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 .دیافزایماث االیمی در این زمينه های ميرواکاوی ریشه اهمّيّتبر ، معاصر

ابین  ، ابین نیدیم  ، ابین قتيبیه  ، ابوالفرج اصفرانی، جاحظاز طریق بررالی برخی از آثار  این مقاله کوشش دارد 

 بپردازد.و نقد عربی قدیم  ادبيّاتتطبيقی در  ادبيّاتهای نشانه به واکاوی ،و بيرونی متنبّیشروح دیوان ، أثير

الینجش  » ، ابتیدا در مرحلیة  تطبيقی در نقد عربیی قیدیم   ادبيّاتهای د که نشانهندهن میهای پهوهش نشایافته 

النجش ادبیی  » مرحلهیعنی  دوّم ، در مرحلةنمود پيدا کرد و بعد از آن به صورت بارزتر« عربی ادبيّات درونادبی 

 ورور یافت.« عربی ادبيّاتبرون مرزی 
 

 الرقات شعری.، جاحظ، یمنقد عربی قد، تطبيقی ادبيّات: کليدی واژگان

                                                                 
 15/6/1332 تاریخ پذیرش:    22/5/1332 تاریخ دریافت:. 1

 parvini@modares.ac.ir: رایانامة نویسندة مسئول. 2

  d.mohammadi64@gmail.com . رایانامه:3



 1332، تابستان 12نامة ادبيّات تطبيقی، الال الوّم، شمارة / کاوش26
 

 مهمقدّ
هیای ادبیی   پیهوهش هیا و  که در بررالیی  دیآیمبه شمار  ادبيّاتاز  اهمّيّتبا یاشاخهتطبيقی  ادبيّاتامروزه 

تطبيقیی بیا رویکیرد     ادبيّیات  .ممکن االت رهيافت و دالتاوردهای مغتنم و ارزشمندی به همراه داشته باشد

بلکیه در   ؛هیا ملّیت نقش بسزایی نه تنرا در نزدیک الازی ادبیی  ، ردملل مختلف دا ادبيّاتای که بين مقایسه

 تواند داشته باشد.تفاهمات و روابط الياالی و فرهنگی کشورها می

 پیردازان هیی نظرالیب  شیده االیت کیه مکاتی  و       ،تطبيقی از بدو پيیدایش تیاکنون   ادبيّاتزیاد  اهمّيّت 

بررالیی  »را تطبيقیی   ادبيّیات فرانسیوی   ةا مدرالی زیادی در مورد آن تعاریف متفاوتی ارائه دهنید. مکتی  یی   

رجیو   و  12: تیا بیی ، )هییل  «ملّیی خیارج از ایاراوز زبیان     بيگانیة  هایادبيّاتبا دیگر  ملّی ادبيّاتبط روا

کیه از نظییر  در حیالی  ،دانید میی  .(26: 1391، یم کفیافی عبید السّی  و  8: 1332، ناالجواد رضیو عبید : شیود بیه  

 ؛پیردازد میی نهای مختلف ادبيّاتميان  رتأثّو  تأثيرقی فقط به بررالی روابط تطبي ادبيّات ،مکت  آمریکایی

و الیایر انیوا     ادبيّیات روابط ميیان   نيزها و ادبيّاتتواند تشابرات ميان می ،رتأثّو  تأثيربلکه عیوه بر روابط 

 و 33: 1333، ودعبی کنید ) را بررالیی  علیوم اجتمیاعی    و روانشناالیی ، فلسفه، مثل هنرهای زیبا ؛تعبير انسانی

 (.31: 1333، الخطي 

بیه اواخیر قیرن نیوزدهم در     ، تطبيقی به عنوان ییک علیم روشیمند و دارای اصیول علمیی      ادبيّاتورور  

. تطبيیق بیه صیورت    (121: 1331، پروینیی ) گیردد یبرمی فرانسه و بعد از آن در دیگیر کشیورهای اروپیایی    

 ادبيّیات کردنید کیه   ز طریق موازنه و النجش تیش میی موازنه و النجش در نزد بابليان وجود داشته و آنان ا

جدیید و قیدیم    ادبيّیات هیا هیم بیا تمييیز ميیان      الیومری تميیز دهنید. همننیين آشیوری      ادبيّیات بابلی را از 

 ،یونیانی تقليید کردنید    ادبيّیات از  کیه یهنگیام ها هیم  نوعی موازنه و النجش انجام دادند. رومی ،شانموروثي

 (.11: 1336، بریکنند )ند که در این تقليد هویت خود را حفظ با النجش و موازنه تیش کرد

، عربیی بیه عنیوان زبیان مشیتر  ملیل االییمی        ادبيّیات ویهه زبیان و  ه ملل االیمی و ب ادبيّاتدر زبان و  

هیا بیا بیرز    ارتبیا  عیرز   ةجی ينت در ،1938ناپلئون به م ر در الیال   ةاز زمان حملتطبيقی  ادبيّات هاینشانه

قیرن بيسیتم بیوده     دوّم ، از نيمیة تطبيقی بیه عنیوان ییک علیم     ادبيّاتعربی ورور کرد؛ ولی ورور  ادبيّاتدر 

یعنیی   ؛تطبيقیی در معنیای فرانسیوی آن    ادبيّیات گیرایش بیه    ،طول کشيد 1392که تا  اوّل در مرحلهاالت. 

مریکیایی آن هیم   تطبيقی در معنیای آ  ادبيّاتی به هایگرایش کمکم 1392بوده االت و بعد از  رتأثّو  تأثير

 .(5: 1335، التوبخی) دآم به وجود
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تطبيقیی در   ادبيّیات قیدیم تتیين دارد    ادبيّیات هیایی در  تطبيقیی در اروپیا ریشیه    ادبيّیات که  طورهمان قطعاً

 قدیم عربی دارد. ادبيّاتنقد و  هایی درریشه نيز کشورهای االیمی

بییدون واکییاوی ميییراث   ،االیییمیتطبيقییی در کشییورهای  ادبيّییاتل و پيشییرفت تحییوّ ،بییدون شییک 

 ادبيّیات  ةاز الیوی دیگیر مطیرح شیدن نظریی      .نخواهید بیود   ریپیذ امکیان کشورهای االییمی در ایین زمينیه    

بیر  هرایه بيشیتر   ، دارد ديی تأکهای تطبيقی ميان کشورهای االییمی  تطبيقی االیمی که بر ضرورت بررالی

 .دیافزایماین واکاوی  اهمّيّت

 ادبيّیات تطبيقیی در   ادبيّیات هیای  در راالیتای بررالیی و واکیاوی ریشیه    این پهوهش نيز کوششی االت  

کیه نگارنیدگان بیا مراجعیه بیه تأليفیات        صورتنیبد تحليلی االت؛ - روش پهوهش توصيفی قدیم عربی.

 ؛الینجش و تطبيقیی را بيیرون کشیيده    ، اینقیدهای دارای رویکیرد موازنیه    ،عربیی  ادبيّیات قیدیم در نقید و   

 اند.تطبيقی پرداخته ادبيّاتها بر االاس دالتاوردهای الپس به تحليل این داده

نه األدب المقارن  صواهلو طو اه  کتیاز   ،پهوهشیی کیه تیاکنون انجیام گرفتیه االیت       نیترمرم ،در این زمينه 
 ادبيّیات هیای  آن بیه برخیی از ریشیه    اوّل ( االت کیه نگارنیده در بخیش   2222) یمکّاز احمد طاهر طمنرهجاو 

هیای جیاحظ   بیر تییش   ،این کتیاز  ةتأکيد نویسند این اشاره کرده االت. بيشتر تطبيقی در نقد قدیم عربی

ه نظیر  لییذا بیی   ؛و ابین نیدییم را مطرح نکرده االیت  تطبيقی بوده االت و ناقدان دیگر مثل بيرونی ادبيّاتدر 

، بین نیدیم  ا، ابین قتيبیه  ، ابوالفرج اصیفرانی ، جاحظ آثار های تطبيقی دررالد که این مقاله با بررالی نشانهمی

دام از هرانید بررالیی آثیار هیر کی      رود.کاری جدید بیه شیمار میی    ،و بيرونی متنبّیشروح دیوان ، ابن أثير

ا بیه دليیل جدیید    امّی  ؛ل االیت نيازمنید پهوهشیی مسیتقل و مف ّی     ،تطبيقی ادبيّات این ناقدان و ادبا در حوزة

ن نویسیندگان  یایی  ةار همی یيقی در آثی تطب ادبيّاتی از های کلّاین پهوهش به بررالی نشانه، بودن این مباحث

 کند.کتفا میا

 ادبيّیات ایین االیت کیه     ،تییش خواهید شید بیه آن پاالیخ داده شیود      پیهوهش  در ایین  اصلی که  الؤال 

 قدیم عربی اه مراحلی را طی کرده االت؟ ادبيّاتتطبيقی در نقد و 

 قدیم عربی ادبيّاتتطبيقی در  ادبيّاتهای ریشه. 0
، اوّل مرحلیه مشیاهده کیرد. مرحلیة    تیوان در دو  قیدیم عربیی میی    ادبيّیات طبيقیی را در  ت ادبيّیات های ریشه

 ادبيّیات النجش ادبیی بیرون میرزی     ةمرحل ،دوّم ةموازنه( و مرحل)عربی  ادبيّات درونادبی  النجش مرحلة

  ی االت.عرب
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 موازنات() یعرب ادبيّات درونسنجش ادبی اوّل:  ةمرحل. 0-0
 در عصر جاهلی. 0-0-0

مشیاهده  ، ان مختلیف بپیردازد  یدر دو زبی  اتیادبيّی ان دو یق ميی یمقارن را علمی بدانيم کیه بیه تطبيی    دزاگر ا

نیوعی  بلکیه فقیط    ؛تطبيقی وجود نداشته االیت  ادبيّات نشانی از ،کنيم که در ع ر جاهلی و صدر االیممی

ميیان بسیياری از    ،در ع یر جیاهلی   عربیی بیود.   ادبيّیات که مح یور در  شد از موازنه ميان شاعران دیده می

شاعران موازناتی رخ داده االت که هدف ایین موازنیات تعيیين برتیری ییک شیاعر بیر شیاعر دیگیر بیوده           

توان بیه موازنیه و داوری مشیروری اشیاره کیرد کیه ميیان امیرو القیيس و          یم، هااین موازنه از جملة االت.

بیه   ،کیدام ییک از آنیان شیاعرترند    شود کیه علقمیه و امیرقالقيس در اینکیه     الفحل رخ داد. گفته می ةعلقم

جنیدز از   جندز طائيه همسر امرقالقيس رفتند تا ميانشیان داوری کنید. امّ   پس به نزد امّ ؛مجادله پرداختند

بیر   را آنآن دو خواالت تا شعری با یک قافيه و روی در وصف اال  بگویند. هیر دو شیعری الیرودند و    

علقمیه   دادن . دليیل ام جنیدز در برتیری   داد یرأعلقمیه   بیه نفی    ری خودوااو نيز در د .جندز خواندند امّ

ق و الیاق  بیا شییّ   را آناالی  مین وقتیی     ،ه بوددر وصف االبش گفتامرقالقيس  بر امرقالقيس این بود که

اال  مین بیا الیرعتی همنیون بیاد خیود را        ،ولی علقمه گفته بود ؛(1)کندزنم به الرعت حرکت میپایم می

 تیر فيضیع القيس قاون معتقد بود کیه امیر   ؛داد یرأجندز به نف  علقمه  امّ در اینجا .(2)رالاندبه شکار می

ولیی االی     ؛رودق و ضیربه همنیون بیاد میی    اال  علقمه بدون شیّ. از علقمه االبش را وصف کرده االت

 (.33: 1338، ابراهيم) ق و ضربه بخورد تا با الرعت بدودشیّ حتماًامرقالقيس باید 

ازجملیه نقیل شیده     ؛در ع ر جیاهلی رواج داشیت   و خ وص در بازار عکاظب ؛شعراها ميان این موازنه 

ذبيیانی شیاعر و ناقید     ، برای قضاوت بیه نیزد نابغیة   اله شاعر مشرور جاهلی ،ان و خنساءحسّ، االت که اعشی

تیری  أعشیی را بر ، و از بیين اعشیی و خنسیاء   خنسیاء را  ، انخنساء و حسّاز بين نابغه روند. مشرور جاهلی می

تیو و پیدر و    و ازبیه خیدا کیه مین از خنسیاء      » :از این داوری ع بانی شد و بیه نابغیه گفیت    سّانحداد. پس 

 : گفت به خاطر این شعرم حسّاننابغه گفت به خاطر کدام شعرت ای برادر؟ «. مادرت شاعرترم

 لنااااااار الجلنااااااارَن الاااااااا     م  ااااااا     رل  ااااااا  
ا ن ااااااااا  َم اااااااااا      ل ااااااااا ار   ن ااااااااا  ال نقاااااااااار   ط    ط 

 

اااااااااا  اجاااااااااا    دمااااااااااارطصساااااااااا ر َنر   اااااااااا   م    َق  
   ااااااااااااأ ر    ِااااااااااااار  طصرااااااااااااا      نااااااااااااار ا َنمااااااااااااار

 

 
 

مییا . ه ریزاننید قطیر درخشییند و شمشیيرهایمان از خیون دشیمنان    هیای شمشیيرهامان در روز میی   بییف ترجمیه:  

 شاهزادگان و اميران را به دنيا آوردیم و هم از قوم مادری شرافتمندیم و هم از نظر فرزندان.
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و فخیر   هیا و شمشیيرهایتان کوتیاهی کیردی    در وصیف بییف   ولیی  ؛شاعر هستیتو  ،گفت نابغه به او 

اییراد نابغیه و ناقیدان بعید      ،در واقی   (.13: 1389، محمد) «ولی به پدرانت فخر نکردی ؛رزندانتکردی به ف

 «جلناة»بیرای   ةق   اکیه جمی    « جلنارن» ةبایید بیه جیای کلمی     حسّیان این بوده االت که  حسّانر از او بر این شع
االیت و بیر تعیداد بيشیتری دتلیت دارد       رثا  برد که جم  را به کار می« جلار » کلمة، االت ف شمشير(بی)

که بر تعیداد بيشیتری از شمشیيرها    « اسا رف»گفت برتر بود می ،به معنی شمشيرها« س هف»و همننين به جای 

خیون دشیمنان قطیره     از»یعنیی  « ما  اجا   دمار  ق ا  » یوصفدر عبارت « یقطرن»فعل دتلت دارد و به جای 

 کیدام چيهی در  حسّیان و لیذا  « جاری االیت  هاآنخون دشمنان از »یعنی  ،«جا    »گفت برتر بود می« انندریز

 (.13: همانشود )نوعی ضعف محسوز می ،های خود مبالغه نکرد و این در شعر فخراز وصف

 در صدر اسالم. 0-0-1

از بیه شیعر   خطّی  عمیر بین  کیه   ترجيحیی از جملیه   ت؛این نو  موازنات وجود داشته االی  در صدر االیم نيز

شیبی عمیر بیه مین گفیت      » روایت کرده االت که عبّاسابن  .شاعران دیگر داد نسبت بهابی اللمی  بن ريزه

 :  گوید؟ گفتم شاعر شاعران کيست؟ گفت همان کسی که مییکنیمروایت  را شاعر شاعران اشعارآیا 

 طلااااااه ص   ُماااااا ا  ََ اااااا  الناااااار   صِ  ااااااا طا
 

 کااااااااا  ُماااااااااَ  النااااااااار   لااااااااا     َمَ ااااااااا   طل 
 

 
 
 
 

ولیی   ؛نمیرده باشیند   تیاکنون انید  باید آنان کیه حمید شیده    ،کرداگر حمد و التایش مردم را جاودانه میترجمه: 

 جاودانه کننده نيست.، حقيقت این االت که التایش مردم

او را شیاعر   بیه خیاطر ایه امیری    : او شاعر شیاعران االیت. گفیتم   : منظورتان ورير االت. گفت حتماً: گفتم
کنید و هرگیز   دوری میی  نامأنوسزیرا کیم او تکراری و مبرم نيست و از شعر : ؟ گفتیاخواندهشاعران 

 (.69: 1338، براهيما) »کسی را جز به اوصافی که دارد وصف نکرد

 یعبّاسدر عصر اموی و . 0-0-9

دن برتیری ییک شیاعر بیر     اشمگير داشت و راهی بیرای نشیان دا   یی گسترشعبّاالموازنه در ع ر اموی و 

ميیان مسیلم بین    فرزدق و اخطل انجام شید و بعید از آنیان     ،هایی ميان جریراز جمله موازنه بود؛شاعر دیگر 

هیا محیدود بیه موازنیه ميیان      این موازنه ه همة. البتّمتنبّیی و بحتر وليد، ابی العتاهيه و أبی نواس، ابی تمّام و

بیه هیم وابسیته بیاهم مقایسیه       ق اید به عنوان یک کل و پيکیرة  د ویک بيت و یا یک فکر بو در حدّ شعرا

 (.11: 2222، مکّیشدند )نمی
ن کیه بیه موازنیه ميیان شیاعرا      یاپراکنیده عیوه بر نقیدهای   ،یعبّاالع ر ویهه در ه این دو ع ر و ب در 
ازااة  ا   المه ثیل کتیاز   م ؛نقید شیاعران پرداخیت    هایی نگاشته شد که بیا روش موازنیه بیه   پرداخت کتازمی

 .ابن قتيبه از   ا    ط الش  الش  بن جعفر و  قدامةاز    اق  الش  و از آمدی  ال رئ   
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معارضیات و  ، نقیائ   ندی نقیش داشیت  عبّاالی  یر  در عهیا  ی که در گسترش موازنیه از جمله عوامل مرمّ 

شیاعر   ر ضیدّ ای هجیائی ییا فخیری بی    . نقيضه عبارت بود از اینکه یک شاعر ق يدهاندهای ادبی بودهالرقت

روی و موضو  به او پاالخ دهد. ایین نقیائ  ميیان دو ییا انید      ، قافيه، دیگر بگوید و آن شاعر با همان بحر

معارضیات هیم شیعری بیوده االیت      ، (13: همیان ) دنابیهم گسترش  شعراالب  شد تا موازنات ميان  ،شاعر

در کنیار  (. 13: همیان االیت )  الیروده قافيیه و روی میی  ، در جواز شاعر دیگر در همان بحر آن راکه شاعر 

دادنید الیب  شید کیه ناقیدان قیدیم بیرای        کیه برخیی از شیاعران انجیام میی     نيز الرقات ادبی  ،این دو عامل

 (.21: همانبپردازند )ها به موازنه ميان شاعران کشف این الرقت

 عربی ادبيّاتادبی خارج از  سنجش. 0-1
در داخیل زبیان و    ند،ل و گسترشیی کیه داشیت   وّتحی  بیاوجود ی عبّاالی همه این موازنات از ع یر جیاهلی تیا    

؛ ولیی در کنیار   نشیدند هیا  تطبيق ميان شاعران عربی و دیگر زبیان  ةو وارد حوز ندعربی مح ور ماند ادبيّات

نیوعی بررالیی تطبيقیی خیارج     های دیگری هم صورت گرفت کیه  تیش، ایهای نقدی موازنهاليتاین فعّ

ابیو  ، توان بیه خیوبی در آثیار ادبیاء و ناقیدانی مثیل جیاحظ       ا را میهزبان عربی داشت. این تیش از محدودة

 متنبّیی هیایی کیه بیر دییوان     ابیوالفرج اصیفرانی و شیرح   ، ابین رشید  ، ابو علی الیينا  ،ابن ندیم، ریحان بيرونی

 دید. ویهه شرح حاتميهه ب ؛ بویههنوشته شده االت

 (122-023جاحظ ). 0-1-0

تیوان در آرای نقیدی وی   ربی االیت کیه میی   یم عی یدیی یدان قو مشیرورترین ناقی   نیتیر مریم جاحظ یکی از 

 ملّیت اریار   ادبيّیات هیا آشینا بیوده و ميیان     ملّیت الایر  ادبيّاتتطبيقی را دید. جاحظ با  ادبيّاتهایی از نشانه

نقیدهای تطبيقیی انجیام داده    ، بیارزی داشیتند   نیِهنید و روم کیه آن زمیان نقیش تمیدّ     ، فارس، ن عرزمتمدّ

 االت.

 هیا در فینّ  معتقید االیت کیه عیرز     کنید و را به صورت تطبيقی با هم مقایسیه میی   ادبيّات وی این ارار 

خطبیه فقیط در ميیان     ،کییم اینکیه   ةخیصی » .بودنید  تریقوهای آن زمان ملّتاز دیگر  ،الخنوری و خطابه

هیای مشیروری هسیتند کیه     ها فقط دارای معانی تدوین شده و کتیاز ها وجود دارد. هندیها و فارسعرز

هیایی هسیتند کیه از    بلکیه کتیاز   ؛دشیو انشمندی الرشناس نسیبت داده نمیی  یا د ،ف خاص و مشروربه مؤلّ

هیای مختلیف مرالیوم    ی هستند که در طول روزگیار ميیان نسیل   ادبيّاتد و نرالنسلی به نسل دیگر به ارث می

هیا در فلسیفه و منطیق    یونیانی » :دیی گوهیا هیم میی   یونیانی  ادبيّاتوی دربارة  .(39: 1389، الجاحظ) «اندبوده
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معیانی و جزئيیات   ، تشیخي  کییم و تفاصیيل   ، منطیق در  يشبیا وجیود توانیای    خود ارالطو ومشرور بودند 

 .(همان) «در الخنوری ضعيف بود، آن

هیا بيشیتر در معیانی و مفیاهيم و     هیم معتقید االیت کیه فیارس      هیا جاحظ در مورد خطبه در ميان فیارس  

 .(38: همان) یپردازالخننوری و الخنان پر معنا قوی هستند و نه در الخ

در میورد علیم    ویای االیت کیه   مقایسیه ، تطبيقیی در آثیار جیاحظ    ادبيّیات هیای  ریشیه  از موارد دیگیر  

ت؟ سی بیبیت اي : از میردی از فیارس الیؤال شید    »: دهید ن آن زمیان انجیام میی   هیای متمیدّ  تبیبت نزد امّ

ت یحي  اقسیام و   : بت ايست؟ گفیت بی: کردندمعرفت ف ل از وصل االت. از یک یونانی الؤال : گفت

الیری  و  ایین االیت کیه انسیان بتوانید      : شد که بیبیت ايسیت؟ گفیت    الؤالانتخاز کیم االت. از رومی 

به هنیدی گفتیه شید بیبیت ايسیت؟      برای الخن گفتن انتخاز کند. کیم مناال  را  ،بدون آمادگی قبلی

-88: 1ج ، 1389، الجیاحظ ) «و نيیک اشیاره کیردن االیت     یطلبفرصتواض  بودن دتلت کیم و : گفت

83.) 

ه زییادی هیم بیه مبحیث ترجمیه و نقید       توجّی ، ملل آن زمان ادبيّاتبه تطبيق ميان  جاحظ در کنار توجه 

 اهمّيّیت دارای  ،هیای تطبيقیی  های مختلیف در پیهوهش  ادبيّاتامروزه ترجمه به عنوان رابط ميان  آن دارد.

شیعر قابليیت   » :دیی گوکنید و میی  تن ادبی را ذکیر میی  بویهه م ؛متون خاصّی االت. جاحظ مشکیت ترجمة

رود و نظیم و وزن آن از بیين میی    ،ترجمه را ندارد و جایز نيست که ترجمه شود و هرگاه که ترجمیه شیود  

 (.95: 1ج ، 1395، الجاحظ) «دهداش را از دالت میزیبایی

 ،شیعر  رخیفیبی  ،جمیه تر پیس از زییرا نثیر    ؛شیعر االیت   از ترجمیة  تیر الادهنثر  ، ترجمةاز نظر جاحظ 

 .دهدش را از دالت نمیایهای فنّبسياری از ویهگی

هیا اگرایه   فیارس  ادبيّیات هیا و  هیای یونیانی  هیا و حکمیت  هیای هنیدی  کند که کتازجاحظ اشاره می 

ی انید و برخیی دیگیر حتّی    ها زیبایی ادبی خود را از دالت ندادهولی برخی از این ترجمه ؛ترجمه شده االت

زیبیایی خیود را کیه همیان وزن االیت       ،ولی اگر شعر عرز ترجمه شود ؛افزوده شده االت اهآنبر زیبایی 

 در هیا هییم  معییانی کیه فییارس  .مانید دهید و بییه جیز برخییی از معیانی ايییزی از آن بیاقی نمییی     از دالیت مییی 

هیا بیا اشیعار عیرز در همیان وزنیی االیت        های فیارس اند و فقط فرق کتازهایشان به آن اشاره کردهکتاز

 .(96: همان) ها ندارد.های فارسهيچ فرقی با کتاز ،عار عربی دارند و اگر ترجمه شوندکه اش

پیردازد و معتقید االیت کیه     میی  نيیز  بیه متیرجم  ، ترجمیه و مشیکیت آن   بحث در میورد جاحظ بعد از  

بیه   ؛  باشید متخ ّی  کنید در علمی که در آن ترجمه میی ، مترجم باید در کنار یادگيری کامل زبان مق د
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 اشییتوانیا بایید عییوه بیر     ،یونانی ترجمه کنید از در علم شيمی  را خواهد کتابیکسی که می ،ن مثالعنوا

بایید   ،توانیایی متیرجم در زبیان مق ید    »: داشیته باشید  علم شیيمی   دربارة یعات کافی هماطّ ،در زبان یونانی

نیاترین میردم بیه دو زبیان     کنید و بایید دا  توانایی او در علمیی باشید کیه اثیری را در آن ترجمیه میی       در حدّ

 .(98: همان) «مق د و مبدأ باشد

 و نیه موضیوعی و   االیت  ملل مختلف بيشیتر ذوقیی   ادبيّاتهای تطبيقی جاحظ ميان ه تمامی مقایسهالبتّ 

کنید  ها توجیه نمیی  ملّتکدام از این هر ادبيّات های خاصّی هستند که اندان به ویهگینقدهایی کلّ ابل 

به تحليیل واقعیی ترجمیه بیه عنیوان       وی هستند کلّ نيزات وی در مورد ترجمه یظرن (15-13: 1339، مکی)

 پردازد.ها نمیادبيّاتپل ارتباطی ميان 

 (993-122) رياثبن  الدّیناز ضياء ائرالمثل السّکتاب . 0-1-1

ابین اثيیر    ائرالمثیل السّی  توان در کتاز عربی قدیم می ادبيّاتتطبيقی را در  ادبيّاتهای یکی از برترین نمونه

اوت در طیول ق یاید انجیام    یارالی از نظیر تفی  یربی و فی یتطبيقی زیبایی ميان شعر عی  ، مقایسةیافت. ابن اثير

در الیرودن شیعرهای طیوتنی ضیعيف      ،برخیف شیاعر فارالیی   زبانعرزدهد و معتقد االت که شاعر می

د دارای معیانی مختلیف را شیرح دهید و نيیاز بیه اطالیه        بخواهد امور متعدّ کهیهنگامشاعر عرز( »): االت

در ایین شیعرها مریارت کیافی     ، الخن داشته باشد تا حدود دویست یا الي د بيت یا بيشتر از آن را بسیراید 

ولییی در  ؛(339-336: 1332، ابیین اثيییر) «ضییعيف خواهیید بییود  اشیطییوتننییدارد و بسییياری از شییعرهای 

 شیاعر عجیم کتیابی از    .هیا هسیتند  ه کردم که در این امر برتر از عیرز ها را مشاهدمن عجم» یفارال ادبيّات

ایین   ةدر همی حیال  آورد و در عیين  ها میی حالها و شرحکند و در آن داالتانتا آخر به شعر تأليف می اوّل

کیه فردوالیی در الیرودن     طیور همیان  ؛کنید اشعار نرایت ف احت و بیبیت را در زبیان خیود رعاییت میی     

هیا  هنامه این کار را کرد. این کتاز ش ت هزار بيت االت که شامل تیاریخ فیارس  کتاز معروف خود شا

تیر از ایین کتیاز در    رود و ف يحان آنان بر این باورند که ف یي  االت و به اعتباری قرآن آنان به شمار می

 (.339: همان) «زبانشان وجود ندارد

-121) یاصفهاناز ابوالفرج  غانیاأل( و 031-109) بهيقتاز ابن  عراءعر و الشّالشّکتاب . 0-1-9

921) 

 ناز ابی  عراءعر والشّی الشّی  کتیاز از ابوالفرج اصفرانی و  ابانیتطبيقی در دو کتاز  ادبيّاتهای از جمله نشانه

ای االیت  دهنید. در واقی  زبیان والیيله    های زبانی االت که نویسندگان ميان اند زبان انجام میمقایسه، قتيبه

هیای زبیانی   شود. ناقدان قدیم عربیی هیم بیه بررالیی    ز نویسنده به خواننده منتقل میا ادبيّاتکه از طریق آن 
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و نقیدهای زبیانی محیدود در زبیان عربیی       هیا برخیی از ایین بررالیی    .انید ای داشیته ه ویههدر زبان عربی توجّ

آن زمیان   هیای رایی   زبیان  زبیان عربیی بیا دیگیر     ةبلکه نویسندگانی مثل ابوالفرج و ابن قتيبه به مقایس ؛نماند

دو نویسینده در بررالیی شیعر شیاعر      ،عراءعر والشّی الشّی  و األبیانی در هر دو کتاز  ،به عنوان مثالپرداختند؛ 

کننید کیه در شیعر ایین شیاعر وجیود دارد و از زبیانی        به کلمات ناآشنایی اشاره میابن ابی صلت،  ،یجاهل

 اند.زبان عربی وارد شعر او شدهاز بير 
کیه ایین شیاعر     انید و اشیاره کیرده   اند  در شعر ابن ابی صلت الخن گفتهات بریکلم ةدربارابن قتيبه  

هیای  ایین کلمیات را از کتیاز    احتمیاتً شناالیند و  را نمیی  هیا آنهیا  کلمات زیادی به کار بیرده کیه عیرز   

 (.39: 2ج ، 1323، األصفرانیاالت )قدیمی در ميان یرودیان گرفته 

 یریرپیذ يتأثرا بیا   هیا آنکنید کیه   هلی هم به کلماتی اشاره میی شاعر جا« اعشی»ابن قتيبه در مورد شعر  

شیده و بیه همیين خیاطر کلمیات فارالیی در       میی )اعشی( بر پادشاهان ایرانیی وارد  »: ها گرفته االتاز فارس

 (.162: 1386، ابن قتيبه) «شعرش زیاد االت

از  ؛تطبيقیی وجیود دارد   ادبيّیات هیای دیگیری از   ریشیه ، هیای زبیانی  عیوه بر مقایسه ،بانیألادر کتاز  

هیایی  هیای خیود را از حکمیت   معیانی حکمیت   ،یعبّاالشاعر  ،جمله اینکه برخی از شاعران مثل ابوالعتاهيه

 کیه یهنگیام  نقل شده االیت نقل شده االت.  گرفته االت که از یکی از یاران االکندر هنگام مرگ االکندر

زنیده بیود میا را پنید و انیدرز       کیه یهنگیام  پادشیاه تیا  » :گفتیه  اویکی از یاران ، االکندر در شرف مرگ بود

و ابوالعتاهيیه در  « که در بیالين میرگ االیت بيشیتر از قبیل بیرای میا پنید و انیدرز االیت           اکنونهمداد و می

 :  کندشعرش به این حکمت اشاره می
 کیه یهنگیام بيشیتر از   ،که در بالين مرگیی  اکنونهمبرای ما الراالر پند و اندرز بودی و  اتیزندگدر » 

 «دهیزنده بودی ما را پند و اندرز می
 رراااااااااااک  اااااااااا  ُ رو اااااااااا  لاااااااااا     ااااااااااارن  ط 

 

ُ  اااااااااااار   طصااااااااااااک  ال ااااااااااااه   صط اااااااااااَ  م ناااااااااااا   
 
 

 
 
 

 (39-36: 3ج ، 1323، )األصفرانی 
را  هیا آنهیا  کیه عیرز   بیه کیار بیرده االیت    بن ابی صلت در شیعرش کلمیاتی    امیة، آمده االتنيز در ابانی 
 آن رامنظور از الاهور شمشیير االیت و در جیایی دیگیر      ؛ که« َام ا َ س اُّ  ط سرههن   َ قم   ط »از جمله  ؛شناالندنمی
 گفته االت.« وا طن»

 (922متوفی ندیم )ابن  فهرستالکتاب  .0-1-1

 ادبيّیات هیای تطبيقیی ميیان علیوم مختلیف از جملیه       زیادی از بررالی آثار ،از ابن ندیم الفررالتدر کتاز 

که در کتاز ذکر شیده االیت( تشیکيل شیده االیت.       طورهمان) همقالاین کتاز از ده ف ل یا  .وجود دارد
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نویسیندگی کییم   ، ترجمیه ، حیدیث  و نحیو گرفتیه تیا   های مشاهير هر علم از شیعر  منویسنده در هر مقاله نا

گیاهی در ذکیر مشیاهير هیر علیم فقیط بیه مشیاهير آن در زبیان          و  ذکر کرده االت را به همراه آثارشان ...و

بیه عنیوان   ؛ شیمرد یبرمی هنیدی و یونیانی هیم    ، در فرهنی  فارالیی   را آنمشیاهير   کند بلکهنمی اکتفاعربی 

هیای مترجمينیی از   گویید االیم  از مترجمیان الیخن میی    کهیهنگام ،هفتم از کتابش مثال در بخش یا مقالة

کند و برخی از مترجمين فارالی به عربیی و هنیدی و نبطیی بیه عربیی      عرز و فارس را ذکر می، یونان، هند

 (236: 1336ابن ندیم ) بردم میرا نيز نا

ر تبحّی  نویسیی خرافیه  الرایان شبانه و کسانی که در فینّ به اخبار داالتان هم اوّل هشتم در بخش در مقالة 

هیا و  گيری داالیتان حيوانیات را ميیان فیارس    شکل ،در این بخش. پردازدمی فنهای این کتازنيز دارند و 

 .آوردنید  بیه وجیود  ين کسیانی بودنید کیه ایین فین را      اوّل هاسکند و معتقد االت که فارها بررالی میعرز

 وانیات يحلیين کسیانی کیه داالیتان     اوّ»: به عربی ترجمه و نقل کردنید  آن راها نيز بعد از ع ر الاالانی عرز

طبقیة   – هیا بودنید کیه ایین امیر در زمیان اشیکانيان       هایی نگاشتند فیارس را تأليف کردند و برای آن کتاز

بیه   آن راهیا  شکل گرفت و در زمیان الاالیانيان گسیترش یافیت و بعید از آن عیرز       - سپادشاهان فار دوّم

 (233: همان) «زبان عربی منتقل کردند

در »: کنید یمی  الیندباد حکیيم  و  دمنیه کليلیه و  به اگیونگی پيیدایش دو کتیاز     نيزهایی نویسنده اشاره 

ين بیار نگاشیتند کیه    اوّل برای آن راا هاند که هندیبرخی گفته :االت نظراختیف کليله و دمنهمورد کتاز 

تیأليف   آن راين بیار  اوّلی  هیا بیرای  انید کیه فیارس   گفتیه  کتاز آمده االت. برخیی هیم   مةاین مطل  در مقدّ

 دیی گوهیم میی   حکیيم  الیندباد در مورد کتیاز  « . کردند... به زبان خودشان ترجمه آن راها هندی کردند و

کوایک کیه در ایین کتیاز هیم مثیل کتیاز         و نسخة : نسخة بزرگدو نسخه االت الندباد حکيمکتاز »

 (.233: همان) «تأليف کردند آن راها ولی نظر بال  این االت که هندی ؛التا نظراختیف کليله و دمنه

آن بیه   درآوردن  و بیه نظیم   ط ابین مقفّی  توالّی  و به عربی کليله و دمنهکتاز  ترجمةنویسنده همننين به  

: همیان کنید ) بین معتمید اشیاره میی     د و بشیر وداوميد بن تحق و علی بن ط ابان بن عبد الحزبان عربی توالّ

321.) 

 ادبيّیات هیای ارزشیمندی در میورد    نشیانه  ،کنداین مباحث که ابن ندیم در کتاز خود ذکر می در همة 

از  و انتقیال آن  هیا آن ای خرافیی و نقیل و ترجمیة   هی گيری داالتانبحث در مورد شکلتطبيقی وجود دارد. 

گيیری  و اليری که ایین کتیاز از شیکل    کليله و دمنهکتاز  بارةبه فرهن  دیگر و بحث در یک فرهن 
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، پروینیی ) نید یآتطبيقیی بیه حسیاز میی     ادبيّیات هیایی از  ریشیه همه این میوارد  ، تا نقل و ترجمه دنبال کرد

1331 :123). 

 (111متوفی بيرونی ) از ابوریحان فی تحقيق ما للهندکتاب . 0-1-2

تطبيقیی را در آثیارش    ادبيّیات هیای  تیوان نشیانه  ندگان عربی االت که مینویس نی نيز از جملةابوریحان بيرو

 .(112: همان) کردمشاهده     و ق ق مر ل هن و بویهه کتاز مشرورش 

 ادییان ، ا بیا جزئيیات آن یعنیی علیوم و فنیون     نویسنده به نوعی العی کرده االت تا هنید ر  ،در این کتاز 

وییهه در  ه فیی کنید. نویسینده در بررالیی برخیی از میوارد و بی       رّ... معو یشهاتو حکای عتقاداتا، مختلف

پیردازد کیه   آن با نحیو و شیعر عربیی میی     ، به مقایسةالی دالتور و شعر هندیربخش نحو و شعر عیوه بر بر

گيیری علیم نحیو و    تطبيقی در قیدیم االیت. نویسینده بیه شیکل      ادبيّاتهای این نمونه یکی از برترین نمونه

دهید  ی شیرح میی  های قال  و الاختار شعر آنان را به صورت کلّی الپس ویهگی ؛کندر هند اشاره میشعر د

 کند.با شعر عربی و علم عروض در عربی و فارالی مقایسه می را آنو 

 کنید کییه اشیاره میی  ابوریحیان   ،عربیی و فارالیی در قالی  و موالیيقی     ورد تفیاوت شیعر هنیدی،   یدر می  

هیای دیگیر در   ه خليل بن احمد و عروضیی شبيه آنن باًیتقر ،در شعر مشخ  کردن حروفشانها در هندی

 کنند.عمل می، شعر عربی و فارالی انجام دادند

هیا  کیه عیرز   گونیه همیان  ،کندکند و اشاره میمقایسه میبا هم رونی تفعيیت شعر عربی و هندی را يب 

   و الیاکن وزن را نشیان   هیای متحیرّ  و بیا تفعلیه   انید الیاخته ی بیرای شیعر   هیای ها قالی  ها از تفعلهو فارس

 کننید وزن شعرشیان را بيیان میی    ،ريتیأخ هیا نيیز بیا حرکیات خفيیف و ثقيیل و تقیدیم و        هنیدی  ،دهندمی

 (129: 1358، البيرونی)

در یونیانی  را  هیا آنکنید و معیادل   در هنیدی و عربیی را بیاهم مقایسیه میی      هیایی بيیت بيرونی همننیين   

 شیوند ابيیات   ت در عربیی بیه دو قسیمت عیروض و ضیرز تقسیيم میی       کیه ابيیا   انیين هیم » :کندمطرح می

را ارجیل   هیا آنهیا هیم   نامنید و یونیانی  شوند که هر کدام را رِجیل میی  ها هم به دو قسمت تقسيم میهندی

 (.128: همان) «اندناميده

وی بسیيار   .هیای بيرونیی در کتیابش االیت    ایسهیبخیش کیواکی از تطبيقیات و مقی     ،موارد ذکیر شیده   

هیایی را کیه در   مهیا و نیا  هنیدی عیمیت  پیردازد و معیادل   عیروض هنیدی و عربیی میی    به تطبيق  ،ترلمف ّ

 ادبيّیات هیای  هیای بیارز ریشیه   از نمونیه  تردیید هیا بیی  ایین بررالیی  کنید  عروض عربی وجود دارد ذکیر میی  

 .ندستقدیم عربی ه ادبيّاتتطبيقی در نقد و 
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 ؛عيارهای علمیی آن زمیان صیورت گرفتیه االیت     های ذکر شده در اراراوز می نيست که تیششکّ 

اصیول و قواعید تزم    یزیی رهیی پابیه فکیر    کیدام چيهی  ،ها را به ثمر رالیاندند لذا تمامی ناقدانی که این تیش

، مکیی مانید ) هایشان مح ور در نقدهای شخ یی و ذوقیی   و تمام تیش ندیک مدراله نيفتاد سيتأالبرای 

 را در میورد  ینیوعی حکیم کلّی   انید و  ات و معانی جزئی مطرح شیده الاس ابيبر ا این نقدهاابل   .(3: 1389

 .اندداشته بری درملّت ادبيّاتشاعر یا ادی  یا 

 نتيجه
های آن در گذشته وجیود داشیته االیت و هیر زمیان کیه بسیتر آن        بلکه نشانه ؛شودهيچ علمی از صفر شرو  نمی

اجتمیاعی   -هر وقت بسترهای فرهنگیی   ،تطبيقی نيز تادبيّاعلمی مانند  ةدربارفراهم بوده ورور پيدا کرده االت. 

بیا   بروز پيدا کرده االیت.  زمينة، ميان فرهنگی و ميان زبانی، یارشتهانيمهای این علم نشانه ،آن آماده شده االت

فرهنگیی و دینیی بیا    ، الياالیی ، روابط اجتماعی که بينيم که در هر ع ریمی ،عربی ادبيّاتنگاهی به فراز و فرود 

ایین   های خود را بيشتر نمایان الیاخته االیت.  نشانه تطبيقی ادبيّات، های دیگر وجود داشته االتنها و تمدّفرهن 

 ادبيّیات  درونالینجش ادبیی   » ةتیوان مرحلی  را میی  اوّل رویکیرد ها به صیورت دو رویکیرد وجیود داشیتند.     نشانه

ل ،تطبيقی ادبيّاتناميد به این ترتي  که  «عرز عربیی تجربیه    ادبيّاتترین دوران در قدیمی های خود راين نشانهاوّ

بویهه در بازار  ؛شعرابه صورت موازنه ميان ، های النجش ادبیين نشانهاوّل ،جاهلی یهاعرزکرده االت. در ميان 

د کیه  کردنید و ناقیدانی بودنی   شعرهای خود را مطرح می ، شاعرانجاهليتدوران در  ...ادبی عکاظ شکل گرفت

کردند. همیين رویکیرد در صیدر االییم نيیز      تری شاعری به شاعر دیگر را حکم میرب ،دهرا بررالی کر هاآنشعر 

هیای شیعری الیب  رشید     معارضیات و الیرقت  ، عواملی مثل نقیائ   ،یعبّاالو اموی  ةکند. در دورادامه پيدا می

 تأليف شد. شعراهایی نيز در مورد موازنه ميان که کتازبه طوری ند؛شد شعراموازنات ميان 

االیت کیه نویسیندگانی مثیل جیاحظ در دو      « عیرز  ادبيّیات النجش ادبی برون میرزی  » ةمرحل ،دوّم ردرویک 

ابین اثيیر در   ، األبیانی الفرج اصیفرانی در  ابیو ، عراءعر والشّی الشّابن قتيبه در ، الحيوانو  البيان و التبيينخود کتاز 

نوشیته   متنبّیی هایی که بر دیوان در شرح نيزو  حقيق ما للرندفی التّبيرونی در ، الفررالتابن ندیم در ، المثل السائر

 این رویکرد به خوبی نمایان االت.، شد

یونیانی و هنیدی   ، عربی با فارالیی  ادبيّات ةعمیً به مقایس ،های مختلفملّت ادبيّاتت آشنایی با جاحظ به علّ 

فیی  جریان معرّ  ادبيّیات ی را بیه عنیوان شیاهکارها    ادبيّات 3این  کند ومی  پردازد و برتری هر یک را مشخّمی

ر جیاحظ کیه   دهد. از دیگیر اقیدامات میؤثّ   ها حکم میادبيّاتعربی بر دیگر  ادبيّاتو در مجمو  به برتری  کرده

و بحیث او در میورد    تعریفی از علیم بیبیت از ملیل دیگیر     ةارائ ،تطبيقی االت ادبيّات ةف فعاليت او در زمينمعرّ

 االت. و فنون مترجمیمشکیت ترجمه از زبانی به زبان دیگر 
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ابین   کنید. هیا اشیاره میی   تدر کتاز خود به داد و التدهای ادبی ميان عرز با الایر امّی  نيز ابوالفرج اصفرانی 

ابن ابیی  به ورود واژگان بيگانه در شعر  عراءعر و الشّالشّ کتاز خود در ،نيز که از ناقدان معروف عرز بوده قتيبه

بیه   ،الفررالیت  در کتیاز  ابن ندیم تطبيقی االت. ادبيّاتبخشی از حوزة  که کندیماشاره  لت شاعر جاهلیال ّ
پردازد که مبحث فوق یکیی از مبیاحثی   عربی می ادبيّاتفارالی به  ادبيّاتاز  ینویسکيفيت انتقال نو  ادبی خرافه

عربیی و  نحیو   ةدر کتیاز خیود بیه مقایسی     ،بيرونیی بينيم. دانشمند معیروف  تطبيقی می ادبيّاتاالت که امروزه در 

هیای نحیو و عیروض عربیی در نیزد هنیدیان       پردازد و به ریشیه عروض عربی با نحو و عروض فارالی و هندی می

 .کنداشاره می

د نی توانهای انجام شده به دليل ذوقی بودن و االتناد به موارد جزئی و صدور حکم کلی نمیهراند که تیش 

تطبيقیی   ادبيّیات هیای  بارز و عالی از ریشه ند ولی نمونةوتطبيقی ش ادبيّات علمی و امروزی وارد حوزةبه صورت 

 د.ندهو نقد عربی قدیم نشان می ادبيّاتبه عنوان یک مفروم را در 
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 33/ های ادبيّات تطبيقی در ادبيّات قدیم عربیواکاوی ریشه

 

 
 
 

 1و   ُّ مالم  األدب المقرن     األدب ال     الق  ب

 2ِ  ُّ پ ط ن 
 سعءمعة ترباة منرّ  ،غة ادعرباة وآداهبءاثستءذ املاءعن يف قام ادلّ 

 3ي نر   دااش م م 
 سمنرّ  ةعءمعة تربا ،غة ادعرباة وآداهبءاتوراه يف فرع ادلّ طءد  ادنّ 

 

َ ص  الم 
قن نشنأ هن ا ادعلنم يف ادبلننان ء مث يف سءئر ادبلنان اثروباة و ءس  عشر يف فرنااثدب املقءرن اعلم ممناج ظار يف أواخر ادقرن ادتّ 

يف  نة يف اثدب علی شنکلاء ادبننائ  وادانءذ) اءننت هلنء عن ور ومالمن ملقءر دکّ  اءين م  ادقرن ادعشر  ، و صف ادثّ دنّ ادعرباة يف ا
ا  اإلسننالم  يف تنرا  آداب امللنل امللتلهننة. فنال قکنن  تقننمي برنننءمج دتقنّنم اثدب املقنءرن يف ادبلنننان اإلسنالماة دون دراسننة ادنرتّ 

ملقءرنننة بننني آداب ادشننعوب اإلسننالماة  تطّلنن  حتلانننل تءا ننن اتهتمنننءم بءظاننور اثدب املقننءرن اإلسننالم  و  اثدب املقننءرن، امننء أنّ 
 ا  اإلسالم  ادقنمي.ع ور اثدب املقءرن يف ادرتّ 

ة يف املالمن  املقءرنّاندقنمي م  خالل دراسنة املوايننءت و قن ادعريب اراسة حمءودة دلکشف ع  مالم  اثدب املقءرن يف ادنّ ه ه ادنّ  
توّصنلت ادنراسنة إدنی نتنءئج منانء  . عّبءسنبعصر صنر اإلسالم واثموي وهنء نة بءدعصنر ادقن ادعريب بنأً بءدعصر اجلءهل  ومرورا ادنّ 

املرحلنة و « اخل  يف اثدب ادعنريبقاءس ادننّ اد»يف املرحلتني. املرحلة اثودی  قن ادعريب ادقنمي ظارتأّن مالم  اثدب املقءرن يف ادنّ 
 «.ادقاءس اخلءرع  م  اثدب ادعريب» ءناةادثّ 
 

 عر ة.رقءت ادشّ قن ادعريب ادقنمي، عءحظ، اداّ اثدب املقءرن، ادنّ ة: ل     ال   الک مرن 
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