
٢٥

 ادب فارسي و دشواريهاي ادبيات تطبيقي ايراني  

  

  ادب فارسي و دشواريهاي ادبيات تطبيقي ايراني
  ∗احمد جواليي

هاي بيروني كه حالتي عيني دارند و آنچه مكنونات ذهني است و درون آدمي  همه پديده
قالب كلمات و واژگان درنيايند قابل فهم  عالم انتزاع مربوط است، تا به گذرد و به مي

 آنچه عالم درون ،جهان را دارد خشي بهعبارت ديگر كلمة همان كار هويت ب  به.نيستند
  .شود  و چون كلمات بهم آميخته شوند ادب زاده مي،و برون است

رسد كه وقوف و آگاهي  نظر مي اي ساده به در ابتداي امر كلمه) ادبيات(واژة ادب 
، اما هنگام تعريف اين واژه است كه اختالف نظر ادبا و بر آن چندان دشوار نيست

توان گفت تعريفي آنچنان جامع و  سازد، تا جايي كه مي ود را نمايان ميپيچيدگي آن خ
آمد رنج  آيد، چه اگر مي بر آن اتفاق نظر داشته باشند بدست نمي فن مانع كه همة اهل

ولي در حد اختصار اين مقال و براي شروع كار بايد . نمود اديبان را كم و كمتر مي
كاري كرد كه   تالش نمود و بايد اعتراف»يسندهنو«داد و در حد بضاعت  تالشي انجام
پيداكردن تعريفي كه شامل همة تالشهاي دروني انسان براي رسيدن . آسان نيست

ة عناصر قديمي باشد، شكل نويني كه دربردارند نو، و تالش براي رسيدن بهمفهومي  به
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ي را اي باشد، فرازها و فرودهاي تاريخ آمال و آرزوهاي شخصي و قومي را آينه
جهت  بي. اند كوتاه گنجاندن، زيرا تعاريف نوعي علمدر يك تعريف … دربرگيرد و

. “شود پذيرد، ادبيات شروع مي آنجا كه علم و حقايق علوم پايان مي”: اند نيست كه گفته
تر از علم است؛ زيرا انسان كه موجودي  هرگز نبايد از نظر دور داشت كه ادبيات پيچيده

ماده و مواد  موضوع و محور ادبيات است، در حالي كه علم باسخت پيچيده است، 
 كه با ابزارهاي شناخته شده علمي قابل احتساب و اوليه طبيعي سروكار دارد

در . شان نسبتاً محدود است رغم گستردگي اند و ماهيت بحث دربارة آن علي گيري اندازه
تر از هر ماده شناخته شده  ، موجودي بسيار پيچيده»انسان«حالي كه موضوع ادبيات، 

طبيعي يا حتّي دست ساختهاي عظيم بشري است و اين پيچيدگي هنگامي كه براي 
. كشد رخ مي  دشواري خود را بيش از پيش به،شود  تبديل مي»كلمات« هكلم تعريف به

خواه ادب شفاهي باشد يا مكتوب، نظم باشد يا نثر، در قالبهاي اسطوره باشد يا افسانه، 
اي  اي عاشقانه، حكمتي باشد يا فلسفه س باشد يا رمان، حماسه باشد يا قصّهرمان
… اي باشد ديني يا مضموني رمزي و نمادي و يا قالبي ادبي درآمده، نمايشنامه به
  .قالب شناخته شده ادبي ديگر هر

گواه تاريخ، فرهنگها و ملل شناخته  زيرا به. پذيرد موضوع در همينجا نيز پايان نمي
وسعت  عالم بر يكديگر تأثير و تأثّري غيرقابل انكار داشته و دارند كه همين امر بهشده 

زيرا در اين شيوة نظر بر آن است كه . افزايد  مي»ادبيات تطبيقي«و دامنه موضوع بحث 
نحوة تأثيرگذاري و تأثيرپذيري ادبيات ملل گوناگون را بر يكديگر معلوم و مشخّص 

نا نيست كه راه حلّ يا راه حلّهايي وجود ندارد، بلكه ارزش كار و دارد، اما اين بدين مع
. سازد كنند، هويدا مي عمق زحمات كساني را كه در عرصه ادبيات تطبيقي تالش مي

شناسي،  علم تاريخ، جامعه: اي غني از علوم گوناگون، نظير زيرا بدون داشتن پشتوانه
هاي  حوزه كه خود به(ر ادب و هنر شناسي و ممارست د شناسي، جغرافيا، زبان مردم

ه اين امر گردد، و چنانچه پژوهشگري از عهد قابل تقسيم است، ممكن نمي) هفتگانه
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عنوان يك مبتدي تالش  دارد به جا. برآيد جاي تقدير و سپاس فراوان خواهد داشت
ارج نهم و  ،اند همة پيشكسوتان اين وادي را كه چراغ هدايت و مشعل معرفت افروخته

آمد، هيچ از ارزش كار و مقام علمي ايشان  اي از باب نقد نظرات بعضي در پي گر نكتها
ها كه تالش شده از منظري ديگر  نخواهد كاست، بلكه برآيندي است از همان آموزه

ضرورتي كه براي تدريس اين درس در  آن نگاه شود و اين حاصل من نشد مگر به به
دست آمد و  دانشگاه و درس ادبيات تطبيقي بهاي از دوران خدمت در كالسهاي  ههبر

  .ماحصل آن را درپيش روي داريد
از اساتيد دانشگاه سوربن فرانسه » ويلمن«در قرن نوزده ميالدي براي اولين بار 

المللي در  تقريباً پنجاه سال بعد پژوهشگران بين. كاربرد را به» ادبيات تطبيقي«اصطالح 
رياست اين كميته برگزيده شد و  به» ويكتور هوگو« كه اي تشكيل دادند پاريس كنگره

در . م ١٨٧٧و در سال . سخنگويي اين انجمن را پذيرفت» تورگينيف«اديب سرشناس 
گرديد و بعد از آن بود  طور رسمي در دانشگاه ناپل داير ايتاليا كرسي ادبيات تطبيقي به

ده زبان زنده دنيا متولّد  رستان بهميالدي در مجا ١٨٧٧از سال » تطبيقي ادبيات«كه مجلّة 
 ميالدي در آلمان مبادرت ١٨٨٧نيز در سال » كخ ماكس«تاسي آن  اي كه به مجلّه. گشت

نيم  گذشت قريب به پس ازاي تحت عنوان ادبيات تطبيقي نمود و  چاپ و نشر مجلّه به
 كه دو ، ميالدي١٩٤٥ تا ١٩٠٧قرن آمريكاييان، روسها و ژاپنيها حد فاصل سالهاي 

آنها . اين حركت پيوستند  به،خود ديد  جنگ جهاني اول و دوم را دنيا بهحادثة عالمگير
ديگر كشورها كشاندند  نماندند و دامنه بحث را به حتّي در محدوده جغرافياي خود باقي

توان از  اند كه مي  آنها ديدگاه نويني را مطرح نموده.دادند سراسر جهان تعميم و آن را به
گرچه اين ديدگاه هم   ـرديادك» مرزي در ادبيات بي«يا » جهان وطني ادبي«عنوان  بهآن 

ـ گروه اول  تواند داراي موافقين و مخالفيني باشد رسد و مي نظر نمي خالي از اشكال به
آفريند  اعتباري آنچه مي اي نيست و به  خاص مكان و جغرافياي ويژه،ند كه اديبدمعتق

موضوع  هاي ناسيوناليستي به ديدگاه ا گروهي ديگر با ام. بشري داردهمة جامعه تعلّق به
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مثابه بخشي از شخصيت قومي  دارند كه توليدات شعرا و اديبان به كرده و اعالم مي نگاه
 حتّي اگر مورد استفاده جهاني نيز ،همان قوم و سرزمين دارد هر مملكت و انحصار به

  .قرار گيرد
ه شد، موضوع و محور ادبيات انسان است، تعريف انسان اما چنانچه پيشتر هم گفت

شك انديشمندان، فرهيختگان و دانشمندان و اديبان زيادي  گنجد؟ بي در چه قالبي مي
. اند تا از انسان و ابعاد وجودي او تعريفي كامل و شامل بدست دهند تالش نموده

كه امري آسان نبوده و تعاريف گوناگون و حتّي متضاد و متناقض مويد اين نكته است، 
كاري دشوار است، در حالي كه هر تعريفي براي نماياندن حالتي از حالتهاي انسان، 

لحاظ ساحت جسماني و بعد فيزيكي در مقابل  رسد، اما انساني كه به نظر مي كامل به
 بسيار كوچك ،لحاظ قدمت و قدرت بر آدمي چيره و مسلّط است عظمت طبيعت كه به

 در ساحت روحي و رواني، قابليتهاي زيادي دارد، تا جايي كه اتواننمايد و ن مي
معنويت روح و جوهره نهفته  گردد جزء با و اين امر ميسر نمي. شوداهللا در زمين  خليفة

نشين  آميزند، و آدم سيمرغ قاف  آنگاه كه طين را با نفحه قدسي درهم مي.در آدمي
راستي در اين كالبد . گيرد وقات نام مي عزّت و افتخار اشرف مخلةگردد و بر قل مي

شود، و آنچه در و هم نايد آن  كشد، آنگاه پران مي خاكي چه نهفته است كه او را باال مي
اند كه اسرار  را پنجرة معرفت الهي برشمرده» دل«اي دريچه جان يعني  شود؟ عده مي

گروهي . الهي را بر لوح محفوظ آدمي ترسيم نموده و آدمي هرچه هست دل است
اند، و ماية مباهات،  او را وسيله بر كشيدگي و فخر او بر ساير موجودات دانسته» عقل«

آدمي را كه ماية خير و شر او در آن نهفته است و ماية تعادل » نفس«و اهل معرفت، 
دست  اند كه چون به شمشيري دانستهمثابه  انگارند، و نفس آدمي را به اوست برتر مي

 اما در تعاريف . تسخير قلعة آدمي كار چندان مشكلي نخواهد بوددشمن وجود افتد،
شود، كجا جاي دارد؟ شايد  غربي اين نوع نگاه كه نگاهي اخالق گرايانه تلقّي مي

عنوان ديدگاهي غالب و مورد تأكيد بوده است، اما در حال حاضر  روزگاري به
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و همفكران » داروين«د از شناسي نوين خصوصاً بع ه انسانخصوص بعد از تعاريفي ك به
و اصوالً … و» فرويد«: شناسي جديد، نظير هاي روان آورده و يا ديدگاه عمل او به

كند، چون از  بعد از قرون وسطي در اروپا از انسان مطرح مي» اومانيسم«تعريفي كه 
در اين عرصه است كه . آبشخوري يكسان نبوده و نيست، طبعاً يكسان نخواهد بود

طبعاً در نگاه كاوشگري . شود انسانيت انسان، اين محور ادبيات وارد مي  بهخدشة مهمي
كند؛  گزيند، ايجاد خلل و تعارض مي كه ادبيات را عرصه پژوهش و تطبيق خود برمي

باشند، در اينجا دستخوش نوعي تزلزل گرديده و  زيرا مفاهيمي كه پاية اوليه قياس مي
 انسان رنسانسي ، براي مثال.تأثير نخواهد بود يي بيگيري نها نتيجه جايي در اين جا به

دكتر «دانند و يا  مي» سروانتس«نوشته » كشيوت دن«كه معموالً نمونه عالي آن را 
كه شخصيتي كامل از انسان رنسانسي در عرصة » كريستوفر مالرو«نوشتة » فاستوس

 اگر .ابل تطبيق استشناسي شرق ق كدام معيارهاي انسان شناسند، با ادبيات اروپايي مي
تبع آن انسان هر دورة  بپذيريم كه فرهنگها، خرده فرهنگها و جوامع انساني و به

محصول تاريخ ويژه هر موقعيت تاريخي و جغرافيايي خاص سرزمين خويش است، 
گيري فرهنگ غربي با شرق ممكن است و  چه ميزان امكان تطابق تاريخ غرب و شكل

تعريف «رعايت اصل   لذا بايد توجه داشت كه باسرحد اين انطباق تا كجاست؟
ه نتيج  امكان حصول به…از محور و موضوع تحقيق يعني انسان، ادبيات و» مشترك

خصوص اگر شرايط تاريخي و اصل تقدم و تأخّر را نيز ازنظر  بيشتر خواهد شد، به
  .دور نداريم

يي برخوردار است موضوع ديگر كه زمينة ادبيات تطبيقي بوده و از جايگاه واال
عنوان قانوني عمومي و  بحث پيدايي و خاستگاه انديشه و نظريات قومي است كه به

ها قرار گرفته و از روي داليل مختلف آنها را پذيرفته و بدان عمل  مورد قبول توده
بندي دكتر  كنند، از جمله تقسيم بندي مي شكلهاي مختلف دوره  اما ادبيات را به.اند كرده
  :شكل ذيل لهيان بهعبدال
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 حلقة -٤ حلقة سوم رمانس، -٣ حلقة دوم افسانه، -٢ حلقة اول اسطوره، -١
  .١چهارم رمان

هاي گوناگوني مطرح شده است كه براي  دربارة اسطوره و خاستگاه آن نظريه
  :گردد ر تراويك بسنده مينگونه تعريف از باك سه اختصار در اينجا به

دانند،  ، كه اسطوره را زاييده كوشش بشر ابتدايي مي)گرايان (پردازان نظرية طبيعت) الف
هاي طبيعي، همچون طوفان، طلوع و غروب خورشيد، تغيير فصول  براي تبيين پديده

  .سال، قحطي، بارندگي و نظاير آنها
ها را در برگرفته و يا نمادي از نمادهاي عيني  نظرية روانكاوي كه اسطوره) ب

دانند كه خلجان و هيجانات آدمي در پيدايي آن  طفي ميكشمكشهاي حسي و يا عا
  .بسيار مؤثّر بوده است

منظور روايت، تثبيت، تدوين، توجيه و  ها به شناسي كه در آن اسطوره نظرية مردم) ج
هاي عبادي و ارزشهاي مذهبي و اخالقي پديده  تحكيم آداب و رسوم ابتدايي آيين

وايت احياي واقعيتهاي باستاني است كه طبق اين نظريه اسطوره ر بر. آمده است
براي ارضاي خواستهاي عميق مذهبي، آرمانهاي اخالقي، سازگاري اجتماعي، حتّي 

اسطوره كارايي مناسك مذهبي را تضمين . گردد نيازهاي واقعي بشر بازگو مي
  .٢كند، و حاوي احكامي سودمند براي راهنمايي بشر است مي

دو بخش كالسيك و غيركالسيك نيز قابل  ود بهحال بايد ديد اين اسطوره كه خ
. كرده است تقسيم است، چگونه خلق شده و در طول حياط خود چه خط سيري طي

حلقة ديگر مثالً از  اي به معروف است كه گذر فرهنگها و اجتماعات انساني از حلقه
ز حلقة افسانه هميشه يكسان نبوده ولي در گذر زماني و تاريخي ا حلقة اسطوره به

خورد، كه اين ناشي از شرايط اجتماعي و  چشم مي  متفاوت به،حلقة ديگر اي به حلقه
                                                

  .٨، ص . شه ١٣٧٩، انتشارات پايا، كارنامة نثر معاصر:  عبداللهيان حميد-1
  . شه ١٣٧٣، ترجمة عرب علي رضايي، انتشارات فرزان، تاريخ ادبيات جهان: راويك باكنر ت-2
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عواملي درون و برون از جامعه حتّي در اين گذر . اريخي هر قوم و ملّتي خواهد بودت
ها،  دربارة گذر از اين دوره. كامالً تأثير گذارند؛ مانند تمامي تحوالت در زندگي انسان

  :نويسد ينگونه ميدكتر عبداللهيان ا
تغيير قالبهاي داستاني نيز ناگهاني و بدون مقدمه نبوده، چه بسا خروج از يك ”

توان مقطع  بنابراين نمي. حلقة ديگر سالها بلكه قرنها طول كشيده است حلقه و ورود به
از سوي ديگر . زماني خاصّي را براي پايان يك حلقه و آغاز حلقة ديگر درنظر گرفت

اند و ممكن است در زماني  طور همزمان مراحل تكامل را پشت سرنگذاشته همة ملل به
  .١بندي ما قرار داشته باشد ملّتي ديگر در حلقة اول باشد كه ملّتي در حلقة سوم از تقسيم

شهادت تاريخ، ملل گوناگون در طول حيات  اما نكتة اساسي ديگر آنكه بنا به
اند و در اين رهگذر كه گاه  فرهنگي گرديدهخويش دچار نوعي انقطاع و يا استمرار 

، از جمله خواسته بوده چيزي از دست داده و يا متاعي نو بدست آوردهاخواسته و گاه ن
اين . اند ها كه در اين حوادث تاريخي دستخوش تغيير و تحوالت زيادي گرديده اسطوره

 درونمايه، كه در حد تغييرات از سطوح بيروني و ريختار و نام بوده تا جوهره، ماهيت و
شدن اسطورة فرهنگي قومي در قوم ديگر پيش رفته است و اينجا است كه كار  مستحيل

براي . شود و عرصه كار دشوارتر تر مي بر اديب و پژوهشگر ادبيات تحقيقي تنگ
از نوشتة استاد جالل ستاري در زمينة استمرار و انقطاع بخشي  ترشدن موضوع به روشن

در واقع هم يكي از مسايل عمدة فرهنگي كه بايد : شود  ايران اشاره ميدر فرهنگ مردم
پايداري و استمرار فرهنگ ايران در  اي است كه كالً به بدرستي كاويده شود، مسئله

دوران اسالمي اصطالح شده و البتّه مراتب و جهات مختلفي دارد و گذشته از شيخ 
استان را پيشاهنگان اشراقيون يا ايران بكه خسروانيون » سهروردي مقتول«اشراق 

شناسان و مورخان و محقّقان  شناسان و اسالم بسياري از ايران. داند افالطونيان ايراني مي
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از جملة هنري كربن، (شناسان و اساطيرشناسان ايراني و خارجي  شناسان و لغت و مردم
تاد محمد محمدي المثل از متأخّران اس اند و في دربارة آن بحث كرده) لويي ماسين ين

اي از آن يعني دوام بعضي آثار اخالقي و تربيتي ايران پيش از اسالم در دنياي  جنبه به
هاي گنوسيزم  پس از اسالم پرداخته است، و يا علي نقي منزوي دربارة ادامة انديشه

هند و ايراني در تصوف ايراني ) گري مرجي(گري  و روح باطني» اشراقي توحيد«ايراني 
صورتي كامالً سازگار و تطبيق  يع و خودگرايي معتزله و مذهب اختياريه قدريه، بهو تش

  .١يافته با جوهر اسالم تأكيد ورزيده است
توان از نظر دور داشت كه تغيير اسطوره و جايگزيني آيين جديد بر محور آن  نمي

. ت استزيرا بحث ادغام در پذيرش اسطوره بسيار حايز اهمي. كار آساني خواهد بود
صورت ظاهر و زباني اين امر صورت گيرد، اما تا توده و قومي با دل  چند به هر

رسند، زيرا تغييرات فرهنگي شامل سه مرحلة تفحص،  ايمان نمي خويش نپذيرند به
چنانكه در كتاب تاريخ بخارا نوشتة ابوبكر جعفر بن محمد . مندي و تعميم است عقيده

  :نيمخوا مي) ه ٢٨٦-٣٤٨(نرشخي 
هر باري اهل بخارا مسلمان شدندي و باز چون عرب بازگشتندي ردت ”

 بن مسلم سه بار ايشان را مسلمان كرده بود، باز ردت آورده قطيبةآوردندي و 
پرستي  باطن بت ظاهر و به ايشان اسالم پذيرفتند به… شده بودند كافر
نيمه از خانهاي  چنان صواب ديد كه اهل بخارا را فرمود، يك قطيبة. كردند مي

ايشان باشند، و از احوال ايشان با خبر باشند  عرب دادند، تا عرب با هخويش ب
  .٢“ضرورت مسلمان باشند تا به

  :اهللا صفا آمده است كه و يا در جاي ديگر از ذبيح
                                                

  . شه ١٣٧٠، انتشارات نشر ويراستار، زمينة فرهنگ مردم:  ستاري جالل-1
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ي ايرانيان ضميان طبقة سوم يعني طبقة نارا پيشرفت عرب و مسلمين بيشتر در”
عالية ايراني و روحانيون و آزادان و دهقانان و گروهي بوده است، و الّا طبقات 

اين  نسبت به، ورزيدند بزرگ از كساني كه در حفظ آيين زرتشت تعصّب مي
نگريستند و همين گروه و  ديده بغض و يا عدم رضايت شديد مي پيشرفتها به

بقاياي تبليغات آنان است كه ديگر باره اسباب استقالل ملّت ايران و شكست 
  .١“عرب را يك قرن بعد ميسر ساختقوم 
سادگي  اي نيست كه بتوان به عدم وجود اتّفاق نظر بر سر تعريف انسان، امر ساده .١

از كنار آن گذشت، چون موضوع بحث در حقيقت انسان است و اين عدم انطباق 
لذا تالش براي . تواند باشد شود كه خود ماية اختالف مي باعث نگرش و نگاهي مي

تواند باشد،  ديدگاه از اهم وظايف ادبيات تطبيقي ميچه بيشتر اين دو  نزديكي هر
كند؛ زيرا تعريف اين تعاريف گرچه  اي نيز در اينجا خودنمايي مي و مشكل عمده

» انسان«اند، اما مادة اوليه  در پيشينة قومي ملل شرق و غرب نزديكي بيشتري داشته
هاي  و اتّفاق نظر اهل فن در حوزه ،هاي امروزين نرسيده بود پيچيدگي هنوز به

هم نزديكتر بود، و اين خود باعث تعاريفي  آن زمان به… تاريخ، فلسفه و
لذا . هاي تاريخي، اجتماعي ازبين رفته است شد، كه اكنون آن زمينه تر مي همگون

براي پيگيري امر ادبيات هر ملّتي كه طبعاً بخشي از آن ريشه در ادبيات كهن آن 
ها و تعاريف جديد طبعاً از  نظرات، ديدگاه هاي آن با د و آميختگيقوم دار

دارد، و  اي است كه پيش روي پژوهشگران ادبيات تطبيقي قرار دشواريهاي عمده
فقط از اهداف  اين امر، بسا باعث لغزشها و خطاهايي شود كه نه عدم دقّت به

 دور و دورتر هم شود، بلكه آن را از اهداف خود ادبيات تطبيقي محسوب نمي
» ندا طه«طبيقي از سوي دكتر تعريفي كه از اهداف ادبيات ت براي مثال به. كند مي
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در آگاهي از ادبيات ديگر ملّتها منفعت بسياري وجود :  دقّت نماييد.شود مطرح مي
نفع ادبيات ملّي خود  البتّه اگر اديبان بدانند كه چگونه از آگاهي خويش به. دارد
 چرا كه بسياري از اديبان ؛كنيم ، در اين مورد شرط دانستن را مطرح ميجويند بهره

و فرهيختگاني كه در ادبيات ملّي خويش از پختگي كامل برخوردار نيستند، پس از 
ادبيات ملّي  شوند كه از توجه به  چنان مجذوب آن مي،آگاهي از ادبيات بيگانه

دانند  ي آن است كه اين اديبان نميترديد علّت اين زيان ملّ بي. خويش رويگردانند
سازي توان هنري  نفع ادبيات ملّي خود و افزون نيكي از ادبيات بيگانه به چگونه به

زيان ادبيات ملّي خودشان  برعكس اين آگاهي ايشان به. و ادبي خويش سودجويند
ه سازي ارزشهاي هنري و تاريخي شده كه ايشان پيش از آنك شده و پاية تباه تمام

 .١اند آنها آشنا نشده نيكي با اورند بهادبيات بيگانگان روبي به

توان ساده از كنار آن  حوزة ادبيات تطبيقي نيز از ديگر مواردي است كه نمي .٢
سياسي كشورهاي گوناگون جهان در حال  نقشة چند گذرا به نگاهي هر. گذشت

هاي بزرگتر،  شهروي نق ، براي پيداكردن جايگاه اوليه آنها بهحاضر و گذشته
عبارتي  نوعي ايجاد تداخل و يا به كه به… شناسي و شناسي، زبان انسانهاي  نقشه

رفتن بعضي  كند، ازبين هايي در نزد پژوهشگران ايجاد مي ماية دلمشغولي و نگراني
از خصوصيات قومي نظير زبانهاي مختلف، تغييرات سياسي در موزها كه از قديم 

مثابه يك  تواند به اي است كه مي بوده، از نكات درخور توجهتا كنون تقريباً مرسوم 
گوي  براي مثال شعراي فارسي. گيرد مشكل فراروي پژوهشگر ادبيات تطبيقي قرار

و اديبان ايراني كه اشعار و كتب و دواوين خود را » ماوراءالنّهر«هند، فرارود 
هاي  بندي آنها در دستهزيابي كرد؟ زيرا اند را چگونه بايد ار نگاشته عربي مي به

هاي   مكان جغرافيايي، زبان و حوزة واژگان آنها، زمينه: نظير،گيرند مي مختلفي قرار
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ها را بايد  ا دورهياند كه ادبيات اين افراد و  يك مؤيد اين نكته هر… علمي و
كنترل در تحقيقات بعدي و قبلي خود مورد  اي خاص همان شرايط و با گونه به

 آورد اي را در حوزة ادبيات تطبيقي فراهم مي داد كه مشكالت عديده ارزيابي قرار
براي مثال در ادوار زباني پهلوي اول ). خصوصاً براي كشوري نظير ايران(
ورود واژگان رومي و . است» مادي«كه خود يادگاري از زبان » هخامنشيان«

 مؤيد اين ،»ساساني«تحوالت ادبي بعد از آن و زبان فارسي، پهلوي ميانه 
توانند اوستا  نميحدي است كه مردم دورة ساساني  گسيختگي در زبان مردم، تا به

ورود اعراب آميزش زبان مردم ايران و عربي  با. بخوانند، يا مفاهيم آن را بشناسند
و سپس فارسي امروزين حاصل بعد از » دري«پيدايي فارسي . گردد آغاز مي

آن دامن زد، و ماحصل آن پس از تأسيس  بهاروپا  مشروطه است كه ارتباط با
شكل امروزين خود درآمده است، در  ها و ترجمة بيشتر آثار غربي به دانشگاه

خاص نويسنده و ميزان قدرت مترجم در ترجمه بيني  جهان ترجمة هر كتاب با
بستگي تام و تمامي دارد، كه خود متأثّر از » سياستگذار«گذار  هاي سرمايه بنگاه به

همين امر دشواري ديگري است كه پژوهشگر . هاي ديگر علوم انساني است حوزه
 .خوبي از آن آگاه باشد دنياي ادبيات تطبيقي بايد به

ادبيات ايران نبوده بلكه  فقط مربوط به) كردن واژگان و عبارات عربي(تعريب  .٣
اغلب مللي كه در شرايط خاص تاريخي گذشته دچار آميزش زباني و يا مغلوب 

توان در بعضي  اين خصوصيت ادبي را مي. اند آن مواجه اند، با اب گرديدهاعر
طور  هاي پيگيري كرد كه اساس ساختمان ادبي و كلية واژگان و ب گونه كشورها به

عام زبان آن ملّتها را دريد قدرت خود گرفته و تا بدانجا پيشرفته كه بجز در موارد 
كشورهاي عراق، سوريه، و . اند رديدهمللي عرب زبان تبديل گ خاص، آن جوامع به

اي موارد استثناهايي نيز وجود  اما در پاره. اند بعضي مناطق آفريقا مؤيد اين نكته
عنوان كشوري عرب زبان هنوز مردمي زندگي  دارد؛ مثالً در كشوري مثل مصر به
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قلم  به» نمايش معاصر عرب« در كتاب .دانند مي» قبطي«كنند كه خود را  مي
 :آمده است» تمدن اسالم و عرب«ده، از جرجي زيدان و كتابش نگارن

اگرچه اين طايفه با مصريان باستان بيگانه نيستند، ولي در حال حاضر در دين و ”
اعراب مخلوط  نژاد با اعراب مغايرند، زيرا در مذهب تابع مسيحيان هستند و با

. اند مقيم» طاسوا«و بعضي در » اسيوط«گردند، و بيشتر در مصر عليا  نمي
شامپوليون فرانسوي از روي خط و زبان همين قوم بود كه توانست خط 

را كه خطّي تصويري است، رمزگشايي كند و نتيجة تحقيقات خود » هيروگليف«
 .١“چاپ رساند  ميالدي در اروپا به١٨٢٢را در سال 

واژة اردو و يا در هندوستان مبدأ زباني چون اردو را كه وجه تسميه آن را مأخوذ از 
دانند، و در دوران غزنويان شكل گرفت و اكنون در رديف زبانهاي  مي» لشگر«

قبالً چنين زباني در آن حوزه وجود نداشت، و يا . شناخته شده در هندوستان است
. مثالهايي كه در حوزة زبان و ادبيات تركي خصوصاً تركهاي عثماني قابل ذكر است

ترين موارد ادبي و  يات فارسي، يكي از پيچيدهاما تعريب در حوزة زبان و ادب
. آن مواجه است خصوصاً ادبيات تطبيقي است كه پژوهشگر ادب فارسي با

رسد كه در مورد كنيه و نام اشخاص و يا  اوج خود مي پيچيدگي موضوع زماني به
براي مثال . خوريم اي موارد هم واژه برمي اماكن و گاه عناوين كتاب و در پاره

اي  ، هيچ شبهه)نجار سلمه بني الحسن مولي بني حسن بن ابي(ين نام توجه كنيد ا به
دست خانوادة  به) آزاده(ماند كه او مردي عرب است از تبار عرب و رهاشده  نمي

زادة فارسي بداند  تواند او را يك نجيب و يا بني نجار و كمتر محقّقي ميسلمه  نيب
شخصيت او . العرب انتقال يافته است ةزيرج كه در حمالت صدر اسالم اسير و به
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» ميشان«پدر و مادرش در جنگ ”: نوشته، چنين است كه» بالذري«را چنانكه 
اند، و او هم  النجار شده بردگي افتاده و آنها سهم مردي از طايفه بني شده به اسير

كابين درآورده اين دو برده در  نكاح ةحبال را بهسلمه   بنيةهنگامي كه زني از قبيل
. كرد هم سرايت» حسن«اوالد و اعقاب آنها و از جمله همين  اند كه به آن زن شده

كند كه حسن  در كتب تاريخي خودنمايي مي» بصري حسن«نام  همين نام بعدها به
حال آنكه واقع امر اين . بصره بايد باشد نامي عالم، صوفي مسلك و مسلمان اهل

در نخستين حملة اعراب : نويسد ي ميطوري كه استاد محمد محمد به. نيست
 در بخشهاي غزوان  بنعتبةبخشهاي جنوبي ايران در عراق بسركردگي  مسلمان به

اسارت درآمدند  زنش به با» فرخ«نام  مردي به» بهمن شاد«دشت ميشان از استان 
ميان اين همة زن  از. ناميدند» خيره«نام  و زنش را به» يسار«اسم  كه اعراب او را به

شده و مؤيد اين نكته است  و مردي كه در آنجا اسير شدند، اسم اين زن و مرد ذكر
فرخ و .  فردي سرشناس و شايد از دهقانان يا دبيران آن منطقه بوده است،كه فرخ
اوالدشان نيز منتقل  در ردة موالي درآمدند كه بهو مدينه انتقال يافتند  زنش به

 هجري خداوند ٢١اسالم گراييدند و در سال  اين زن و شوهر در مدينه به. گرديد
  .١گذاشتند »حسن«آنها فرزندي عطا فرمودند كه نامش را  به

البتّه اين تعريب در همان زمان هم براي موالي چندان خوشايند نبوده زيرا هويت 
ماجراي شورش  توان اشاره كرد به براي نمونه مي. گرفته است اصلي آنها را مي

» سعيد« هجري همراه پسر عثمان ٥٦ سمرقندي كه در سال بزرگزادگان سغدي و
مدينه فراخوانده شده بود، همراه لباسهاي فاخر  معزول و بهكه در خالفت معاويه 

 و دستار از آنها بگشادند و در همدينه برده شدند و جام بهبردگان  خود در رديف
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 را كشته و خود  روزي درب سراي بر سعيد بسته، او.كار گماشتند بردگان به رديف
نام   يا توجه كنيد به.هويتي برهند بيو بردگي  هالكت رساند تا از ننگ را نيز به

»ات با» يقظان بن حيمجموعة عشقي سالمان و ابسال  كه بعدها در فارسي و ادبي
 .شكل ديگر شناخته شد كشيد، به رشتة نظم كه عبدالرحمن جامي در قرن نهم به

يقظان، و سير  واژة حي بن  در مقدمة سالمان و ابسال بهاستاد دكتر محمد روشن
تاريخي و نظر اهل فن و اصل راوي ماجراي سالمان و ابسال كه همان 

كه در » ابوعلي سينا«، آنگاه »اسحاق حنين بن« . رسيده است،يقظان باشد بن حي
وان عن خود آن را نقل نموده و سپس عبدالرحمن جامي بهي »شفا«جلد دوم كتاب 

  .١ماجرايي عاشقانه مجموعه سالمان و ابسال را پرداخته است
خواهد بدون مزاوجت با زنان،  ماجراي پزشك معروفي است كه پادشاهي مي

. گردد براي نگهداري تخت و تاج، اين عمل ممكن مي. صاحب اوالد پسري شود
شكي در علوم پز) دانشجويان(يقظان از دانشمندان  نام حي بن روايت از شخصي به

اما بعد از كمي تفحص، پژوهشگران از . بود) دورة ساسانيان(شاپور  دانشگاه جندي
اين نكته رسيده بودند كه اين شخص اصالً عرب  جمله مرحوم دكتر فروزانفر به

» قصّه«نبوده بلكه يك دانشمند علوم پزشكي ايراني است كه در هنگام ترجمة 
اند، زيرا اصالً او  كرده عربي ترجمه ا هم بهماجراي منقول از وي، نام ايشان ر با

چون نام او و پدرش هر دو صفت و قابل . نام زنده پسر بيدار شخصي است به
اين امكان كه يك ايراني بتواند . نامي كامالً عربي مبدل گشته است ترجمه بوده به

در كند عمل لقاح خارج از رحم از مطالب مطروحه از سوي دانشمندان ايراني  ادعا
اين نكته مهم، تقريباً  شاپور بوده است، تا قبل از دستيابي به دانشگاه جندي
براي مثال اگر بخوانيم . توان زد از اين دست مثال بسياري مي. غيرممكن است
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گذشت در حالي كه انجيلي بدست داشت، صاحب كتاب را  مردي از دروازه مي«
كتاب مطرح باشد، آيا او مردي بايد داراي چگونه فكاري برشمرد؟ اگر تنها نام 

دست داشته، و يا مردي ايراني بوده مانوي مسلك، زيرا  مسيحي است كه انجيلي به
 .شود مي» انجيل« است و در بحث تعريب تبديل به» انگيل«يكي از كتب مهم ماني 

تخريب، اين واژه چنانچه از نامش پيداست نابودي و از ميان بردن است و بخش  .٤
اين تخريب . اند داليل مختلفي طعمه تخريب گرديده يات قومي ما بنا بهمهمي از ادب

هميشه در اثر عداوت و دشمني اقوام پيروز نبوده بلكه داليل متعددي دارد كه ذكر 
فرصتي ديگر حوالت  همة موارد از حوصله اين مقال خارج است و آن را به

 :ر استقرار زي توان گفت، به دهم الكن آنچه در اينجا مي مي

داليل سياسي كه معموالً نيروهاي حاكم آثار و خصوصاً آثار  به» تخاصم«تخريب : الف
كردند  مكتوب را بيشتر و يا ظواهر اجتماعي و رفتارهاي قومي را عمداً تخريب مي

از عللي كه در فقدان آثار . شرايط قبل كمتر وجود داشته باشد تا امكان بازگشت به
شود، تالش سياسيون دورة ساساني است براي زدودن آثار  پارتي و اشكاني ذكر مي

وسيلة اغلب دشمنان پيروز  آنان از صفحة زندگي مردم خصوصاً آثار مكتوب كه به
  .قومي نيز قابل پيشبيني است خارجي هر

علّت تغييراتي كه در شرايط اجتماعي در اثر تحوالت اقتصادي،  به» ضرورت عدم«: ب
آيد، عمالً بخشي از آثار، خصوصاً آثار مكتوب از درجة  سياسي و فرهنگي پيش مي

. شوند سمت تخريب هدايت مي شود و عمالً به اعتبار و استفادة عمومي خارج مي
. كوب ديدگاه جالبي دربارة بخشي از ادبيات ايراني خصوصاً اوستا دارد دكتر زرين

اني تا جايي كه يافتن فتوح اسالمي چنان بود كه تمدن و فرهنگ اير سرعت انجام
شد، مجالي براي انهدام فوري نيافت و جريان خود را تا  معارض اسالم و قرآن نمي

حتّي در انهدام كتب دين مجوس هم . داد حدي همچنان در دنبال تحول سابق ادامه
و در . كه باوجود قرآن كريم مورد حاجت نبود، ظاهراً مسؤليتي متوجة اعراب نشد
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آيد، تا  نظر مي  و ساير كتب ديني قديم، آنچه امروز مفقود بهواقع، از اجزاء اوستا
شك فقدان احتياج عملي و  بي. دو قرن بعد از غلبة اعراب هم باقي بوده است

. دشواري نقل و كتابت، سبب متروك شدن و مفقود گشتن آنها بوده است
  .١شود، وحشيگري و تعصّب اعراب چنانكه بعضي اوقات گفته مي نه
در گذشته براي حفظ و .  نبايد برد كه عمر صنعت چاپ در دنيا زياد نيستاز ياد: ج

هاي  بازنويسي بودند كه اين شيوه مستلزم هزينه نگهداري آثار مكتوب، ناچار به
عمالً امكان  ،اي يا اثري پشتيبان صاحب تمكن نداشت دبيران بود و وقتي انديشه

اين بخش مفقوده مسؤليت . يدگراي ورطة تخريب مي يافت و به تجديد و بقا نمي
تفحص و  كند تا نقاط ابهام زا را با پژوهشگران عرصه ادبيات تطبيقي را بيشتر مي

 .سرانگشت دقّت روشن كنند

ن و جهان داراي ادر حوزة ادبيات اير» تطبيقي ادبيات«ظاهر اين علم  گرچه به .٥
آمده و سعي در  شاي پي»مقارنه«هايي است كه بين آثار مكتوب ادبي قياس  نمونه

يكديگر و گاه مجموعة  نظير ديوان شعرا با ؛يكديگر شده است سنجش آنها با
اما اكنون شرايط و بايد و نبايدهايي . يرندگ نيز در اين رديف قرار مي… قصص و

اند كه بعضي از اين اصول بيشتر مورد توجه اهل نظرند  براي اين علم درنظر گرفته
.  پژوهشگران حوزة ادبيات تطبيقي امري شايسته استو رعايت اين اصول از سوي

و يا اينكه مثالً، نظر بر » موضوع«و ) كاركتر(و شخصيت » موقعيت«اصولي نظير 
نوشته » بيگانه«اثري ديگر كه در زباني غير اين است كه امكان تطبيق يك اثر ادبي با

يري اينكه و يا اگر موضوعي واحد وجود داشت، پيگ. نشده باشد، ممكن نيست
كدام اديب در ابتدا از آن سود برده و چگونه بر ديگر اديبان اثر گذاشته، الزمه امر 

 .شرطي كه در دو يا چند زبان جداگانه نوشته شده باشند ادبيات تطبيقي است، به
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جويند از ديگر نكاتي است  منابع و آثاري كه پژوهشگران از آنها سود مي توجه به .٦
براي مثال در زمينه خواستگاه زبان و خط . و دشواري آفرينه حايز اهميت است ك

همين خاطر است كه در  اي است كه نبايد از كنار آن ساده گذشت، به نكته
هاي متعددي است كه پژوهشگران ادبيات  جغرافياي گسترده انساني ايراني ديدگاه

ختياري توجه اين نوشتة علي قلي محمودي ب به. تطبيقي نبايد آن را ناديده گيرند
اند پيرامون فرهنگ و تمدن،  بدبختانه اهل قلم كشور ما هر گاه خواسته”: نماييد

آنكه رنج بررسي و كاوش در آثار گوناگون را  ة خط، چيز بنويسند، بيويژ به
گمان  كه بي يك يا چند اثر كم اعتبار يكي دو قرن پيش ـ استناد به  بابدهند خود به

كرده  ـ اوراقي را سياه اند ر نگارش آنها مؤثّر بودهمغرضهاي سياسي و ديني د
 اما خوشبختانه ،اند نتيجه سبب گمراهي و حيراني جويندگان فرهنگ تمدن شده در

 .١زوال است اين رويه كم كم رو به

تواند راهگشاي  هاي مختلف كشور مي در دانشگاه تأسيس رشتة ادبيات تطبيقي ـ .٧
در حالي كه امروزه مرتباً در . ته باشدخوبي براي رشد و اعتالي اين رش

گذارند، تربيت  اجرا مي تر به هاي مختلف امور را هرچه تخصّصي دانشگاه
ادب ايراني  ذوق در اين رشته در حقيقت خدمتي بزرگ به كارشناسان و اهل

ادبيات «هاي دانشگاهي نظير  ناگفته نماند كه در بعضي از رشته. شود محسوب مي
 ٤صورت يك درس  ع كارشناسي ارشد، اكنون اين درس بهدر مقط» نمايشي

صورت رشتة  اما اگر به. شود مي دانشجويان ارايه واحدي طي دو ترم تحصيلي به
ثمر رسيدن و نتايج  تربيت دانشجو شود، طبعاً شاهد به دانشگاهي مبادرت به

 دكتر در اين زمينه. خواهيم بود» تطبيقي ادبيات« بهتري از اين رهگذر  مطلوب
آموختگان اين رشتة دانشگاهي  محمد غنيمي هالل كه از پيشكسوتان و دانش
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ايشان . هستند و از بانيان اين رشته در كشور مصر، ديدگاه قابل تأملي دارند
نويسد كه در  او مي. كرد معتقدند كه حتّي دانشگاه دير است و زودتر بايد شروع

 ميالدي مطلبي ١٩٢٥رانسه در سال هاي آموزشي دبيرستانهاي ف مقدمة برنامه
آنچه واقعاً براي ما . نظر اهميت بايد بدان توجه نمود خورد كه از چشم مي به

اهميت دارد آن است كه محصّالن در درجة نخست بايد؛ آثاري از سخنوران نامدار 
شوند و بايد قبل  آشنا» گوته«و » شكسپير«، »سروانتس«، »دانته«غيرفرانسوي مانند 

 ادبيات ديگر ملّتها ، باتاريخ ادبيات فرانسهدر استمرار   با،ايان آموزش دبيرستانياز پ
آنكه تخصّص در اين علم در مراحل  گردند، و با و مقداري از ادبيات تطبيقي آشنا

اي از روش و هدف اين  گردد، اما نبايد هيچ تحصيل كرده آموزش عالي ميسر مي
 .١اطالع باشد علم بي

وقي در كتاب سرنوشت انسان در تاريخ ايران خود، از قول ويل درانت فواد فار .٨
 بناهاي قديم .اند ميانه قديم بوده ايرانيان ظاهراً زيباترين مردم خاور”: نوشته است

 آنان را مقاوم و باهمه ،دهد كه كوهستانها اندامي افراشته و قوي نشان مي آنان را با
دماغشان . شان يك تقارن دلپسند دارداجزاء بدن. تمولشان، ظريف ساخته است

و حركاتشان استقامت دماغ يونانيان است و يك نوع شرافت در وجنات  تقريباً به
  .٢“شود ديده مي

اين زيبايي، بزرگي و فرهيختگي را كه عالم بدان معترف است، پاس بداريم و 
  .كنكاش در ادبيات تطبيقي جايگاه آنان را بيش از پيش معلوم نماييم با
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