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پيشينﺔ ادبيات تطبيقي ،بنا بر اسناد و مدارك ،به ﮔﺬشتههاﻱ دور ميرسد؛ اﮔرﭼه بهطور
رسمي ،واژﮔان ادبيات تطبيقي را پيشينيان براﻱ موازنه و سنجﺶ ادبيات و دانﺶهاﻱ
تطبيقي بهكار نبردهاند.
ا ّما ساﻝ 1828م .را برخي مﺤقّقان ادبيات تطبيقي آﻏاز پيدايﺶ اين دانﺶ ميدانند كه
در دانشگاه سوربن فرانسه ،در درﺱ تاريﺦ ادبيات فرانسه ،ويلمن اراﺋه كرده است .دانشي
كه ﭼشماندا ِز تازهاﻱ از بررسي و تﺤقيﻖ برروﻱ مطالعﺔ ادبيات باز كرده ،به سنجﺶ آثار،
عناﺻر ،انواﻉ ،سبﻚها ،دورهها ،جنبﺶها و ﭼهرههاﻱ ادبي و بهطور كلّي ،مقايسﺔ ادبيات
در مفهوم كلّي آن در دو يا ﭼند فرهنﮓ و زبان مﺨتلﻒ ميپردازد.
مقالﺔ حاﺿر ،بررسي تطبيقي اجمالي شعر فارسي و اردو در دورﺓ مشروطه است؛ كه
باتوجه به مقايسﺔ دو شاعر فارسيزبان و اردوزبان ــ
در آن ،نگارنده سعي كرده است
ّ
ملﻚالشعراﻱ بهار و فيﺾ احمد فيﺾ ــ ﮔﺬشتﺔ ادبيات فارسي و تﺄثير آن در ادبيات اردو
را بهاختﺼار توﺿيﺢ دهد و روند تﻜاملي اين حركت را در شعر دورﺓ مشروطه و بعد از
آن بيان كند .ﺿمن ًا در موارد ﮔوناﮔون ،نمونههايي از اين نزديﻜيها و شباهتها و نﺤوﺓ
تﺄثيرپﺬيرﻱ شعر اردو از شعر فارسي از ﮔﺬشته تا حاﻝ اراﺋه شده و بهويژه تالﺵ بر آن بوده
است كه بيشتر از نﻈر مﺤتوايي موارد تطبيقي عنوان شود.
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مقدمه

اﮔرﭼه در تﺤقيقات و آثار موجود و بيشتر ترجمهشده ،اشارات نسبت ًا زيادﻱ به پيشينﺔ

مﺨتلﻒ تطبيقي ـ ﭼه ادبيات و ﭼه ديگر
ادبيات تطبيقي دربين ملﻞ مﺨتلﻒ در زمينههاﻱ
ِ

دانﺶها ــ شده است و ميتوان نمونههاﻱ فراواني از اينﮔونه آثار و تﺄليفات را بهويژه بين
زبان و ادبيات فارسي و عربي نشان داد ،مبدﺃﻱ »ادبيات تطبيقي« بهمعناﻱ امروزﻱ آن را از

ﻏرﺏ و آن هم كشور فرانسه ميدانند كه نﺨستين بار ،ويلمن در ساﻝ 1828م .در دانشگاه
سوربن از تﺄثير ادبيات ايتاليايي و انگليسي و فرانسوﻱ سﺨن ﮔفت و ا ّولينبار هم اﺻطالﺡ

»ادبيات تطبيقي« را او بهكار برد كه البته برخي نﻈرها ﻏير از اين است.

برخي مﺤققّان ،استفاده از اﺻطالﺡ »ادبيات تطبيقي« را درمقابﻞ معادﻝهاﻱ انگليسي و

فرانسوﻱ آن ﭼندان رسا و دقيﻖ نميدانند؛ بلﻜه اين واژه با تسامﺢ و تساهﻞ در زبان فارسي

متداوﻝ شده است.

پﺲ از ويلمن ،كساني مانند ژان ژاك آمﭙر ،سنت بوو ــ نقّاد فرانسوﻱ ــ و افراد ديگرﻱ

با بﺤﺚها ،سﺨنرانيها و نوشتههاﻱ خود ،ادبيات تطبيقي را بهمفهوم جديد و امروزﻱ رايﺞ
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كردند كه بﺤﺚ ما در اينجا بيان تاريﺨﭽﺔ اين رشتﺔ تازه نيست ،زيرا در اينباره در آثار
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نويسندﮔان كتاﺏهاﻱ ادبيات تطبيقي خارﺝ و داخﻞ ازجمله مﺤ ّمد ﻏنيميهالﻝ ،طه ندا،
ِ
عبدالسالم كفافي ،جواد جديدﻱ ،طهمورﺙ ساجدﻱ ،امين مق ّدسي و ديگر بزرﮔان بهتفﺼيﻞ
سياﺡ ،سعيد
سﺨنها رفته يا بهطور ﺿمني در ﻻبهﻻﻱ آثار استادان و مﺤقّقاني ﭼون فاطمه ّ

نفيسي ،عبدالﺤسين زرينكوﺏ ،مﺤ ّمدعلي اسالمي ندوشن و ديگران اشاراتي شده است.
ادبياﺕ تﻄبيقي چيسﺖ؟

ادبيات تطبيقي ،مجموعهاﻱ از متون نيست ،بلﻜه ﭼشماندازﻱ است از بررسي و تﺤقيﻖ
درباﺏ ادبيات .از طرﻑ ديگر ،ادبيات تطبيقي منﺤﺼر به تطبيﻖ ادبي و يا ح ّتي انجام
عملي »متوازﻱ« ( ُكرني  /راسين ،نابﻐﺔ ادبي آلمان /نابﻐﺔ ادبي فرانسوﻱ) نيست» .ادبيات
تطبيقي« منطبﻖ است با آنﭽه كه در زبان آلماني بيان شده است و آن را رشتﺔ »علم
تطبيقي ادبيات« مينامند .اساس ًا منﻈور از آن ،اقدامي است عقاليي با هدﻑ مطالعه و
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ساختن آن با ديگر
بررسي هر ﭼيزﻱ كه ﮔفته شود يا بتوان ﮔفت ادبي است و مرتبﻂ
ِ

عناﺻر تشﻜيﻞدهندﺓ يﻚ فرهنﮓ( .شو ِرﻝ)23 :1386 ،

به عبارت ديگر» ،ادبيات تطبيقي ،سنجﺶ و مقايسﺔ ادﺏ دو يا ﭼند ملّت است« .يا به

نقﻞ از دانشنامﺔ ادﺏ فارسي:

ادبيات تطبيقي از شاهﻜارهاﻱ نقد ادبي است كه به سنجﺶ آثار ،عناﺻر ،انواﻉ ،سبﻚها،
دورهها ،جنبﺶها و ﭼهرههاﻱ ادبي و بهطور كلّي ،مقايسﺔ ادبيات در مفهوم كلّي آن در دو
يا ﭼند فرهنﮓ و زبان مﺨتلﻒ ميپردازد.

يافتن رشتههاﻱ اتّﺼاﻝ دو ملّت و درك ريشههاﻱ
دنباﻝ
درواقﻊ» ،ادبيات تطبيقي« به ِ
ِ

جريانهاﻱ فﻜرﻱ و تﺄثيرﮔﺬار بر دو يا ﭼند فرهنﮓ است .با اين تعبير ،حوزﺓ ادبيات تطبيقي

درح ّد سنجﺶ دو مقوله در دو زبان نيست ،بلﻜه بعﻀي اين نوﻉ سنجﺶ را خارﺝ از حوزﺓ
ادبيات تطبيقي ميدانند .براﻱ مﺜاﻝ ،تﺤقيﻖ دربارﺓ اثرﮔﺬارﻱ سبﻚ مقامهنويسي بديﻊالزمان

همداني ( 398هـ  .ﻕ ).بر سبﻚ مقامهنويسي حميدﻱ ،خارﺝ از ادبيات تطبيقي است؛ ا ّما

فن مقامهنويسي و روند تﻜامﻞ آن در ادﺏ عربي و نيز
پژوهﺶ دربارﺓ ﭼگونگي پيدايﺶ ّ

بررسي راههاﻱ نفوﺫ و امﺜاﻝ آن به ادبيات فارسي ،در زمرﺓ موﺿوعات ادبيات تطبيقي است...
(امينمق ّدسي)7 :1386 ،

ديگر شﻜﻞ ميﮔيرد و مشابهتها و نزديﻜيهاﻱ فراوان پيدا ميكند .ازاينرو است كه ادبيات
باتوجه به اين نﻜته ،بﺤﺚ ادبيات تطبيقي
تطبيقي را شاخهاﻱ از نقد ادبي بهشمار ميآورندّ .

به كشﻒ روابﻂ فرهنگي بين ملتها مربوﻁ ميشود.

طبيعت ًا درمورد ملتهايي كه از ﮔﺬشتههاﻱ دور روابﻂ فرهنگي عميقي با يﻜديگر داشتهاند،

اين امر ﮔستردهتر و روشنتر است و اين رﮔههاﻱ ارتباﻁ يا به عبارت ديگر ،اين تﺄثير و

تﺄثّرها را بسيار سادهتر ميتوان مشﺨّ ﺺ كرد؛ بهعنوان نمونه ،ارتباﻁ عميﻖ فرهنگي اعراﺏ و
ايرانيان يا بررسي عوامﻞ و عناﺻر فرهنگي ايران و هند كه پيشينﺔ آن ازلﺤاﻅ سرﭼشمههاﻱ

سياسي ،فرهنگي و ادبي به ساﻝهاﻱ پيﺶ از اسالم ميرسد.

بﺤﺚ اﺻلي شويم و به يﻜي از مباحﺚ حوزﺓ
با اين مق ّدمﺔ نهﭼندان كوتاه ،بهتر است وارد ِ
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همانطور كه اشاره شد ،ادبيات تطبيقي هميشه تﺤتتﺄثير ادبيات و فرهنﮓ ملّتهاﻱ
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ادﺏ تطبيقي ايران و هند توجه كنيم كه »بررسي جنبههاﻱ شباهت و اختالﻑ در شعر دورﺓ
مشروطه در ايران و شعر همزمان آن در ادبيات اردو« است.

رويارويي ايران با ﻏرﺏ ــ همﭽون ديگر كشورهاﻱ شرقي ،مانند ممالﻚ عربي ،تركيه،

هند ،تاجيﻜستان ،افﻐانستان ... ،ــ بر روند پيشرفت اجتماعي و فرهنگي ايران بسيار مﺆثّر
بود .پيدايﺶ فﻜر آزادﻱ در ايران ــ بهمعناﻱ جديد و ﻏربي آن ــ را با انقالﺏ كبير فرانسه

و پادشاهي فتﺤعليشاه قاجار مقارن دانستهاند.

اسناد و مدارك تاريﺨي ،شاهد اين م ّدعا است كه ايرانيان ساﻝهاﻱ قبﻞ از دورﺓ ﺻفويه

با خارﺝ ارتباﻁ داشتهاند و از رفت و آمد سفيران به كشورهاﻱ فرانسه و ايران سﺨنها رفته

كه اين امر از دورﺓ ﺻفويه بهطور رسمي و مرتّﺐ جريان يافته است .وجود سفرنامه و آثار
بسيار ديگر كه در مراكز اسناد و آرشيوها موجود است ،ﮔوا ِه اين م ّدعا است .در سفرنامه
و سياحتنامههايي مانند شاردن و تاورنيه و ديگران ،بسيار از ارتباﻁ ايران با ديگر كشورها

مورخان و هنرمندان ايراني
بهويژه فرانسه شرﺡ داده شده است .رفتن شاعران ،نويسندﮔانّ ،
از دورﺓ ﺻفويه به كشور پهناور هند نيز در برقرارﻱ اين ارتباﻁ مﺆثّر بوده است؛ زيرا در اواخر
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دورﺓ ﺻفويه ،هندوستان هم تﺤت نفوﺫ انگليسيها قرار داشت.

كوشﺶ براﻱ ايجاد ارتباﻁ در دوران بعد نيز ادامه يافت تا جايي كه انديشﺔ حﻜومت
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برپايﺔ روﺵهاﻱ جديد دموكراسي در دنيا ،موجﺐ دﻏدﻏﺔ بسيارﻱ از انديشمندان آن روز

ايران ازجمله طالبوﻑ ،آخوندزاده ،ملﻜمخان و ديگران شد و كمكم اين انديشه شﻜﻞ ﮔرفت
كه بايد هرﭼه بيشتر تﻐييرات اساسي و بنيادﻱ در اركان سياسي ،اجتماعي و باﻷخره فرهنگي

و ادبي كشور ايجاد شود .زيرا عوامﻞ پيﺶآمده در دوران حاﺿر بههيﭻوجه نميتوانست با
مساﺋﻞ سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ﮔﺬشته سازﮔارﻱ داشته باشد.

مساﺋﻞ پيﺶآمده ،با موارد پيشين و س ّنتي ما كام ً
ال متفاوت و از لَ ْوني ديگر بود .ﮔويي

دو زمينﺔ فرهنگي كام ً
ال متﻀاد و عميﻖ فراروﻱ جامعه پديد آمده بود .اين امرّ ،
متفﻜران
و انديشمندان را برآن داشت تا به اين نتيجه برسند كه تنها را ِه نجاتِ ايران ،ﮔﺬر از دوران

سياسي ،تاريﺨي و فرهنگي ﮔﺬشته و تندادن به انديشههاﻱ جديدﻱ است كه حاوﻱ نوآورﻱ
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و ابتﻜار در عرﺻههاﻱ مﺨتلﻒ بود و اين امر با خيزﺵ مردم ايران در عﺼر انقالﺏ مشروطه

تﺤقّﻖ يافت .دورهاﻱ پيﺶ آمد كه ديگر مﻀامين و مﺤتواﻱ شعر ﮔﺬشتگان براﻱ مردم

دلﭽسﺐ و ج ّﺬاﺏ نبود .مفاهيم شعرﻱ ،بسته و كليشهاﻱ شده بود .تﻜرار مﻀامين ﮔﺬشتﺔ
شعرﻱ در ابعاد ﮔوناﮔون خستگيآور و كسﻞكننده بود .ديگر ،شعر شاعران ﮔﺬشته ــ و ح ّتي

ّفاﻕ رويدادهاﻱ اخير و پيامدهاﻱ
نزديﻚ به عﺼر مشروطه مانند قاآني ،ﺻبا و سروﺵ ــ با ات ِ
ادبي و شعر مشروطه ،خواستارﻱ نداشت؛ زيرا بيشتر اين اشعار ،مبتني بر مدﺡ و ستايﺶ،
توﺻيﻒ ،مﻀامين عاشقانه و پند و اندرز بود .البته اين نﻜته را نبايد فراموﺵ كرد كه در شعر

برخي از اين شاعران ،رﮔههايي از نوآورﻱ و ّ
تفﻜر جديد وجود داشت كه درمقابﻞ افﻜار جدي ِد

پيﺶآمده در دورﺓ مشروطه بسيار ناﭼيز و اندك بود .نمونههايي از اين ابتﻜارات را در اشعار
درﺿمن شعرهايشان به
شاعراني ﭼون فتﺢاﷲخان شيباني و قاﺋم مقام فراهاني ميبينيم كه
ِ

مساﺋﻞ اجتماعي و انتقادات سياسي و برخي نارساييهاﻱ جامعه ،آشﻜارا اشاراتي كردهاند.

دوران اخير ،عﺼر ناﺻرﻱ ،شايد نقطﺔ عطفي در تﺤ ّوﻝ فرهنگي كشور بهشمار آيد ،آن

هم بهسبﺐ وجود افراد مهم و سرشناﺱ سياسي .بنا به نوشتﺔ ﺻاحﺐ كتاﺏ از ﺻبا تا نيما:

از زمان طوﻻني پادشاهي ناﺻرال ّدينشاه ،پيوستگي ميان ايران و اروپا بيشتر شد .ﭼيزهاﻱ

ﺿرابﺨانه ،ادارﺓ پليﺲ ... ،از اروپاييان ﮔرفته شد.
بسيارﻱ ازقبيﻞ تلگراﻑ ،تلفن ،پستﺨانهّ ،

وزارتﺨانهها به شيوﺓ اروپا برپا شد و دارالفنون براﻱ آموختن زبان فرانسه و پارهاﻱ دانﺶها
تﺄسيﺲ شد.

خالﺻه اينﻜه دربارﺓ پيدايﺶ و عوامﻞ ايجا ِد آن مشروطه در ايران بسيار نوشتهاند
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عباﺱميرزا نايﺐالسلطنه و وزير بافرهنﮓ او ميرزا ابوالقاسم قاﺋممقام
اﮔر از اقدامات اوليﺔ ّ
در اخﺬ و ترويﺞ فنون و ﺻنايﻊ بگﺬريم ،بايد اﺻالحات ميرزاتقيخان اميركبير و مﺨﺼوﺻ ًا
تﺄسيﺲ دارالفنون در ساﻝ  1268هـ .ﻕ .به ابتﻜار و اهتمام او و دعوت از آموزﮔاران خارجي
جهت تعليم علوم جديد اروپايي به فرزندان ايران را از نﺨستين قدمها در اين راه بشماريم.
بعد از آن دو ،سفر سيدجماﻝال ّدين به ايران در ساﻝهاﻱ  1304و  1307هـ  .ﻕ .و تبليﻐات
دامنهدار او برﺿ ّد استبداد و لزوم اﺻالحات و كوشﺶ پيروان و ياران پرشو ِر وﻱ ،هركدام
در بيدارﻱ افﻜار ايرانيان اثرات قطعي داشتند( .آرينپور :1372 ،ﺝ  ،1ﺹ )225
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كه شايد مهمترين آنها عبارتاند از :انقالﺏ كبير فرانسه ،مسافرتهاﻱ ايرانيان به خارﺝ،

انقالﺏ روسيه ،مشروطﺔ ژاپن ،اوﺿاﻉ نابسامان اقليتهاﻱ مﺬهبي در ايران ،مسافرتهاﻱ

ناﺻرال ّدينشاه ،مسافرت سيدجماﻝ به ايران ،تﺄثير استقراﺽ ايران از روﺱ در افﻜار عمومي،
انﺤطاﻁ اقتﺼادﻱ و فقر عمومي در دورﺓ قاجاريه ،ﭼاپ روزنامه و تﺄسيﺲ مدارﺱ( .ملﻚزاده،

1330ـ :1328ﺝ  ،1ﺹ 184ـ ،109بهاختﺼار)

پيدايﺶ مشروطيت ،باﻻترين تﺤ ّوﻝ را در شﺌون مﺨتلﻒ سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي
و بهدنباﻝ آن ،ادبي ايران بهوجود آورد .مشروطيت بود كه آزادﻱ عقيده و تساوﻱ حقوﻕ
افراد را برقرار كرد .عالوه بر اين ،حﻜومت مردم بر مردم و سﭙردن سرنوشت مردم به دست
خويﺶ ،تﺄسيﺲ مجلﺲ و برقرارﻱ قانون ،هديﺔ ديگر انقالﺏ مشروطه به مردم ايران بود.

اﮔرﭼه اين موارد موجﺐ جهﺶ بزرگ فرهنگي ،اجتماعي و سياسي بود ،در بطن خود برخي
جنبههاﻱ منفي را بهويژه در حوزﺓ زبان و ادبيات پروراند و رشد داد كه خود مقولهاﻱ ديگر
است .ولي آنﭽه بيشتر مورد نﻈر ما است ،دستاوردهاﻱ زباني و ادبي اين دوره است كه حاﻝ

و هوايي كام ً
خاﺻي
ال متفاوت با ادﺏ هزارسالﺔ ﮔﺬشتﺔ ما دارد؛ ادبياتي كه رنﮓ و بو و ﺻبﻐﺔ ّ
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دارد كه نشان از تﺤ ّولي ﭼشمگير در عرﺻههاﻱ نو و تازه است ،درست همان مواردﻱ را كه
كشورهاﻱ بهويژه شرقي در برخورد با فرهنﮓ ﻏرﺏ ميبينيم ﭼراكه زمينه
در ديگر ادبيات ِ
ِ
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ادبيات جديد در كشورهاﻱ مﺨتلﻒ شرقي يﻜي است .ﻏرﺏ
و سرﭼشمﺔ تقريب ًا تمامي اين
ِ

بهطور ﮔسترده سيطرﺓ فرهنگي و ادبي خود را در تمامي اين كشورها بر انواﻉ ادبي شعر

و نﺜر ،طنز و ح ّتي روﺵ تﺤقيﻖ و راه و رسم نگارﺵ و عاليم نشانهﮔﺬارﻱ (سجاوندﻱ) و

قالﺐ و مﺤتواﻱ آثار همﺔ اين كشورها ﮔستراند ،و در رمانها و داستانها ،داستان كوتاه،

شعر و انواﻉ آن ،طنز و شيوهها و شگردهاﻱ آن و تقريب ًا تمامي موارد مطرﺡشده در ادبيات
ﮔرفته تا نﻈريههاﻱ ادبي و دانﺶهاﻱ مرتبﻂ با آن رسوﺥ داد .بهعنوان نمونه ،بررسي يﻚ
رمان از يﻚ سنﺦ خاﺹ در زبان اردو با يﻚ رمان زبان فارسي يا زبان عربي و تركي ازنﻈر
قالﺐ و مﺤتوا ــ ﺻرﻑنﻈر از نويسندﮔان و اسامي قهرمانان آن ــ ﭼندان اختالفي ندارند،
همﭽنين در شعر و در طنز ،زيرا از يﻚ طرﻑ ،آبشﺨورها و سرمنشﺄهاﻱ همﺔ آنان به آشنايي

درآم
دي تطبیق
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با ﻏرﺏ برميﮔردد و از طرﻑ ديگر ،مساﺋﻞ ﮔوناﮔون اكﺜر ملّتها و مردم شرﻕ ،تقريب ًا با فراز

و نشيﺐهايي قريﺐبهاتّفاﻕ شباهت دارد.

نتيجﺔ پيدايﺶ مشروطيت ايران و روندﻱ كه براﻱ ادبيات طي كرد ،عبارت بود از بيان

درقالﺐ شعرهاﻱ
مساﺋﻞ اجتماعي ،سياسي و انتقادﻱ آن زمان و ﭼند ساﻝ پﺲ از آن،
ِ
سياسي ،انتقادﻱ ،بيان دردها و نارساييهاﻱ اجتماعي ،بيعدالتيها ،زشتيها و پلشتيها و

هرآنﭽه كه رنﮓ تبعيﺾ و خودبهخودﻱ و خودكامگي و بهطور كلّي نامردمي ناميده ميشود،
در آثار شاعران دورﺓ مشروطه و همعﺼران آن در كشورهاﻱ مﺨتلﻒ شرقي ،بهويژه در زبان
اردو ﭼهره مينمايد .به سﺨن ديگر ،شعر تمامي آنان ــ ﺻرﻑنﻈر از ش ّدت و ﺿعﻒ و برخي

ويژﮔيهاﻱ مﺤيطي و شرايﻂ ويژﺓ منطقهاﻱ ــ آيينﺔ تمامنماﻱ عﺼر و دورﺓ آنان ميشود،
ﭼه شاعر به زبان فارسي شعر بگويد يا زبان اردو و يا به زبان تركي و عربي.

همانطور كه در ادبيات فارسي ،بهويژﺓ شعر دورﺓ مشروطه مشاهده ميشود ،ﺿعﻒها

و نارساييها ازنﻈر جنبههاﻱ زباني ،ادبي ،بالﻏي ،هنرﻱ و زيباشناسي زياد است و آن هم
بيشتر بهسبﺐ شتابزدﮔي و عدم تجربﺔ كافي و نداشتن مهارت از يﻚ طرﻑ و ﺿعﻒ علمي و

توان زباني ـ ادبي برخي شاعران از طرﻑ ديگر ،عاملي بوده كه آنان نتوانند شعر خود را ارتقا

دهند و ازنﻈر ادبي ـ هنرﻱ شعر متعالي پديد آورند؛ زيرا آنان ﮔويي پﺲ از ساﻝها خفقان و
و به عبارتي ،شعر قبﻞ از اينﻜه ادبي باشد سياسي شد.

با وجود اين ،هيﭻﮔاه نميتوان منﻜر نوآورﻱ و ابتﻜار آنان شد ،بهخﺼوﺹ در طرﺡ

مساﺋلي كه قب ً
ال در ادبيات ما وجود نداشت .مردميبودن شعر و استفاده از زبان خاﺹ در
سرودن اشعار و پديدآمدن آثار نﺜرﻱ در زمينههاﻱ مﺨتلﻒ ،بهويژه روزنامه در اين عﺼر،

توجه را پديد آورده است.
دورهاﻱ بسيار مهم و درخور ّ

اين انقالﺏ ادبي ،همانطور كه اشاره شد ،فقﻂ منﺤﺼر به ايران نبود و در كشورها و

زبانهاﻱ مﺨتلﻒ ،بهويژه كشورهاﻱ دوروب ِر ما انجام شد ،زيرا هميشه يادآور شدهاند كه

مهمترين و قاطﻊترين نتيجﺔ مستقيم يﻚ انقالﺏ سياسي ،انقالﺏ ادبي است .به هر حاﻝ،
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استبداد ،كوتاهفرﺻتي بهدست آوردند تا هرﭼه در دﻝ دارند بيان كنند و عقدﺓ دﻝ بيرون ريزند
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آنﭽه پﺲ از مشروطه در شعر اتّفاﻕ افتاد ،ح ّتي اﮔر بهمعناﻱ واقعي يﻚ انقالﺏ ادبي نباشد،

زمينههايي براﻱ برپايي يﻚ انقالﺏ ادبي است.

دستاوردهاﻱ انقالﺏ مشروطه ،مانند آزادﻱ و دموكراسي ،بيان مساﺋﻞ اجتماعي و سياسي

آزادﻱ بيان ،قلم ،افﻜار ،قانونخواهي ،تشﻜيﻞ مجلﺲ ،استقالﻝ سياسي،
در قالﺐ طنز و انتقاد،
ِ
اجتماعي ،بيان انديشههاﻱ ﺿ ّداستبدادﻱ و ﺿ ّداستعمارﻱ ،علﻞ عقﺐماندﮔي فرهنگي ،طرﺡ
مساﺋﻞ مربوﻁ به زنان و بهرسميتشناختن پارهاﻱ حقوﻕ براﻱ زنان ،همه و همه ،موجﺐ

شد كه در بافت ادبي و ح ّتي زباني ما تﺄثير بسيار بگﺬارد ،بهويژه جنبههاﻱ انتقادﻱ در ادﺏ
مشروطه ،تﺤ ّوﻝ و خيزﺵ باﻻيي دارد .بهقولي:

انتقادهاﻱ اجتماعي و سياسي ،انتقاد از شيوههاﻱ حﻜومتهاﻱ استبدادﻱ ،انتقاد از نﻈام
سياسي و اجتماعي و ادارﻱ و شﺨﺼيتها ،دايرﺓ انتقاد در شعر مشروطه ﭼنان ﮔسترده
است كه از پيﺶپاافتادهترين مساﺋﻞ اجتماعي ،تا پيﭽيدهترين مساﺋﻞ سياسي و اجتماعي
را دربر ميﮔيرد( .آجوداني)210 :1382 ،

اين موارد و مساﺋﻞ در ادبيات اردو ،بهويژه شعر معاﺻر اردو نيز مشاهده ميشود .بيان

قاره
تمامي اين موﺿوعات در شعر شاعران همعﺼ ِر دوران مشروطﺔ ايران ،در ﮔسترﺓ شبه ّ
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طنزها و انتقادها دربارﺓ تمامي زمينههاﻱ نامردمي وجود دارد .شايد بتوان پا را از اين هم

فراتر نهاد و ﮔفت بهسبﺐ تسلّﻂ ﭼنددهﺔ انگليسيها در كشور پهناور هندوستان ،شاعران و
ادﺏپروران اين مملﻜت ،زودتر از ما ايرانيان به بيان جنبههاﻱ طنز و انتقاد ،لزوم حمايت از

وطن و كسﺐ آزادﻱ ،برقرارﻱ مجلﺲ ،ايجاد قانون و رفﻊ سلطه و ستم به انﺤاﻱ مﺨتلﻒ

پرداخته و آثار ارزشمندﻱ پديد آوردهاند؛ كه اين مشتركات و بعﻀ ًا اختالﻑها موجﺐ ميشود
كه نويسندﺓ اين سطور دست به تﺤقيﻖ در ارتباﻁ و تﺄثير و تﺄثّر مساﺋﻞ ادبي ،بهويژه شعرﻱ،

بزند.

انجام اين كار درﺻورتي آسانتر ميشد كه مﺤقّقان و مترجمان و زباندانان قديميتر ما

توجه بيشترﻱ به ترجمه و انتشار آثار ادبي و فرهنگي ﺻدسالﺔ اخير ميكردند و راه را براﻱ
ّ
ما آسان ميكردند؛ ﭼراكه مقدار كار انجامشده درقباﻝ آثار بيشمار و متن ّوﻉ نوشتهشده به

درآم
دي تطبیق
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زبانهاﻱ فارسي و اردو بسيار ناﭼيز و اندك است .اﮔرﭼه در ساﻝهاﻱ اخير به اين مسﺌله

توجه شده است ،هنوز اين مقدار كافي نيست.
بيشتر ّ

باتوجه به حﻀور حدود نهﺼد ساﻝ زبان فارسي در شبهقا ّره و مهاجرت بسيارﻱ از
زيرا ّ

عارفان ،شاعران ،دانشمندان و هنرمندان ايراني به آن سرزمين ،در ﮔﺬشته ،اين امر اﮔر در

دورﺓ مشروطه و بعد از آن بسيار مﺤدودتر از ﮔﺬشته شده ،بسيارﻱ از فرهيﺨتگان اردوزبان
هنوز از زبان فارسي ،بهويژه داستان و شعر معاﺻر آن ﻏافﻞ نبوده و هميشه مانند شاعران

بزرگ ﮔﺬشتﺔ خود ،نﻈير اميرخسرو ،ﻏالﺐ ،بيدﻝ دهلوﻱ و مهمتر از همه ،اقباﻝ ﻻهورﻱ،
ستايشگر شاعران معاﺻر فارسيﮔوﻱ ايراني بودهاند و هستند ،ﭼراكه احساﺱ ميكنند هنوز

هم مساﺋﻞ و موﺿوعات شعر فارسي ،ﭼيزﻱ جز بيان مساﺋﻞ سياسي ـ اجتماعي و آرزوهاﻱ

دردﻝنهفتﺔ آنان نيست.

تطبيﻖ اشعار شاعراني مانند فيﺾ احمد فيﺾ با ملﻚالشعراﻱ بهار ،در سرودن اشعار

سياسي ،اجتماعي ،وطني و ساير زمينهها ،يﻜي از نمونههاﻱ برجسته در اين زمينه است.

فيﺾ احمد فيﺾ ،متولّد  1291شمسي در سيالﻜوت است كه م ّدتي از عمر خود را

بهسبﺐ فعاليتهاﻱ سياسي ــ مانند بهار ــ در زندان ﮔﺬراند و بﺨشي از اشعار سياسي خود
را در زندان سرود كه كتاﺏ زنداننامﺔ او بسيار مشهور است.

تلﺦ زندان و تبعيد هم نتوانست او را از راهي كه دنباﻝ ميكرد ،دور كند.

او پيوسته در اشعارﺵ دردها و آﻻم مردم كشور خود را بيان ميكرد ،زيرا بر اين باور

دردهاﻱ خود من هستند .از زبان مردم كوﭼه و بازار بهره ميﮔرفت و درد
بود كه اينها همه
ِ

و رنﺞ مﺤرومان را در آيينﺔ اشعارﺵ منعﻜﺲ ميكرد .زباني ﮔويا و رسا داشت؛ كارﻱ كه
ﮔوياﻱ
زبان
ِ
ملﻚالشعراﻱ بهار هم در بسيارﻱ از اشعارﺵ با زبان فاخر و استوار همﭽون او ِ

اكﺜريت خاموﺵ افراد جامعﺔ خود بود .ازنﻈر وسعت مطالعات و دانستن دانﺶهاﻱ ﮔوناﮔون
نيز فيﺾ احمد فيﺾ با بهار قابﻞ تطبيﻖ است.

بررسي اشعار دو شاعر ايران و پاكستان از نﻈرﮔاههاﻱ مﺨتلﻒ قابﻞ بررسي و تﺤليﻞ
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او مانند بهار ،روزنامهنگار و معلّم بود و هيﭻﮔاه از افﻜار سياسي خود دست برنداشت .طعم
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است .اشعار دو شاعر ازنﻈر مﻀمون و بهكارﮔيرﻱ ﺻور خياﻝ ،بهويژه تشبيهات و استعارات

توجه است .آنﭽه را كه منتقدان ويژﮔي شعر خوﺏ دانستهاند ،در شعر هر دو شاعر
هم درخور ّ
ديده ميشود .بااينﻜه شعر هر دو شاعر رنﮓ و بوﻱ اشعار كالسيﻚ دارد ،در عين حاﻝ ،زيبا

و پرطراوت است .مفهوم وطن كه يﻜي از مهمترين ويژﮔيهاﻱ شعر بهار است و قﺼايد و
اشعار فراواني در اين باره دارد ،بهنوعي ديگر و ﺻورتي متفاوت در شعر فيﺾ احمد فيﺾ هم

آمده است .درجاﻱجاﻱ شعر بهار ،مفهوم وطن و دلسوزﻱ او به ايران و ايراندوستي ،شايد
مميزات بارز و شاخﺼههاﻱ بياني و سبﻜي خاﺹ بهار باشد:
يﻜي از ّ
ايران بود آن ﭼشمﺔ ﺻافي كه بهتدريﺞ
ﮔفتار بهارست وطن را ﻏﺬﻱ روﺡ
اينﮔونه سﺨنﮔفتن ح ّد ِ همهكﺲ نيست
نگهبان دﻝ اهﻞ وطن باﺵ
يارﺏ تو
ِ

بگرفته لجن تا ﮔلو و زي ِر َﺫ َقن را
لﺐ كودك نﻜند منﻊ لَ َبن را
مام از ِ
آراستن روﻱ َوثَن را
داند شَ َمن
ِ
كاميد به ايشان بود ايران كهن را

(بهار ،برﮔزيدﺓ قﺼايد ،ﭼاپ دوم ،1345 ،ﺹ 14ـ)13

شعر پيام ايران ،سراسر شور و احساﺱ وطندوستي و دلدادﮔي بهار به ايران را در خود
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دارد؛ كه بهعنوان نمونه ،ابياتي از آن را نقﻞ ميكنيم:
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بهوﺵ باﺵ كه ايران تو را پيام دهد
ترا ﭼه ﮔويد؟ ﮔويد كه خير بيني اﮔر
نسيم ﺻبﺢ كه بر سرزمين ما ﮔﺬرد
تو پايبند زميني و رشتهاﻱ است نهان
ﮔﺬشته پايه و بنيان حاﻝ و آينده است
ز درﺱ حﻜمت و آداﺏ رفتگان مگسﻞ

تو را پيام به ﺻد ع ّز و احترام دهد
بهكار بندﻱ پندﻱ كه باﺏ و مام دهد
ز خاك پاك نياكان ،ترا سالم دهد
كه با ﮔﺬشته تورا ارتباﻁ تام دهد
سوابﻖ است كه هر شﻐﻞ را نﻈام دهد
كه اين ُﮔسستگيت خوارﻱ مدام دهد

(همان ،ﺹ 6ـ)5

توجه كرده است و به پسند و ﺫوﻕ عموم مردم
فيﺾ هم مانند بهار به موﺿوﻉ شعر خوﺏ ّ

در زمانهاﻱ مﺨتلﻒ نﻈر دارد .او مﻀامين وطني را بهﺻورتي ديگر بيان كرده است:
مﺤبوﺏ من

من با »وطن« همانﮔونه عشﻖ ورزيدهام كه با تو،

درآم
دي تطبیق

يب
ر شﻌر فارسي و...

روﻱ تو بهتﭙﺶ درآمده است
دﻝ من در عشﻖ او ،ﭼونان شوﻕ ِ
هماره آرزو داشتهام كه به كاشانﺔ او رسم.

وﻱ در شعرﻱ ديگر ،سﺨن از ﺻبﺢ آزادﻱ ميﮔويد؛ همانطور كه بهار هم بهقوﻝ استاد

ز ّرينكوﺏ در با كاروان حلّه» ،ستايشگر آزادﻱ« ناميده شده است.
اين نور ّلﻜهدار ،اين سﺤر شﺐﮔزيده

اين ﺻبﺤي نيست كه ما در انتﻈار آن بوديم

آرزوﻱ آن
اين سﺤرﻱ نيست كه در
ِ

ياران بهراه افتاده بودند كه جايي آن را پيدا ميكنيم

ميﮔويند ياران به منزﻝ رسيدهاند
و آيين اهﻞ درد تﻐيير يافته است

و اكنون نشاﻁ وﺻﻞ حالﻝ و عﺬاﺏ هجر حرام است
هنوز ﮔراني شﺐ كاهشي نيافته است

هنوز ساعت نجات ديده و دﻝ نرسيده است
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به پيﺶ رويد كه هنوز به سرمنزﻝ خود نرسيدهايم
توجه به مﻀامين ديني است؛ مانند
نﻜتﺔ ديگرﻱ كه در شعر هر دو شاعر مشترك استّ ،

قﺼيدهاﻱ كه با ابيات زير در مدﺡ و ثناﻱ حﻀرت رسوﻝ اكرم (ﺹ) از فيﺾ احمد فيﺾ
آمده است:

سراﻱ تو
دﻝ مﺤزون
ِ
اﻱ تو كه هست هر ِ
براﻱ تو
آوردهام سرايي دﮔر از ِ

خواجه به تﺨت بندﺓ تشويﺶ ملﻚ و ماﻝ

ﮔداﻱ تو
رشﻚ خسرو دوران
بر خاك ِ
ِ
آنجا قﺼيدهخواني ل ّﺬات سيم و زر

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

(نقوﻱ75 :1342 ،ـ)74
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حديﺚ نشاﻁ لقاﻱ تو
اينجا فقﻂ
ِ

...

(ادبيات پاكستان19 :1995 ،ـ)18

در ديوان ملﻚالشعراﻱ بهار هم قﺼايد ﭼندﻱ در نعت و منقبت بزرﮔان دين آمده كه

نشاندهندﺓ اعتقاد و باور مﺬهبي بهار است ،مانند ابيات زير كه در جشن وﻻدت حﻀرت
رسوﻝ اكرم (ﺹ) سروده است:

اﻱ آفتاﺏ ﮔردون تارﻱ شو و متاﺏ
آفتاﺏ روشن شد جلوهﮔر كه هست
آن
ِ
شمﺲ رسﻞ مﺤ ّمد مرسﻞ كه در ازﻝ
ﺫات او
تـابنده ُبـد ز روز ازﻝ نور ِ
جشني بود ز مقدم او در نُه آسمان

كز برﺝ دين بتافت يﻜي روشن آفتاﺏ
مـبرا ز احـتجاﺏ
ايـمن ز انـﻜساﻑ و ّ
ﺫات وﻱ انتﺨاﺏ
از مـاسواﷲ آمـده ِ
بـا پـرتـو و تجلّي بيپرده و نقاﺏ ....
جشني دﮔر به درﮔه فرزند بـوتراﺏ

(بهار :1344 ،ﺝ  ،1ﺹ )5

ملﻚالشعراﻱ بهار و فيﺾ احمد فيﺾ در تﺤ ّوﻝ شعر فارسي و اردو ،با خلﻖ مﻀامين نو و

موﺿوعات شعرﻱ ﻏنا و وسعت بيشترﻱ ببﺨشند و سعي كنند
ابتﻜارات تازه ،تالﺵ كردند به
ِ
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خود را از تنگناﻱ موﺿوﻉهاﻱ قديمي بيرون آورند كه در اين كار مو ّفﻖ هم شدند.
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مﻀامين عاشقانه در شعر فيﺾ احمد فيﺾ نيز به شعر او رنﮓ و جلوﺓ خاﺻي بﺨشيده

است كه نمونهاﻱ از اينﮔونه اشعار او تﺤت عنوان »شاعر به زيبايي تو درود ميفرستد« در

زير نقﻞ ميشود:

اﻱ معشوﻕ من ،شاعر به زيبايي تو درود ميفرستد

پيراهن تو
رنﮓ
تو هرﮔاه بر بام ميآمدﻱ ِ
ِ
بامدادان نيمروز و شامگاهان را

روشن و درخشان ميساخت.

تو هرﮔاه بدنت را با لباﺱهاﻱ رنگارنﮓ آراسته ميكردﻱ
ﮔويا سرو و ﺻنوبر ﮔلستان آراسته ميشد

درآم
دي تطبیق

هنگاميكه جام دﻝ من در سايههاﻱ لﺐ و رخسار تو ﮔم ميشد

يب
ر شﻌر فارسي و...

ﮔويي در دلم نواهاﻱ شعر و سﺨن را زمزمه ميكردند.
اﻱ معشوﻕ من ،شاعر به زيبايي تو درود ميفرستد

هاﻱ تو برجا بماند
تا هنگامي كه جلوﺓ
حناﻱ دست ِ
ِ
دوستي من به شعر و ادﺏ برقرار ميماند

تا هنگاميكه زيبايي تو بماند

آسمان بر ما مهربان خواهد بود

تا هنگاميكه تو وجود دارﻱ

ّﺲ هواﻱ كشور بر ما ﮔوارا است
تنف ِ

اﮔرﭼه زندﮔي سﺨت است و آﻻم ﮔوناﮔوني دارد
ياد تو تلﺨي روزﮔاران را شيرين ميكند.

اﻱ معشوﻕ من ،شاعر به زيبايي تو درود ميفرستد
(دست ﺻبا ،ﺹ 40؛ بهنقﻞ از حاﺝسيدجوادﻱ209 :1372 ،ـ)208

ﻏزليات بهار هم نمونههايي از اين دست اشعار ديده ميشود؛ ازجمله ابيات زير:
در ّ

 ...ز سوز تﺐ نمينالم ،طبيبا دردسر كم كن

ز يﻚ زخم جگر ترساندم بيماردار امشﺐ

َﮔ َرم خون از جگر بيرون زند ،نبود َع َجﺐ زيرا
قلﺐ فگار امشﺐ
كه از خون ،لﺐ به لﺐ ﮔشته است اين ِ
ﮔرمي ناﺏ است اﻱ ساقي
فناﻱ سينهريشان
ِ

رنـﺞ انتﻈار امشﺐ
بده جـامي و بـرهانم ز
ِ
زلﻒ پرخم كو
شﺐ هجرانم از جان سير كرد ،آن ِ

كه در دامانﺶ آويزم به قﺼد انتﺤار امشﺐ

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

مرا بگﺬار با انديشﺔ يار و ديار امشﺐ
هزاران زخم كارﻱ دارم اندردﻝ ولي هردم
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مده داروﻱ خواﺏ اﻱ ﻏافﻞ از شﺐزندهدارﻱها

خوشم با آه آتشناك و ﭼشم اشﻜبار امشﺐ

زخم سﻞ
زخم دﻝ نالد ،نه
اﮔر نالد بهار از
ِ
ِ
پرستاران ﭼه ميخواهيد از اين بيما ِر زار امشﺐ

(بهنقﻞ از ّ
فالﺡ رستگار)414 :1351 ،

يا ﻏزﻝ زير:

ﺻبا ز ُط ّرﺓ جانان من ﭼه ميخواهي
دلمببردﻱوﮔوييكهجانبياراﻱدوست
سيﻞ ﻏم ،نميدانم
دوباره آمدﻱ اﻱ ِ
جز آشيانﺔ بلبﻞ ،ﮔلي به شاﺥ نماند
آﺏ ﭼشم بهار
كماﻝ يافت نهالت ز ِ

پريشان من ﭼه ميخواهي
ز روزﮔا ِر
ِ
جان من ﭼه ميخواهي
به حيرتم كه تو از ِ
دﮔر ز كلبﺔ ويران من ﭼه ميخواهي
ﺻبا دﮔر ز ﮔلستان من ﭼه ميخواهي
جزاينقدرﮔﻞخندانمن،ﭼهميخواهي
(همان ،ﺹ )422

اﮔر با نگاهي دقيﻖتر به آثار شعرﻱ دو شاعر ــ بهار و فيﺾ احمد فيﺾ ــ شباهتها و

همانندﻱهاﻱ بسيارﻱ ازنﻈر حاﻝ و هوا و مﻀامين در اشعار آنان مييابيم كه الب ّته اين امر
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ﺻرف ًا دربارﺓ اين دو شاعر ﺻدﻕ نميكند ،بلﻜه بسيارﻱ از شاعران دو زبان از جهات مﺨتلﻒ،
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پيدايﺶ شعر جديد اردو
بهويژه جنبﺔ مﻀموني ،قابﻞ بررسي و تطبيﻖ هستند و اين مسﺌله از
ِ

ــ كه ﻏالﺐ ،الطاﻑ حسين حالي و اقباﻝ ﻻهورﻱ پرﭼمدار آن هستند ــ شروﻉ شده و به
شاعران جوان امروزﻱ رسيده است .هرﭼند شعر اين سه شاعر ازنﻈر مﻀمون يﻜي نيست،
بهعنوان آﻏازﮔر ،اشعار آنان حاوﻱ نﻜات تازه و بﻜر است ،بهويژه ّ
عالمه اقباﻝ ﻻهورﻱ
كه از بنيانگﺬاران ﻏزﻝ جديد اردو است .او نﺨستينبار مساﺋﻞ اجتماعي و ناهموارﻱها و

نارساييهاﻱ عﺼر خود و جامعﺔ مسلمانان را در ﻏزﻝ وارد كرد .از اين رو است كه شع ِر اقباﻝ

باتوجه به پيشينﺔ تﺄثيرپﺬيرﻱ شعر او از شاعران ﮔﺬشتﺔ ايراني ،مانند
براﻱ ما فارسيزبانان ــ ّ
مولوﻱ ،حافﻆ ،نﻈيرﻱ ،عرفي و ديگران ــ رنﮓ و ﺻبﻐﺔ ويژهاﻱ دارد و ﮔويي شعر او بازتاﺏ

همان مساﺋلي است كه در شعر شاعران ايراني از مشروطه به بعد وجود دارد ،بهويژه آنان

درآم
دي تطبیق

يب
ر شﻌر فارسي و...

كه درد اسالم و اسالميبودن دارند و وحدت اسالمي را ﺿامن حيات و بقاﻱ ملّت مسلمان

ميدانند.

باتوجه به مساﺋﻞ مﺬكور و اينﻜه شعر اردو از آﻏاز بهشدت تﺤتتﺄثير شعر فارسي بوده
ّ

ــ ﭼه از نﻈر زبان و قالﺐ و ﭼه مﻀمون ــ وجوه شباهت بين اشعار شاعران دو زبان بسيار

طبيعي جلوه ميكند .از اين رو است كه افرادﻱ زبان اردو را »دختر زيباﻱ زبان فارسي«

ﮔيرﻱ خود نشو و نما
ميدانند ،زيرا در مﺤيﻂ زبان فارسي در خيمهها و اردوها در آﻏاز شﻜﻞ ِ
يافته و بهبار نشسته است .الب ّته بﺤﺚ ما در اين ﮔفتار ،سﺨن از تﺄثيرپﺬيرﻱ زبان و ادﺏ اردو
از زبان و ادبيات فارسي نيست ولي از اين نﻜته نيز نبايد ﻏافﻞ ماند كه ﻏزﻝ اردو پيرو ﻏزﻝ

فارسي است و اكﺜر تشبيهات ،استعارات ،كنايات و مﻀامين آن ،زيباييها و نگرﺵ به مﻈاهر

هستي و موجودات ،مانند ﮔﻞ و بلبﻞ ،كوه و كوير و ح ّتي افﻜار فلسفي عميﻖ و مﺬهبي در
ادبيات اردو ،همه و همه ،از زبان و ادﺏ فارسي اخﺬ شده است.

برپايﺔ اين ديدﮔاه است كه عرﺻههاﻱ ادبيات و ديگر دانﺶهاﻱ تطبيقي در دو زبان

فارسي و اردو از زواياﻱ ﮔوناﮔون ،ﭼه شﺨﺼيتهاﻱ دو زبان و ﭼه آثار منﻈوم و منﺜور آنان در

زمينﺔ شعر ،نﺜر و طنز و موﺿوﻉهاﻱ مﺨتلﻒ فرهنگي ،زباني ،عرفاني و ادبي و ح ّتي هنرﻱ،

بﺤﺚهاﻱ فراوان ادﺏ و دانﺶ تطبيقي را ميطلبد .اﮔرﭼه كوشﺶهاﻱ ﭼندﻱ در اين راه
عناوين تعدادﻱ از اين بررسيها و تطبيﻖها به شرﺡ زير اكتفا ميشود:

اقباﻝ در راه مولوﻱ »از سيدمﺤ ّمد اكرم (اكرام شاه)» ،اقباﻝ اور حافﻆ« از يوسﻒحسينخان

و بسيارﻱ مقاﻻت ديگر كه نشاندهندﺓ اين است كه اقباﻝ از حافﻆ و مولوﻱ و بسيارﻱ

شاعران ديگر ايراني بهرهها برده كه در كتاﺏها و مقاﻻت تطبيقي بسيارﻱ به آنها اشاره شده
است» .تاﮔور و مولوﻱ« يا »تاﮔور و حافﻆ« از مباحﺚ مهم در حوزﺓ ادبيات تطبيقي است.

نيما و ن .م .راشد ازنﻈر سنجﺶ و تطبيﻖ قابﻞ مالحﻈه است؛ كه اخيراً موﺿوﻉ پاياننامﺔ

دكترا قرار ﮔرفته است .اميرخسرو ،ﻏالﺐ و بيدﻝ هم از شاعراني هستند كه در حوزﺓ ادبيات

تطبيقي با شاعران ايران تطبيﻖ داده شدهاند؛ كه در مقالهاﻱ ديگر ،بهتفﺼيﻞ دربارﺓ آنان

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

انجام شده ،هنوز براﻱ ﮔسترﺵ اين مبﺤﺚ تازه و پردامنه راه درازﻱ در پيﺶ است كه به
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بﺤﺚ خواهد شد.

موﺿوﻉ طنز هم بين شاعران و نويسندﮔان اردوزبان و فارسيزبان از موﺿوعات قابﻞ

توجه است .بهعنوان نمونه ،طنزهاﻱ مجتبي حسين ــ طنزنگار حيدرآبادﻱ ــ با طنزپردازان
ّ
ايراني قابﻞ مقايسه است؛ جنبههاﻱ طنزﻱ آثار ﻏالﺐ دهلوﻱ و اكبر الهآبادﻱ و جعفر َزتَلي

نيز ﭼنين است .در زمينﺔ رمان تقريب ًا ميتوان بزرﮔان ادﺏ داستاني اردو نﻈير پريمﭼند،

نﺬيراحمد ،عبدالﺤليم شرر ،عﺼمت جﻐتايي ،جميله هاشمي ،كرشن ﭼندر و بسيارﻱ ديگر
را ازنﻈر ادبيات تطبيقي با نويسندﮔان ايراني بررسي كرد ،بهويژه آثار داستاني پريمﭼند كه

تطبيﻖ آنها با داستانهاﻱ مﺤمود دولتآبادﻱ ،كارﻱ مهم و جالﺐ است .ازنﻈر قالﺐ و مﺤتوا
هم شاعران دو زبان ميتوانند موﺿوﻉ ادبيات تطبيقي قرار ﮔيرند.

بهطور كلّي ،بررسي تطبيقي برخي شاعران معاﺻر ايران از ديدﮔاههاﻱ مﺨتلﻒ با شاعران

سدﺓ اخير زبان اردو نشان ميدهد كه اين شاعران درخور مقايسه و تطبيﻖ هستند؛ كه بهطور
نمونه ميتوان به شاعران زير اشاره كرد:

 .1اخوان ثالﺚ و مجيد امجد .2 ،بهار و فيﺾ احمد فيﺾ .3 ،شاملو و احمد فراز .4 ،فروﻍ
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قارﺓ هند و پاكستان و بنگالدﺵ.
فرخزاد و فهميده رياﺽ ،و بسيارﻱ ديگر در شبه ّ

حاﻝ اﮔر مﺤقّقي وارد و عالقهمند به موﺿوﻉ ادﺏ تطبيقي و دانﺶهاﻱ مربوﻁ به آن
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در حوزههاﻱ شعر ،داستان ،طنز ،بالﻏت ،زبان ،اساطير ،عرفان ،جنبههاﻱ هنرﻱ ،انواﻉ و

قاره ــ از
قالﺐهاﻱ ادبي و ديگر موارد فهرستي از موﺿوعات تطبيقي فرهيﺨتگان شبه ّ
دوران ﮔﺬشته تاكنون ــ آن هم ﺻرف ًا با آثار همسنﺦ بزرﮔان ،شاعران و انديشهوران ايراني

تهيه كند ،خود اين تﺤقيﻖ حجم زيادﻱ خواهد شد كه مقالﺔ حاﺿر فقﻂ بهعنوان درآمدﻱ بر
ّ

اين كار ــ آن هم فقﻂ شعر مشروطه و ﺫكر يﻚ نمونه ــ نوشته شد .زمينههاﻱ تﺤقيﻖ از
مهيا است؛ فقﻂ افراد زباندان و ماهر و عالقهمند نياز دارد تا اين كار بهخوبي انجام
هر نﻈر ّ

توجه بيشتر
شود و انشاءاﷲ در آيندﺓ نه ﭼندان دور آثار متن ّوﻉ و فراواني فراهم آيد و ﺫوﻕ و ّ

قاره پديد آيد و
به زبان فارسي ،همﭽون ﮔﺬشته ،در دانشجويان ،مﺤقّقان و عالقهمندان شبه ّ
از طرفي ،موجﺐ شود تا مﺤقّقان ايراني در ﭼهارﭼوﺏ زمينههاﻱ مﺨتلﻒ تطبيقي ــ بهويژه

درآم
دي تطبیق

يب
ر شﻌر فارسي و...

جنبههاﻱ عرفاني و اساطيرﻱ ــ دركنار مطالعه و بررسي ادبيات تطبيقي شبهقا ّره بيشتر از
ﮔﺬشته فعاليت كنند.
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