ادبیات تطبیقی
فصل اول  :تعاریف ادبیات تطبیقی
در این بخش می طلبد ابتدا تعریف لفظی از ادبیات و سپس تعریف اصطالحی از ادبیات تطبیقی
داشته باشیم .
ادبیات چیست :
عالرغم اختالف نظر محققان پیرامون معنی کلمه ادبیات همه آن ها بر رس اتحاد دو عنرص اساسی در
کارکرد ادبیات توافق نظر دارند .که این دو عنرص یکی تفکر و دیگری انتخاب یک قالب فنی برای
تعبیر احساسات ادیب خواه این احساسات توصیف طبیعت یا بیان رنج ها و امیدها و به صورت بیانی
الهام آمیز به منظور برانگیخنت وجدان درونی خوانندگان باشد .سوال  :دو عنرص مشرتک در کارکرد

ادبیات میان پژوهشگران ادبیات چیست ؟
ادبیات تطبیقی چیست ؟
تعاریفی که برای ادبیات تطبیقی عرضه شده است به تعداد پژوهشگرانی که در این زمینه مطلب
نوشته اند کرثت و فراوانی دارد اما همه این تعریف های مختلف و متعدد اختالف زیادی با یکدیگر
ندارند و در محتوی با هم اتفاق نظر دارند .
کلودا بیشوا در تعریف ادبیات تطبیقی می گوید  :ادبیات تطبیقی یک هرن دارای سبک است که از
طریق رابطه تشابه یعنی قرابت و تأثیر و نزدیک ساخنت به سایر میادین تحلیل و شناخت رویدادها و
منت های ادبی که چه از لحاظ زمانی و مکانی به هم نزدیک یا از هم دور باشند به مانند ریسامنی
هستند که به زبان های زیادی منتقل می شوند.
دکرت محمد عبداملنعم خفاجی در تعریف ادبیات تطبیقی می گوید  :ادبیات تطبیقی علمی است که به
بررسی رابطه ادبی میان ادبیات های مختلف و نیز به بررسی نقاط التقاء و اشرتاک انواع ادبیات ها
در زمان گذشته و حال می پردازد .

دکرت حسن جاذ حسن نیز تعریفی از ادبیات تطبیقی دارد که می گوید  :ادبیات تطبیقی عبارتند از
جریان های ادبی و جهانی می باشد که در واقع این جریانات را ادبیات ملی و در بحث ارتباط تاریخی
ادبیات ملی با ادبیات جهان و تأثیرگذاری ادبیات ملی بر ادبیات جهانی و تأثیر پذیری ادبیات ملی از
ادبیات جهانی و بررسی این تأثیر پایه گذاری شده است.
از میان اسطوره های ادبیات جهانی که در زمینه تعریف ادبیات تطبیقی سخن گفته اند ما تعریف
دانشمندی بنام « ماریوس فرانسوغویار» در این زمینه انتخاب کرده ایم .
« ادبیات تطبیقی دانشی است که به بررسی تاریخی ارتباطات میان ادبیات ها در سطح جهانی بدون
توجه به حد و مزرهای اقلیمی چه در زمینه ادبی وچه در زمینه لغوی از تفکرات و نوشته ها و
احساساتی که یک ادبیات با ادبیات دیگر مبادله می کند مطلع می سازد .
در پایان در زمینه تعریف ادبیات تطبیقی و ادبیات جهانی بیانی زیبا و هدفمند از ناقدی به نام «
ریمون طحان» دریافت کرده ایم که با این تعریف بحثامن را خامته می دهیم .
« ادبیات تطبیقی و جهانی به مانند پنجره ای است که به واسطه آن بر ادبیات رشق و غرب احاطه
پیدا می کنیم و در حقیقت به منزله آیینه صافی است که در آن آیینه واکنش میان ادبیات های
مختلف دنیا را نظاره گر خواهیم بود .
مسئله مهم در ادبیات تطبیقی کشف ارتباطات جهانی و انسانی در لباسی زیبا می باشد و این ادبیات
ادبیاتی است که به وسیله آن احساسات و عواطف برش را به دور از سیاست و خشم و استبداد متجلی
می کند .
مسئله دوم  :پیدایش ادبیات تطبیقی
دانش ادبیات تطبیقی از حیث ظواهر و نشانه ها و عواملی که در پیدایش آن کمک کرده اند تفاوتی
با بقیه علوم ندارند .
این عوامل که به پیدایش ادبیات تطبیقی کمک کرده اند عبارتند از :
-1مهمرتین پدیده در حوزه تأثیر ادبیات ها بر یکدیگر که نتایج مهمی را در پی داشته است تأثیر
ادبیات یونانی بر ادبیات رومانی است و آن زمانی بود که یونانی ها در سال  141ق م در برابر لشگر
روم شکست خوردند اما طولی نکشید رومی ها در چارچوب نظریه تقلید که در حقیقت ارسطو جز
منادیان این نظریه بود و منتقدان رومی نیز بر آن تأکید داشتند و شاگردانشان را به آن توصیه می
کردند از لحاظ فرهنگی و ادبی تابع یونانی ها شدند .منتقد رومی « هوراس» در سال( 5-58ق م ) در
کتاب فن شعرش شاگردانش را خطاب قرار داد و گفت :

« از مثال ها و منونه های یونانی تبعیت کنید و شب و روز آن ها را مورد مطالعه و بررسی قرار دهید
.
 -2در قرون وسطی که از سال 1938تا  1489م ادامه داشت عواملی ظاهر شد که در یک رسی از
نقاط مشرتک ادبیات های اروپایی را با یکدیگر متحد ساخت و این رابطه ادبیات های اروپایی با
یکدیگر بواسطه آنچه که ادبیات تقلیدگر جهانی در رسارس دنیا کسب کردند مستحکم شد .
 -9در دوران نهضت هم یعنی در قرن  18و  11میالدی از جانب اروپاییان گرایش به ادبیات یونانی و
التین قدیم پیدا شد  .عرب ها افتخار متوجه ساخنت جهانیان را به سوی ارزش متون یونانی که در خالل
ترجمه های آثار فالسفه یونانی بویژه ارسطو بود را از آن خود کردند  .پژوهش های منتقد و و شاعر «
دورا » در این زمینه دارای اهمیت ویژه ای است  .دورا هم دانشجویان خود را توصیه به تقلید قدماء
می کرد و او برای آن ها رشح می داد که چگونه خطیب و سخنور یونانی به نام « سیرشون » رومی تا
چه حد مدیون خطیب یونانی به نام « دیموستین» است و نیز برای دانشجویانش توضیح داده که
چگونه شاعر رومانی « فرجیل » از دو شاعر یونانی به نام های « تیوکریت » و « هومیروس » متأثر
بوده است .
 -4قرن  15میالدی که عرص انقالب فرانسه است به خاطر ویژگی های گسرتده و منو و رویش جنبش
ترجمه بین پنج زبان یزرگ اروپایی فرانسه و آملانی و انگلیسی و اسپانیایی و ایتالیایی متامیز بود  .از
نشانه های متاییز این قرن انتشار مجالت و روزنامه ها نیز می باشد  .و بدین شکل زمینه برای تبادل
افکار و منونه های ادبی عالرغم تعصب ملی گرایی که در افکار و و روان مردم موج می زد فراهم شد
.که گسرتش تبادل افکار در سایه تعصبات قدیمی جای بسی تعجب دارد  .سوال  :وجه متایز عرص

اتقالب فرانسه چه چیزی می باشد ؟
 -8عالرغم این که عوامل نفرت و اختالفی که میان اروپائیان نسبت به هم در قرن  15گسرتش یافت
اما نقاط ارتباطی وجود داشت که ادبای اروپایی را با یکدیگر متحد می ساخت و این نقطه مشرتک
این بودکه همگی ادبیات یونان و قدیمی التین را به عنوان الگویی برتر می دانستند که باید به آن
اقتدا کنند و دنباله رو آن باشند .
 -1ادبیات جهانی یا ادبیات تطبیقی  :در اواخر قرن  15و اوایل قرن 13جنبشی رسبرآورد به نام حرکت
ادبیات تطبیقی که زعیم و رئیس این دیدگاه گوته شاعر آملانی است وی کسی بود که چشامنش را به
خارج مرزهای تنگ اروپایی کشاند و هامنگونه که خودش بیان می کند در ادبیات های رشقی اسالمی
جهانی گسرتده و بی نهایت از پاکی و آرامش مشاهده کرد که از منظر ایشان مثال نور نبوت بود او
نیز در ادبیات های ماملک رشقی و اسالمی چشمه ای صاف در نوآوری و نبوغ یافت که از آن در

دیوان خودش تحت عنوان دیوان رشقی که نوشته مولف غربی است صحبت کرده و در انجا می گوید
:
غرب و رشق با یکدیگر بو و اسانس های زیبای اشیاء را به تو می بخشد
این همه ناز و ادا را رها کن و پوسته را کنار بگذار و بر رس این سفره بزرگ بنشین
و هر کس خویشنت و دیگران را بشناسد اعرتاف می کند که رشق و غرب امکان ندارد از یکدیگر جدا
شوند
دعوت ادبیات جهانی تالش منود تا فعالیت های خودش را گسرتش دهد اما با سختی ها و عوامل
بازدارنده مواجه شد که باعث شد بدون ترقی و رشد متحول شود.سوال  :رئیس دیدگاه حرکت

ادبیات تطبیقی چه کسی است ؟
 -7تفکر ادبیات تطبیقی  :بعد از این همه کشمکش ها و مجادالتی که برای نقد ادبیات جهانی
گسرتده شد ادبیات تطبیقی به صورت آشکار ظهور یافت و مورد قبول اروپائیان قرار گرفت بعد این که
برایشان آشکار شد که مجال هیچ ایستادگی و پایداری در برابر این علم با متسک به ادبیات ملی و
اصالت ادبی شان و یا جایگزین شدن ادبیات دیگر به جای آن ندارند .
مبحث سوم  :پیدایش و طهور ادبیات تطبیقی و پیشگامانش
به محض اینکه قرن  13رسبرآورد ادبیات تطبیقی نیز ظهور کرد گویی این ادبیات در پس آن نکوهش
ها و سختی ها منتظر این قرن بود  .ما نیازی به رشح و توضیح اتفاقات و انقالبی که در حوزه تفکر
و تکنولوژی پیدا شد نداریم و احتیاجی نیست که پذیرفنت ملت ها در شناخت یکدیگر و نیز رغبت
و تالش های علمی عمیق و بررسی های ادبی و روی آوردن به مقارنه و مقایسه برای کشف حقایق و
تالش برای تطبیق ادبی را رشح دهیم .
در این قرن  13بخش رومانتیکی ادبیات و نیز پیشگامان این نوع ادبیات که در حقیقت پیشگامان
ادبیات تطبیقی می باشند رسبر آورد  .سوال  :در قرن  13کدام بخش ادبیات پیشگامان

ادبیات تطبیقی شدند ؟
پیشگامان ادبیات تطبیقی :
 «-1دی استال » یکی از پیشگامانی بود که با تأثیر از فیلسوفان آملانی نام رومانتیک را بر این حرکت
گذاشت .

 «-2سانت بوف » یکی از بزرگرتین ناقدان فرانسوی است که روش او در نقد تحلیلی و تطبیقی اش به
مانند روش « دی ستال » است اما متام توجه اش را در به تصویر کشیدن شخصیت های ادبی و
تأثیرات مختلف روی آن ها متمرکز می کند.
 «-9هیبولیت تین » صاحب نظریه تأثیر متقابل بین عوامل طبیعی و روحی می باشد که برای این
نظریه مثال « کورونی » و « فولتیر» را زده است و نیز صاحب نطریه جنبش تقلیدی از فرهنگ ملت
ها و تاریخ آن فرهنگ که اگر فقط در حصار یک حوزه ادبی باشد به آن کلمه انگلیسی به معنی
نیروی هدایت شده می گویند.می باشد .اگر بخواهیم منونه ای از حرکت تقلیدی در ادبیات عرب پیدا
کنیم بهرتین منونه مقامات بدیع الزمان همدانی است  .سوال  :بهرتین منونه از حرکت تقلیدی در حوزه
ادبیات عرب کدام منونه است ؟ مقامات بدیع الزمان همدانی.
نکته ی شایان ذکر این است که تفکر تأثیر محیطی در قرن  18م درمیان غربی ها ظهور یافت این در
حالی بود که این تفکر در ادبیات عرب پنج قرن قبل آن ظهور کرد و این زمانی است که منتقد عربی
بنام أبوبرشعامدی نویسنده کتاب موازنه بین أبی متام و بحرتی این تفکر را ارزیابی و رشح داد و بعد
از او عبدالعزیز جرجانی نویسنده کتاب وساطتت میان متنبی و مخالفانش این فکر ارزشمند را روشن
تر ساخت .سوال  :در قرن  18اولین منتقد عربی که تفکر تاثیر محیطی را مورد

ارزیابی و رشح قرار داد چه کسی بود ؟
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است که غربیان و نظریات آن ها مصادف با دوران نهضت
غربی بود به همین جهت غربی ها این نظریات و دیدگاه های خود را به طور رسمی ثبت کردند اما
مسلامنان نتوانستند از این نهضت علمی خودشان در قرون اولیه اسالم بهره برداری کنند
 « -4إرنست رینان» از مشهورترین پیشگامان است او دانشمندی بود که ایامن بسیار قوی داشت .
کتاب او تحت عنوان تاریخ عمومی و روش تطبیقی در زبان های برتر تأثیر زیادی در تثبیت حوزه
تفکر ادبیات تطبیقی داشت  .یکی از گفته های ایشان تأثیر عمیقی در رشد و شکوفایی ادبیات
تطبیقی داشت .او می گوید  :ممکن است هوشیاری و آگاهی انسان به عنوان نتیجه ای برای هزاران
قبول و پذیرش در برخورد سازشکارانه در یک هدف واحد به شامر آید .
 -8سپس کتاب ادبیات تطبیقی نوشته محقق انگلیسی بنام «بونست» در سال  1551م پا به عرصه
وجود نهاد که در این کتاب تأثیر پدیده ادبیات توسط عوامل اجتامعی بر متام دولت ها را مورد بررسی
قرار می دهد .

 -1یکی از دیگاه های آقای « جاتسون باری » این است که می گوید  :موضوعات مختلف در ادبیات
های متفاوت هامن عنارصی ساده و معمولی هستند که این ادبیات ها از یکدیگر به ارث می برند
بدون اینکه رویکرد و یا نوآوری بزرگی در عنارص هستی آن صورت گرفته باشد.
از همین منبع آقای « جاتسون » مسائل ادبیات فرانسه را در قرون وسطی به اصطالح مورد پردازش
قرار داد  .او بعد یک مدت به پژوهش و تحقیق در رابطه با مسائل ادبیات فرانسه به این نتیجه
رسید که ادبیات فرانسه در میان ادبیات های دیگر از جمله ادبیات های رشقی اقتباساتی داشته است .
یکی از پژوهش ها و کنفرانس های او که درباره آن مطلب نوشته است داستان های مردمی فرانسه
در قرون وسطی است که به آن عنوان « فابیلو» اطالق می شود  .او در این کنفرانس به تأثیر پذیری
ادبیات فرانسه از ادبیات دیگر می پردازد .یکی از این منونه ها داستانی است که در قالب شعر مطرح
شد که اصل این داستان فارسی است و در قرن  12م منترش شده است و نوع این داستان شعری
فکاهیات و تهکم است که در واقع هامن داستان خرسو پرویز و موبدان است که در کتاب املحاسن و
املساوی آمده است .سوال  :داستان های مردمی فرانسه در قرون وسطی به نامی شهرت

دارد ؟
همچنین داستان « قبة و صیاد » که از ادبیات عرب وارد ادبیات فرانسه شده است و نیز داستان «
دزدی که هم آغوش ماه شده » که از ادبیات فارسی وارد ادبیات فرانسه شده است که در این داستان
کلمه « سول » که یک کلمه رمزی در قصه می باشد در اصل از کلمه « شول » در کتاب کلیله و دمنه
گرفته شده است .
دانشمندان قرن  13م به توجه در مقارنات ( قرینه یکدیگر قرار دادن أشیاء ) برای شناخت عمیق و
ژرف نگری در حوزه پژوهش روی آوردند  .که سه علم حیات تطبیقی و ترشیح تطبیقی و دانش لغت
تطبیقی در نتیجه این قرینه قرار دادن أشیاء بر یکدیگر به وجود آمد .
پیدایش ادبیات تطبیقی
و این گونه بود که ادبیات تطبیقی بعد از این که اصول و پایه های آن تکامل یافت رسبر آورد و
دوران تدریس روش مند در دانشگاه های غربی از سال  1531م رشوع شد و آنگاه که جایگاه ادبیات
تطبیقی در دانشگاه سوربون فرانسه قدرت گرفت و رشد کرد این علم جزء منابع درسی شد که هیچ
دانشگاهی از این درس خالی نبود .
مکاتب ادبیات تطبیقی :

در اواخر قرن  13و نیمه اول قرن  22چهار مکتب در حوزه ادبیات تطبیقی ظاهر شد که
سه مکتب از آن چهار مکتب غربی مکتب فرانسوی و مکتب آمریکایی و مکتب سالفیه بود و مکتب
چهارم در رشق به نام مکتب عربی می باشد  .سوال  :مکاتب که در حوزه ادبیات تطبیقی

در قرن  13و اویل قرن  22ظاهر شد چه مکاتبی هستند ؟
مکتب فرانسوی  :فضای اسرتاتژی فرانسه کمک می کند که با انواع روش های ادبی برخورد کنیم .
بزرگرتین پیشوایان در حوزه ادبیات تطبیقی فرانسوی ها هستند  .و این مکان و جایگاه تاریخی به
خودی خودش فرانسه را به عنوان پیرشو ادبیات تطبیقی به شامر می آورد  .بعد از اینکه وجود این
مکتب در پژوهش تاریخی ادبیات تطبیقی کاهش یافت و پژوهش تطبیقی را برای نویسنده در بررسی
ابزاری از منابع و تأثیرات و روابط میان سبب و مسبب و موانع و ظاهر شدن در چارچوب و حیطه
ادبیات ملی منحرص کرد بر پیروی از روش ها و سبک هاآکادمی تأکید می کند  .پیروان ادبیات
تطبیقی فرانسه مجبور می سازد تا از رسمایه های این ادبیات بهره مند شوند  .ارتباط این تحقیق با
نامش به حدود سال  1383م یعنی تاریخ برپایی کنفرانس جهانی ادبیات تطبیقی به نام « بشابل هیل
» برمی گردد تا جائیکه « رونی واالک » این امتیاز را برای اصالح کردن مکتب آمریکایی از آن خود کرد
.
مکتب آمریکایی  :ادبیات تطبیقی در آن زمان فراتر از رسزمین های اقیانوس اطلس و آمریکا بر دو
اساس اخالقی و فرهنگی تکیه می کرد که اساس اخالقی جایگاه و مقام امت بزرگ و مطرح شده در
رستارس جهان را در حالیکه به آن پرداخته می شد دگرگون می کند و از آن رو هرکدام از فرهنگ بیگانه
که شایستگی این مکتب را داشت وارد خودکرده و در عین حال اصل و ریشه غربی اش را حفظ منوده
 .اما مبداء و اساس فرهنگی این اجازه را به آمریکایی ها داد که به دور از روش بانورما که به عنوان
الگو و منونه گسرتده از قدیم تا اوایل قرن  22محسوب می شد تقلید کنند  .این مکتب از تجربه ها و
تولیدات اروپایی استفاده کرده است  .در واقع این مکتب یک تفکر بررسی شده در خدمت خود و
دیگران است .
مکتب سالفیه  :مکتب سالفیه در هر معنی و مفهومی ویژه ای انسجام پیدا منی کند بلکه در مقابل
تفکر گذشتگان و تفکر سوسیالژی روش خاضعانه ای را در پیش می گیرد و آنچه که در باره مقام و
رتبه دو مکتب فرانسوی و آمریکایی گفته شده است این است که امکان دارد این دو مکتب تالفی
روش جدید را بکنند «.کلود» طریقه و روش پیرشفت و رشد را در این فضای قدیمی وارد می کند و در
این زمینه می گوید  :امکان دارد این مکتب در اروپای رشقی بعد از سال  1348م گرایش خاصی را
نسبت به ادبیات تطبیقی که ضامن هدف نظام سیاسی شده است را بشناسد  .پس از آن مالحظه می
کنیم که مکتب سالفیه از افزایش ویژگی های ملی خالی منی باشد .

مکتب عربی  :از ابتدا کلمه تطبیق در حوزه مطالعات و تحقیقات لغوی در دانشگاه دارالعلوم در سال
 1324م در سبک و روش پژوهشی پدیدار شد  .در سال  1324م نجیب عقیقی کتاب قطوری که نامش
را از موضوع آن کتاب که درباره ادبیات تطبیقی می باشد اتخاذ کرده بود را به جا گذاشت و در آن
حد و حدود توجه در بررسی و پژوهش و سطوح فهم آن پژوهش را بازگو می کند و وسیع ترین کره
جغرافیایی تاریخی را به تصویر می کشد  .این مکتب در حوزه پژوهش و بررسی به طور کلی 15
عنرص را شامل می شود که خالصه آن ها عبارتند از :
-1شناخت ادبیات از طریق احساس و زیبایی و هامنندی و تخیل و الهام می باشد و بر اساس ویژگی
هایی است که از دوران افالطون تا به امروز پایه گذاری شده است
-2مطابقت دادن این ویژگی ها با ادبیات جهانی مثل ( فرانسه و اسپانیا و ایتالیا و انگلیس و روسیه و
اسکاندیناوی )
-9مقارنه قرار دادن ادبیات جهانی با ادبیات عرب از عرصجاهلی تا هم اکنون
-4مقارنه ادبیات جدید عربی با ادبیات جدید فرانسه در حوزه شعر و داستان و منایشنامه و فلسفه و
مکاتب ادبی
-8شامرش تعداد ادیبان عرب
-1مقارنه تقویم هجری با تقویم میالدی از سال اول هجرت تا سال 9222میالدی
-7تهیه فرهنگ لغت در حوزه ادبیات جهانی  .که این فرهنگ لغات در  12جلد قطور دیده شده است
.
فصل دوم  :مقدمه ای بر ادبیات تطبیقی
بحث اول  :تأثیر گذاری و تأثیر پذیری و تقلید
ادبیات جهانی بر اساس تفاوت در انواع ادبیات بواسطه روش های گوناگون عملکرد متفاوتی دارد .
ملت ها هامنگونه که تجارت و سود مالی را رد و بدل می کنند زیبایی های ادبی را نیز پیوسته بین
یکدیگر مبادله می کنند و این گونه است که آثار جاویدان به مانند انتقال ابر و باد از سویی به سوی
دیگر و از ملتی به ملت دیگر منتقل می شود.
عمل تأثیر پذیری و تأثیر گذاری یک امری عجیب و دارای نقصان نیست  .و این تأثیرپذیری
وتأثیرگذاری چه ارادی و چه غیر ارادی باشد در هر دو حالت هدف آن تقویت توانایی و تحمل ادیب
برای قوی تر کردن استعدادهایش می باشد .در واقع عیب این است که یک ادیب وابسته به خودش و

در چارچوب خودش قرار گرفته باشد و مشغول به یدک کشیدن آن چه از گذشتگان نیکو بر جای
مانده است باشد  .کام اینکه انگلیسی ها بر لغت و ادبیات و تعالیمشان نسبت به ادبیات های دیگر
تعصب دارند تا جائیکه وقتی ادبیات آمریکایی وارد آن رسزمین شد انگلیسی ها مجبور به واکنش در
برابر ادبیات های دیگر شدند .
استمداد شاعران از یکدیگر رصفا یک ادعا نیست بلکه موضوعی شناخته شده و کامال مأنوس است که
عده ی زیادی از اهالی ادبیات به آن اشاره کرده اند  .از میان این ادیبان ابن رشیق قیروانی صاحب
کتاب العمدة که درباره موضوع تولید و ابداع و اینکه شاعر معنی را از معنی شاعری ما قبل خود
استخراج می کند و یا آن معنی را افزایش می دهد صحبت می کند  .که این عمل نه اخرتاع محسوب
می شود و نه نوعی رسقت .
تقلید :
تقلید هامن قصد مشابهت است که در آن ادیبی از ادیبی دیگر به طور یکسان در اسلوب و یا در
اختیار عملش در حوزه تقلید تأثیر می پذیرد .در واقع تقلید پایه و اساس تأثیر پذیری و تأثیر گذاری و
شیوه قدیمی است که دانشمندان از آن رضایت دارند و بر آن تأکید می کنند و بر آن قوانینی را وضع
می کنند تا آن جا که تبدیل به موضوعی مورد قبول در تأثیر پذیری و تأثیرگذاری میان ادبیات ملی
شد .
از قدیمی ترین مظاهر آن منایان شدن تبعیت التینی ها از یونانی ها در زمان پیروزی رومیان علیه آن
ها در اواسط قرن دوم قبل از میالد می باشد  .و می بینیم که چگونه منتقدان پیرشو مانند هوراس
رومانی که شاعر و منتقد بود شاگردانش را بر تکیه دادن در علوم یونانی توصیه کردند .از جمله
منتقدان رومانی « کانتیلیان » است که خط مشی گسرتده ای در رشح نظریه تقلید ترسیم کرده است .
نظریه تقلید فقط در میان ادیبان پیرشو منحرص منی شود بلکه تا اواسط قرون وسطی و عرص نهضت
که قرن 18و 11میالدی است ادامه داشت .و از منونه های آشکار این تفکر آن منونه ای که نزد «
جامعة الرثیا» که شامل هفت تن از شعرای فرانسوی به نام های ( رونار و دوبلی و ریمی بلو و جودل
و دورا و تأنیف و بلتییه ) می باشد است .
هر یک از منتقدان بر نظریه تقلید تأکید داشتند و شاگردانشان را به این نظریه توصیه می کردند و
منونه هایی برای آن می آوردند که مجالی برای ذکر آن در اینجا نیست .
کام اینکه منتقدان ایتالیایی این نظریه را رشح دادند و این نظریه را به تکمیلی برای نظریه ارسطو در
تقلید واقعی به شامر آوردند.

نظریه تقلید در متامی عرصهای ادبی تا عرص حارض به طور پیوسته حضور داشته و به عنوان مبداء و
اساسی از مبانی هرن که از آن بی نیاز نیست به حساب می آید  .و منتقدان معارص ما از تقلید به
بیانی جدید آن یعنی « نظریه متنی » تعبیر می کنند که صاحب این تعبیر جدید بدون اینکه مالکیت
این نظریه را از آن خود کند وفات منود  .قطعا آن چه را که یک ادیب از او می نویسد به عنوان یک
گردآورنده بجای وی محسوب منی شود بلکه او مبانند آب و هوا مالک همه چیز است .
بعد از اینکه سخن راجع به ورود ظواهر ادبی بیگانه به اثبات رسید به سمت مشارکت ادبیات ملی و
یا آمیخته شدن به هویت ادبیات ملی پیش نرفت و اتصال و ارتباط به ادبیات بیگانه همراه با حفظ
اصالت ادبیات ملی و هویت ادیب الزم و رضوری شد  .بر این اساس سه تعبیر تأثیرپذیری و
تأثیرگذاری و تقلید کردن مقوله واحدی هستند که به همه این ها اصطالح تقلید را اطالق می کنیم
.بر این اساس تقلید کردن حد و حدود مشخصی را دارد که حد و مرز قرار دادن برای آن در رشایط زیر
ممکن می باشد .
رشایط تقلید :
-1ادیب آنچه را که باعث برطرف شدن نیازش از ادبیات دیگر می شود را اتخاذ کند و در عین حال
نیاز ادبی ملی و بومی اش را به عنوان نوعی انگیزه برای حفظ اصالت و پیرشفت ادبی اش قرار دهد.
-2باید مراقب بود که اگر ادیب در عمق تأثیر پذیری فرو رود و در نتیجه از بین برود به دنبال آن
هویت او نیز از بین می رود.
-9این که تقلید و تأثیر پذیرفنت از لحاظ فرهنگی و اجتامعی با توانایی های ادبیات مواجه شده
همراه باشد .
-4موضوع تقلید موضوع مهمی محسوب می شود چرا که استعدادها و توانایی های ویژه ای را در
رابطه با قدرت ادبی و حسن انتخاب می طلبد که اقدام به آن برای هرکسی شایسته منی باشد بلکه
ادیبان برگزیده و ممتاز می توانند در عمق تقلید فرو روند.
-8در تقلید کردن فقط بر ظواهر و الفاظ بسنده نکند بلکه به جوهر و موضوع و سبک آن نیز بپردازد
با این توضیحات متوجه می شویم که تقلید کردن رصفا فقط تقلید محض نیست بلکه به عنوان هرنی
از هرنهای ادبی محسوب می شود که یک رابطه محکم و ناگسستنی با نظریه ادبیات تطبیقی برقرار
می کند و این زمانی است که این تأثیر پذیری و تأثیر گذاری دو جانبه و به سمت هم فکری بین
ادبیات ملت های مختلف پیش برود .
ابزار انتقال ادبیات در بین ادبیات های گوناگون:

-1یکی از این ابزارها کتاب ها هستند که شامل
أ-نوشته های است که به وسیله آن نویسندگان در زمینه های علمی و تاریخی و ادبی به تکاپو
پرداخته اند.
ب-ترجمه های کتاب هایی است که مرتجامن برای ترجمه آن از لغات بیگانه به پا خواستند.
ج-کتاب های نقد و مجالت و روزنامه ها و سی دی ها و اینرتنت
د-سفرنامه ها  .سفرنامه ها در واقع تأثیر زیادی در انتقال معلومات و شناساندن ملت ها به ملت
های دیگر دارد  .به مانند سفرنامه ابن بطوطه و سفرنامه نارص خرسو
 -2ادیبان و ادب شناسان که مهم ترین ابزار انتقال میان ملت ها می باشد که شامل :
أ-نویسندگان که در واقع نقش مهمی در معرفی ملت ها به ملت های دیگر ایفا می کنند .
ب-مرتجامن  .مرتجامن افرادی هستند که خدمت بزرگی در انجام انقال ادبیات دارند .
ج -افراد میانه رو  :آنان کسانی هستند که توجه ملت شان را به ادیبان بیگانه و یا اثر آنان جلب می
کنند  .از جمله از این افراد محمد مهدی خان ایرانی است که در مرص زندگی می کند و روزنامه
حکمت را که اولین روزنامه فارسی زبان بود را در مرص چاپ شد را نوشت  .این روزنامه یک روزنامه
اصالح طلبانه محسوب می شود و به همین خاطر شخص ادیب رابطه مستحکمی با محمدعبده دارد
که این ارتباط تأثیر زیادی در یادگیری زبان فارسی شیخ داشت .
بحث سوم  :رشایط و ضوابط موضوع ادبیات عرب
اکنون بعد از اینکه دانش ها و علوم ادبیات تطبیقی برای ما آشکار شد به ناچار باید محقق را به یک
رسی قواعد و رشایط ملزم کنیم و رعایت آن را برای محقق الزم بدانیم  .که این رشایط عبارتند از :
-1این که محقق موضوعی را انتخاب کند که خدمات زیادی در رشد و شکوفایی ملت اش داشته باشد.
 : 2این که یک محقق در مقایسه اش موضوعی را انتخاب کند که فاقد تشابه و نزدیکی باشد درست
نیست  .پس به ناچار باید یک ارتباط تاریخی در آن موضوع وجود داشته باشد و یا آثاری که نزد
محقق جمع آوری می شود منجر به خلق یک أثر جدید که متأثر از اثر اصلی می باشد شود .
-9مقایسه کردن برابری و شباهت دو اثر از یک ادبیات واحد به مانند برابری کردن میان ابومتام و
بحرتی به عنوان یک مقارنه محسوب منی شود  .آنچه که در کتاب اآلمدی به نام ( املوازنة ) آورده شده
است در زمره ادبیات تطبیقی قرار منی گیرد و دارای ارزش ادبی منی باشد  .این گونه است که بررسی

های نقادانه میان دو شاعر مرصی ( حافظ ابراهیم ) و ( احمد شوقی ) در زمره مقایسه ادبی به شامر
منی رود .هامنگونه که بررسی دو ادبیات سعدی و حافظ به عنوان روش ادبیات تطبیقی محسوب منی
شود چرا که هر دو اثر از یک ادبیات می باشد .
 -4و نیز اقدامی که در مقایسه میان شاعر انگلیسی ( ملنت ) و شاعر عربی ( أبی العالء املعری ) انجام
گرفت جز ادبیات تطبیقی بشامر منی آید چرا که هر دو آنها نابینا بودند و این مقایسه نتیجه ای
خاضعانه ای را در پی نداشت  .هر دو این شاعر نظریات جدیدی راجع به دین داشتند چرا که این دو
یکدیگر را منی شناختند و از یکدیگر تاثیر نگرفته بودند بنابراین تشابه آراء و جایگاه اجتامعی آن دو
ارزش تاریخی نداشت که بتوان در بررسی های تاریخی بر آن تکیه و اعتامد کرد .
-8و نیز بررسی شعر عربی نزد سعدی و متنبی در حوزه تطبیق و مقارنه بشامر منی رود چرا که
موضوع زبان ادبی هر دو آن که عربی می باشد مشرتک است مگر اینکه هدف آن بررسی ادبیات
شعر فارسی متأثر از شعر متنبی یا فردی غیر از متنبی باشد .
هامنگونه که بررسی مقایسه ای میان شاعران فرانسوی به نام کورونی و راسین یا میان باسکال و
مونتینی و یا بررسی مقایسه ای بین راسین و فولتیر جز ادبیات تطبیقی محسوب منی شود .
اسلوب و روش های بررسی تطبیقی :
یک محقق باید در زمینه ادبیات تطبیقی مسیرهای مشخصی را در پژوهش های تطبیقی دنبال کند
که عبارتند از :
-1محقق باید بعد از مطالعه دقیق دو موضوعی را برگزیند که در آن رشوط مقایسه ای را که نام
بردیم فراوان یافت شود  .و تحقیق و پژوهش را با موضوع اصلی و موثر رشوع کند و سپس آن را از
لحاظ فکری و فنی بررسی مناید و بعد از آن به موضوع تأثیر گذاشته بپردازد و پژوهش های کامل و
جامع را به طور خالصه وار مورد بررسی قرار دهد تا در آن ویژگی های اثر ادبی از لحاظ فنی و
موضوعی مشخص شود .
-2محقق خطوطی را که ادیب در موضوع اصلی دنبال می کند را مورد بررسی قرار می دهد تا تشابه
و تفاوت میان آن مطلبی که تأثیر پذیرفته و آن مطلبی که تأثیر گذاشته مشخص شود .
-9محقق بر متام جوانب ابداعی که با تأثیر از موضوع جدید ابداع شده و اشاره به اسلوب و طرح
تحقیق او دارد متمرکز می شود .
-4محقق نتایجی را که در خالل آن منجر به برپایی پژوهش ادبیات تطبیقی می شود خالصه می کند و
زمانی که این کار بر او الزم می گردد به ارزش گذاری آن نتایج می پردازد .

بحث پنجم  :رشایط یک پژوهش گر تطبیقی :
جای تعجب نیست که ما با اجتامع گروهی از محققان فرانسوی مواجه می شویم که در مشخص کردن
حدود آمادگی پژوهش گر تطبیقی به مانند رشایط زیر است :
-1یک پژوهش گر تطبیقی درواقع یک تاریخ نگار ادبی محسوب می شود که باید به طور کامل به
فرهنگ تاریخی مجهز باشد که این فرهنگ تاریخی به محقق این امکان را می دهد که اتفاقات و
حوادث را در طول تاریخ بگنجاند.
-2او باید مورخ روابط ادبی میان ادبیات ها در اکرث رسزمین ها باشد.
-9او باید آگاه به فراهم کردن زبان ها و ترجمه آن ها و از آن چه که او را در جستجوی زبان های
اصلی به او یاری می رساند باشد .
-4یک پژوهش گر باید با مصادر و مرجع ها آشنایی داشته باشد .
میادین فعالیت در حوزه ادبیات تطبیقی
فرصت ها و زمینه هایی وجود دارد که امکان بررسی و پژوهش آن ها را به یک محقق در زمینه
ادبیات تطبیقی می دهد که مهمرتین آن ها عبارتند از :
-1بررسی انواع ادبیات هامن پژوهش و تحقیق ادبی و تاریخی اثبات شده می باشد .که هدف از این
تحقیق بیان اصالت و تقلید و نیز منایان ساخنت پیرشفت نوع ادبیات در ادبیات های مختلف به
منظور پیگیری کیفیت انتقال از ملتی به ملت دیگر در خالل عرصهای مختلف می باشد .به مانند
عرصهای اسطوره ای یا تراژدی در میان یونانیان و سپس رومانی ها یا بررسی خرافات از زبان حیوان و
این که ابن مقفع چگونه این جنس نوع ادبی را وارد ادبیات عرب منوده است  .محقق در اکرث موارد
در بررسی خود نوع ادبی دو ادبیات مثل قصه رومانتیکی در ادبیات اروپا و تأثیر آن بر قصه عربی را
برمی گزیند .
-2بررسی موضوعات ادبی  :و آن این است که محقق قصه ای را مورد بررسی قرار می دهد که از
چارچوب ادبیات ملی به سمت ادبیات دیگر فراتر رفته به مانند بررسی داستان لیلی و مجنون در
ادبیات عرب و اینکه چگونه وارد ادبیات فارسی شده و بعد از آن وارد ادبیات ترکی شده و این که
چگونه در لباس جدید خود در قالب منایش نامه منظوم نزد احمد شوقی و صالح عبدالصبور به ادبیات
عرب بازگشته است

-9بررسی روش و سبک ادبی که به شکل ابزار ادبی به مانند سبک رومانتیکی ظاهر شده است و نیز
بررسی تأثیر آن سبک بر ادبیات اروپایی و ادبیات دیگر
-4بررسی منابع پژوهش گر که عبارتند از بررسی منابعی که نویسنده در ادبیاتش از ادبیات بیگانه
اتخاذ کرده است .و این دو منبعی که بر نویسنده تأثیر گذاشته است عبارتند از :
أ-منابع متفاوت در خالل مطالعه اش
ب :و یا تأثیر گذاری در چشم اندازهای رسزمین های دیگر .
ج  :بررسی تأثیر نویسنده بر ادبیات ملت های دیگر  :در این زمینه نویسنده بیشرتین تأثیر را بر
نویسندگانی که کتاب های بیگانه را نقل می کنند و یا در ادبیات آن ها تأثیر می گذارد را دارد کام
اینکه این تأثیر پذیری نیاز به وسعت اطالعات و تیزهوشی در منت و دقت و تحلیل دارد  .به مانند
تأثیر نویسنده مرصی عرب محمود تیمور از ( جی دی موباسان ) فرانسوی در داستان کوتاه یا تأثیر
شعر ابوالعلی املعری در شعر فارسی عمر خیام .
 :1بررسی رسزمین هامنطوری که ادبیات دیگر آن را به تصویر می کشد به مانند تصویر مرص در
ادبیات عثامنی و یا تصویر رسزمین حجاز نزد ادیبان فارس .
 :7بررسی ادیب یا شاعری که اثر او از حد و مرز ادبیات ملی فراتر می رود به مانند شکسپیر و تأثیر
او در ظهور مکتب رومانتیکی و (جوتیه ) و تأثیر او بر ادبیات اروپا
 :5بررسی آثار مرتجم پرطرفدار  :ادبیات تطبیقی در بررسی دو مرتجمی که دارای مقام و منزلت ادبی و
فرهنگی در میان ملت شان می باشد و نیز رشایطی را که ترجمه آن ها را در برمی گیرد و همچنین
انعکاس زبانی که در آثار و نوشته هایش از آن زبان ترجمه می کنند را مورد توجه و عنایت قرار می
دهد  .به مانند دکتور عبدالوهاب ع ّزام که تعدادی از دیوان های اقبال الهوری را به زبان عربی ترجمه
کرده است .
فصل سوم
منونه های تطبیق عامه در ادبیات تطبیقی
بعد از آنکه ما در دو فصل گذشته به صورت مخترص به موضوع پیدایش ادبیات تطبیقی و تحول آن
پرداختیم اکنون ما وارد ارائه منونه های تطبیقی و عمومی می شویم  .در این مبحث به مقارنه هایی
در میان حامسه های جهانی با انواع مختلفش می پردازیم و اشکال این شعرهای حامسی را به صورت

موجز و مخترص رشح می دهیم و در موضوع داستان های سمبولیک و شعر داستانی و داستان های
تخیلی نیز به همین شیوه عمل می کنیم
مبحث اول  :شعر حامسی
شعر حامسی نزد بسیاری از ملت های ما حضور داشته و به اوج فنی خودش در عرص نخستین نزد
یونانیان رسیده هامنگونه که این جنس ادبی ( شعر حامسی ) نزد هندوهای قدیم وجود داشته است و
این شعر حامسی در ایران هم در قرن  11میالدی ظهور یافته است .
حامسه
ملحمه یک واژه عربی قدیمی است که داللت بر نقطه جنگی می کند که در آن نقطه لشگریان
بایکدیگر درگیر می شوند و یا بخش هایی از گوشت است که در آن جا پراکنده می شود  .اما کلمه
ملحمه بر این اصطالح که داللت بر نوع جنس ادبی می کند و نزد اروپائیان به نام ( اپک ) شناخته
می شود به کار منی رود مگر در قرن جدید .
اما نزد غربی ها اولین کسی که دورمنای ملحمه را از لحاظ فنی مشخص کرد ارسطو در کتاب فن
الشعر بود  .خالصه سخن این است که ملحمه باید حول یک حادثه بچرخد و به ذات خودش کامل
باشد و برای خودش دارای نقطه آغاز و وسط و پایان باشد مبانند منایشنامه که دارای نقطه آغاز و
وسط و پایان می باشد .همچنان که می دانید ملحمه با اسلوب شعری رشوع شده است و به همین
صورت استمرار یافته و به ندرت حامسه ای داریم که نرثگونه باشد .شعر حامسی میراث ملت ها و
عظمت و افتخارات آن ها را و آن چه که از حافظه ملت ها اعم از قصه ها در ذهن آن ها جا دارد را
روایت می کند و عواطف و حامسه های آنان را به تصویر می کشد  .یکی از مهم ترین ویژگی های
شعر حامسی داشنت رنگ و بوی مردمی است  .حامسه ها قبل از تاریخ مدون بوجود آمده اند و
اغامض و نکات کور زیادی ظهور آن ها را احاطه کرده است  .با این همه شعر حامسی اصول و
تاریخی دارد اما با خرافات و اسطوره متفاوت است هامنگونه که جنگ طراودة در حامسه ایلیاذ دارای
اصلی تاریخی است و موضوع آن ایلیاذه می باشد .سوال  :اولین کسی که در نزد غربی ها دورمنای
ملحمه را از لحاظ فنی مشخص کرد چه کسی بود ؟ ارسطو در کتاب فن الشعر خود .
قهرمانان شعرهای حامسی انسان هایی هستند که ویژگی برش بودن در آن ها جمع شده و در پاره ای
از مواقع تا جایگاه الهه هم باال می رود  .بهرتین کسی که قهرمان حامسی را در شعر به تصویر می
کشد شاعر یونانی بنام ( هومیروس ) در قرن  17می باشد که در دو حامسه مشهور خودش به نام های
( ابلیاذه )و ( األودیسیا) این قهرمان را به تصویر می کشد.
حامسه های جهانی :

-1ایلیاذه  :این حامسه نوشته شاعر یونانی به نام ( میروس ) است که پیرامون الیاذه و جنگ طراوده و
یونان می باشد  .مورخان گفته اند این جنگ در سال  12و  19قبل از میالد اتفاق افتاده اما خود این
حامسه در قرن  13اتفاق افتاده است  .این هامن جنگ تحمیلی بود که ده سال طول کشید اما ایلیاذه
منحرصا به حوادث ماه پایانی این جنگ می پردازد .
الیاذه به صورت داستان عشق و جنگ است که قهرمانان آن از جنس برش و از جنس خدایان به طور
مساوی با یکدیگر درگیر می شوند  .و آن منظومه ای در بحر سداسی یعنی شش مرصعی است که این
بحر در نظم ملحمه به طور شایعی بکار رفته است  .ابیات شعر الیاذه  18822بیت است و به 24
رسوده تقسیم شده است که این تقسیم بندی به شخصی به نام ( أریستارخوس) در قرن دو قبل از
میالد نسبت داده شده است .
الیاذه جنگ پایانی طراوده و یونان را به تصویر می کشد و داستان این جنگ این است که شاهزاده
پاریس پرس پادشاه طراوده و همرس زیبای پادشاه را می رباید و درپی آن یونانی ها به فرماندهی
پادشاهشان به انتقام می پردازند  .قهرمان این جنگ ( أخیل) است که از صحنه جنگ پنهان می شود
به خاطر خشمی که از ( أجاممنون ) گرفته به خاطر اینکه یکی از اسیران او را غصب کرده اما او در
نهایت وارد جنگ می شود تا به کمک و یاری هم وطنان خویش بپردازد  .ورود او به جنگ به پیروزی
و کشته شدن هیکتور قهرمان جنگ طراوده می انجامد .و این جنگ با به تصویر کشیدن غم و اندوه
طراوده به خاطر قهرمانشان هیکتور پایان می یابد .
-2األودیسه  :اودیسه قهرمانی است که بعد از ایلیاذه هومیروس دوم می باشد که موضوع آن بازگشت
أودسیسوس از جنگ طراوده که بعد از ده سال پایان می یابد است  .همه کسانی که از جنگ طراوده
نجات یافتند بازگشتند به جز أودسیوس که الهه او را از ترک جزیره به مدت هفت سال منع کرد  .در
غیاب أودسیسوس فرماندهان جزیره برای برخورداری و به جایگاه رسیدن نزد همرس أودسیوس به نام
« بنیلوب » به هم رقابت می کردند و متام آن رقباء برای فرزندش « تلیامخوس» که هر روز از کسانی
که از جنگ برمی گشتند از پدرش اودسیوس سوال می کرد مشغول حیله بودند رسانجام الهه زیوس
دستور آزادی أودسیوس را می دهد که در باگشتش با خطراتی مواجه می شود و سپس به طور ناشناس
به خانه اش بازمی گردد و در غالب یک انسان پیر ظاهر می شود و وقتی می آید پرسش را می شناسد
و او را از توطئه رقبایش نجات می دهد  .نزدیکان آن رقیبان به انتقام از أدسیوس برمی خیزند اما پدر
و پرس جلوی آن ها را می گیرند و در آخر خدایان برای جلوگیری از خون ریزی وارد عمل می شوند .
-9ایلیاذه  :ما اشاره کردیم که رومیان شاگردان یونانی ها هستند علی رغم اینکه رومیان بر یونانی ها
پیروز شدند اما در مسئله ادبی دانشمندان رومی شاگردانشان را توصیه می کردند که از یونانی ها
بیاموزند و تقلید کنند .

شعر حامسی نزد رومیان پس از ترجمه حامسه اودیسه ظهور کرد که آن حامسه دوم هامن هومیروس
است .
فرجیل  :فرجیل در سال  72قبل از میالد به دنیا آمد و نظم الیاذه سال  92قبل میالد رشوع کرد و آن را
به  12کتاب یا بخش تقسیم منود که تعداد ابیاتش به حدود  3531بیت می رسد  .حامسه از جایی
رشوع می شود که از هومیروس به الیاذه منتهی می شود یعنی بعد از شکست طراوده رشوع می شود.
محور حامسه اینیاذه ماجراجویی های (اینیاس) هامن قهرمان طراوده است که سفرش را از طراوده
آغاز کرد و این سفر را به سواحل لیبی رساند و به شهر قرطانجه رسید و داستان عشقی میان إینیاس و
« دیدون» ملکه قرطانجه اتفاق افتاد و إینیاس از راه دریا از قرطانجه می رود و ملکه را ترک می کند
و او را نامید می سازد تا اینکه خودش را به دریا می اندازد و به صیقله می رسد و در آنجا ناخدای
کشتی مرگ را مالقات می کند و آن ها را به جهان دیگر منتقل می کند این ناخدا « کارون » نام
داشت که همراه با او از رودخانه « ستیکس» عبور می کند و بعد از آن به سواحل ایتالیا می رسد و
در آنجا بنیاد دولت رومانی در قرن  15قبل از میالد را پایه گذاری می کند .
-1شاهنامه  :نام چند کتاب فارسی زبان است که یا به صورت شعر و یا نرث می باشد  .مهمرتین حامسه
ماندگار از شاعر أبی القاسم فردوسی است در قرن  4و  8هجری است .این حامسه در وزن مزدوج و
بحر متقارب محذوف است .شاهنامه به داستان هایی می پردازد که داستان ها اسطوره ای و یا
پهلوانی و تعدادی هم تاریخی آمیخته با اسطوره و خرافات می باشد  .در شاهنامه سخن از چهار
سلسله پیشدادیان و کیانیان و اشکانیان و ساسانیان است که در این میان سلسله ساسانیان تاریخی می
باشد  .بر این اساس شاهنامه حاوی چند داستان در یک کتاب می باشد .
یکی از تشبهاتی که شخص را به بررسی پیرامون شاهنامه فرا می خواند نکته ای است که درباره
قهرمان یونانی « أخیل» در حامسه ایلیاذه و قهرمان فارسی اسفندیار که زرتشتی بود وجود دارد و آن
این است که هر دو در یک چیز مشرتک بودند  .و هیچ سالحی منی تواند به او صدمه بزند مگر از
ناحیه دو چشم که این دو چشم را بسته بود و آب مقدس وارد آن منی شد و آن هامن ناحیه ای بود
که رستم از این طریق او را به قتل رساند  .اما اخیل که داستانش معروف است که کشنت او از ناحیه
قوزک پا بود که برگی از درخت به قوزک پای او چسبیده بود و مانع نفوذ آب مقدس به آن ناحیه می
شد .
آیا وجود این تشابه برای اینکه پژوهشی در شاهنامه و الیاذه انجام شود کافیست؟ و چرا پژوهشگران
حوزه ادبیات تطبیقی به مانند این دو حامسه جهانی به پژوهش منی پردازند ؟

-8کمدی الهی  :اگر دو حامسه الیاذ و اودیسه خالی از رنگ و لعاب دینی هستنداما در حامسه انیاذه
رنگ دینی و روحی بیشرتی می بینیم  .در داستان کمدی الهی سخن از عجائب دنیای دیگر و سفر به
آن جا می باشد .فرجیل در مسئله پرداخنت به دین امتیاز بیشرتی از هومیروس دارد  .درحقیقت همین
پرداخنت به دین مشخصه متامیزی می باشد که اساسی برای تحول حامسه ها به سوی رنگ و لعاب
دینی می باشد .
حامسه دینی که دارای ویژگی سمبولیک و انسانی است رسبرآورد  .منونه ای از این نوع حامسه کمدی
الهی نوشته شاعر یزرگ ایتالیایی دانته در سال ( 1991-1218م ) می باشد که در نوع خودش بی نظیر
است و با دو حامسه ایلیاد و ادیسه هومیروس از لحاظ موضوع و سمبولیک کامال متفاوت است و
رنگ دینی دارد و موضوع آن سفر به جهان دیگر است و دانته در آن چیزی را وصف می کند که دیده
منی شود  .دانته در سفرش این دنیا را به دنیای دیگر نزدیک می کند و آن را در قالب شخصیت هایی
در حامسه اش آورده است و به توصیف اخالقیات آن شخصیت ها می پردازد .
او در این کتاب هم معارصان و هم گذشتگان را بویژه همشهریانش را که هم فضایل و هم رذائل
اخالقی آن ها را به خودشان می شناساند می بیند .خویشنت گرایی در جمالت او و در توصیف بغض و
نفرت شاعر از نقائض و رذایل اجتامعی و عشق او به فضیلت ها و اخالق متعالی حکمفرماست .
-1بهشت گمشده  :حامسه ای که ذکر کردیم به بهرتین وجه رنگ مردمی و دینی را به تصویر می کشد
.اما حامسه های مذهبی وجود دارند که از روح دین منحرف شده اند به مانند حامسه بهشت گمشده
از شاعر انگلیسی به نام میلتون که این داستان خروج آدم را از بهشت به خاطر فریب کاری شیطان
حکایت می کند  .شخصیت اصلی این داستان شیطانی است که از دین الهی برگشته است ( دین الهی
را رها کرده ) و در آن نویسنده نظرات بسیاری را از زبان شیطان نقل می کند و خواننده احساس می
کند که نافرمانی شیطان در همه جوانب آمیخته با تکربی غیر ناپسندانه ( پسندیده ) است که این
رویکرد در توصیف شیطان جدید است و از مکتب رومانیایی و از مترد متافزیکی آن ها زاده شده
است  .و نیز تعدادی حامسه به صورت نرث وجود دارد به مانند حامسه ( مغامرات تیلامک ) از
نویسنده فرانسوی « فینلون» در سال ( 1718-1181م ) .
مقارنه حامسه إنیاذه فرجیل با ایلیاذه هومیروس
-1فرجیل از نسلی است که به تقلید کردن از علامی یونانی اعتقاد دارد او درواقع علت و سبب ضعف
و ناتوانی هومیروس در حامسه اش است و نزدیک است اثر هومیروس را از بین بربد.
-2برتری هومیروس بر فرجیل در سبکی ذاتا زیبا و واضح او است .

-9انیاذه بعد از پیدایش تعداد زیادی از شاعران حامسی ظاهر گشته است و بعید است انیاذه به دور
از گسرتدگی باشد .
-4فرجیل در حامسه انیاذه خود از حیث یگانگی به سطح هومیروس منی رسد به عنوان مثال عشق «
دیدون » ارتباط قوی با موضوع برقرار منی کند و نیز قدرت بیان کافی را ندارد.
-8زمانی که حامسه هومیروس اثر معنوی بر روح ودین ندارد انیاذه نزدیکی بیشرتی بر دین و روح
دارد .
-1انجمن های یونانی و رومانی این دو اثر حامسی را برای آن دو نفر تنظیم و سازمان دهی کردند و
این دو حامسه از لحاظ سطح آگاهی و فرهنگی با یگدیگر تفاوت دارند  .انجمن هومیروس با اینکه
اصلی نیست لیکن انجمنی است که در آن گسرتدگی غالب می شود مگر اینکه انجمن روم انجمنی برپا
شده باشد و دانشمندان و ناقدان و خوانندگانی تعلیم یافته در آن انجمن وجود داشته باشد.
مبحث دوم  :قصه های سمبولیک
در این نوع داستان ها شخصیت ها و عنارص بارز رمز و سمبلی از ارزش ها و ویژگی هایی در واقعیت
های زندگی می باشد  .مهم ترین این داستان ها که از حد و مرز و ثغور محلی اش فراتر رفته عبارتند
از :
داستان حی بن یقظان  :ما این داستان را انتخاب کردیم چون رشوط مقارنه و تطبیق در این داستان
وجود دارد .این داستان در ادبیات های مختلف رسایت کرده است  .داستان حی بن یقظان برای آن
چه که ما در نظر داریم مبانند زمین حاصلخیزی می باشد .
داستان حی بن یقظان داستانی تخیلی و سمبولیک می باشد که تعدادی از فیلسوفان و دانشمندان و
ادیبان آن را به صورت داستانی زیبا در مضامین مختلف همراه با داللت ها و نشانه های فلسفی و
صوفیانه عرضه منودند.
اصل داستان حی بن یقظان :
أ -داستان سالمان و ابسال  :داستان سالمان و ابسال در پایان کتاب « تسع رسائل فی الحکمة و
الطبیعیات» نوشته شیخ ابو علی سینا آمده است که حنین بن اسحاق در سال  115-185آن را از
یونانی به عربی ترجمه کرده است  .خالصه داستان چنین است :
در یونان پادشاهی بود که صاحب فرزند منی شد و حکیم برای مشکل او تدبیری اندیشه کرد و پادشاه
بدون اینکه با زنی رابطه داشته باشد فرزندی برایش بدنیا آمد که نام او سالمان گذاشت و زنی زیبا و

جوان که به آن ابسال می گفتند به او شیر می داد  .و در این بین عاشق و دلبسته آن زن شد و زمانی
که پدرش از این عالقه نکوهیده مطلع شد خواست که با حیله ابسال را بکشد اما سالمان از این حیله
باخرب شد و با ابسال فرار کرد پادشاه وقتی متوجه نقشه آنان شد و نقشه آنان را بی اثر کرد و با
پرسش رشط بست که ابسال را رها کند اما آن دو تصمیم گرفتند که خود را در دریا بیندازند که در این
بین ابسال غرق شد و سالمان نجات یافت  .بعد آن اتفاق حکیم به او گلی داد که با بو کردن آن تسلی
خاطر یافت و توبه کرد  .سالمان زمانی که جانشین پدرش شد دستور داد تا این داستان را بنویسند  .او
در آن قصه می گوید  :طلب علم و پادشاهی جز مقامات کاملی هستند و درجات پست و پایین
کاملی را به انسان اعطا منی کند .
در این داستان اصطالحات به صورت سمبولیک می باشد که پادشاه مناد و سمبل عقل فعال و بانشاط
و حکیم سمبول فردی الهام گر و سالمان سمبل روح و جانی سخنگو و ناطق است که شایستگی افاضه
گری و بخشندگی را بعد از اینکه از جسامنیات دور شد پیدا کرد  .ابسال نیز سمبل یک نیروی حیوانی
و پست است و شکوفه نیز با آن سخنان عقلگرایانه مناد لذت جویی است .و نشسنت سالمان بر تخت
پادشاهی در حقیقت هامن رسیدن روح و جان به کامل واقعی است .این داستان منبعی برای شاعر
ایرانی به نام عبدالرحمن جامی در منظومه سالمان و ابسال است .
ب -یک نسخه خطی محفوظ در دانشگاه لیدن به نام سالمان و ابسال از شیخ ابوعلی سینا وجود دارد
که شاگردش ابوعبید جوزجانی آن را خالصه کرده است که خالصه آن چنین است  :سالمان و ابسال دو
برادر تنی بودند که ابسال برادر کوچکرت زیبا بود و رخساری درخشان داشت و عاقل و شجاع بود که
خانم برادرش عاشق او شد و او برای اینکه به هدفش برسد پیشنهاد داد تا با خواهرش ازدواج کند اما
جای خواهرش را در شب زفاف گرفت  .ابسال بعد از اینکه رعد و برق زد و چهره زن برادرش آشکار
شد به این نقشه پی برد و فرار کرد و مشغول جنگ برای استحکام پادشاهی برادرش شد  .ابسال زمانی
که از جنگ برمی گردد متوجه می شود که خانم برادرش هنوز عاشق اوست اما ابسال خواسته او را رد
می کند  .سپس همرس برادرش با آشپز و سفره چی توطئه می کند و در غذای ابسال سم می ریزند و
ابسال می میرد  .سالمان برادرش از مرگ ابسال محزون می شود و از پادشاهی کناره گیری می کند و
به دنبال پرستش خدا و دعا کردن رفت تا این که حال روشن بر او الهام شد ( راز کشنت برادرش را
متوجه شد ) و از قاتالن قصاص گرفت
ابوعلی سینا در کتاب اشارات خود و در قسمت نهم مقامات عارفین می گوید  :بدان که سالمان مثلی
است که برای شام آورده شده است و ابسال نیز مثلی است که برای مقام عرفانی شام زده شده است
و اگر شایسته این مقام باشید و اگر از قید و بند رها شوی رمز آن برای تو آشکار می شود .
داستان حی بن یقظان و روایات مختلف آن :

اوال  :روایت اول می گوید داستان حی بن یقظان نوشته ابن سینا می باشد که یک داستان فلسفی
سمبولیک در سه رساله است  :رساله اول حی بن یقظان و رساله دوم سالمان و ابسال و رساله الطیر
که رساله سوم می باشد  .اما خالصه داستان حی بن یقظان اینگونه می باشد :
دوستانی به قصد تفریح بیرون رفتند و در بین راه شیخ پیری را دیدند که نامش حی بود  .در این بین
گفتگویی میان حی و دوستان صورت می گیرد که ما آن صحبت هایی را که میان آن ها انجام شده را
به عنوان علم منطق می شناسیم که خود نویسنده آن را علم فراسة می نامد  .مطلب دیگری که
متوجه شدیم این بود که آن دو رفیق دوستان بدی بودندو نیز اینکه در میان آن ها شاهد دورغین هم
وجود داشت که آن هامن نیروی خیال است که انسان را به شک می اندازد  .در واقع انسان از طرف
راست خود در حصار نیروی خشم و غضب و از سمت چپ خود مورد محارصه نیروی قدرت و قوت
می باشد که راه نجاتی از آن دو جز مرگ وجود ندارد  .منونه این غرائض بد هامن دوستان بدی است
که انسان باید بویسله مجاهدت آن ها رسکوب کند  .حی بن یقظان می گوید  :مرزهای زمینی سه مرز
می باشد که حد و حدود آن مرشق و مغرب است و منظور آن مرکبات محسوس می باشد و مرز
مغرب که مقصودش هیوال است و مرز مرشق که منظورش هامن صورت می باشد است که بین این دو
مرز و عامل برشیت نشانه ها و عالمئی است که مشخص شده و هرگز منی تواند از آن عبور کند مگر
افراد خاصی که در جوشش چشمه آن شسته شده باشند زمانی که حقایق برایشان منایان شود شاید که
علم منطق آن ها متیز و معطر کند .
و نیز به رسزمینی که معدنی و نباتی و حیوانی است اشاره دارد و می گوید نقطه مقابل اقلیم انسان
اقالیم و منطق آسامنی است و افالک نه گانه و یا عقول نه گانه ای بر روی زمین و جهان هستی
سیطره دارد و علت العلل هامن ذات الهی می باشد.
حی بن یقظان از جهان زمینی صحبت می کند و می گوید جهان زمینی بر پنج پایه مرتب شده و نیز
می گوید در روی زمین ملتی به نام برره وجود دارد ( جمع بر به معنی نیکوکاری ) که به عنوان رمز و
سمبلی برای نیروی عقل آورده شده است  .و بدین گونه قصه پایان می پذیرد .
رموز  :در این داستان فلسفی و رمزی حی بن یقظان رمز و مناد عقل فعال و رفیقان مناد غرائز شهوانی
می باشد و آسامن های نه گانه هامن عقول نه گانه است و علت العلل هم هامن عقل ده گانه است .
دوما  :داستان حی بن یقظان از ابن طفیل می باشد  .بعد از ابن سینا تقریبا نیم قرن بود که فیلسوف
عربی به نام ابن طفیل در سال (  )851-821رساله دیگری به نام حی بن یقظان با روش داستانی و
رمزی نوشت که رنگ و بویی صوفیانه داشت و به فلسفه ارشاق فرامی خواند و رنگ و بوی ادبی نیز

داشت که توجه ادبا را به خود جلب می کرد و با استقبال فراوانی نزد غربی ها مواجه شد  .خالصه
داستان این گونه است :
کودکی در یکی از جزایر هند پایین تر از خط استوا و بدون پدر و مادر متولد شد چرا که آن جزیره به
خاطرارشاق نور بر آن یکی از معتدل ترین نقاط زمین بود  .و ِگل در آن جزیره تبدیل به خمیر شد و
به مدت طوالنی در آن جزیره بود تا اینکه برای متولد شدن و رویش شایستگی پیدا کرد  .گویی ابن
طفیل مایل است که داستان را از حالت افسارگسیختگی هر چند برای مدت اندکی دور کند  .داستان
دیگری که برای تولد آن کودک بیان می کند این گونه است که  :حی از خواهر پادشاه جزیره متولد
شده و این خواهر مخفیانه و عالرغم مخالفت برادرش با جوانی از جزیره مجاور ازدواج کرد و زمانی
که آن یچه بدنیا آمد مادرش آن را در تابوت قرار می دهد و اطراف آن را محکم می بندد و سپس
تابوت را به موج دریا می سپارد و امواج آن را به جزیره مجاور می برد و در هامن جزیره تخت ها و
بندها از یکدیگر باز می شود و کودک بیرون می آید و آهویی که فرزندش را از دست داده بود
رسپرستی بچه را به عهده گرفت به این صورت است که حی جای آن بچه آهو را می گیرد  .او بزرگ
می شود و از موهبت های بی نظیری برخوردار می شود و رشوع به اندیشیدن می کند و به افکار
زیادی که به جهان ماوراء الطبیعت متصل است می رسد و از طریق عشق و احساس به اندیشه ارشاق
راه یافت  .ناگهان فیلسوفی به نام ابسال وارد جزیره می شود تا مردم را به عزلت و گوشه نشینی
فراخواند  .او در آن جزیره حی را می بیند و با یکدیگر آشنا می شوند  .ابسال زبان جزیره را به او یاد
می دهد و سپس قوانین و رشایع آسامنی را برای او رشح می دهد و او را به به جزیره ای که از آنجا
آمده بود می برد و در آنجا هر دو تالش می کنند که مردم را به مسیر خودشان راهنامیی کنند اما
موفق منی شوند بنابراین آن ها قناعت می کنند به اینکه حقایقی که آن ها از طریق فطرت و عاطفه
به آن راه یافته بودند به قلب های عامه مردم نفوذ منی کند و متوجه شدند که حکمت و رشیعت و
همراه شدن با آن توسط عقل و درک مردم عامه به اندازه فهم و درک آن ها برایشان آسان است و به
همین خاطر آن دو به مردم توصیه کردند که بر دین اجدادشان ماندگار باشند  .ابن طفیل در مقدمه
داستانش اعرتاف می کند که از داستان ابن سینا تأثیر گرفته است .
سوما  :داستان « الغربیة الغربیة » سهوردی که هامن شهاب الدین یحیی حبشی معروف به صوفی
مقتول که در سال (  875ه ) کشته شده و نوشته هایش به زبان عربی و فارسی است داستانی را به
عنوان الغربیة الغربیة نوشت  .او در حقیقت با اینکار می خواست داستان حی بن یقظان را بازنویسی
کند  .وی در مقدمه داستان می گوید :
زمانی که داستان حی بن یقظان را دیدم عالرغم این که کلامت روحانی بسیار عجیبی داشت و اشاراتی
عاری از تلویح داشت با این وجود فضایلی داشت که برآن شدم این داسنت را به طرز دیگری بیان کنم

و نام الغربیة الغربیة بر آن بگذارم  .در این داستان حی سمبل فردی متصوف است که تالش دارد
مقاماتی را طی کند که از این طریق به محبوبش که هامن خداوند است برسد .
سهوردی داستان را اینگونه آشکار می سازد  :او با برادرش عاصم از رسزمین ماوراءالنهر به شهر قیروان
سفر کرد و در آنجا اسیر و به غل و زنجیر کشیده می شوند و به چاه عمیقی که مناد چاه شهوت است
انداخته می شوند  .در این داستان نظرات و عقاید او و برادرش عاصم هامنگونه که از نامش پیداست
مناد عقل است  .و هدهدی در شب مهتابی در حالیکه در منقارش کتابی بود از سمت راست سواحل
رسزمین و از مکانی مبارک منایان شد و به آن دو دستور داد تا سوار کشتی شوند تا با موجی که مبانند
کوهی بلند بود به سوی کوه سینا روانه شوند تا در آنجا صومعه که هامن خداوند است را ببینند .آن
ها جمجمه های عاد و مثود را که مناد افراد گمراه می باشند را دیدند و به سمت کوه باال رفتند و در
آنجا پدرشان را که بسیار پیر شده بودند دیدند  .نزدیک بود آسامن و زمین از دیدن جامل و جالل او
دو نیم شوند  .گویی که او سمبلی برای رسیدن به اوست و از پروردگارش می خواهد تا او را از زندان
قیروان نجات دهد  .بدون اینکه دستور به بازگشتش بدهد به او می گوید اگر بخواهد امکان بازگشت
به سوی او را دارد .و بازگشت او به زندان قیروان مناد این است که صوفی منی تواند در نهایت از
خواسته های زمین رهایی یابد  .در راه سفر شیری او را می بیند که آن شیر سمبول خشم است و نیز
در راه سفر دو مار می بیند که این دو مار هم مناد شهوات است  .آن سفر سفر سختی بود و سهوردی
رنج سفر را سمبول رنج و سختی صوفی در راه رسیدن به شناخت و معرفت خداوند و عشق الهی
اتخاذ می کند  .او این سفر را با این سخن پایان می دهد و می گوید  :خداوند ما را از قید و بند هیوال
و ماده که هامن قید و بندهای جسامنی است نجات داد .
چهارم  :داستان اسکندر و حکاین صنم و پادشاه و فرزندش
این داستان قدیمی در قرن سوم قبل میالد اتفاق افتاده است که آن آمیخته ای از دو قصه در آن واحد
می باشد که داستان اولی طواف اسکندر ذوالقرنین می باشد تا اینکه به کوه رسندیب می رسد و در
آنجا بتی بزرگ را می بیند که روی آن نوشته قدیمی می باشد و از آن عابد حکیم می خواهد که آن
نوشته را بخواند و او نیز رشوع به خواندن داستان بت و پادشاه و فرزندش می کند  .اکنون وارد و
شباهت های داستان حی بن یقظان ابن طفیل و بعضی تفاوت های میان آن دو می شویم .
خالصه داستان اینگونه است که یکی از پرقدرت ترین پادشاهان زمین که فقط یک دخرت دارد از
منجامن می خواهد تا طالع او را ببینند  .منجامن طالع او را می خوانند و به او می گویند که دخرت او
فرزندی به دنیا می آورد و با خطرات زیادی مواجه می شود و آن فرزند مهلکه های خطرناکی را برپا
می کند بنابراین پادشاه تصمیم می گیرد که دخرتش را از انسان ها دور کند تا مردی به او برخورد نکند
و برای او قلعه ای مستحکم ساخت و معلمی برایش در نظر گرفت اما دخرت روزی با گروهی مواجه

شد که در آن گروه جوانی زیبا که پرس وزیر بود را خواست و از او خواست تا با خواسته اش موافقت
کند و از او دارای فرزندی شد و وقتی آن فرزند را بدنیا آورد او را در صندوقی قرار داد و به امواج
دریا سپرد و امواج دریا او را به ساحل جزیره ای برد که در آن جا آهویی او را پیدا کرد و به او شیر
داد و او را بزرگ منود و الی آخر...
مقارنه میان داستان صنم و داستان حی بن یقظان ابن طفیل :
وجه تشابهات میان داستان حی بن یقظان ابن طفیل و داستان صنم بسیار است  .از جمله تشابهات
آن دو :
-1هر دو قهرمان داستان از افراد درون قرص پادشاه بودند
-2هر دو آن ها در صندوقی گذاشته شدند و مادرانشان آن ها را با دعا همراه کردند و به دریا سپرده
شدند و توسط دریا به ساحل جزیره برده شدند.
-9هر دو آن ها توسط آهو پرورش یافتند.
-4دو کودک بعد مرگ آهو به سوی شناخت مادیات روی آوردند
-8هر دو آن ها باهوش و عاقل بوند اما حی بن یقظان در هوش و ذکاوت بر دیگری برتری داشت.
-1هر دو قهرمان داستان خلق و خویی داشتند و اخالق قهرمان داستان صنم از نوع و جنس اخالق
حیوانی بود که رسکشی و حمله می کرد و خون ریز بود اما حی در زمینه اخالقیات نظری داشت که
می گفت  :انسان باید هوشیار باشد که از مادیات و سیر و سلوک در آن جلوگیری کند .
-7هر دو قهرمان داستان برگ درختی را برای پوشاندن عورتشان استفاده می کردند.
-5در هر دو داستان شخصی تازه وارد می آید که در داستان صنم اشخاص تازه وارد پرس وزیر و فرزند
قهرمان داستان که نامش شمس است بودند که به آن جزیره تبعید شده بودند و فرد تازه وارد داستان
حی مردی عارف بود که متایل به دوری و عزلت از مردم را داشت .
 -3شخص تازه وارد در هردو قصه به تعلیم زبان می پرداختند اما با در روش متفاوت به تعلیم می
پرداختند  .در داستان صنم با روش اشاره و کشیدن تصویر بر روی شن به تعلیم می پرداختند در
حالیکه روش تعلیم در داستان حی به صورت مربی گری بود .
-12قهرمان داستان صنم در هامن جزیره ماندگار شد و تا عرش اوج گرفت اما قهرمان داستان حی
همراه دوستش ابسال به جزیره برمی گردند.

پنجم :داستان سالمان و ابسال نوشته عبدالرحمن جامی :
این داستان به صورت منظومه شعر فارسی است در وزن مزدوج که از رسورمان عبدارحمن جامی
است که ما در اینجا به نقطه اتصال محکمی به داستان سالمان و ابسال که حنین بن اسحاق آن را از
زبان یونانی به عربی ترجمه کرده است اشاره می کنیم و نیز به تاثیر جامی از ابن سیناو ابن طفیل از
لحاظ فلسفی و صوفیانه اشاره می کنیم .
خالصه داستان بدین رشح است  :سالمان فرزند پادشاه یونان از هیچ زنی بچه دار منی شد اما با تالش
دانشمندی ساحر فرزندی برای او متولد شد که نامش را سالمان نهاد .سالمان عاشق زنی که به او شیر
می داد شد و همراه او به سمت جزیره فرار کرد و بعد اینکه کار آن ها فاش شد هیزم جمع کردند و
آتشی روشن منودند و خودشان را در آن آتش سوزاندند .اما ابسال آتش گرفت و سالمان نجات یافت و
به قرص رفت و بعد از اینکه از سوز عشق رهایی یافت بر عرش نشست و فرار کرد.
داستان در رمز ها و منادهایش دور از قصه حی بن یقظان نیست و سالمان در این داستان سمبل روح
و ابسال سمبل جسمی است که با مرگ پایان می یابد تا روح نجات یابد وبه رستگاری و سعادت
جاودانه برسد.
داستان حی بن یقظان در ادبیات اروپا
-1ترجمه :رساله حی بن یقظان ابن طفیل در سال 1941م به زبان عربی ترجمه شده بود و سپس در
سال  1171م تحت عنوان « الفیلسوف املعلم نفسه» به زبان التین ترجمه شد و از زبان التین به
انگلیسی ترجمه شد و در سال  1322م به زبان روسی ترجمه شد و در سال  1391م به فرانسه ترجمه
شد و نویسنده ایرانی سعید نفیسی آن را تحت عنوان « زنده بیدار» به فارسی ترجمه کرد.
-2تاثیر و تاثر  :نویسنده اسپانیایی بنام « بلتاسارجراثیان» در داستان خود به نام « النقادة » از داستان
حی بن یقظان تاثیر پذیرفته است  .کتاب النقاده نقدی بر برابری ها و تقلید در عرص نویسنده در سال
( 1185-1121م ) می باشد که مشابهت زیادی با داستان ابن طفیل دارد که در فصل اول داستان این
شباهت ها دیده شده است.رشق شناس اسپانیایی «جارثیاجومس» داستان را که با زبان عربی نوشته
شده که نسخه خطی آن در اسکوریال است و اساس داستان این طفیل و بلتارس در یک زمان می باشد.
از زمانی که داستان حی بن یقظان در اروپا شناخته شد در دو قرن  15و  13قبل از فیلسوفان اروپایی
با استقبال زیادی مواجه شد .که این بخاطر اعتقاد مردم بر قدرت فطری انسان در راهنامیی کردن به
سوی فضیلت ها بود  .و به همین علت قصه حی بن یقظان تاثیر گسرتده ای در ادبیات اروپایی
گذاشته است.

داستان رابیین سون کروزو نوشته دانیال دیفو :دانیل دیفو داستانی دارد که به شهرت رسیده است که
این داستان رابینسون کروزو است که پیوسته مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است.
خالصه داستان :داستان رابینسون کروزو به علت شهرت و کرثت انتشار آن نیازی به خالصه کردن آن
نیست  .با این حال اشاره ای به این داستان ایرادی ندارد  :رابینسون از یک خانواده ثرومتند بود که به
سفرهای دریایی عالقمند بود  .در یکی از سفرهایش به آفریقا کشتی بر اثر طوفان وحشتناکی شکسته
شد که باعث شد متام رسنشینان کشتی جز رابینسون که خودش را به امواج سواحل جزیره آمریکای
جنوبی انداخت از بین بروند .رابینسون آن جزیره را خالی از سکنه دید بنابراین به فکر زندگی در آن
جزیره افتاد .اوسوار بر تخته ای چوبی از باقی مانده های کشتی شکسته شد و به کشتی برگشت و
آنچه را که احتیاج داشت را از از آن کشتی بیرون برد  .کروزو در آن جزیره کشاورزی می کرد و از این
طریق تغذیه می کرد  .در یک روز جای پای انسانی را دیدکه با دیدن آن جای پا بسیار ترسیدو آن شب
با نامیدی خوابید اما او به یاد آیه ای در کتاب مقدس افتاد که می گفت:من را در روز سختی فراخوان
بخوان و من تو را نجات خواهم داد و تو نیز من را ستایش می کنی .او به خواندن کتاب مقدس
پرداخت .یک روز عده ای از انسان های نخستین را دید که از گوشت انسان غذایی را در ساحل جزیره
می پزند و در روز دوم بعد اینکه آن از آنجا رفتند استخوان های آدم و باقی مانده جسدهای پاره پاره
پیدا کرد و با دین این صحنه ترسید  .و بعد از یک سال گروه دیگری را دید در حال آماده کردن غذایی
از گوشت انسان بودند او تصمیم گرفت که آن ها بسوزاند که عده ای از آن ها سوختند و باقی آن ها
فرار کردند  .رابینسون توانست یکی از زندانیان را نجات دهد او را فرایدای «جمعه» نامید و متوجه
شد که از خانواده ای انگلیسی است  .رابینسون رشوع به کمک فرایدای در ساخنت کشتی کوچکی کرد.
او یک بار دیگر برای آزادکردن زندانیان از دست آدم خوارها تالش کرد که یکی از آن زندانیان پدر
فرایدای بود  .در آن روز رابینسون کشتی دید که پشت آن عده ای زندانی بود  .بعد اینکه در ساحل
لنگر انداختندبه آن ها حمله کرد و عده ای از دزدان دریایی را کشت و زندانیان را آزاد کردو رابینسون
همراه فرایدای به انگلیس بازگشت و در آنجا خاطراتش را که در دسامرب سال  1151م و بعد از 15
سال و دو ماه و نوزده روز بازگشت را ثبت کرد.
دالیل انتشار داستان حی بن یقظان در ادبیات اروپا:
-1بعد از اینکه « ادوارد بوکلی» قصه خطی حی بن یقظان را بعد از ترجمه « سیمون اوکلی» ترجمه
کرد به طور گسرتده ای در انگلستان انتشار یافت  .جای هیچ گونه شکی برای کسی باقی مناد که متام
فعاالن در ادبیات در انگلستان در نیمه دوم قرن هفده آن را کشف کردند.

-2عاقالنه نیست که «دانیال دیفو» نویسنده داستان رابینسون کرزو داستان حی بن یقظان را نخوانده
باشد در واقع او عطا بخش کرثت انتشار و توجه پژوهشگران به این داستان است.
-9سخن شاعر و منتقد انگلیسی « الکسندر بوب» به آن تاکید می کند و می گوید :داستان « الکسندر
سیلیکرک» و داستان حی بن یقظان هر دو منونه هایی برتر در نزد دانیل یوفو زمانی که داستان
داستان « رابینسون کرزو » را نوشت بود.
مبحث سوم  :شعر داستانی
این نوع جنس ادبی در جهان اسالم از قرن سوم هجری و در اروپا در قرن دوازده م ظاهر شد  .در
اروپا قصه های اقتباسی از اساطیر یونان وروم به مانند قصه «طراوده» و «إینیاس»و«اسکندر»و«طیبة»
ظاهر شد.داستان اسکندر را نظامی گنجوی امیر شعرای داستان ایران به نظم کشید.
در دنیای اسالم داستان های شعری زیادی به ویژه در ادبیات فارسی و بعد از متحول شدن زبان فارسی
و استقالل این زبان در قرن چهارم هجری ظاهر شد که زبان عربی مشارکت فعالی در انتشار فرهنگ
و تاریخ اسالم داشت  .شعرایی بودند که وزن مزدوج در عرص عباسی اول را که رایج بود را به کار
گرفتند .ابن معتز این وزن را در ارجوزه ای که در دیوانش است و متضمن تاریخ خالفت معتضد است
را به کار گرفت  .این قصیده شامل  422بیت است و اسلوبی که ابن معتز در این قصیده در پیش
گرفته و بعدها فردوسی هم به آن در شاهنامه که هامن حامسه فارس ها است و در زبان فارسی به
مثنوی معروف است تکیه می کند به کار گرفته است .تالش های زودهنگامی برای بکارگیری بحر
مزدوج توسط یکی از شاعران بنام أبان بن عبدالحمیدالحقی که در سال 222هجری متوفی شد صورت
گرفت .ابن ندیم می گوید :این وزن اختصاص پیدا کرد به نقل کتاب های نرثی در بحر مزدوج و نیز
نقل کتاب کلیله و دمنه یا کتاب سیره اردشیر یا سیره انوشیروان  .همچنین در به نظم درآوردن بعضی
وقایع تاریخی که عده ای از شعرا به این کار پرداختند تالش هایی صورت گرفت اما این تالش ها از
بین رفت و بجز مقدار اندکی از آن که ابن عبدربه در کتاب عقد فرید خود و ابن معتز در مقدمه
قصیده طوالنی که در بحر مزدوج رسوده است باقی منانده است.
ابن عبدربه در سال ( 927-241ه ) یه ارجوزه در  948بیت دارد که به جنگ های نارص عبدالرحمن می
پردازد و می گوید :قلعه ها را یکی پس از دیگری فتح منود و او در موضوع امنیت از همه مردم
توصیه بیشرتی کرد  .او همچنان رسزنده راه جنگ را پیمود و هیچ شیطانی را در رسزمینش باقی
نگذاشت.
خالصه مطلب این است که این عرص سامانی شاهد تولید شعر داستانی و پیرشفت و تحول این جنس
ادبی که با شعر حامسی نزد دقیقی طوسی آغاز شد می باشد و نیز شاهد تالش برای به نظم کشیدن

داستان های عاشقانه نزد بلخی که داستان یوسف و زلیخا را به نظم کشید و نیز رودکی که کلیله و
دمنه را به صورت شعر درآورد بود.سپس ابوالقاسم فردوسی یک حامسه مشهور بنام شاهنامه را خلق
کرد.سپس نظامی ملقب به امیر شعر داستانی در ایران ظهور کرد که منظومه ارزشمندی در این زمینه
معروف به خمسه نظامی که شامل ( مخزن االرسار و خرسو و شیرین و هفت پیکر و اسکندرنامه و
لیلی ومجنون) می باشد را دارد.
می بینیم که شعر داستانی از چشمه های متعددی سیراب می شود  .بعضی از این چشمه ها به مانند
وامق و عذراء ایرانی قدیم هستند و بعضی از این ها ایرانی آمیخته با عنارص یونانی به مانند داستان
اسکندرنامه نظامی گنجوی و بعضی به مانند داستان لیلی و مجنون عربی هستند و این قصه هایی که
شاعران فارسی به نظم کشیده اند تبدیل به یک الگوی قابل تبعیت شدند .در این میان داستان یوسف
و زلیخا را برای کار تطبیقی برگزیدیم.
داستان یوسف و زلیخا در ترازوی ادبیا ت تطبیقی :این داستان دینی دارای تاثیرات عمیقی در ادبیات
های اسالمی بود که بسیاری از شاعران مسلامن به آن توجه داشتند و تا حد یک داستان عاشقانه
صوفیانه متحول شد .و همینطور شاعران و نویسندگان بیگانه نیز به این داستان اهمیت دادند.
پایه های این داستان :
-1این داستان اصل و اساسی در ادبیات مردمی ارسائیلی دارد که این ریشه مردمی داستان وارد تفسیر
داستان یوسف در قران شده است و آن چیزی که اصل و اساس ارسائیلی دارد با آن چیزی که در
مصادر عربی وارد شده بسیار نزدیک است و سپس شاعران جاهایی از این داستان را وارد داستان
خودشان کردند.
-2داستان از منظر مفرسان :روایات زیادی در تفاسیر وارد شده که بیشرت این روایات در تفسیر طربی و
تاریخ طربی می باشد که این روایات را ثعلبی جمع آوری کرده و هم سان سازی منوده و به صورت
یک شکل داستانی زیبا به آن جریان داده و همین صبغه داستانی تاثیر مهمی در داستان های شعری
که شاعران ایرانی و ترک به آن پرداخته اند داشته است.داستانی که ثعلب به هم بافته است بسیار به
هم پیوسته و از لحاظ عنرص به هم مرتبط است .مفرسان این داستان ثعلبی را رسهم کردند و آن را
بعد از اینکه مطمنئ شدند که او هیچ حاللی را حرام و هیچ حرامی را حالل منی کند تفسیر منودند.و
از زیبایی های یوسف روایت های زیر را نقل کردند.
أ  :از ابی سعید خرضی روایت شده که پیامرب می فرماید :شب زمانی که من را به سمت آسامن می
بردند یوسف را دیدم و گفتم ای جربئیل او کیست ؟ و جربئیل جواب داد او یوسف است .و از او
پرسیدند ای رسول خدا یوسف را چگونه دیدی ؟ گفت به مانند ماه شب چهارده.

ب  :از کعب بن احبار روایت شده که می گوید :قسم به خداوند که دو سوم زیبایی را به یوسف داده
و یک سوم باقی مانده را بین مردم تقسیم کرده و زیبایی او مبانند روشنایی روز است.
ج  :از وهب بن منبه روایت شده که می گوید  :زیبایی ده بخش دارد که یوسف نه تا آن را دارد و
یکی برای سایر مردم است.
ه  :از عبدهللا بن مسعود روایت شده که پیامرب می گوید :جربئیل فرود آمد و گفت :ای محمد خداوند
به شام می فرماید که زیبایی یوسف را از نور کرسی خودم گرفتم و زیبایی تو را از عرش خودم گرفتم.
و نیز آن خوابی را که یوسف در صبح دید و توطئه ای که برادران برای او رسهم کردند و داستان گرگ
و بردن او به مرص و همه اتفاقاتی که در داستان ثعلبی و تاریخ طربی و تفسیر آن آمده یک زمینه
مناسبی برای شاعران شد.
داستان یوسف زلیخا عبدالرحمن جامی :
جامی روایت های اسالمی را که احساس می گرد با اهداف صوفیانه خودش تناسب دارد آن قسمت ها
را به عنوان منبع داستان خودش در نظر گرفت.داستان او جایگاه رفیعی را در منظومه هفت پیکر او
اختصاص داد .که این منظومه را با پرداخنت به موضوع زیبایی یوسف آغاز می کند.
در این داستان یک نوع هرن در بافت خیالی آن و نیز در بحث به تصویر کشیدن عشق زلیخا به
یوسف که جز ابداعات و کارهای استادانه شاعر است وجود دارد.
پژوهش و تحقیق تطبیقی داستان یوسف و زلیخا :
ریشه های داستان -1 :یکی از ریشه های داستان میراث مردم ارسائیلی است  :که این داستان های
ارسائیلی ( داستان های خرافی )چگونه وارد قرآن کریم شده است؟
از سعدبن ابی وقاص روایت شده که می گوید :زمانی که قرآن کریم در مکه بر پیامرب (ص) نازل می
شد برای یارانش قرائت می کرد .یکی روز عده ای از اصحاب و یاران به او گفتند :ای رسول خدا کاش
داستان هایی از قرآن کریم برای ما می خواندی که در آن امر و نهی نبود تا قلب هایامن روح و جان
می گرفت .در همین إثناء فرمایش خداوند وارد شد « که ما بهرتین و زیباترین داستان ها را برای شام
تعریف می کنیم»
داستان هایی که در قرآن آمده است جدای آن معلومات تاریخی و در آن عربت ها و حکمت هایی
نهفته است که می شود آن را یک مدرسه اخالقی تلقی کرد .اما به چه علت آن را ارسائیلیات می نامند

بخاطر اینکه ساخته و پرداخته یهودیانی است که مسلامن شدند و این داستان را همراه تفسیر سوره
های کریم وارد قرآن کردند.
-2تاریخ طربی هم متضمن روایات مفصلی از داستان یوسف است که مبتنی بر آن تفاسیری است که
برای آیات سوره های قران کریم آمده است که در واقع به اسلوب ارسائیلی بازمی گردد.
یکی دیگر از ریشه های این داستان  :کتاب قصه های انبیاء نوشته ثعلبی است  .و دیگری روایاتی
است که از وهب بن من ّبه نقل شده  .و اصل پنجم روایاتی است که از عبدهللا بن مسعود نقل شده
است.
داستان یوسف در شعر شاعران ایرانی و اسالمی :
-1ابوالقاسم فردوسی  :فردوسی اولین شاعری است که داستان یوسف و زلیخا را در قالب شعر به او
نسبت دادند  .او این داستان را بعد از اینکه شاهنامه را کامل کرد به نظم درآورد  .در واقع این
داستان را به عنوان یک عمل تقوایی و عبادی انجام داد و با این کار میخواست گناه سپری کردن
عمرش را در به نظم کشیدن زندگی پادشاهان گذشته ایرانی که رسشار از غلو و دروغ بود بپوشاند.
در مقدمه منظومه یوسف و زلیخا می گوید :به راستی که من از کاشنت این بذرها خسته شدم و مهری
بر قلب و زبانم زدم و دیگر اسم های دروغین بر زبان منی آورم و دیگر منی خواهم با سخنان خود آب
و تابی به کالم خود بدهم .دیگر تخم فتنه و گناه را منی پاشم و نور هدایت نزد من جایگزین تاریکی
شده است من از افریدون قهرمان خسته شدم من را چه کار دارم که او عرش ضحاک را از بین بربد دمل
از پادشاه کیقباد و تخت کیکاووس که باد آن را حمل کرد گرفت به راستی عقل آدمی این نوع حامقت
را به متسخر می گیرد .بعد از آن درباره قصه سخن می گوید :من می خواهم برای تو داستانی بنویسم
که این داستان از زبان قدماء نیست اما جز یک سخن یک فرد با صداقت و مبارکی است.
در مقدمه داستان نام دو شاعر ابواملوید بلخی و بختیاری که قبل از او به نظم داستان یوسف زلیخا
پرداختند اما هر دو منظومه آن ها مقود شده ذکر می کند که مجالی برای پرداخنت به آن نیست.
عالرغم آنچه که در کتاب تاریخ ادبیات ایران نوشته دکرت ذبیح هللا صفا آمده است انتساب این منظومه
را به فردوسی تکذیب می کند و آن رسو صداهایی که از این حرف بپا خواست و آن چه را که نیز قبال
صفا گفته بود که این منظومه منتسب به شاعر حامسی فارسی نیست باعث ایجاد شک و ابهاماتی
شد  .البته انسجام و پیوستگی که میان اجزاء و عنارص این منظومه وجود دارد در واقع به ِرنج کار (
روش کار ) فردوسی می خورد اما مسئله ای باعث شده که بگویند این منظومه مال او نیست این
است که نسبت کلامت عربی در این منظومه از نسبت کلامت فارسی که در شاهنامه آمده است بیشرت
می باشد .که این مهمرتین دلیل کسانی است که درواقع در انتساب این منظومه به فردوسی شک

کردند .به نظر ما ( نویسنده کتاب ) این استدالل قابل توجه نیست چرا که شاعر در زیاده روی بر
استفاده نکردن کلامت عربی در متون فارسی پشیامن شده است .لیکن دکرت ذبیح هللا صفا این انتساب
را نپذیرفته است  .و نویسنده هر کس که باشد ما کاری به این که نویسنده چه کسی است نداریم چرا
که این منظومه دارای ازرش ادبی است.
-2عبدالرحمن جامی  :اگر منظومه منسوب به فردوسی که مترکزش بر روی یوسف بوده است و هیچ
نقش مهمی به زلیخا نداده است اما جامی به طور حتم به این قصه از لحاط فنی پرداخته است و
داستان را به طور مساوی میان یوسف و زلیخا تقسیم کرده است.
زیبایی یوسف در این قصه سهم بسزایی را دارد  .او به توصیف زیبایی یوسف در جایگاهی که در آن
نزد آدم ابی البرش عرضه شده است می پردازد که در آن جایگاه همه انبیاء در درجات متفاوت به
صف ایستاده اند و آدم به آنها نگاه می کند.
عشق صوفیانه در منظومه یوسف و زلیخا جامی  :موالنا عبدالرحمن جامی در پرتو الهام خیال
پروازگرش ( اوج گرفته اش ) تصاویر و جایگاه هایی را خلق کرد که به قصه زیبایی و جامل داد.
او بر عشق صوفیانه مترکز کرد و به همین خاطر منظومه یوسف و زلیخا جامی به مانند نگینی
درخشان در ادبیات فارسی به شامر می آید و زیباترین قصه عشقی که ادبیات فارسی آن را در میان
قصه های عاشقانه می شناسد است .و به همین خاطر تاثیرات آن از مرزهای فارسی به ملت های
اسالمی دیگر به خصوص ادبیات ترکی و هندی اسالمی فراتر رفته است.
بارزترین پدیده در قصه جامی تحول روحی زلیخا است که در او منایان می شود چرا که در سکانس
پایانی داستان زلیخا از عشق یوسف متحول می شود زیرا که ایامن قلب او را رسشار کرده است.
این اندیشه بذرهای صوفیانه را که غزالی در کتاب مکاشفه القلوب خود به آن اشاره کرده است
دربردارد .او در آن کتاب داستان یوسف و زلیخا را در باب عشق آورده است.
غزالی می گوید « :گرایش آدمی به چیزی را عشق می گویند که اگر متایل او قوی باشد به آن عشق
می گویند شام به زلیخا منی نگرید که عشق به یوسف با او کاری کرد که همه اموال و زیبایی اش را
بخشید...روایت شده وقتی که با یوسف ازدواج کرد از او گوشه نشینی اختیار کرد و به عبادت می
پرداخت و از او به سمت خدا جدا شد و گفت  :ای یوسف من عاشق تو بودم قبل از اینکه خدا را
بشناسم و زمانی که خدا را شناختم عشق به او عشق دیگری را برای من باقی نگذاشت.
تاثیر داستان یوسف و زلیخا جامی بر شاعران اسالمی :

شاعر ترک حمدی  :حمدی در سال  341ه وفات کرد  .اسم او حمدااله چلبی است که معارص
عبدالرحمن جامی است و فرزند دوازدهم پدرش است که رشایطش شبیه به رشایط یوسف پیامرب در
میان برادرانش بود که همین مسئله او را برای به نظم درآوردن داستان یوسف و زلیخا تشویق کرد.
حمدی و منظومه منسوب به فردوسی  :شاید بشود گفت که حمدی روش فردوسی را برای دکراسیون و
ترتیب حوادث داستان خود به کار گرفته است  .هامنگونه که حمدی از خیال خودش برای به تصویر
کشیدن بعضی از این حوادث استفاده کرده است و داستان گرگ و یوسف را کمی پیرشفته تر کرده
است و همچنین در بحث شیفته شدن مردم به زیبایی یوسف بعضی تفاصیل را که از تراوشات فکری
و خیالی خودش است اضافه منوده .
حمدی و جامی  :منظومه جامی نه سال از منظومه حمدی سابقه بیشرتی دارد هامن وقایعی را که
جامی بعد از فروخته شدن یوسف می آورد هامن سکانس ها را حمدی نیز می آورد.
حمدی بر جامی برتری دارد زیرا که او داستان یوسف را تا هنگام فروخته شدن یوسف در مرص و
ظاهر شدن زلیخا در آن صحنه حوادث روایت می کند و آن جاست که شاعر فرصت مناسب را برای
روایت حوادث زندگی زلیخا تا ازدواج او با یوسف پیدا می کند اما جامی دوران جوانی یوسف را ذکر
می کند و سپس به طور ناگهانی به بیان کودکی زلیخا و روایت حوادث او می پردازد .با این وجود می
بینیم که جامی تاثیرات عمیقی را بر حمدی داشته است .حمدی فقط حوادث را به شیوه جامی نقل
منی کند بلکه حتی آن تشبیهات و صور بالغی را نیز از جامی نقل می کند..
احمدبن سلیامن بن کامل پاشا  :وی شاعری ترک زبان شهره علم و ادب است که هم به زبان عربی و
هم زبان فارسی نویسندگی می کند .او داستان یوسف و زلیخا را در  7777بیت به نظم درآورد .او در
همه احوال متاثر از ادبیات فارسی و منظومه موالنا عبدالرحمن جامی است.
شایان ذکر است که اشاره کنیم که قصه یوسف و زلیخا از قرآن کریم به ادبیات اسپانیا انتقال یافته .در
اینجا منظومه ای وجود دارد که قصه یوسف و زلیخا را به زبان اسپانیایی اما با واژگان عربی که شاید
به قرن  14میالدی برگردد تداعی می کند.
هامنگونه که شاعران دیگری از فارس و ترک و هند به نظم داستان یوسف و زلیخا پرداخته اند که
مجالی برای صحبت از آن ها نیست.
تطبیق مخترصی میان قصه یوسف منسوب به فردوسی و داستان جامی :
ما با داستان یوسف و زلیخا که اصل آن از روایات مردمی ارسائیلی است که در خالل تفاسیر قران
کریم وارد ادبیات عرب شده است روبرو شدیم .سپس ثعلبی آن را منسجم کرد و داستان حاوی زندگی

یوسف و تاریخ او شد  .و طربی بسیاری از روایات پیرامون یوسف پیامرب و زلیخا را در کتاب تاریخ
طربی اش به ثبت رساند که از مهم ترین منابع ثعلبی شد.
-1قصه یوسف و زلیخا جامی به علت داشنت اسلوب محکم و بلیغ صوفیانه متامیز است.
-2در منظومه منسوب به فردوسی می بینیم که شاعر به وارد کردن آن چه که در روایات و تفاسیر و
تاریخ طربی و تصاویر داستانی که در کتاب قصص انبیاء ثعلبی از آن انسجام یافته تالش می کند
-9در قصه یوسف و زلیخا عبدالرحمن جامی تشابهات زیادی از مصادر عربی می یابیم و به دنبال آن
در منظومه فردوسی و در تطبیق بین منظومه فردوسی و منظومه جامی مقداری تفاوت می یابیم.
تفاوت ها  :در موازنه میان منظومه فردوسی تطابقی از مصادر عربی و منظومه جامی می باشد که
تفاوت های زیر را در آن مشاهده می کنیم
-1منظومه فردوسی دارای بیان داستانی است که مقید به اصل است.
-2اما جامی در داستانش مقید به اصل نیست و از قوه خیالش برای ابداع و نوآوری استفاده کرده
است .از جمله در موضوعات :
أ-عشق بین زلیخا و یوسف
ب :دادن نقشی به زلیخا که کمرت از نقش یوسف در داستان نیست در عین حال که در قصه فردوسی
یا اصل عربی یا نقشی برای آن منی بینیم .
ج  :به کارگیری روایات و به تفسیر صوفیانه بردن که فراتر از روش متثیل است .کعب بن احبار از
زیبایی یوسف و بزرگداشت او روایت می کند و می گوید  :زمانی که آدم او را دید گفت  :پروردگارا
این شخص بزرگوار که برایش کرامت فراوانی مقدر شده است و مقام عالی و رفیع او را بلند مرتبه
کرده است کیست ؟ گفت  :ای آدم این فرزند توست که آینده اش مورد حسد قرار می گرسد .ای آدم
به ببخش و آدم گفت به او بخشیدم نیمی از زیبایی ستودنی ام را.
 -9جامی بسیاری از تفاصیلی که درباره یوسف در منظومه فردوسی به ویژه آن وقایعی که پیرامون
محور جوانی یوسف بود را حذف کرد.
-4اسلوب جامی با اسلوب فردوسی متفاوت است جامی با بکار بردن صنایع ادبی و سمبولیک زینت
دهنده ای بلیغ از لحاظ ظاهر است.
-8در منظومه جامی سمت و سوی تعلیمی را بیشرت از منظومه فردوسی می بینیم.

-1منظومه جامی می تواند به روزنه هایی هجوم بیاورد تا ادیبان ترک و هند به آن بپردازند  .و شاعر
ترک زبان حمدی که معارص جامی بود از او تاثیر گرفته است هامنگونه که شاعر ترک زبان دیگری به
نام احمد بن سلیامن بن کامل پاشا از آن تاثیر گرفته و آن را تحت عنوان قصه یوسف و زلیخا به زبان
ترکی به نظم درآورده است.
قصه مجنون و لیلی  :از مشهورترین روایات قدیمی قصه مجنون و لیلی است.
منابع قصه مجنون و لیلی :
-1این داستان برای اولین بار در کتاب اآلغانی نوشته ابی الفرج اصفهانی آمده است.
-2شاعران فارس و ترک و هند به این داستان پرداخته اند در واقع اصل آن از یک رسی منظومات زیبا
اما با اندکی ترصف است .قصه مجنون و لیلی به خاطر شهرتی که دارد مجالی برای تلخیص آن برای ما
طلب منی کند .لیکن ما به کرثت ایجاز که در بعضی موارد آن را امیر شعر داستانی فارسی نظامی
گنجوی که در اصل سبک قصه در االغانی وارد می کند اشاره می کنیم .و عالوه بر این آنچه را که
از متامی طبقات گوناگون پیش بردند و از اخبار مجنون به آن ارتباط دادند اشاره می کنیم و درواقع
آن را به صورت داستانی که دنباله رو موضوعات و بخش ها می باشد قرار دادند .و نیز به صورت
شعر در بحر مزدوج که هامن مثنوی است درآورد.
آن چه را که نظامی گنجوی در داستان مجنون و لیلی ترصف می کند :
-1نظامی به مبالغه گویی و به تصویر کشیدن شخصیت های اصلی پناه می برد و از اشاراتی که
شناخته می شود خارج شده و به سمت متثیل اوج می گیرد و او قیس را به عنوان فرزند پادشاهی از
پادشاهان عرب اتخاذ می کند و دیدار لیلی را در مکتب کوچکی قرار می دهد .اما در اصل قصه
االغانی قیس او را همراه جمعی از دخرتان جوان قبیله کنار برکه آب مالقات می کند .
-2علت نپذیرفنت خانواده لیلی دیوانه بودن قیس بود نه عشق ورزیدن و غزل گفنت او .
-9شاعر بعضی از صفات شخصیتی قیس را به علت هامهنگی با مفهوم فارسی که کمک کننده است
تغییر می دهد .و نیز آن را به روش صوفیانه تاویل می کند تا با راه و روش صوفیانه که بر حیات ادبی
غالب است همراه شود  .اما لیلی که نظامی تصور می کند یک دوشیزه منونه ای است که با قصه در
ظاهر صوفیانه اش همکاری می کند و واکنش نشان می دهد.

نظامی به عنوان یکی از مهم ترین کسانی که به نظم این قصه پرداخته است باقی مانده .و خط
مشی برای پرداخنت به آن برای شاعران دیگر رسم کرده است .قصه با توجه و اقبال شاعران بیگانه در
زبان های متفاوت روبرو شده است.
بسیاری از شاعران فارسی از نظامی تبعیت کردند و با فنون مختلف به رقابت با قصه اش پرداختند
هامنگونه که داستان به سوی ادبیات ترکی انتقال می یابد و حمدی شاعر به آن داستان که حکایت
کننده منظومه نظامی است می پردازد .
و سپس قصه به جهان عرب باز می گردد و شاعر معارص مرصی به نام احمد شوقی به آن رنگ و لعاب
منایشنامه می دهد و اعجاب مردم را بر می انگیزد .
و بهرتین آن چه که درباره این قصه نوشته شد است پژوهشی بود که توسط دکرت غنیمی هالل انجام
گرفت .

