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چکيده
محمّد السّعید جمالالدّين از پیشگامان و مؤلّفان برجستة ادبیّات تطبیقي مصر در حووز نظريّوة ادبیّوات تطبیقوي اسوممي
است .در حقیقت ،يافتههای پژوهش ،بیوانگر ايون اسوت کوه مشخّصوة اصویي انديشوههای تطبیقوي وی ،تثییرپوريری از
مکتب فرانسوی ادبیّات تطبیقي ،نقد فرهنگي ادبیّات تطبیقي و تثکید بر نظريّة ادبیّات تطبیقي اسممي است؛ در حقیقوت
رويکرد اساسي وی ،در ادبیّات تطبیقي ،تثکید بر مسثلة تثییر و تثیّر در پرتوو پیونودهای تواريخي اسوتز افورون بور ايون،
ايشان به مانند طه ندا ،با شیوهای عیمي به بررسوي ادبیّوات تطبیقوي اسوممي ميپوردازد و در پوي نن اسوت توا تعواممت
فرهنگي و تثییر و تثیّری را که ادبیّوات میول اسوممي در گورر توارير بور هوش گراشوتهاند ،بررسوي کنودز وی در تبیوین
ضرورت اين نظريّه (نظريّة ادبیّات تطبیقي اسممي) به نقد تمشهای امپريالیسش و ناسیونالیسش فرهنگ غربوي در جتوت
السوعید
از خود بیگانگي فرهنگ میّتهای اسممي نیر ميپردازدز اين پژوهشِ توصیفي – تحیییي ،ضمن معرّفي محمّود ّ
جمالالدّين ،به تحییل جايگاه و ديدگاههای وی در باب ادبیّات تطبیقي ،به ويژه موضوع نظريّة ادبیّات تطبیقي اسممي،
ميپردازدز
واژگان کليدی :محمّد السّعید جمالالدّين ،ادبیّات تطبیقي عربي ،نظريّهپردازی ،نظريّة ادبیّات تطبیقي اسممي ،نقد
فرهنگيز
1ز تارير دريافت1331/12/11 :

تارير پريرش1331/3/11 :

2ز رايانامة نويسند مسئولt_zinivand56@yahoo.com :
3ز رايانامهnpareshvar@yahoo.com :
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 .2پيشگفتار
 .2-2تعریف موضوع
ادبیّات تطبیقي در نیمة نخست قرن نوزدهش در اروپا و فرانسه نغاز شدز اين دانش نووين ،بوه دلیول جريانهوای
سیاسوي ،فرهنگووي و ديگور عواموول ،بوه کشووورهای دنیوا ،از جمیووه جتوان عوورب و مصور راه يافووتز مؤلّفووان و
نظريّهپردازان بسیاری در اين کشور به پژوهش در باب ادبیّات تطبیقي پرداختنودز يکوي از شخصویّتهای متوش
و برجستة مصری ،مؤلّف ،پژوهشگر و مترجش معروف ،محمّد السّعید جمالالدّين استز
وی در سال  1381موفّق به کسب لیسانس زبان و ادبیّات فارسي از دانشگاه عین شومس قواهره گرديوده و
در سال  1312نیر دکترای خود را در رشتة فیسفة زبان و ادبیّات فارسوي کسوب نمووده اسوتز ايشوان در سوال
 1362به مرتبة استادی زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه عین شمس قاهره نائل نمده استز جمالالودّين ،بیسوت و
هفت کتاب به زبان عربي و فارسي تثلیف کرده و مقالههای گوناگوني در مجمّت عیمي کشوورهای مختیوف
به زبانهای عربي ،فارسي و انگییسي چاپ نموده استز
وی در دانشگاه «عین شمس» بیشتر به تدريس درسهايي؛ همچون دستور زبان فارسي ،متون ادبي ادبیّوات
فارسووي در دورههووای مختیووف ،تووارير ،تم ودّن و انديش وة اسووممي در مشوور زمووین ،منطووق و روش تحقیووق،
شر شناسي و ادبیّات تطبیقي پرداخته و مدّتي در دانشگاههای کشورهای عربي ،همچون عربسوتان سوعودی و
قطر به عنوان استاد مدعو ،به تدريس مشغول بوده استز همچنین در حدود سي و پون هموايش بینالمییوي در
کشورهای مختیف شرکت کرده و در برخي از دانشگاهها و مراکر عیمي عربوي و نمريکوايي سوخنرانيهوايي
داشته و در چندين انجمن عیمي ،ادبي ،فرهنگي و دوستي بینالمییي عضو بوده استز
جمالالدّين ،عضوو کمیتوة رسومي مصور در زمینوة گفتگووی تمودّنها بووده و چنودينبوار ،بوا ايون عنووان ،در
سمینارهايي که از سوی وزارت امور خارجة جمتوری اسوممي در تتوران برگورار شوده مسوافرت و شورکت
کرده استز وی تثلیفات زيادی دارد؛ از جمیه نیار وی ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
« -1رسالة اخللود» 1حمل ّمد إقبال (ترمجة عن الفارسية إلی العربية مع دراسة حتليلية نقدية)
« -2الدولة اإلمساعيليه يف إيران»2
3
التمجة العربية ابإلشتاک)
« -3أساس االقتباس يف املنطق»  ،لنصريال ّدين الطّوسي (حتقيق ّ
1ز جاويد نامه (ترجمه از فارسي به عربي همراه با تحییل و نقد)
2ز دولت اسماعییي در ايرانز
3ز اساس االقتباس در منطق ،خواجه نصیرالدّين طوسي ،تحقیق و ترجمه به عربي (مشترک)ز
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تطور الفکر الفلسفي يف إيران» ،1حمل ّمد إقبال (ترمجة عن اإلجنليزية ابالشتاک)
ّ « -4
« -5األدب املقارن :دراسات تطبيقية بني األدبني العريب والفارسي»)1( 2

« -6نقوش فارسية علي لوحة عربية»( 3مقاالت يف الفکر اإلسالمي واألدب املقارن)
تفرق»( 4دراسات يف الفکر اإلسالمي)
« -7مجع ما ّ
شعر الفارسي يف عصور اإلزدهار»
« -8أعالم ال ّ

1

 -3مقاالت فارسي ،مجموعه مقاالتي که مؤلّف نن را به زبان فارسوي نوشوته اسوت (مقدّموة مترجموان:1363 ،
)31-33ز
از متشترين نیار وی در زمینة ادبیّات تطبیقوي ،کتواب األدب املقاارن :دراساات تطبيقياة يف األدباني العاريب والفارساي

است که دارای دو باب ميباشد و هر بابي شامل چتار فصل استز باب نخست کوه ادبیّوات تطبیقوي و ادبیّوات
اسممي نام گرفته است؛ فصل نخست نن ،شامل پیدايش ادبیّات تطبیقي استز فصول دوّم نن ادبیّوات تطبیقوي
و خدمت به ادبیّات اسممي و فصل سووّم ،ادبیّوات تطبیقوي و ادبیّوات معاصور عربوي و فصول چتوارم ،ادبیّوات
تطبیقي :زمینهها و روشهای تحقیق نن را شامل ميشودز باب دوّم نن با نام موضووعات تطبیقوي اسوت :فصول
نخست اين باب :پژوهش در منواب شواعر بووده و فصول دوّم ،رباعیّوات خیّوام و ترجموة نن در ادبیّوات عربوي
معاصر استز فصل سوّم ،شامل تحییل قصّة لییي و مجنون در ادبیّات عربي و فارسوي ميباشود و فصول چتوارم
نن نیر ،در ذکر اهمّیّت ترجمه و مترجمین سرشناسي همچون «محمّد عبده» است که در ترجموة نیوار فارسوي
به عربي ،خدمات ارزشمندی انجام دادهاندز
 .1-2ضرورت ،اهمّيّت و هدف

اهمّیّت و ضرورت اين پژوهش ،از نن جتت اسوت کوه معرّفوي جايگواه و ديودگاههوای جموالالّودين کوه از
نظريّهپردازان برجستة ادبیّات تطبیقي اسممي است ،از ارزش وااليي برخوردار اسوتز هودف بنیوادی پوژوهش
نیر تقويت و توسعة مباحث نظری در حوز ادبیّات تطبیقي استز
1ز تحوّل انديشة فیسفي در ايران ،محمّد اقبال ،ترجمه از انگییسي به عربي (مشترک)
2ز ادبیّات تطبیقي :پژوهشي تطبیقي در ادبیّات عربي و فارسيز
3ز نگارههای فارسي بر سنگنوشتة ادب عربيز
1ز گردنوری پراکندهها (پژوهشهايي در انديشة اسممي)ز
1ز بررگان شعر فارسي در عصر شکوفاييز
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 .9-2پرسشهای پژوهش

1ز جمالالدّين از چه زوايايي به تعريف ،بیان اهمّیّت و تاريخچة شکلگیری ادبیّات تطبیقي ميپردازد؟
2ز مباني نظری مؤلّف در تحییل چارچوبهوای نظوری و نمونوههای عمیوي ادبیّوات تطبیقوي بور اسواس کودام
مکتب يا مکتبها است؟
3ز جايگاه و سبک مؤلّف در طرح نقد فرهنگي و نظريّة ادبیّات تطبیقي اسممي چگونه است؟
 .3-2پيشينة پژوهش

تا کنون پژوهشي در اين زمینه به زبوان فارسوي و عربوي صوورت نگرفتوه اسوت؛ لورا ،ايون پوژوهش ميتوانود
الگويي مناسب برای مباحث نظری ادبیّات تطبیقي باشدز در ايون مقالوه ،بوه منظوور پرهیور از تکورار ارجواع بوه
مؤلّف ،تنتا به شمار صفحه ،بسنده شده استز
 .1-2روش پژوهش و چارچوب نظری

اين پژوهش توصیفي – تحیییي بر اساس رويکرد تحییل محتوای کیفي صورت گرفته استز
 .1پردازش تحليلی موضوع
 .2-1تعریف ،ماهيّت ادبيّات تطبيقی و تاریخچة شکلگيری آن از دیدگاه جمالالدّین

جمالالدّين در فصل نخست (ص  )11از کتاب «ادبیّات تطبیقوي» بور نن بووده اسوت توا بوه تعريوف و ماهیّوت
ادبیّات تطبیقي و تاريخچة شکلگیری نن بپوردازدز بوه نظور ميرسود مؤلّوف در ايون فصول ،خوود را از نقود و
جدال تعريفهای گوناگون ادبیّات تطبیقي و اختمفهوای معوروف در بواب ايون اصوطمح رهانیوده اسوت و
اصوالً تعريف دقیق و جامعي از نن بیان نميکند و شايد وی به ايون تعريفهوای معوروف و موورد اخوتمف،
چندان توجّتي نداشته و جدال بر سر ننها را بیتوده ميپنداردز در حقیقت ،وی صراحتاً به بیان يا نقود تعريوف
ادبیّات تطبیقي نپرداخته استز امّا به نظر ميرسد ،مؤلّف در گفتار «گوته و ادبیّات جتواني» (ص  )11بیشوتر بوه
تعريف ادبیّات تطبیقي در پرتو انديشههای گوته در باب ادبیّات جتاني نظر داردز
تارير اين انديشه بوه اواخور سود هجودهش و اوايول سود نووزدهش در نلموان برميگورددز گوتوه (-1113
 ،)1632ادبیّات میل گوناگون ،به ويژه میّتهای مشر زمین را نبشوخور اصویي ادبیّوات جتواني ميدانود کوه
نشانههايي از ادبیّات تطبیقي را در خود داردز اين حرکوت ،رودی بوود کوه بوه هموة ادبیّاتهوای قوومي ،يواری
ميداد (ص )11ز امّا جمالالودّين در بواب تاريخچوة ادبیّوات تطبیقوي ،اروپوا و فرانسوه را متود ادبیّوات تطبیقوي
ميداند که مقدّمات پیدايش نن در سد هجودهش و هشزموان بوا انقومب فرانسوه بووده اسوتز جمالالودّين بوه
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بررسي تاريخي اين دانش نميپردازد ،امّا تعصّب و خودبرتربیني کشوورهای اروپوايي و تحقیور ادبیّوات ديگور
تعصوب و ديگرسوتیری،
میّتها را نکوهش ميکند و بر اين عقیده است کوه طبیعوت ادبیّوات تطبیقوي بوا روح ّ
هیچ تناسبي نداردز
«چگونه ممکون اسوت ايون دانوش تثییرگوراریهوای ادبیّوات بیگانوه بور يکوي از اديبوان را بررسوي کنود،
ننهش در زماني که منتقدان بررگ اروپايي بر اين باور بودند که ادبیّات ،تعبیری بايسوته از روح قومیّوتگرايي
و خالي از عناصر بیگانه باشودز چگونوه ممکون اسوت ايون دانوش بوه تفاوتهوا و شوباهتهای میوان ادبیّاتهوا
بپردازد ،ننهش در زماني که توجّه هر يک از میل اروپايي بر اين است که وجوه اختمف میان ادبیّوات خوود و
ادبیّات ديگر میّتها را بیان کنند و بر اين باور باشند که کمال و فضل ادبیّات ننها از ادبیّاتهای ديگور بیشوتر
است؟» (ص )18ز
به هر حال ،در ضمن اين نقد فرهنگي ادبیّات تطبیقي از سوی مؤلّف ،ميتوان اينگونه برداشت نموود کوه
جمالالدّين ،تنتا به مفتوم ادبیّات جتاني نظر ندارد ،بیکه ادبیّات تطبیقي را دانشي ميداند که بر اساس مکتوب
فرانسه به بیان تثییر و تثیّر تاريخي يا بر اسواس مکتوب امريکوايي بوه بیوان تفاوتهوا و شوباهتها ميپوردازدز از
سوی ديگر؛ جمالالدّين ،چالش ادبیّات تطبیقي را در مباحثي؛ همچون تعريف اصمحي اين دانوش نميدانود،
بیکه از نظر وی؛ چالش اساسي ادبیّات تطبیقي ،دور شدن از ماهیّت فرهنگي نن و فراموشي تعاممت دوسوتانه
و انساني استز
 .1-1پذیرش ضرورت و اهمّيّت ادبيّات تطبيقی

جمالالدّين در گفتار «پريرش اهمّیّت ادبیّات تطبیقي» (ص  )16ضمن بیان دغدغة کساني که در نغاز بور ايون
اعتقاد بودند که ادبیّات تطبیقي در رويکرد جتاني نن سبب نابودی ادبیّات بومي ميشود ،بر اين عقیوده اسوت
که ادبیّات تطبیقي ،نه تنتوا سوبب زوال ادبیّوات بوومي نميشوود ،بیکوه زمینهسواز رشود ،شوکوفايي و قووّت در
اصالت نن ميشودز «نظريّة ادبیّات تطبیقي از سوی اروپايیان هنگامي به خوبي پريرفته شد که ننهوا دريافتنود،
نه تنتا اين نظريّه ويژگيهای ادبیّات بومي که نن را از ديگر ادبیّات متماير ميسوازد ،ناديوده نميگیورد ،بیکوه
اختمف میان ادبیّات بومي را به رسمیّت ميشناسد و نن را دريافت کرده و سوعي ميکنود نن را فراگیورد و از
اينجاست که ادبیّات تطبیقي برای ناديده انگاشتن ويژگيهای اصالت در ادبیّوات بوومي يوا جوايگرين سواختن
ادبیّات ديگر به جای نن نميکوشد؛ بیکه بر نن است تا با دعوت به پیوند با ادبیّاتهای ديگر (پیوندی کوه بوه
ادبیّات تطبیقي منجر شد) ادبیّات بومي را پشتیباني کند» (ص )13ز

 .9-1خدمات ادبيّات تطبيقی به ادبيّات اسالمی و طرح نظریّة اسالمی ادبيّات تطبيقی
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دوره به طور کامل میان ننها چرخیده تا به منشث خود با شکیي نوو و توازه بازگشوته اسوت» (ص )11ز مؤلّوف،
معتقد است اين موضوعات مشترک میان ادبیّات عربي و فارسي ميتواند زمینه را بورای گفوتوگو میوان میول
اسممي فراهش کند و ننها ميتوانند ضمن حفظ مناف مشترک فرهنگي تولیدات خوود را بوه جتانیوان عور
کنندز در واق  ،وی حفظ هويّت میل اسممي در برابر امپريالیسش فرهنگي غرب را امری ضروری ميدانود و از
نن به عنوان زمینهساز شکوفايي ادبیّات تطبیقي اسممي ياد ميکندز
«اينجاست که ادبیّات اسممي در درجة اوّل و ادبیّات تطبیقي اسممي ،در درجوة دوّم ،ميتوانود جوايگرين
و بديیي بسیار متش برای میّتهای اسممي باشد که در رويارويي با سیطره و هیمنة ادبیّات موادّی غورب ،خوود
را نبازند و در ايجاد ادبیّات و هنری میتش از نسومان و وحوي بکوشود و در مرحیوة بعودی بوه مقايسوه و تطبیوق
ابداعات و ابتکارات ادبي و هنری خود بپردازد و اين همان رسالت ادبیّوات تطبیقوي اسوممي اسوت» (پروينوي،
)18 :1363ز «ادبیّات اسممي پیوسته ميتواند ادبیّات جتان را به مواد و صوورتهای هنوری و شویوههای بیواني
به بتترين گونة ممکن بارور نمايد» (ص )11ز
جمالالدّين نیر ادبیّات تطبیقي اسممي را برای فرهنگ جوامو اسوممي اموری مفیود و ضوروری ميدانود،
هرچند که از نظر ايشان ،طرح اين نظريّه به معنای نفي بررسي روابط ادبي میوان کشوورهای اسوممي بوا غورب
نیست ،بیکه به هودف متمّوي کوه در پوس نن نتفتوه اسوت و نن پرهیور از خودبیگوانگي اسوت ،ميباشودز در
حقیقت ،متشترين مسثله به اعتقاد وی به معني کسب هويّت است «اين نظريّوه بوه وجوود نمود و قووام يافوت و
پیوسته ابعاد و مفاهیش جديدی به خود گرفت و بوا ارکواني مسوتحکش در زمواني کوه موردم بوه نن شوديداً نیواز
داشتند به ننها عرضه شد تا به اتّفا و اتّحاد برسند» (جمالالدّين /1363 ،ب)68 :ز
جمالالدّين ،طرح ادبیّات تطبیقي اسممي را به منرلة تومش بورای احیوای هويّوت اسوممي ميدانود کوه بوا
مطرح کردن نن ميتوان در کنار ساير مکاتب با اقتدار عر

اندام نمودز وی در نتايت چنوین ميگويود« :بوه

اين نتیجه ميرسیش که متفکّران اسممي بوا وجوود اخوتمف سرزمینهايشوان ،تمشوي پیگیور و دائوش داشوتند و
نظريّهای برگرفته از تجربة طوالني و تارير بیند زندگي امّت اسممي با اين مسثله ارائه دادند که از تموام ابعواد،
قابییّت کاربردی دارد و با تمشهای فکری و متدولوژی پیشرفته و به همّت تعداد زيادی از متفکّوران ،عورب،
فارس وززز اين نظريّه پاگرفت و تعصّب قومي نیر نن را نلوده نساخته ،بیکه روح جتان اسمم نن را بوا عظموت
ساخته و مبتني بر ارتباط با تمدّنهای ديگر و احترام و همکاری متقابل با ننها ميباشد» (همان)68 :ز
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 .3-1نقد فرهنگی ادبيّات تطبيقی و ادبيّات معاصر عربی

جمالالدّين در فصل سوّم از کتاب «ادبیّات تطبیقي» بور نن بووده اسوت توا بوه طرفوداری از ادبیّوات تطبیقوي و
جنبههای مثبت نن بپردازدز وی اهتمام به اين دانش را امری مثبت تیقّي ميکند که کشوورها و میول گونواگون
ميتوانند از طريق ارتباط و داد و ستد فرهنگي با يکديگر ادبیّوات بوومي خوود را غنوا بخشوندز عوموه بور ايون،
مؤلّف نه تنتا ادبیّات تطبیقي را ماية ضعف و تباهي ادبیّات بومي تیقّي نميکند و به دغدغوة پژوهشوگراني کوه
تثییرپريری از ادبیّات غرب و بیگانه را ميکنند جواب منفوي ميدهود ،بیکوه ادبیّوات تطبیقوي را بسوتر مناسوبي
ميداند که میل گوناگون در حین ارتباط با يکديگر ،ميتوانند به فرهنگ بومي و اصالت خود پايبنود باشوند و
جنبههای مثبت فرهنگ يکديگر را کسب و از نن در جتت بتبود بخشویدن بوه فرهنوگ بوومي خوود اسوتفاده
کنندز در اين صورت ،ادبیّات تطبیقي بنا به گفتة جمالالودّين ضوعف و زوال و تبواهي ادبیّوات بوومي را فوراهش
نميکند ،بیکه زمینه را برای پیشرفت و ترقّي نن متیّا ميسازدز وی ضعف «ادبیّات بوومي» را ناشوي از «ادبیّوات
تطبیقي» نميداند ،بیکه مسبّب نن را فعالیّوت اديبواني ميدانود کوه اصوالت و هويّوت خوود را رهوا کردهانود و
مجروب نیار غربي شدهاندز
وی معتقد است «اگر اديب يا نويسنده از ادبیّات يا نويسند کشوری ديگر تثییر پوريرد ،نبايود بور او خورده
گرفت ،چون اصالت و نبوغ اديب ،اين امکان را برای او فراهش ميسازد که از اين تثییرپريریها بتوره گیورد و
ننها را بروز داده و با ننها استعدادهای خويش را شکوفا گرداند ،ننها را در شکیي توازه و متناسوب بوا ذو
خود بیافريند» (ص )13ز در واق  ،وی تثییرپريری فرهنگي کشورها از يکوديگر را نفوي نميکنود ،بیکوه نن را
زمینهساز بروز توانايي و نبوغ فرهنگها ميداندز
جمالالدّين بترهگیری و تثییرپريری از ادبیّوات بیگانگوان را عیوب محسووب نميکنود ،بیکوه بوه نظور وی
«عیب نن است که ادبیّات بومي همة درها را به روی خود ببندد و در الک خود فرورفته و معواني تصوويرها و
خیالهای راي مشخّصي را تکرار و نشخوار کند ،به طوری که سرانجام از ننها متنفّور شوده و ننهوا را نواچیر
شمارد» (ص )13ز نقدی که در طورح ايون انديشوه ميتووان بوه جمالالودّين گرفوت ،ايون اسوت کوه وی ايون
مضمون را از غنیمي همل گرفته و فقط جای کیمات را پس و پیش کرده و به نن منب اشارهای نکرده اسوتز

«ادبیّاتي که در انروا قرار گرفته باشد و از استنشا هوای نزاد محروم باشد و فقط به نشوخوار مفواهیش
مکرّر خود اکتفا کند دچار پوسیدگي ميشود و بیوراری نويسونده و خواننوده را برميانگیورد» (رزک:
غنیمي همل)111 :1313 ،ز
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جمالالدّين در گفتار «پیوند جنبشهوای ادبوي بوا ایرگوراری ادبیّوات» (ص  )13ضومن اعتقواد بوه ارتبواط
ادبیّات میل گوناگون با يکديگر ،دور انحطاط میّتها را زماني ميدانود کوه «ادبیّوات هور کشوور درهوا را بوه
روی خود بسته و به پیوند با ديگران گرايشي ندارد» (ص )13ز
وی در واق  ،ایرپريری از ادبیّات ديگری را بوا حفوظ اصوالت بوومي اموری مثبوت بورای میّتهوا ميدانود،
چراکه اين اصالت ميتواند به عنوان سدّ محکمي باشد که پاسدار هويّت و ارزشهوای اصویل ننهوا باشود توا
اين ارزشها و نرمانها در برابر اين تثییرپريریها خود را نبازند و از دست نرونود ،در ايون صوورت بوه غنوای
ادبیّات کشور کمک خواهد کردز
به هر حال ،وی در گفتار «اتّتام به ادبیّات تطبیقي» (ص  )11به زيادهروی برخي از اديبان معاصر عورب در
بترهگیری از ادبیّات غرب اشاره ميکند و يادنور ميشود که اين بترهگیوری ،بودون همواهنگي بوا اسوتعداد و
توانايي ادبیّات معاصر عرب صورت گرفته و اين کشتوجّتي در استفاده ،سبب شده برخي بوه انتقواد از ادبیّوات
تطبیقي بپردازند و با ديد شک و ترديد به نن بنگرند« :هنگامي که پژوهشهای تطبیقي میوان ادبیّوات معاصور
عربي و ادبیّات اروپا شکل گرفوت ،پژوهشوگران تطبیقوي دريافتنود کوه برخوي اديبوان معاصور در گورايش بوه
ادبیّات اروپا و بترهگیری از نن زيادهروی کردندز بهگونهای که نیار ادبي بیگانه (غرب) بر عناصر اصیل نیوار
ادبي ننان به شکیي میموس چیرگي يافت؛ و از اينجا بود که برخي از منتقدان به تدري بوا شوک و ترديود بوه
نن نگريستند» (ص )11ز
وی نه تنتا به انکار اهمّیّت ادبیّوات تطبیقوي نميپوردازد ،بیکوه بوا ديودی مثبوت بوه نن مينگورد و رسوالت
ادبیّات تطبیقي را همانا ،زايايي ادبیّات بومي و تفکیک نن از ادبیّات غیر بوومي ميدانود« :بوارور شودن ادبیّوات
بومي معیاری به شمار ميرود که میران تثییرپريریهای مثبت نن را از ادبیّات میل ديگر روشن ميسوازدز اگور
ايوون تثییرگووراریها ادبیّووات قووومي را بووارور کنوود و روح زنوودگي و توازگي را در نن پوورورش دهوود و جنبووة
زيباييشناسي به نن بدهد که شايسته ادبیّات جتاني باشد ،چه نیکوست» (ص )11ز
ايشان در ادامه ،ضمن اعتقاد به تثییر مثبت ادبیّات تطبیقي بور ادبیّوات بوومي ،بوه نسویبهايي کوه اديبوان بوا
بترهگیری نادرست از ادبیّات تطبیقي ،ادبیّات بومي خود را به ورطوة نوابودی ميکشوانند اشواره دارد «امّوا اگور
تثییرگراریهای پیشگفته را در خود نداشته باشد و بارور ساختن ادبیّات قومي را دنبال نکنود و بیشوتر در پوي
اين باشد که برخي از اديبان توانايي خود را نسبت به زبانهای بیگانه و بترهگیوری از ادبیّوات نن نشوان دهنود،
نتیجهای جر نابودی نیار ادبیّات بومي و نداب و رسوم نن در پي نخواهد داشت» (ص )11ز
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جمالالدّين در گفتار «شروط گورينش» (ص  )11بوه رسوالت و هودف اصویي ادبیّوات تطبیقوي کوه هموان
پاسداشت ادبیّات بومي در پرتو پیوند با ادبیّات جتاني است ،به نگاهي از قوانیني که الزموة بترهگیوری از ايون
دانش است ،اشاره دارد و اديبوان را بوه بترهگیوری و ژرفانديشوي در ادبیّوات خوودی وامويدارد؛ چراکوه بوه
اعتقاد جمالالدّين ،الزمة اين تثییرپريری در گام نخست ،بینش و بصیرت نسبت به ادبیّات خودی استز
مؤلّف در گفتار «هدف ادبیّات تطبیقي ايجاد حرکت در ادبیّات بومي» ضمن تثکید بر نگواهي و شوناخت
نويسنده از قواعد و اصول الزم برای بترهگیری از ادبیّات تطبیقوي ،بوه فوايود ايون دانوش بورای میّتهوا اشواره
ميکند و ایرپريری نويسند نگاه را بسان زنبور و ادبیّات تطبیقي را به عسل تشوبیه ميکنود کوه ايون توانوايي و
کشش را دارد که در درمان بسیاری از نقصها و کمبودهايي که در ادبیّات هر کشوری ممکون اسوت وجوود
داشته باشد را جبران کندز
دقّت در سخنان جمالالدّين ،گويای اين مطیب است کوه بترهگیوری از دانوش ادبیّوات تطبیقوي ،کوار هور
اديب و پژوهشگری نیست ،بیکه کسي ميتواند پای در اين وادی پر پویچ و خوش بگورارد کوه در درجوة اوّل،
نسبت به ادبیّات بومي خود ،نگاه و در درجة دوّم به نن ،پايبند باشد تا در ضومن بررسوي ايون دانوش ،قودرت
تشخیص و تجريه و تحییل عیمي از نیار ادبي مفید و ضروری که به پیشرفت ادبیّوات بوومي و جتواني کموک
ميکند را داشته باشدز
در ادامه به خطر تثییرپريری کورکورانه از بنیادهای تطبیقي اشاره نموده و اصالت بوومي و فوردی را بورای
اديب ،امری الزم و ضروری ميداند و معتقد است که ايون اصوالت و پايبنودی موجوب گسوترش ادبیّوات هور
میّت و جرب و جیب خوانندگان بیشتر نیار ادبي ميشود و با کنارهگیری و فاصیه گرفتن از اين اصوالت ،بوین
محقّق و خواننده فاصیه ميافتد ،چون در اين صورت ،اديب نميتوانود زبوان موردم جامعوة خوود باشود و ايون
باعث به تنگنا افتادن و نابودی ادبیّات بومي نن میّت ميشودز
جمالالدّين در گفتار «کاستي از ادبیّات تطبیقي نیست» (ص  )16به دفاع و حمايت از جريوان رو بوه رشود
ادبیّات تطبیقي در جتان عرب ميپردازد و به نقد بترهگیری اديبان معاصر عورب کوه بودون شوناخت و بیونش
کافي از ادبیّات غرب صورت گرفتوه پرداختوه اسوتز وی برخوي ضوعفها و کاسوتيهای موجوود را متوجّوه
ادبیّات تطبیقي نميداند ،بیکه از اديباني ميداند که اصالت فردی و قومي خود را ناديده گرفتهاند و با پشت پوا
زدن به اين اصالت و هويّت موجب شدهاند که هور چیور توازه و جديودی را از ادبیّوات غورب بگیرنود و نن را
وارد ادبیّات خود کنند بدون ننکوه بداننود ايون موضووعات توازه بوا فرهنوگ و نداب و رسووم جامعوة عورب
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سنخیّت دارد يا نه؟ «در پژوهشهای تطبیقي بیش نن ميرود که عناصر اصیل ادبیّات بومي بوه دسوت فراموشوي
سپرده شود و در برابر عناصر تثییرگرار ادبیّات ديگر میل سپر اندازد و فرزندانشان از میوراث فکوری و معنووی
ادبیّات گرشتة خود چشش فروپوشند و هر اصییي را رها کنند و در هر عنصر توازهواردی از ادبیّوات ديگور کوه
اصالت را ويران ميسازد چنگ زنند» (ص )16ز
وی در ادامه به نقد فرهنگي ادبیّات معاصر عرب ميپردازد و بر اين عقیده است که برخي اديبوان ،ادبیّوات
پربار و غني خود را تحت سیطره و تثییر تمدّن غرب قرار دادهاند و با اين پیروی کورکورانوه ،ادبیّوات گرشوتة
عرب را که ادبیّاتي غني بود به ادبیّاتي تتي ،بدل کورده و بیشوتر از ادبیّوات بیگانوه بسویار توثییر پريرفتهانود و بوا
وجود اين تثییرپريری ،اصالت و ابتکاری در نن يافت نميشود «ننان به پیروی از نیار غربي به خیور و زيبوايي
و انسانیّت در جامعة خود نپرداختندز ننان به گونهای به مسثلهای انساني پرداختند کوه در غرايور و هوسهوايش
به حیوان نرديکتر است ،به سخن ديگر در اين نیار انسان حیوان انسان نمايي اسوت کوه بوا خوالق خوود هویچ
ارتباطي ندارد و در شتری سرگردان ،نواره و پريشان است و احساس غربت و بیگانگي با همة نیوار روانوي و
ويرانگرش بر او چیوره اسوت و ايون احسواس ،او را بوه نوارگوي ،پريشواني و موجوودی سسوت و حقیور بودل
ميسازد» (ص )13ز
«متثسّفانه کارهای تطبیقي تکراری که بر پاية مکتب هنری نقود ادبوي جديود اروپوايي پديود نموده اسوت،
کاری جر تتي ساختن مضمون و اصالت ادبیّات عربي نداشت و ادبیّات عربي را به شوکیي تتوي کورده اسوت
که قابییّت پريرش هر معنای نامثنوس غربي را دارد و به جای اينکوه راز و رمرهوا و شخصویّتهای نن ادبیّوات
را در جتت تقويت ادبیّات بومي به کار گیرند ،نن را وسییهای برای تحقیر و ويران کوردن ادبیّوات خوود قورار
دادند» (همان)ز
در واق  ،جمالالدّين به نقد جريان تثییرپريری ادبیّات معاصر عرب از ادبیّات غورب ميپوردازد و نن را نوه
تنتا برای ادبیّات عرب مفید نميداند ،بیکه سبب زوال ادبیّات عربها ميداند و معتقد است چیوری کوه سوبب
اين تباهي است ،تثییرپريری نويسندگان و اديباني است که تکالیف خود را به درستي انجام نداده و از ادبیّوات
بومي خويش غفیت ورزيدهاند وگرنه نفس ادبیّات تطبیقي نميتواند مضر باشدز
وی با وجود انتقاد از تثییرپريری بياندازه برخي از اديبان معاصر عرب از ادبیّات غرب ،به گروهوي ديگور
از پژوهشگران عرب اشاره دارد که «با وجود تثییرپريری از ادبیّات غرب ،ادبیّات بومي خود را پواس داشوته و
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از عناصر دخیل برای بتوره رسواندن بوه ادبیّوات خوود خووب اسوتفاده کردنود» (ص )69ز در حقیقوت ،وی بوه
اصالت همراه با نونوری معتقد است؛ چراکه از نظرگاه وی ادبیّات بوومي در پرتوو ادبیّوات تطبیقوي توا عرصوة
جتاني پیش ميرودز
 .1-1ادبيّات تطبيقی ،زمينهها و روشهای تحقيق

جمالالدّين در فصل چتارم از کتاب «ادبیّات تطبیقوي» بور نن بووده اسوت توا بوه توثییر و ارتبواطي کوه ادبیّوات
تطبیقي با ادبیّات بومي دارد بپردازدز وی در اين فصل يادنور ميشود که «ادبیّوات تطبیقوي بوه بررسوي ادبیّوات
بومي در ارتباطهای تاريخي نن با ادبیّات ديگر میّتها ميپردازد و همچنین روشون شود کوه زبوان مورز میوان
ادبیّاتهاست» (ص )63ز با توجّه به اين گفتهها مشخّص ميشود کوه جمالالودّين از طرفوداران مسوثلة تفواوت
زباني ادبیّات تطبیقي است؛ چراکه توجّه به گرايشهای تاريخي و اهمّیّت و جايگواه زبوان از اصوول متوش ايون
دانش استز
وی در گفتار «موضوعات خوارج از گسوتر ادبیّوات تطبیقوي» (ص  )61بوه موضووعاتي کوه اديبوان بودون
بررسي رابطة ننها با يکديگر نن موضوعات را جرو مقولة ادبیّات تطبیقي به حسواب مينورنود اشواره و ايون
موضوعات را چنین بیان ميکند:
1ز «پژوهشهايي که به بررسي تثییر و تثیّر اديباني از میّتهای گونواگون ميپوردازد کوه هویچ پیونود تواريخي
میان ننها يافت نميشود که بتوان گفت يکي از ديگری تثییر پريرفته است» (ص )61ز
2ز مؤلّف دوّمین موضوعي را که خارج از گستر پژوهشهای تطبیقوي ميدانود ،پژوهشهوايي اسوت کوه «از
موازنه در يک ادبیّات بومي انجام ميشود ،هرچند پیوندهای تواريخي میوان نويسوندگان وجوود داشوته باشود»
(ص )61ز
وی در گفتار «فرهنگ پژوهشگر در ادبیّات تطبیقي» دانش و نگاهي که الزمة پژوهشوگر ادبیّوات تطبیقوي
است را ذکر ميکند و اين نگاهي را به عنوان مجموعهای از ابرارها ميدانود کوه پژوهشوگر بايود از نن نگواه

باشد تا در مسیر راه ياريگر او باشدز وی در اين سخنان و مبحث به غنیمي همل نظر داشته استز امّوا نوونوری
جمالالدّين در اين مبحث ،بیشتر در رابطه با فرهنوگ پژوهشوگر و بوه تعبیوری «روشومندی عیموي» و
«لوازم ضروری» پژوهش در عرصه ادبیّات تطبیقي خمصه ميشودز چنین نکتههايي در نیار پیشوینیان
به ندرت ديده ميشودز
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 .2-1بررسی نمونههای تطبيقی مؤلّف
 .2-2-1منابع معراج در سرودة جاویدنامة محمّد اقبال الهوری

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

صوفیانه ،تشابه معراج با برخي نیار داستاني از جمیه :رساالة الففاران ،جاويد نامه ،بتشت گمشوده ،1فاوسوت )1( 2و
کمدی التي )1( 3استز در گفتار نخست از اين فصل ،ابتدا به منواب معوراج در جاويود ناموه و منواب اسوممي و
تثییر معراج پیامبر (ص) بر اقبال پرداخته استز وی در ادامه به معراجهای صوفیانة «بايريود»« ،سونايي غرنووی»،
«منطق الطّیر عطّار» و «ابن عربي» نیر پرداخته استز در بخش پاياني نیور بوه بیوان مشوابتتهای معوراج پیوامبر بوا

نیاری همچون رسالة الففران ،جاويد نامه ،بتشت گمشده و کمدی التي پرداخته استز

جمالالدّين در گفتار «پیش از عروج» (ص  ،)199به موضوع و محور اصیي جاويد نامه کوه معوراج اسوت
توسوط اقبوال را چنوین توصویف ميکنود« :اقبوال
و به حال و هوايي که اقبال داشته اشاره و نغاز ايون حرکوت ّ
سرودهاش را با مناجات و دعايي مينغازد که سرشار از احساس غربت انسوان در ايون دنیوا اسوتز او در میوان
مردم در پي يافتن دوستي وفادار است امّا نمييابدشز به خودش مينگرد و خوويش را در زنجیرهوای زموان و
مکان گرفتار مييابد و از اينجا است که به خدا روی مينورد تا او را از اسارت زمان و مکان رها سوازد توا بوه
سوی هدف خود رهنمون شود» (ص )199ز «اقبال در اين ديدارها ،پیرامون موضوعات مختیفوي چوون :ديون،
عرفان و فیسفه سخن به میان مينورد و در همة گفتوگوهای خود به اسمم فراميخوانود و مودّعیان مغور
را به باد انتقاد ميگیرد» (ندا)113 :1333 ،ز
مؤلّف در گفتار «عروج در افمک» (ص  )191به شرح سفر خیالي اقبال با همراهي پیر و مرشودش موالنوا
و سیر و سفری که در افمک مختیف داشته و اينکه در هر يک از اين فیکها به زيارت و گفتوگو بوا يکوي
از شخصیّتهای معروف تارير نائل ميگردد ،ميپردازدز جمالالدّين ،معتقد اسوت کوه فیوک قمور ،نخسوتین
فیکي است که اقبال به همراه موالنا به نن راه پیدا کرده ،در اين فیک ،مولوی او را به غواری دعووت ميکنود
و او در اين غار با شخصي به اسش «جتاندوست» که عارفي هندی است دربوار جتوان نخورت و ايون دنیوا بوه
بحث و گفتوگو مينشیندز در واق  ،ميتوان گفت که «اقبال فیک قمور را بورای بیوان تفواوت نگواه رسوالت
محمّد (ص) به مسثلة انسان و ديگر مرهبهای فیسفي اختصاص داده است» (ص )198ز
1. paradise Lost
 Faustusیا 2. Faust
3. La Divina Commedia
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دوّمین فیکي که به اعتقاد مؤلّف ،اقبال با همراهي پیر و مرشدش ،موالنا ،بوه نن راه پیودا کورده ،فیوک عطّوارد
استز شخصیّتهايي که شاعر در اين فیک با ننها ديدار و گفوتوگو ميکنود« ،جمالالودّين اسودنبادی» و
«سعید حییش پاشا» سیاستمدار ترک است (ص )191ز
جمالالدّين ،معتقد است :فیک زهره سوّمین فیکي است که اقبال با همراهي موالنا در مسویری کوه جتوت
رسیدن به ذات حق طي کردهاند به نن وارد شدهاندز هنگامي که ننهوا بوه ايون فیوک ميرسوند نشوانههايي را
ميبینند که از پیدايش دوبار بتپرستي خبور ميدهود (ص )112ز شخصویّتهايي کوه اقبوال و موالنوا در ايون
فیک مشاهده ميکنند «فرعون» و «کچنر»( )8هستند که در وض نامناسبي به سر ميبردندز
فیک مرير ،يکي ديگر از افمکي است که هنگام ورود اقبال و مولوی به ننجا پیرمردی را ميبینند که بور
روی تپّهای ايستاده استز پیر ،در ادامه ننها را به شترهای مريخي بوه نوام «مرغودين»( )1ميبورد و بوه توصویف
ننکه جام تمام صفات نیکو و خالي از انديشههای بد است ،ميپردازدز جمالالودّين در بیوان ايون شوتر چنوین
ميگويد« :روشن است که در اين شتر از عقبماندگيهای دنیای اسممي خبری نیست و از تمدّن اروپوايي و
دردهايي که اين تمدّن در درون خود دارد و به بشريّت زيان ميرساند ،خالي است» (ص )111ز
اقبال و موالنا در فیک مشتری «با ارواح سه تن از کساني که به بيديني متّتش شدهاند روبهرو ميشووند کوه
عبارتند از« :حسین بن منصور حمّج»( ،)6شاعر هندی «اسداله غالب»( )3و «ق ّارة العاني»( )19شواعر مورهب بابیّوت در
ايران» (ص )113ز
نخرين فیکي که اقبال با همراهي موالنا به ننجا ميرسد زحل استز اين فیک ،محلّ تجمّ افوراد پسوت و
فرومايهای است که به وطن و مردم خود خیانت کردهانودز افورادی کوه اقبوال ننهوا را در ايون فیوک مشواهده
ميکنوود« ،جعفوور بنگووالي»( )11و «صوواد دکنووي»( )12هسووتندز مؤلّووف در ادامووه بووه بیووان سووختيهووا و عووراب و
گرفتاریهای موجود در اين فیک ميپردازدز
با پايان يافتن و پشت سر گراشتن اين افمک شوشگانه ،حواال اقبوال و موالنوا سوفر خوود را بوه نن سووی
افمک نغاز ميکنندز شخصیّتي که اقبال در اين مسیر او را مشاهده ميکند «نیچه»( )13فییسوف نلماني استز
اقبال و موالنا در مسیری که طي ميکنند قبل از رسیدن به بتشت ،اقبوال بوه توصویف بتشوت ميپوردازد و
اوّلین چیری که از نشانههای بتشت مشاهده ميکنند ،قصری است که از مرواريود سواخته شوده اسوتز موالنوا
اين قصر را «شرف النّساء»( )11معرّفي ميکندز در بتشت به قصر سه پادشاه مشر زموین ميرونودز يکوي از ايون
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پادشاهان «نادر شاه»( )11استز يکي ديگر از اين پادشاهان «احمد ابدالي»( )18مؤسّس افغانستان کوه بوه مخالفوت
با غرب پرداخته و نخرين ننها «تیبو» پادشواه هنودی کوه در میوان هنوديان بوه سویطان شوتید معوروف اسوت،
ميباشد (ص )121ز
اقبال پس از ديداری که همراه موالنا با اين سه پادشاه مشر زمین داشته و پوس از اتموام گفوتوگو میوان
ننها «لحظة جدايي موالنا و اقبال فراميرسود و مولووی بوه اقبوال ميگويود :برخیور و شواعر در پیشوگاه التوي
پرسشهای خود را مطرح ميکند و قیش التي پاسر تمام پرسشها که در زمینة اصومح جامعوة اسوممي اسوت
را مينويسد» (ص )128ز در پايان اين راه تجیّي حق بر اقبال ظاهر و وی بيهوش بور زموین ميافتود و صودايي
به او فرمان ميدهد که به زمین برگرد و اينگونه است که اقبال به هوش مينيد و معراج تمام ميشوودز حسون
ختام اين مبحث سخن اقبال به فرزندش جاويد و نسل جديد ميباشدز
جمالالدّين در گفتار «تحقیق در نیار تثییرگرار بر جاويد نامه» (ص  )126بر نن بوده است توا بوه بررسوي
مناب و نیاری بپوردازد کوه در تودوين و نوشوتن جاويود ناموه اقبوال موؤیّر بودهانودز وی عوامول دخیول در ايون
شکلگیری را در دو بخش 1ز تثییرپريری جاويد نامه از ادبیّات و فرهنگ اسممي 2ز بررسي ادبیّوات اروپوايي
بر نن ،مورد بحث و بررسي قرار داده استز
مؤلّف ،معراج پیامبر (ص) را يکي از منوابعي ميدانود کوه بور اقبوال توثییر گراشوته و وی تحوت توثییر نن،
دست به نگارش جاويد نامه زده استز وی در اين مضمون و نحوو شوکلگیری اقبوال از معوراج پیوامبر (ص)
چنین ميگويد« :اقبال از جمیه کساني است که هش از نظر محتوا و هش از نظور سواختار هنوری از معوراج پیوامبر
تثییر پريرفته استز انديشة معراج و اهمّیّت نن برای هور انسواني نشوانگر دگرگووني روحوي و روانوي اسوت و
برای اقبال اين انديشه در دوران جواني پديد نمده است و پیوسته ايون انديشوه در درون وی بالیود و مسوتحکش
شد تا سرانجام بنیاني قوی برای ديدگاههای فیسفي او شد» (الهوری)11 :1311 ،ز
مؤلّف اعتقاد دارد که اين همانندسازی اقبال با پیامبر (ص) ،نه تنتا کاری ناپسند نیست ،بیکه کواری اسوت
مثبت و در راستای ظتور و ايجاد ويژگيهای پیامبر (ص) ،در جتوت هماننودی بوا وی .در پايوان ايون مبحوث
جمالالدّين ضمن بیان چگونگي تثییرپريری اقبال از معوراج پیوامبر و ذکور تفاوتهوا و شوباهتها موجوود در
میان ننها ،به اين نتیجه رسیده که« :شاعر چارچوب کیّوي ايون منظوموه را از نظور سواختار و محتووا بهگونوهای
مستقیش از معراج پیامبر (ص) برگرفته است» (ص )133ز
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به نظر جمالالدّين ،دوّمین منب تثییرگرار از مناب اسممي که اقبال در تحرير رسالهاش به نن توجّه داشوته،
کتابها و رسالههايي است که در باب معراج صوفیان نگاشته شوده اسوت کوه خوود بوه الوف :معوراج «بايريود
()16

بسطامي» ،ب :معراج نامة «سنايي غرنوی»( ،)11ج :منطوق الطّیور «عطّوار نیشوابوری» و د :معوراج «ابون عربوي»
تقسیش ميشودز

مؤلّف ،افرون بر بیان اين نیار و نحو تثییرپريری اقبال از ننها ،بر اين اعتقواد اسوت کوه« :شوتود صووفیان
وحدت وجودی برخمف پیامبر (ص) ،فنا در ذات خداوندی است ،فنايي که بسان فورورفتن قطوره در دريوا و
ناپديد شدن نن است؛ بنابراين ،اقبال نگاهي پیامبر در هدف شتود را بر نگواهي صووفیانه برتور دانسوته اسوت»
(ص )131ز
جمالالدّين دربار معراج بايريد بسطامي چنین ميگويد« :معراج بايريد رؤيايي است که نشوانههای سویوک را
گام به گام به ما مينماياندز قصّة معراج در نظر او ،مانند رمری برای رسیدن بوه خداونود و مقوام شوتود اسوت»
(ص )131ز
مؤلّف به تشابه موضوعي که میان معراج نامة سنايي غرنوی با جاويد نامة اقبال موجود اسوت ،ميپوردازد و
يادنور ميشود که سنايي در معراج نامهاش که اسش نن را سیر العباد الي المعاد( )13گراشته ،همانگونوه کوه در
جاويد نامه ديديش ،با همراهي مرشد و پیری پا به ننسوی افمک ميگرارد و پس از چیوره شودن بور تعیّقوات
دنیوی و مشاهد ذات حق ،رسوالت بازگشوت بوه دنیوای موادّی و تبییوخ ديون خودا در بوین موردم را بور عتوده
ميگیرد «چون او (انسان = سنايي) پیوسته اسیر دنیای مادّی است و هنوز از بند تکییف خود رهوا نشوده اسوت»
()138ز
مؤلّف ،ضمن بیان شباهت میان منطق الطّیر عطّار نیشابوری و جاويدنامة اقبال ،بوه اختمفهوای موجوود در
میان ننها نیر پرداخته است و ننها را بدينگونه ذکور کورده اسوت« :در حقیقوت ايون تثییرپوريری بوه گموان
نگارنده بسیار ناچیر است و انديشة بنیادی که همان عروج به سوی کمال است در اين ایور يکسوان اسوت ولوي
فاصیة زيادی میان شیو بیان اين دو وجود دارد و شايد تنتا مورد اشتراک میان ايون دو در مقوام شوتود باشود،
ننگوواه کووه سووالکان هستیشووان را بووا هسووتي خوودا پیوودا ميکننوود و از خداونوود هسووتي همیشووگي و جوواوداني را
ميگیرند» (ص )131ز
جمالالدّين ،معتقد است که اقبال از فتوحات مکیّه ابن عربي در نوشتن جاويود ناموه ،توثییر پريرفتوه اسوتز
وی به تفاوتي که میان معراج پیامبر با ديگر صوفیان وجود دارد ،سخن گفته و در ادامه به تشوابه و تفواوتي کوه
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میان رسالة ابن عربي با اقبال است اشاره و دربار اين مضمون ،چنین مينورد« :ابن عربي ،دربار معوراج خوود
در کتاب ارزشمند فتوحات مکیّه سخن گفته است و محمّد حسن چودهری در مقدّمة کتواب جاويود ناموه ،بوا
وجود اختمف زياد در اهداف و انگیرههوا ،بوه تطبیوق معوراج اقبوال و ابون عربوي پرداختوه اسوت» (ص )136ز

خمصة سخنان وی چنین است« :ابن عربي يکي از صوفیان مکتب طريقت اسوت و ايون هموان پیوری
است که او را به کشف و شتود رسواندز در نتیجوه کتواب فتوحوات مکیّوه( )29نيینوة تموامنموای رفتوار
روحي اوست؛ و معراج ابن عربي پر است از معمّاهايي که دريافوت ننهوا بوس دشووار اسوت و ايون
مسثلهای است که در جاويد نامه ديده نميشودز در حالي که ابن عربي ميکوشوید از حقوايق پوس از
مرگ پرده بردارد ،امّا همة کوشش اقبال برای چگونگي رسویدن بوه جواودانگي اسوت» (چوودهری،
)32-39 :1381ز
جمالالدّين به اين سؤال که نيا اقبال از ابوالعمء تثییر گرفته يا نه؟ حکش به تثییرپريری اقبوال ميدهود ولوي

معتقد است که با وجود اين تثییرپريری ،تفاوت و وجوه اختمف زيوادی میوان ننهوا پیودا ميشوودز «بعضوي
شباهتها در اين دو سفر در رويارويي با شیطان پیدا ميشود ،ابوالعمء شویطان را در جتونّش در حوالي
ديد که به شدّت عراب ميکشید ،امّا اقبال او را در فیک مشتری يافت و نکتوهای در گفوتوگوی او
با ابییس وجود دارد که هر دو شاعر به ابراز نن میل دارند و نن اين است کوه شویطان بوه دلیول اينکوه
نفرينش خود را از نتش ميداند و نفرينش انسان را از خاک ،خود را از انسان برتر ميشومارد» (ص
 )112و (رزک :المعرّی)321 :1381 ،ز
مؤلّف در ادامة تفسیر تثییرپريری اقبال از مناب اسممي در تودوين و نگوارش رسوالة جاويود ناموه ،بوه بیوان

منابعي ميپردازد که در ادبیّات غرب موجود بوده و بر اقبال تثییر گراشته استز وی اين مناب را شوامل بتشوت
گمشده ایر «مییتون» ،1فاوست ایر «گوته» و کمدی التي ایر شاعر ايتالیايي «دانته نلیگیری» 2ميداند.
جمالالدّين دربار تفاوت ديدی کوه اقبوال و مییتوون نسوبت بوه شویطان داشوتهاند ،بوه بحوث ميپوردازد و
تثییرپريری اقبال از مییتون را يک تثییرپريری ساختاری ميداند نه محتوايي؛ چراکه وی همانند مییتوون بور نن
بوده که احساسات پاک دروني را در فضا و دنیايي فراتر از اين دنیای مادّی و محسوس رؤيوت و لموس کنود
)1. John Milton (1608-1674
)2. Dante Alighieri (1265-1321
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و به همین سبب از اين ایر تثییر پريرفته استز وی همچنین تثییرپريری اقبوال را توثییری مسوتقیش نميدانود و در
اين باره چنین ميگويد« :تثییر بتشت گمشده بر معراج نامه ،يک توثییر مسوتقیش و نشوکار نیسوت ،بیکوه بیشوتر
يک تثییر مثبت است که به روش بررسي موضوعات متافیريکي محدود ميشود» (ص )118ز
جمالالدّين ،تثییرپريری اقبال از گوته و توجّه داشتن به فاوست را ردّ نميکند ،بیکه بور ايون عقیوده اسوت
که اين انديشهها قبل از ننکه از فرهنگ غورب نشوثت گرفتوه باشود ،از انديشوههای رايو در فرهنوگ و ادب
اسممي است و اينکه بخواهیش اين انديشهها را از ننِ غرب بدانیش بوه جواد ناصوواب افتوادهايشز وی در خاتموة
اين مبحث تشابه موجود در فاوست و جاويد نامه را تمش برای رسیدن به پیشرفت و صوعود در مسویر تکامول
حممد اقبال والثّقافة اآلملانياة» گفته است« :توثییر فاوسوت بور
روح ميداندز راشد الحیدری در مقالهای با عنوان « ّ
روح و انديشة اقبال از هر کتاب و متني در ادبیّات اروپايي عمیقتر استز اقبال تصوّر ميکورد کوه ايون کتواب
پر نوازه ،گوته را شخصیّتي برجسته ميداند که نمادی از اراد بیند و استوار موردم نلموان اسوت» (-21 :1383
)31ز
جمالالدّين دربار نحوه و زمان اين تثییرپريری اقبال از کمدی التي دانته بدينگونوه اشواره کورده اسوت:

وی با سنجیدن ذو و قريحة مردم زمان خود ،بتترين روش را برای انديشههايش شیو دانته در کمودی التوي
ديدز امّا مؤلّف در ادامة اين مطیب ،اين دلیل را تنتا دلیل محکش و قطعي ایرگرار بور اقبوال نميدانود و يوادنور
ميشود که« :شايد اقبال در پي اين بوده است که جاويد نامه در میان مسیمانان همان تثییری را بر جای گورارد
که کمدی التي بر مردم ايتالیا گراشته استز بهگونهای که کمدی التي جريان تازهای را پديد نورد کوه هموة
فرهنگهای اروپايي مسیحي در قرون وسطي رنوگ و بووی فرهنوگ ايتالیوايي بوه خوود گرفتنود» (ص -119
)111ز
 .1-2-1رباعيّات خيّام و ترجمة آن در ادبيّات عربی معاصر

مؤلّف در فصل دوّم به بررسي رباعیّات خیّام و تثییر ترجمههای نن در ادب عربي معاصر پرداختوه اسوتز وی
کار خود را در اين فصل با سه محور اساسي شروع کورده اسوت :رباعیّوات خیّوام و ريشوههای فارسوي نن کوه
ابتدا به معرّفي خیّام ،شعر او ،اصالت و عدم اصالت رباعیّات ايشان و معیارهای نقد رباعیّات پرداخته استز
در گفتار دوّم از اين فصل به ترجمههای انگییسي رباعیّات خیّام به ويژه ترجموة «فیتور جرالود» و توثییر ايون
ترجمه در ادبیّات عربي پرداخته استز در گفتار سوّم همین فصل به ترجمههای عربي (مستقیش و غیور مسوتقیش)
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از رباعیّات خیّام و تثییر نن در ادب عربي پرداخته استز وی کار خود را در ايون مبحوث بوه ترجموههای غیور
مستقیش (بستاني ،سباعي) و ترجمههای مستقیش (احمد رامي ،احمد حامد صرّاف) محدود کرده کوه در ضومن
هر يک از اين مباحث به نقد شیوههای مترجمان در اين دو نوع از ترجمهها پرداخته استز
جمالالدّين (ص  )111به زمان و مکان تولّد و وفات خیّام و اينکه نرامگواه او در کجوای ايوران قورار دارد
پرداخته است و وی در ادامه به اشخاص و منابعي که در رابطه بوا انديشوة خیّوام سوخن گفتهانود ،پرداختوه و از

ننها به «نجشالدّين رازی» صاحب کتاب مرصاد العباد و از مناب متشّ کتاب نزهاة األروا و روةاة األفارا يف تاواري

احلکماء املتق ّدمني واملتأ ّخرين نوشتة «محمود شترورزی» اشاره کورده اسوت (ص )113ز وی بوه طرفوداری از خیّوام

ميپردازد و جم شدن شاعر و فییسوف بوودن را در شخصویّت وی دو چیور متنواقی نميدانودز جمالالودّين،
عیّت شترت و مطرح شدن خیّام به عنوان شاعر را مديون ترجمة فیتر جرالد دانسته و بر ايون نظور اسوت کوه از
نن زمان به بعد ،خیّام مورد توجّه اديبان کشورهای مختیف قرار گرفته و ننها از انديشههای او سوود جسوتهاند
(ص )181ز الزم است اشاره شود که پیش از جمالالدّين ،غنیمي همل نیر به اين موضووع اشواره کورده اسوت
()111-119 :1313ز
جمالالدّين به منکر نبودن پارهای از رباعیّات خیّام در وصف شراب ميپردازد که با ننچوه شواعران عورب
در اين زمینه سرودهاند متفاوت استز وی ديد خیّام نسبت به وصف باده و بادهگسواری را نواتواني و خسوتگي
خیّ وام از درک معمّ وای هسووتي ميدانوود و در ايوون مضوومون چنووین ميگويوود« :شووراب در انديشووة خیّووام رموور
رویگرداني از تفکّر در معمّای هستي است؛ چوون هورکس در پوي گشوودن راز نن باشود را نواتوان خواهود
ساخت» (ص )118ز جمالالدّين به ردّ و انکار ادّعای کساني چون «عیوي دشوتي» (رزک :دشوتي)16-11 :1311 ،

ميپردازد که ديد و تعبیر خیّام از شراب را وصف صوفیانه ميدانند و نن را نموادی از معرفوت حوق بوه شومار
مينورندز
مؤلّف بر نن بوده است تا به چگونگي تثییر ترجمة انگییسي فیتر جرالد از رباعیّات خیّام بور ادبیّوات عربوي
بپردازد و در اين زمینه چنین ميگويد« :ترجمة فیتر جرالد ،ایوری بينظیور اسوت کوه از میوان هموة ترجموههای
انگییسي ،اديبان عربزبان و ديگر زبانها را به سوی خود درکشیده است» (ص )166ز
 .9-2-1ليلی و مجنون در ادبيّات عربی و فارسی

يکي از نمونههايي که مؤلّف در فصل سوّم اين باب به تحییول و بررسوي نن پرداختوه داسوتان لییوي و مجنوون
استز شیو جمالالدّين در اين مبحث ،بدينگونه است که ابتدا به معرّفي داسوتان و سرچشومة نن ميپوردازدز
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وی سپس اين موضوع را در چند مبحث جداگانه ،تحت عناوين مجنون لییوي در ادبیّوات عربوي کتون ،انتقوال
موضوع مجنون لییي به ادبیّات فارسي و در بخش نخر اين مبحث به مقايسة تطبیقوي ايون موضووع در ادبیّوات
عربي و فارسي پرداخته استز
وی در رابطه با ريشة اين داستان چنین ميگويد« :ابوالفرج اصوفتاني (متووفي  318هووز ) نخسوتین کسوي

است که در کتاب معروفش األغااي( )21به موضوع «مجنون لییي» پرداخته اسوت» (ص )223ز جمالالودّين ،تنتوا

شاعراء ابون قتیبوة
شاعر و ال ّ
نیاری که در رابطه بوا ايون داسوتان ذکور کورده ،هموان األغاانی ابووالفرج اصوفتاني و ال ّ

دينوری است ،اين در حالي است که نیار و کتابهای زياد ديگری نیر وجود دارد که ميتواند به نگواهي موا
نسبت به اين موضوع کمک کندز
جمالالدّين در بخش دوّم از اين مبحث (لییي و مجنون) ،تحوت عنووان «انتقوال موضووع مجنوون لییوي بوه
ادبیّات فارسي» به نحو انتقال اين موضوع از ادبیّات عرب به ادبیّوات فارسوي پرداختوه اسوت و بور نن بووده توا
ارتباط فرهنگي و ادبي میان میل مسیمان را از طريق انتقال و تحوّل موضوعي که به وسییة اين داسوتان صوورت
گرفته به ایبات برساندز وی در رابطه با جنبة اخمقي ايون داسوتان چنوین ميگويود« :قویس در زنودگي و درد و
عزة» وززز در صحرای حجاز و نجد در اوايول عصور
رن های عشق ،الگوی عاشقان صادقي مانند «بثينه» و « ّ
کثري ّ
اسممي بوده است» (ص )231ز
وی ضمن بیان جنبة اخمقي اينگونه داستانها ،قیس را نمونة واقعي عشق عفیف ميداند؛ چراکه قویس بوا
وجود عیش به سختي راه در پیش گرفته و عدم وصال به لییوي بواز از تومش خوود در عشوقش بوه لییوي دسوت
خاصوه مجنوون
ّ
برنداشت اين در حالي است که غنیمي همل در اين رابطه ميگويد« :شیفتگان بوررگ عشوق،
لییي و ديگران چون مجنون از بیگانه و خويشاند ،عرری نیستند» ()826 :1313ز
جمالالدّين ،ضمن اعتقاد به پیشگامي و گستردگي زبان عربي نسبت بوه زبوان فارسوي ،بواز بوه برتور بوودن
اديبان فارسيزبوان در پرورانودن داسوتانهای بینود اعتوراف ميکنود و ننهوا را در ايون زمینوه سورنمد و برتور
ميداندز وی در ادامه به توانايي اديبان ايرانوي ،از جمیوه نظوامي ،اشواره ميکنود کوه توانسوته اسوت بوا متوارت
بينظیر خود ،موضوع داستان لییي و مجنون را از ادبیّات عرب کوه تنتوا جنبوة تواريخي داشوته ،بگیورد و جنبوة
ادبي و زيباييشناسي را به نن اضافه کند که در نتايت با برگريدن قالوب مثنووی بورای ايون داسوتان ،نن را در
پانرده هرار بیت سرودز
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شر شناس انگییسي« ،ادوارد براون» در کتاب تارير ادبي ايران دربوار وی چنوین ميگويود« :نبووغ او در
میان شعرای ايران کمتر رقیب داشته ،شخصیّتش از نن هش کمیابتر بوده است ،او زاهدی متّقي بوده ،اسوتثنائاً
عاری از خرافهپرستي و تعصّب ،خوددار و مستقل ،هوشمند و عاری از خودنمايي ،پودر و شووهری متربوان و
سخت بیرار از شراب بوده است» (براون)119 :1311 ،ز
به طور کیّي ،ميتوان گفت که طرح و خمصة ايون داسوتان در نظور جمالالودّين ،چنوین اسوت کوه« :بوین
کودکي به نام قیس (قیس بني عامر) و لییي ،دختور هوشسوال او در مکتوب ،عشوقي نغواز ميشوود و غیورت و
تعصّب عربي در سر راه اين عشق پر شور معصوم ،مان پديد مينوردز لییي به خانوة شووهری نوادلخواه بوه نوام
ابن سمم ميرود و قیس که از مداخیة پدر و از وساطت نوفل ،بترهای نمييابد ،مجنون واقعوي ميشوود و سور
به بیابان ميگرارد و با جانوران صوحرا انوس ميگیورد نوه خبور وفوات پودر و موادر کوه دور از او و در غوش او
ميمیرند ،او را از شیدايي بازمينورد و نه مرگ ابن سمم او را به وصال و کوام ميرسواندز در ايون میوان لییوي
نیر به ناکام ميمیرد و مجنون هش وقتي بور سور تربوت او مويرود( ،ای دوسوت) ميگويود و جوان بوه دوسوت
ميدهد» (رضايي ارداني)13 :1331 ،ز
 .3-2-1ترجمه و ادبيّات تطبيقی

مؤلّف به بررسي ترجمة نیار فارسي و تثییر نن در زبان و ادب عربي معاصر پرداخته استز وی محودود کوار
خود را به نیار شیر محمّود عبوده اختصواص داده اسوتز موضووع نشونايي وی بوا سوید جموال( ،)22ارتبواط بوا
روزنامهنگاران ايراني و استشتاد به شعر فارسي ،از محورهای اساسي مورد بحث وی استز
جمالالدّين در اين گفتار به نوشتة اقبال الهوری و نظريّهها و انديشوههای اصومحطیبانوة سویّد جمالالودّين

که مسیمانان را به اسمم و احیای تمدّن اسممي دعوت کرده ،اشاره ميکند و در اداموه بوه ترجموة کتواب الارد

علی الا ّدهريني به عربي پرداخته و يادنور شده که اين کتاب توسّط «شیر محمّد عبده»( )23و بوا همکواری عوارف
افندی «ابوتراب افغاني» از زبان فارسي به عربي ،ترجمه شده است (ص )218ز
مؤلّف ،ضمن بیان سخنان محمّود عبوده دربوار ايرانیوان و برشومردن ويژگوي و فضوايل اخمقوي ننهوا و
دعوت به وحدت اسممي به دفاع از محمّد عبده و ردّ ديدگاه کساني ميپردازد که مقالوههوای سیاسوي منتشور
شده در روزنامة عاروة الاویقی دربار ايران و افغانستان و هند را به سیّد جمالالدّين نسوبت ميدهنود و انتشوار ايون
مقاالت را با نگاهي و دانش شیر محمّد عبده در تناسوب نميبیننودز وی در ايون مضومون و در پاسور بوه ايون
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افراد چنین مينورد :محمّد عماره بر اين باور است که «مقالوههای سیاسوي منتشور شوده در عاروة الاویقی دربوار
هند و افغانستان و ايران بايد به سیّد جمالالدّين نسبت داده شود ،نه شیر محمّد عبده؛ چون اين مقالهها ممکون
نیست که با میران توانايي شیر محمّد عبده و نوع اهتمامش به اين مسائل هماهنوگ باشود» (ص  ،231بوه نقول
از :عماره)231 :1312 ،ز
جمالالدّين در پايان اين مبحث عیّت تثخیر ذکاءالمیک را از انتشار درگرشت محمّد عبده ،بیوان ميکنود
که فروغي اين عمل خود را اينگونه بیان کرده است« :زيرا طبیعت انسوان دوسوت نودارد ،چنوین خبرهوايي را
که قیب نويسنده را به تپش و دستانش را به لرزه واميدارد ،منتشر کند» (رشید رضا)133 :1381 ،ز

امّا نکتة کییدی که در گفتههای محمّد السّعید جمالالدّين در بواب عبوده بیوان شوده اسوت ،موضووع
ترجمة برخي نیار زبان فارسي از سوی عبده و نیور تثکیود نن روشونفکر بوررگ بور ايجواد تعواممت
فرهنگي میان میّتهای مسیمان استز
 .9نتيجه
1ز جمالالدّين در پرداختن به رويکرد ادبیّات تطبیقي ،بیشتر بوه اسواس و ماهیّوت ايون دانوش نظور دارد ،نوه بوه مباحوث
جنجالي و مورد اختمف و به نظر ميرسد ،وی در مسثلة ادبیّات تطبیقي به سه گرايش؛ گوته و ادبیّات جتواني ،مکتوب
فرانسوی و مکتب امريکايي بیشتر از ديگر گرايشها نظر داردز
2ز وی ضمن نکوهش تعصّب و خودمحوری برخي جريانهای ادبیّات تطبیقي ،بر اين نظر است که ادبیّات تطبیقي ،نوه
تنتا ماية ضعف و سستي در اصالت ادبیّات بومي نميشود ،بیکه نن را زمینهساز تقويت و رشد ادبیّات بومي ميداندز
3ز نگاه جمالالدّين به ماهیّت ادبیّات تطبیقي ،مثبت است و عیّت شک و ترديد برخي نسبت به اين دانش را زيوادهروی
اديبان عرب نسبت به ادبیّات غرب ميداند و شرط اصیي در بترهگیوری از ادبیّوات ديگوری را حفوظ اصوالت فوردی و
قومي ميداند که در اين صورت ،زمینه را برای رشد و شکوفايي ادبیّات بومي فوراهش ميکنودز وی بیشوتر بوه نظورات و
گفتههای امثال غنیمي همل و طه ندا معتقد است و تمام گفتههای وی در ايون خمصوه ميشوود کوه کوش و کاسوتي از
ادبیّات تطبیقي نیست و از جانب اديباني است که اصول و قوانیني را که الزمة اين بترهگیری است ،رعايت نميکنندز
1ز جمالالدّين در بیان زمینهها و روشهای تحقیق به موضوعاتي کوه در گسوتر ادبیّوات تطبیقوي و خوارج از نن اسوت
ميپردازد و به وسايل انتقال ادبیّات از يک میّت به میّتي ديگر اشاره داردز وی در اين فصل بیشتر به غنیموي هومل و توا
حدودی به طه ندا نظر داشته و مطیب جديدی به اين گفتهها اضافه نکرده ،حتّي عنووان فصولها را نیور همانگونوه کوه
غنیمي همل گفته ،بیان کرده ولي با وجود اين بترهگیری زياد ،به اين مناب اشارهای نکرده استز
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1ز جمالالدّين نگاهي و تثییرپريری از پیامبر در تدوين جاويد نامه را از مناب صوفیانه برتر ميدانستز وی نیار اديبواني
چون :منطق الطّیر عطّار ،حديقة احلديقاه سنايي ،معراج نامة ابن عربي و رساالة الففاران ابوالعمء معرّی را از منواب تثییرگورار
اسممي در نگارش جاويد نامه دانسته است و نقش اين مناب اسممي را در نگارش جاويد نامه از مناب غربي پر رنوگتر
ميداندز وی ضمن اعتقاد به تثییرپريری اقبال از مناب غربي ،اين تثییر را يک تثییر ساختاری دانسته تا محتوايي؛ چراکوه
ميتوان گفت :اقبال ،تنتا به عناصر اسممي به کار رفته در اين نیار به خصوص ،کمدی التي دانته ،توجّه داشته است و
تمام تمش خود را به کار گرفته که اين تثییرات را با نگاهي جديد در ایر خود برجستگي ،بخشدز
8ز جمالالدّين دربار اينکه نيا خیّام فییسوف و منجّش بوده يا شاعر ،نظر به جم بودن هر دو در شخصویّت وی ميدهود
و معتقد است که خیّام انساني است که در برابر قضا و قدر التوي تسوییش اسوت ،از ايون رو انسواني اسوت جبرگورا؛ زيورا
احساس ناتواني از يافتن پاسر به معمّای هستي ،خیّام را به اين باور رساند که انسان اصوالً مجبور به دنیا مينيود و هویچ
اختیاری در تعیین سرنوشت خود ندارد؛ و اينکه بر اين نظر است که ترجمة فیتر جرالد در ابتدا مخاطبان زيادی نداشوته،
امّا در گرر زمان ،شترت بسیاری پیدا کرده استز افرون بر اين از نظر وی فیتر جرالد به اصل رباعیّات تووجّتي نداشوته
است و ترجمة او از رباعیّات را يک تشابه ساختاری ميداند نه بنیادیز وی همچنین نبودن مضوامین توبوه و اسوتغفار در
ترجمة منظوم فیتر جرالد را نوعي ضعف و کاستي برای وی بوه شومار موينورد؛ زيورا وی در انتخواب رباعیّوات بورای
ترجمه با قصّة خیالي خويش هماهنگ بوده و چنین رباعیّاتي با شیوه و انديشة حاکش بر منظومهاش که بادهنوشي محوور
بنیادی نن است ،در تضاد ميباشدز

الشوعر و
1ز جمالالدّين به بیان ريشههای تاريخي  -اجتماعي داستان لییوي و مجنوون نپرداختوه اسوت و از منوابعي چوون ّ
الشّعراء ابن قتیبه دينوری و بیشتر از األغاني اصفتاني بتره گرفته و فاقد نونوری است و در همان مسیر غنیمي همل ،طه
ندا و کفافي گام نتاده است و ضمن اعتقاد به برتری ايرانیان در منظومههای بینود عاشوقانه ،بوه نواتواني عربهوا در ايون
زمینووه اشوواره موويکنوود کووه داسووتان لییووي و مجنووون را در حودّ جنبووة توواريخي نن بررسووي کردهانوود و از جنبووة ادبووي و
زيباييشناسي نن غافل ماندهاندز جمالالدّين در اين زمینه ،بیشتر به مکتب فرانسوی ادبیّات تطبیقي گورايش داشوته و در
پرداختن به اين موضوع به نظريّة ادبیّات تطبیقي اسممي که بر نیار فرهنگي مشترک میان سورزمینهای اسوممي تثکیود
دارد ،نیر نظر داشته استز

6ز جمالالدّين ضمن دفاع از دانش و فضل عبده ،تمام تمش وی در ترجمة الارّد علای الا ّدهريني را جتوت بیودار سواختن
امّت اسممي از خواب غفیت و هدايت ننها در مسیر استقمل و پیشرفت ميداندز

 .3پینوشتها
( )1اين کتاب در سال  1363در  321صفحه به همّت دکتر سوعید حسوامپور و حسوین کیواني از سووی انتشوارات دانشوگاه
شیراز ،روانة بازار گرديده استز
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( )2فابل در اصل به معنای «افسانة خرافي کوتاه است» امّا رفته رفته معنای اصطمحي بر نن غالوب گرديود (غنیموي هومل،
)31 :1313ز
( )3نرتورگراف نتاي پژوهشهايش را در سالهای  1633-1632منتشر ساخت و میگل نسوین بمسویوس در کتوابش (أیار

اإلسالم يف الکوميدای االهلية) نن را خمصه کرد (جمالالدّين)81 :1363 ،ز
( )1فاوست يا يوهان فاوست شخصیّت يک افسانة عامیانة نلماني که يک ایر ادبي و فیسفي کشنظیر است ،شواعر خومّ و
دانشمند معروف نلمان يوهان ولگانگ فون گوته ( )1632-1113( )Goetheاست (غنیمي همل)361 :1313 ،ز
( )1بررگترين ایر دانته و بررگترين شاهکار ادبیّات ايتالیا و بررگترين محصول ادبوي و فکوری قورون وسوطای مغورب
زمین و يکي از بررگترين نیار ادبي تارير جتان به شمار نمده است و محصوول دوران بیسوت سوالة غربوت و دربوهدری
دانته است (نلیگیری)32-31 :1368 ،ز
( )8نلفرد کچنر ( "Lord of Khartom and Broom" )1318-1619در دانشکد نظامي بريتانیا درس خواند و همراه بوا
گروهي برای نابودی قبرس در سال  1661رفت و در سال  1661حممت خود را به پیروان متدی در سودان نغاز کردز در
مصر به عنوان افسر کار ميکرد و سرانجام در سال  1636توانست به خارطوم راه پیدا کنود؛ سوپس بريتانیوا او را بوه جنوگ
ترانسوال ( )1392-1633در جنوب نفريقا فرستاد و در سال ( )1393-1392رئیس ستاد مشترک جنوگ در هنود شود و در
سال ( )1311-1311به عنوان نمايند رسمي دولت بريتانیا در مصر منصوب شد و در سال  1311وزير جنگ بريتانیا شدز در
سال  1318ننگاه که در راه روسیه بود در کشتي جنگي «هامبشاير» غور شود (رزک :العقیقوي ،1381 ،ج  133 :2و شوقیر،
 :1393ج )811 ،833 ،239 :3ز

الرغد» و «الفادق» و «الربکاات» گرفته است ،به طوریکه اين سه عنوان را بورای
( )1به نظر ميرسد که شاعر اين اسش را از « ّ
ةارب اُ ماثالق قَرياةق کاات ة
ِمناةق
هرکس که ممزم راه حق است قرار ميدهد (جمالالدّين)118 :1363 ،ز خداوند ميفرمايدَ َ َ « :
ایتيها ةرزقها َرغَداق ةمن ک ةّل َمکان» (النحل.)112/
طمئنةة َ
م َ
( )6حمج در سال  211هو در فارس به دنیا نمد و در جواني به تصوّف گرايید و با بسویاری از بررگوان صووفیه ماننود جنیود
بغدادی همنشین شد و در سال  231هو به ح رفت ،پس از نن به بغداد رفت و سخن معروفش «أان احلاق» را گفت ،سوخني
که عیما ،اهل تصوّف و متکیّمین نن بر او تاختند و در پي نن در سال  391هو خییفه او را دسوتگیر کورد و عیموا بوه قتول او
فتوا دادندز سپس در سال  393هو به دار نويخته و سوزانیده شد (جمالالدّين)113 :1363 ،ز
( )3در سال  1131به دنیا نمد و در سال  1683درگرشت و به فارسي و اردو شعر سرود و در اوايل سد بیسوتش بوه شوترتي
فراگیر رسید (همان)ز
( )19در اوايل قرن نوزدهش به دنیا نمد و به دلیل اعتقاد به مرهب بابیّت و خروج بر دين محمّود در سوال  1612اعودام شود
(همان)ز
( )11فرمانده سپاه حاکش بنگال «امیر سراجالدّين» بود ،امیور بنگوال در مقابول هجووم انگییسويها مقاوموت کورد و بوا ننهوا
جنگید و شکست سنگیني به ننها داد ولي انگییسيها با «میر جعفر» فرمانده سپاه توطئه کردند و در سوال  1111در جنوگ
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«بمسي» جعفر به سپاه دستور عقبنشیني داد و انگییسيها توانستند بنگال را تصرّف کننود و پوس از نن سورزمینهای هنود
اسممي را يکي پس از ديگری به تصرّف خود درنوردند (همان)121 :ز
( )12فرمانده سپاه پادشاه هند مجاهد شتید «فتسعیي تیبو» ( )1133-1113بودز اين پادشاه انگییسيها را سرنگون کورد و توا
حدّ خارج کردن انگییسيها از جنوب هند جنگید ولي «میر صاد » او را فريفت و پوايتختش «سورنجابتش» را بوه انگییسويها
داد و تیبو در جنگي که منجر به شکست هنديان در جنوب و افتادن هند در چنگال استعمار شده بود ،شتید شد (همان)ز
( )13فردريک نیچه ( )1399-1611فییسوف و اديب ،در جواني ديندار بود و بعد از نن از دين و اخوم خوارج شود و در
دانشگاه «بال» سوئیس به تدريس مشغول شد و پس از مدّتي مريی شد و از شغیش کناره گرفت و هوشعصورانش او را بوه
ديوانگي متتّش کردندز از ديدگاه او زندگي انسان بر اساس بقا استوار است (همان)121 :ز
( )11شاهراد هندی نو عبدالصّمد خان حاکش پنجاب در فاصیة سالهای ( )1113-1218بود (همان)ز
( )11مؤسّس سیسیة افشاری در ايران بودز در سال  1866در خانواده ترکمن و فقیری به دنیا نمدز او از دعوتکننودگان بوه
وحدت اسممي بود و توانست قدرت خود را در مناطق زيادی گسترش دهد و تمام پنجاب زير سیطة او درنمد و در سوال
 1111کشته شد (همان)ز
( )18احمد ابدالي درّاني ،از فرماندهان برجستة سپاه نادر بودز بعد از قتل نادر شاه افغانها را متّحد کرد و رهبر ننان شد و با
اين کار دولت افغانستان را پايهگراری کرد و تا سال  1113پادشاه افغانستان بود و در همان سال درگرشت (همان)128 :ز
( )11از نخستین گروه شاعران تصوّف در ايران و در سال  128هو وفات يافت (رزک :براون)338 :1311 ،ز
( )16در سال  181و در مرسیه اندلس متولّد شد و در سال  826هوزز در موصل درگرشت (جمالالدّين)131 :1363 ،ز
توسوط کووهي
( )13مثنوی سیرالعبادإالي المعاد سنايي غرنوی در سوال  1311شمسوي بوا مقدّموه و تصوحیس سوعید نفیسوي ّ
کرماني به چاپ رسیده است (نلیگیری)18 :1368 ،ز
(( )29رزک :ابن عربي ،1323 ،ج  219 :1و ج )113 :3ز

( )21رزک :اإلصبهانی ،ابوالفرج؛ األغانی ،طبعة دار الکتا املصارية ،ج  ،2ص  2و بعود از ننز ابون قتیبوه در کتواب معوروف
خود الشّعر و الشّعراء پیش از ابوالفرج اصفتاني به شعر مجنون توجّه کرده است ،امّا بحث و بررسي اين موضوع در کتواب
ابوالفرج اصفتاني سنجیدهتر و کاملتر است (جمالالدّين)223 :1363 ،ز
()1631-1633( )22ز

( )23در سال  1613مز به دنیا نمد ،کودکياش در يکي از روستاهای «اقليم البحارية» گرراند و در ده سالگي قرنن را حفوظ
کرد و سپس به «اجلامع األمحدی» در طنطا رفت تا تجويد قرنن و قواعد زبان عربي را بیاموزد ،ولي روش تودريس در ننجوا
سخت بود ،به طوری که با سادهترين اصول تربیتي متناسب نبودز به همین سبب بر نن شود ،دسوت از تحصویل بکشود و بوه
کشاورزی بپردازد ،ولي با يکي از اقوامش که در روستايي نرديک روستای عبده ميزيست و صوفي بوود نشونا شود؛ و در
نتیجه در او دگرگوني پديد نمد و با میل فراوان به نموختن روی نورد و در سال  1688بوه دانشوگاه «األزهور» پیوسوتز در
ننجا با سید جمالالدّين نشنا شد ،هشت سال شاگرد او بود و انديشة نزادیخواهانه و اصمحگرانه را از او نموخوتز پوس
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از ننکه سید جمالالدّين مصر را ترک کرد ،شیر محمّد عبده فعّالیّت سیاسي گستردهای را در کنوار تودريس در األزهور و

تدريس در مدرسة «دار العلوم» و همچنین مدرسة زبان «األلسان» را شوروع کورد و در روزناموههای مصور مقالوههای زيوادی

نوشت ،سپس سردبیر روزنامة رسمي شدز هنگاميکه قیام «عرابي پاشا» در مصر نغواز شود ،محمّود عبوده او را يواری داد و
پس از شکست عرابي پاشا به سه سال زندان تبعید و محکوم شد و سوريه را برای تبعید برگريود و در سوال  1663بوه ننجوا
رفت ،اقامت نخستین او در سوريه ديری نپايید ،چون استادش سیّد جمالالدّين از او برای رفتن به پاريس ،دعوت کرد ونن
دو با همکاری يکديگر ،انجمن و روزنامة هفتگي «عروة الاویقی» را برای دفاع از دنیای اسمم و دعوت به وحودت اسوممي،

راهاندازی کردند (جمالالدّين)211-218 :1363 ،ز
* نام اين روستا که جمالالدّين از نن بياطیّاع بوده« ،محیّة نصر» است (رزک :احمدی)16 :1363 ،ز

کتابنامه
الف :کتابها
 قرآن کریم

1ز نلیگیری ،دانته ()1368؛ کمدی الهی (دوزخ) ،ترجمة شجاعالدّين شفا ،چاپ شانردهش ،تتران :امیرکبیرز
 .2ابن عريب ،حمي ال ّدين ()9221؛ الفتوحات املکيّة ،مصر.
3ز احمدی ،متدی ()1363؛ رایت اصالح ،جید  ،1چاپ اوّل ،تتران :مجم جتاني تقريب مراهب اسمميز
التمجة ابراهيم أمني الشورابی ،مصر.
)4594( -------- .4؛ اتري األدب يف إيرانّ ،
1ز جمالالدين ،محمّدالسعید ( /1363الف)؛ ادبيّات تطبيقی (پژوهشی تطبيقی در ادبيّات عربی و فارسی) ،ترجمة
سعید حسامپور و حسین کیاني ،چاپ اوّل ،شیراز :دانشگاه شیرازز
8ز  /1363( ------------------ب)؛ ادبيّات تطبيقی :نگارههای فارسی بر سنگنوشتة ادب عربی (تـثیيرات

ادبيّات فارسی بر ادبيّات عربی) ،ترجمة قاسش مختاری و محمود شتبازی ،چاپ اوّل ،اراک :دانشگاه اراکز
 .7چودهری ،حم ّّمدسيني ()9191؛ جاويد انمه کالتّعارف ،شرح جاويدانمه به زابن اردو ،الهور.
6ز دشتي ،عیي ()1311؛ دمی با خيام ،تتران :امیرکبیرز
حممد عبده ،مصر.
حمّمد ()4631؛ اتري األستاذ اإلمام ال ّ
شي ّ
 .5رشيد رضاّ ،
 .90شقري ،نعوم ()9102؛ اتري السودان ،مصر.

 .99العقيقي ،جنيب ()9191؛ املستشرقون ،مصر.
12ز غنیمي همل ،محمّود ()1313؛ ادبيّات تطبيقـی ،ترجموة مرتضوي نيوتاهللزاده شویرازی ،چواپ اوّل ،تتوران:
امیرکبیرز
اليعيد مجالال ّدين ،مصر.
حمّمد اقبال ()4514؛ جاويدانمه أو رسالة اخللودّ ،
التمجة العربية لد ّدکتور ّ
 .46الهوريّ ،
حمّمد ّ
ملعري ،ابوالعالء ()9194؛ رسالة الففران ،بريوت :دار بريوت.
 .94ا ّ

معرّفي و نقد ديدگاههای محمّد السّعید جمالالدّين در پرتو کتاب ادبیّات تطبیقي 113/

11ز ندا ،طه ()1333؛ ادبيّات تطبيقی ،ترجمة هادی نظری منظش ،چاپ سوّم ،تتران :نيز

ب :مجالّت
18ز پرويني ،خییول ()1363؛ «نظريّوة ادبیّوات تطبیقوي اسوممي :گوامي متوش در راسوتای نسویبزدايي از ادبیّوات
تطبیقي» ،مجلّة انجمن ایرانی زبان و ادبيّات عربی ،شمار  ،11صص 69-11ز

الينة األولی ،أملانيا.
 .41احليدري ،راشد ()4536؛ « ّ
حمّمد إقبال والثّقافة األملانية» ،جملّة فکر وفن ،العدد الثّاينّ ،
16ز رضايي ارداني ،فضلاهلل ()1331؛ «بررسي و مقايسوة تحیییوي لییوي و مجنوون نظوامي و روايتهوای عربوي»،
فصلنامة تخصّصی مطالعات داستانی ،سال اوّل ،شمار اوّل ،صص 11-12ز

حبوث يف األدب املقارن (فصليّة علميّة  -حم ّكمة)

کلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة ،جامعة رازي کرمانشاه
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السنة ّ
ّ

السعيد مجال ال ّدين يف ةوء کتابه األدب املقارن (دراسة
ِراء ّ
حممد ّ

ونقد) 1

تورج

زيينوند2

أستاذ مشارک يف قيم الدّغة العربيّة وآداهبا ،جامعة رازی ،کرمانشاه ،ايران

پرشور3

نسرين
املاجيترية يف فرع األدب املقارن ،جامعة رازی ،کرمانشاه ،ايران

املل ّخص
الشداعر ّدر
اليدعيد مجدال الد ّدين مدن ّرواد األدابء والکتّداب يف جمدال األدب املقدارن السدالمي يف مصدر .مدن نتداج ثثندا هدأا أ ّن ّ
يع ّد ّ
حمّمدد ّ
خبالددة يف األدب املقددارن السددالمي ويعتدده هددأا مددن أبددرز هددات ن عتدده يف
ابملدرسددة النرنيدديّة عدددی لددعيد النّقددد الثّقددايف مددن األدب املقددارن و ّ
الصددالت التّ ر يّددة .زد عدددی ذلدده أندّده عک د عدددی
األدب املقددارن .لقددد کد ّدرل ّ
الشدداعر جد ّدم اهتّمامدده يف موضددوع التّ د ري املتبددادل يف ضددوء ّ
الشدعوب السدالميّة عده
دراسة األدب املقارن السالمي وبطريقة عدّميّة عدی غرار طه ندا هادفاً التّنقيب عن التّناعدم الثّقدايف الّدأي شد دله ّ
الشعوب السدالميّة مدن هويّتده األلدديّة ميدت دفاً مدن
اهتم بنقد اجل ود الّيت بألت ا األمهایليّة والنّالوراليّة الغربيّة ّالرامية إلی لنريغ ّ
التّ ريخ وکّما ّ
حمّمددد
ذلدده کدّدده بيددان أنّيّددة ن ريدّدة األدب املقددارن السددالمي وضددرور ا .وقددد متّ إعدداد هددأا املقددال ّ
صصيصداً لدراسددة وحتديددم مکانددة األديددب ّ
الي ددعيد مج ددال الد د ّدين وآراءه يف إط ددار األدب املق ددارن وعد ددی وج دده ص دداأل ن ريّت دده املتعدّق ددة ابألدب املق ددارن الس ددالمي اعتّم دداداً عد ددی امل ددن
ّ
الولني – التّحديدي املتّبع يف دراسة القضاای األدبيّة.
اليعيد مجال ال ّدين ،األدب املقارن العريب ،التّن ري ،ن ريّة األدب املقارن السالمي ،النّقد الثّقايف.
الکلمات ال ّدليليّةّ :
حمّمد ّ
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