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چکيده
ادبيّات تطبيقی به عنوان یک علم ،در دو قرن اخير در کشورهای اروپایی و عربیی و االییمی وریور کیرد؛ ولیی
مفروم تطبيق از قرنها پيش در ادبيّات ملل مختلف وجود داشته االت و ادبا و ناقدانی بودهاند که نوعی مقایسیه،
موازنه و تطبيق را ميان ادبا و ادبيّات ملل مختلف انجام میدادند .بررالی ریشههای ادبيّیات تطبيقیی؛ بیه وییهه در
کشورهای االیمی و عربی ،از این رو اهمّيّت دارد که بدون واکاوی ميراث االییمی در زمينیه ادبيّیات تطبيقیی،
نمیتوان برنامة شفّافی برای تحوّل و پيشرفت ادبيّات تطبيقی در کشورهای االیمی طرّ احی کرد .از الوی دیگیر،
ورور نظریة ادبيّات تطبيقی االیمی و ضرورت توجه بيشتر بررالیهای تطبيقی به ادبيّیات ملیل االییمی در ع یر
معاصر ،بر اهمّيّت واکاوی ریشههای مير اث االیمی در این زمينه میافزاید.
این مقاله کوشش دارد از طریق بررالی برخی از آثار جاحظ ،ابوالفرج اصفرانی ،ابین قتيبیه ،ابین نیدیم ،ابین
أثير ،شروح دیوان متنبّی و بيرونی ،به واکاوی نشانههای ادبيّات تطبيقی در ادبيّات و نقد عربی قدیم بپردازد.
یافتههای پهوهش نشان میدهند که نشانههای ادبيّات تطبيقی در نقد عربیی قیدیم ،ابتیدا در مرحلیة «الینجش
ادبی درون ادبيّات عربی» نمود پيدا کرد و بعد از آن به صورت بارزتر ،در مرحلة دوّم یعنی مرحله «النجش ادبیی
برون مرزی ادبيّات عربی» ورور یافت.
واژگان کليدی :ادبيّات تطبيقی ،نقد عربی قدیم ،جاحظ ،الرقات شعری.
 .1تاریخ دریافت1332/5/22 :
 .2رایانامة نویسندة مسئولparvini@modares.ac.ir :
 .3رایانامهd.mohammadi64@g mail.co m :

تاریخ پذیرش1332/6/15 :
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مقدّمه
امروزه ادبيّات تطبيقی شاخه ای بااهمّيّت از ادبيّات به شمار میآید که در بررالییهیا و پیهوهشهیای ادبیی
ممکن االت رهيافت و دالتاوردهای مغتنم و ارزشمندی به همراه داشته باشد .ادبيّیات تطبيقیی بیا رویکیرد
مقایسهای که بين ادبيّات ملل مختلف دارد ،نقش بسزایی نه تنرا در نزدیک الازی ادبیی ملّیتهیا؛ بلکیه در
تفاهمات و روابط الياالی و فرهنگی کشورها می تواند داشته باشد.
اهمّيّت زیاد ادبيّات تطبيقی از بدو پيیدایش تیاکنون ،الیب
زیادی در مورد آن تعاریف متفاوتی ارائه دهنید .مکتی

شیده االیت کیه مکاتی

و نظرییهپیردازان

ییا مدرالیة فرانسیوی ادبيّیات تطبيقیی را «بررالیی

روابط ادبيّات ملّی با دیگر ادبيّاتهای بيگانیة خیارج از ایاراوز زبیان ملّیی» (هییل ،بیی تیا 12 :و رجیو
شیود بیه :عبیدالجواد رضیوان 8 :1332 ،و عبید السّییم کفیافی .)26 :1391 ،مییدانید ،در حیالیکیه از نظییر
مکت

آمریکایی ،ادبيّات تطبيقی فقط به بررالی روابط تأثير و تأثّر ميان ادبيّاتهای مختلف نمییپیردازد؛

بلکه عیوه بر روابط تأثير و تأثّر ،می تواند تشابرات ميان ادبيّاتها و نيز روابط ميیان ادبيّیات و الیایر انیوا
تعبير انسانی؛ مثل هنرهای زیبا ،فلسفه ،روانشناالیی و علیوم اجتمیاعی را بررالیی کنید (عبیود 33 :1333 ،و
الخطي .)31 :1333 ،
ورور ادبيّات تطبيقی به عنوان ییک علیم روشیمند و دارای اصیول علمیی ،بیه اواخیر قیرن نیوزدهم در
فرانسه و بعد از آن در دیگیر کشیورهای اروپیایی برمییگیردد (پروینیی .)121 :1331 ،تطبيیق بیه صیورت
موازنه و النجش در نزد بابليان وجود داشته و آنان از طریق موازنه و النجش تیش مییکردنید کیه ادبيّیات
بابلی را از ادبيّیات الیومری تميیز دهنید .همننیين آشیوریهیا هیم بیا تمييیز ميیان ادبيّیات جدیید و قیدیم
موروثيشان ،نوعی موازنه و النجش انجام دادند .رومیها هیم هنگیامیکیه از ادبيّیات یونیانی تقليید کردنید،
با النجش و موازنه تیش کردند که در این تقليد هویت خود را حفظ کنند (بری.)11 :1336 ،
در زبان و ادبيّات ملل االیمی و به ویهه زبیان و ادبيّیات عربیی بیه عنیوان زبیان مشیتر

ملیل االییمی،

نشانههای ادبيّات تطبيقی از زمان حملة ناپلئون به م ر در الیال  ،1938در نتيجیة ارتبیا عیرزهیا بیا بیرز
در ادبيّات عربی ورور کرد؛ ولی ورور ادبيّات تطبيقی بیه عنیوان ییک علیم ،از نيمیة دوّم قیرن بيسیتم بیوده
االت .در مرحله اوّل که تا  1392طول کشيد ،گیرایش بیه ادبيّیات تطبيقیی در معنیای فرانسیوی آن؛ یعنیی
تأثير و تأثّر بوده االت و بعد از  1392کمکم گرایشهایی به ادبيّات تطبيقی در معنیای آمریکیایی آن هیم
به وجود آمد (التوبخی.)5 :1335 ،
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قطعاً همان طور که ادبيّیات تطبيقیی در اروپیا ریشیههیایی در ادبيّیات قیدیم تتیين دارد ادبيّیات تطبيقیی در
کشورهای االیمی نيز ریشههایی در نقد و ادبيّات قدیم عربی دارد.
بییدون شییک ،تح یوّل و پيشییرفت ادبيّییات تطبيقییی در کشییورهای االیییمی ،بییدون واکییاوی ميییراث
کشورهای االییمی در ایین زمينیه امکیانپیذیر نخواهید بیود .از الیوی دیگیر مطیرح شیدن نظرییة ادبيّیات
تطبيقی االیمی که بر ضرورت بررالیهای تطبيقی ميان کشورهای االییمی تأکيید دارد ،هرایه بيشیتر بیر
اهمّيّت این واکاوی میافزاید.
این پهوهش نيز کوششی االت در راالیتای بررالیی و واکیاوی ریشیههیای ادبيّیات تطبيقیی در ادبيّیات
قدیم عربی .روش پهوهش توصيفی  -تحليلی االت؛ بدینصورت کیه نگارنیدگان بیا مراجعیه بیه تأليفیات
قیدیم در نقید و ادبيّیات عربیی ،نقیدهای دارای رویکیرد موازنیهای ،الینجش و تطبيقیی را بيیرون کشیيده؛
الپس به تحليل این دادهها بر االاس دالتاوردهای ادبيّات تطبيقی پرداختهاند.
در این زمينه ،مرم ترین پهوهشیی کیه تیاکنون انجیام گرفتیه االیت ،کتیاز األدب المقارن صواهلو طو اهنه

طمنرهجاو از احمد طاهر مکّی ( )2222االت کیه نگارنیده در بخیش اوّل آن بیه برخیی از ریشیههیای ادبيّیات

تطبيقی در نقد قدیم عربی اشاره کرده االت .بيشتر این تأکيد نویسندة این کتیاز ،بیر تییشهیای جیاحظ
در ادبيّات تطبيقی بوده االت و ناقدان دیگر مثل بيرونی و ابین نیدییم را مطرح نکرده االیت؛ لییذا بییه نظیر
میرالد که این مقاله با بررالی نشانههای تطبيقی در آثار جاحظ ،ابوالفرج اصیفرانی ،ابین قتيبیه ،ابین نیدیم،
ابن أثير ،شروح دیوان متنبّی و بيرونی ،کاری جدید بیه شیمار مییرود .هرانید بررالیی آثیار هیر کیدام از
این ناقدان و ادبا در حوزة ادبيّات تطبيقی ،نيازمنید پهوهشیی مسیتقل و مف ّیل االیت؛ امّیا بیه دليیل جدیید
بودن این مباحث ،این پهوهش به بررالی نشانههای کلّی از ادبيّات تطب يقی در آثییار همیة اییین نویسیندگان
اکتفا میکند.
الؤال اصلی که در ایین پیهوهش تییش خواهید شید بیه آن پاالیخ داده شیود ،ایین االیت کیه ادبيّیات
تطبيقی در نقد و ادبيّات قدیم عربی اه مراحلی را طی کرده االت؟
 .0ریشههای ادبيّات تطبيقی در ادبيّات قدیم عربی
ریشههای ادبيّیات تطبيقیی را در ادبيّیات قیدیم عربیی میی تیوان در دو مرحلیه مشیاهده کیرد .مرحلیة اوّل،
مرحلة النجش ادبی درون ادبيّات عربی (موازنه) و مرحلة دوّم ،مرحلة النجش ادبیی بیرون میرزی ادبيّیات
عربی االت.
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 .0- 0مرحلة اوّل :سنجش ادبی درون ادبيّات عربی (موازنات)
 .0- 0- 0در عصر جاهلی

اگر ادز مقارن را علمی بدانيم کیه بیه تطبيییق ميییان دو ادبيّییات در دو زبییان مختلیف بپیردازد ،مشیاهده
می کنيم که در ع ر جاهلی و صدر االیم ،نشانی از ادبيّات تطبيقی وجود نداشته االیت؛ بلکیه فقیط نیوعی
از موازنه ميان شاعران دیده میشد که مح یور در ادبيّیات عربیی بیود .در ع یر جیاهلی ،ميیان بسیياری از
شاعران موازناتی رخ داده االت که هدف ایین موازنیات تعيیين برتیری ییک شیاعر بیر شیاعر دیگیر بیوده
االت .از جملة این موازنهها ،می توان بیه موازنیه و داوری مشیروری اشیاره کیرد کیه ميیان امیرو القیيس و
علقمة الفحل رخ داد .گفته می شود کیه علقمیه و امیرقالقيس در اینکیه کیدام ییک از آنیان شیاعرترند ،بیه
مجادله پرداختند؛ پس به نزد امّ جندز طائيه همسر امرقالقيس رفتند تا ميانشیان داوری کنید .امّ جنیدز از
آن دو خواالت تا شعری با یک قافيه و روی در وصف اال بگویند .هیر دو شیعری الیرودند و آن را بیر
امّ جندز خواندند .او نيز در داوری خود بیه نفی علقمیه رأی داد .دليیل ام جنیدز در برتیری دادن علقمیه
بر امرقالقيس این بود که امرقالقيس در وصف االبش گفته بود ،االی
پایم میزنم به الرعت حرکت میکند( )1؛ ولی علقمه گفته بود ،اال

مین وقتیی آن را بیا شییّق و الیاق
مین بیا الیرعتی همنیون بیاد خیود را

به شکار میرالاند(  .)2در اینجا امّ جندز به نف علقمه رأی داد؛ اون معتقد بود کیه امیرقالقيس ضیعيف تیر
از علقمه االبش را وصف کرده االت .اال علقمه بدون شیّ ق و ضیربه همنیون بیاد مییرود؛ ولیی االی
امرقالقيس باید حتماً شیّ ق و ضربه بخورد تا با الرعت بدود (ابراهيم.)33 :1338 ،
این موازنهها ميان شعرا؛ ب خ وص در بازار عکاظ و در ع ر جیاهلی رواج داشیت؛ ازجملیه نقیل شیده
االت که اعشی ،حسّان و خنساء ،اله شاعر مشرور جاهلی ،برای قضاوت بیه نیزد نابغیة ذبيیانی شیاعر و ناقید
مشرور جاهلی میروند .نابغه از بين خنساء و حسّان ،خنسیاء را و از بیين اعشیی و خنسیاء ،أعشیی را بر تیری
داد .پس حسّان از این داوری ع بانی شد و بیه نابغیه گفیت« :بیه خیدا کیه مین از خنسیاء و از تیو و پیدر و
مادرت شاعرترم» .نابغه گفت به خاطر کدام شعرت ای برادر؟ حسّان گفت به خاطر این شعرم:
طصس ا ا ا ا ا ر َنر َق ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا اج ا ا ا ا ا دم ا ا ا ا اار
ارن الاا ا ا ا م ا ا ا ا رل ا ا ا ا
لن ا ا اار الجلن ا ا ا َ
ا ا ا ا ا ااأر ِ ا ا ا ا ا اار طصرا ا ا ا ا ا ا ن ا ا ا ا ا اار ا َنم ا ا ا ا ا اار
طلا ا ا ا ا ار نا ا ا ا ا ال نقا ا ا ا اار طا نا ا ا ا ا َم ا ا ا ا ا
ترجمیه :بییف هیای شمشیيرهامان در روز میی درخشییند و شمشیيرهایمان از خیون دشیمنان قطیره ریزاننید .مییا
شاهزادگان و اميران را به دنيا آوردیم و هم از قوم مادری شرافتمندیم و هم از نظر فرزندان.
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نابغه به او گفت ،تو شاعر هستی؛ ولیی در وصیف بییفهیا و شمشیيرهایتان کوتیاهی کیردی و فخیر
کردی به فرزندانت؛ ولی به پدرانت فخر نکردی» (محمد .)13 :1389 ،در واقی  ،اییراد نابغیه و ناقیدان بعید
از او بر این شعر حسّان این بوده االت که حسّیان بایید بیه جیای کلمیة «جلنارن» کیه جمی ق اة بیرای «جلناة»
(بیف شمشير) االت ،کلمة «جلار » را به کار میبرد که جم رثا االیت و بیر تعیداد بيشیتری دتلیت دارد
و همننين به جای «س هف» به معنی شمشيرها ،برتر بود میگفت «اسا رف» که بر تعیداد بيشیتری از شمشیيرها
دتلت دارد و به جای فعل «یقطرن» در عبارت وصفی « ق ا ما اجا دمار» یعنیی «از خیون دشیمنان قطیره
ریزانند» برتر بود میگفت « جا » ،یعنی «خون دشمنان از آنها جاری االیت» و لیذا حسّیان در هیيچکیدام
از وصفهای خود مبالغه نکرد و این در شعر فخر ،نوعی ضعف محسوز میشود (همان.)13 :
 .1- 0- 0در صدر اسالم

در صدر االیم نيز این نو موازنات وجود داشته االیت؛ از جملیه ترجيحیی کیه عمیر بین خطّیاز بیه شیعر
زهير بن ابی اللمی نسبت به شاعران دیگر داد .ابن عبّاس روایت کرده االت که « شیبی عمیر بیه مین گفیت
آیا اشعار شاعر شاعران را روایت میکنی؟ گفتم شاعر شاعران کيست؟ گفت همان کسی که میگوید:
طل کا ا ا ا ا ُما ا ا ا ا َ الن ا ا ا اار لا ا ا ا ا َمَ ا ا ا ا ا
طلا ا ااه ص ُم ا ا ا ا ََ ا ا ا النا ا اار صِ ا ا ا ا طا
ترجمه :اگر حمد و التایش مردم را جاودانه میکرد ،باید آنان کیه حمید شیدهانید تیاکنون نمیرده باشیند؛ ولیی
حقيقت این االت که التایش مردم ،جاودانه کننده نيست.

گفتم :حتماً منظورتان ورير االت .گفت :او شاعر شیاعران االیت .گفیتم :بیه خیاطر ایه امیری او را شیاعر
شاعران خوانده ای؟ گفت :زیرا کیم او تکراری و مبرم نيست و از شعر نامأنوس دوری مییکنید و هرگیز
کسی را جز به اوصافی که دارد وصف نکرد« (ابراهيم.)69 :1338 ،
 .9- 0- 0در عصر اموی و عبّاسی

موازنه در ع ر اموی و عبّاالی گسترشی اشمگير داشت و راهی بیرای نشیان دادن برتیری ییک شیاعر بیر
شاعر دیگر بود؛ از جمله موازنههایی ميان جریر ،فرزدق و اخطل انجام شید و بعید از آنیان ميیان مسیلم بین
وليد ،ابی العتاهيه و أبی نواس ،ابی تمّام و بحتری و متنبّی .البتّه همة این موازنههیا محیدود بیه موازنیه ميیان
شعرا در حدّ یک بيت و یا یک فکر بود و ق اید به عنوان یک کل و پيکیرة بیه هیم وابسیته بیاهم مقایسیه
نمیشدند (مکّی.)11 :2222 ،
در این دو ع ر و به ویهه در ع ر عبّاالی ،عیوه بر نقیدهای پراکنیدهای کیه بیه موازنیه ميیان شیاعران

میپرداخت کتازهایی نگاشته شد که بیا روش موازنیه بیه نقید شیاعران پرداخیت؛ م ثیل کتیاز المهازااة ا

ال رئ

از آمدی و اق الش از قدامة بن جعفر و الش ط الش ا از ابن قتيبه.
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از جمله عوامل مرمّی که در گسترش موازنیههیا در ع یر عبّاالیی نقیش داشیتند نقیائ

 ،معارضیات و

الرقتهای ادبی بودهاند .نقيضه عبارت بود از اینکه یک شاعر ق يده ای هجیائی ییا فخیری بیر ضیدّ شیاعر
دیگر بگوید و آن شاعر با همان بحر ،قافيه ،روی و موضو به او پاالخ دهد .ایین نقیائ
شاعر ،الب

ميیان دو ییا انید

شد تا موازنات ميان شعرا هم گسترش یابند (همیان ،)13 :معارضیات هیم شیعری بیوده االیت

که شاعر آن را در جواز شاعر دیگر در همان بحر ،قافيیه و روی مییالیروده االیت (همیان .)13 :در کنیار
این دو عامل ،الرقات ادبی نيز کیه برخیی از شیاعران انجیام میی دادنید الیب

شید کیه ناقیدان قیدیم بیرای

کشف این الرقتها به موازنه ميان شاعران بپردازند (همان.)21 :
 .1- 0سنجش ادبی خارج از ادبيّات عربی
همه این موازنات از ع یر جیاهلی تیا عبّاالیی بیاوجود تحیوّل و گسترشیی کیه داشیتند ،در داخیل زبیان و
ادبيّات عربی مح ور ماندند و وارد حوزة تطبيق ميان شاعران عربی و دیگر زبیانهیا نشیدند؛ ولیی در کنیار
این فعّاليتهای نقدی موازنهای ،تیشهای دیگری هم صورت گرفت کیه نیوعی بررالیی تطبيقیی خیارج
از محدودة زبان عربی داشت .این تیشها را می توان بیه خیوبی در آثیار ادبیاء و ناقیدانی مثیل جیاحظ ،ابیو
ریحان بيرونی ،ابن ندیم ،ابو علی الیينا ،ابین رشید ،ابیوالفرج اصیفرانی و شیرحهیایی کیه بیر دییوان متنبّیی
نوشته شده االت؛ بویهه به ویهه شرح حاتميه دید.
 .0- 1- 0جاحظ ()122- 023

جاحظ یکی از مریم تیرین و مشیرورترین ناقیدان قیدیییم عیی ربی االیت کیه میی تیوان در آرای نقیدی وی
نشانههایی از ادبيّات تطبيقی را دید .جاحظ با ادبيّات الایر ملّیتهیا آشینا بیوده و ميیان ادبيّیات اریار ملّیت
متمدّن عرز ،فارس ،هنید و روم کیه آن زمیان نقیش تمیدّنیِ بیارزی داشیتند ،نقیدهای تطبيقیی انجیام داده
االت.
وی این ارار ادبيّات را به صورت تطبيقی با هم مقایسیه مییکنید و معتقید االیت کیه عیرزهیا در فینّ
الخنوری و خطابه ،از دیگر ملّتهای آن زمان قویتر بودنید« .خیصیة کییم اینکیه ،خطبیه فقیط در ميیان
عرزها و فارسها وجود دارد .هندیها فقط دارای معانی تدوین شده و کتیازهیای مشیروری هسیتند کیه
به مؤلّ ف خاص و مشرور ،یا د انشمندی الرشناس نسیبت داده نمییشیود؛ بلکیه کتیازهیایی هسیتند کیه از
نسلی به نسل دیگر به ارث میرالند و ادبيّاتی هستند که در طول روزگیار ميیان نسیلهیای مختلیف مرالیوم
بودهاند» (الجاحظ .)39 :1389 ،وی دربارة ادبيّات یونیانیهیا هیم مییگویید« :یونیانیهیا در فلسیفه و منطیق
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مشرور بودند و خود ارالطو بیا وجیود توانیایيش در منطیق ،تشیخي

کییم و تفاصیيل ،معیانی و جزئيیات

آن ،در الخنوری ضعيف بود» (همان).
جاحظ در مورد خطبه در ميان فیارسهیا هیم معتقید االیت کیه فیارسهیا بيشیتر در معیانی و مفیاهيم و
الخنان پر معنا قوی هستند و نه در الخ نوری و الخنپردازی (همان.)38 :
از موارد دیگیر ریشیههیای ادبيّیات تطبيقیی در آثیار جیاحظ ،مقایسیهای االیت کیه وی در میورد علیم
بیبت نزد امّتهیای متمیدّن آن زمیان انجیام مییدهید « :از میردی از فیارس الیؤال شید :بیبیت ايسیت؟
گفت :معرفت ف ل از وصل االت .از یک یونانی الؤال کردند :بیبت ايست؟ گفیت :ت یحي اقسیام و
انتخاز کیم االت .از رومی الؤال شد که بیبیت ايسیت؟ گفیت :ایین االیت کیه انسیان بتوانید الیری و
بدون آمادگی قبلی ،کیم مناال را برای الخن گفتن انتخاز کند .به هنیدی گفتیه شید بیبیت ايسیت؟
گفت :واض بودن دتلت کیم و فرصتطلبی و نيیک اشیاره کیردن االیت» (الجیاحظ ،1389 ،ج - 88 :1
.)83
جاحظ در کنار توجه به تطبيق ميان ادبيّات ملل آن زمان ،توجّیه زییادی هیم بیه مبحیث ترجمیه و نقید
آن دارد .امروزه ترجمه به عنوان رابط ميان ادبيّاتهای مختلیف در پیهوهشهیای تطبيقیی ،دارای اهمّيّیت
خاصّی االت .جاحظ مشکیت ترجمة متون؛ بویهه م تن ادبی را ذکیر مییکنید و مییگویید« :شیعر قابليیت
ترجمه را ندارد و جایز نيست که ترجمه شود و هرگاه که ترجمیه شیود ،نظیم و وزن آن از بیين مییرود و
زیباییاش را از دالت میدهد» (الجاحظ ،1395 ،ج .)95 :1
از نظر جاحظ ،ترجمة نثر الاده تیر از ترجمیة شیعر االیت؛ زییرا نثیر پیس از ترجمیه ،بییرخیف شیعر،
بسياری از ویهگیهای فنّیاش را از دالت نمیدهد.
جاحظ اشاره میکند که کتازهیای هنیدیهیا و حکمیتهیای یونیانیهیا و ادبيّیات فیارسهیا اگرایه
ترجمه شده االت؛ ولی برخی از این ترجمهها زیبایی ادبی خود را از دالت نداده انید و برخیی دیگیر حتّیی
بر زیبایی آنها افزوده شده االت؛ ولی اگر شعر عرز ترجمه شود ،زیبیایی خیود را کیه همیان وزن االیت
از دالیت میییدهید و بییه جیز برخییی از معیانی ايییزی از آن بیاقی نمیییمانید .معییانی کیه فییارسهیا هییم در
کتازهایشان به آن اشاره کردهاند و فقط فرق کتازهای فیارس هیا بیا اشیعار عیرز در همیان وزنیی االیت
که اش عار عربی دارند و اگر ترجمه شوند ،هيچ فرقی با کتازهای فارسها ندارد( .همان.)96 :
جاحظ بعد از بحث در میورد ترجمیه و مشیکیت آن ،بیه متیرجم نيیز مییپیردازد و معتقید االیت کیه
مترجم باید در کنار یادگيری کامل زبان مق د ،در علمی که در آن ترجمه مییکنید متخ ّی

باشید؛ بیه
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عنوان مثال ،کسی که میخواهد کتابی را در علم شيمی از یونانی ترجمه کنید ،بایید عییوه بیر توانیاییاش
در زبان یونانی ،اطّیعات کافی هم دربارة علم شیيمی داشیته باشید « :توانیایی متیرجم در زبیان مق ید ،بایید
در حدّ توانایی او در علمیی باشید کیه اثیری را در آن ترجمیه مییکنید و بایید دانیاترین میردم بیه دو زبیان
مق د و مبدأ باشد» (همان.)98 :
البتّه تمامی مقایسههای تطبيقی جاحظ ميان ادبيّات ملل مختلف بيشیتر ذوقیی االیت و نیه موضیوعی و
ابل

نقدهایی کلّی هستند که اندان به ویهگیهای خاصّ ادبيّات هرکدام از این ملّتها توجیه نمییکنید

(مکی )15- 13 :1339 ،نظریات وی در مورد ترجمه نيز کلّی هستند و به تحليیل واقعیی ترجمیه بیه عنیوان
پل ارتباطی ميان ادبيّاتها نمیپردازد.
 .1- 1- 0کتاب المثل السّائر از ضياءالدّین بن اثير ()993- 122

یکی از برترین نمونههای ادبيّات تطبيقی را در ادبيّات عربی قدیم می توان در کتاز المثیل السّیائر ابین اثيیر
یافت .ابن اثير ،مقایسة تطبيقی زیبایی ميان شعر عییربی و فییارالی از نظیر تفییاوت در طیول ق یاید انجیام
میدهد و معتقد االت که شاعر عرززبان برخیف شیاعر فارالیی ،در الیرودن شیعرهای طیوتنی ضیعيف
االت(« :شاعر عرز) هنگامیکه بخواهد امور متعدّ د دارای معیانی مختلیف را شیرح دهید و نيیاز بیه اطالیه
الخن داشته باشد تا حدود دویست یا الي د بيت یا بيشتر از آن را بسیراید ،در ایین شیعرها مریارت کیافی
نییدارد و بسییياری از شییعرهای طییوتنیاش ضییعيف خواهیید بییود» (ابیین اثيییر)339- 336 :1332 ،؛ ولییی در
ادبيّات فارالی «من عجمها را مشاهده کردم که در این امر برتر از عیرزهیا هسیتند .شیاعر عجیم کتیابی از
اوّل تا آخر به شعر تأليف میکند و در آن داالتانها و شرححالها مییآورد و در عیين حیال در همیة ایین
اشعار نرایت ف احت و بیبیت را در زبیان خیود رعاییت مییکنید؛ همیانطیور کیه فردوالیی در الیرودن
کتاز معروف خود شا هنامه این کار را کرد .این کتاز ش ت هزار بيت االت که شامل تیاریخ فیارسهیا
االت و به اعتباری قرآن آنان به شمار میرود و ف يحان آنان بر این باورند که ف یي تیر از ایین کتیاز در
زبانشان وجود ندارد» (همان.)339 :
 .9- 1- 0کتاب الشّعر و الشّعراء از ابن قتيبه ( )031- 109و األغانی از ابوالفرج اصفهانی (- 121
)921

از جمله نشانههای ادبيّات تطبيقی در دو کتاز ابانی از ابوالفرج اصفرانی و کتیاز الشّی عر والشّی عراء از ابین
قتيبه ،مقایسههای زبانی االت که نویسندگان ميان اند زبان انجام میدهنید .در واقی زبیان والیيلهای االیت
که از طریق آن ادبيّات از نویسنده به خواننده منتقل می شود .ناقدان قدیم عربیی هیم بیه بررالییهیای زبیانی
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در زبان عربی توجّه ویههای داشیتهانید .برخیی از ایین بررالییهیا و نقیدهای زبیانی محیدود در زبیان عربیی
نماند؛ بلکه نویسندگانی مثل ابوالفرج و ابن قتيبه به مقایسة زبیان عربیی بیا دیگیر زبیانهیای رایی آن زمیان
پرداختند؛ به عنوان مثال ،در هر دو کتاز األبیانی و الشّی عر والشّی عراء ،دو نویسینده در بررالیی شیعر شیاعر
جاهلی ،ابن ابی صلت ،به کلمات ناآشنایی اشاره می کننید کیه در شیعر ایین شیاعر وجیود دارد و از زبیانی
بير از زبان عربی وارد شعر او شدهاند.
ابن قتيبه دربارة کلمات بری

در شعر ابن ابی صلت الخن گفتهاند و اشیاره کیردهانید کیه ایین شیاعر

کلمات زیادی به کار بیرده کیه عیرزهیا آنهیا را نمییشناالیند و احتمیاتً ایین کلمیات را از کتیازهیای
قدیمی در ميان یرودیان گرفته االت (األصفرانی ،1323 ،ج .)39 :2
ابن قتيبه در مورد شعر «اعشی» شاعر جاهلی هم به کلماتی اشاره مییکنید کیه آنهیا را بیا تأثيرپیذیری
از فارسها گرفته االت( « :اعشی) بر پادشاهان ایرانیی وارد میی شیده و بیه همیين خیاطر کلمیات فارالیی در
شعرش زیاد االت» (ابن قتيبه.)162 :1386 ،
در کتاز األبانی ،عیوه بر مقایسههیای زبیانی ،ریشیههیای دیگیری از ادبيّیات تطبيقیی وجیود دارد؛ از
جمله اینکه برخی از شاعران مثل ابوالعتاهيه ،شاعر عبّاالی ،معیانی حکمیتهیای خیود را از حکمیتهیایی
گرفته االت که از یکی از یاران االکندر هنگام مرگ االکندر نقل شده االت .نقل شده االیت هنگیامیکیه
االکندر در شرف مرگ بود ،یکی از یاران او گفتیه« :پادشیاه تیا هنگیامیکیه زنیده بیود میا را پنید و انیدرز
میداد و هماکنون که در بیالين میرگ االیت بيشیتر از قبیل بیرای میا پنید و انیدرز االیت» و ابوالعتاهيیه در
شعرش به این حکمت اشاره میکند:
«در زندگیات برای ما الراالر پند و اندرز بودی و هماکنون که در بالين مرگیی ،بيشیتر از هنگیامیکیه
زنده بودی ما را پند و اندرز میدهی»
طرراا ا ا ا ااک ا ا ا ا ا ُ رو ا ا ا ا ا

لااااا

ا ا ا ا اارن

طصا ا ا ا ا ااک ال ا ا ا ا ا ااه صط ا ا ا ا ا ا َ من ا ا ا ا ا ا

ُ ا ا ا ا ا اار

(األصفرانی ،1323 ،ج )39- 36 :3

در ابانی نيز آمده االت ،امیة بن ابی صلت در شیعرش کلمیاتی بیه کیار بیرده االیت کیه عیرزهیا آنهیا را
نمیشناالند؛ از جمله «قم طسرههن َساُّ طَاما َ »؛ که منظور از الاهور شمشیير االیت و در جیایی دیگیر آن را
«وا طن» گفته االت.

 .1- 1- 0کتاب الفهرست ابن ندیم ( متوفی )922

در کتاز الفررالت از ابن ندیم ،آثار زیادی از بررالیهیای تطبيقیی ميیان علیوم مختلیف از جملیه ادبيّیات
وجود دارد .این کتاز از ده ف ل یا مقاله (همانطور که در کتاز ذکر شیده االیت) تشیکيل شیده االیت.
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نویسنده در هر مقاله نامهای مشاهير هر علم از شیعر و نحیو گرفتیه تیا حیدیث ،ترجمیه ،نویسیندگی کییم
و ...را به همراه آثارشان ذکر کرده االت و گیاهی در ذکیر مشیاهير هیر علیم فقیط بیه مشیاهير آن در زبیان
عربی اکتفا نمیکند بلکه مشیاهير آن را در فرهنی

فارالیی ،هنیدی و یونیانی هیم برمییشیمرد؛ بیه عنیوان

مثال در بخش یا مقالة هفتم از کتابش ،هنگامیکه از مترجمیان الیخن مییگویید االیمهیای مترجمينیی از
هند ،یونان ،عرز و فارس را ذکر می کند و برخی از مترجمين فارالی به عربیی و هنیدی و نبطیی بیه عربیی
را نيز نام میبرد (ابن ندیم )236 :1336
در مقالة هشتم در بخش اوّل هم به اخبار داالتان الرایان شبانه و کسانی که در فینّ خرافیهنویسیی تبحّیر
دارند و نيز کتازهای این فن میپردازد .در این بخش ،شکلگيری داالیتان حيوانیات را ميیان فیارسهیا و
عرزها بررالی میکند و معتقد االت که فارسها اوّل ين کسیانی بودنید کیه ایین فین را بیه وجیود آوردنید.
بعد از ع ر الاالانی عرزها نيز آن را به عربی ترجمه و نقل کردنید« :اوّ لیين کسیانی کیه داالیتان حيوانیات
را تأليف کردند و برای آن کتازهایی نگاشتند فیارس هیا بودنید کیه ایین امیر در زمیان اشیکانيان – طبقیة
دوّم پادشاهان فارس  -شکل گرفت و در زمیان الاالیانيان گسیترش یافیت و بعید از آن عیرزهیا آن را بیه
زبان عربی منتقل کردند» (همان)233 :
نویسنده اشارههایی نيز به اگیونگی پيیدایش دو کتیاز کليلیه و دمنیه و الیندباد حکیيم مییکنید« :در
مورد کتاز کليله و دمنه اختیفنظر االت :برخی گفتهاند که هندیها آن را برای اوّل ين بیار نگاشیتند کیه
این مطل در مقدّمة کتاز آمده االت .برخیی هیم گفتیهانید کیه فیارسهیا بیرای اوّلی ين بیار آن را تیأليف
کردند و هندیها آن را به زبان خودشان ترجمه کردند ». ...در مورد کتیاز الیندباد حکیيم هیم مییگویید
«کتاز الندباد حکيم دو نسخه االت :نسخة بزرگ و نسخة کوایک کیه در ایین کتیاز هیم مثیل کتیاز
کليله و دمنه اختیفنظر االت؛ ولی نظر بال

این االت که هندیها آن را تأليف کردند» (همان.)233 :

نویسنده همننين به ترجمة کتاز کليله و دمنه به عربی و توالّیط ابین مقفّی و بیه نظیم درآوردن آن بیه
زبان عربی توالّ ط ابان بن عبد الحميد بن تحق و علی بن داوود و بشیر بین معتمید اشیاره مییکنید (همیان:
.)321
در همة این مباحث که ابن ندیم در کتاز خود ذکر میکند ،نشیانههیای ارزشیمندی در میورد ادبيّیات
تطبيقی وجود دارد .بحث در مورد شکلگيری داالتانهیای خرافیی و نقیل و ترجمیة آنهیا و انتقیال آن از
یک فرهن

به فرهن

دیگر و بحث دربارة کتاز کليله و دمنه و اليری که ایین کتیاز از شیکلگيیری
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تا نقل و ترجمه دنبال کرد ،همه این میوارد ریشیههیایی از ادبيّیات تطبيقیی بیه حسیاز مییآینید (پروینیی،
.)123 :1331
 .2- 1- 0کتاب فی تحقيق ما للهند از ابوریحان بيرونی ( متوفی )111

ابوریحان بيرونی نيز از جملة نویس ندگان عربی االت که می تیوان نشیانههیای ادبيّیات تطبيقیی را در آثیارش
و بویهه کتاز مشرورش

و ق ق مر ل هن مشاهده کرد (همان.)112 :

در این کتاز ،نویسنده به نوعی العی کرده االت تا هنید ر ا بیا جزئيیات آن یعنیی علیوم و فنیون ،ادییان
مختلف ،اعتقادات و حکایتهایش و ...معرّ فیی کنید .نویسینده در بررالیی برخیی از میوارد و بیه وییهه در
بخش نحو و شعر عیوه بر برر الی دالتور و شعر هندی ،به مقایسة آن با نحیو و شیعر عربیی مییپیردازد کیه
این نمونه یکی از برترین نمونههای ادبيّات تطبيقی در قیدیم االیت .نویسینده بیه شیکلگيیری علیم نحیو و
شعر در هند اشاره میکند؛ الپس ویهگیهای قال

و الاختار شعر آنان را به صورت کلّیی شیرح مییدهید

و آن را با شعر عربی و علم عروض در عربی و فارالی مقایسه میکند.
در مییورد تفیاوت شیعر هنیدی ،عربیی و فارالیی در قالی
هندیها در مشخ

و موالیيقی ،ابوریحیان اشیاره مییکنید کییه

کردن حروفشان در شعر ،تقریباً شبيه آننه خليل بن احمد و عروضییهیای دیگیر در

شعر عربی و فارالی انجام دادند ،عمل میکنند.
بي رونی تفعيیت شعر عربی و هندی را با هم مقایسه میکند و اشاره میکند ،همیانگونیه کیه عیرزهیا
و فارسها از تفعلهها قالی هیایی بیرای شیعر الیاختهانید و بیا تفعلیههیای متحیرّ

و الیاکن وزن را نشیان

میدهند ،هنیدی هیا نيیز بیا حرکیات خفيیف و ثقيیل و تقیدیم و تیأخير ،وزن شعرشیان را بيیان مییکننید
(البيرونی)129 :1358 ،
بيرونی همننیين بيیتهیایی در هنیدی و عربیی را بیاهم مقایسیه مییکنید و معیادل آنهیا را در یونیانی
مطرح میکند« :هیمانیين کیه ابيیا ت در عربیی بیه دو قسیمت عیروض و ضیرز تقسیيم مییشیوند ابيیات
هندیها هم به دو قسمت تقسيم می شوند که هر کدام را رِجیل میینامنید و یونیانیهیا هیم آنهیا را ارجیل
ناميدهاند» (همان.)128 :
موارد ذکیر شیده ،بخیش کیواکی از تطبيقیات و مقییایسههیای بيرونیی در کتیابش االیت .وی بسیيار
مف ّلتر ،به تطبيق عیروض هنیدی و عربیی مییپیردازد و معیادل هنیدی عیمیتهیا و نیامهیایی را کیه در
عروض عربی وجود دارد ذکیر مییکنید ایین بررالییهیا بیی تردیید از نمونیههیای بیارز ریشیههیای ادبيّیات
تطبيقی در نقد و ادبيّات قدیم عربی هستند.
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شکّی نيست که تیشهای ذکر شده در اراراوز م عيارهای علمیی آن زمیان صیورت گرفتیه االیت؛
لذا تمامی ناقدانی که این تیشها را به ثمر رالیاندند ،هیيچکیدام بیه فکیر پاییهرییزی اصیول و قواعید تزم
برای تأاليس یک مدراله نيفتادند و تمام تیشهایشان مح ور در نقدهای شخ یی و ذوقیی مانید (مکیی،
 .)3 :1389ابل
شاعر یا ادی

این نقدها بر االاس ابيات و معانی جزئی مطرح شیدهانید و نیوعی حکیم کلّیی را در میورد
یا ادبيّات ملّتی دربر داشتهاند.

نتيجه
هيچ علمی از صفر شرو نمیشود؛ بلکه نشانه های آن در گذشته وجیود داشیته االیت و هیر زمیان کیه بسیتر آن
فراهم بوده ورور پيدا کرده االت .دربارة علمی مانند ادبيّات تطبيقی نيز ،هر وقت بسترهای فرهنگیی  -اجتمیاعی
آن آماده شده االت ،نشانههای این علم ميانرشتهای ،ميان فرهنگی و ميان زبانی ،زمينة بروز پيدا کرده االیت .بیا
نگاهی به فراز و فرود ادبيّات عربی ،میبينيم که در هر ع ری که روابط اجتماعی ،الياالیی ،فرهنگیی و دینیی بیا
فرهن

ها و تمدّنهای دیگر وجود داشته االت ،ادبيّات تطبيقی نشانه های خود را بيشتر نمایان الیاخته االیت .ایین

نشانه ها به صیورت دو رویکیرد وجیود داشیتند .رویکیرد اوّل را مییتیوان مرحلیة «الینجش ادبیی درون ادبيّیات
عرز» ناميد به این ترتي

که ادبيّات تطبيقی ،اوّلين نشانههای خود را در قدیمیترین دوران ادبيّات عربیی تجربیه

کرده االت .در ميان عرزهای جاهلی ،اوّلين نشانههای النجش ادبی ،به صورت موازنه ميان شعرا؛ بویهه در بازار
ادبی عکاظ شکل گرفت ...در دوران جاهليت ،شاعران شعرهای خود را مطرح میکردنید و ناقیدانی بودنید کیه
شعر آنها را بررالی کرده ،برتری شاعری به شاعر دیگر را حکم میکردند .همیين رویکیرد در صیدر االییم نيیز
ادامه پيدا میکند .در دورة اموی و عبّاالی ،عواملی مثل نقیائ

 ،معارضیات و الیرقتهیای شیعری الیب

رشید

موازنات ميان شعرا شدند؛ به طوریکه کتاز هایی نيز در مورد موازنه ميان شعرا تأليف شد.
رویکرد دوّم ،مرحلة «النجش ادبی برون میرزی ادبيّیات عیرز» االیت کیه نویسیندگانی مثیل جیاحظ در دو
کتاز خود البيان و التبيين و الحيوان ،ابن قتيبه در الشّعر والشّیعراء ،ابیو الفرج اصیفرانی در األبیانی ،ابین اثيیر در
المثل السائر ،ابن ندیم در الفررالت ،بيرونی در فی التّحقيق ما للرند و نيز در شرحهایی که بر دیوان متنبّیی نوشیته
شد ،این رویکرد به خوبی نمایان االت.
جاحظ به علّت آشنایی با ادبيّات ملّتهای مختلف ،عمیً به مقایسة ادبيّات عربی با فارالیی ،یونیانی و هنیدی
می پردازد و برتری هر یک را مشخّ

میکند و این  3ادبيّات را بیه عنیوان شیاهکارهای ادبيّیات جریان معرّ فیی

کرده و در مجمو به برتری ادبيّات عربی بر دیگر ادبيّاتها حکم می دهد .از دیگیر اقیدامات میؤثّر جیاحظ کیه
معرّف فعاليت او در زمينة ادبيّات تطبيقی االت ،ارائة تعریفی از علیم بیبیت از ملیل دیگیر و بحیث او در میورد
مشکیت ترجمه از زبانی به زبان دیگر و فنون مترجمی االت.
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ابوالفرج اصفرانی نيز در کتاز خود به داد و التدهای ادبی ميان عرز با الایر امّیتهیا اشیاره مییکنید .ابین
قتيبه نيز که از ناقدان معروف عرز بوده ،در کتاز خود الشّعر و الشّعراء به ورود واژگان بيگانه در شعر ابن ابیی
ال ّ لت شاعر جاهلی اشاره میکند که بخشی از حوزة ادبيّات تطبيقی االت .ابن ندیم در کتیاز الفررالیت ،بیه
کيفيت انتقال نو ادبی خرافهنویسی از ادبيّات فارالی به ادبيّات عربی میپردازد که مبحث فوق یکیی از مبیاحثی
االت که امروزه در ادبيّات تطبيقی میبينيم .دانشمند معیروف بيرونیی ،در کتیاز خیود بیه مقایسیة نحیو عربیی و
عروض عربی با نحو و عروض فارالی و هندی میپردازد و به ریشیه هیای نحیو و عیروض عربیی در نیزد هنیدیان
اشاره میکند.
هراند که تیش های انجام شده به دليل ذوقی بودن و االتناد به موارد جزئی و صدور حکم کلی نمیتواننید
به صورت علمی و امروزی وارد حوزة ادبيّات تطبيقی شوند ولی نمونة بارز و عالی از ریشههیای ادبيّیات تطبيقیی
به عنوان یک مفروم را در ادبيّات و نقد عربی قدیم نشان میدهند.
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و ُّ مالم األدب المقرن
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الق
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ِ ُّ پ ط ن

2

منرس
اثستءذ املاءعن يف قام ادلّغة ادعرباة وآداهبء ،عءمعة ترباة ّ

دااش م م ي نر

3

منرس
طءد اد ّناتوراه يف فرع ادلّغة ادعرباة وآداهبء ،عءمعة ترباة ّ

الم َص
ادتءس عشر يف فرناء مث يف سءئر ادبلنان اثروباة وقن نشنأ هن ا ادعلنم يف ادبلننان
اثدب املقءرن اعلم ممناج ظار يف أواخر ادقرن ّ
ادعرباة يف ادنّصف ادثّءين م ادقرن ادعشر  ،ودک ّ املقءرنة يف اثدب علی شنکلاء ادبننائ وادانءذ( اءننت هلنء عن ور ومالمن يف
تنرا آداب امللنل امللتلهننة .فنال قک ن تقننمي برنننءمج دتقن ّنم اثدب املقنءرن يف ادبلنننان اإلسنالماة دون دراسننة اد ّنرتا اإلسننالم يف
اثدب املقننءرن ،امننء أ ّن ظاننور اثدب املقننءرن اإلسننالم وتءا ننن اتهتم ننءم بءملقءرنننة بننني آداب ادشننعوب اإلسننالماة تطلّ ن حتلا ننل
ادرتا اإلسالم ادقنمي.
ع ور اثدب املقءرن يف ّ
ه ه اد ّنراسة حمءودة دلکشف ع مالم اثدب املقءرن يف ادنّقن ادعريب ا دقنمي م خالل دراسنة املوايننءت واملالمن املقءر ّنانة يف
توصنلت ادنراسنة إدنی نتنءئج منانء
ادّن قن ادعريب بنأً بءدعصر اجلءهل ومرورا بعصر صنر اإلسالم واثموي وهنء نة بءدعصنر اد ّعبءسن ّ .
أ ّن مالم اثدب املقءرن يف ادنّ قن ادعريب ادقنمي ظارت يف املرحلتني .املرحلة اثودی «ادقاءس ادن ّناخل يف اثدب ادعنريب» واملرحلنة
ادثّءناة «ادقاءس اخلءرع م اثدب ادعريب ».
ادشعر ة.
ادارقءت ّ
الک مرن ال ل ة :اثدب املقءرن ،ادّنقن ادعريب ادقنمي ،عءحظّ ،

 .1تءرخ ادوصول1192/1/21 :
 .2ادعن وان اإلدکرتوين دلکءت املائولparvini@modares.ac.ir :
 .1ادعن وان اإلدکرتوينd.mohammadi64@g mail.co m :

تءرخ ادقب ول1192/1/11 :

