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 پيشگفتار .2
 . تعریف موضوع2-2

هوای نووين، بوه دلیول جريان ادبیّات تطبیقي در نیمة نخست قرن نوزدهش در اروپا و فرانسه نغاز شدز اين دانش

ه يافووتز مؤلّفووان و ابوه کشووورهای دنیوا، از جمیووه جتوان عوورب و مصور ر، عواموول و ديگورفرهنگووي  سیاسوي،

 متوشهای تز شخصویّدر باب ادبیّات تطبیقي پرداختنودز يکوي ا پردازان بسیاری در اين کشور به پژوهشنظريّه

 الدّين استزجمال السّعید محمّد ،و برجستة مصری، مؤلّف، پژوهشگر و مترجش معروف

دانشگاه عین شومس قواهره گرديوده و از  فارسيبه کسب لیسانس زبان و ادبیّات  موفّق 1381وی در سال 

اسوتز ايشوان در سوال  کسوب نمووده فارسويزبان و ادبیّات  تة فیسفةنیر دکترای خود را در رش 1312سال در 

الودّين، بیسوت و دانشگاه عین شمس قاهره نائل نمده استز جمال فارسياستادی زبان و ادبیّات به مرتبة  1362

ت عیمي کشوورهای مختیوف های گوناگوني در مجمّتثلیف کرده و مقاله فارسيو  عربيزبان هفت کتاب به 

 و انگییسي چاپ نموده استز فارسي، عربيهای به زبان

، متون ادبي ادبیّوات فارسيهمچون دستور زبان  ؛هاييبیشتر به تدريس درس «عین شمس»وی در دانشگاه 

زمووین، منطووق و روش تحقیووق، اسووممي در مشوور  ةتموودّن و انديشووهووای مختیووف، تووارير، در دوره فارسووي

عربسوتان سوعودی و  همچون ،عربي کشورهای هایتي در دانشگاهدّو ادبیّات تطبیقي پرداخته و م يشناسشر 

در  يالمییونیبدر حدود سي و پون  هموايش  همچنین استاد مدعو، به تدريس مشغول بوده استز به عنوانقطر 

هوايي و نمريکوايي سوخنراني عربويها و مراکر عیمي از دانشگاهرخي کشورهای مختیف شرکت کرده و در ب

 عضو بوده استز يالمیینیبانجمن عیمي، ادبي، فرهنگي و دوستي  داشته و در چندين

در  ،بوا ايون عنووان ،بوارها بووده و چنودينتمودّنگفتگووی  رسومي مصور در زمینوة عضوو کمیتوة ،الدّينجمال

جمتوری اسوممي در تتوران برگورار شوده مسوافرت و شورکت  وزارت امور خارجة از سویسمینارهايي که 

 :توان به موارد زير اشاره نموداز جمیه نیار وی مي ت زيادی دارد؛وی تثلیفا کرده استز
 (نقدية حتليلية دراسة مع العربية یإل الفارسية عن ةترمج) إقبال ّمدحمل 1«اخللود رسالة» -1
 2«إيران يف اإلمساعيليه دولةال» -2
 (ابإلشتاک يةالعرب مجةالتّ  حتقيق) يوسالطّ  لنصريالّدين ،3«املنطق يف االقتباس أساس» -3

                                                 
 ي به عربي همراه با تحییل و نقد()ترجمه از فارس جاويد نامهز 1

 رانزدولت اسماعییي در ايز 2
 اساس االقتباس در منطق، خواجه نصیرالّدين طوسي، تحقیق و ترجمه به عربي )مشترک(زز 3
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 (ابالشتاک اإلجنليزية عن ةترمج) إقبال ّمدحمل ،1«إيران يف الفلسفي الفکر تطّور» -4
 (1) 2«الفارسيو  عريبال األدبني بني تطبيقية دراسات :املقارن األدب» -5
 (املقارن واألدب اإلسالمي الفکر يف مقاالت) 3«عربية لوحة علي ةفارسي نقوش» -6
 (اإلسالمي الفکر يف دراسات) 4«تفّرق ما مجع» -7
 1«اإلزدهار عصور يف فارسيال عرالشّ  أعالم» -8

: 1363 ،مترجموان ةمقدّمو) نوشوته اسوت فارسويبه زبان  را نن، مجموعه مقاالتي که مؤلّف فارسيمقاالت  -3

 (ز33-31

 سايدباني العاريب والفار األ يف ةاألدب املقاارن: دراساات تطبيقياادبیّات تطبیقوي، کتواب  ترين نیار وی در زمینةمتشاز 

باشد و هر بابي شامل چتار فصل استز باب نخست کوه ادبیّوات تطبیقوي و ادبیّوات که دارای دو باب مي است

ادبیّوات تطبیقوي  ادبیّات تطبیقي استز فصول دوّم ننفصل نخست نن، شامل پیدايش است؛ اسممي نام گرفته 

ادبیّوات  و فصول چتوارم، عربويت تطبیقوي و ادبیّوات معاصور ادبیّوا مي و فصل سووّم،و خدمت به ادبیّات اسم

فصول  م نن با نام موضووعات تطبیقوي اسوت:باب دوّز شودرا شامل مي های تحقیق ننها و روشتطبیقي: زمینه

 عربوينن در ادبیّوات  ة: پژوهش در منواب  شواعر بووده و فصول دوّم، رباعیّوات خیّوام و ترجمواين باب نخست

د و فصول چتوارم باشومي فارسويو  عربيلییي و مجنون در ادبیّات  قصّةتحییل  م، شاملفصل سوّ زاست معاصر

 فارسوينیوار  در ترجموة است که «عبده محمّد»همچون  سرشناسي مترجمین ترجمه و اهمّیّت ، در ذکرنیر نن

 زاندخدمات ارزشمندی انجام داده عربي،به 

 و هدف اهمّيّت. ضرورت، 2-1

الّودين کوه از هوای جموالپژوهش، از نن جتت اسوت کوه معرّفوي جايگواه و ديودگاهو ضرورت اين  اهمّیّت

پردازان برجستة ادبیّات تطبیقي اسممي است، از ارزش وااليي برخوردار اسوتز هودف بنیوادی پوژوهش نظريّه

 نیر تقويت و توسعة مباحث نظری در حوز  ادبیّات تطبیقي استز 

                                                 
 اقبال، ترجمه از انگییسي به عربي )مشترک( محّمدفیسفي در ايران،  تحوّل انديشةز 1

 ادبیّات تطبیقي: پژوهشي تطبیقي در ادبّیات عربي و فارسيزز 2

 ب عربيزاد ةنوشتسنگهای فارسي بر نگاره ز3

 اسممي(ز هايي در انديشة)پژوهش هاز گردنوری پراکنده1

 بررگان شعر فارسي در عصر شکوفاييزز 1
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 های پژوهش. پرسش2-9

 پردازد؟گیری ادبیّات تطبیقي ميو تاريخچة شکل اهمّیّتن از چه زوايايي به تعريف، بیان الدّيلز جما1

های عمیوي ادبیّوات تطبیقوي بور اسواس کودام هوای نظوری و نمونوهز مباني نظری مؤلّف در تحییل چارچوب2

 ها است؟مکتب يا مکتب

 قي اسممي چگونه است؟ادبیّات تطبی نظريّةز جايگاه و سبک مؤلّف در طرح نقد فرهنگي و 3

 . پيشينة پژوهش2-3

توانود مي وهشايون پوژ ؛ لورا،فتوه اسوتصوورت نگر عربويو  فارسويکنون پژوهشي در اين زمینه به زبوان  تا

در ايون مقالوه، بوه منظوور پرهیور از تکورار ارجواع بوه  باشدز تطبیقي ادبیّاتمباحث نظری الگويي مناسب برای 

 ده شده استزمؤلّف، تنتا به شمار  صفحه، بسن

 . روش پژوهش و چارچوب نظری2-1

 تحیییي بر اساس رويکرد تحییل محتوای کیفي صورت گرفته استز  –اين پژوهش توصیفي 

 . پردازش تحليلی موضوع1

 الدّیناز دیدگاه جمال گيری آنشکل ماهيّت ادبيّات تطبيقی و تاریخچة تعریف،. 1-2

ماهیّوت  بور نن بووده اسوت توا بوه تعريوف و« ادبیّات تطبیقوي» کتاب( از 11ص فصل نخست ) الدّين درجمال

يون فصول، خوود را از نقود و رسود مؤلّوف در اگیری نن بپوردازدز بوه نظور ميشکل ادبیّات تطبیقي و تاريخچة

هوای معوروف در بواب ايون اصوطمح رهانیوده اسوت و گوناگون ادبیّات تطبیقي و اختمف هایريفجدال تع

هوای معوروف و موورد اخوتمف، کند و شايد وی به ايون تعريفجامعي از نن بیان نمي اصوالً تعريف دقیق و

ريوف پنداردز در حقیقت، وی صراحتاً به بیان يا نقود تعها را بیتوده ميچندان توجّتي نداشته و جدال بر سر نن

( بیشوتر بوه 11ص « )جتوانيگوته و ادبیّات »گفتار مؤلّف در  ،رسدامّا به نظر مي ادبیّات تطبیقي نپرداخته استز

 های گوته در باب ادبیّات جتاني نظر داردزانديشه در پرتوتعريف ادبیّات تطبیقي 

-1113) گوتوه گورددزنووزدهش در نلموان برمي سود  ليواواتارير اين انديشه بوه اواخور سود  هجودهش و 

دانود کوه دبیّوات جتواني ميرا نبشوخور اصویي ا های مشر  زمینمیّت به ويژه ل گوناگون،، ادبیّات می(1632

هوای قوومي، يواری ادبیّات ز اين حرکوت، رودی بوود کوه بوه هموةهايي از ادبیّات تطبیقي را در خود داردنشانه

ادبیّوات تطبیقوي، اروپوا و فرانسوه را متود ادبیّوات تطبیقوي  ةالودّين در بواب تاريخچو(ز امّا جمال11ص داد )مي

الودّين بوه بوا انقومب فرانسوه بووده اسوتز جمال زموانهشهجودهش و  ند که مقدّمات پیدايش نن در سد دامي



 63/ ادبیّات تطبیقيپرتو کتاب الدّين در عید جمالالسّ محمّد هایمعرّفي و نقد ديدگاه

 

و تحقیور ادبیّوات ديگور کشوورهای اروپوايي  ينیخودبرتربو  امّا تعصّب ،پردازدبررسي تاريخي اين دانش نمي

ب و ها را نکوهش ميمیّت ، سوتیریديگرکند و بر اين عقیده است کوه طبیعوت ادبیّوات تطبیقوي بوا روح تعصوّ

 زسبي نداردهیچ تنا

 يکوي از اديبوان را بررسوي کنود،  ادبیّوات بیگانوه بور یهوایرگوراریتثیچگونه ممکون اسوت ايون دانوش »

گرايي اروپايي بر اين باور بودند که ادبیّات، تعبیری بايسوته از روح قومیّوت بررگهش در زماني که منتقدان نن

هوا های میوان ادبیّاتهوا و شوباهتتفاوت چگونوه ممکون اسوت ايون دانوش بوه و خالي از عناصر بیگانه باشودز

ل اروپايي بر اين است که وجوه اختمف میان ادبیّوات خوود و در زماني که توجّه هر يک از می هشبپردازد، نن

های ديگور بیشوتر ها از ادبیّاتها را بیان کنند و بر اين باور باشند که کمال و فضل ادبیّات ننادبیّات ديگر میّت

 (ز18ص « )است؟

گونه برداشت نموود کوه توان اينمي ،در ضمن اين نقد فرهنگي ادبیّات تطبیقي از سوی مؤلّف ،حالبه هر 

داند که بر اساس مکتوب تنتا به مفتوم ادبیّات جتاني نظر ندارد، بیکه ادبیّات تطبیقي را دانشي مي ،الدّينجمال

از  پوردازدزها ميهوا و شوباهتريکوايي بوه بیوان تفاوتتاريخي يا بر اسواس مکتوب ام تثیّرفرانسه به بیان تثییر و 

دانود، همچون تعريف اصمحي اين دانوش نمي ؛الدّين، چالش ادبیّات تطبیقي را در مباحثيسوی ديگر؛ جمال

دور شدن از ماهیّت فرهنگي نن و فراموشي تعاممت دوسوتانه  ،بیکه از نظر وی؛ چالش اساسي ادبیّات تطبیقي

 و انساني استز

 ادبيّات تطبيقی اهمّيّت ضرورت و پذیرش. 1-1

کساني که در نغاز بور ايون ضمن بیان دغدغة  (16ص ) «ادبیّات تطبیقي اهمّیّتپريرش »گفتار الدّين در جمال

شود، بر اين عقیوده اسوت اعتقاد بودند که ادبیّات تطبیقي در رويکرد جتاني نن سبب نابودی ادبیّات بومي مي

وّت در سواز رشود، شوکوفايي و قوشوود، بیکوه زمینهنه تنتوا سوبب زوال ادبیّوات بوومي نمي ،که ادبیّات تطبیقي

هوا دريافتنود، ادبیّات تطبیقي از سوی اروپايیان هنگامي به خوبي پريرفته شد که نن نظريّة»شودز اصالت نن مي

گیورد، بیکوه سوازد، ناديوده نمياز ديگر ادبیّات متماير مي نن راهای ادبیّات بومي که ويژگي نظريّهنه تنتا اين 

و از  ردیوفراگ نن راکنود دريافت کرده و سوعي مي نن راشناسد و اختمف میان ادبیّات بومي را به رسمیّت مي

های اصالت در ادبیّوات بوومي يوا جوايگرين سواختن که ادبیّات تطبیقي برای ناديده انگاشتن ويژگي نجاستيا

های ديگر )پیوندی کوه بوه بیکه بر نن است تا با دعوت به پیوند با ادبیّات ؛کوشدادبیّات ديگر به جای نن نمي

 (ز13ص « )ادبیّات تطبیقي منجر شد( ادبیّات بومي را پشتیباني کند
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و ضورورت ادبیّوات تطبیقوي( در ايون  اهمّیّوتبنابراين، نکتة کییدی و استراتژيک مؤلّف در ايون مبحوث ) 

 ساز باروری و شکوفايي ادبیّات بومي و میّي شودزینهتواند زماست که ادبیّات تطبیقي مي

 اسالمی ادبيّات تطبيقی نظریّةقی به ادبيّات اسالمی و طرح . خدمات ادبيّات تطبي1-9

ادبیّوات  اهمّیّوتنن بووده اسوت توا بوه نقوش و  بور ادبیّات تطبیقي( از کتاب 81ص الدّين در فصل دوّم )جمال

ادبیّات اسوممي بور نیوار غربوي بپوردازدز  یرگراریتثیجتان به يکديگر و  شمتتطبیقي و نرديک کردن ادبیّات 

اند کوه نیوار اروپوايي از يوک منبو  بعضي از نیار تطبیقي پیوسوته بوه ايون نکتوه اشواره داشوته»وی معتقد است 

 (ز81ص « )اندخارجي که همان ادبیّات اسممي و شرقي است، تثییر پريرفته

 1«جاسوتون بواری»سوخن بوه نقوش و « های عامیانوهادبیّات اسممي بر داستان یرگراریتثی»در گفتار  مؤلّف

 نظريّواتکند و معتقد اسوت کوه سوخنان و ( که از بررگان ادبیّات تطبیقي فرانسه است اشاره مي1633-1393)

 فارسويو  عربويگیری اين دانش نقش بسرايي داشته و همگان را به اين سمت و سو کوه ادبیّوات وی در شکل

های کوتواه هموراه بوا عناصور کوه نووعي داسوتان (2) 2«فابول»های شوعری عامیانوه تثییر را بر داستان نيترررگب

چتواردهش مویمدی در فرانسوه  لتراذ عامّة مردم است و در اواسط سد  دوازدهش توا اوايول سود طنرنمیر برای ا

 (ز82-81ص کشاند )راي  بوده مي

و  عربوي دارای ريشوة های عامیانوةداسوتان های فراوانوي را ازنوهنمو« جاسوتون بواری»وی معتقد است کوه 

کنود کوه اصول اشواره مي« کرددزدی که با نور متتاب معاشقه مي»ذکر کرده که برای نمونه به داستان  فارسي

مؤلّف از ديگور نیوار  ،رسد(ز به نظر مي82ص نمده است )« باب برزويه»در  کیییه و دمنهاين داستان در کتاب 

کوه بیشوتر مطالوب گاهي چنداني نداشته و با وجود ننن ،اندنمده به وجودها پايي که تحت تثییر اين داستانارو

 زای نکرده استبه نن اشاره ولي ،کتابش را از ایر معروف غنیمي همل گرفته

 ردّ و انکوار بوه ،ادبیّات فرانسه در نوع ادبي فابل از ادبیّات اسوممي یريرپریتثیضمن اعتقاد کامل به  ايشان

بور »گويود: است و چنوین مي تثییرپريریپردازد که منکر اين مي 3«جوزف بايدن»پژوهشگر فرانسوی  ديدگاه

هوا بودون میّت ای است که در نن داستان هموةانهادبیّات عامی ةرمجموعيز« هالفاب»اين نوع ادبي  کهاين باورند 

ها برگرفتوه از حالوت فطوری و ايون داسوتان چراکوه ترکي دارنود؛مشو یهاهيمابنبا يکديگر  تثیّرنیاز به تثییر و 

                                                 
1. Gaston Baris 

2. Fabliaux  & Fableau 

3. Goseph Bedier (1864-1938) 
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الودّين، در ايون واقعیّوت کوه ادبیّوات اسوممي بور ادبیّوات از نظور جمال(ز 83ص )« ها اسوتمشترک میان میّت

جووزف  واق  شدن سوخنانِ ،مورد پريرش و بر اين عقیده است که اروپايي تثییر گراشته، جای ترديدی نیست

زموین بور ادبیّوات انکار تثییر فرهنگ اسومم و مشور ساز زمینه ،قان اروپاييپژوهشگران و محقّ برخي از سوی

 زاستغرب 

عوای جووزف بوه ضمن انکار ادّ (83ص ) «اندلس گررگاه فرهنگ اسممي به اروپا»الدّين در گفتار جمال

 و ارتبواطي انودلس کوه زمینوة متوشّ کنود و بوه نقوشگراری ادبیّات اسممي بر ادبیّات اروپوايي تثکیود ميتثییر

پژوهشوگران ادبیّوات تطبیقوي اروپوا »کنود: اشواره مي ،فوراهش کورده فارسي - عربينشنايي اروپا را با فرهنگ 

 ننجوااز  نن رااختز سوپس اسممي را به اروپا منتقل س - عربياند که اندلس مانند پیي بود که فرهنگ پريرفته

يازدهش میمدی با نوعي عشوق  نشنايي اروپايیان در اواخر سد  ادامه به (ز وی در83ص « )دنیا گستراند در همة

 کند که باز معتقد به تثییرپريری اروپا از فرهنگ شر  و اسمم استزپاک و عفیف اشاره مي

)ص « ادبیّات اسممي بر ادبیّات اروپوايي در سوطوح گونواگون تثییرگرارپیدايش عوامل »در گفتار  مؤلّف

پونجش مویمدی را بوه دو سوطس تقسویش  وپا در قرون وسطي از اواخر سد  چتارم تا اواسوط سود ر( ادبیّات ا81

 شوودبررگان است و شامل بررگان ديني مسویحي و سیحشووران مي ند که سطس نخست نن ادبیّات طبقةکمي

ورزان و ن کشواالدّين از نن نام برده شامل ادبیّوات میّوي اروپوا اسوت کوه طبقواتي چووو سطس دوّمي که جمال

ادبیّوات شورقي و  اديبواني کوه معتقدنود، نظريّاتز مؤلّف در ادامه به گیردمردم را دربر مي گران و عامّةصنعت

 نظريّواتها بوه اسممي تنتا بر سطس دوّم ادبیّات اروپايي تثییر گراشته اشواره دارد و ضومن انکوار ايون ديودگاه

ايون مطیوب اسوت کوه  دهنود ت و تحقیقات وی نشوانتیسش اسکه يکي از بررگان مکتب رمان 1«نرتورگراف»

های تووان در داسوتانادبیّات اسممي نه تنتا بر سطس دوّم از ادبیّات اروپا تثییر داشته بیکه اين تثییر و نفوذ را مي

يوازدهش  ه نشوان داده اسوت کوه در نغواز سود در ايون بوار (3)او های گسترد پژوهش»یحي پیدا کرد ديني مس

يسوان يس براندن وززز سوفر قدّها مانند داستان قدّهايي پديد نمده که موضوع برخي از ننقصّهروپا میمدی در ا

ها با اصول و محورهای نیوار ادبوي اسوممي پیودا هايي را میان اين داستانتوان شباهتمسیحي به دريا بود و مي

 (ز81ص « )کرد

بوه سوخنراني میگول  ،منواب  اسوممي اختصواص دارددانتوه از  تثییرپريریکه به  بحث الدّين در ادامةجمال

؛ کند که اين سخنراني باعث سر و صدای زيادی در میوان اديبوان شوداشاره مي 1313نسین بمسیوس در سال 

                                                 
1. Artorgaph 
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خواستند به تثییرپوريری ايون شواعر بوررگ از منواب  اسوممي اعتوراف کننود و بوه اين اديبان هرگر نمي چراکه

های خوود را نسوبت بوه اسومم و و يا ديدگاه تعصّب نسبت به مسیحیت رهايي يابد نتوانست از»عقايد دانته که 

فرهنوگ و  کايوت از توثییر گسوترد الودّين حکند که اين سوخن جمال( اشاره مي83ص « )مسیمین پنتان دارد

کوو انري»بوه تحقیقوات  1گوابريیي نظريّواتضومن نکووهش و ردّ  ،الودّينادبیّات اسوممي در اروپوا داردز جمال

اند کوه دانتوه در جداگانوه بوه ايون نتیجوه رسویده هرکودام کوه 1313سال در  3«منوس ساندی يانو»و  2«چرولي

 از مناب  اسممي تثییر پريرفته اشاره داردز کمدی التي

افرون بور اعتقواد بوه تثییرگوراری « ی ادبیّات اسممي بر ادبیّات اروپاييتثییرگراراستمرار »مؤلّف در گفتار 

ايون پیوسوتگي و تثییرگوراری را  ورزد و نتیجوةومت نن نیر تثکید موياسممي بر اروپا به استمرار و مدا ادبیّات

گويي درونوي وگوی توکگفوت شوانردهش در ايتالیوا کوه بور پايوة های غنايي پديد نمده در قرننمايشنامه»در 

بور ادبیّوات اروپوايي را نوه  ارسويفالدّين، ستش ادبیّوات داندز جمال( مي19ص « )استوار شده است« مونولوگ»

در ايون »کنود مي خاطرنشانو  داندبا نن مي ترازهشسنگ و هش نن راداند، بیکه نمي عربيتنتا کمتر از ادبیّات 

کوه  همچنوان زبه ياد نوريش شاعر ايراني را ،از حافظ ،شاعر نلماني ،گوته تثییرپريریما را همین بس که  ،زمینه

هووا و قوورن نوووزدهش، تووثییر فراوانووي در انتشووار کتاب رالوود از رباعیّووات خیّووام در نیمووةانگییسووي فیتوور ج ترجمووة

 (ز11ص « )خیّام و رباعیّاتش نوشته است  هايي داشت که در اروپا و نمريکا دربارنامهپايان

فرهنگ اسممي بور ادبیّوات اروپوايي  ژرف سخنان و مطالب که حکايت از تثییراين  الدّين با نوردنجمال

ادبیّوات  زمینوه را بورای طورح و بیوان ايود  کندمختیف بحث مي دورانو غربي دارد و از استمرار نن در طول 

عوای سواير مکاتوب ادبیّوات تطبیقوي اعوش از فرانسووی و امريکوايي و ادّ چراکه ؛کندتطبیقي اسممي فراهش مي

کوه  يحوال رها توثییر گراشوته، دربیّوات ديگور کشووهوا بور اداين اسوت کوه ادبیّوات نن بیشتر بر اروپای شرقي

 استز از طريق ادبیّات اسممي صورت گرفته برای نخستین بار،تثییرگراری اين گونة ادبي، 

ضمن اشاره به پیونود فکوری  (11ص ) «اسممي میلمیان ادبیّات  ماننديبهمکاری » مبحث الدّين درجمال

نمدن اين نرديکي و تفواهش نظور دارد و  به وجودیقي در ادبیّات تطب اهمّیّتاسممي به نقش و  میلادبیّات  میان

ای کوه موضووعات يوک گونوهبه» :کندبحث مي ،وجود دارد میلای که میان ادبیّات اين از همکاری گسترده
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2. Enrico Cherulli 

3. Jose Munoz Sendino 
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(ز مؤلّوف، 11ص « )اسوت بازگشوتهها چرخیده تا به منشث خود با شکیي نوو و توازه کامل میان نن به طوردوره 

 میولوگو میوان تواند زمینه را بورای گفوتمي فارسيو  عربيوعات مشترک میان ادبیّات معتقد است اين موض

فرهنگي تولیدات خوود را بوه جتانیوان عور   مناف  مشترک حفظ ضمن توانندمي هاننو  اسممي فراهش کند

دانود و از را امری ضروری مي در برابر امپريالیسش فرهنگي غرب اسممي میلدر واق ، وی حفظ هويّت  کنندز

 کندزساز شکوفايي ادبیّات تطبیقي اسممي ياد ميزمینه به عنواننن 

توانود جوايگرين دوّم، مي در درجوة ،ادبیّات تطبیقي اسممي اوّل و که ادبیّات اسممي در درجة نجاستيا»

دّی غورب، خوود ادبیّات موا ةنمرويارويي با سیطره و هیدر های اسممي باشد که برای میّت متشو بديیي بسیار 

بعودی بوه مقايسوه و تطبیوق  نسومان و وحوي بکوشود و در مرحیوة را نبازند و در ايجاد ادبیّات و هنری میتش از

)پروينوي، « ابداعات و ابتکارات ادبي و هنری خود بپردازد و اين همان رسالت ادبیّوات تطبیقوي اسوممي اسوت

 های بیوانيشویوههای هنوری و تجتان را به مواد و صوورتواند ادبیّات ادبیّات اسممي پیوسته مي(ز »18: 1363

 (ز11ص « )ممکن بارور نمايد به بتترين گونة

دانود، الدّين نیر ادبیّات تطبیقي اسممي را برای فرهنگ جوامو  اسوممي اموری مفیود و ضوروری ميجمال

کشوورهای اسوممي بوا غورب به معنای نفي بررسي روابط ادبي میوان  نظريّهطرح اين  از نظر ايشان، که هرچند

باشودز در ي کوه در پوس نن نتفتوه اسوت و نن پرهیور از خودبیگوانگي اسوت، ميمتمّوبیکه به هودف  ،نیست

نمود و قووام يافوت و  بوه وجوود نظريّوهاين »به معني کسب هويّت است  ترين مسثله به اعتقاد ویمتشحقیقت، 

موردم بوه نن شوديداً نیواز  کوه يزموانمسوتحکش در  پیوسته ابعاد و مفاهیش جديدی به خود گرفت و بوا ارکواني

 (ز68: / ب1363الدّين، )جمال« حاد برسندتا به اتّفا  و اتّ ها عرضه شدداشتند به نن

انود کوه بوا دتومش بورای احیوای هويّوت اسوممي مي بیقي اسممي را به منرلةادبیّات تط طرح الدّين،جمال

بوه »گويود: در نتايت چنوین مي یو نمودز ب با اقتدار عر  اندامدر کنار ساير مکات توانمطرح کردن نن مي

هايشوان، تمشوي پیگیور و دائوش داشوتند و رسیش که متفکّران اسممي بوا وجوود اخوتمف سرزمیناين نتیجه مي

عواد، طوالني و تارير بیند زندگي امّت اسممي با اين مسثله ارائه دادند که از تموام اب ای برگرفته از تجربةنظريّه

زيادی از متفکّوران، عورب،  ت تعدادهای فکری و متدولوژی پیشرفته و به همّقابییّت کاربردی دارد و با تمش

بوا عظموت  نن رانلوده نساخته، بیکه روح جتان اسمم  نن راگرفت و تعصّب قومي نیر پا نظريّهززز اين فارس و

 (ز68: )همان« باشدها ميبا ننهمکاری متقابل های ديگر و احترام و تمدّنساخته و مبتني بر ارتباط با 
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 عربی. نقد فرهنگی ادبيّات تطبيقی و ادبيّات معاصر 1-3

بور نن بووده اسوت توا بوه طرفوداری از ادبیّوات تطبیقوي و « ادبیّات تطبیقي»الدّين در فصل سوّم از کتاب جمال

گونواگون  میولکند که کشوورها و ي ميیقّاين دانش را امری مثبت ت اهتمام به های مثبت نن بپردازدز ویجنبه

توانند از طريق ارتباط و داد و ستد فرهنگي با يکديگر ادبیّوات بوومي خوود را غنوا بخشوندز عوموه بور ايون، مي

پژوهشوگراني کوه  کند و به دغدغوةي نميت بومي تیقّضعف و تباهي ادبیّا نه تنتا ادبیّات تطبیقي را مايةمؤلّف 

دهود، بیکوه ادبیّوات تطبیقوي را بسوتر مناسوبي کنند جواب منفوي ميت غرب و بیگانه را مياز ادبیّا تثییرپريری

توانند به فرهنگ بومي و اصالت خود پايبنود باشوند و گوناگون در حین ارتباط با يکديگر، مي میلداند که مي

د اسوتفاده را کسب و از نن در جتت بتبود بخشویدن بوه فرهنوگ بوومي خوو يکديگر فرهنگ های مثبتجنبه

ضوعف و زوال و تبواهي ادبیّوات بوومي را فوراهش  الودّينجمال ادبیّات تطبیقي بنا به گفتة ،ورتکنندز در اين ص

ادبیّوات »را ناشوي از  «ادبیّات بوومي»سازدز وی ضعف بیکه زمینه را برای پیشرفت و ترقّي نن متیّا مي ،کندنمي

انود و دانود کوه اصوالت و هويّوت خوود را رهوا کردهديبواني ميفعالیّوت ا نن راب داند، بیکه مسبّنمي «تطبیقي

 زاندمجروب نیار غربي شده

کشوری ديگر تثییر پوريرد، نبايود بور او خورده   اگر اديب يا نويسنده از ادبیّات يا نويسند»وی معتقد است 

ها بتوره گیورد و ريریسازد که از اين تثییرپگرفت، چون اصالت و نبوغ اديب، اين امکان را برای او فراهش مي

ها را در شکیي توازه و متناسوب بوا ذو  ها استعدادهای خويش را شکوفا گرداند، ننها را بروز داده و با نننن

 نن راکنود، بیکوه کشورها از يکوديگر را نفوي نمي فرهنگي (ز در واق ، وی تثییرپريری13 ص« )خود بیافريند

 داندزمي هاهنگتوانايي و نبوغ فر بروز سازنهیزم

کنود، بیکوه بوه نظور وی گیری و تثییرپريری از ادبیّوات بیگانگوان را عیوب محسووب نميبتره الدّينجمال

و معواني تصوويرها و  فرورفتهدرها را به روی خود ببندد و در الک خود  عیب نن است که ادبیّات بومي همة»

ا نواچیر ر هوار شوده و ننها متنفّوجام از ننی که سرانبه طوري را تکرار و نشخوار کند، مشخّصهای راي  خیال

الودّين گرفوت، ايون اسوت کوه وی ايون تووان بوه جمالمي در طورح ايون انديشوه (ز نقدی که13 ص« )شمارد

ز نکرده اسوت یااشارهمنب   نن به مضمون را از غنیمي همل گرفته و فقط جای کیمات را پس و پیش کرده و

باشد و از استنشا  هوای نزاد محروم باشد و فقط به نشوخوار مفواهیش  ادبیّاتي که در انروا قرار گرفته»

)رزک:  «انگیوردشود و بیوراری نويسونده و خواننوده را برمير خود اکتفا کند دچار پوسیدگي ميمکرّ

 ز(111: 1313همل، غنیمي 
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بوه ارتبواط  ضومن اعتقواد (13 ص) «هوای ادبوي بوا ایرگوراری ادبیّواتپیوند جنبش»الدّين در گفتار جمال

ادبیّوات هور کشوور درهوا را بوه »دانود کوه ها را زماني ميانحطاط میّت گوناگون با يکديگر، دور  میلت ادبیّا

 (ز13 ص« )روی خود بسته و به پیوند با ديگران گرايشي ندارد

 دانود،هوا ميایرپريری از ادبیّات ديگری را بوا حفوظ اصوالت بوومي اموری مثبوت بورای میّت ،وی در واق 

هوا باشود توا هوای اصویل ننسدّ محکمي باشد که پاسدار هويّت و ارزش به عنوانتواند اين اصالت مي چراکه

ها خود را نبازند و از دست نرونود، در ايون صوورت بوه غنوای ها در برابر اين تثییرپريریها و نرماناين ارزش

 ادبیّات کشور کمک خواهد کردز

در  برخي از اديبان معاصر عورب یروادهيزبه ( 11 ص) «ه ادبیّات تطبیقيتام باتّ»وی در گفتار  ،حالبه هر 

گیوری، بودون همواهنگي بوا اسوتعداد و شود که اين بترهکند و يادنور مياز ادبیّات غرب اشاره مي گیریبتره

دبیّوات توجّتي در استفاده، سبب شده برخي بوه انتقواد از ات معاصر عرب صورت گرفته و اين کشتوانايي ادبیّا

های تطبیقي میوان ادبیّوات معاصور که پژوهش هنگامي»شک و ترديد به نن بنگرند:  ديد  تطبیقي بپردازند و با

و ادبیّات اروپا شکل گرفوت، پژوهشوگران تطبیقوي دريافتنود کوه برخوي اديبوان معاصور در گورايش بوه  عربي

که نیار ادبي بیگانه )غرب( بر عناصر اصیل نیوار ای گونهروی کردندز بهگیری از نن زيادهادبیّات اروپا و بتره

به تدري  بوا شوک و ترديود بوه  منتقداناز اينجا بود که برخي از  و ؛ادبي ننان به شکیي میموس چیرگي يافت

 (ز11)ص « نن نگريستند

 نگورد و رسوالتبوه نن مي پوردازد، بیکوه بوا ديودی مثبوتادبیّوات تطبیقوي نمي اهمّیّتوی نه تنتا به انکار 

بوارور شودن ادبیّوات »دانود: ادبیّات تطبیقي را همانا، زايايي ادبیّات بومي و تفکیک نن از ادبیّات غیر بوومي مي

سوازدز اگور ديگر روشن مي میلاز ادبیّات  نن راهای مثبت رود که میران تثییرپريریبومي معیاری به شمار مي

 ازگي را در نن پوورورش دهوود و جنبووةنوودگي و تووها ادبیّووات قووومي را بووارور کنوود و روح زايوون تثییرگووراری

 (ز11 ص« )به نن بدهد که شايسته ادبیّات جتاني باشد، چه نیکوست يشناسييبايز

هايي کوه اديبوان بوا در ادامه، ضمن اعتقاد به تثییر مثبت ادبیّات تطبیقي بور ادبیّوات بوومي، بوه نسویب ايشان

امّوا اگور »کشوانند اشواره دارد نوابودی مي ومي خود را به ورطوةي، ادبیّات بگیری نادرست از ادبیّات تطبیقبتره

را در خود نداشته باشد و بارور ساختن ادبیّات قومي را دنبال نکنود و بیشوتر در پوي  گفتهشیپهای تثییرگراری

هنود، گیوری از ادبیّوات نن نشوان دهای بیگانه و بترهاين باشد که برخي از اديبان توانايي خود را نسبت به زبان

 (ز11)ص « در پي نخواهد داشت ای جر نابودی نیار ادبیّات بومي و نداب و رسوم نننتیجه
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بوه رسوالت و هودف اصویي ادبیّوات تطبیقوي کوه هموان  (11 ص) «شروط گورينش»الدّين در گفتار جمال

گیوری از ايون بتره قوانیني که الزموة از به نگاهي ،پاسداشت ادبیّات بومي در پرتو پیوند با ادبیّات جتاني است

بوه  چراکوهدارد؛ در ادبیّوات خوودی واموي يشوياندژرف گیوری وبوه بتره ان رااشاره دارد و اديبو ،است دانش

 بینش و بصیرت نسبت به ادبیّات خودی استز ،اين تثییرپريری در گام نخست الزمة ،الدّيناعتقاد جمال

ضمن تثکید بر نگواهي و شوناخت « دبیّات بوميهدف ادبیّات تطبیقي ايجاد حرکت در ا»مؤلّف در گفتار 

اره هوا اشوگیری از ادبیّات تطبیقوي، بوه فوايود ايون دانوش بورای میّتنويسنده از قواعد و اصول الزم برای بتره

کنود کوه ايون توانوايي و نگاه را بسان زنبور و ادبیّات تطبیقي را به عسل تشوبیه مي نويسند  یريایرپرکند و مي

و کمبودهايي که در ادبیّات هر کشوری ممکون اسوت وجوود  هانقصدر درمان بسیاری از  کشش را دارد که

 داشته باشد را جبران کندز

گیوری از دانوش ادبیّوات تطبیقوي، کوار هور الدّين، گويای اين مطیب است کوه بترهدقّت در سخنان جمال

اوّل،  خوش بگورارد کوه در درجوةپر پویچ و  تواند پای در اين وادیاديب و پژوهشگری نیست، بیکه کسي مي

دوّم به نن، پايبند باشد تا در ضومن بررسوي ايون دانوش، قودرت  یّات بومي خود، نگاه و در درجةنسبت به ادب

کموک  و جتواني تشخیص و تجريه و تحییل عیمي از نیار ادبي مفید و ضروری که به پیشرفت ادبیّوات بوومي

 کند را داشته باشدزمي

اشاره نموده و اصالت بوومي و فوردی را بورای  از بنیادهای تطبیقي رپريری کورکورانهدر ادامه به خطر تثیی

داند و معتقد است که ايون اصوالت و پايبنودی موجوب گسوترش ادبیّوات هور اديب، امری الزم و ضروری مي

بوین  ،تاز اين اصوال گرفتن فاصیهگیری و شود و با کنارهمیّت و جرب و جیب خوانندگان بیشتر نیار ادبي مي

خوود باشود و ايون  توانود زبوان موردم جامعوةاديب نمي، صورت نياافتد، چون در محقّق و خواننده فاصیه مي

 شودزباعث به تنگنا افتادن و نابودی ادبیّات بومي نن میّت مي

به دفاع و حمايت از جريوان رو بوه رشود  (16 ص) «ادبیّات تطبیقي نیست کاستي از»الدّين در گفتار جمال

گیری اديبان معاصر عورب کوه بودون شوناخت و بیونش بترهنقد پردازد و به مي در جتان عرب بیّات تطبیقياد

را متوجّوه  های موجوودو کاسوتي هاضوعف برخوي کافي از ادبیّات غرب صورت گرفتوه پرداختوه اسوتز وی

اند و با پشت پوا ناديده گرفتهداند که اصالت فردی و قومي خود را بیکه از اديباني مي ،داندادبیّات تطبیقي نمي

 نن رااند که هور چیور توازه و جديودی را از ادبیّوات غورب بگیرنود و زدن به اين اصالت و هويّت موجب شده

عورب  ه بوا فرهنوگ و نداب و رسووم جامعوةکوه بداننود ايون موضووعات توازخود کنند بدون ننوارد ادبیّات 
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رود که عناصر اصیل ادبیّات بومي بوه دسوت فراموشوي نن ميهای تطبیقي بیش در پژوهش»سنخیّت دارد يا نه؟ 

راث فکوری و معنووی سپر اندازد و فرزندانشان از میو میلسپرده شود و در برابر عناصر تثییرگرار ادبیّات ديگر 

از ادبیّوات ديگور کوه  یواردتوازهپوشند و هر اصییي را رها کنند و در هر عنصر خود چشش فرو ادبیّات گرشتة

 (ز16 ص« )سازد چنگ زنندا ويران مياصالت ر

ادبیّوات  برخي اديبوان، کهو بر اين عقیده است پردازد ادبیّات معاصر عرب مي فرهنگي به نقد در ادامه وی

 ، ادبیّوات گرشوتةی کورکورانوهاند و با اين پیروغرب قرار داده تمدّن و تثییر پربار و غني خود را تحت سیطره

بوا و انود از ادبیّوات بیگانوه بسویار توثییر پريرفته بیشوتر ود به ادبیّاتي تتي، بدل کورده وعرب را که ادبیّاتي غني ب

ر و زيبوايي ننان به پیروی از نیار غربي به خیو»شود وجود اين تثییرپريری، اصالت و ابتکاری در نن يافت نمي

هوايش داختند کوه در غرايور و هوسای انساني پرای به مسثلهگونهخود نپرداختندز ننان به  و انسانیّت در جامعة

تر است، به سخن ديگر در اين نیار انسان حیوان انسان نمايي اسوت کوه بوا خوالق خوود هویچ به حیوان نرديک

نیوار روانوي و  و احساس غربت و بیگانگي با همة ارتباطي ندارد و در شتری سرگردان، نواره و پريشان است

او را بوه نوارگوي، پريشواني و موجوودی سسوت و حقیور بودل و ايون احسواس،  ويرانگرش بر او چیوره اسوت

 (ز13 ص« )سازدمي

مکتب هنری نقود ادبوي جديود اروپوايي پديود نموده اسوت،  ةفانه کارهای تطبیقي تکراری که بر پايمتثسّ»

را به شوکیي تتوي کورده اسوت  عربينداشت و ادبیّات  عربيکاری جر تتي ساختن مضمون و اصالت ادبیّات 

های نن ادبیّوات کوه راز و رمرهوا و شخصویّتمثنوس غربي را دارد و به جای اينپريرش هر معنای نا که قابییّت

ای برای تحقیر و ويران کوردن ادبیّوات خوود قورار وسییه نن رارا در جتت تقويت ادبیّات بومي به کار گیرند، 

 )همان(ز« دادند

نوه  نن راپوردازد و عاصر عرب از ادبیّات غورب ميجريان تثییرپريری ادبیّات م نقدالدّين به در واق ، جمال

است چیوری کوه سوبب  و معتقد داندها ميعربداند، بیکه سبب زوال ادبیّات تنتا برای ادبیّات عرب مفید نمي

نجام نداده و از ادبیّوات است که تکالیف خود را به درستي ا ينويسندگان و اديبان تثییرپريریاين تباهي است، 

 تواند مضر باشدزنفس ادبیّات تطبیقي نمي وگرنهاند یت ورزيدهغف بومي خويش

اندازه برخي از اديبان معاصر عرب از ادبیّات غرب، به گروهوي ديگور وی با وجود انتقاد از تثییرپريری بي

با وجود تثییرپريری از ادبیّات غرب، ادبیّات بومي خود را پواس داشوته و »از پژوهشگران عرب اشاره دارد که 
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وی بوه  حقیقوت،(ز در 69 ص« )ز عناصر دخیل برای بتوره رسواندن بوه ادبیّوات خوود خووب اسوتفاده کردنودا

 توا عرصوة در پرتوو ادبیّوات تطبیقوي ادبیّات بوومي از نظرگاه وی چراکه؛ اصالت همراه با نونوری معتقد است

 زرودجتاني پیش مي

 های تحقيقها و روش. ادبيّات تطبيقی، زمينه1-1

بور نن بووده اسوت توا بوه توثییر و ارتبواطي کوه ادبیّوات « ادبیّات تطبیقوي»ين در فصل چتارم از کتاب الدّجمال

ادبیّوات تطبیقوي بوه بررسوي ادبیّوات »شود که وی در اين فصل يادنور ميبا ادبیّات بومي دارد بپردازدز  تطبیقي

همچنین روشون شود کوه زبوان مورز میوان پردازد و ها ميهای تاريخي نن با ادبیّات ديگر میّتبومي در ارتباط

مسوثلة تفواوت الودّين از طرفوداران شود کوه جمالمي مشخّصها (ز با توجّه به اين گفته63 ص« )هاستادبیّات

و جايگواه زبوان از اصوول متوش ايون  اهمّیّتهای تاريخي و توجّه به گرايش چراکهادبیّات تطبیقي است؛  زباني

 استز دانش

بوه موضووعاتي کوه اديبوان بودون  (61 ص) «ادبیّوات تطبیقوي ات خوارج از گسوتر موضوع»ر گفتار وی د

نورنود اشواره و ايون حسواب ميادبیّات تطبیقي به  يکديگر نن موضوعات را جرو مقولةها با نن ةبررسي رابط

 کند:موضوعات را چنین بیان مي

پوردازد کوه هویچ پیونود تواريخي اگون ميهای گونواديباني از میّت تثیّرهايي که به بررسي تثییر و پژوهش»ز 1

 (ز61 ص« )که بتوان گفت يکي از ديگری تثییر پريرفته است شودها يافت نميمیان نن

از »هوايي اسوت کوه دانود، پژوهشهای تطبیقوي ميپژوهش گستر  ز مؤلّف دوّمین موضوعي را که خارج از2

« ای تواريخي میوان نويسوندگان وجوود داشوته باشودپیونده هرچندشود، در يک ادبیّات بومي انجام مي موازنه

 (ز61 ص)

پژوهشوگر ادبیّوات تطبیقوي  که الزمة دانش و نگاهي« ادبیّات تطبیقي فرهنگ پژوهشگر در»وی در گفتار 

دانود کوه پژوهشوگر بايود از نن نگواه ای از ابرارها ميکند و اين نگاهي را به عنوان مجموعهاست را ذکر مي

امّوا نوونوری  راه ياريگر او باشدز وی در اين سخنان و مبحث به غنیمي همل نظر داشته استزباشد تا در مسیر 

و « روشومندی عیموي»الدّين در اين مبحث، بیشتر در رابطه با فرهنوگ پژوهشوگر و بوه تعبیوری جمال

ان هايي در نیار پیشوینین نکتهشودز چنیپژوهش در عرصه ادبیّات تطبیقي خمصه مي« لوازم ضروری»

 شودزندرت ديده ميبه 
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 های تطبيقی مؤلّفبررسی نمونه .1-2

 اقبال الهوری محمّد جاویدنامةمنابع معراج در سرودة . 1-2-2

يکي از موضوعات مورد بررسي مؤلّف در فصل نخسوت از بواب دوّم، موضووع معوراج، توثییر نن بور ادبیّوات 

و  (1) 2فاوسوت، 1بتشت گمشوده، جاويد نامه، رساالة الففارانصوفیانه، تشابه معراج با برخي نیار داستاني از جمیه: 

و منواب  اسوممي و  جاويود ناموهبتدا به منواب  معوراج در ا ،استز در گفتار نخست از اين فصل (1) 3کمدی التي

، «سونايي غرنووی»، «بايريود» ةهای صوفیانتثییر معراج پیامبر )ص( بر اقبال پرداخته استز وی در ادامه به معراج

های معوراج پیوامبر بوا نیر پرداخته استز در بخش پاياني نیور بوه بیوان مشوابتت« عربيابن »و « عطّار نطق الطّیرم»

 پرداخته استز کمدی التيو  بتشت گمشده، جاويد نامه، سالة الففرانر همچون  نیاری

عوراج اسوت کوه م جاويد نامه(، به موضوع و محور اصیي 199ص « )پیش از عروج»الدّين در گفتار جمال

طو به حال و هوايي که اقبال داشته اشاره و نغاز ايون حرکوت  اقبوال »کنود: اقبوال را چنوین توصویف مي توسوّ

نغازد که سرشار از احساس غربت انسوان در ايون دنیوا اسوتز او در میوان اش را با مناجات و دعايي ميسروده

نگرد و خوويش را در زنجیرهوای زموان و ش مييابدشز به خودمردم در پي يافتن دوستي وفادار است امّا نمي

نورد تا او را از اسارت زمان و مکان رها سوازد توا بوه يابد و از اينجا است که به خدا روی ميمکان گرفتار مي

اقبال در اين ديدارها، پیرامون موضوعات مختیفوي چوون: ديون، »(ز 199ص « )سوی هدف خود رهنمون شود

عیان مغور  و مودّ خوانوديفرامگوهای خود به اسمم وگفت نورد و در همةميه سخن به میان عرفان و فیسف

 (ز113: 1333)ندا، « گیردرا به باد انتقاد مي

( به شرح سفر خیالي اقبال با همراهي پیر و مرشودش موالنوا 191ص « )عروج در افمک»مؤلّف در گفتار 

وگو بوا يکوي ها به زيارت و گفتاز اين فیک که در هر يکی که در افمک مختیف داشته و اينسیر و سفر و

معتقد اسوت کوه فیوک قمور، نخسوتین  ،الدّينجمالز پردازدگردد، ميهای معروف تارير نائل مياز شخصیّت

کنود در اين فیک، مولوی او را به غواری دعووت مي، فیکي است که اقبال به همراه موالنا به نن راه پیدا کرده

ان نخورت و ايون دنیوا بوه جتو که عارفي هندی است دربوار « دوستجتان»به اسش  در اين غار با شخصيو او 

نگواه رسوالت  اقبال فیک قمور را بورای بیوان تفواوت»توان گفت که مي ،در واق  زنشیندگو ميوبحث و گفت

 (ز198ص « )های فیسفي اختصاص داده استانسان و ديگر مرهب )ص( به مسثلة محمّد

                                                 
1. paradise Lost 

2. Faust یا   Faustus 

3. La Divina Commedia 
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د عطّوارقاد مؤلّف، اقبال با همراهي پیر و مرشدش، موالنا، بوه نن راه پیودا کورده، فیوک دوّمین فیکي که به اعت

و « الودّين اسودنبادیجمال»کنود، وگو ميها ديدار و گفوتهايي که شاعر در اين فیک با نناستز شخصیّت

 (ز191ص )سیاستمدار ترک است « اپاش شیحی دیسع»

معتقد است: فیک زهره سوّمین فیکي است که اقبال با همراهي موالنا در مسویری کوه جتوت  ،الدّينجمال

هايي را رسوند نشوانههوا بوه ايون فیوک ميکه نناندز هنگامي اند به نن وارد شدهرسیدن به ذات حق طي کرده

موالنوا در ايون  هايي کوه اقبوال و(ز شخصویّت112ص )دهود ميخبور  يپرستبت  بینند که از پیدايش دوبارمي

 بردندزمي به سرهستند که در وض  نامناسبي  (8)«کچنر»و « فرعون»کنند فیک مشاهده مي

بینند که بور فیک مرير، يکي ديگر از افمکي است که هنگام ورود اقبال و مولوی به ننجا پیرمردی را مي

بورد و بوه توصویف مي (1)«مرغودين»نوام  شترهای مريخي بوهبه ها را در ادامه نن ،ای ايستاده استز پیرهروی تپّ

الودّين در بیوان ايون شوتر چنوین پردازدز جمالهای بد است، ميجام  تمام صفات نیکو و خالي از انديشه ننکه

اروپوايي و  تمدّندنیای اسممي خبری نیست و از  یهايماندگعقبروشن است که در اين شتر از »گويد: مي

 (ز111ص « )رساند، خالي استخود دارد و به بشريّت زيان مي در درون تمدّندردهايي که اين 

شووند کوه رو ميهاند روبتش شدهديني متّبه بي که يکسانبا ارواح سه تن از »اقبال و موالنا در فیک مشتری 

در  عر مورهب بابیّوتشوا (19)«العاني ةقارّ »و  (3)«اسداله غالب»، شاعر هندی (6)«جحمّ بن منصور نیحس»از:  ندعبارت

 ز(113ص « )ايران

تجمّ  افوراد پسوت و  رسد زحل استز اين فیک، محلّنخرين فیکي که اقبال با همراهي موالنا به ننجا مي

هوا را در ايون فیوک مشواهده ل ننااقبو کوه یافورادانودز وطن و مردم خود خیانت کردهبه ای است که فرومايه

هووا و عووراب و مؤلّووف در ادامووه بووه بیووان سووختي هسووتندز (12)«صوواد  دکنووي»و  (11)«جعفوور بنگووالي»کنوود، مي

 پردازدزفیک ميدر اين  دهای موجویگرفتار

، حواال اقبوال و موالنوا سوفر خوود را بوه نن سووی گانهشوشبا پايان يافتن و پشت سر گراشتن اين افمک  

 یسوف نلماني استزفی (13)«نیچه»کند کنندز شخصیّتي که اقبال در اين مسیر او را مشاهده ميافمک نغاز مي

پوردازد و کنند قبل از رسیدن به بتشت، اقبوال بوه توصویف بتشوت مياقبال و موالنا در مسیری که طي مي

کنند، قصری است که از مرواريود سواخته شوده اسوتز موالنوا های بتشت مشاهده مياوّلین چیری که از نشانه

رونودز يکوي از ايون زموین ميقصر سه پادشاه مشر  در بتشت بهز کندمعرّفي مي (11)«ساءشرف النّ»اين قصر را 
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س افغانستان کوه بوه مخالفوت مؤسّ (18)«احمد ابدالي»يکي ديگر از اين پادشاهان ز است (11)«شاه نادر»پادشاهان 

پادشواه هنودی کوه در میوان هنوديان بوه سویطان شوتید معوروف اسوت، « تیبو»ها با غرب پرداخته و نخرين نن

 (ز121ص باشد )مي

 وگو میوانزمین داشته و پوس از اتموام گفوتاه موالنا با اين سه پادشاه مشر ال پس از ديداری که همراقب 

گويود: برخیور و شواعر در پیشوگاه التوي و مولووی بوه اقبوال مي رسوديفرامجدايي موالنا و اقبال  لحظة»ها نن

اسوممي اسوت  اصومح جامعوة ةها که در زمینپاسر تمام پرسش کند و قیش التيهای خود را مطرح ميپرسش

افتود و صودايي بور زموین مي هوشيب(ز در پايان اين راه تجیّي حق بر اقبال ظاهر و وی 128ص « )نويسدرا مي

شوودز حسون تمام مي نيد و معراجگونه است که اقبال به هوش ميدهد که به زمین برگرد و اينبه او فرمان مي

 زباشدجاويد و نسل جديد ميسخن اقبال به فرزندش ختام اين مبحث 

( بر نن بوده است توا بوه بررسوي 126ص « )جاويد نامهگرار بر تحقیق در نیار تثییر»ن در گفتار الدّيجمال 

انودز وی عوامول دخیول در ايون ر بودهاقبوال موؤیّ جاويود ناموهمناب  و نیاری بپوردازد کوه در تودوين و نوشوتن 

بررسي ادبیّوات اروپوايي  ز2از ادبیّات و فرهنگ اسممي  اويد نامهج تثییرپريری ز1را در دو بخش  یریگشکل

 بر نن، مورد بحث و بررسي قرار داده استز

 ،دانود کوه بور اقبوال توثییر گراشوته و وی تحوت توثییر ننرا يکي از منوابعي مي ص() امبریپ، معراج مؤلّف 

ص( ) امبریوپاقبوال از معوراج  ریگیشوکل ده استز وی در اين مضمون و نحوو ز جاويد نامهدست به نگارش 

امبر از معوراج پیو نظر محتوا و هش از نظور سواختار هنوریاقبال از جمیه کساني است که هش از »گويد: چنین مي

نن برای هور انسواني نشوانگر دگرگووني روحوي و روانوي اسوت و  اهمّیّتمعراج و  تثییر پريرفته استز انديشة

ي پديد نمده است و پیوسته ايون انديشوه در درون وی بالیود و مسوتحکش برای اقبال اين انديشه در دوران جوان

 (ز11: 1311)الهوری، « های فیسفي او شدشد تا سرانجام بنیاني قوی برای ديدگاه

نه تنتا کاری ناپسند نیست، بیکه کواری اسوت )ص(، اقبال با پیامبر  یهمانندسازمؤلّف اعتقاد دارد که اين 

در پايوان ايون مبحوث . در جتوت هماننودی بوا وی)ص(، های پیامبر ايجاد ويژگي مثبت و در راستای ظتور و

در  موجوودها هوا و شوباهتاقبال از معوراج پیوامبر و ذکور تفاوت تثییرپريریالدّين ضمن بیان چگونگي جمال

ای گونوهکیّوي ايون منظوموه را از نظور سواختار و محتووا به چارچوبشاعر »ها، به اين نتیجه رسیده که: میان نن

 (ز133ص « )ص( برگرفته است) امبریپمستقیش از معراج 
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اش به نن توجّه داشوته، از مناب  اسممي که اقبال در تحرير رساله تثییرگراردوّمین منب   الدّين،به نظر جمال

بايريود » معوراجکوه خوود بوه الوف:  هايي است که در باب معراج صوفیان نگاشته شوده اسوتها و رسالهکتاب

 (16)«عربويابون » معوراجو د: « نیشوابوری عطّوار» منطوق الطّیور، ج: (11)«سنايي غرنوی» معراج نامة، ب: «طاميبس

 زشودتقسیش مي

شوتود صووفیان »بر اين اعتقواد اسوت کوه:  ،هااقبال از نن تثییرپريری افرون بر بیان اين نیار و نحو  ،مؤلّف

قطوره در دريوا و  فورورفتنی است، فنايي که بسان ص(، فنا در ذات خداوند) امبریپوحدت وجودی برخمف 

« بنابراين، اقبال نگاهي پیامبر در هدف شتود را بر نگواهي صووفیانه برتور دانسوته اسوت؛ ناپديد شدن نن است

 (ز131ص )

های سویوک را رؤيايي است که نشوانه ديريبامعراج »گويد: چنین مي معراج بايريد بسطامي الدّين دربار جمال

« مانند رمری برای رسیدن بوه خداونود و مقوام شوتود اسوت معراج در نظر او، قصّةنماياندز گام به ما ميم به گا

 (ز131ص )

پوردازد و اقبال موجود اسوت، مي نامة جاويدبا  معراج نامة سنايي غرنوی که میان به تشابه موضوعيمؤلّف 

گونوه کوه در گراشته، همان (13)لعباد الي المعادسیر ا نن رااش که اسش شود که سنايي در معراج نامهيادنور مي

شودن بور تعیّقوات  گرارد و پس از چیورهسوی افمک ميديديش، با همراهي مرشد و پیری پا به نن جاويد نامه

ذات حق، رسوالت بازگشوت بوه دنیوای موادّی و تبییوخ ديون خودا در بوین موردم را بور عتوده  دنیوی و مشاهد 

« ی است و هنوز از بند تکییف خود رهوا نشوده اسوتنايي( پیوسته اسیر دنیای مادّچون او )انسان = س»گیرد مي

 (ز138)

هوای موجوود در بوه اختمف نیشابوری و جاويدنامة اقبال، عطّار منطق الطّیر ضمن بیان شباهت میان ،مؤلّف

پوريری بوه گموان در حقیقوت ايون تثییر»ذکور کورده اسوت:  گونهنيبدها را ها نیر پرداخته است و ننمیان نن

در اين ایور يکسوان اسوت ولوي که همان عروج به سوی کمال است  ارنده بسیار ناچیر است و انديشة بنیادینگ

بیان اين دو وجود دارد و شايد تنتا مورد اشتراک میان ايون دو در مقوام شوتود باشود،  فاصیة زيادی میان شیو 

نوود و از خداونوود هسووتي همیشووگي و جوواوداني را کنشووان را بووا هسووتي خوودا پیوودا ميکووه سووالکان هستی ننگوواه

 (ز131ص « )گیرندمي

 اسوتز توثییر پريرفتوه ،جاويود ناموهدر نوشتن  عربيابن  فتوحات مکیّهکه اقبال از  معتقد است ،الدّينجمال

 ه تشوابه و تفواوتي کوهدر ادامه ب فیان وجود دارد، سخن گفته وبه تفاوتي که میان معراج پیامبر با ديگر صو یو
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معوراج خوود  دربار  ،عربيابن »نورد: چنین مي ،اين مضمون بار با اقبال است اشاره و در عربيابن  میان رسالة

، بوا جاويود ناموهکتواب  مةحسن چودهری در مقدّ محمّدو  ستسخن گفته ا فتوحات مکیّهدر کتاب ارزشمند 

 (ز136ص « )پرداختوه اسوت عربويبون هوا، بوه تطبیوق معوراج اقبوال و اوجود اختمف زياد در اهداف و انگیره
يکي از صوفیان مکتب طريقت اسوت و ايون هموان پیوری  عربيابن »سخنان وی چنین است:  خمصة

ای رفتوار نموتموام نيینوة (29)هیّومکفتوحوات او را به کشف و شتود رسواندز در نتیجوه کتواب  است که

هوا بوس دشووار اسوت و ايون اهايي که دريافوت ننپر است از معمّ عربيابن معراج  ؛ وروحي اوست

کوشوید از حقوايق پوس از مي عربيابن  که يحالشودز در ديده نمي جاويد نامهای است که در مسثله

)چوودهری، « مرگ پرده بردارد، امّا همة کوشش اقبال برای چگونگي رسویدن بوه جواودانگي اسوت

 (ز39-32: 1381
دهود ولوي تثییر گرفته يا نه؟ حکش به تثییرپريری اقبوال ميبه اين سؤال که نيا اقبال از ابوالعمء الدّين جمال

بعضوي » شوودزهوا پیودا ميتفاوت و وجوه اختمف زيوادی میوان نن ،معتقد است که با وجود اين تثییرپريری

شود، ابوالعمء شویطان را در جتونّش در حوالي ها در اين دو سفر در رويارويي با شیطان پیدا ميشباهت

گوی او وای در گفوتو نکتوهکشید، امّا اقبال او را در فیک مشتری يافت راب ميديد که به شدّت ع

با ابییس وجود دارد که هر دو شاعر به ابراز نن میل دارند و نن اين است کوه شویطان بوه دلیول اينکوه 

ص « )شوماردداند و نفرينش انسان را از خاک، خود را از انسان برتر مينفرينش خود را از نتش مي

 (ز321: 1381ی، ( و )رزک: المعر112ّ

، بوه بیوان جاويود ناموه اسممي در تودوين و نگوارش رسوالة پريری اقبال از مناب تثییر مؤلّف در ادامة تفسیر

بتشوت پردازد که در ادبیّات غرب موجود بوده و بر اقبال تثییر گراشته استز وی اين مناب  را شوامل منابعي مي

 .داندمي 2«دانته نلیگیری»ایر شاعر ايتالیايي  کمدی التيو « گوته»ایر  فاوست، 1«مییتون»ایر  گمشده
پوردازد و اند، بوه بحوث ميتفاوت ديدی کوه اقبوال و مییتوون نسوبت بوه شویطان داشوته الدّين دربار جمال

ر نن وی همانند مییتوون بو چراکهداند نه محتوايي؛ تثییرپريری اقبال از مییتون را يک تثییرپريری ساختاری مي

ی و محسوس رؤيوت و لموس کنود بوده که احساسات پاک دروني را در فضا و دنیايي فراتر از اين دنیای مادّ

                                                 
1. John Milton (1608-1674) 

2. Dante Alighieri (1265-1321) 
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دانود و در تثییرپريری اقبوال را توثییری مسوتقیش نمي همچنیناستز وی  رفتهيپر ریتثیو به همین سبب از اين ایر 

يک توثییر مسوتقیش و نشوکار نیسوت، بیکوه بیشوتر ، معراج نامهتثییر بتشت گمشده بر »گويد: اين باره چنین مي

 (ز118ص « )شوديک تثییر مثبت است که به روش بررسي موضوعات متافیريکي محدود مي
اسوت  کند، بیکه بور ايون عقیودهنمي را ردّ فاوستاقبال از گوته و توجّه داشتن به  تثییرپريریالدّين، جمال

در فرهنوگ و ادب های رايو  نشوثت گرفتوه باشود، از انديشوه که از فرهنگ غوربها قبل از ننکه اين انديشه

 ايشز وی در خاتموةناصوواب افتواده غرب بدانیش بوه جواد  از ننِها را که بخواهیش اين انديشهاسممي است و اين

را تمش برای رسیدن به پیشرفت و صوعود در مسویر تکامول  جاويد نامهو  فاوستاين مبحث تشابه موجود در 

بور  فاوسوتتوثییر »ت: گفته اس« قافة اآلملانياةاقبال والثّ  حمّمد»عنوان  باای راشد الحیدری در مقاله دزدانروح مي

کورد کوه ايون کتواب ر ميتر استز اقبال تصوّاقبال از هر کتاب و متني در ادبیّات اروپايي عمیق روح و انديشة

-21: 1383« )بیند و استوار موردم نلموان اسوت داند که نمادی از اراد ه مي، گوته را شخصیّتي برجستپر نوازه

 (ز31

ده اسوت: اشواره کور گونوهبدين دانته کمدی التياقبال از  نحوه و زمان اين تثییرپريری الدّين دربار جمال

 کمودی التويدانته در   هايش شیومردم زمان خود، بتترين روش را برای انديشه وی با سنجیدن ذو  و قريحة

دانود و يوادنور اين مطیب، اين دلیل را تنتا دلیل محکش و قطعي ایرگرار بور اقبوال نمي ادامة ديدز امّا مؤلّف در

در میان مسیمانان همان تثییری را بر جای گورارد  جاويد نامهشايد اقبال در پي اين بوده است که »شود که: مي

 ةرا پديد نورد کوه همو یاتازهن جريا کمدی التيای که گونهبر مردم ايتالیا گراشته استز به کمدی التيکه 

-119ص )« های اروپايي مسیحي در قرون وسطي رنوگ و بووی فرهنوگ ايتالیوايي بوه خوود گرفتنودفرهنگ

 (ز111
 معاصر عربیآن در ادبيّات  رباعيّات خيّام و ترجمة .1-2-1

پرداختوه اسوتز وی  معاصر عربيهای نن در ادب مؤلّف در فصل دوّم به بررسي رباعیّات خیّام و تثییر ترجمه

 کوه نن فارسويهای کار خود را در اين فصل با سه محور اساسي شروع کورده اسوت: رباعیّوات خیّوام و ريشوه

 ابتدا به معرّفي خیّام، شعر او، اصالت و عدم اصالت رباعیّات ايشان و معیارهای نقد رباعیّات پرداخته استز

و توثییر ايون « جرالود فیتور» ترجموة به ويژهرباعیّات خیّام های انگییسي اين فصل به ترجمه از در گفتار دوّم

)مستقیش و غیور مسوتقیش(  عربيهای پرداخته استز در گفتار سوّم همین فصل به ترجمه عربيدر ادبیّات  ترجمه
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های غیور پرداخته استز وی کار خود را در ايون مبحوث بوه ترجموه عربياز رباعیّات خیّام و تثییر نن در ادب 

های مستقیش )احمد رامي، احمد حامد صرّاف( محدود کرده کوه در ضومن )بستاني، سباعي( و ترجمه مستقیش

 ها پرداخته استزهای مترجمان در اين دو نوع از ترجمهيک از اين مباحث به نقد شیوه هر

رار دارد که نرامگواه او در کجوای ايوران قوو مکان تولّد و وفات خیّام و اين( به زمان 111ص الدّين )جمال

انود، پرداختوه و از خیّوام سوخن گفته که در رابطه بوا انديشوة نابعيپرداخته است و وی در ادامه به اشخاص و م

نزهاة األروا  و روةاة األفارا  يف تاواري  کتاب  و از مناب  متشّ صاد العبادمرصاحب کتاب « الدّين رازینجش»به ها نن
بوه طرفوداری از خیّوام وی  ز(113ص اشاره کورده اسوت )« حمود شترورزیم» ةنوشت ريناملتأخّ مني و املتقدّ  ءاحلکما

الودّين، جمالز دانودپردازد و جم  شدن شاعر و فییسوف بوودن را در شخصویّت وی دو چیور متنواقی نميمي

فیتر جرالد دانسته و بر ايون نظور اسوت کوه از  شاعر را مديون ترجمة به عنوانم عیّت شترت و مطرح شدن خیّا

اند های او سوود جسوتهديشهاز ان هاو ننن به بعد، خیّام مورد توجّه اديبان کشورهای مختیف قرار گرفته نن زما

نیر به اين موضووع اشواره کورده اسوت  غنیمي هملالدّين، از جمال پیشکه  (ز الزم است اشاره شود181ص )

 (ز119-111: 1313)

شواعران عورب  ننچوهپردازد که با ام در وصف شراب ميای از رباعیّات خیّالدّين به منکر نبودن پارهجمال

گسواری را نواتواني و خسوتگي اند متفاوت استز وی ديد خیّام نسبت به وصف باده و بادهدر اين زمینه سروده

خیّووام رموور  اب در انديشووةشوور»گويوود: دانوود و در ايوون مضوومون چنووین ميای هسووتي ميام از درک معمّووخیّوو

کس در پوي گشوودن راز نن باشود را نواتوان خواهود ای هستي است؛ چوون هورمعمّگرداني از تفکّر در روی

 (16-11: 1311)رزک: دشوتي،  «عیوي دشوتي»عای کساني چون الدّين به ردّ و انکار ادّ(ز جمال118ص « )ساخت

 ربوه شومانموادی از معرفوت حوق  نن رادانند و پردازد که ديد و تعبیر خیّام از شراب را وصف صوفیانه ميمي

 نورندزمي

 عربويانگییسي فیتر جرالد از رباعیّات خیّام بور ادبیّوات  ه است تا به چگونگي تثییر ترجمةمؤلّف بر نن بود 

های ترجموه نظیور اسوت کوه از میوان هموةیوری بيفیتر جرالد، ا ترجمة»گويد: اين زمینه چنین ميو در  بپردازد

 (ز166ص « )خود درکشیده است سویها را به و ديگر زبان زبانعربانگییسي، اديبان 

 فارسیو  عربیليلی و مجنون در ادبيّات  .1-2-9

داسوتان لییوي و مجنوون  هايي که مؤلّف در فصل سوّم اين باب به تحییول و بررسوي نن پرداختوهنمونه يکي از

پوردازدز مي سرچشومة ننبه معرّفي داسوتان و  ابتدا است که گونهبدينالدّين در اين مبحث، جمال استز شیو 
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کتون، انتقوال  عربوياين موضوع را در چند مبحث جداگانه، تحت عناوين مجنون لییوي در ادبیّوات  سپس وی

تطبیقوي ايون موضووع در ادبیّوات  در بخش نخر اين مبحث به مقايسة و فارسيموضوع مجنون لییي به ادبیّات 

 پرداخته استز فارسيو  عربي

( نخسوتین کسوي   هووز 318ابوالفرج اصوفتاني )متووفي »گويد: ن مياين داستان چنی وی در رابطه با ريشة

الودّين، تنتوا جمالز (223 ص« )پرداخته اسوت« مجنون لییي»به موضوع  (21)األغااياست که در کتاب معروفش 

 ابون قتیبوة ءعراالّشا عر والّشاابووالفرج اصوفتاني و  األغاانینیاری که در رابطه بوا ايون داسوتان ذکور کورده، هموان 

تواند به نگواهي موا های زياد ديگری نیر وجود دارد که ميينوری است، اين در حالي است که نیار و کتابد

 زنسبت به اين موضوع کمک کند

انتقوال موضووع مجنوون لییوي بوه »الدّين در بخش دوّم از اين مبحث )لییي و مجنون(، تحوت عنووان جمال

پرداختوه اسوت و بور نن بووده توا  فارسويدبیّات عرب به ادبیّوات انتقال اين موضوع از ا  به نحو« فارسيادبیّات 

اين داسوتان صوورت  ه وسییةمسیمان را از طريق انتقال و تحوّل موضوعي که ب میلارتباط فرهنگي و ادبي میان 

قویس در زنودگي و درد و »گويود: اخمقي ايون داسوتان چنوین مي ات برساندز وی در رابطه با جنبةگرفته به ایب

وززز در صحرای حجاز و نجد در اوايول عصور  «کثرّي عّزة»و  «بثينه»ای عشق، الگوی عاشقان صادقي مانند هرن 

 (ز231)ص « اسممي بوده است

قویس بوا  چراکه ؛داندواقعي عشق عفیف مي ها، قیس را نمونةگونه داستاناخمقي اين وی ضمن بیان جنبة

ال به لییوي بواز از تومش خوود در عشوقش بوه لییوي دسوت وجود عیش به سختي راه در پیش گرفته و عدم وص

ه مجنوون شیفتگان بوررگ عشوق، خاصوّ »گويد: اين در حالي است که غنیمي همل در اين رابطه مي برنداشت

 (ز826: 1313« )اند، عرری نیستندلییي و ديگران چون مجنون از بیگانه و خويش

، بواز بوه برتور بوودن فارسوينسبت بوه زبوان  عربيبان الدّين، ضمن اعتقاد به پیشگامي و گستردگي زجمال

هوا را در ايون زمینوه سورنمد و برتور کنود و ننمياعتوراف های بینود در پرورانودن داسوتان زبوانفارسياديبان 

کنود کوه توانسوته اسوت بوا متوارت وی در ادامه به توانايي اديبان ايرانوي، از جمیوه نظوامي، اشواره مي داندزمي

 کوه تنتوا جنبوة تواريخي داشوته، بگیورد و جنبوة ا از ادبیّات عربموضوع داستان لییي و مجنون ر ،نظیر خودبي

در  را نن، لوب مثنووی بورای ايون داسوتانارا به نن اضافه کند که در نتايت با برگريدن ق يشناسييبايزادبي و 

 پانرده هرار بیت سرودز
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نبووغ او در »گويود: وی چنوین مي دربوار  ايران تارير ادبيدر کتاب « ادوارد براون» ،انگییسي شناسشر 

تر بوده است، او زاهدی متّقي بوده، اسوتثنائاً میان شعرای ايران کمتر رقیب داشته، شخصیّتش از نن هش کمیاب

نمايي، پودر و شووهری متربوان و و مستقل، هوشمند و عاری از خود خوددارو تعصّب،  يپرستخرافهعاری از 

 ز(119: 1311)براون، « وده استاب برسخت بیرار از ش

بوین »چنوین اسوت کوه:  ،الودّينايون داسوتان در نظور جمال ةتوان گفت که طرح و خمصمي ،کیّي به طور

شوود و غیورت و سوال او در مکتوب، عشوقي نغواز ميکودکي به نام قیس )قیس بني عامر( و لییي، دختور هوش

شووهری نوادلخواه بوه نوام  نوردز لییي به خانوةپديد ميان  شور معصوم، م در سر راه اين عشق پر عربيتعصّب 

شوود و سور يابد، مجنون واقعوي ميای نميپدر و از وساطت نوفل، بتره رود و قیس که از مداخیةيابن سمم م

گیورد نوه خبور وفوات پودر و موادر کوه دور از او و در غوش او گرارد و با جانوران صوحرا انوس ميبه بیابان مي

رسواندز در ايون میوان لییوي نورد و نه مرگ ابن سمم او را به وصال و کوام ميرا از شیدايي بازميمیرند، او مي

گويود و جوان بوه دوسوت رود، )ای دوسوت( ميمیرد و مجنون هش وقتي بور سور تربوت او موينیر به ناکام مي

 (ز13: 1331)رضايي ارداني، « دهدمي

 ترجمه و ادبيّات تطبيقی .1-2-3

کوار   پرداخته استز وی محودود معاصر عربيو تثییر نن در زبان و ادب  فارسينیار  سي ترجمةمؤلّف به برر

، ارتبواط بوا (22)جموالعبوده اختصواص داده اسوتز موضووع نشونايي وی بوا سوید  محمّودخود را به نیار شیر 

 ، از محورهای اساسي مورد بحث وی استزفارسيايراني و استشتاد به شعر  نگارانروزنامه

الودّين د جمالسویّ ةطیبانوهای اصومحها و انديشوهنظريّهاقبال الهوری و  نوشتةالدّين در اين گفتار به لجما

الارد کتواب  ترجموةکند و در اداموه بوه اسممي دعوت کرده، اشاره مي تمدّناسمم و احیای  را بهکه مسیمانان 
و بوا همکواری عوارف  (23)«عبده محمّدشیر » طتوسّپرداخته و يادنور شده که اين کتاب  عربيبه  هرينيعلی الادّ 

 (ز218ص ، ترجمه شده است )عربيبه  فارسياز زبان « ابوتراب افغاني»افندی 

هوا و ايرانیوان و برشومردن ويژگوي و فضوايل اخمقوي نن عبوده دربوار  محمّودن بیان سخنان ضم ،مؤلّف 

هوای سیاسوي منتشور پردازد که مقالوهي ميديدگاه کسان عبده و ردّ محمّددعوت به وحدت اسممي به دفاع از 

دهنود و انتشوار ايون الدّين نسوبت ميد جمالايران و افغانستان و هند را به سیّ دربار  عاروة الاویقی شده در روزنامة

بیننودز وی در ايون مضومون و در پاسور بوه ايون عبده در تناسوب نمي محمّدمقاالت را با نگاهي و دانش شیر 
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 دربوار  عاروة الاویقی های سیاسوي منتشور شوده درمقالوه»عماره بر اين باور است که  محمّد: نوردافراد چنین مي

ها ممکون چون اين مقاله ؛عبده محمّدنه شیر  ،الدّين نسبت داده شودد جمالهند و افغانستان و ايران بايد به سیّ

، بوه نقول 231ص « )اهنوگ باشودبه اين مسائل هم عبده و نوع اهتمامش محمّدنیست که با میران توانايي شیر 

 (ز231: 1312، عمارهاز: 

کنود عبده، بیوان مي محمّدالدّين در پايان اين مبحث عیّت تثخیر ذکاءالمیک را از انتشار درگرشت جمال

طبیعت انسوان دوسوت نودارد، چنوین خبرهوايي را  زيرا»گونه بیان کرده است: که فروغي اين عمل خود را اين

 (ز133: 1381رضا،  )رشید« شر کندت، مندارديموابه تپش و دستانش را به لرزه که قیب نويسنده را 

الدّين در بواب عبوده بیوان شوده اسوت، موضووع جمال السّعید محمّدهای کییدی که در گفته امّا نکتة

 تعواممتاز سوی عبده و نیور تثکیود نن روشونفکر بوررگ بور ايجواد  فارسيبرخي نیار زبان  ةترجم

 زهای مسیمان استن میّتفرهنگي میا

 نتيجه. 9
ه بوه مباحوث نو ،الدّين در پرداختن به رويکرد ادبیّات تطبیقي، بیشتر بوه اسواس و ماهیّوت ايون دانوش نظور داردز جمال1

ادبیّات تطبیقي به سه گرايش؛ گوته و ادبیّات جتواني، مکتوب  رسد، وی در مسثلةبه نظر مي جنجالي و مورد اختمف و

 ها نظر داردزب امريکايي بیشتر از ديگر گرايشفرانسوی و مکت

ه ادبیّات تطبیقي، نوه های ادبیّات تطبیقي، بر اين نظر است کبرخي جريان یخودمحوروی ضمن نکوهش تعصّب و  ز2

 داندزساز تقويت و رشد ادبیّات بومي ميزمینه نن راشود، بیکه ضعف و سستي در اصالت ادبیّات بومي نمي تنتا ماية

روی به ماهیّت ادبیّات تطبیقي، مثبت است و عیّت شک و ترديد برخي نسبت به اين دانش را زيواده الدّينگاه جمالنز 3

گیوری از ادبیّوات ديگوری را حفوظ اصوالت فوردی و داند و شرط اصیي در بترهاديبان عرب نسبت به ادبیّات غرب مي

بیشوتر بوه نظورات و  وی کنودزفايي ادبیّات بومي فوراهش ميداند که در اين صورت، زمینه را برای رشد و شکوقومي مي

شوود کوه کوش و کاسوتي از های وی در ايون خمصوه ميهای امثال غنیمي همل و طه ندا معتقد است و تمام گفتهگفته

 ندزکنگیری است، رعايت نمياين بتره که اصول و قوانیني را که الزمة ادبیّات تطبیقي نیست و از جانب اديباني است

اسوت ادبیّوات تطبیقوي و خوارج از نن  تحقیق به موضوعاتي کوه در گسوتر  هایها و روشالدّين در بیان زمینهجمال ز1

پردازد و به وسايل انتقال ادبیّات از يک میّت به میّتي ديگر اشاره داردز وی در اين فصل بیشتر به غنیموي هومل و توا مي

گونوه کوه ها را نیور همانها اضافه نکرده، حتّي عنووان فصولدی به اين گفتهحدودی به طه ندا نظر داشته و مطیب جدي

 ای نکرده استزگیری زياد، به اين مناب  اشارهغنیمي همل گفته، بیان کرده ولي با وجود اين بتره
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وی نیار اديبواني  ستزدانرا از مناب  صوفیانه برتر مي جاويد نامهپريری از پیامبر در تدوين ين نگاهي و تثییرالدّجمال ز1

گورار والعمء معرّی را از منواب  تثییراب رساالة الففارانو  عربيابن  ، معراج نامةسنايي حديقة احلديقاه، عطّار منطق الطّیرچون: 

تر رنوگ از مناب  غربي پر جاويد نامهدانسته است و نقش اين مناب  اسممي را در نگارش  جاويد نامهاسممي در نگارش 

 چراکوهپريری اقبال از مناب  غربي، اين تثییر را يک تثییر ساختاری دانسته تا محتوايي؛ وی ضمن اعتقاد به تثییر داندزمي

دانته، توجّه داشته است و  کمدی التيخصوص، ممي به کار رفته در اين نیار به اقبال، تنتا به عناصر اس :توان گفتمي

 ت را با نگاهي جديد در ایر خود برجستگي، بخشدزتمام تمش خود را به کار گرفته که اين تثییرا

 دهودکه نيا خیّام فییسوف و منجّش بوده يا شاعر، نظر به جم  بودن هر دو در شخصویّت وی ميالدّين دربار  اينجمال ز8

ا رو انسواني اسوت جبرگورا؛ زيورضا و قدر التوي تسوییش اسوت، از ايون است که خیّام انساني است که در برابر ق و معتقد

نيود و هویچ ای هستي، خیّام را به اين باور رساند که انسان اصوالً مجبور به دنیا مياحساس ناتواني از يافتن پاسر به معمّ

فیتر جرالد در ابتدا مخاطبان زيادی نداشوته،  که ترجمةکه بر اين نظر است اين ؛ وندارداختیاری در تعیین سرنوشت خود 

یدا کرده استز افرون بر اين از نظر وی فیتر جرالد به اصل رباعیّات تووجّتي نداشوته امّا در گرر زمان، شترت بسیاری پ

مضوامین توبوه و اسوتغفار در نبودن  همچنینوی  داند نه بنیادیزاو از رباعیّات را يک تشابه ساختاری مي ترجمةاست و 

خواب رباعیّوات بورای ا وی در انتنورد؛ زيورموي بوه شومارمنظوم فیتر جرالد را نوعي ضعف و کاستي برای وی  ترجمة

محوور  ينوشبادهاش که حاکش بر منظومه رباعیّاتي با شیوه و انديشةخیالي خويش هماهنگ بوده و چنین  قصّةترجمه با 

 باشدزبنیادی نن است، در تضاد مي

عر و الشوّ  نوابعي چووناز م نپرداختوه اسوت و لییوي و مجنوون اجتماعي داستان - يخيهای تارالدّين به بیان ريشهجمالز 1
در همان مسیر غنیمي همل، طه و فاقد نونوری است و  اصفتاني بتره گرفته األغانيابن قتیبه دينوری و بیشتر از  ءعراالشّ

هوا در ايون بوه نواتواني عرب ،های بینود عاشوقانهضمن اعتقاد به برتری ايرانیان در منظومهنتاده است و  گام ندا و کفافي

ادبووي و  انوود و از جنبووةخي نن بررسووي کردهتوواري ان لییووي و مجنووون را در حوودّ جنبووةکنوود کووه داسووتزمینووه اشوواره مووي

در وی ادبیّات تطبیقي گورايش داشوته و بیشتر به مکتب فرانس ،الدّين در اين زمینهجمال اندزنن غافل مانده يشناسييبايز

های اسوممي تثکیود یار فرهنگي مشترک میان سورزمینکه بر ناسممي ادبیّات تطبیقي  نظريّةپرداختن به اين موضوع به 

 دارد، نیر نظر داشته استز

را جتوت بیودار سواختن  هرينيالارّد علای الادّ ضمن دفاع از دانش و فضل عبده، تمام تمش وی در ترجمة الدّين جمال ز6

 داندزها در مسیر استقمل و پیشرفت ميت اسممي از خواب غفیت و هدايت ننامّ
 

 هانوشتپی. 3

پور و حسوین کیواني از سووی انتشوارات دانشوگاه صفحه به همّت دکتر سوعید حسوام 321در  1363( اين کتاب در سال 1)

 شیراز، روانة بازار گرديده استز
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فته معنای اصطمحي بر نن غالوب گرديود )غنیموي هومل، امّا رفته ر« افسانة خرافي کوتاه است»( فابل در اصل به معنای 2)

 (ز31: 1313

أیار )منتشر ساخت و میگل نسوین بمسویوس در کتوابش  1633-1632های هايش را در سال( نرتورگراف نتاي  پژوهش3)
 (ز81: 1363الدّين، را خمصه کرد )جمالنن  (اإلسالم يف الکوميدای االهلية

  و نظیر است، شواعر خومّلماني که يک ایر ادبي و فیسفي کشخصیّت يک افسانة عامیانة نيا يوهان فاوست ش فاوست( 1)

 (ز361: 1313( است )غنیمي همل، 1113-1632) (Goethe) دانشمند معروف نلمان يوهان ولگانگ فون گوته

فکوری قورون وسوطای مغورب ترين محصول ادبوي و و بررگ ترين شاهکار ادبیّات ايتالیاترين ایر دانته و بررگ( بررگ1)

دری شمار نمده است و محصوول دوران بیسوت سوالة غربوت و دربوهترين نیار ادبي تارير جتان به رگو يکي از بر زمین

 (ز32-31: 1368دانته است )نلیگیری، 

بوا در دانشکد  نظامي بريتانیا درس خواند و همراه  "Lord of Khartom and Broom" (1318-1619( نلفرد کچنر )8)

دی در سودان نغاز کردز در حممت خود را به پیروان مت 1661رفت و در سال  1661گروهي برای نابودی قبرس در سال 

سوپس بريتانیوا او را بوه جنوگ  توانست به خارطوم راه پیدا کنود؛ 1636کرد و سرانجام در سال عنوان افسر کار ميمصر به 

هنود شود و در  ( رئیس ستاد مشترک جنوگ در1393-1392د و در سال )( در جنوب نفريقا فرستا1392-1633ترانسوال )

جنگ بريتانیا شدز در وزير  1311عنوان نمايند  رسمي دولت بريتانیا در مصر منصوب شد و در سال ( به 1311-1311سال )

و شوقیر،  133 :2ج  ،1381رزک: العقیقوي، غور  شود )« هامبشاير»گاه که در راه روسیه بود در کشتي جنگي نن 1318سال 

 (ز811، 833، 239: 3ج : 1393

که اين سه عنوان را بورای طوریگرفته است، به  «الربکاات» و «الفادق» و «غدالرّ »رسد که شاعر اين اسش را از ( به نظر مي1)

ُ  ماثالق قَ »فرمايد: (ز خداوند مي118: 1363الدّين، دهد )جمالکس که ممزم راه حق است قرار ميهر رياةق کاات ِمةناةق َةاَرَب ا
 (.112)النحل/ «زق ها َرَغداق مةن ک لّة َمکان  م طَمئنةة ایتيَها رة 

رگوان صووفیه ماننود جنیود ف گرايید و با بسویاری از بردر فارس به دنیا نمد و در جواني به تصوّ هو 211سال  ( حمج در6)

را گفت، سوخني  « احلاقأان» و سخن معروفش ن به بغداد رفترفت، پس از ن به ح  هو 231نشین شد و در سال بغدادی هم

هو خییفه او را دسوتگیر کورد و عیموا بوه قتول او  391ف و متکیّمین نن بر او تاختند و در پي نن در سال که عیما، اهل تصوّ

 (ز113: 1363الدّين، به دار نويخته و سوزانیده شد )جمال هو 393فتوا دادندز سپس در سال 

درگرشت و به فارسي و اردو شعر سرود و در اوايل سد  بیسوتش بوه شوترتي  1683نمد و در سال  به دنیا 1131 ( در سال3)

 فراگیر رسید )همان(ز

اعودام شود  1612( در اوايل قرن نوزدهش به دنیا نمد و به دلیل اعتقاد به مرهب بابیّت و خروج بر دين محمّود در سوال 19)

 )همان(ز

هوا ها مقاوموت کورد و بوا ننبود، امیور بنگوال در مقابول هجووم انگییسوي« الدّيناجامیر سر»فرمانده سپاه حاکش بنگال  (11)

 در جنوگ 1111فرمانده سپاه توطئه کردند و در سوال « میر جعفر»ها با ها داد ولي انگییسيجنگید و شکست سنگیني به نن
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های هنود ف کننود و پوس از نن سورزمینرّها توانستند بنگال را تصنشیني داد و انگییسيجعفر به سپاه دستور عقب« بمسي»

 (ز121ف خود درنوردند )همان: اسممي را يکي پس از ديگری به تصرّ

ها را سرنگون کورد و توا ( بودز اين پادشاه انگییسي1133-1113« )عیي تیبوفتس»( فرمانده سپاه پادشاه هند مجاهد شتید 12)

ها را بوه انگییسوي« سورنجابتش»او را فريفت و پوايتختش « میر صاد »ها از جنوب هند جنگید ولي حدّ خارج کردن انگییسي

 داد و تیبو در جنگي که منجر به شکست هنديان در جنوب و افتادن هند در چنگال استعمار شده بود، شتید شد )همان(ز

ارج شود و در ( فییسوف و اديب، در جواني ديندار بود و بعد از نن از دين و اخوم  خو1399-1611( فردريک نیچه )13)

عصورانش او را بوه يی شد و از شغیش کناره گرفت و هوشاز مدّتي مر پسسوئیس به تدريس مشغول شد و « بال»دانشگاه 

 (ز121ديوانگي متتّش کردندز از ديدگاه او زندگي انسان بر اساس بقا استوار است )همان: 

 ( بود )همان(ز1113-1218ای )هسال اکش پنجاب در فاصیةمد خان حهندی نو  عبدالصّ ( شاهراد 11)

کننودگان بوه و فقیری به دنیا نمدز او از دعوتدر خانواده ترکمن  1866سیسیة افشاری در ايران بودز در سال  ( مؤسّس11)

او درنمد و در سوال  گسترش دهد و تمام پنجاب زير سیطة و توانست قدرت خود را در مناطق زيادی وحدت اسممي بود

 (زکشته شد )همان 1111

رهبر ننان شد و با  حد کرد وها را متّه افغاناسپاه نادر بودز بعد از قتل نادر ش دالي درّاني، از فرماندهان برجستة( احمد اب18)

 (ز128پادشاه افغانستان بود و در همان سال درگرشت )همان:  1113گراری کرد و تا سال دولت افغانستان را پايهاين کار 

 (ز338: 1311  هو وفات يافت )رزک: براون، 128ال و در س ف در ايرانران تصوّ( از نخستین گروه شاع11)

 (ز131: 1363الدّين، گرشت )جمالدر موصل در   هوزز 826و در مرسیه اندلس متولّد شد و در سال  181( در سال 16)

ط کووهي نفیسوي توسّو  موه و تصوحیس سوعیدشمسوي بوا مقدّ 1311سنايي غرنوی در سوال  الي المعادسیرالعبادإ( مثنوی 13)

 (ز18: 1368کرماني به چاپ رسیده است )نلیگیری، 

 (ز113: 3ج و  219: 1ج  ،1323( )رزک: ابن عربي، 29)

و بعود از ننز ابون قتیبوه در کتواب معوروف  2ص ، 2ج الکتا  املصارية،  ، طبعة داراألغانیاإلصبهانی، ابوالفرج؛  ( رزک:21)

رج اصفتاني به شعر مجنون توجّه کرده است، امّا بحث و بررسي اين موضوع در کتواب پیش از ابوالف عراءعر و الشّالشّخود 

 (ز223: 1363الدّين، جمالاست ) ترتر و کاملابوالفرج اصفتاني سنجیده

 (ز1633-1631( )22)

قرنن را حفوظ گرراند و در ده سالگي  «اقليم البحارية»اش در يکي از روستاهای ز به دنیا نمد، کودکيم 1613( در سال 23)

را بیاموزد، ولي روش تودريس در ننجوا در طنطا رفت تا تجويد قرنن و قواعد زبان عربي « اجلامع األمحدی» کرد و سپس به

ترين اصول تربیتي متناسب نبودز به همین سبب بر نن شود، دسوت از تحصویل بکشود و بوه ه با سادهسخت بود، به طوری ک

در  ؛ وزيست و صوفي بوود نشونا شودوامش که در روستايي نرديک روستای عبده ميکشاورزی بپردازد، ولي با يکي از اق

پیوسوتز در  «األزهور»بوه دانشوگاه  1688نتیجه در او دگرگوني پديد نمد و با میل فراوان به نموختن روی نورد و در سال 

گرانه را از او نموخوتز پوس اصمح خواهانه وود و انديشة نزادیالدّين نشنا شد، هشت سال شاگرد او بجا با سید جمالنن
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و  األزهورای را در کنوار تودريس در الیّت سیاسي گستردهالدّين مصر را ترک کرد، شیر محمّد عبده فعّکه سید جمالاز نن

های زيوادی های مصور مقالوهرا شوروع کورد و در روزناموه «لساناأل»چنین مدرسة زبان و هم «العلوم دار» ةتدريس در مدرس

در مصر نغواز شود، محمّود عبوده او را يواری داد و « عرابي پاشا»که قیام سردبیر روزنامة رسمي شدز هنگامي نوشت، سپس

جوا بوه نن 1663بعید برگريود و در سوال پس از شکست عرابي پاشا به سه سال زندان تبعید و محکوم شد و سوريه را برای ت

رای رفتن به پاريس، دعوت کرد ونن الدّين از او بد جمالسیّ رفت، اقامت نخستین او در سوريه ديری نپايید، چون استادش

سمم و دعوت به وحودت اسوممي، را برای دفاع از دنیای ا «عروة الاویقی» دو با همکاری يکديگر، انجمن و روزنامة هفتگي
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 حمّكمة( -يف األدب املقارن )فصلّية علمّية حبوث 

 کّلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، جامعة رازي کرمانشاه
 114-51م، صص  2112ها.ق/  1431ها.ش/  1331، ربيع 21الّسنة الّسادسة، العدد 

 1)دراسة ونقد( ةراء حمّمد الّسعيد مجال الّدين يف ةوء کتابه األدب املقارن

 2وندتورج زيين
 يرانکرمانشاه، إ آداهبا، جامعة رازية و ة العربيّ غأستاذ مشارک يف قسم الدّ 

 3ورنسرين پرش
 يرانکرمانشاه، إ  ارن، جامعة رازياملاجسترية يف فرع األدب املق

 امللّخص
ج حبثندا هد ا أّن الّشداعر ر ّدر يعّد حمّمدد الّسدعيد مجدال الدّدين مدن رّواد األدابء وال تّداب يف ددال األدب املقدارن امسدالمي يف مصدر. مدن نتدا 

خباّلددة يف األدب املقددارن امسددالمي ويعتدد  هدد ا مددن أبددرز  ددات ن عتدده يف و ابملدرسددة النرنسددّية عدددی لددعيد الّنقددد الثّقددايف مددن األدب املقددارن 
زد عدددی ذلددده أنّددده ع ددد  عددددی  األدب املقددارن. لقدددد کدددّرر الّشددداعر جددّم اهتمامددده يف موضدددوع التّدددال ري املتبددادل يف ضدددوء الّصدددالت التالر يّدددة.

عن الّتناعدم الثّقدايف الّد ي شد دله الّشدعوب امسدالمّية عد  دراسة األدب املقارن امسالمي وبطريقة عدمّية عدی غرار طه ندا هادفاً التّنقيب 
هويّتده األلددّية مسدت دفاً مدن مدن غ الّشعوب امسدالمّية التالريخ وکما اهتّم بنقد اجل ود اّليت ب لت ا األم ایلّية والنّالورالّية الغربّية الرّامية إلی لنري

د ذلدده کدّدده بيددان أنّيّددة ندريّددة األدب املقددارن امسددالمي وضددرور ا. وقددد ّ  إعددداد هدد ا املقددال نّصيصدداً لدراسددة و ديددم م انددة األديددب حمّمدد
قددددة ابألدب املقددددارن امسددددالمي اعتمدددداداً عدددددی املددددن ج الّسدددعيد مجددددال الددددّدين وآراءه يف إطددددار األدب املقددددارن وعدددددی وجدددده نددددا  ندريّتدددده املتعدّ 

 الّتحديدي املتّبع يف دراسة القضاای األدبّية. –الولني 
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