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تمدنفرهنگ وتأثیر آن بر ادبیات تطبیقی و 
1تديمهحسین دکتر 

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
:چکیده

دنبـال  بـه کـه  رود، بلتنها از مرزهاي سیاسی، زبانی، ملـی و فرهنگـی فراتـر مـی    ه نامروزه ادبیات تطبیقی 
دنبـال ایجـاد ارتبـاط و    بـه  تنهـا  هعبارت دیگر ادبیـات تطبیقـی نـ   به. هاي جدید فکري استگشودن افق

،هاي مختلف استمیان فرهنگمه درصدد ایجاد مفاهکه هاي علوم انسانی است بلتهگفتمان با دیگر رش
ا تحوالت فکري زمان خود حرکـت کنـد،  هماهنگ بکههخاص ادبیات تطبیقی آن را قادر کردپویایی 

.خوردمیچشم بهکمتر مییات ملی و قودر ادبکه رکتی ح
داراي پیونـدهاي عمیـق فرهنگـی    کـه هـایی  و تمـدن هـا فرهنـگ بررسی ادبیات تطبیقی و تأثیر آن بر 

المللی فراهم و تمدن ملل مسلمان را در سطح بینهستند امري ضروري است و موجبات ارتقاي فرهنگ 
ن و کهـ هـاي  در میـان ملـت  هـا  مـه و ترجهـا  حکمـت ،دهاپنـ ،هـا ماسی، داستانحوجود اشعار . آوردمی

هاي مشترك ارزشمندي بـراي  هدر ادبیات جهان زمینمیادبیات تعلیه همچنین وجود آثار زیادي در زمین
نویسـی،  ادبیـات تطبیقـی در قالـب داسـتان    هـا اسـت،   هـاي ایـن ملـت   تمـدن هـا و  فرهنگمیان گفتگوي

نویسـی و ترجمـه توانسـته اسـت تـأثیر بسـزایی در فرهنـگ و تمـدن         هنویسی، سفرنامنویسی، تاریخمقامه
و بـا روشـی   از ایـن آثـار ادبـی    ه اسـتفاد بـا  تـا  آن اسـت نگارنـده در ایـن مقالـه بـر     . ها داشـته باشـد  ملت

.شوده ها اشارتمدنها و فرهنگادبیات تطبیقی در میان گاه اي از جایهگوشبهتحلیلی -توصیفی

.تمدن،ات تطبیقی، داستان، شعر، فرهنگادبی:کلیديگانواژ

mohtadi@ut.ac.ir:رایانامه-1
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مهمقد:
Comparativeن را االدب المقـارن و در انگلیسـی  در زبان عربی آکه ادبیات تطبیقی یا ادب تطبیقی 

Literatureبراي درك تاریخ ادبیات و نقد ادبـی نـوین، ادبیـات تطبیقـی عنصـري اساسـی       «. نامندمی
ضـرورت  . پـردازد هاي فکري و فنی در ادبیات ملی مـی شف ریشۀ جریانکبه است، زیرا ادبیات تطبیقی 

هاي انسانی و ملی با یکـدیگر  هدر تعالی اندیشکه روند تکاملی ادبیات ملی تالقی با ادبیات جهانی است 
) الـف :هاي مختلفی استداراي رسالتادبیات تطبیقی .)33، ش1373هالل، میغنی(»کنندمیهمکاري 

مستقیم، هرابه و تربیت و رشد ابعاد استعدادهاي اصیل و هدایت آنها میقوتقویت شخصیت
و آشکار کردن اصول اعتقـادي و فکـري کنـونی    اي سودمندهشیوبه اي نوگرایی هترهبري حرک)ب

افـزون بـر   )، دهاي هنري و فکري مـا در مسـیر میـراث ادب جهـانی    بیان گسترش کوشش)جا، هتقومی
در پیونـد و  میو آن آشکار ساختن اصالت روح قوکشدمیانسانی دیگري را نیز بر دوش ها رسالتاین

. و حال استته ها در گذشارتباط با روح انسان
و تـه یافه فرهنگ و ادب و ادب عربی رابه ایرانیاز فرهنگ و ادب کههاي ادبی با بررسی این جریان

و بـر ملـت دیگـر نیـز     هشـد یکـی از ایـن دو ملـت مـی    بـه  مربوط کههایی هعکس و با بررسی پدیدیا بر
تـرین  هببـه  توان میدر میان جهان غرب میآثار ارزشمند ادبیات اسالهاست و نیز مطالعهتأثیرگذار بود

.ها در بستر زمان پی بردفرهنگی متقابل میان این ملت-ادبی گفتگويجوش هاي خودهنمون
معنـی پیـدایش و ایجـاد    به تحقیق و پژوهش در ادبیات تطبیقی هرگز که ت این است قابل اهمیته نک

تطبیقی هـم  ادبیاتبهپرداختن که ها با یکدیگر نیست بلیک ادبیات مشترك جهانی و خلط ادبیات ملت
باعـث  و ملی هر ملتی پر ثمر خواهد بود و هم در بعد جهانی میسازي ادبیات بوبراي بارورسازي و غنی

هـاي  کاسـتی بـه هر ملتی با پی بـردن  که از این رهگذر است . گرددها میایجاد تفاهم و پیوند میان ملت
بـه  هـاي دیگـر ملـل    هـا و ادبیـات  خواهد کاست و با آشنایی با فرهنگخویشتن از تعصبات ملی خویش 

فرهنگـی و  -ملـی  -میهـاي بـو  غناي ادبی، فکري خویش یاري خواهد رساند و در عین حـال ویژگـی  
.ادبی خویش را نیز حفظ خواهد کرد

:سؤال تحقیق
ها چیست؟مظاهر تأثیرگذار ادبیات تطبیقی در فرهنگ و تمدن ملت-1
تأثیر آثار فکري ایرانی و یونانی بر ادبیات و علوم اسالمی به چه میزان است؟-2
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ر تمدن اسالمی و ادبیات عربی مهمترین مراحل تحول فرهنگ ایرانی پیش از اسالم و آثار آن د-3
چیست؟

اند؟ ها داشتهکدام رویدادهاي تاریخی بیشترین تأثیر بر فرهنگ و تمدن ملت-4
هـا  هـا و روابـط میـان ملـت    تمدنها و فرهنگتأثیرگذار بر ادبی اي از این موضوعاتهپاربه جا یندر ا

: خواهیم کردهاشار
نویسیداستان

در دورة انوشـیروان بـا کتـاب    کـه  م ادبـی اسـت   مهـ هـاي  هبان حیوانات یکی از گوننویسی از زداستان«
ایـن اثـر از زبـان    مـه  بـا ترج میایـران آمـد و از آن پـس در دورة اسـال    به از سرزمین هند » و دمنهله کلی«

ات عربـی  فرهنگ و ادبیبه هو دمنلهمقفع کتاب کلیعربی توسط مترجم بزرگ ایرانی ابنزبان بهپهلوي 
زبـان فارسـی   بـه این کتـاب از زبـان عربـی    » و دمنهله کلی«بعدها نیز با از بین رفتن اصل پهلوي . یافتهرا

لـه  منشی با عنوان کلیصراهللانیعالتوسط ابوالمهو دمنله در قرن ششم هجري کتاب کلی. شدمهدري ترج
نهم نیز شیخ احمد سهیلی با عنوان انوار سـهیلی  شد و در پایان سدةمهفارسی ترجبه رام شاهی به هو دمن

.)160، ش1383ندا، (»کردمهزبان فارسی دري ترجبه این اثر را با مقداري تغییر 
مقفــع و ابوالمعــالی در پیونــد میــان ترجمــان بــزرگ و زبردســتی همچــون ابــنجــا نقــش مدر اینتــه الب

این کتـاب  که م است تأثیر ژرفی است مهدر این میان هها سخت آشکار است اما آنچها و تمدنفرهنگ
شـاعر فرانسـوي بـا ترجمـۀ فرانسـوي      ) 1621-1695(بعدها الفونتن «است تهتاکنون بر ادبیات جهان داش

الفـونتن دلباختـۀ سرشـت جـانوران و مطالعـۀ اوصـاف و       . انوار سهیلی آشنا شد و بدان تمایل پیـدا کـرد  
ایـن گـرایش   . کردحیوانات میهايترا صرف نظارت بر رفتار و حرکها بود و زمان زیادي عادات آن

و » ازوپ«هـاي  او از داسـتان . ادبیات حیوانات معطـوف نمایـد  به خود را هوي، توجکه طبیعی باعث شد 
بـه  خـود  ههـاي کوتـا  الفونتن از برخی داستان. استههاي بسیاري بردهربههو دمنله ترجمۀ فرانسوي کلی

. کندمیهابزاري جهت انتقاد اجتماعی استفادعنوان 
بـه  انـد،  مـدعی قـدرت  کـه  هـاي نـاتوانی را   تن کرده، شخصیتبه پوست شیر کهاو در داستان االغی 
ـ او مگاه  از دید. شوندوقت عمل، سست و پنهان میبه که هایی آن: گیردتمسخر و ریشخند می ل آنـان  ثَ

پایـد  دیـري نمـی  گاه  ترسند، آنمیو جانوران خشکی از او هتن کردبه ت شیر پوسکه ل االغی است ثَم
.)161همان، (»شودحقیقتش آشکار و رسوا میکه 
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شـاعر اسـپانیایی   ) 1957-1881(خوان رامون خمینث .استانوران، روزافزون جبه ادیبان جهان هتوج
شــهرتی وســـیع و  »ممــن و االغـــ «) حمـــاريوأنــا (دارد کتــاب او بـــا عنــوان   هحیوانــات توجـــ بــه  
تـوان انـدرزها و سـخنان    مـی زیـرا بـا ایـن روش    . اسـت هشدمههاي زیادي ترجزبانبه و تهگیر، یافعالم

هاي سیاسی و اجتمـاعی و  آمیز و ارزشمند را در قالب داستان و از زبان حیوانات بیان کرد و پیامحکمت
را از آن دریابنـد و دیگـران نیـز    هسنج و تیز فهم هستند مـراد نویسـند  تهکنکه ملی را در آن نهاد تا آنان 

هـاي درخشـان   هاز چهـر کـه  شـاعر نیـل   ) 1868-1932(احمد شوقی . بدانندمیسرگرهآن را مایهمطالع
او . همۀ ادیبـان عـرب اسـت   آمدپردازي بر زبان حیوانات سرنتاریخ ادبیات معاصر عرب است در داستا

تـرین مراحـل   عـالی بـه  تقلید و پیروي از اصول هنري الفونتن پرداخت، این هنر را در ادب عربـی  به که 
.امروز رسانیدبه کمال خود تا 

میـان ایـن دو   هتوانـد در جهـت مقایسـ   مـی احمد شوقی » خروس جنگی و مرغ محلی«داستان منظوم «
شـوقی در  کـه  هدفی . تن موضوع مناسبی باشدبر پایۀ معیارهاي هنري الفون–الفونتن و شوقی –هنرمند 

از دوسـتی  ا رشـهروندان خـود بیـدار بـاش بدهـد و ایشـان       بـه  کـه  کند آن اسـت  مییباین داستان تعق
»انـد هدرگیـر بـود  نروز بـا آ نمـردم مصـر در آ  کـه  اي بود لهاین مسأ. حذر بداردفریبکارانۀ بیگانگان بر

.)242ش،1373هالل، میغنی(
و تـه کنـد تـا او را فریف  مـی خروسی اظهار دوسـتی  به که روباهی ) توبة(ی در داستان منظوم شوق

:گویدمیهپیک روبابه شکار کند، از زبان خروس 
ــالحینا بلِّغـــوا الثَعلَـــب عنِّـــــــی               -1 ــدودي الصـ ــن جـ عـ

ــن               -2 ــانِ ممـ ــن ذَوي التِّیجـ ـــینا دعـ ــبطنَ اللَّعلــ ــوا الـ خَلـ

ـــارفینالـــهلخَیـــــرُ اانَّــنهم قـــالوا و -3 ــولُ العـــ ـــولِ قـ قـ

ـــنا مخطـــئٌ مـــن ظَـــنَّ یـــــوماً              -4 ـــبِ دیــــــ اَنّ للثّعلَـــ
)شوقی، الشوقیات(

.بگوییدهروبابه از طرف من و نیاکان پاك دامن من -1
.اندهداخل شکم ملعونش شدکه از طرف تمام تاجدارانی -2
. ترین گفتار سخن عالمان استبهاند و تهها گفهمانا آن-3
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.دین داردهروزي روباکه گمان کند که ار است کسی خطاک-4
هــا و انتقادهــاي سیاســی و اجتمــاعی هنــویس مصــري معاصــر تمــام اندیشــمــهناتوفیــق حکــیم نمــایش

در یونـان باسـتان نیـز    . اسـت هاز زبان حیوانـات بیـان کـرد   مهناضد استعماري خویش را در قالب نمایش
کـه  هشـد هاو نسـبت داد بـه  هـایی داسـتانی از زبـان حیوانـات     هموعـ مجکـه  کسی است ) ایسوپ(ازوپ 

بخشـی بـراي خواننـدگان برخـوردار     ذیب توأم با لـذت تهاز ویژگی اندرزگویی و هو دمنله همچون کلی
.است

نام هشدتهشجهان آخرت نوبه سفر ههاي مختلف درباردر میان ملتکه توان از آثاري میهبراي نمون
له رسـا «غزالـی،  » مـه معـراج نا «، اسـتان ایـران ب » مـه ارداویـراف نا «توان از کتاب ار میاین آثله رد، از جمب

لتـون  یم» شت گمشـده به«اقبال الهوري و حتی » مهجاویدنا«، تهدان» یلهکمدي ا«، معريابوالعالء » الغفران
.استهشدتهنوشهو بزهرداري و گناکرداري و پرهیز از بدکنیکبه میبا انگیزة ترغیب آدکه . نام برد

بررسـی در بـاب پیونـد    بـه  کـه  اي اسـت  هآسین پاالسیوس خاورشـناس اسـپانیایی مشـهورترین چهـر    «
دانـش  (کتـاب  هاست و پس از بیسـت سـال مطالعـ   تهپرداخته دانالهیبا کمدي میفرهنگ و میراث اسال

اثبـات تأثیرپـذیري   بـه  در آن کـه  ی را تـألیف کـرد   لهاپیرامون زندگی پس از مرگ در کمدي میاسال
.)152، ش1383ندا، (»استته ی پرداخلهبلند خود کمدي اهدر قصیدمیاز فرهنگ و میراث اسالتهدان

ی نیـز بـر ادبیـات    بدر زبان عر» یوسف و زلیخا«و داستان » لیلی و مجنون«تأثیر آثاري همچون داستان 
در زبـان فارسـی و   ) هـاتفی –میجـا –دهلـوي  –مینظـا (لیلـی و مجنـون   . ر اسـت فارسی کامالً آشـکا 

پذیري از داستان لیلـی و مجنـون در ادبیـات عربـی     زبان ترکی با تأثیربه فضولی » لیلی و مجنون«مهمنظو
یوسـف و  «مـه حکـیم ابوالقاسـم فردوسـی و منظو   بـه  منسـوب  » یوسف و زلیخا«مه و منظو. شکل گرفت

در قرآن کریم و داستان یوسـف و  ) ع(نیز تحت تأثیر داستان حضرت یوسف میدالرحمان جاعب» زلیخا
مـه حمـدي و منظو » یوسـف و زلیخـا  «هـاي  مـه همچنـین منظو . اسـت هشدهزلیخا در ادبیات عربی سرود

در » یوسـف و زلیخـا  «ابن کمال پاشا در ادبیـات ترکـی نیـز بـا تأثیرپـذیري از داسـتان       » یوسف و زلیخا«
. استهشدهدبیات عربی و ادبیات فارسی سرودا

نویسیمهمقا
قاضی حمیـد  . استنویسی عربی بر فارسی مهاي از تأثیر فن مقاهمقامات حمیدي در ادب فارسی نیز نمون

کتاب مقامات خویش را در قرن ششم با تأثیرپذیري از مقامات بـدیع الزمـان   ) 1164/ 559(الدین بلخی 
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حمیدي که جالب اینجاست . استهآوردنگارش دربه ) 1132/ 519(و حریري ) 1007/ 398(همدانی 
بود، تهایراد آن پرداخبه تر حریري پیشکه تهدر بیان علت تألیف مقامات خود، همان عاملی را بیان داش

تـألیف  تبعیت از بدیع، به مقاماتی که اشارت او حکم باشد و اطاعتش غنیمت که اشارت کرد آن کس «
الـدین نیـز در   قاضـی حمید )1410،11حریري، (.»دست راهیابد چاالك چیرمیلنگ در نهکنم اگر چ

اد حکـم  امتثال امر او بر جان من، عین فرض بود و انقیکه بفرمود مرا آن«: گویدمیهمین مضمون چنین 
.)21، همان(»او در ذمت من، دین و قرض

و بازتـابی  هبـر ادبیـات اروپـا تـأثیري گسـترد     ]  نویسیجنبۀ تاکتیک داستاناز [نویسی عربی مهفن مقا«
» عیـاري و قلنـدري  «هـاي  بخـش داسـتان  املهـ اهگرایانهاي فنی و سرشت واقعبهگوناگون داشت و از جن

وپـانی هـاي چ انقراض داستانبه که سایر ادبیات اروپا نفوذ کرد به اسپانیایی بود و از طریق ادبیات اسپانیا 
نویسـی در  رانـۀ آن، داسـتان  کمک کرد و بر وی-هاي زندگانی واقعیتبه نویسی وق دادن داستانو س-

بـه  وجـود آمـد   بـه  در آن کـه  بعدها با تحـولی  که در مفهوم جدید متولد شد هاب و رسوم جامعباب آد
.)303-302، 1373الل، همیغنی(»هاي اجتماعی تکامل یافتهنویسی با محتواي سوژشکل داستان

نویسیمهناو سفرنویسیتاریخ
در هآنچـ . اسـت تهبتوان آن را تاریخ نامید وجـود نداشـ  که در زبان عربی در دوران قبل از اسالم چیزي 

دربـارة  «. بعد از اسالم اسـت به مربوط مه  و ادبی همیهاي دیگر علهمانند زمینهزمینۀ تاریخ بوجود آمد
نویسـی در زبــان عربـی محققــان را نظرهـاي متفــاوتی اسـت بعضــی از ایشـان ماننــد      ن تــاریخپیـدایش فـ  

نویسی در زبان عربی مستقل از آثـار گذشـتگان و دور از   فن تاریخکه بر این است همارگولیوث را عقید
ز وضـعی  آن نیـ و پیدایش و پیشـرفت  هبودمیو مولود نیازهاي مجتمع اسالهوجود آمدبه تأثیر خارجی 

اصــل فکــر و اســلوب کــه بــر ایــن اســت هو برخــی دیگــر ماننــد نیکلســن را عقیــداســتته طبیعــی داشــ
.)174، 1374محمدي، محمد، (»استهدر اسالم وارد شدمهنانویسی با ترجمۀ کتاب خدايتاریخ
یـا  تهسی در اسـالم داشـ  نوییش فن تاریخشدة ایرانی اثر کلی در پیدامههاي ترجتاریخههر حال چبه 
فکـر و اسـلوب   ههـا در توجیـ  هـا و داسـتان  ایـن تـاریخ  کـه  باشد، در ایـن امـر نبایـد تردیـد کـرد      تهنداش

هـاي نخسـتین   نویسـان نامـدار زبـان عربـی در قـرن     اند، زیرا تـاریخ تهاثر فراوان داشمینویسی اسالتاریخ
خصوص براي نوشتن تـاریخ پـیش از اسـالم از    به ر خود و اند در آثاهبیشترشان هم ایرانی بودکه میاسال

از آن دوران در که مترین منابعی مهاند زیرا ههاي ایرانی استفادة فراوان کردتهها و نوشها و داستانتاریخ
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دربـارة  هآنچـ کـه  همـین جهـت اسـت    به و ها بودههاي ایرانی و ترجمۀ آناند تاریختهدسترس خود داش
اي هـ تبـارة تـاریخ ملـ   درکـه  تر از مطالبی اسـت  اند صحیحتهآن نوشبه اي نزدیک هتران و ملتاریخ ای

توان از مقایسۀ تـاریخ دولـت   میاند؛ و این امر را هآوردرشتۀ تحریر دربه هدیگر مانند روم و یونان و غیر
در حدود شـام تشـکیل   که با تاریخ دولت غسانیانهدر عراق و دست نشاندة دولت ساسانی بودکه هحیر
.خوبی دریافته بتهو با امپراطوري روم بستگی داشهشد
مطـابق تحقیقـات   . تـاریخ طبـري اسـت   هزبان عربـی در تـاریخ تـألیف شـد    به که ترین کتابی بزرگ«

هدورة ساسـانیان بـود  بـه  مربـوط  کـه  قسـمت  در آندر این کتاب و مخصوصاًکهلدونکه اي هدانشمندان
همـان،  (»اسـت هبـود مهنادر این قسمت از کتابش تاریخ خدايعمل آورده، مأخذ اصلی طبري به است 
175(.
تمـام  کـه  ، بلتـه قـرار گرف مینویسـان اسـال  تـاریخ همـورد اسـتفاد  کـه  هتنها مأخـذي نبـود  »مهناخداي«
بـود در دسـترس مـورخین و مـورد     هشـد مـه  عربـی ترج بـه  در تاریخ و داستان از پهلـوي  که ی هایبکتا

تـه  زبـان عربـی تـألیف یاف   بـه  پـیش از تـاریخ طبـري    کـه  هـایی  یکـی از تـاریخ  . استهاستفادة ایشان بود
و هاز نظر تاریخ ایران تحریـر شـد  مطالب آن که کتابی است »الطوالاخبار«. دینوري است»طوالالاخبار«

در آن تهداشـ راي روشـن شـدن تـاریخ ایـران ضـرورت     بـ کـه  ههمان اندازبه از تاریخ عرب و اسالم هم 
.استهشدهگنجاند

ادبیات تطبیقی نظـر کـرد   هیینها در آروابط فرهنگی ملتبه توان در آن میهمواردي کیکی دیگر از
هاي یک کشور از ملتی دیگـر ارائـ  مهادبیات سفرناهانعکاس و پژواك تصویري ک.نویسی استمهسفرنا

ر یابد و بدین ترتیب، بهاي نویسندگان و اشعار شعراي همان عصر یا ادوار بعد تجلی میهدهد در قصمی
هبطوطـ ابـن به معروف ... محمد بنعبداهللابو).1989،49الدین،جمال(گذرادادبیات آن کشور تأثیر می

او ابتدا پیش . کردمراکش حرکتهخود طنجگاهاز زاد725خدا در سالهقصد زیارت خانبه در آغاز 
وو حاصل ارزشـمند  هى سال طول کشیدحدود سهبطوطسفرهاى ابن. کردطوالنى را نمىر بینىِ این سف

وضـعیت زنـان،   بـه  خـود  مۀنادر سـفر هبطوطـ ابـن .است»بطوطهابنۀلرح«ماندنى این سفرهاى طوالنى 
الي ایـن  هاز البـ هکـ ، پـردازد مـی ...مـردم و ایی، لبـاس و پوشـش  آداب و رسوم عـزاداري، عـادات غـذ   

نویسـان ابـن   مهیکی دیگر از سیاحان و سـفرنا .ها پی بردهاي گوناگون ملتفرهنگبه توان خاطرات می
شـهر  تۀبررسی گذشـ به »األرضةصور«در کتاب جغرافیایی خود تحت عنوان هحوقل بغدادي است ک
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قرار ههایی از هنر و فرهنگ ایرانیان در معرض خوانندهآن گوشپردازد و درو مردم و سرزمین ایران می
.دهدمی

مه  ترج
هبـریم، نتیجـ  مـی هربهـ از آن هامـروز هتمـدنی کـ  .، سهم عظیمـی در تـاریخ بشـریت داراسـت    مهترج

ایـن آمیختگـی و   ههاي گوناگون است کمختلف با یکدیگر و تبادل و آمیختگی تمدنارتباطات جوامع 
هاي کـ هادراکـات خـود، علـوم جامعـ    ۀمجموعـ بـه  مترجم .مهشود مگر از طریق ترجتباط حاصل نمیار

روان بـه  بـه  ي ژرف و تابنـاك را  هااي از فرهنگهکند و چکیدمیهداند نیز اضافمیخوبی به زبانشان را 
بنیان حیـات  هرد چرا کاي باید از دیگران نیز اطالعاتی را بدست آوهبدون شک هر جامع.دهدانتقال می

.پذیر نخواهد شدجویی از دیگران امکانهربهبشري بدون 
ترجمـه همیشـه بسترسـاز تعـامالت و ارتباطـات      . پژوهی بخش الینفک ادبیات تطبیقـی اسـت  ترجمه«

بوشـکین مترجمـان را   سـاز بـوده اسـت   فرهنگی بوده اسـت، بـه عبـارت دیگـر ترجمـه همیشـه فرهنـگ       
» انـد اي در توزیـع و انتشـار افکـار و شـگردهاي جدیـد داشـته      داند که سهم عمدهمیهاي تمدن ما اسب

و برخاسـتن و  هبیـداري آن جامعـ  ةدهنـد نشـان هدر یـک جامعـ  مـه  وجود ترج). 21، 1391انوشیروانی، (
هشـود چـرا کـ   و پیشرفت است و فقدان آن سبب انحطاط و دگرگونی مـی هتوسعهحرکت کردن در را

اي هاسـاس و بنیـان آن رابطـ   هکـ پلی عث ایجاد پل ارتباطی بین جوامع و امم دیگر خواهد شد، بامه ترج
میـراث  هاز ایـن جهـت کـ   .شـود ها مستحکم مـی هاي پیوند و دوستی بین انسانهدر اثر آن حلقهاست ک

اسـت بیـان و   هاو منتقـل شـد  بـه  هدهـد و بـر زبـانی کـ    انسانی شامل علوم، معارف و ادبیات را انتقال مـی 
چنـان  .اسـت تهتا قبـل از آن نشـناخ  هبخشد کآن پویایی و طراوتی میبه هکند کاي نوین وارد میهجلو

هـاي نخسـتین اسـالمی سـخن بگـوییم      عربـی در قـرن  بـه  ادبیـات فارسـی   مهبخواهیم از انتقال و ترجهک
أثیرگـذار بـر زبـان عربـی متمـایزتر و      هاي خـارجی ت یر زبانسابه زبان فارسی نسبت هدرخواهیم یافت ک

جویی هربهاین ارتباط و هدر سطحی بسیار گستردهاي کهگونبه باشد، مشترکی با عربی میهداراي وجو
با ایرانیان یک پیوند مستقیم پیوند عرب ها هکنیم چرا کهتوانیم بین این دو زبان مالحظاز یکدیگر را می

بـه  هـا و آراء و افکـار نظـري    مـه باشد و فقط از طریق ترجار، زبان و نظم میدو جامعه، افکهايهدر زمین
است، همین ارتباط مستحکم و فعال سبب شد تا فارسی ساسـانی تهجود نداشوهمستقیم این رابططور غیر

ان و پیشرفت ادبیات عرب در اوایـل دور هعنوان تأثیرگذارترین و با نفوذترین عامل در توسعبه ) پهلوي(

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1605 / 1393شهریور 13دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازي، 

شود و همانا باعث شد تا زبان عربی از حیـث ادوات  ته ها شناخهها، اهداف و شیوعباسی در افکار، روش
بـه  هاي کـ هگونـ بـه  هاي علمی تکامل پیـدا کنـد   شدن تواناییهکالمی و افزودةحوزۀتعبیر، دقت، توسع

) دري(فارسی نـوین به و آن را هیدبخشهتوسع) پهلوي ساسانی(زبان فارسی میانهبه طور متقابل توانست 
.تغییر دهد

شـود چـرا   می نزد اعراب و ایرانیان تلقی مـی مهبین دو زبان عربی و فارسی، عامل پیوند بسیار ۀمترج
همچنین، تأثیرگذاري آن بسیار طوالنی و بلند مدت و نتـایج  .باشدانتقال علوم بین یکدیگر میۀلوسیهک

هـاي نهضـت   هعوامـل و انگیـز  بـه  ی گـاه بـا ن .داردمـه جریان است و همچنین نیـز ادا و آثار آن دائماً در 
در رفـع موانـع زبـان    ههـر دو انگیـز  هدست یافت کهم در این زمینمهبسیار هدو انگیزبه توان ، میمهترج

زمین وخواسـتند بـر تمـدن سـر    خلفا و حکام عرب می.ها بودنداول خود عربهانگیز: مؤثر واقع شدند
ی و اطـالع پیـدا کننـد، همچنـین تمایـل داشـتند تـا بـا شـناخت قواعـد           گـاه میـراث بودنـد آ  به هملتی ک

شـناخت تقالیـد و آداب و   بـه  از این رو، . یک مدیریت و حاکمیت مناسب دست یابندبه داري حکومت
بنـابراین، از میـان   . ابنـد توانستند در متون ادبیـات فارسـی بی  میههایی کنسبت. سنن رعیت خود پرداختند

دادنـد،  همتایـان فـارس خـود تمایـل نشـان مـی      اندیشـیدن ةشـیو بـه  نسبت هادباي عرب کسانی بودند ک
.ها یک نیت نیک و صرفاً علمی محسوب بودنیت عربپس

د و نشان دادن میـراث خـو  آثار و میراث کهن براي ۀمترجبه ها تمایل آن. دوم نزد ایرانیان بودهانگیز
آشـکارا اعـالم   هآنان بر آن بودنـد کـ  .و فکر بودهآن در مقابل اعراب باالخص صاحبان اندیشبه افتخار 
دلیـل دیگـري   . ها باالتر نیز هسـتند از آنهها در تمدن و علوم چیزي کم ندارند بلکتنها از عربهکنند ن

در ههـا یـادآوري کننـد کـ    عـرب به ستند خوامیهمتون سوق داد، این بود کۀمسمت ترجبه آنان را هک
.اي از زمان حکومت مکردندههاي بزرگ در برهبر امپراطوريهاند کتهپادشاهانی داشته گذش

مه  موضوعات ترج
عربیبه از فارسی مهترج-1

و هادبیـات، موعظـ  لـه  شدند شامل اغلب علـوم دوران و از جم مه عربی ترجبه از فارسی هموضوعاتی ک«
یـک  ۀمـ شناسی، ابوجعفر منصـور دسـتور ترج  هعلم ستارۀدر زمین. و ریاضیات بودهدین، پزشکی، فلسف

زبان عربـی را داد و درخواسـت کـرد تـا ماننـد ایـن کتـاب،        به حرکات ستارگان به کتاب هندي مربوط 
محمـدبن  «انجـام ایـن کـار را    . شـود ته زبان عربی در باب مرجع شناخت حرکت ستارگان نوشـ به کتابی 
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همـین کتـاب اسـاس و بنیـان     .را تـألیف کـرد  » شناسـان هسـتار «گرفت و کتـاب  هعهدبر» ابراهیم الغزاري
پیوند فرهنگی و ادبـی ایـران   (».بعدها خوارزمی تقویم مشهور خود را از آن اقتباس کردهجداولی شد ک

ةدر خصـوص سـیر  » مـه ناتاج«و » مهشاهنا«، »مهناايخد«هاي دیگري همچون کتاب)76، 1382و عرب، 
شرح تـاریخ پادشـاهان ایـران و    به ها این کتاب.یا آداب و رسوم است» آئین«زندگی پادشاهان و کتاب 

شـود  هـا مربـوط مـی   آداب و رسـوم آن بـه  هکهها و مکاتبات و هر آنچنگاريمهها، نابرخورد آنهطریق
هـایی در خصـوص ادیـان مشـرق     عربی، کتـاب به از فارسی هشدمههاي ترجاز دیگر کتاب. اندتهپرداخ

هـا  مهاز این ترجهنتایجی ک. است» مزدك«و » بودیسم«و » اوستا«کتاب هویژبه » زردشتی ها«زمین چون 
:توان گرفت این است کهمی

.استهربی شدشده، سبب ارتقاء سطح تمدن عمههاي فارسی ترجاز کتابهکهشک آنچبی-1
زبـان عربـی تقـدم دارد و در مقابـل زبـان عربـی در حفـظ و        بـه  مـه زبان فارسی از لحاظ نقـل و ترج -2

عالوه، زبان عربـی از میـراث کهـن    به . از فارسی وامدار زبان فارسی استهشدمهنگهداري مطالب ترج
بـه  آنـان  ةاز میـراث مفقـود شـد   بخشـی  هها مشخص شد کـ بعدها، براي یونانی. محافظت کردیونان نیز

ۀتـ زبان عربی روي آوردند تا علوم از دسـت رف به از این رو، آنان . نزد اعراب استهشدمهصورت ترج
بـه  هـاي فارسـی زیـادي    کتـاب هچنانچـ . وجود داشـت همین امر براي ایرانیان نیز . خود را بازپس گیرند

ابن نـدیم  . بودهها باقی ماندهایی از آنمهو تنها ترجههاي اصل مفقود شدهبود و نسخهشدمهعربی ترج
و لـه  کلی«: هـا عبارتنـد از  مشـهورترین آن هاسـت کـ  هها را در فهرست خـود آورد نام برخی از این کتاب

طـور  بـه  و پادشاهان ایرانی هافزون بر آن، گفتار حکمیان ، فالسف. »مهناخداي«و » هزار و یکشب«، »دمنه
اثـر ابـن   » االخبـار عیون«و به عبدراثر ابن» عقدالفرید«: مانندهاي ادبیات عرب در برخی از کتابهپراکند

.شودیافت میبه قتی
فارسیبه از عربی مهترج-2

طبري یاد جریر اثر ابن» اریخ امم و الملوكت«توان از شده، براي مثال میمه فارسی ترجبه از عربی هآنچ
بلعمـی  . شـد مـه علی بلعمـی ترج ن نوح سامانی و توسط وزیـر وي ابـو  منصور بهشادستور پادبه هکرد ک

.شـود مـی تههاي نثـر فارسـی شـناخ   هیکی از اولین نمونمهاین ترج. کردمهترجهطور خالصبه کتاب را 
طـور بـه  تـاریخ و تفسـیر آن   هایـن اسـت کـ   کنـد تاریخ طبري با تفسیر خود در ذهن متبادر میهکهآنچ

فـی  «مؤیـد بلخـی و کتـاب    اثـر ابـن  » البلـدان عجایـب «. اسـت هشـد مـه فارسـی ترج بـه  همزمان از عربـی  
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در ایـن  .منصـور از دیگـر ایـن آثـار اسـت     تار و حقایق داروها اثر موفق ابـی در موضوع ساخ» االقرباذین
شـود  سان نیز میو شامل قلب و ذوق و احشود نمیهتمدن تنها در عقل خالصهکرد کهقسمت باید اشار

خواهنـد  هعهـد ردن ایـن بخـش از تمـدن انسـانی را بر    ي هنري و ادبیات، خود امر بـارور کـ  هاکتابهک
.داشت

حکمت، پند و اندرز 
اردشـیر و سـخنان و مضـامین    مـه تنسـر، نا مـه آمیز موجود از ایرانیان باستان همچون ناهاي حکمتتهنوش
هـاي  تهآمیز این دوره، و بررسی نوشـ ز اسالم و یا اشعار حکمترب پیش اآمیز موجود از کاهنان عزاندر

نظر وجود دارد، برخی این تاریخ را پیش از هومر و برخـی  در تاریخ زندگی وي اختالف(ونانی هزبود ی
هاي اخالقـی همچـون صـداقت، دوري از    ارزشبه پایبندي به ها مردم در آنکه ) اندتهپس از هومر دانس
از مضـامین  مـه هکـه  شـوند،  مـی هـاي اخالقـی ترغیـب    عهد و پیمان و دیگر فضیلته بکذب، وفاداري 
ها پیوند و ارتباط میـان  آنبه توان با پرداختن میکه ترین ابزارهایی هستند بهاخالقی و –مشترك انسانی 

هـا را  گـوي تمـدن  ادبیـات تطبیقـی و تـأثیر آن بـر گفت    یکی دیگـر از مـوارد  . ها را گسترش داداین ملت
.از پندهاي فارسی یافتته پذیرفیشۀ ایرانی در پندهاي عربی تأثیر توان در موج اندمی

و ادبـی فارسـی از   میدر دورة اول حکومت عباسیان آثار حکَکه شود میته هاي جاحظ دانستهاز نوش
ی و اشـراف  گـاه و آهشدمیته کار در نظر گرفهبراي تعلیم نویسندگان تازکه هایی بودهبمترین کتامه

هـر کـس از نویسـندگان    «: نویسـد میاو در جاي دیگر . استهغرور نویسندگان بودها مایهببر این کتا
مقام رایزنی خلفا نایل آید، کاغـذدان کنـارش نهنـد و    به زند، هریاست تکیگاهبتواند بر جایکه کار هتاز

ر و عهـد  مهـ اي بزرگهلباشد، مثتههاي گران آموخو دانشته دوات پیش رویش، سخنان جاندار اندوخ
لـه  باشد، کتاب مزدك کان دانشـش و کلی همقفع را روایت کردیر و رسایل عبدالحمید و آداب ابناردش
] و بزرگترین تمیز دهندة نیـک و بـد  [در خرد و تدبیر فاروق اکبر که گنج حکمتش باشد، پندارد هو دمن
بود ته   چنین موقعیتی نزد نویسندگان یافکه اي پند و ادب فارسی هبکتا«).42، 1344جاحظ، (.»است

آثار منزلتـی واال قائـل شـدند و همـۀ     هها براي این گونآنکه قلوب خلفا را هم تصرف کرد و چنان شد 
.»هــاي ایـن کتــب بپرورنــد ههـا و اندیشــ يفرزنــدان خـود را بــا راهنمــا کــه امکاناتشـان را بکــار گرفتنـد   

)175، 1374اکوب، الع(
تأثیر آثار فکري ایرانی و یونانی بر ادبیات و علوم اسالمی
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در کـه  اند تههایی قرار داشهاي تاریخی اسالم در رأس فرهنگهآثار فکري ایرانی و یونانی در تمام دور
ینجـا مناسـب   در ا. انـد تهاي در آن بـاقی گذاشـ  تهو از خود آثـار برجسـ  هتأثیر کردمیادبیات و علوم اسال

و ادبـی اسـالم   مـی هـاي عل تأثیر این دو فرهنگ در تمام بخـش که کنیم و آن این هاست توضیحی اضاف
تأثیر فکر یونانی بیشـتر در  . اندتههاي خاصی تأثیر و نفوذ بیشتري داشههر یک در زمینکه بلهیکسان نبود

ادبـی و نظـام اداري و زنـدگی اجتمـاعی تـأثیر      و فکر ایرانی نیز بیشتر در فنـون هبودمیعلوم عقلی اسال
. شـود مـی خوبی آشکار به میبا مطالعۀ دقیق در پیدایش و تحول تمدن اسالکه ، و این امري است تهداش

اند در موضوع تأثیر فکـر  تهدربارة ادبیات عرب و تمدن اسالم مطالبی نوشکه بعضی از نویسندگان غربی 
و اجتمـاعی اسـالم   مـی هـاي عل هرا تقریباً در تمام زمینو آنهپیمودهمبالغهارمییونانی در فرهنگ اسال

هاین نظریکه رسد این است مینظر به هولی آنچ. اندتهو ادبیات عرب را هم از آن متأثر دانسهتعمیم داد
هشـد باعـث تحـول آن  کـه  هیونانی بـدان گونـ  اثري از فکر هرا دور از حقیقت بخوانیم، زیرا در این ناحی

علوم ادبی عـرب در حـال پیـدایش بـود و ادبیـات عربـی نضـج و کمـال         که اي هدر دور. بینیممیباشد ن
اي هـم بـا ادبیـات یونـانی بـدان      هو در هیچ دوربودندتهیافت هنوز اعراب آثار فکري یونان را نشناخمی

یـک از  هـیچ هکنـیم نـ  مـی از آن گفتگـو  مـا  کـه  در دورانـی  . پذیرند آشنا نشـدند از آن  اثرکه صورت 
. بـود تـه یافهیک از فنون ادبی ایشان در اسالم راهیچهو نهگردیدمهعربی ترجبه اي ادبی یونان هبکتا

و ادبیـات و  د یکـی از طرفـداران جـدي یونـان اسـت     خـو کـه  حسـین نویسـندة معاصـر بـا آن    هدکتر طـ 
ع در موضـو کـه  است، باز در جائیتهاز فکر یونانی متأثر دانسطور محسوسی به مخصوصاً بیان عربی را 

و گویـد  غنایی استکه تمثیلی بلهاست و نیقصصهشعر عربی ن«که گوید هنوع شعر عربی تحقیق کرد
و چـون اعـراب از شناسـایی    انـد هشعر قصصی و تمثیلی دارند در این امر تقلید یونانیان را کردکه میاقوا

-240، 1940حسـین،  (»شودمیاند از این جهت این نوع شعر نیز در نزد ایشان یافت نهوم بودیونان محر
242(.
تأثیر فرهنگ که الزم است در چنین مباحثی بیش از هر چیز مورد نظر قرار گیرد این است که اي تهنک

خـود در طـی   کـه  ست یک ملت در ملت دیگر نتیجۀ یک نوع آمیزش اجتماعی و پیوند فکري و ادبی ا
تـوان بـا آزادي بیشـتري    مـی اردي در چنـین مـو  . گـردد مـی ی فراهم ها ارتباط و آشنایسالیان دراز و قرن

در زمینـۀ علـوم   میفرهنـگ اسـال  کـه  اگر مـا معتقـدیم   . نظر نمودارة داد و ستد فکري دو ملت اظهاربدر
پایـۀ  که ، براي این است تهن قرار گرفآن در زیر نفوذ یونابه هاي مربوط فلسفی و حکمت نظري و دانش
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و عمل آمـده به اي یونانیان هباز کتاکه است هی بودهایمهترجتهمعلومات اساسی مسلمانان در این رش
.اندهیونان بودههم غالباً در اصول پیرو فلسفمیدانشمندان اسال

ی و فنـون مختلـف آن و همچنـین در    و فرهنـگ ایرانـی در ادبیـات عربـ    هیم اندیشـ گویما میکه این 
گی ایرانیان خود در ایجاد ایـن زنـد  که استبراي آنهأثیر بسیار کردزندگی سیاسی و اجتماعی اسالم ت

و در بسـیاري از مـوارد هـم پیشـقدم     تهگذاردن آن فنون ادبی شرکت داشـ سیاسی و اجتماعی و در بنیان
تـه دست وزیـران و دبیـران ایرانـی ریخ   به اداري خالفت مشخص است شالودة سازمان هو چنانچاندهبود

عربی و هـم  به کنندگان آن آثار مهو هم ترجیرانیان هم خود صاحبان آثار فکريعبارت دیگر ابه شد، 
از تـأثیر فرهنـگ ایرانـی و    کـه  ی امین در جـای استاد احمد. اندهها در عربی بودنظائر آنهوجود آورندبه 

افکـار  بـه  در شـعر عربـی   کـه  بسـیار دشـوار اسـت    «: نویسدمیچنین هات عرب سخن راندیونانی در ادبی
و سـپس عربـی   هبـود مـی اصـالً یونـانی یـا رو   کـه  شعر عربی را زبانی بیابیم که یونانی برخورد کنیم یا این

عــرب یماز شـعراي نـا  بسـیاري از ایرانیــان  کـه  باشــد، در صـورتی  تـه ایـن زبــان شـعر گف  بـه  و تـه آموخ
تـأثیر یونـان   کـه  و چیزي از یونانیانهروش خود را از ایرانیان گرفتند نمینویسان اسالتاریخ. اندهگردید

امـین،  (»انـد تهمسلمانان از حیات ادبی یونـان داشـ  که معلوماتی است میکهرا در عرب ضعیف گردانید
1969 ،160(.

ر آن در تمـدن اسـالمی و ادبیـات    مراحل تحول فرهنگ ایرانی پیش از اسـالم و آثـا  
عربی

. اسـت ته و ادبیـات عربـی تحـوالتی داشـ    میفرهنگ ایرانی پیش از اسالم و آثـار آن در تمـدن اسـال   
مـه   ترجهعربـی بـود در ایـن دور   بـه  شـدن آثـار ایرانـی    مـه   هـا روي داد ترج در آنکـه  نخستین تحولی 

هـا وارد  آنبـه  از کم و زیاد کردن مطالب خللی که قی اي ادبی و اخالهبکنندگان کتب مخصوصاً کتا
تناسب ذوق خود یا خوانندگان بـراي منطبـق سـاختن    به و هکردمیکتب تصرف هشده، در این گونمین

.اندهافزودمیها آنبه مطالبی را حذف یا مضامینی را میها با محیط اسالآن
تـألیف کتبـی از نـوع همـان آثـار      بـه  میمؤلفین اسـال هن دوردر ای«. نوبت تألیف رسیدمهپس از ترج

تـر از کتـب   و شـاید کامـل  میتـر بـا محـیط اسـال    قهراً مناسـب که پرداختند این کتب نیز میهشدمهترج
گشـت یکـی از نکـات    هها افـزود آنبه عناصر جدیدي له بود مراحلی پیمودند و در هر مرحمینخستین 

ور آثـار ایرانـی هـم    تر است ظهها قدیمزمان تألیف آنههر چکه ن مؤلفات این است در ایهقابل مالحظ
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آیـد ایـن آثـار نیـز در زیـر      مـی تـر  ها پـیش عصر تألیفات آنکه همان نسبت به و تر استدر آنها آشکار
، 1374محمـدي، (»گـردد میها محوتر و رنگ ایرانی آنهتر شدو عربی مخفیمیپوششی از آثار اسال

288-289(.
شـکل خـاص خـود    بـه  و آن را ته در ادبیات اخالقی عرب تأثیر گذاشکه مترین عاملی مهدر هر حال 

.بودهشدمهعربی ترجبه ها عدة زیادي از آنکه ها و آثار اخالقی ایران بودهبکتاهدرآورد
هایان ملتمعرّبات و تأثیر آن بر تحوالت فرهنگی م

نـدة تحـوالت فرهنگـی هـر ملـت زبـان آن      ترین نمایبهکه شاید در این امر اختالفی نباشد تهگذشاز این
. در ز بان عربی کلمات معـرَّب بسـیار اسـت   .تهدر آن بکار رفکه ملت یعنی کلمات و اصطالحاتی است 

قسمتی از این . استههاي دیگر در آن وارد شدو از زبانهاصالً عربی نبودکه اي را گویند مهمعرب کل«
زنـدگی اجتمـاعی و آمیـزش    هو قسـمت دیگـر از را  هاین زبان داخل شدبه مه کلمات در اثر نقل و ترج

کـه  را میدر هـر مـورد اشـیاء یـا مفـاهی     کـه  بدین ترتیب . تهیافهاي دیگر در این زبان راهتاعراب با مل
. انـد هو اسـتعمال کـرد  ته را همان کلمۀ اصلی گرفآناندتهو براي آن لفظ مناسبی نیافتهشناخمیاعراب ن

قسـمت عمـدة ایـن کلمـات و     کـه  کنـیم خـواهیم دیـد    ههاي معرب زبان عربی مراجعـ مهکلبه حال اگر 
هشدتهاز زبان فارسی گرفته در محیط اداري و زندگی اجتماعی و ادبیات عرب بکار رفهمخصوصاً آنچ

» ت عموماً از اصطالحات فارسـی اسـت  این کلماکه استثنا کنیم باید بگوئیم اگر بعضی موارد نادر را که 
.)137، همان(

هاملتهنگ و تمدن فررویدادهاي تاریخی و تأثیر آن بر 
گـاه   نهزنـد بـه  پادشـاهان  هعالقـ تهملت دیگر تأثیر داشـ به در انتقال تمدن و فرهنگ ملتی که از مواردي 

بـه  هشـد مـی اي بـراي ایشـان   هموجب نام و آوازکه ها خصوص آنبه است داشتن وقایع بزرگ تاریخی 
و یا در جاهـاي  ته نگاشمیدر سنگ هرخ دادکه صورت بعضی از وقایع را چنان که است هاي بودهانداز

جـاي بـه  اثر بسیار نفیسی هـم از آن در ادبیـات عـرب    که ها یکی از این نقش. اندهکردمینمایان نقاشی 
ایرانیـان و  در روزگـار وي بـین  کـه  هـاي جنگـی اسـت    تصویر خسرو انوشیروان در یکی از میدانهماند

هـا همچنـان بـر    و تـا قـرن  هو بر یکی از دیوارهاي کاخ مدائن با جزئیاتش نقـش شـد  رومیان اتفاق افتاده
.بودهجاي ماند
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کـه  اسـت  ) 284-205(صیدة شـیواي بحتـري   قهاز این نقاشی در ادبیات عرب ماندکه اما اثر نفیسی 
:شودمیهو دربارة این نقاشی ابیات زیر در آن دیدهدربارة دیوان مدائن سرود

١-

٢-

٣-

٤-

٥-

)117، 3، ج م1993البستانی، (
اي هو پارسـی ایسـتاد  مـی روهبـین دو سـپا  کـه  را بنگري در حـالی هنقش نبرد انطاکیگاههر-1

.ربایدمیترس ترا در
ران را هاي سـوا هنگرند و انوشروان ردمیشکار خود به نبرد هاند و در پهنهبپا ایستادهامرگ-2

.کندمیزیر درفش کاویانی رهبري 
: زنـد او یـا  میسرخی به زردیش که تن دارد و بر اسبی زرد به اي سبز مهساسانی جاهشاهنش-3

.خرامد سوار استمیو ) باشدمیداراي روپوشی سرخ چون رنگ ورس که بر اسبی زرد 
.بر او پرباستآهستگی و سکوت در بر ابه رزم سواران که و در حالی-4
و پهلـوانی  کوبدمیرا بر دشمن فرو هزبان کاري نیزکه دالوري : اندهآن رزمندگان دو گون-5

.داردمیبا سپر از گزند دشمن پاس جان که 
ایی ســخت تأثیرگــذار همچــون هــبکتــاکــه کــربال در میــان ایرانیــان چنــان اســت هتــأثیر واقعــ

تـأثیر از  بـه  شود و یا حسین واعظ کاشـفی  میهزاد) ع(امام حسین هاي محتشم کاشانی در سوگ هسرود
عظـیم تـاریخی   هاین آثار نشان از تأثیرگذاري این واقعـ . نگاردمیخویش را »روضۀ الشهداء«آن کتاب 

خانـدان پیـامبر   بـه  پیوند دینی میان دو ملت ایـران و عـرب و عشـق ایرانیـان     . بر ملت ایرانی و ترکی دارد
بـه  کـه  واالیی برخوردار شـود  گاهتا این رخداد تاریخی در میان ما ایرانیان از چنان جایهشدسبب ) ص(

گـاهی عظیم کربال در میان بسیاري از کشورهاي مسلمان عربی از چنـین جای هتوان گفت واقعمیجرأت 
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چنـین  کـه  هـایی میـان ملـت  هـا گـوي تمـدن  گفتکـه  نشان از آن اسـت  مهپس از این ه. برخوردار نیست
تقـاي  امري بس آسان و ضروري است و موجبات ارهیکدیگر پیوند دادبه ها را پیوندهاي عمیق قلبی آن

.آوردمیالمللی فراهم ملل مسلمانان را در سطح بین
هاها و تمدنانتقال فرهنگهدر زمینپذیر از یکدیگرتأثیرشاعران برخی از 

هـاي  گوي تمـدن ترین ابزارها براي گفتبهجهان غرب یکی از به میبررسی راهیابی فرهنگ و ادب اسال
و تأثیرپذیري او از حافظ تهغربی گو–اوج این تأثیرپذیري را در دیوان شرقی . ملل شرق و غرب است

یـوآخیم  .ماننـد عطـار، سـعدي، مولـوي شـاهد هسـتیم      میو برخی دیگر از بزرگان ادبیات ایرانـی اسـال  
هاز نظـر سیاسـی همگـی عضـوي از سـازمان ملـل هسـتیم کـ        «:گویدانی چنین مینویس آلمرمان-فرهل

تـه ادبـی، گو گاه  از دیـد .دور اسـت بـه  اجمـات نظـامی   تهدارد از درگیـري و  حقوق بشر را محترم مـی 
و . پارسـی اسـت  ةم از کسی مثل حافظ شاعر بلند آوازلهتحت تأثیر و مهبزرگترین شاعر آلمان است ک

اسـت و  هشـد هو سـرود تهام از اشعار حـافظ نوشـ  لهبا اتهغربی گو-ما دریافتیم دیوان شرقیهآنچنان ک
هانطباق یکپارچگی دیگري در فرهنـگ خـود و در نتیجـ   :استمهتمرین فرهنگی ترجهترین نمونبهاین 

.)1382،33،سمینار ادبیات داستانی(» در فرهنگ غیرقابل تمایز بشري
س او پ.مجذوب سیر و سفر در جهان شرق شدکه شاعرانی است له ، از جمکهمانی ریلدیگر شاعر آل

بی پرداخت و بازتاب تـأثیر  فراگیري زبان عربه هاي هزار و یک شب فرانسوي داستانمه  ترجهاز مطالع
وجـود اشـعار   .پدیـدار شـد  کـه  ریل» وازي بـراي اورفیـوس  آ«ههاي هزار و یک شب روي قصـید داستان

در ادبیـات جهـان   مـی ادبیات تعلیهن و همچنین وجود انبوهی آثار در زمینکههاي ماسی در میان ملتح
، اشـعار  فردوسـی مه  شاهنا. هاستهاي این ملتهاي مشترك ارزشمندي براي گفتگوي میان تمدنهزمین

... امی، سـنایی و ، نظامی، عطـار، جـ  ثار بزرگانی مانند سعديآ، )ادبیات حماسیهدر زمین(حماسی هومر 
در روزگـار سـامانیان،   .ها پـی بـرد  ند و ارتباط میان ملتپیوبه توان ها میدر آنهآثاري است کلۀاز جم

در نقـل  هسرودند و مترجمـانی کـ  هر دو زبان فارسی و عربی شعر میبه ارت تمام مهبا هبجز شاعرانی ک
ادبیـات تطبیقـی نیـز در میـان ادبـاء و شـعراء       به یش کوشیدند، گرازبان فارسی میبه آثار علمی اسالمی 

هاي خود را در هر دو زبان فارسی و عربی آزمودنـد و  تواناییهادیبان و شاعرانی هست ک«.شدمیهدید
باید از مشاهیري همچـون شـهید بلخـی،    هاز این سخنوران دو زبان. شکوهمند رسیدندهاستادي و آوازبه 

).709، 1386ناجی، (»ستی یاد کردسرخسی، کسائی مروزي و ابوالفتح بابوطیب مصعبی، خسروي
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:نتیجه
هاي علوم انسـانی، هنـري و   تهادبیات است ارتباط خود را با سایر رشهمانکه رود تا با حفظ اساس خود میادبیات تطبیقی 

تنها از سهیم شدن با دیگران هراسـی  هنادبی خود هبدین سان ادبیات تطبیقی با حفظ جوهر. مطالعات فرهنگی تقویت کند
هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی    هروي سـایر حـوز  بـه  پژوهشی خـود  هاز هر فرصتی براي گشودن حیطکه دهد، بلمینهدل رابه 

کنـد مـی و ثابـت  تـه پرداخ21ساز علوم انسانی در قرن رفیع و سرنوشتگاهجایبه ادبیات تطبیقی بار دیگر . کندمیاستقبال 
عصر حاضر خود دبیات تطبیقی درا. داردروابط بین الملل حرفی براي گفتن علوم انسانی در عصر حاضر در سیاست و که 

را بـراي  هگـو را با ایجاد بسترهاي تعامل و گفتکند و بر آن است تامیو ادبی محدود نهشناسانهاي زیباییارزشبه را فقط 
.آمیـزد میشود و در میهبا اصول آن همسو باشد همراکه اي هبا هر تفکر و اندیشهشناخت دیگري هموار کند و در این را

هبـین فرهنـگ اصـیل جامعـ    ههاي ناگوار و نامتعادلی کلهگوي بین فرهنگی، فرصتی تاریخی است براي کاستن از فاصگفت
بخشـی  از چنـین امکانـات نجـات   هچنانچـ و ههاي پیاپی و روزافزونـی را موجـب شـد   و بحرانهبشري رسوخ کردهیکپارچ
.تـر نشسـت  تـر و جـدي  هـاي بـزرگ  موقع و مناسب صـورت نپـذیرد، قطعـاً بایـد در انتظـار مخـاطرات و بحـران       به هاستفاد

آوران هنر، اخالق، عـدالت  در قلمرو توانایی خالق خویش پیامنند تواهاي فرهنگی امروز جهان میتیصنویسندگان و شخ
ادبیات تطبیقی در قالب .ا بپردازنندهتنوسازي روابط میان ملبه هاي ممکن گیري از زیباترین شکلهربهو با و مدارا باشند

هـا  نویسی و ترجمه توانسته است تأثیر بسزایی در فرهنگ و تمـدن ملـت  نویسی، سفرنامهنویسی، تاریخنویسی، مقامهداستان
.داشته باشد
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