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 يا از زبان فارسيات اسپاني ادبيريرپذيثأت يسه ادبيمقا

  ∗ الهي علي فيض
، ها و ادبيات خارجي دانشگاه تهران، تهران كدة زبان دانشسپانيايي،ات ايار زبان و ادبياستاد

  رانيا
  )20/9/92 :، تاريخ تصويب6/3/92 :تاريخ دريافت(

  دهيچك
ـ ه هدف آن مقا  كود  ر  ي به شمار م   ي از مطالعات ادب   يا   به عنوان شاخه   يقيات تطب يادب  يـك  آثـار  ةسي

 قطب يعنيرده كدا ي پين شاخه ادبيراً ايه اخك ييها شيبا توجه به گرا  . باشد  ي م يگر آثار ادب  يات با د  يادب
شتر احـساس  يـ گر روز بـه روز ب ي ديها نهيد در زمياز به مطالعات جدين ني، بنابراي و قطب نظر يخيتار
 يز بررسـ يـ  اسـت و ن يدهـ   و واميريگ  واميها نهيرجمه و زمها مطالعات ت نهين زمي از ايكيه كشود   يم
 ي مـيالدي و يـا حتـ       11 قدمت ادبيات تطبيقي در اسپانيا به قرن         .باشد  يگر م يديكات از   ي ادب يريرپذيتأث
ـ . گـردد  ي اعراب به اسپانيا در قرن هفتم باز م        ة به زمان حمل   يتر از آن يعن    شيپ  قـرن يـازدهم از آن   يول

 ديگر اولـين آثـار   ي اسپانيا بوجود آمد و از سوي سو ادبيات نوشتاركه از يكت جهت حائز اهميت اس 
ـ به رشتة تحر   1 گونزالو د برسئو   ي يعن يتوسط اولين شاعر اسپانياي   )  اسپانيا يزبان فعل  (استيالكبه زبان    ر ي

ات يـ دببـا ا  ) يو فارسـ  (خته شدن ادبيات عـرب      يا با آم  ي در اسپان  يقيات تطب ين مطالعات ادب  يدرآمد و اول  
ه تحـت  كـ  يياي متون مختلف در زبان اسـپان    يگردآور اين مقاله سعي شده ضمن       در. ا بوجود آمد  ياسپان
 برخـي از  ييبـار معنـا  و  اسـتفاده از روش تجزيـه و تحليـل    انـد بـا    بوجـود آمـده    يات فارسـ  ير ادب يتأث

  از ييايات اسـپان  يـ ب اد يگيـر  ي، به اثبات نظرية تأثير و وام      يواژي در فارسي و اسپانيا     هاي ساخت  صورت
ز يـ ز به عنوان زبان عامل و واسـطه ن        ي ن يه از زبان عرب   كن  ي، ضمن ا   پرداخت ن زبان ي در ا  يات فارس يادب

  . از بوده استفاده شده استيه نكهرجا 

  .يات فارسي، ادبي اسالمياياندلس، اسپان، يقيات تطبي، ادبينيگزيجا: هاي كليدي واژه

                                                           
  E-mail: afeiz@ut.ac.ir، 021-88634500: رنگار، دو021-61119113: تلفن ∗

1- Gonzalo de Berceo 
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  مقدمه
 يخ ادب يه بعدها به نام تار    ك بود   ي از مطالعات ادب   يا   شاخه  و رشد  ييوفاك شاهد ش  19قرن  

ات ي ادب يخير تار ي س ة به مطالع  يلكه داشت، به طور     ك يتين شاخه با توجه به ماه     يا. شناخته شد 
 ةز بـه مطالعـ    يـ  ن ينار آن گاه  كه در   كپردازد    ي م يخ فرهنگ ادب  ي تار ةو به طور مختص به مطالع     

 .دي گردك در سبيا سهيد مقاي روش جدجاديه منجر به اكپردازد  ي مكسب
 بـه   يتبـ كا م يـ پـرداز و     هيـ  وجـود دارد و هـر نظر       ياريف بس ي تعار ،يقيات تطب ي ادب ةدربار
ولـي  . ه اسـت  دادن مسئله ارائه ي از ا  يريا تعب يف و   ي تعر ،د و نگرش خود به موضوع     يفراخور د 

هـاي   هيـ نقد ادبـي، نظر  اصلي مطالعات ادبي يعني ةاي از ادبيات است كه پس از سه شاخ    شاخه
توان گفت كـه نتيجـه سـه شـاخه قبلـي علـم               آيد به عبارتي مي    و تاريخ ادبيات بوجود مي     ادبي

  :ف نموديطور تعر ني را ايقيات تطبي ادب1به عنوان مثال بسنت. ادبيات است
ه كـ  يا  ن رشته ي ب يا ه مطالع [...] ين فرهنگ ي متون ب  ة عبارت است از مطالع    يقيات تطب يادب«

 ...پـردازد  ي در واحد زمـان و فـضا مـ        ي ارتباط يات دو طرف با استفاده از الگوها      ي ادب ةسيقابه م 
 ).45بسنت (

 80 ةل دهي تا اوايقيات تطبيا ادبيدر اسپانكه دارد  ياذعان م Pulido Tirado رادو يدو تييپو
ـ     ينه انجـام پذ   ين زم ي در ا  يارها و مطالعات  كچندان مطرح نبوده، گرچه      ل يـ تما يرفتـه اسـت، ول

ن پژوهـشگر  يـ از نظـر ا .  بـوده يخ ادبي و تارك سبةشتر به سمت مطالع   يا ب ي اسپان يقيات تطب يادب
 شـروع و سـپس بـه        ي نظـر  يهـا  يژگـ يمند و    نظام ةار خود را با مطالع    كا  ي، اسپان يقيات تطب يادب

 حلقـه  ةل دهندكي تشي اعضايت، به خط مشي متن پرداخت و در نها  ي فرامل يها يژگي و ةمطالع
ان و ير سـاختارگرا يه تحـت تـأث  كـ  ي فرهنگـ يشناسـ  نـشانه (و ك مـس  Tartuتبكم  پراگ،يزبان
ـ ي انتزاعـ يهـا  هي، نظري ادبي، منظورشناس ) قرار دارد  ي روس يها  ستيفرمال ه چنـد  يـ  و نظري ادب
  . ملحق شد(polisistema) يسامان

ن يـ ، اقـي  ادبيـات تطبي پـردازان  هيـ  از نظريكي، Cludio Guillen نييو گيلودكاز نقطه نظر 
 ادبيات در سطح و مفهـوم فراملـي آن و نـه در سـطح       ةمطالعارت است از    ـات عب يته از ادب  ـرش
ـ  كـ  يا  است و نـه رابطـه      يات مل ي نه ادب  يقيات تطب يه خاستگاه ادب  ك چرا   ،يالملل نيب هـا   ن آن يه ب
ختلـف  ر ادبيات ملـل م    يثأ ما به بررسي روابط و ت      يقيات تطب يدر ادب . تواند وجود داشته باشد    يم

  .)34ن ييگ(م يپرداز يها م  آنيها ها و نگرش گر با توجه به ترجمهيديكبر 
                                                           

1- Bassnett 
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ن يـ ه در اكـ چرا  ،  گردد  يباز م ميالدي   11  قرن ا به ي اسپان يقيات تطب ي مطالعات ادب  ةخچيتار
هـا را    آنةندياه سـر كـ  ، البته به نظم ، بوجود آمد  يگريات د ي، ادب ييسايلكات  يبه موازات ادب  قرن  

 ن بـا اشـعار  يالتـ و  عاشـقانه  -يق اشعار حماسـ يها در تلف تبحر خارچاس  .دنديمنا يخارچاس م 
هـا موشـحات    ه بـه آن كساختند  ي ميا  عاشقانهيها فيب تصنين ترتي بود و بد يا عبر ي و   يعرب

هـا بـه عنـوان اولـين         بنـابراين خارچـاس   . خواندنـد  يوچه و برزن م   كشد و در سر هر       يگفته م 
 ةبنـا بـه گفتـ   .  بـه زبـان رومـانس در اسـپانيا بودنـد           يقـ يات تطب يـ  آثار مكتـوب ادب    ةدآورنديپد
و  ا محمد ابن محمـود    يژه مقدم بن مؤفا     يبه و  (ي اندلس شاعراننگاران عرب قرون وسطا،      خيتار

 ينقـش ) ردندك ي م يل قرن دهم زندگ   يه در اواخر قرن نهم و اوا      كابرا،  ك اهل   ييوردوباكشاعران  
 از وزن و آهنگ رومانس را بـه         يها نوع  ردند، آن كفا  يا شحات مو ك در بوجود آمدن سب    ياساس

ه در كـ شـد،    يت مـ  يـ ا شش ب  يه شامل چند مصرع با پنج       كردند  ك وضع   يت از اشعار فارس   يبعت
ه يـ  هـم قاف يت آخر با مصراع اول شـعر بعـد       ي دو ب  يه بودند، ول  يت اول، هم قاف   يا پنج ب  يچهار  

ـ  گانـه  وزن دو  يكب  ين ترت يشدند و بد   يم  اشـعار   در. ردنـد ك يجـاد مـ   ي شـعر ا   يهـا  تيـ ن ب ي ب
 وزن شـد  ي مـ ي سـع ي ضمن حفظ ارتباط موضوع    ،شد يه توسط خارچاها سروده م    كموشحات  
ـ  ي از صـنا   ،يژگين و ياه  كن باشد   يها آهنگ  تي ب يآخر تمام  ـ    يع ادب  .رود يشـمار مـ   ه   خارچاهـا ب

اواخـر بـه   ن يچ گـاه تـا همـ   ي هـ يقـ يات تطبيشور، ادبكن يات اي موجود در ادب  يرغم آثار غن  يعل
چرا كه در اسپانيا آمـوزش ادبيـات، فقـط بـه     .  مطرح نشدهيا  ان رشته يا م يصورت يك رشته و     

تـوان گفـت كـه هميـشه يـك نارسيـسم              بـه عبـارتي مـي     . هـاي ملـي محـدود شـده بـود           نازب
بـه همـين دليـل مطالعـات        . هـا وجـود داشـته اسـت         فرهنگي در ميان اسپانيايي   ) خودشيفتگي(

 يا خـود محـوري اسـپانيايي     يه نظر پژوهشگر آلماني اسپيتزر، اسپانيايي محور      ها، بنا ب    اسپانيايي
شور آنقدر بـارز بـود كـه        كن  يسندگان ا ياين خود محوري اسپانيايي در آثار نو      . شود  خوانده مي 

هـاي   داد، البته اين مهم طـي سـال    ي ادبيات مدرن را نم    ة تطبيقي بدون مطالع   ةامكان انجام مطالع  
 ادبيـات انگليـسي،   ةاند كه بايستي به مطالعـ   ها متوجه شده    ست و اسپانيايي  كمي صورت گرفته ا   

  .نندك ادبيات تطبيقي اقدام ةفرانسوي، ايتاليايي و غيره نيز جهت انجام مطالعات در زمين

  يبحث و بررس
  شعر

 شـعر   ،ان قرن نهـم   ين از پا  يكل.  برتر داشت  يي مسلمان جا  يايات اسپان يشه در ادب  يشعر هم 
 بازتاب  ي سنت ةدي قص -يكالسك  در قالب  يكي: م شدند ي مجزا تقس  ةبه دو شاخ   »يس اندل -عرب«
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 شـتر سـوار   يها ه عرب ك«  بود يا هي قاف ك ت يبا ساختار  كوتاه و خش  كح،  ي فص يبكيتره  كافت  ي
. »گفتنـد  يبـاز مـ  شان را در آن يـ ها  رنـج و، عـشق  ينينش هي باديش از اسالم، زندگ يابانگرد پ يو ب 

  )89آلوارو (
ان و يـ  اما بـا ب ،در زبان عرب هك  muajaja – zéjel مسلمان ياي اسپانييشعر غنا يگريو د

 و يقيه بـا موسـ  كـ انـد   انـه ي شـعر عام يك و موشحات دو صورت از       1لجز. اند ر عرب يل غ كش
 اندلس بر اساس  los mozárabesهك دارند ييها شه در ترانهياد ريرقص همراهند و به احتمال ز

ه با ك است   ي آواز مردم  يزجل نوع . ران خالفت اندلس ساخته بودند     آواز و رقص دو    يها سنت
 از  يبـ كيشد و تر   يبازار خوانده م   وچه و ك در   يبانگ بلند و همراه با ساز به صورت دسته جمع         

 مـصرع   يك هماهنگ و    يا هي سه مصرع آن قاف    يعني ، دارد يل رباع كه ش ك و شعر است     يقيموس
 يشتري ب يع ادب يه از صنا  كن تفاوت   يبمانند زجل است با ا    ز  ين 2موشحات.  جداگانه دارد  يا هيقاف

 استاد بـزرگ هنـر   يشود و منوچهر يبند گفته م   عي ترج ين نوع شعر در فارس    يا. برخوردار است 
ه كـ  ييايات دارد و طبق مستندات موجود، شاعران اسـپان        ين نوع از ادب   ي در ا  يادير ز يثأت ،عيترج

مـت  ك اشراق و ح   ين شرق به جستجو   يا در سرزم  يان دهم پادشاه وقت اسپ    يبه دستور آلفونسو  
 او را بـه  يهـا   از نوشـته يا  نسخهي با آثار و   ييخورند و پس از آشنا      ين شاعر برم  ياند، به ا    بوده

شـوند و دسـت بـه     يال ترجمـه مـ  ياستكبرند و آنجا توسط مترجمان به زبان   ي م ياندلس اسالم 
 گارولو(سته است   يز ي م ي هجر 5در قرن   رن شاع يا. گردد  ين شاعران آن دوره اندلس م     يدست ب 
1998(.  

ـ يب اياد) 1008 -969 (يالزمان همدان  عي بد »مقامات«گر،  ي بارز د  ةنمون در ه كـ اسـت   يران
 ك سـب يـك  ،يسم سـنت يسيالسكرا در برابر ي زرود، يشمار مه ب عطف ة نقطيكخ نثر عرب  يتار
ارد زبـان  و رسـد و  مي بعدها به اندلس ن نثريه اكند ك ي مي را وارد نثر عربيسينو  مقاله از ينينو

 يير بـسزا يثأ تـ  (Picaresca) يات پهلوانيژه ادبيوه ا بيات اسپانيمقامات بر ادب. شود ي ميياياسپان
 16 يها  قرنيات پهلوانيا قهرمانان ادبي  picaro رايداشته است و در آن قهرمانان مقامات اندلس

 به دفعات با مقامات  El Lazarillo de Tormes تورمسو ديالزار. اند ا داشتهي اسپانيالدي م17و 
  .سه شده استي مقا picaro ييايت رمان اسپانيو شخصيد ولگرد با الزاري، و ابوزيريحر

                                                           
1- Zejel ه كـ ، اسـت  هخت چهارپاريشتر به ريشود، ب يانه سروده مي عاميها ه با واژهك شعرنو يا ، بانگ، آواز، گونه

  .شود يرار مك تي رويكها  همصراع در چهارم، چهارپار
2- Movasah  ـ  و يها نام  مصرعةانيا ميه از حرف نخست و ك در شعـر   يصنعـت.  آراسته شـده  بـه دسـت   يا مثلـ ي
  .ديآ يم
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  : ديگو ين باره مي در ا Luce López Baraltلوسه لوپز بارالت
 يبـا ي ز يها ه غزل كدان آمدند   يا به م  ي در اسپان  يا ان تازه يب گروه سخن سرا   ين ترت يبد... «

ا قرار گرفت و اشـعار  يا شاعر معروف اسپانكا لور يو گارس يكستم الهام بخش فدر   يها در قرن ب    آن
 و  يالزمـان همـدان    عي بـد  »مقامات« و حافظ و     يران چون مولو  ي ا ي سخنواران عرفان  يبايار ز يبس

ه كـ  آوردند دي پد Picaresca اكارسيك پ به ناميني نوي ادبكختند و سبيشاگردان او را در هم آم
توان  ي را در آن نم    يا دارد، نقش خاص ادب پارس     يات اسپان يخ ادب يه در تار  ك يضمن مقام خاص  

  ) 74 ايات اسپانير اسالم در ادبيثأت (»ده گرفتيناد
هـا را   فيه تـصن ك يقي موستادانق اسي از طر15ل قرن  ي در اوا  ي سنت ين اشعار حماس  يگلچ

هـا در شـبه    ج آنينند و باعث گسترش و تـرو     ك يه م  در آثار خود استفاد    ييبه صورت چند صدا   
ن دسـته  يـ ه از اكده است ينگو حفظ شده و تا به امروز رس ي فالم يقيز موس يگردند و ن   يره م يجز
رنانـدو  ا« يهـا  فيه در مجموعه تـصن    ك) 15اواخر قرن    (»ن قصر ي آهنگ يها فيتصن«توان به    يم

هـا در    ه با استفاده از آن    كرد  كفاده شده اشاره    رات است كها به    از آن ) 1511ا  يوالنس (»لوياستكدل  
 در ي و حتـ يقي، موسيها در آثار تئاتر  ن ترانه ي باعث جاودانه شدن حضور ا     يرخوانك يها گروه

  .ات با مردم را بدعت گذاشتين نوع از ادبيها شده و ارتباط ا المثل  ضربةمجموع
ره ي شبه جز  ي ادب ييوفاك ش ةع به توس  يهوديسندگان مسلمان و    ي از نو  ين اثناء برخ  يدر هم 

ات يـ ر ادبيثأه به شدت تحت تك نام برد 1توان از ابن بسام     ين مسلمانان م  يه در ب  كدادند    يادامه م 
 ة مؤلـف اثـر برجـست      2وزمـان كا ابـن    يـ رد و   ك ي را گردآور  يات اندلس ي ادب ةدي بود و گز   يپارس
 خـالق  يبـه بـاور برخـ    لـسوف و ي شـاعر و ف 3ييا ابن باجه ساراگوسايون اشعار زجل و  يسكلك

ه اثـرات و    كـ  برجـسته    ي اثر فلسفه خودآموزتاب  كل مؤلف   يا ابن طف  ي و   ي زجل يصورت شعر 
 شـاعر عـارف و مؤلـف    يا ابن عربيامالً مشهود است؛ و كروزوئه كنسون يتاب رابكر آن در   يتأث

ن يـ ز در ا  يـ ان ن يـ هودي. مترجم و مفسر آثار ارسطو    ) 1126-1198(ا ابن رشد    ياشعار مؤخخه و    
 از  يكـي ه  ك ييشاعر گرانادا ) 1055-1135(موشه ابن عزرا    :  چون يا  سندگان برجسته يدوران نو 
ـ رود،    يشمار مـ  ه   ب يياي اسپان -يات عرب ي ادب يين شاعران عصر طال   يتر برجسته  در مجمـوع    يول

                                                           
1- Ibn Bassam:بزرگان بود، ة همةشدار او در باريوتاه و نك يهجوها. ستيز ي سوم مةسنده، در سدي شاعر و نو 

گـران منتـسب    يرا بـه د   ش  يها ز هجو سروده  ي ن ياو گاه . تاخت يش به پدر و مادر خود م      يها يي درهجوسرا ياو حت 
  .ردك يم

2 - Ibn Kuzmán 

3- Ibn Badjet Zaragoza 
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) يحي و مـس يهـود يعـرب،  (ره ين سه فرهنگ موجود شبه جزي ب يقي عم ي و ادب  يارتباط فرهنگ 
 در  .سان نبـود  يكـ ز  يـ گر ن يديكرات متقابل و الهامات از      ي محققان تأث  ةبنا به گفت  وجود نداشته و    

 ين خلق نشده بـود، اگرچـه هـر روز شـواهد و آثـار     ي به زبان الت يال و لئون هنوز اثر ادب     ياستك
  .شد يافت مي ي و احتماالً حماسيي غناينه خلق آثار ادبينه به سي سنت سيك بر وجود يمبن

 ي سنتييناخارچاها و اشعار غ
ت يـ هـا ترب  سا و صومعهيلكه در بطن ك بود يه مختص مؤلفانك  coltaولتاكات ينار ادبكدر 

ه نسل به نسل منتقل شده بود       كز وجود داشته است     ي ن يگريات د يشده و بزرگ شده بودند، ادب     
 نيـ افتن سرآغاز و خاستگاه ا    ي يتالش محققان برا  . اند  يكلورك فل يها  فين آثار آن تصن   يه اول ك

ن نـوع  يـ ا ردنـد و ك ير لب زمزمه مـ يها را ز فين تصني مردم اةهم:  نبرده ييها ره به جا     فيتصن
در . يشود مگر در مـوارد خاصـ        ي ثبت نم  ييرسد و در جا     ينه از پدر به پسر م     ينه به س  يان، س يب

 ه اشـعار  كـ تـوان گفـت       يگر مرتبط بودند مـ    يديك با   ياني م يها  ه؛ غرب در سده   كرابطه با آنچه    
 يگـر ين زبان با زبـان د يه اكا به وجود آمدند     ي اسپان يالياستك در   يزمان) لوركفل(انه  ي عام ييغنا
 از اشـعار    يير بـسزا  يثأه تـ  كـ د  يـ آ  ين بر مـ   يها چن   فيه تصن يها و وزن و قاف      تميق شد و از ر    يتلف

 بود  ي در حد  يرير پذ يثأن ت يا.  منتقل شده است   يياي و سپس به زبان اسپان     ي به زبان عرب   يفارس
 »يطانيشـ «هـا را     فين اشعار و تصن   يا) 542مرگ در سال    ( در قرن ششم سزار اسقف آرس        هك

 شـالون  يرده بـود، قـرن بعـد انجمـن مـذهب       كـ ن مردم ممنوع اعالم     يها را ب    خواند وخواندن آن  
 واضح اسـت    يول. ها زد   ن اشعار را مبتذل و زننده خواند و دست به سانسور آن           يا) 654-639(
انـه  ي عام يهـا   ز نبوده و حماسـه    يآم تيانه موفق ي عام يها  فيردن تصن كممنوع  سا در   يلكه اصرار   ك

 منتـشر  1789 در سـال  يا مـان نامـه  يارلومگنو پكـ شخص . گرفتند ي ميشتريروز به روز قوت ب  
چ يهـ «: هكرد و در آن اعالم داشته بود        ك ي را محدود م   ي مادران روحان  ي آن آزاد  يه ط كساخت  

 يطيچ شرايق خروج از صومعه بدون مجوز را ندارد، و تحت ه      ردستان آن ح  ي و ز  يمادر روحان 
  .»رون از صومعه را ندارنديها به ب  عاشقانه و فرستادن آنيها فيحق نوشتن تصن

هـا توسـط زنـان خوانـده      انكـ ها و در تمـام م  ناانه در تمام دوري عام ي حماس يها  فيتصن
ن دهم به بعد شـروع بـه گـسترش در           ه از قر  كاند    تهكن ن يشد و شواهد برجا مانده، دال بر ا         يم

  .اند ردهكغرب 
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  ها  موشحات، زجل،خارچاها
 يمـ يه نكـ باشـند    ي مـ  يحماس ن اشعار يتر  يميقد ن و يخارچاها بر طبق شواهد موجود اول     

هـا وجـود واژگـان     ه در آن كشدند    ي سروده م  ي فارس -يتم عرب ين و با وزن و ر     ي الت يمي ن يعرب
ـ يتم و وزن تابع اشعار شـاعران ا       يه از نظر ر   ك نين ا خورد، ضم   ي به چشم م   ياري بس يفارس  يران

شـود    يرار مـ  كه ت يها قاف    از آن  يه در آخر برخ   كاند    يوتاهكخارچاها در واقع اشعار     . آن دورانند 
 در  - يشـمار   جـز تعـداد انگـشت      -هـا     ندگان آن ياند و سـرا     ه به اسم موشحات شناخته شده     ك

  .ن بودنديو معاصر شاعران التستند يز ي م12 و اواخر قرن 11اواسط قرن 
¡Ven, ya sahhara! 

Alba k´est con bel vigore 

Kando vene pidi amore. 

Si queres como bono mib, 

Béyame ida l_nazma duk; 

Bokella de habb al_muluk 

… 

¡Mamma, ayy habibi! 

So l_yummella Saqrella 

El collo albo 

E bokella hamrella.   (Angel del Rio:5, 1954) 

نگـاران عـرب قـرون وسـطا، شـاعران       خين نوع اشعار است بنا به گفتـه تـار  ي از ا  يا  نمونه
ه در اواخـر  كابرا، ك اهل ييوردوباكا محمد ابن محمود، شاعران   يژه مقدم بن مؤفا     ي به و  ياندلس

ـ        ي به ا  ييردند و سفرها  ك ي م ي زندگ 10ل قرن   يقرن نهم و اوا    ا شـاعران   ران و بغـداد داشـتند و ب
فـا  ي موشـحات ا   ك در بوجود آمدن سـب     ي داشتند و نقش اساس    يي آن دوران آشنا   ي و عرب  يرانيا
 پـنج   يه شامل چند مصرع دارا    كردند  ك را وضع    يا   از وزن و آهنگ عاشقانه     يها نوع   ردند، آن ك
ت يـ ا دو بيـ ت و يـ ه بودند، و بيت اول ، هم قافيا پنج ب يت، چهار   يشد، در هر ب     يت م يا شش ب  ي
 يهـا  تين ب ي وزن دوگانه ب   يكب  ين ترت يشدند و بد    يه م ي هم قاف  يخر با مصراع اول شعر بعد     آ

ن يم هه به كها بود      منحصر به فرد موشحات    يها يژگين از و  ي ا كردند، بدون ش  ك يجاد م يشعر ا 
   .»مربند دو روك ين شده با نوعييتز« يعنيشدند،  ينام هم خوانده م
 كوه است و سـب    كانگر عظمت و ش   ين ب يه چن ك ييها   واژه  از ي استعار ة و استفاد  ينامگذار
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) ن شـده اسـت    ييت تـز  ي گران يها د و سنگ  يه با دو رشته مروار    ك ( مربندكه نمودن   يشعر به تشب  
ان يـ  موشـحات را ب   ي نـوع شـعر    يژگيها و    آن ةه به واسط  ك است   يفين اشارات و ظرا   يخود هم 

ـ »روش« بـه    يـك نزدار  ي ست با ظرافت طبع و بس      يا  جة جامعه ينند و نت  ك يم  در آن ي جـار ي ادب
-ي و روش معمول اشـعار پارسـ       ك از سب  يرات و انحرافات  يي از تغ  ي برخ ةجيموشحات نت . زمان
وتاه بـودن   كا  ي و بلند    يي هجا ك بلند ت  يها  دهيه بر اساس قص   ك آن دوران است،     يكالسك يعرب
ه كـ نـد  ك يور مـ  موشحات ظه ك، سب يج و مردم  ي را كن سب يدر برابر ا  . شدند  يم م يالب تقس يس

بـا   ( sustratoيـك ان وجـود  كه امك ييرات آواييوتاه و تغكات يشد با اب يم مي تقسييها هيبه قاف
ـ  كر و اصـالح سـب  ييه منجر به تغكسازد  يرا محرز م)  و منشأ نامشخص  يژگيو  -ي اشـعار عرب

  .دي گرديپارس
بـه وزن    آخـر    يهـا   تي ب يوزن آخر تمام  : شد  ياشعار موشحات توسط خارچاها سروده م     

ـ  يع ادبيه از صناكشد   ي ختم م  ينيآهنگ ه ارتبـاط  كـ  نيـ رفـت، ضـمن ا   يشـمار مـ  ه  خارچاهـا ب
 بـه چـشم   »صـرف شـده  « فعـل  يـك هـا حـضور    ات نداشـت و در آن    يگر اب يز با د  ي ن يموضوع

  .خورد يم
م يشيـ ندياگـر ب  . ردندكه و اساس اشعار خود را بر موشحات بنا          يب، پا ين ترت يخارچاها بد 

 از نـو    ي سـنت  ي حماسـ  يهـا   برابـر نمونـه     در يستيـ با  يند، مـ  بودل از موشحات    ه خارچاها قب  ك
نگونه اسـتدالل  يم و ا يريه را در نظر بگ    ين قض يس ا كم؛ و چنانچه ع   ين آثار باش  ي در ا  يگر پهلوان

 موشـحات  كه بـه سـب    كـ اند     بوده يا عبر ي و   يار شاعران عرب، پارس   ك ةجيه خارچاها نت  كم  ينك
ـ    يه برخـ  كـ  نمـود    د اذعان يسرودند با   يشعر م   كطـور مـستقل و فـارغ از سـب    ه  از خارچاهـا ب

رو  ، دنبالـه  كگر، بدون شـ   ي د يه برخ كن  يپرداختند، ضمن ا    يموشحات به سرودن اشعار خود م     
  .اند د از آن ها و متون قبل از خود پرداختهي موشحات بودند و به تقلكسب

ه بـه  كانه بوجود آمد ي عاميژگيگر شعر با وي دكهمزمان با ظهور موشحات در اندلس سب   
ـ  ي از واژگان پارسـ    يبكي با تر  ي زجل به زبان عرب    يلك شد، به طور     ينام زجل نامگذار    و  ي، عرب

ـ يه اشـعار شـاعران ا  يـ ها نظـم و قاف  ه خواندن آنكانه نگارش شده   ين به زبان عام   يالت  را در يران
اسـت و از نظـر    زتر  ي تر و هجوآم   يتي روا ك سب يند و به نسبت موشحات دارا     ك ي م يذهن تداع 
 در ابتـدا  يعني است، ي زبانيها شيگر گوي ديب اشعار نوع سنتكيه به تريار شبي بس يتيساختار ب 
 يبند و ال   عي ترج يكو دوباره،    (يت برگشت ي ب يكت هم وزن،    يع بند دارد، سپس سه ب     ي ترج يك
  . خارچا استكزجل فاقد سب. آخر

 ييوردوبـا كواره نـام شـاعران       و مستندات هم   ك در مدار  يست، ول يمنشأ زجل مشخص ن   
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بـه عنـوان دو شـاعر       ) ازدهميل قرن   ياواخر قرن دهم و اوا    (مقدم ابن مؤفا و محمد بن محمود        
 از  ي زجـل در برخـ     كات سـب  يـ اگرچـه اب  . اند  ل و موشحات نام برده شده     ـ زج كگذار سب  انيبن

 زجـل از  كتن سـب ت گرفين مسئله به عاريتواند ا يه مكشود   يده م ي د 12 قرن   ين پروونزال نقاال
ز يـ  را ن  ينـ ي و زبان غالب تارتـا الت      ك سب يكه وجود   يه البته، فرض  ك مسلمانان بوده باشد،     يايدن
  . ات افزودين فرضي ايد به تماميبا

ژة اشـعار   يـ ن و ي التـ  ي خارچاهـا  يهـا  فياسـاس شـواهد و مـستندات مـضمون تـصن            بر
ش يت به پ  ياكبت معشوق خود ش   يغشوند و از      يان م ي ب دهيرنج د  زن   يكه از زبان    كاند    عاشقانه
. ديـ گو يشد، سخن مك يخاطر عشق و عاشق بودن مه ه بك ي از رنج و عذابيبرد و با و   يمادر م 

ـ ي دوستانه خارچاها و اشعار ا     يها  فين تصن ي ب يار موضوع كشباهت آش  ـ     يران طـور   ه آن زمـان ب
ه كـ ت اسـت، چرا    متفاو يلكه زبان گفتار به     كد خاطرنشان ساخت    يامل محرز است، اگرچه با    ك

ب، يـ ن ترتيد و بـد يـ آ يان مـ ي صحبت بنيعشق در برابر احساسات غمگ  « خارچاها از    كدر سب 
 از منتقدان را بـه خـود   يارين گونه از اشعار نظر بس  يد زن در ا   ي و عواطف شد   يجانيرد ه كعمل

 الياسـت ك ي سنت ي حماس يها داستان: ري شعر اروپا نظ   يها كگر سب ي آن د  ةسيرده و به مقا   كجلب  
ـ يه اختالفـات فاحـش  كدند يجه رسين نتي موارد، به ايدر تمام. اند  ره پرداخته يو غ   و كن سـب ي ب

ـ ين در اروپا  ي الت ي حماس يها كگر سب يمضمون خارچاها و د    ه نـه فقـط   كـ  وجـود دارد  ي غرب
ز يـ ه واژگان مـورد اسـتفاده ن  ك آن دوره بوده بلياي غالب در اسپانك زبان و سب  يك وجود   ةجينت
ـ يتمـان كر قابل ي غة مانده مبرز وجود رابط   يز متون بر جا    ا يه از برخ  ك  و ين پروونـزال سـنت  ي ب

  . عرب است- يراني اي با دنباياندلس
ن يـ  به دوران قبل از تسلط دراز مسلمانان بر ا         يبري ا ةريران در شبه جز   يات ا ي نفوذ ادب  يول
ه كند  ك ي اعالم م  رانيا و ا  ياسپانتاب  كن در   يالك كل م يكه ما ك ي به طور  ،گردد يره برم يشبه جز 

 ياري بـس  ،ديـ آ يان مـ  يـ ا سخن بـه م    يران در اسپان  يا از نفوذ ا   يران و   يان ا ي از مناسبات م   يوقت... «
 يبـر يره ا يـ ه در دوران دراز تسلط مسلمانان وارد شـبه جز         كشند  ياند ي م ي به عناصر  سان فوراً ك

ـ اين نفـوذ بـس  يـ ن روابط و هم ايه هم ا كن است   يت ا ين واقع يكل. شده است  ش از تـصرف  ير پ
مـك كاليـن   . (»افتـه اسـت  يز دوام ين تصرف نيان ا يا وجود داشته و بعد از پا      ي در اسپان  ها عرب

92(  

  ياشعار حماس
ـ      ك منحصر به فرد سب    يها يژگي از و  يكي ك بدون ش  ياشعار حماس  ه  شعر قرون وسـطا ب
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ز حفـظ شـده از   يامالً متمـا  ك يژگين نوع شعر، و   ي ظهور ا  يه از همان ابتدا   كروند، چرا  يشمار م 
شـود،    يده مـ  يـ  دوم قرون وسطا متحمل شـده د       ةه در دور  ك يرات و اصالحات  يين دوران تا تغ   يا

ل يـ ن مـردم بـوده، و بارهـا بـه دل        ي در ب  ي و جارزن  يرسان ن گونه از اشعار، اطالع    ي ا ي اصل ةزيانگ
شـده  ل يون تبـد ياسـ ي سيغاتي تبليها د قدرت دستگاهي در ي بودنش، به ابزار قو   ي عموم يژگيو

هـا و    فئـودال يايـ دن: ردكـ م يتوان تقـس   ي م يلكن نوع از اشعار را به سه بخش         ياست، مباحث ا  
  .دار هي اشراف و سرماةنان و طبقينش ها و صومعه  صومعهيايسربازان، دن

 ي متفـاوت يها ه به روشكانه است يگرا  و واقعيني عيها  يژگي و ي دارا يمنشأ اشعار حماس  
 ياشـعار حماسـ  . دهند يالشعاع قرار م ز تحتيگر را ني د يها  ناء جنبه ن اث يشوند و در هم     يان م يب

ش و نقل   ينما«،  يتيه از اهداف آن، بمانند متون روا      ك به شمار آورد چرا    يتيتوان اشعار روا   يرا م 
 يـك توان آن را به مانند        ينه م ين زم يه در ا  ك است؛   »ا در حال وقوع   يوسته و   يوقوع پ ه   ب يارهاك

ه كـ گردد  يته باعث مكن نيشمار آورد، ا ه   از آن ب   يا حداقل بخش  يات و   يواقع ةمنبع انتقال دهند  
 يكـي . شوند يز ميگر اشعار متماي از دةن باريه در اك داشته باشند يني عيژگين نوع از اشعار و يا

بـه  « ي بـودن آن اسـت بـه عبـارت    يحي تـصر ة جنبيننده در اشعار حماسكز  ي متما يها يژگياز و 
، »پـردازد   يشود، نم   يد م ي جد يها سب ارزش كه منجر به    ك نامشخص   ند و ك روند   يكف  يتوص
 بـه دسـت آمـده و    يطور جمعـ ه ه بك است ييها  ارزشيروزيف دفاع و پيه هدف آن توص كبل
ن يـ ا. باشـد  يمـ ) يد منفـ يـ بـا د (هـا   و دشمنان آن ) د مثبت يبا د ( مبارزات قهرمانان جنگ     ةجينت
ـ        كـ شـود     ي م يياه  حماسه » بودن ينيع« منجر به    يحي تصر يژگيو شـمار  ه  ه در واقـع منـشأ آن ب
 يخيت تـار  يـ  واقع يـك ه آحاد مـردم آن را بـه عنـوان           ك دارد   يخ سنت يشه در تار  يه ر كروند    يم
  .اند رفتهيپذ

ز ي ني فردوسةه در شاهنام كا افسانه همانطور  يخ و   ي و تار  يان اشعار حماس  يه م ك ييوندهايپ
 ي همگون يكن نوع از اشعار،     يدر ا : شوند  يس م ك منع يا  انهيگرا خورد، به طور واقع     يبه چشم م  

ـ       كـ شود    يده م يها د   تي شخص ين عناصر مرتبط با زندگ    ي ب يفيار ظر يبس  ةه الهـام گرفتـه از نمون
ه كـ د اذعـان داشـت   ين وجود بايبا ا.  داشتنديه به هنگام خلق شعر وجود خارج ك است   يواقع
ه يكطوره  آن است ب ير از نوع اصل   م ت يار حج ي به دست آمده بس    ةت نمون ي واقع يين جابجا يدر ا 

س كش داده شـده و بـالع  ي نمـا يها و صداقت قهرمانان همواره به صـورت مـافوق بـشر          ارزش
وم بـه  كـ ه سرانجام محكباشند  يانتها م يز بياند ن وستهيروار به هم پ يه زنج ك دشمنان   يها  شرارت

رند و قادر بـه انجـام اعمـال          برخوردا ياملك يها از قدرت بدن      مقابل آن  ةقهرمانان و نقط  . نديفنا
  .ها دارد ز آنيآم  مبالغهيرويشه در نيه رك هستند يا العاده خارق
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 داسـتان   يها تين شخص ي ب يوگوها ل حضور مداوم گفت   ي به دل  يحماس ت، اشعار يدر نها 
ن يبنـابرا . انـد  يك و درامات ي شخص يژگي و ينند، دارا ك يز به اول شخص صحبت م     يه همواره ن  ك

. ننـد ك يف مـ  يـ  خود را، خـود تعر     يه شرح حال زندگ   كاند   يم با قهرمانان  يستقمردم در تماس م   
ه در  كـ  يفين هر عنصر توصـ    ي محرز است؛ بنابرا   يت حماسه در اشعار حماس    يب اهم ين ترت يبد

 و مطالعات احـساسات  يق رواني دق يةجه در تجز  يرابطه با جبهه و نبرد نباشد زائده بوده و در نت          
  .ع داستان باشنديم با وقايدر رابطه مستقه كن ي ندارند، مگر اييجا

 چنـگ، سـه تـار،     (ي سـاز زهـ    يـك  ي و همراه  يخوان ك به صورت ت   يشتر اشعار حماس  يب
 وجـود   ي خوانندگان اشعار حماس   ة دربار كياطالعات اند . شد يخوانده م ...) تار،يسنتور، عود، س  

 يونـه از اشـعار نقلـ   نگيه هنـوز بـه خوانـدن ا    كـ  ي افراد ةواسطه  دارد و تنها اطالعات موجود ب     
 سـرا، شـاعر    چامـه (بـر طبـق شـواهد موجـود نقـاالن           . ده اسـت  ياشتغال دارند به دست ما رس     

ـ     ك ي آن حفظ م   ي را با ساختار نقل    ي از موضوعات حماس   ينيگلچ...) ،يحماس ن يرد و سپس در ب
ده و  حفظ شيها تي با تعداد روايم و تنگاتنگي مستق ة، رابط يت نقل يفكيه با   كخواندند   يمردم م 

  .ار محدود بوديه حفظ بودند بسك ييها ناتعداد نقاالن و داست. ان داشتيتبحر نقال در ب
 ةش از حمل  يران پ يا ي حماس اتي بارز حضور ادب   يها  از نمونه  يكيل  ياستك مشهور   ةحماس

 :يرلنـد يمند ا ـن دانـش  يـ  ال كل م يك ما ةرود و به گفت    يه شمار م  ـره ب يزـج هـن شب ـيراب به ا  ـاع
ه از  ك آن را دارد     يستگي شا ،گانه است يا  يات اسپان يه در ادب  ك يلياستك يار مشهور حماس  اشع. ..«

 سـنت   ل مطمئنـاً  ياستكن خاستگاه حماسه    يتر يكنزد. ردي قرار گ  ة متفاوت مورد مطالع   يها هيزاو
ـ ن خود سـهم     رون سنت در د   ين ا يك ل ، است يك گوت يحماس ـ ي از عنـصر ا    ياريسب  »... دارد يران

  ).23آلوارو (
هـا   ست و عـرب ي برخوردار نيچگونه سنت حماسيه زبان عرب از هكشود  يادآور م ي يو

م يهـن و قـد  كران و سـنت  يـ  ايان سـنت حماسـ  يـ  ميا  واسطهةتوانند به منزل ي نميو زبان عرب  
رون از سـنت عـرب،      يـ د در ب  يـ  ارزشـمند را با    ين همه عنصرها  يبنابرا. سته شوند ي نگر يلياستك
 . ردك جست و جو يگ و پرووانسي، گوتيسلت، يراني ايها  در الهاميعني

 اشـعار  يمردم اندلس بـرا «:  نوشتيياي محقق اسپانElias Terésاس ترز يش الي قرن پيك
نـگ  ا ج يـ وان شـعر و     يگاه د  چيل، ه ين دل ي قائل نبودند و به هم     يادي خود احترام ز   يها و نوشته 
 متعلـق بـه ابـن فـرج         ،ود دارد ه وج ك ينگ اشعار تنها ج  .امدين بوجود ن  ين سرزم ي در ا  ياشعار



  1391 ، پاييز و زمستان3 هشمار، 17 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  134
 

 سـخنور  ي اثـر ابـن داود اصـفهان   1هـا  گلتاب كه بر اساس كشاعر اهل خائن است بنام الحدائق    
نه در اندلس ين زم يه در ا  ك است   يوششكن  ين مجموعه اشعار نخست   يا. ن شده است  ي تدو يرانيا

ن در  ي مـسلم  ومـت كخ ح يتـار (»  شرق انجام گرفته اسـت     ي در برابر رونق ادب    ينشكبه عنوان وا  
  .)91 اروپا

ل ي اصـ  يلـ ي خ يشاعران اندلس «ه  كند  ك يد م كيأ ت ي پرز اسالم شناس معاصر فرانسو     يهانر
سـه   (يلمـ يار ديـ  و مهيف رازي، شـ ينبودند و غالبا رو به شرق و شاعران آن ها چون صـنوبر          

د كيـ أهـوده اسـت ت    يداشتند و ب  ) ينده اشعار به زبان عرب    ي و سرا  ي قرن چهارم هجر   يرانيشاعر ا 
  ).همانجا. (»ران الهام گرفته استيم ازايرمستقي غيا ها به گونه ه شعر آنكم ينك

م و گـاه بـه صـورت        ي در شعر اندلس به صورت مستق      يراني ا امالًكلمات و اصطالحات    ك
شـود و محـور      يده مـ  يـ  نام Yamدن شـراب    ي نوشـ  ين برا يالس بلور يگ:  حضور دارند  يانحراف
اند  ت گرفته شدهي به عاريراني از اشعار ايقي موسي همراهيا بر neyام است، فلوتيات خيرباع

ه در كـ  يا از پروانـه ) بوتركبند  گردن (طوق الحمامهتاب ك در  Ibn Hazimميف ابن حزيو توص
  . استي شعر پارسين موضوع سنتيهمه از ا. سوزاند يشعله شمع محبوب خود بال م

 نـرگس  يها ه گلك يا ان با داس نقره از هالل ماه در آسم Ibn Motazisة ابن متزسسيمقا
ر داس هـالل    يه با تصو  كادآور غزل مشهور حافظ است      ي ،ندك ي دشت پرگل خرمن م    يكرا در   

 شـاعر   Ibn Amir ابـن اميـر  ي و عاطفيا قطعه عشقي. شود يشتزار گندم آغاز مكدن يماه و درو
 Juan el rey آن از زبانه درك  Cancionero de Abenamar در اثر خود به نام16 قرن ييگرانادا

ال را بـه    يوردوبـا و سـو    ك يل به وصلت با مـن شـو       يرانادا اگر تو ما   گ«: ديگو ي م  خوان ال ري  
اگـر آن   : ادآور غـزل مـشهور حـافظ      يه  ك .)308خوان ورنت   ( ».ردكه خواهم   يه به تو هد   يزيجه
  ش بخشم سمرقند و بخارا رايدست آرد دل ما را به خال هندو  ه بيرازي شكتر

ام يـ ات خيـ ق رباعيـ ه غـرب آن را از طر  كـ  يورغـ يگسارانه اندلس و شعر اب     ان شعر باده  يم
 يه موضـوعات  كـ تـوان گفـت      يدر اغلب مـوارد مـ     .  وجود دارد  يآور رتيد، شباهت ح  سشنا يم
تـا شـاعر قـرن     يپرسته د ه  يآرس اشعار   .اند ان شده ي مشابه در دو زبان متفاوت ب      يا سان به گونه  يك
  :ن تشابه استي بارز ايها ونها از نميزدهم اسپانيس

Virgen, del cielo Reina, 

                                                           
به صورت شعر كه در اروپا بـه تروبـاركلوس     » عشق پاك «هايي است دربارة     كتاب الزَهره برگزيده  : ها گلكتاب   -1

Trobarclus معروف است  .  
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E del mundo melecina, 

Quisiéramos oír muy dina, 

Que de tus gozos aína 

(Angel del Rio:5, 1954) 
 از يكـي شعر المطرف عبدالرحمن االوسط  : نندك يوار با هم رقابت م     امي خ يگاه در گستاخ  

نوشـان بـزرگ     بـا و بـاده    ي ز يهـا  ان صـورت  يـ م را م  ين زندگ م«: ديگو يان اندلس م  ين امو يآخر
م را،  يهـا  شـب . جام باده به دست گذرانده ام      ي را ب  يده دم يچ سپ ي و نه ه   يچ شب ينه ه . ام فرسوده

ه بانـگ  كـ  موذن يدن صدايه مرا در وقت صبح از شن كگذرانم   ي م يداري به ب  يدر سرور و هست   
  .)308خوان ورنت (دارد  يدهد معاف م ي سر م» الفالحي عليح«

ف (وردوبا موسوم به عباس ابن ناصـع  ك عالمه اهل يك توسط  Abu novas ابونواسشعر
 به شرق مـسلمان     يرده بود و و   كتاب به اندلس    كمور آوردن   أه عبدالرحمن دوم او را م     ك) 884
 او انـس گرفـت   يتب شعرك با ابونواس در بغداد آشنا شد و با ميو. رد وارد اندلس شد  كسفر  

ب يـ ن ترت يـ بـه ا  .  شاعر بزرگ شرق را به اندلس شناساند       »نو شعر«ا  يعد از بازگشت به اسپان    و ب 
ه شعر ابونواس هـم در  كران گشوده شد ي فرهنگ اي اندلس به رويها ن دروازه ي از بزرگتر  يكي

 بـا هـم     ي و عرب  يلمات فارس كخته با آن بود و در آن تعداد         يل، سخت آم  كمضمون و هم در ش    
 كمـ ك بـه مـا   14ران تا قرن يات اي در ادبينوش عنصر باده«الدين شفا   ه گفتة شجاع  ب. برابر بودند 

. »ميابيـ ق او در سراسر شـعر عـرب در        ي را در آثار ابونواس از طر      يرانيگاه تمدن ا  يند تا جا  ك يم
)34.(  

   يياي اسپان-ي فارسينقش گسترة ترجمه در تبادالت ادب
.  ترجمـه اسـت    گـستره يقي اسپانيا ارتباط آن با       ادبيات تطب  ةيكي از ابعاد پيچيده در مطالع     

چرا كه از همان ابتداي امر ادبيات تطبيقي و ترجمه به عنوان دو عنـصر الزم و ملـزوم در كنـار           
 معرفي و شـناخت  ةناپذير در حيط هم قرار داشتند از يك سو ترجمه به عنوان يك ابزار اجتناب        

ـ           شمار مي ه  و نيز ايجاد ارتباط بين دو دنياي منفك از هم ب            ةرفت و ادبيات تطبيقـي نيـز بـه نوب
گـسترة  اگر چه ادبيات جهاني به      . رفت  مشكالت بر سر راه ترجمه به كار مي        ةخود براي مطالع  

 ولي ادبيات تطبيقي باعـث ايجـاد     ،كردند ترجمه به عنوان ابزاري در جهت معرفي خود نگاه مي         
بيـان   و ،كرد شد  در اين ميان بازي ميهاي مختلف و نقشي كه ترجمه   ارتباط يا برخورد فرهنگ   

  :دشو مي
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گر ادبيـات    ارتباط نزديك و تنگاتنگ ترجمه و ادبيات تطبيقي هيچگاه از ديد يك مقايسه            «
  )65لوفور ( ».به دورنمانده

ـ كـ  چـرا   ،ت است يار حائز اهم  يا بس ي در اسپان  يقيات تطب يجاد ادب ينقش ترجمه در ا    ن يه اول
توسـط آلفونـسوي   ) دي مادريلومتركي 30(زدهم در شهر تولدو     ترجمه در قرن دوا    يمدرسه عال 

از زبـان   ( آثـار شـرقي      ةن مدرسـه ترجمـ    يس ا يسأس شد و هدف از ت     يسأدهم، پادشاه اسپانيا ت   
ج يه تـرو كن  ياين امر ضمن ا   . هاي مختلف به زبان التين بود      در زمينه ...)  ،ي، فارس ي، عبر يعرب

 آثـار را    يقي مطالعات تطب  ةني زم ،در اسپانيا و اروپا شد    آثار كشورهاي اسالمي و همينطور ايراني       
هـا ديگـر     اسـپانيايي ) 14قـرن   ( البته بعد از خروج اعراب از ايـن سـرزمين،         . ز فراهم ساخت  ين

اي به شنيدن نام عرب نداشتند و اگرچه فرهنـگ عربـي اسـالمي در تـاروپود كـشورشان             عالقه
 بـود   ي به حـد   ين پافشار يكردند و ا   فشاري مي شان بسيار پا   گرايي رخنه كرده بود، بر حس ملي     

ات خـود   يـ  در ادب  يـي جـه خال  يات خـود نمودنـد و در نت       يـ  از ادب  ي در زدودن آثار عرب    يه سع ك
ن امـر باعـث شـد تـا         يها بـود و همـ      نا بر سر زب    دانته يه ال يمدكن دوره   يا ردند در كاحساس  

ل يـ  به آن سمت متما    ، داشت ييايتالي با زبان ا   ي تشبهات ي و فرهنگ  يه از نظر زبان   كا  يات اسپان يادب
 متوجه شد كه بايستي به ادبيات مدرن ديگر كشورها نيز توجه            ،اي  اما بعد از گذشت دوره     ،شود
  . ودش

ثيرپـذيري نويـسندگان   أتـوان شـاهد ت    مـي ،اي پيرامـون ادبيـات اسـپانيا    هبنابراين با مطالعـ  
سياري كـه ابتـدا در مدرسـه ترجمـه       هاي ب  از طريق ترجمه  . اسپانيايي از آثار شرقي و غربي بود      

ثير ادبيـات عـرب و      أتـوان تـ    تولدو انجام شد و سپس با توجه به نگاهشان به ادبيات اروپا، مي            
ـ  ،افـت يهاي آغازين پيدايش ادبيـات اسـپانيا را          ايراني را در سال    ه كـ  داشـت د اذعـان    يـ  با ي ول

 يتب علم كة  شتر به ترجم  ي ب دادند و  ي رغبت نشان م   يا هنر ي يتر به ترجمه آثار ادب    مكمترجمان  
 ترجمـه آثـار     ي برا يه حت كران بود   يونان و ا  يها   ار آن ك يدو منبع اصل  . ش داشتند ي گرا يو فلسف 

ها ترجمه شده بود،      آن يوناني شاپور موجود بود و بر اساس اصل         يده در جن  ك ي از آثار  يوناني
ـ يلفان ا ؤ از م  ين راستا آثار  يردند و در هم   ك ياستفاده م  نا، ي، ابـن سـ   ي، راز ي خـوارزم  ريـ  نظ يران

  . تولدو ترجمه شدندةن زبان توسط مترجمان مدرسي به اي و فارابي، غزاليفرغان
هـاي موجـود     ها و تفاوت   با گذشت زمان، بسياري از پژوهشگران سعي در كشف شباهت         

 انجام  ميان آثار اسپانيايي با آثار عربي و ايراني و همينطور اروپايي داشتند كه همين امر منجر به                
اين پژوهشگران سعي در پيدا كردن روابـط ميـان          . مطالعاتي تطبيقي شد كه هنوز هم ادامه دارد       

ادبيات اسپانيا با ادبيات شرقي و غربي داشتند كه مطالعات بسياري نيـز در ايـن زمينـه صـورت      
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 در بـارز نمـودن      ي آن سع  يه ط كن نوع مطالعات است     يقات خوان برنت از ا    يتحق. گرفته است 
  . آن دوره نموده استيايات و زبان اسپاني در ادبيراني و اشعار ايات عربير ادبيثأش و تنق

ن همـه  ي بود و با اي غرب يت اروپا كن ممل يتر ن و متمدن  يتر شرفتهي جهات پ  ةاندلس از هم  
 اي   تمدن ويـژه   ه هرگز خود  ك را به حساب اعراب گذاشت       ي فرهنگ ييوفاكن ش يد به خطا ا   ينبا

، هنـر   باشند يكا و خاور نزد   يان اسپان يه عامل ارتباط م   ك را داشتند    يستگين شا ياها   نداشتند، آن 
 ييهـا   تمـدن  ةنـد يه هر دو نما   كزانس است   يران و ب  ي الهام گرفته از ا    ي عرب -ييايموسوم به اسپان  

   Cultura Hispánica en oriente y occidente) شاستوئه كژا . ل بودندي اصواقعاً
ي كـ  ي كشور، بدون ش  كن  يا پس از خروج مسلمانان از ا      يات اسپان ي ادب ة شدن دوبار  يالتين

ولـي  . رود ي از زبان عربي و فارسي به شمار مـي         ي زبان اسپانيا  ي جداساز يها زهياز مهمترين انگ  
ه در مبحث ادبيات، به دليـل پيـشينة ادبـي    كشود، چرا   زبان مشاهده مي ةاين مورد فقط در مقول    

 خـود   يها ي همچنان برگرفته  ي شعر و وزن و قافيه، زبان اسپانيا       ة فارسي به ويژه در مقول     -عربي
.  تأثيرگذار بوده استيروند التيني شدن فقط در بخش زبان    . رده است كرا از اين دو زبان حفظ       

ش از اعراب مطرح شده اسـت    يالتيني شدن ادبيات به صورت بازسازي و ترميم ادبيات التين پ          
   .)2002راينر (

از داشـته   ي روز به ما ن    يكه  ك آن يردند، ب كه هزار سال سلطنت     كرتم  يدر ح ان  يرانين ا ياز ا «
م يـ ا نـسته ا روز نتويك يگذرد حت يومتمان مكه از حك يه ما در طول صد سالك يباشند، در حال  

  ).715 كمان بن عبدالملي سليفه امويخل(» مياز شوين يها ب از آن

  جهينت
 بـا   ايـ  هنوز به درستي و    صورت گرفته،    يقيبات تط ينة ادب يه در زم  كي  يها  پيشرفت رغميعل

ـ        كي خاص در يـ    يه چرا الگو  كتوان توضيح داد     صراحت نمي  وجـود   ه مقطـع زمـاني خاصـي ب
ه كـ به ويـژه زمـاني   . رود افتد و از بين مي س، از اهميت مي  كيابد و يا برع    آيد و گسترش مي    مي

ه كـ انه دورانـي اسـت     ه متأسف كشود    مي ي قرون وسط  كي خاص در دورة تاري    يصحبت از الگو  
 يهـا  يشور اسپانيا، آنچنان دستخوش دگرگون    كي  ي جغرافيا يها ي به دليل ويژگي   يات اسپانيا يادب

 از موارد بايد به شواهد موجود بـسنده     ياريه در بس  ك شد   يا سياسي، اجتماعي و زباني، گسترده    
  .ه گاهي اوقات حتي اين شواهد نيز در دسترس نيستندك يادآورين يرد، با اك

ها نقش داشـتند،     نا پيدايش زب  ةه در تاريخچ  كي  يتورهاكتوان گفت همان فا    در مجموع مي  
 برهه از زمان متـداول بودنـد، نـسبت بـه            كه در ي  كي  يالگوها. در اين مورد خاص نيز صادقند     
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 نيـاز جانـشيني و يـا        كها برگرفتـه از يـ      اين متداول بودن آن   .  دارند ييها مزيت الگوهاي ديگر 
 .ديه بايد نام خاصي نيز براي آن گزكن يه، ضمن انشيني بود هم

هـا بـر     گر زبان يات د ي چگونگي تأثير ادب   ةنيبا توجه به نبود اطالعات الزم و جامعي در زم         
ـ ن ز يـ  ا ةشيـ ه ر كـ ن  يجز الت ه   ب ييايات زبان اسپان  يادب  از  يكـي شـود، شـامل      يان محـسوب مـ    ب
 خـالء ،  آن زبان با اين زبـان چگونـه بـوده   اتيه ارتباط ادبكن ياند و ا  تأثيرگذار بوده  يتورهاكفا

شور مـانع از  كـ ات دو يـ  ادبةسيا مقا يق و   ي به هنگام تطب   هه در اين زمين   كاطالعاتي موجود است    
ة ه انجـام شـده، پايـ      كـ  يوجـه بـه مطالعـات     ت با   يول. شود يهاي تأثيرگذار م   تحليل درست عامل  

ـ  يات فارسـ يـ ا از ادب يات اسـپان  يـ  ادب يريرپذيتأث ـ ينـه شـعر و صـنا   يژه در زميـ وه  زبـان ب  يع ادب
ـ   كن يي، تعييايتاليا اي و يات عربير ادبي نظيرير پذيثأن ت ي اگر چه ا   تراست قوي  يننـده نبـوده، ول

 زبان آن زمـان     يياي باال نشان داده شد اشعار اسپان      يه در سطرها  ك از موارد همانطور     ياريدر بس 
 يكي در مدح ساراگوسا يه شاعر اندلسك ياتير ابينظ اند  داشته يات فارس ير را از ادب   يثأن ت يشتريب

 ي بخارا را در ذهن خواننده تداع      ة دربار كيه ناخودآگاه شعر رود   ك سروده   يياي اسپان ياز شهرها 
و بـر ايـن اسـاس       . شود يده م يرات د كا به   يات نظم اسپان  يل در ادب  ين قب ي از ا  يه موارد كند  ك يم

گـر  ي نـسبت بـه د     يشتريـ  ب يير تأثيرپـذ  يات فارس ين مورد خاص از ادب    يه در ا  كتوان گفت    مي
   . استات داشتهيادب
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