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مقدمه
ررسی پیشقینه آثقار و مرقو اد قی هقر ققوم و ماّرقی ازجماقه فعالی هقای اصقای
جه شقناخ تقاری اد یقا آ ماّق و پقرداخر قه چنقی مبقاحری شاخصقه قارز
سب مورّخی آثار اد ی اس قا توجّقه قه اهمیّق شقناخ چگقونگی آثقار اد قی در
دور های تقاریتی و دسقریا ی قه وجقو تمقایز سقب و شقیو پژوهشقگرا مقورّد در
ای عرصه ،ه نظر میآید هرر اسق در ا رقدا قه چی قری اد یقا  ،تقاری اد یقا و نیقز
مفهوم سب شناسی پی رد
اد یا غالباً مولود اح قاس ،عاطفقه و افلقار ان قا اسق  ،اح قاس و افلقاری
کققه در اثققر احققواا و شققرایعی مرفققاو وجققود م قیآیققد مققورّد در م قیرا ررس قی
تحوا آثار اد ی ،جه پی قرد قه عاّق و چرایقی ت ییقر اوضقات عقاطفی و فلقری
ادیب ،قه واکقاوی وققای مقؤثر در زنقدگی ،زمقا  ،ملقا و محقیب ج رافیقاییا مر قوب
ققه ادیققب مققیپققردازد «اد یققا حاصقق ،رخققورد ان ققا اس ق ققا م ققائ ،زنققدگی،
چگققونگی تاق قی آ هققا ،چگققونگی یققا آ دریاف هققا پ ق تققاری اد یققا ققه ای ق
اعربار ،نمقودار تعر قههقای فلقری و عقاطفی شقر اسق قدی سقبب تقاری زنقد و
مامققوس هصققورتی خققا در اد یققا جاققو گققر اسقق » (یوسققفی )23 :2833 ،تعریفققی
مترصر از تقاری اد یقا نیقز گویقای آ اسق کقه تقاری اد یقا درواقق قه مفهقوم
پقژوهت و ررسقی هویق زمقانی آثقار اد قی و چگقونگی شقل،گیری آ آثقار اسق
ای پقژوهت در ردارنقد تعبیقر از ت ییقر و تحقوا اساسقیای اسق کقه غالبقاً مولقودا
واقعه یا جنبشی تحو رانگیقز در طقو تقاری قود کقه قر جامعقه ،شقرایب سیاسقی،
اجرماعی و افلار عمومی تأثیرگقذار قود اسق  ،لقذا «تقاری اد یقا تشقی از تقاری
تمدّ اسق » (سقمیعی )213 :2833،تقاری و اد یقا هقر ماّرقی مقیتوانقد یقانگر هویق
فرهنگی ،اجرماعی و سیاسی آ ماّق اشقد و همقی طقور میقا اد یقا و وققایعی کقه
در تاری ا ی ماّق رد مقیدهقد را عقه تنگقاتنگی وجقود دارد ازایق رو «اد یقا هقر
قوم و ماّری جنبه و نمایی از حیا آ قوم و ماّ اس » (هما )
سب شناسی ه مفهقوم شقیو تحایق ،،تشقریح و نققد یق پژوهشقگر ،ادیقب و یقا
ناقد ر مر یا مرو یقا شقناخ شقیو های آفقرینت مقر در یق دور زمقانی خقا
اس «سقب قه معنقی عقام خقود عبقار اسق از تحقق اد قی یق نقوت ادراک در
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جها کقه خصقایر اصقای محصقو خقویت (اثقر منظقوم یقا منرقور) را مشقتر مقی
سازد دانشقی کقه از معمقوت جریقا سقب هقای متراق یق ز قا حقم مقیکنقد
«سققب شناسققی» نامیققد م قیشققود » ( هققار :2843 ،د) سب شناس قی یق اثققر تققاریتی-
اد ی گویقای چهقارچوک اصقولیا مقورِّد اسق کقه شقیو  ،اصقو  ،سقاخرار و محرقوای
نگارش خود را راسقاس آ چقارچوک تنظقیم کقرد اسق ایق چهقارچوک مشقتر
کننققد چگققونگی دسققره ندی اط عققا  ،میققزا اهمیّقق م ققائ ،از دیققد مققورّد،
رج رهسازی یا عدم رج قرهسقازی رخقی از جنبقههقای سیاسقی ،اجرمقاعی ،مقذهبی
و اس

بیان مسئله
نقد و ررسقی ویژگقیهقای رج قره سقب نیلا قو در نگقارش تقاری اد یقا
اعراک ،اصایتری هد ،ای پقژوهت اسق لقذا ایق مقالقه در پقی نققد شقیو تشقریح
و تحای ،سیر تاریتیا و اد ی اعراک توسب ای پژوهشگر انگای یتبار اس

پیشینة پژوهش
درزمینققه تققاری و اد یققا اعققراک ،تققاکنو پققژوهتهققای فراوانققی از جانققب
خاورشناسا صور گرفره اسق کقه ایق امقر منعقر قه تقألی آثقار فراوانقی در ایق
زمینه گردید اسق چگقونگی پیقدایت تقاری اد یقا نوی قی در میقا خاورشناسقا
یارتباب ا م ئاه مورد حقم نی ق ؛ جهق جاقوگیری از اطالقه کق م ،در قاک منشقأ
پیققدایت تققاری اد یققا در اروپققا ققه توضقیح فرققوحی ققند مقیکنققیم« :در نیمققه او
قر نوزدهم در اروپا اح اسی پدیقد آمقد کقه منشقأ پیقدایت تقاری اد یقا شقد و آ
عبار ود از اح قاس تمقایز امقر ک سقیلی از امقر رمقانریلی قهمحض درک تفقاو
اد یققا ک سققی و رمانریقق حققم از تحققو و ت ییققر درگرفقق و م ققئاه تققاری و
تحو تقاریتی معقر ،شقد منرققدا و ادیبقا دریافرنقد کقه اد یقا هقم تقاری دارد و
اید تبار خعی آ در ظقر ،تقاری ررسقی و نشقا داد شقود » (فرقوحی )14 :2831،تقا
ه امروز خاورشناسا موفق قه تقألی آثقار مرعقددی پیرامقو تقاری اد یقا اعقراک
شققد انققد ازجماققه :تققاری اد یققا عققرک تققألی رینولققد آل ق نیلا ققو  ،ادک عر قی
(درآمققد) تققألی هققامیارو گیققب ،تققاری اد یققا عر قی تققألی رژی شققر ،تققاری
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اد یققا عققرک تققألی ادوارد ققراو و پققژوهت حاضققر در پققی تحایقق ،و ررسققی
سققب نگققارشا کرققاک تققاری اد یققا اعققراک توسققب یلققی از خاورشناسققا معاصققر
"رینولققد آل ق نیلا ققو " (2341-2313م) انعامگرفرققه اس ق  ،لققذا پققردازش و ررس قی
جنبههقای چشقمگیر و قا اهمیّق و (در پقار ای مقوارد) ممرقاز وی در راسقرای تحایق،
ای اثر ازجماه اهدا ،پژوهشی مقاله حاضر اس

الف) پردازش تحلیلی موضوع
در پققژوهت حاضققر در پ قی دسققریا ی ققه چگققونگی سققب نگققارش رینولققد آل ق
نیلا و  ،خاورشقناس معاصقر انگای قی در کرقاک "تقاری اد یقا عقرک" وی ،مؤلّفقه
ها و اصو رج ره ای اثر ه شر ،زیر مورد ررسی و ارزیا ی قرارگرفره اس

الف )8.چگونگی طرح دورهبندی ادوار تاریخ
توجّققه پژوهشققگر ققه زمققا و تققاری در پققژوهتهققای تققاریتی ،عمققود اصققای
پققژوهت نیلا ققو اسق غققر اصققای نیلا ققو ررسقی اد یققا عققرک و شققناخ
تعققور آ در طققو تققاری و گققذر زمققا و ت ییققر و تحققو آ اس ق «اد یققا صققرفاً
ققهعنوا معموعققهای درهم ققرهم از مرققو در را عققهای تصققادفی ققا یلققدیگر در نظققر
گرفره نمیشود ،اله زنعیر ای از رهقههقا یقا صقحنههایی کقه قاهم روایرقی من قعم و
معقو میسقازند ،مح قوک مقیشقوند » (گقری و لبیهقا  )211 :2838 ،ازایق رو چگقونگی
ان ققعام یققافر اد یققا ققه همققرا تققاری آ در کرققاک تققاری اد یققا نیلا ققو مققورد
توجّققه قققرار م قیگیققرد نیلا ققو در کرققاک خققود ،غیققر از شققعر و ادک از موضققوعاتی
مانند تاری اس م ،شتصی ها و دور هقای متراق اد قی سقت گفرقه اسق سقپ قه
دور های مترا ماننقد عصقر جقاهای ،عصقر اسق می ،امقوی ،عباسقی و دور پق از
حماه م قو مقیپقردازد (دادخقوا  ،سقعدونی )11-43 :2833ازجماقه راهبردهقای نیلا قو
در راسققرای توصقی و تحایقق ،تققاری اعققراک ،تق قیم نققدی دور هققای تققاریتی ققه دو
گونه اس -2 :آکادمی  -1گا شمارانه
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الف )8 .8 .شیوه آکادمیک
ازآنعاییکه ظهقور رخقی جریانقا سیاسقی ،مقذهبی و تقاریتی ،منعقر قه قروزا
ت ییر و تحو در اد یقا مقیشقود ،نیلا قو در تق قیم نقدی دور هقا نیقز قا در نظقر
گرفر پیدایت ت ییقرا اساسقی در اد یقا اعقراک اققدام قه تق قیم ادوار تقاریتی قه
شیو آکادمی نمقود اسق ایق ت ییقرا عمقدتاً تحق تقأثیر اوضقاتواحوا سیاسقی
ردداد اس ؛ چراکقه «تقاری اد قی و تقاری سیاسقی و ضقرور دور نقدی ،اح قاس
ت ییر اس هر جا کقه اح قاس ت ییقر ظقاهر شقود ،دور تقاز ای شقروت مقیشقود در
دور ندیها ما عام ،م قاب تقاریتی را داریقم کقه قه دو دلیق ،آ را لحقاِ مقیکننقد:
یلققی اینلققه تققاری سیاسققی ،ققهویژ زمین قه تققاری اد یققا اس ق دوم ای ق کققه شققاید
رخققی ،عوامقق ،تققاریتی را در ت ییققر مققؤثر میداننققد » (فرققوحی ،یتققا)43 :؛ نققا رای
ازآنعاییکققه زنققدگی اعققراک پقق از ظهققور اسقق م از سققه جنبققه مققذهبی ،سیاسققی و
تاریتی دچار تحواتی عظیم گش  ،نیلا قو نیقز قا توجقه قه ایق ت ییقرا اساسقی
در دور ندی تاری ه اسرفاد از شیو آکادمی روی آورد اس

الف )2 .8 .شیوه گاهشمارانه
«الگوهققای گا شققمارانه خعققوب زمققانی دلتققوا را راسققاس دهققه و سققد ققه کققار
میگیرد » (همقا ) نیلا و در اثر تقاریتی خقود در آغقاز قا شقر ،چگقونگی پیقدایت
اقققوام نت ققری اعققراک ،آثققار اقیمانققد از آنققا و حققواد ققا اهمیّق در دورا آنققا
هصققور کققافی اشققار کققرد اس ق او در ا رققدای پققژوهت خققود ،جه ق ققه تصققویر
کش قید نمققایی کا قی از دنیققای آ روزگققار و چگققونگی س قیر تققاریتی اعققراک ققرای
متاطب ،شقیو تق قیم نقدی گا شقمارانه را ارائقه مقیدهقد در ایق روش نیلا قو در
ی ق تق قیم ندی کا قی تققاری اعققراک را ققه سققه دور تق قیم م قیکنققد او درای ققار
مینوی د« :تاری اعراک تا اینعا ،آ طقور کقه دانقت مقا از منقا عر قی یقرو کشقید
اس ق ققه سققه دور هیقق ،تق قیم م قیشققود )2 :دور سققبأییا و حمیرهققا از  311سققا
قبقق ،از مققی د تققا  111مققی دی  )1دور قبقق ،از اسقق م (از  111-111مققی دی) )8
دور اس ق می کققه از هعققر پیققامبر ( ) در سققا  111م قی دی از ملققه شققروت م قی
شققود و تققا زمققا حققا ادامققه دارد » (نیلا ققو  )13 :2831،شققر ،ای ق نققوت تق قیم ندی
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توسققب نیلا ققو  ،صققرفاً جه ق ارائ قه ی ق طققر ،یققا تصققویر کا قی از دورا تققاریتی
اس  ،زیرا در تق یم ندی کقه اصق ،و اسقاس پقژوهت نیلا قو قر آ اسقروار اسق ،
شیو آکادمی غالب اس

الف )2 .بررسی ویژگیهای برجسته هریک از ادوار
یت از یق ققر اسق کقه اروپاییقا قه کقار ادک تقازی پرداخرقهانقد ،نت ق
معموعههای عظقیم و عمقومی تقألی کردنقد سقپ قه جوانقب گونقاگو ادک توجّقه
نمودند چو فهم معقانی از رایشقا آسقا شقد ،قه ازیقافر جقو محیعقی کقه رخقی
آثققار منظققوم و منرققور در آ هققا وجققود یافرققه ققود ،همق گماشقرند ( شققر )3 :2818،از
دیگر ویژگیهقای سقبلی نیلا قو در ررسقی تقاری اد یقا اعقراک قه ایق شقل،
اس که در آغاز ه شقر ،و تفصقی ،اوضقات حقاکم قر جامعقه در دور مورد حقم مقی
پققردازد و پق از معرفقی جقوّ ،شققرایب و عقایققد حققاکم ققر جوامق در آ روزگققار ،ققه
معرفققی شققاعرا ا رج ققره زمققا مورد حققم ،ررسققی اد یققا و همچنققی مضققمو و
محروای اد یا آ روزگقار اققدام مقیکنقد چنانلقه از همقا ا رقدا در ررسقی اد یقا ا
دورا جققاهای ،پققرداخر ققه انبققو م شوش قی از اشققعار و اسققعور هققای عققرک قبقق ،از
اس م را یهود مقیدانقد و را هرقر را شقر ،ویژگقیهقای رج قره آ زمقا مقیدانقد؛
نققا رای کرققاک او یشققرر تصققویرگرا احققواا و شققرایبا رج ققره زمققا و روزگققاری
اس که در آ شعر و اد یقا شقل،گرفره اسق خقود او در ایق قار مینوی قد« :مق
سعی ندارم در صقفحا آینقد قه انبقو م شقوش اشقعار و اسقعور هقایی کقه از عقرک
قب ،از اس م میشناسیم نظم منعقی قدهم قه گمقا مق را هرقر ایق اسق کقه چنقد
ویژگققی رج ققره آ زمققا را  -ققه همققا صققور کققه خققود اعققراک عمققدتاً هصققور
تتیای انرتاک کقرد انقد -تقا آنعقا کقه مملق اسق یقا کنقیم گرچقه ایق روایقا
عر ی فاقد دق تاریتی ه قرند ،مق الهقذا قهطورکای یقانگر رو ،قرو وسقعایی اسق
که مرعا ه آ زما ه قرند » (نیلا قو  )12 :2831،ایق ویژگقیهقا کقه از ارکقا اصقای
تشققلی،دهند سققاخرار و محرققوای تققاری اد یققا نیلا ققو اس ق  ،ققهای ترتیب اس ق
که نیلا و در هر یق از ادوار پق از شقر ،مفصقای پیرامقو ویژگقیهقای رج قره
آ دور (اوضققات سیاسققی-تققاریتی ،اعرقققادی ،دینققی و ) ققه ررس قی شققعر و اد یققا
میپردازد ا ایق رویلقرد ،متاطقب قهخو ی درخواهقد یافق کقه مؤلّق در راسقرای
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اثبققا را عقه عاقی و معاققولی میققا شققرایب و احققواا موجققود در جامعققه و اد یققا ،
آمیترگی و الرقاب ایق دو مبحقم را قه فراوانقی رج قره کقرد و اد یقا را مولقود آ
میداند او مانند گروهقی از مورّخقا اد قی عمق ،کقرد اسق کقه «در تف قیر سقببی و
عاّی معاقولی اد یقا  ،آثقار اد قی را محصقو آگقاهی جمعقی و خقرد گروهقی جوامق
میدانند رمبنای ایق نظریقه ،تقاری تفلقر ،تقاری ادیقا و عقایقد و دیگقر هنرهقا ،قا
تاری اد یا درهم آمیتره میشقود آ هقا وظیفقه مقورّد اد قی را ررسقی تقاری عقق،
و شعور ان ا مقیداننقد مقورّد اد قی ایقد قا تقاری عاقوم ،فا قفه ،هنرهقای زیبقا و
تققاری سیاسققی اجرمققاعی -اقرصققادی آشققنایی داشققره اشققد » (فرققوحی)31 :2831،
نقا رای نیلا قو در پقژوهت خقویت راسقاس یق راهبقرد انرظقام یافرقه قه دسققره
ندی عوامای میپردازد که نققت عاّقی و سقببی را در پیقدایت اد یقا قر عهقد داشقره
انققد مهققمتققری ایقق عوامقق ،عبار انققد از -2 :عقایققد و افلققار اعققراک  -1شققرایب
تاریتی -سیاسی

الف )8 .2 .عقاید و افکار اعراب
« راسققاس آرا گوسققراو ان ققو یلققی از ویژگققیهققای روش تققاری اد یققا
نگققاری گققرو نققدی آثققار رح ققب خویشققاوندی محرققوایی اسق کققه ققا خویشققاوندی
محروایی و افلقار و عواطق تقاری جریقا هقای فلقری و اخ ققی شقل ،مقیگیقرد »
(ن ق سققمیعی )213 :2833 ،نیلا ققو نیققز در دسققره نققدی آثققار جهقق درک چگققونگیا
سققیر تققاری  ،مققذهب و اد یققا عققرک ،اسققاس را خویشققاوندی محرققوایی و افلققار،
عواط ق و عقایققد دینققی -اخ قققی اعققراک گذاشققره ،ققه پردازشققی عمیقق و هدفمنققد
پیرامققو "عقایققد و افلققار" اعققراک دسق زد اسق ؛ «عقایققدی کققه خققود را در اد یّق
عققرک نشققا مققیدهنققد عمیقققاً ارتبققاب ققه تققاری زنققدگی ایقق مققردم دارنققد »
(نیلا ققو  )82 :2831،همققا عقایققدی کققه منعققر ققه پیققدایت احققزاک و فرقققههققایی ققا
آرما هققای مققذهبی گردیققد ای ق آرمققا هققا از دورا اس ق م ققه عققد نقققت زرگققی در
ظهور و سقوب ای فرقهها و سا اهها داشرند
در دورا جققاهای مبققادی اعرقققادی -اخ قققی مققردم عبققار ققود از پرسققرت
خدای رتر ه نام "اهلل" در کنقار ق هقای دیگقر چقو "الق "" ،منقا " و "العقزی"
و سققتاو و مهمققا نوازی و افرتققار ققه شققر ،راسققاس اصققال اجققدادی دو کامققه

□ 83

پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی ،سال دهم ،شمارة ( ،3پیدرپی  )33پاییز 8331

قدوی
"دوس و دشم " را کقه شقاعر عقرک قه کقار مقی قرد قهعنوا نمونقه اخق
اس عقرک جقاهای همقا طور کقه قرای دوسق سقتاو و تشقت دارد ن قب قه
دشم انرققامجقو و خونتقوا اسق نیلا قو قا شقر ،و تفصقی ،صقفا مقذکور قه
ررس قی نمونققههققای آرمققانی اخ ق قی چققو حققاتم طققائی ،داسققرا و اشققعار پیرامققو
خونتواهی و وضعیّ دینی مردم پرداخره اس
در دورا اسقق م و پقق ازآ  ،در مبققادی اعرقققادی اخ قققی اعققراک تحققواتی
یار عظقیم رد داد کقه در پقی آ منشقورا اخ ققی نقاملروک عقرک قدوی کقه منشقأ
یاری از جنقگ و خو ریزیهقای جقاهای قود ،ایقد قه فراموشقی سقپرد مقیشقد
اساس ای اعرقادا قر مبنقای تعقالیم دینقی محمقد( ) نیقا گذاشقره شقد کقه عبقار
قود از «وحققدانیّ خداونقد ،رسققال محمقد( ) ،قیامق و عقو ق » (همققا  )233:ظهققور
اس م و ت ییر در منشور اعرققادی اخ ققی اعقراک منعقر قه روی کقار آمقد حلومق
ها ،سا اهها و احزا قی پق از رحاق پیقامبر شقد کقه هریق راسقاس آرمقا هقایی
میجنگیدند و ایق مباحقم ق قم اعظمقی از کرقاک نیلا قو را قه خقود اخرصقا
داد اس وی هما گونقه کقه در هقر دور قه حلومق و م قائ ،قا اهمیّق آ دورا
میپردازد هخو ی فرققههقای مقذهبی (چقو  :معرزلقه ،مقروجی  ،صقوفیه و ) را نیقز از
پیدایت تا سرانعام تحای ،میکند

الف )2 .2 .شرایط تاریخی -سیاسی
از دیققدگا یقق مققورّد شققرایب تققاریتی -سیاسققی جامعققه ،در شققمار عققوامای
اس که نمیتوا از تقأثیرا آ قر اد یقا چشمپوشقی کقرد؛ «چراکقه تقاری سیاسقی
همیشه پ زمینقه تقاری اد قی تصقور شقد و عامق ،مهمقی در دگرگونیهقای فرهنگقی
ققود اس ق دلیقق ،ای ق امققر آ اس ق کققه تاری نگققارا  ،همققوار جایگققا ادک را ققه
پ زمینققهای هجامانققد از تحققوا سیاسققی -اجرمققاعی و یققا ققه حبققا ی روی آک
تقای ،داد اند » (افضقای )41 :2832 ،در ایق راسقرا نیلا قو قه شقر ،و تفصقی" ،وققای
سیاسیای" میپقردازد کقه در شقل،گیری اد یقا و تقاری اد یقا امّق عر قی دخیق،
اند و در ا رقدای کرقاک پق از یق پقردازش کاّقی قه تقاری اعقراک و وققای مهمقی
ازجماه احقواا ممرقازا اعقراک جقاهای ،اسق م ،روی کقار آمقد حلومق عباسقی و
میگوید « :عضی از وققای سیاسقی کقه ققب ً قهطور خ صقه معقر ،شقد در سقاخ
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ای اثر (کراک تاری اد یا ) تقأثیر فقو العقاد دارد؛ قیقه چیقزی جقز یق نگقا گقذرا
نی ق » (نیلا ققو  )82 :2831،نیلا ققو در ایق کرققاک ،حققواد و وقققای سیاسققیای را
کققه -در تمققام ادوار متراقق اعققراک -نمایققانگر فضققا ،شققرایب و اوضققاتا مر ققوب ققه
هری ق از ادوار شققل،گیققری اد یققا ا آ زمققا اس ق ققهخو ی مورد ررس قی قققرار داد
اس و ه شقر ،و ررسقی قیاری از حقواد تقاریتی پقیت از اسق م و وققای مهقم
سیاسی در قیقه ادوار چقو جنگهقا ،ظهقور و سققوب خافقا ،سا قاههقا و پرداخرقه
اس ق نیلا ققو در آغققاز دورا عباس قی در ققاک چگققونگی و کققم و کی ق احققواا
سیاسی در آ دورا ای گونه هصقراح قه تققدم یقافر م قائ ،سیاسقی قر اد یقا و
مذهب در پقژوهتا خقویت اهعقا کقرد ؛ «حقا ایقد قهطور عمقد در قار سیاسق
ایقق امپراتققوریهققای وایرققی صققحب کنققیم و یشققرر از جهقق سیاسققی ،آ هققا را
مققوردنظر قققرار دهققیم ،اد یققا و مققذهب را درجققایی دیگققر ،ققهطور کامقق ،ررسققی
خواهیم کرد » (همقا  )133:نیلا قو وققوت قیاری از وققای سیاسقی را زمینقه شقل،
گیری اد یا میداند
پیوسرگی و ارتباب ناگ قرنی تقاری و اد یقا کقه مبحقم اصقای و مقورد توجّقه
محققا تقاری اد یقا اسق  ،از مققدما ا ورودا آنقا قه تحقیق در را عقه قا پقار ای
وقای تقاریتی تأثیرگقذار و قا اهمیّق در رونقد شقل،گیقری اد یقا در طقو تقاری
اس همی امر ،اعقم شقد اسق کقه مقورّدا تقاری اد یقا  ،ماننقد مقورّخی تقاری ا
محض از عاوم فراوانقی آگقاهی داشقره اشقند ،چراکقه امقروز در فق تقاری نگقاری از
عاققوم فراوان قی از ریاضققیا  ،ج رافیققا تققا جامعققهشناسققی و روا شناسققی اسققرفاد م قی
شود هما طورکه «دیدگا ملرب آنّا مقیگویقد؛ مؤلّق قرای نگقارش تقاری ایقد قه
حققوز هققای متراقق عاققوم ان ققانی چققو روا شناسققی ،اد یققا  ،فا ققفه ،ج رافیققا و
اقرصققاد مراجعققه کنققد » (شای ققره )41 :2833 ،ررسققی نقققت و اثققر عامقق ،ج رافیققا در
تققاری و اد یققا  ،نیققز ازجماققه عاققومی اس ق کققه رینولققد آل ق نیلا ققو در ررس قی،
شر ،و تحای ،یاری از ت ییرا اد قی -تقاریتی ،در نگقارش اثقر خقود مقورد توجّقه
قرار داد اس
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الف )3 .ارائه اسناد و شواهد از منابع دسته اوّل
امققروز هققر محققق و پژوهشققگری کققه درزمینققه تققاری اد یققا ققه پققژوهت
پققردازد ،جه ق ققه تصققویر کش قید قیاری از جنبققههققای زنققدگی افققراد و ماقق ،در
گذشقره ،نیازمنققد آگققاهی و دسررسقی ققه اسققناد و شققواهدی اسق کققه نمقیتققوا نبققودا
چنی مدارک و منا عی را یاهمیّق پنداشق « قیار دیقد مقیشقود کقه محقققانی در
نگققارش آثققار خققویت ،ققدو ارائققه مققدارک و منققا ققه تعزیققهوتحای ،رخققدادها و
حواد تاریتی میپردازند؛ و ایق در حقالی اسق کقه محقق امقروز چقو ن قب قه
رویققداد مورد ررس قی فاصققاه زیققادی دارد ،املققا مشققاهد و دسررس قی م ققرقیم ققدا
حادثه را ندارد لقذا ای قری هقر آنچقه را تبیقی و تقدوی میکنقد مرلقی قر شقواهد و
مدارکی اشد که گفرهها و آثقار او را تأییقد نمایقد لقذا هقر گفرقه تقاریتی قدو اشقار
قه مقدارک درخقور و شای قره نقامقبو و غیرقا ،پقذیرش خواهقد قود » (هقروی:2831،
 )221در پققژوهتهققای تققاریتی ،اسققرفاد پژوهشققگر از منققا و مآخققذ مققورد وثققو
نشققا دهنققد میققزا آگققاهی وی از تحقیقققا شققل،گرفره در را عققه ققا موضققوت
مورد حقم اسق نیلا قو ققا ارائقه اسقناد و شققواهد فراوانقی کقه در خق پققژوهت
خود از آ ها اسقرفاد کقرد قهنوعی قه اسقرفاد از منقا دسقره اوّ اروپقایی و شقرقی
پرداخرققه اس ق کرققر اسققرفاد وی از ای ق نققوت منققا متصوص قاً منققا عی کققه توسققب
خاورشناسققا گققردآوری گردیققد اسقق  ،هوضققو ،یققانگر گ ققرردگی و توسققعه
معالعقا انعامشقد توسقب دیگقر پژوهشقگرا و همچنقی عمق معالعقا او درزمینقه
تققاری اد یققا اعققراک اسقق نیلا ققو در کرققاک تققاری اد یققا عققرک پقق از
شناسققایی ،معالعققه و جمق آوری اسققناد و شققواهد قیاری درزمینققههققای متراق و در
مراح ،گوناگو ا فرازوفرود تقاری اعقراک در خق حقم و ررسقی پیرامقو مباحقم
موردنظر قا اسقرناد قه تحقیققا و سقایر منقا عی کقه توسقب خاورشناسقا و مورخقا
شرقی انعامشد اس قه ررسقی مقیپقردازد شقواهد زیقر نمونقههایی از ایق عمالقرد
وی در ضم پژوهت تاریتی اوس :
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الف )8 .3 .استناد به منابع غربی
در ررسی اقایم ج رافیقایی سا قاههقای دور اوّ عباسقی قه اسقرانای لقی پقو
(نیلا ققو  ،)133:2831،در ررسققی سا ققاههای دینققی ققه پروف ققور ققراو (همققا ،)131:
در شققر ،چگققونگی تعققور شققعرای امققوی ققه روکامققا (همققا  )143:و در شققر،
چگونگی تبایق عباسقیا نیقز قه و فاقوت (همقا  )111:اسقرناد مقیکنقد نیلا قو در
خ ررسی پدیقد هقای مقذهبی نیقز قه نظقرا ام پقی کقازانوا کقه کاشق یلقی از
رسققائ ،اخوا الصققفا (از سققردمدارا اعرققزا ) اسقق  ،ارجققات مققیدهققد (همققا  )833:در
شققر ،چگققونگی فضققای اد قی ققداد کققه ا ققوالع مع قرّی (شققاعر و فیا ققو ،عصققر
عباسققی) در آ سققیر مققیکققرد ققه معالعققا پروف ققور مققارگایو اسققرناد مققیکنققد
(همققا  )812:در معرف قی احادیققم ققهعنوا منب ق آگققاهی از زنققدگی پیققامبر( ) ققه قققو
دکرر اسپرنعر اسرناد میکند (هما )218:

الف )2 .3 .استناد به منابع شرقی
نیلا ققو هما گونققه کققه ققهوفور از شققواهد و م ققرندا م رشققرقا اسققرفاد
کرد  ،از منا شرقی نیز هقر قرد اسق  :در ررسقی شقعر اعشقی (شقاعر جقاهای) قه
ا ققوالفرج اصققفهانی نوی ققند کرققاک ااغققانی (همققا )241:؛ و درجققایی دیگققر کققه مققی
خواهققد ققه ویژگققیهققای رج ققره شتص قیّ خایفققه دوم م ققامی پققردازد ققه تققاری
طبری اسرناد کقرد اسق (همقا )233:؛ و قه روایقا ا ق خاّلقا  ،در شقر ،چگقونگی
اخر  ،ا والح ق اشقعری قا اسقرادش (همقا  )838:و نیقز در شقر ،پقار ای از زنقدگی
معرمد اشقبیایه (همقا  )413:اسرشقهاد کقرد اسق همی طقور در تف قیر یلقی از اف قانه
پرسق قه اظهقارا ا ق قریبقه (همقا )14:؛ و در ررسقی جایگقا شقاعر
های عر ا
در میا اعراک قب ،از اس م ه ا رشی قیروانی اسرناد میکند (هما )212:

الف )4 .تحلیو تاریخ به یاری ادبیات
پققیتازای  ،در ققار نقققت و میققزا اهمیّقق مققدارک و شققواهد در ج ققرعو و
دسققریا ی ققه تصققویری واقعققی و صققحیح از رخققدادهای تققاریتی توضققیحاتی ارائققه
گردید رای پژوهشگرا تاریتی روش اسق کقه «پژوهشقگر عاقم تقاری قا ررسقی
زمینقههقای یق واقعقه و دسقریا ی قهتمامی اسقناد ،مقدارک و شقواهد یق
و تع

□ 41

پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی ،سال دهم ،شمارة ( ،3پیدرپی  )33پاییز 8331

رخداد ،ه تبیی فراینقد واقعقی و صقحیح از رویقدادهای تقاریتی خواهقد پرداخق قا
تعقیققب عاقق ،و معاو هققای موجققود در ی ق حادثققه ،ققه نریعققهگیققریهققای منعق قی و
اصولی مبادر ورزیقد و حلقم غیقا ی در تح قی و یقا تقبقیح یق شقتر یقا یق
واقعققه نتواهققد داد » (هققروی )88 :2831،اسققرفاد از اشققعار اقیمانققد از اعققراک جه ق
ررسی تاری واقعقی و صقحیح آنقا از دیگقر روشهقای نیلا قو در نگقارش کرقاک
تققاریتی اوسقق  ،چنققا کققه نققا ر عقیققد وی در تحایقق ،مشتصققا اعققراک ققدوی
«نگاشر تاری صقحیح ایق قبایق ،قدوی کقاری تقریبقاً غیقرممل اسق ؛ زیقرا منقا
قا ،اطمینققانی نققداریم ،ققهجز پققار ای از قصققاید و اشققعار کققه حفقق شققد انققد »
(نیلا ققو  )34: 2831،وی در اسققرفاد از قققدیمتققری اشققعار موجققود معرقققد اس ق «م قی
توا اشعار عهد اسرا عقرک را قهعنوا نققد مصقور زنقدگی و فلقر مقردم در قبق ،از
اس م ارزیا ی کرد در ای اشقعار ،عقرک خقود را در طقو تقاری قدو شقاد و قرل
و ی مبال قه ترسقیم کقرد اسق » (همقا  )213:یقا ای چنقی قه نققت رخقی از اشقعار
اقیماند در تبیقی نلقا تقاریتی اشقار مقیکنقد« :در اشقعار حقار عضقی نلقا
تاریتی یاف مقیشقود ،چنقا کقه شقمهای از جنگهقای شقما عر قرا را در مقورد
رقا هققای روم و ایققرا روشقق میسققازد » (همققا  )283:نققا رای نیلا ققو جهقق
ررسقی تققاری و زنققدگی اعققراک ققا اسققرفاد از اشققعار و قصققاید اقیمانققد ( ،کققه تنهققا
مدارک و شواهد موجود در واکقاوی رخقی جنبقههای زنقدگی آنقا اسق ) قه شقر ،و
تحایقق ،حققواد تققاریتی و خصققائر و ویژگققیهققای ققیاری از قهرمانققا اعققراک
پرداخره اس که ای اشقعار گویقای تقاری و عاق رخقی از نقزاتهقای اعقراک پقیت
از اس ق م و ای ق خصققائر و ویژگققیهققا ،یققانگر الگققوی اخ ق قی زنققدگی ی ق عققرک
دوی اصی ،اسق لقذا وی جهق تح قی  ،تقبقیح و یقا توصقی وجقوهی از تقاری و
زنققدگی ای ق مققردم چققو روحی قه قهرمققانی ،وفققاداری ،چگققونگی رفر قار ققا دوس ق و
دشم  ،خونتقواهی و و وققای تقاریتی چقو انرققامگیقری عمقرو ق کارقوم ،جنقگ
داحقق و غبققرا(همققا  ،)31-32:جنققگ قققوس(همققا  )31:و حماققه سققپا ا رهقققه
(هما  )33-211:و از اشعار اقیماند هر گرفره اس
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الف )5 .بررسی پیوند ادبیات و دین
در کرققاک نیلا ققو  ،عققوامای کققه منعققر ققه حرک ق و ت ییققر اد یققا در تققاری
اعراک میشود ر دو محور وققای مهقم تقاریتی -سیاسقی و دیق اسقروار اسق پقیت
تر در ار چگونگی پردازش وی ه وققای مهقم تقاریتی و سیاسقی حقم شقد نظقر قه
تاری دینی اعراک نیقز ازجماقه مبقاحری اسق کقه مقورّخی قهخو ی آ را موردتوجقه
قرار داد انقد ،امقا وجقه تمقایز نیلا قو ن قب قه سقایر مقورّخی حقاکی از پیگیقری
جنبتها و فرقههای دینقی مهقم و تأثیرگقذار در تقاری  ،سیاسق و اد یقا اسق وی
ققا رعای ق ت ا قق ،تققاریتی در ضققم ررس قی عوامقق ،مققؤثر در جنبققههققای مترا ق
تققاری اد یققا  ،ققه مبققاحری پرداخرققه کققه تققأثیرا فراوانقی در سققاخ پیلققر اد یققا
اعققراک در طققو زمققا هققای متراقق را دارا اسقق یلققی از ایقق مباحققم دیقق و
تحققوا آ در دور هققای مترا ق اس ق تحایقق،هققای مفصقق ،و عمی ق نیلا ققو در
ای زمینقه ،یقانگر معالعقه و تحقیق فقراوا وی در تقاری اعقراک اسق چنقا کقه از
هما دور هقای اوّ از اوضقات دینقی -مقذهبی اعقراک گقزارشهقایی ارائقه داد اسق
(همققا  38:و  )211تققا روانققد ققه کمقق ایقق شققیو  ،هنگققام پققردازش مبققانی پیققدایت
یاری از ت ییر و تحوا در اجرمقات ،سیاسق و اد یقا عقرک ،قهراحری قه تف قیر
و تبیی پردازد واکاوی فرققههقای مقذهبی ،ررسقی نظریقا آنقا و معرفقی پیشقوایا
و سردمدارا ای فرققههقا ازجماقه ایق تفاسقیر اسق نیلا قو پق از تف قیر اصق،
اورهای ای فرقههقا و پیشقوایا آنقا گقاهی قه نمونقه اد قی آنقا اشقار کرد  ،سقپ
ققه اد یققاتی کققه در زمققا مرعاق ققه ایق عقایققد شققل،گرفره اسق پرداخرققه اسق ؛ در
دورا نققی امیققه ققه ررسققی مباحققم فلققری اسقق می احققزاک آ دورا (خققوارج،
سبائیه ،مرجئه ،زهقد و تصقو )،پرداخرقه ،سقپ نمونقهای از اشقعار زاهدانقه را یقا و
در ادامققه سققایر قالققبهققای شققعری و نرققری رای ق در وایققا را در پوشققت معرفققی
شققاعرا رج ققره آ دورا ررسققی کققرد اسقق (همققا  )113-113:در عصققر عباسققی
پ از شر ،چند ت از شاعرا نمونقه آ دور قه همقرا نمونقههقای شقعری آنقا  ،قه
تف قیر شققعر عرفققانی عققرک در آ دور و شققاعرا نققام آ و سققپ آثققار منرققور آ
دور و درنهایق چگققونگی تعققور سققع و تحققو نرققر و ققه معرفقی ادیبققا مشققهور در
ای ق ف ق پرداخرققه اس ق ( ،همققا  )883-811:و درنهای ق تققوجهی گققذرا ققه زرلتققری
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نوی ققندگا و مشققهورتری آثققار ایق عصققر درزمینقه مققذهب کققرد (همققا  )883 -844:و
در ادامققه ققا ررسقی پدیققد هققای مققذهبی دور عباسقی تحق سققه عنققوا  -2 :اصققال
عق ،و آزاداندیشقی  -1عل العمق ،سقنیا و ظهقور عاقم کق م  -8عرفقا صقوفیانه
ه ب و تفصی ،تأثیر دی در تاری و اد یا اعراک پرداخره اس (هما )838:

الف )5 .استشهاد به آیات قرآن
نیلا ققو جه ق تحایقق ،و تف قیر قیاری از قضققایای مهققم تققاریتی و واکققاوی
کیفیّ عقاید دینقی -مقذهبی قه اسرشقهاد از ققرآ روی آورد کقه انقوات اسرشقهادهای
قرآنی وی را میتوا در پن دسره ،دسره ندی نمود:

الف )8 .5 .تحلیو وقایع مهم تاریخی
ازجماققه قضققایای تققاریتی و سرنوشقق سققازی کققه تحققوا آینققد مققذهبی و
سیاسی سرزمی هقای جهقا اسق م را رققم زد حقم پیقدایت حلومق اسق می اسق
کققه نیلا ققو در کرققاک خققود پیققدایت نبققرد ققا متالفققا و چگققونگی آ را ققا ارائ قه
آیاتی از قرآ کریم تحای ،کقرد اسق قهعنوا نمونقه پیرامقو قضقیّه نقزو ققرآ قر
پیامبر ه سور های مبارکه "عاق و مقدثر" و جهق اشقار قه قضقیّه قه معقراج رفقر
پیققامبر ققه سققور "ااسققرا " اسرشققهاد کققرد اسقق همچنققی نیلا ققو در توصققی
حزک منافقی جه معرفی آنا از قرآ یاری گرفره اس

الف )2 .5 .ارائه مبانی دینی -اعتقادی اسالم
(
نیلا و در پردازش قه اصقو اساسقی تعقالیم پیقامبر

) قهای ترتیب قا اسقرناد
ه آیا قرآ کقریم ،اصق ،وحقدانی خداونقد و اصق ،نبقو را مورد ررسقی ققرار داد
اسق و در ررسقی اصقق( ،معققاد) قیامق و عقو ق آورد اسق  :افلققار عققرک قبقق ،از
اس م ،در ار زندگی پ از مرل ،هرگقز از حقد خرافقا مقبهم و قدوی تعقاوز نمقی
کرد رای مرا عقرک دور جقاهای معرققد قود رو ،ان قا پق از مقرل در آرامگقا
وی ه شل ،ج د فریاد میزند؛ نقا رای تععبقی نی ق کقه عقیقد قه روز رسقراخیز و
ملافا آ روز کقه هوسقیاه مباحقم و اسقرداا در هقر صقفحه ققرآ تأکیقد شقد
پرس  ،مهم ،،خرافه و اورنلردنی ه نظر آید
رای ملّیا
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( )

گرچققه مققوئیر و سققایر س قیر نوی ققا محمققد معرقدنققد کققه اس ق م فقققب ققرای
عرکها طر ،ریزی شد قود و ادعقای جهقانی قود نداشق  ،امقا اظهقارا آ هقا قه
شهاد روش خود ققرآ رد شقد اسق در یلقی از سقور هقای اولیقه مقیخقوانیم :وَ
إا ْ یَلادُ الَّذای َ کَفَقرُوا لَیُزْلاقُونَق َ اأَ ْصقاراهامْ لَمَّقا َسقماعُوا القذِّکْرَ وَ یَقُولُقو َ إانَّقهُ لَمَعْنُقو وَ
ما هُوَ إالَّا هاکْر لااْعالَمای (نیلا و )233: 2831 ،

الف )4 .5 .تعبیر از مبانی عبادی ،اعتقادی و اخالقی اعراب
نیلا ققو در تف ققیر حرکقق فلققری و اعرقققادی رخققی فرقققههققا (اعرزالیققو ،
زاهدی ) و دسرور اقامه نماز ه سقور الفاتحقه و نیقز قه اسرشقهاد از آیقا ققرآ کقریم
روی آورد اس ررسی چگقونگی جقایگزینی عقایقد اسق می قا عقایقد جقاهای ،نیقز
دیگققر مبنققای اعرقققادیای اس ق کققه نیلا ققو در راسققرای تحایقق ،آ ققه اسرشققهاد از
قرآ کریم روی آورد اسق ؛ در اولقی ققدم ،نیقاد عقایقد اسق می ،آنچقه قرای عقرک
دوی ،یگانه و غیرقا  ،درک ود شل قر ق هقایت نبقود کقه آ هقا را آ ققدر وادار
ه مقا اه میکرد ،اله ایعقاد روحیقه عبقادتی کقه محمقد در پقی کاسقر آ در د هقای
آ ها ود و تعیقی زنقدگی آ هقا راسقاس تققدیر الهقی و ققدر معاق خقدا و جقزای
آ  ،روز گرفر  ،نماز گقزارد  ،چشمپوشقی از تمقام لقذ هقا و تشقت مقا و ثروتقی
که از آنا ه نام خقدا خواسقره مقیشقد ،در اعقراک متالفق رمیانگیتق عاقیرغقم
ای عبار " :ا دیق الّقا قالمرو " قدویی کقه اسق م مقییا قد تقت اعظقم مرامنامقه
اخ قی نقاملروک خقود را فرامقوش مقیکنقد و ماننقد یق م قاما مقؤم قدی را قا
خو ی پاسق مقیدهقد ،دشقمنانت را مقی تشقد و خقاطر جریحقهدارش را قا اطمینقا
الض قرَّا ا وَ الْلققاظامای َ
ورود ققه هش ق ت ققلی م قیدهققد :الَّقذای َ یُنْفاقُققو َ فاققی ال َّ قرَّا ا وَ َّ
الْ َیْ َ وَ الْعافای َ عَ ا النَّاسا وَ الاَّهُ یُحابُّ الْمُحْ انای َ (هما )218:

الف )5 .5 .ردّ نظریه شاعریّت پیامبر

(ص)

محمد( ) پیامبری اس کقه وحقی قر او نقاز شقد قود و نمقیتوان ق هماننقد
شعرایی اشقد کقه الهامشقا مقدیو شقیاطی و عقایقد ق پرسقرانه قود و قه اندیشقه
کافرانه که محمقد( ) سقعی در رانقداخر آ داشق افرتقار مقیکردنقد و ققرآ در قار

□ 41

پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی ،سال دهم ،شمارة ( ،3پیدرپی  )33پاییز 8331

الشقعَرا ُ یَرَّقباعُهُمُ الْ قاوُو َ أَ لَقمْ تَقرَ أَنَّهُقمْ فاقی کُق ِّ،وادِ یَهایمُقو َ وَ أَنَّهُقمْ
آ ها گفره اس  :وَ ُّ
یَقُولُو َ ما ا یَفْعَاُو َ (هما )231:

الف )3 .استشهاد به امثالوحکم عربی
نیلا ققو در معالعقققه اد یققا  ،تقققاری و زنقققدگی اعققراک از ررسقققی جنبقققه
اجرمققاعی -فرهنگ قی زنققدگی آنققا غافقق ،نمانققد اس ق  ،وی در ررس قی داسققرا هققا و
اف انههای اعراک و شعر و اد یقا آنقا قا اسرشقهاد قه ضقرکالمرق،هقای اعقراک قه
معالعه پار ای از وجو فرهنگی زنقدگی آنقا پرداخرقه اسق کقه قه عقایقد ،هنعارهقا،
ایدها و نبایقدها ،پ قندها و ناپ قندهای جامعقه ،وققای تقاریتی مهقم و ررسقی شقعر
رخی از شقاعرا اعقراک اشقار دارد قا توجّقه قه ایق کقه «معالعقه ضقرکالمرق،هقا
معالی اس قرای درک عماقی زنقدگی مقردم ،عقایقد ،اندیشقههقا ،هنعارهقا ،ایقدها و
نبایققدها ،پ ققندها و ناپ ققندهای یقق جامعققه » (مرقققیزاد  ،نیلققو تقق )2 :2838،؛ و
ازآنعاییکققه نیلا ققو در پقی ررسقی همهجانبقه زنققدگی اعققراک اسق  ،نمقیتوانققد از
اهمیّق ای ق مققوارد چشققمپوشققی کنققد؛ چراکققه ای ق مباحققم در شققل،گیققری افلققار و
ققزایی اسقق در جققدو زیققر گزیققد ای از ایقق
اح اسققا اعققراک دارای تققأثیرا
ضرکالمر،ها و مناسب نق ،آ ها تبیی گردید :
ضربالمثو به زبان عربی

ترجمه

معاماققا ا وغبشققا  /یققا صققفقا ا ققی

دیوانهتر از ا وغبشا

غبشا (

)31

مناسبت نقو
فققروش کایققد کعبققه ققه ی ق
مشقق

شققراک در مققذم

کاید دار کعبه ( یا هنعار)
أوفی م فلیهه – أوفقی مق ام جمیق،
(

وفادارتر از فلیهه – وفادارتر از ام جمی،

)223

عر ی)

قر ،البنقا رحمقا و دفق البنقا مق
الملرما (

( یقققا پ قققندهای جامعقققه

کشر و دف دخررا از زرگیهاس

)223

شققر ،زنققد ققه گققور کققرد
دخررا

أشققامُ ما ق عققاقرا الناقققا أو ما ق أحم قرا

شومتر از پی کنند ناقه یا از احمر ثمود

نلوهت قوم عاد و ثمود

ثَمود( )81
حری یؤک المنت( ،

)33

تا منت ،رگردد (ناپدید شقد منتق ،درپقی

در ررسققی شتصققی نعمققا

ع قه ه هم ر نعما سوم)

سوم
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فالظققال ُ ایُققدرک شققاوَ الضققای (

اسب لنقگ نمقیتوانقد هماننقد اسقب تنقدرو

)888

م ا قه دود

اعامققه الرمایققا کقق ،یققوم /فامققا اشققرد

روزگققاری ققه او تیققر انققدازی را آمققوزش

اشققار ققه مققرل ماقق

)18

دادم ،و چقو قازوانت ققوی گردیقد خققودم

اولی پادشا عقرک قه دسق

را ا تیر زد

پ رش

کفققققی المققققر فضقققق ً أ تعققققد

ققرای شای ققرگی مققرد و فضقق ،او ،کققافی

در نقد شعر مرنبی

معایبه( )823

اس که معایبت را شمرد

ساعد رمانی(

أندم ما الل عی (

)111

پشیما تر از ک عی

در تقدیر از دی الزما
ازد

شققر ،پشققیمانی فققرزد در
اشعارش

الف )1 .توجه به تحوالت ادبی نظم و نثر در دورههای مختلف
در پاس ه چگقونگی توجقه نیلا قو قه اد یقا اعقراک در دور هقای متراق
تقاریتی ،مقیتققوا گفق سقب نیلا ققو نققا ر یق شقیو راهبققردی و انرظققام یافرققه
اسق او در ضققم ا ررس قیا قیاری از ویژگققیهققای رج ققره و عوامقق ،تأثیرگققذار در
تمام ایق دورا  ،پق از نمقایت تصقویری جقام  ،واضقح و مفیقد از جوامق عر قی در
هققر دور  ،ققه شققر ،اد یققا ا زمققا مققوردنظر و معرفققی شققاعرا رج ققره آ زمققا
پرداخره اسق چنقا کقه پق از ارائقه تصقویری از جامعقه عقرک قدوی یقا داشقره:
«نظرم ای اس که اص ،شقعر عر قی را ررسقی کقنم و شقل ،،محرقوی و سقاخ هقای
عمققومی آ و نمونققههققایی از کققار شققاعرا مشققهور و معموعققهای از شققعرهای قبقق ،از
اسقق م و ققااخر چگققونگی حفقق و رسققید آ ققه ایقق زمققا را نشققا دهققم »
(نیلا قو  )211 :2831،وی ققا در نظققر گققرفر چنقی رویلققردی ،در عصققر جققاهای پق
از شر ،اغرا ققدیمی اشقعار و نیقز حرهقای ققدیمی قه تحایق ،سقاخرار و محرقوای
اشعار قدیمی ،قصقید و شقاعرا مشقهور آ دورا پرداخرقه اسق در عصقر امقوی قه
ردِّ نظریا مرقداو در اروپقا پرداخرقه ،نظریقاتی مبنقی قر ایق کقه محمقد( ) ،قا ققرار
داد قققرآ ققهعنوا نمونققهای غیرقا قق ،تقایققد از روش شققعری و ققا محلققوم نمققود
شققعرهای تح قی رانگیز زمققا جققاهای و هنققر شققاعری ،هو امققرت را از قی ققرد
اس در ادامقه نیقز قا یقا دایق ،تنقزّ شقعر ،وضقعیّ شقعر را در ایق دور چنقی
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توصی میکند؛ « قیاری از شقاعرانی کقه پیقامبر آ هقا را محلقوم نمقود ،از خعرنقاک
تری دشقمنانت ودنقد؛ او از ایشقا نقه قهعنوا شقاعر القه قهعنوا مبا قی عقایقد
پوچ یزار ود عاق هقای تنقزّ شقعر در ایق زمقا نمقیتوانقد تنهقا در اثقر رخقورد
شتصقی محمققد( ) اشققد ،الققه ققه عاق شققرایب گونققاگو ناشقی از نظققام سیاسققی و
دینی ود که او رقرار کقرد و اجرمقات عقرک را مرحقو کقرد ،شقعرای ایق دور کقه مقا
اکنو ا آ ها سروکار داریم ،کورکورانقه ققدم جقای پقای ققدیمیهقا گذاشقرند و چنقا
م قیاندیشققیدند و رفرققار م قیکردنققد کققه گققویی اس ق م هرگققز وجققود نداشققره اس ق »
(هما  )143:نیلا و در ادامه ه شاعرا مشقهور و نمونقههقای شقعری آنقا اشقار مقی
کند وی در را عه ا نرر نوی ا امقوی نیقز قا ارائقه یق دیقد کاقی مبنقی قر چیرگقی
روحیه غیقر اسق می در ایق شقاخه از اد یقا قه معرفقی چنقد تق از نوی قندگا آ
دور مقیپققردازد نیلا ققو پق از ررسقی تحققوا فراوانقی کققه در دورا امویققا و
نیققز ققا روی کققار آمققد دول ق عباس قی پدیققد آمققد ،ققه شققعر و اد یققا دور عباس قی
پرداخره ،ه ویژگیهقای شقعر جدیقد و معرفقی چنقد تق از هرقری شقاعرا قه همقرا
نمونهای از اشعارشقا قهعنوا هرقری نماینقدگا شقعر ایق دور مقیپقردازد و عقد از
توجه ه مهقمتقری تحقو نوشقراری یعنقی سقع و نوی قندگا نقامدار آ  ،قه اد یقا
مققذهبی در دور عباسققی و سققپ سققایر عاققوم کققه در ای ق دور ترقققی یافرنققد ،مققی
پردازد نیلا و شعر عر قی در انقدل را ادامقه شقعر عر قی در مشقر مقیدانقد و در
ایق مققورد میگویققد« :قراردادهققا و قواعققد دسق وپاگیری کققه شققاعرا در ققار ققداد و
مراکت نمیتوان قرند خقود را از آ رهقا سقازند ،قا ققدر تمقام در قرطبقه و اشقبیایه
اقی ماند اوجودای  ،هما طور کقه شقعر عر قی در شقر تحق تقأثیر فرهنقگ ایرانقی
در آمد ،در اسپانیا نیز هتدری قا آمیتقر قا فرهنقگ آریقاییهقا و سقامیهقا عناصقر
جدیدی ارائه کرد که تقأثیر خقود را قر هقر دوی آ هقا قهجای گذاشق شقاید جالقب
تققری خصوصقی شققعر عر قی -اسققپانیایی ،اح ققاس لعیق عاشقققانهای اشققد کققه ققه
میققزا زیققادی در اشققعار عاشقققانه آ هققا نمققودار شققد » (همققا  )412:در پققرداخر ققه
و
شاعرا عر ی عد از حماه م قو  ،هررینشقا را هنرمنقدانی مقیدانقد کقه قا جمق
عبارا ازی میکنند و معرقد اس که ایق تصقنّ افراطقی مقیتوانقد قا نبقوغ شقاعرانه
اایی همقرا اشقد هشقرب آ کقه توانقایی مرنبّقی و جقدیّ معقرّی و اشقریا و شقور
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ققه شققاعرا و ادیبققا

نتیجهگیری
نیلا ققو ققه تققاری اد یققا اعققراک نظققم خاص قی تش قید اس ق ؛ وی پ ق

از
تق یم ندی دور هقای تقاریتی شقاعرا  ،شقعر و اد یقا مرعاق قه هقر دور زمقانی را
مورد ررسقی قققرار داد اسق ایشققا ققا معالعققه و پققژوهت در جنبققههققای مترافقی از
زنققدگی اعققراک؛ سیاسققی ،تققاریتی ،اجرمققاعی ،اعرقققادی و دینققی موفق ققه ارائقه یق
تصویر تقریباً روشق از فرهنقگ و ادک عقرک گردیقد اسق نگقرش وی قه تقاری و
زندگی اعراک از زوایای متراق  ،موجبقا آشقنایی یشقرر متاطقب قا تقت عظیمقی
از زندگی آنقا را فقراهم آورد اسق مؤلّق در هقر فصق ،در ا رقدا ،اوضقات و فضقای
حاکم ر جامعه ،در امقاک متراق را ررسقی کقرد سقپ اد یقا و ادیبقا نقامآور و
عاوم رای در هر زمقا را مقورد ارزیقا ی ققرار داد اسق وی همچنقی از شقیو هقای
دیگری نیقز هقر گرفرقه اسق کقه عبار انقد از :ارائقه مقدارک و شقواهد فراوانقی کقه
یشقرر آ هقا جنبقه عامقی -پژوهشقی دارنقد ،ررسقی را عقه دیق و اد یقا عر قی در
طو تاری و نیز ه تحای ،وققای تقاریتی قا تلیقه قر شقواهد موجقود در آثقار اد قی،
پرداخرققه اس ق نیلا ققو ققرای وقققای و رخققدادهای سیاسققی در شققل،گیری اد یققا
نقت قا  ،توجّهی قائ ،اسق  ،قه گونقهایکقه در کرقاک خقود مفصق ً قه ایق موضقوت
پرداخره اس و گا نیز جهق تحایق ،وققای فرهنگقی ،تقاریتی و دینقی از آمقوز هقای
دی مبی اس م اسرفاد میکند
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