردهاند.
سومین سبک شعری فارسی نیز سبک هندی است ،که نمونهای از سرایش شعر در ادبیات فارسی است که از قرن نهم
هجری به بعد به وجود آمد .به سبب استقبال دربار ادبپرور هند از شاعران پارسیگوی ،و همچنین به دلیل عدم توجه
پادشاهان صفوی به اشعار متداول مدحی ،گروهی از گویندگان به هندوستان رفتند ،و در آنجا به کار شعر و شاعری پرداختند.
اینان به واسطۀ دوری از مرکز زبان و تمایل به اظهار قدرت در بیان مفاهیم و نکات دقیق ،و حس نوجویی و تفنّن دوستی و به
سبب تأ ثیر زبان و فرهنگ هندی و دیگر عوامل محیط ،سبکی به وجود آوردند ،که سبک هندی نامیده میشود .برخی از ادبا
این سبک را سبک اصفهانی نیز نامیدهاند .این سبک تقریباً از قرن نهم تا سیزدهم هجری ادامه داشت و از ویژگیهای آن،
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تعبیرات و تشبیهات و کنایات ظریف و دقیق و باریک ،و ترکیبات و معانی پیچیده و دشوار را میتوان نام برد .از مهمترین
شاعران این دوره میتوان به کلیم کاشانی ،نظیری نیشابوری ،عرفی شیرازی ،عبدالقادر بیدل ،صائب تبریزی و طالب آملی اشاره
کرد(.احمدی گیوی و دیگران)11 :4831 ،
سبک شعر عربی دورة دیگر ،سبک اندلسی است که شعرای آن نتوانستند سبک هنری جدیدی در شعر عربی ایجاد کنند؛
چرا که اغلب در مرحلۀ تقلید و پیروی از نمونههای مشرق متوقف شدند .البتّه رفاه موجود در اندلس ،نوعی اهتمام به شعر
طبیعت و نیز نهضتی گسترده در غنا و توابع آن ،یعنی موشحات و زجلها ایجاد کرده بود ،که تنها مزیت آن در کثرت است.
واقعیت این است که جایگاه اندلس در شعر عربی چندان قوی نبود ،و موشحات و زجلها هیچ کدام انقالب گستردهای علیه
اشکال قدیمی ساختار فنی شعر فصیح ایجاد نکرد .خداوند به اندلس طبیعت سحرانگیز و زیبایی عطا کرده است ...کوههای
سرسبز ،دشتهای زیبا و آواز پرندگان بر روی شاخۀ درختان  ...همۀ اینها تأثیر بهسزایی بر زیبایی اندلس دارد ،که دلها را به
وجد میآورد و جانها را به سوی آن میکشاند .همین عوامل موجبات دلبستگی اندلسیها را به این سرزمین فراهم کرده است؛
به درختان چشم میدوزند و شروع به سرودن شعرهای مرواریدگون در وصف باغها و بوستانهای مهیّج میکنند .زیبایی
طبیعت اندلس تنها دلیل شکوفایی شعر طبیعت نیست ،بلکه زندگی مجتمع اندلس نیز در به وجود آمدن این شعر تأثیر داشته
است ،که نمایندة وابستگی شعرای اندلس به محیط و ترجیح دادن آن بر دیگر محیطهاست ،و بهخاطر اینکه هنر آنها سرودن
شعر است ،طبیعت اندلس را همانگونه که خداوند آنرا با دشتها ،باغها ،رودها ،کوهها ،آسمان و ستارگان آفریده است ،به تصویر
میکشند؛ همانگونه که هنر خود در وصف طبیعت را در توصبف قصرها ،مساجد ،برکهها وحوضها نشان دادهاند .از آن سو
همۀ این محاسنی که طبیعت به سرزمین اندلس بخشیده ،در واقع همان سرچشمه و مرجع اولیۀ شعرای اندلس است ،که در
شعر خود از آن الهام گرفتند و در وصف طبیعت به کار گرفتند؛ شعری که در تمجید زیبایی طبیعت سرزمینشان سرودند .شاید
مهمترین چیزی که در شعر اندلس قابل مالحظه است ،هنر تشخیص طبیعت و به تصویر کشیدن زیباییهای آن است ،و هنر
تشخیص را میتوانیم در شعر ابن خفاجه ببینیم ،که از مشهورترین شعرای وصف طبیعت است؛ کسی که خود و شعرش را وقف
طبیعت نمود و از حدود آن تجاوز نکرد و اهداف دیگر شعرش را نیز در مورد طبیعت و وصف رودها ،شکوفهها ،باغها ،حوضها،
شکوفههای خوشبو و بوستانها سرود ،و اندلسیها هنر جدیدی در شعر بهوجود آوردند ،که با محیطی که در آن غزل و شراب و
غناء شایع بوده است ،هماهنگی دارد و آن شعر موشحات است ،که شعرای اندلس با ابداع آن بر شعرای مشرق برتری یافتند؛
اگر چه این هنر نیز بعدها در مشرق گسترش یافت.
سبک شعری بعدی در گسترة ادبیات فارسی ،سبک بازگشت ادبی است .اوایل قرن سیزدهم هجری تحوّلی در شعر فارسی
پدید آمد و گروهی از گویندگان ،به سبک هندی که به تدریج به ابتذال کشیده شده بود ،پشت پا زدند و به پیروی از سبک
شعرای قدیم ،از قبیل فرخی سیستانی ،منوچهری دامغانی ،انوری ابیوردی ،خاقانی و سعدی پرداختند .شیوة شاعری این
استادان را بازگشت به سبک قدیم نامیدهاند .در ادبیات ،بازگشت به سبک قدیم به عنوان یک دوره محسوب میشود ،نه یک
سبک خاص(مؤتمن )419 :4811 ،دورة بازگشت از اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم شروع میشود و تا اواسط قرن
چهاردهم ادامه مییابد .صبای کاشانی ،نشاط اصفهانی و آذر بیگدلی از جمله مؤسسان دورة بازگشت ادبی هستند .اشعار
شاعران این دوره ،در بحری یکنواخت سروده شده و وزن روان و آرام آن ،باب میل عامۀ مردم است .طبیب اصفهانی از محبوب
ترین شاعران این دورهاست.
شعر عربی در مصر از آغاز دچار تحوّالت و فراز و نشیبهای فراوانی شده است .شاعران نئوکالسیک مصر ،نخستین شاعرانی
بودند که توانستند در دورة نهضت ا دب عربی ،شعر را از آفاتی که در عصر انحطاط و فترت گریبانگیر آن بود ،رهایی بخشیده،
در مسیر اصلی حرکت خود قرار دهند و مفهوم واقعی شعر را با ذوق توانمندشان تصحیح نمایند .این شاعران راه بر آرایههای
متکلفانه بدیعی بستند و از دیگر سوی ،مجال را برای جوالن ابزارها ی بیانی باز نگاه داشتند و زیبایی و غنای شعری را به شیوة
شاعران بزرگ دورة عباسی و پیش از آن ،با بهره گیری از ابزارهای مجاز و استعاره و تشبیه در جایگاهی فراتر از زیباسازیهای
بدیعی بر نشانیدند .اوضاع و احوال اجتماعی خاص مصر و ارتباط مردم این سرزمین با ادبیات غربی از رهگذر عواملی همچون
ترجمه و هیأتهای اعزامی فرستاده شده به دانشگاههای اروپایی و تدریس مستشرقین و استادان غربی در دانشگاههای عربی و
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 ...باعث افول کالسیسم و طلوع رمانتیسم در ادبیات معاصر عربی گردید .خلیل مطران نخستین شاعری بود ،که در بستر این
مکتب جدید گام برداشت .او در منظر بسیاری از ناقدان ،طلیعهدار نوآوری و ابتکار در شعر عربی معاصر به شمار میرود .خلیل
مطران منادی آن آزادی فنّی و هنری بود ،که شاکلۀ شخصیت شاعر و استقالل هنر او از آرایهها و صنایع لفظی به شمار می-
رفت .پس از مطران ،جماعت دیوان به ظهور کرد ،و پایههای تجدید در شعر عربی معاصر را قوام بخشید .این جماعت ،انقالبی را
علیه مکتب نئوکالسیسم و شاعران بزرگ آن سامان داد و بر عدم توجه شاعران مکتب گذشته به ذات و خویشتن شاعر و آمال
و خواستههای درونی او خرده گرفت .در نهایت جماعت آپولو گروهی بودند ،که ذاتگرایی و مضامین رمانتیکی در آثار شاعران
آن بهوضوح تجلّی یافت .این دو جماعت ،وحدت ساختار و موضوع را در قصیدة عربی محقّق ساختند و مفهوم شعر را با تأکید
بر تأمل و درونگرایی و سرودههای معنا محور ژرفا بخشیدند ،و در قرار دادن شعر به عنوان تصویری از نفس و روان شاعر توفیق
یافتند.
آخرین دورة شعر عربی و فارسی ،دورة معاصر است که در هر دو زبان ،از جنبههای تصویری و نوع خیال شاعران -به سبب
اختالف خصوصیات قومی و تربیتی و جغرافیایی -که بگذریم ،زمینۀ کلی مضامین شعر یکسان است و در تمام آنها مسائل
قومی و ملّی مطرح است .همان گونه که جستجو برای آزادی بیشتر در شعر بهار و قصاید او احساس می شود ،در شعر احمد
شوقی ،بارودی ،حافظ ابراهیم و زهاوی و دیگران نیز این تأثیر آشکار است ،و مسائل تربیت و نوگرایی در برابر وزشهای نسیم
تمدّن فرنگی ،از قبیل مسألۀ آزادی زن و تربیت دختران و تالش برای رسیدن به کاروان تمدّن جدید ،مضامین کلی شعر هر دو
زبان را تشکیل میدهد .هرکسی با تاریخ ادبیات دو زبان فارسی و عربی اندکی آشنایی داشته باشد ،بهخوبی میداند که در
تاریخ حیات فرهنگی ایرانیان و عربها ،هیچ قرنی به اندازة قرن بیستم عرصۀ دگرگونیهای سریع و چشماندازهای رنگارنگ
نبوده است(.شفیعی کدکنی )4830:48 ،قرن بیستم شاهد تحوّل و دگرگونی عمیقی در همۀ رشتهها و زمینههای هنری است.
شعر نو نیز یکی از تحوّالت بزرگ به شمار میآید ،که افقهای تازهای را در برابر دیدگان مخاطبان گشوده است .مورّخان و
ناقدان دربارة تاریخ دقیق پیدایش شعر نو با یکدیگر اختالف نظر دارند؛ اما آنچه مسلم است اینکه ،شعر نو به عنوان پدیدهای
جدید در حوزة ادبیات در ایران و کشورهای عربی و حتی کشورهای اروپایی ،به دنبال تغییر و تحوّالت در ساختار و مضمون
شعر قدیم به وجود آمد و به وسیلۀ نیما یوشیج در ادبیات فارسی و نازکالمالئکه و بدر شاکر السیاب در ادبیات عربی به صورت
تثبیت شده به همگان معرفی شد .دوره ای که شاعران با حفظ سنّت و نگاهداشت نظام فنّی شعر قدیم ،میکوشند اندیشههای
تازهای را -بهخصوص با توجه به نیازمندیهای اجتماعی -مورد بررسی قرار دهند و در شعر خویش منعکس کنند .این دوره
همزمان است با ادبیات سالهای آغازین مشروطیت در ایران تا سالهای مقارن شهریور .4880شاعران این دورة ادبیات معاصر
عرب که مشاهیر آنها عبارتند از :احمد شوقی(مصری) ،بارودی(مصری)و جمیل صدقی الزهاوی(عراقی) از جهاتی قابل سنجش-
هستند با شاعران دورة مشروطیت و دورة بعد از آن ،مانند ادیبالممالک ،بهار ،پروین اعتصامی و رشید یاسمی .شاید مهمترین
موضوع در تحوّالت ادبی این قرن ،ظهور شعر نو در ادبیات فارسی است ،که فصلی نو در زبان و ادبیات فارسی گشوده است .به
باور ما درخت تنومند شعر فارسی ،اکنون دوشاخۀ قوی دارد ،که یکی شاخۀ شعر نو است که بزرگانی چون نیما ،شاملو ،اخوان
ثالث و شفیعی کدکنی و ...را برای ادبیات ایران زمین ارمغان آورده است ،و دیگری شاخهای که ملکالشعرای بهار را که بزرگ-
ترین شاعر فارسی زبان چند دهۀ اخیر میباشد ،پروریده است .ما در شعر پس از مشروطه ـ با فاصلۀ زیادی پس از بهار ـ
شاعران ارزشمند دیگری نیز داریم که به سراغ شعر کالسیک رفتهاند :قصیده سرایان توانایی همچون ادیبالممالک فراهانی،
امیری فیروزکوهی ،مهدی حمیدی شیرازی ،مهرداد اوستا و ...غزلسرایانی همچون رهی معیری ،شهریار ،سیمین بهبهانی،
حسین منزوی ،عماد خراسانی و محمد سلمانی .از این نکته نیز نباید گذشت که بعضی از نوآمدگان غزلسرا اگرچه در قالب
کالسیک شعر میگویند ،بافت معنایی شعرشان نوی نیمایی است.
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نتیجهگیری
زبان عربی و فارسی اگرچه از دو اصل متفاوت نشأت گرفتهاند ،در طول دورانهای تاریخی به سبب ارتباط مستمر دو قوم ایرانی
و عرب با یکدیگر ،تعامل بسیار نزدیکی با هم داشتهاند و در این مسیر ،تأثیر و تأثّر دو زبان ،چشمگیر و شایان توجه ویژه است؛
به گونهای که شاید چنین تعاملی را بین دو زبان دیگری نتوان مالحظه کرد .هر کدام از این دو زبان فارسی و عربی ،در طی
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تاریخ حیات خود سبکهای مختلفی را تجربه کردهاند ،که این سبکها در موارد بسیاری شباهت زیاد یا اندکی با هم دارند که
پرداختن به چنین موضوعات پرگسترهای میتواند موضوع پژوهشهای بنیادین و زمینۀ مطالعات تطبیقی پرثمری باشد.
در نوشتۀ پیشرو ،بررسی مقایسهای سبکهای رایج شعری در گسترة دو زبان فارسی و عربی نشان داد ،که شباهتهای
فراوانی در زمینۀ ویژگیهای شعری ،سبک شاعری و مضامین مشترک هر دو زبان وجود دارد ،که این امر به معنای وجود وجوه
اشتراک عمده بین دو زبان فارسی و عربی است .بررسی تکتک عناصر مشترک زبانی و ادبی و فکری که به مشخصههای
مشترک سبکهای شعر فارسی و عربی انجامیده است ،عرصه و زمینۀ پژوهشی وسیعی میطلبد ،که در این نوشته وجود و
حضور چنین مشترکاتی را در شکلدهی به سبکهای دورههای مختلف شعری دو زبان فارسی و عربی را بهوضوح دریافتیم و با
اشاراتی هرچند اندک ،گزارشی از آنها ارائه دادیم و به تبیین نمونههایی پرداختیم .باید اذعان کرد که چون تاکنون کار چندان
دقیق و معتبری بر روی سبکهای شعری عربی صورت نگرفته ،بیتردید پژوهشهایی از این دست -بهخصوص بررسی
تطبیقی -با مشکالتی روبهروست ،و استخراج ،طبقهبندی ،تبیین و تطبیق عناصر و شاخصههای مشترک سبکی حوزة وسیع
مطالعاتی میطلبد.
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