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چکيده
محمّد عبدالسّالم کفافی ( 0332- 0331ه .ق) از مؤلّفان و پژوهشگران برجسته و پیشتگام جنتان عتر در توز
ادبیّات تطبیقی ب شمار میآید :کها ادبیّات تطبیقیِ ایشان (پژوهشهایی در با نظریّۀ ادبیّات و شترر روایتی) -
ک ب زبان فارسی هم ترجم شده است  -از آثار برجسهۀ ادبیّات تطبیقی دهت هفهتاد در جنتان عتر استت .ایت
کها دربرگیرند س بخش اساسی است ک هر بخش ب چند فصل تقسیم شده است :مؤلّت

در بختش نخستت،

برخی مبانی نظری ادبیّات تطبیقی را بدون اسهناد بت منتابن نظتری بیتان کترده استت کت بیشتهر بتر استاس م هتب
فرانسوی میباشد .بخش دوّم ب بررسی رابطۀ ادبیّات با ستایر دانتشهتا و هنترهتا پرداخهت استت .ایت بختش کت
یادآور دیدگاههای رماک و ولک بر اساس چارچو های م هب امری ایی میباشتد نیت  ،بتدون استهناد بت منتابن
مرهبر نظری تدوی شده است .بخش سوّم ب بررسی تأثیر مهقابتل محتیز زنتدگی و ادبیّتات پرداخهت کت در وا تن
زیرمجموع ای از ارتباط ادبیّات و دانش جامر شناسی است .ب هر ال ،روی رد تتاریخی و اثبتاتگرایی جریتان
تأثیر و تأثّر و اههمام ب یافه های نوی م هب امری ایی ادبیّات تطبیقی ،ب ویژه مطالرات میانرشه ای و نیت تأکیتد

بر پژوهشهای اسالمی و شر ی – از جملت ادبیّتات داستهانی ،ترلیمتی و اتوفیان  -کت روابتز فرهنگتی و ادبتی

مسلمانان را تقویت میکند ،مشخّصۀ بارز دیدگاههای وی ب شمار میآید.
واژگان کليدی :عبدالسّالم کفافی ،ادبیّات تطبیقی ،م هبهای ادبیّات تطبیقی ،نظر ّی  ،ادبیّات تطبیقی عربی.
 .0تاریخ دریافت0333/5/21 :
 .2رایانامۀ نویسند مسئول:
 .3رایانام :

تاریخ پذیرش0333/3/23 :
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 .3نمون های تطبیقی و نقدی مؤلّ

در وز ادبیّات تطبیقی ،دارای چ روشها و ویژگیهایی است؟

 .4پردازش تحليلی موضوع
کها

ادبیّات تطبیقی کفافی دربرگیرند س بخش اساسی است ک هر بخش ب چند فصتل تقستیم شتده

است :مؤلّ

در فصل اوّل ،برخی مبانی نظری ادبیّتات تطبیقتی را بتدون تحلیتل جتامن و استهناد بت منتابن

نظری بیان کرده است .فصل دوّم ب بررسی رابط ادبیّات با سایر دانتشهتا و هنترهتا پرداخهت استت .ایت
بخش ک ب نظر میرسد بت تأثیرپتذیری از دیتدگاههتای رمتاک  )2( 0و ولتک  )3( 2در م هتب امری تایی
ادبیّات تطبیقی بیان شده است ،بدون اسهناد ب منابن مرهبر نظری تدوی شده است .فصل ستوّم بت بررستی
تأثیر مهقابل محیز زندگی و ادبیّات پرداخهت استت کت در قیقتت ،زیرمجموعت ای از ارتبتاط و ترامتل
ادبیّات و دانش جامر شناسی است .فصل بردی آن مربوط ب رابطۀ ادبیّات و هنتر استت کت دربرگیرنتد
دیدگاههای مخهل  ،دربار هنر و مستائل مربتوط بت آن از بیتل هنتر و ترنّتد ،سوسیالیستم و هنتر ،ذوق
هنری و ...است .دیگر فصلهای کها  ،نقد و بررسی نمون های عملی از شرر روایی در ادبیّتات غربتی و
اسالمی است .مؤلّ

در ای تحلیل ها ،بیشهر ب نظریۀ اسالمی ادبیّات تطبیقی نظر داشه است.

 .5-4ماهيّت ،اهداف و تعریف ادبيّات تطبيقی از دیدگاه عبدالسّالم کفافی

از نظر کفافی« ،ادبیّات تطبیقی برای همۀ ملّتهای دوران جدید شتناخه شتده نیستت .وا ریتت آن استت
ک ترداد اندکی از ملّتهای جنان در چنی پژوهشی ب شنرت رسیدهاند( ».ص  )03وی ماهیّت و ااتل
ادبیّات تطبیقی را با کش

« قیقت» پدیدهها در ارتباط میداند« :تطبیق یا مقایس  ،منبری سرشار از منتابن

مررفت بشری است .انسان در بررسیهای مخهل
ب

قایق اایل مربوط ب

و مهنوّع خود ،مقایس و تطبیق را راهتی بترای دستهیابی

وزههای پژوهش خود برگ یده است( ».ص )00

کفافی ،همچون بسیاری از پژوهشگران ادبیّات تطبیقی ،ب ویژه در ابهتدای آشتنایی بتا چنتی علمتی،
تحت تأثیر م هب فرانس و مبانی آن بوده است .ایشان ،بر استاس همتی تأثیرپتذیری و پیشتگامی م هتب
فرانس  ،فصل نخست کها (مرنا و اهداف ادبیّات تطبیقی) را با مررّفی ای م هتب آغتاز متیکنتد« :اگتر
بگوییم ک م هب فران س بت بررستی ادبیّتات تطبیقتی بت مرنتای ختاصّ آن توجّت دارد ،چنتدان از جتاد
اوا دور نخواهیم شد .منظور از مرنی خاصّ آن ،ای است ک ای بررسی از چارچو پژوهش ادبتی
1. Henry Remak
2. Rene Wellek
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ک آن را در ضم

وزههای ادبیّات تطبیقتی بت شتمار متیآورد ،تجتاوز نمتیکنتد .ادبیّتات تطبیقتی بت

مقایسۀ ادبیّاتی مشخّص با ادبیّات سایر ملل یا برخی از آنها عنایتت دارد .همچنتی بت مقایستۀ یتک اثتر
ادبی در ی ی از زبانها با اثری مشاب در زبانی دیگر اههمام میورزد .همچنتی م اتتب هنتریای کت در
هنرهای مخهل

و ادبیّتات مهرتدّد شتاین استت ،تننتا در توز ادبیّتات بررستی متیشتود؛ امّتا بت اعهقتاد

فرانسویها ،مقایسۀ بی ادبیّات و سایر هنرها در توز موضتوعهتای ادبیّتات تطبیقتی جتای نمتیگیترد».
مؤلّ  ،پس از بیان ای تفاوت استهراتژیکِ م هتب فرانست بتا م هتب امری تاییِ ادبیّتات تطبیقتی ،مبتانی
م هب فرانس را ای گون بیان میکند .0« :باید در زبانِ ای ادبیّات ،اختهالف باشتد ... .2 ...دارای روابتز
تاریخی باشند( »...ص 01و)03
کفافی ،هفت لمرو و وز مورد بح

و بررسی ادبیّات تطبیقی را ای گون مررّفی مینماید:

 )0تاریخ ادبیّات و تأثیر و تأثّر« :تحقیق در تاریخ ادبیّات یک ملّت و بیان عوامتل تتأثیر و تتأثّری کت بتی
ادبیّات آن ملّت و سایر ملّتها وجود دارد( ».ص )22
 )2نویسنده ،منابن و تأثیر و تأثّر« :بررسی انهقادی ی ی از شاعران یا نویسندگان ک جنب های تتأثیر و تتأثّر
ادبیّات بیگان در آثار آن شاعر یا نویسنده را روش سازد؛ زیرا ادبیّتات تطبیقتی بت کشت

منتابری منجتر

میشود ک از آنها تأثیر پذیرفه و یا از آنها نقل شده است؛ چنانک همزمان ،تتأثیر آن بتر خواننتدگان
(شاعر یا نویسنده) و تأثیر پذیرندگان هنر او را هم بیان میکند( ».ص )23-22
 )3نقد ادبی« :نقد ،نخسهی بار ن د یونانیان باسهان پیدا شد و پتس از آتت بت است ندری منهقتل گردیتد و
م اتب مخهلفی داشت .دوبتاره بت روم رفتت و بتر نا تدان و شتاعران آن تتأثیر گذاشتت و بتاز در عصتر
رنسانس ظنور کرد و سپس در عصر کالسیک نوی چنره نمایاند .آنگاه از پژوهشهای مخهلت

علتوم

انسانی ک پدید آمده بودند ،مهأثّر گشت و از موضوعهای جدیدی چتون جامر شناستی ،روانشناستی و
دیگر علوم انسانی پیشرفه در دوران جدید بنره بترد .بترای این ت نظریتۀ ادبیّتات را بت شت ل کامتل آن
دریابیم ،باید آن را ن د ملّتهای مخهل

بررسی نماییم .ای خود ،بخشی از پژوهشهای ادبیّات تطبیقتی

است .چنی پژوهشی ،تبادل گون های ادبی و مفنومهای هنری بی ادبیّات مخهلفتی را کت بتا هتم مبادلتۀ
تأثیر و تأثّری دارند ،برای ما روش میسازد( ».ص )23
 )3گون های ادبی« :بررسی یک گونۀ ادبی ،بررستی تتاریخی و وا رتی استت کت در پتی بیتان ااتالت و
تقلید است و از تحوّل تاریخی گون ادبی در ادبیّات مخهل
طول تاریخ ب ملّت دیگر بررسی و تحقیق میکند( ».همان)

پرده برمیدارد و انهقال ای گون ادبتی را در
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 )5اساطیر « :صّ بشری یا اسطوره در ادبیّات مخهلت

پیگیتری و بررستی میشتود .از داستهانهای یونتان

تردادی در ادبیّات غربی و اساطیر آن در خارج از محیز االی مورد بررسی رار گرفه است( ».همان)
 )1م اتب ادبی« :بررسی یک م هب ادبی ک در تردادی از ادبیّتات مخهلت
م هب رمانهیسم و تأثیر آن را بر ادبیّات اروپا مم

پدیتد آمتد و متثالس بررستی

ساخت .همچنی در رابط با دیگر م اتب هنری کت

آثار آنها در چندی ادبیّات ظنور یافت( ».همان)
 )1بررسی یک شتاعر یتا نویستنده کت آثتار وی از مرزهتای ادبیّتات تومیاش فراتتر رفهت استت و بیتان
تأثیرگذاری ای آثار در ادبیّات ملّتهای دیگر.
 )8مطالرات میانرشه ای :مقایسۀ ادبیّات با دیگر دانشها و هنرها (ص )23-23
 .4-4تاریخچة ادبيّات تطبيقی از نظرگاه عبدالسّالم کفافی
 .5-4-4تاریخچة پيدایش ادبيّات تطبيقی در غرب

کفافی ،در بح

از تاریخچ ادبیّات تطبیقی میگوید «بررسیهای ادبی تطبیقتی در فرانست شت وفا شتد،

ب ویژه در دانشگاه سوربون؛ جایی ک اساتید برجسه ای در بررسی ادبیّتات تطبیقتی پتا بت عراتۀ ظنتور
ننادند و کوشیدند تا برای آن وانی و ااولی وضن کنند کت اهتداف آن را مشتخص کنتد و شتیوههای
پژوهش در آن را بنیان ننند» (ص  .)03وی نی  ،مانند دیگتر منهقتدان و پژوهشتگران ادبیّتات تطبیقتی ،بتر
ای عقیده است ک فرانس مند ادبیّتات تطبیقتی میباشتد .فرانستویان م هبتی را بنتا ننادنتد کت بت تریتی
وزههای پژوهش در ادبیّات تطبیقتی توجّت شتایانی نمتود« .از ب رگتان م هتب فرانست  ،استاتیدی چتون
گویار  ،0وان تیئگم  2و بالدنسپرژه  3و دیگران پا ب عراۀ وجتود ننادنتد» (ص  .)03کفتافی بت پیتدایش و
رشد ادبیّات تطبیقی ،در دیگر کشورهای غربی نی اشاره دارد« :در آلمان ،م هبی شبی بت م هتب فرانست
ب وجود آمد ک ب بررسی ادبیّات ملّتهای مخهل

ب شیوه تطبیقی همت گماشت و بتر مبنتای برختورد

تاریخی  -باوجود اخهالف زبان آنها  -اسهوار بود( ».ص « )03اگرچ شتروع علمتی ادبیّتات تطبیقتی در
جنان مراار با فرانسویان بود ،امّتا ستنم آلمتان در رواج و گستهرش ادبیّتات تطبیقتی در جنتان مرااتر،
بسیار فراوان است .در آلمان ،ادبیّات تطبیقی ش ل و الب جدیدی ب خود گرفت و در آنجا بود کت بت
مرنای امروزی آن اسهرمال گردید .در سال « 0881ماکس کخ» آلمانی ،با انهشار مجلّۀ «ادبیّتات تطبیقتی»
)1. Marius-François Guyard (1921-2011
)2. Paul Van Tieghem (1871-1948
)3. Fernand Baldensperger (1871-1958
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ک تا سال  0301میالدی با اش ال مخهل

منهشر میگردیتد ،ادبیّتات تطبیقتی علمتی را کت موضتوع آن

بررسی تأثیرات و روابز ادبی است ،بنیان نناد» (غنیمی هالل.)081 :0381 ،
مؤلّ

در با ادبیّات تطبیقی در انگلسهان ،با تأکید بر بررستی روشتمند تتأثیر ادبیّتات کالستیک بتر

ادبیّات انگلیسی چنی متیگویتد« :دانشتگاههای انگلستهان بتا بررستی ادبیّتات تطبیقتی بت نحتوی کت در
دانشگاه پاریس رواج داشت آشنا نبودهاند ،بل

بررسی تطبیقی در انگلسهان هرجا ک مجتال یافتت و بت

ای نام خوانده شد ،رایج گشت؛ بنابرای  ،بررسی تأثیر ادبیّتات کالستیک بتر ادبیّتات انگلیستی ،بررستی
روشمند بوده و ب نام «ادبیّات تطبیقی» نامیده میشود ... .امّا تمام پژوهشهای تطبیقتی در ستایۀ پژوهشتی
ب نام ادبیّات تطبیقی چی ی است ک دانشگاههای انگلیس با آن آشنا نبوده و یا دستکم تتا همتی زمتان
ن دیک وارد برنام های آن نشده است و بتاوجود کثترت پژوهشهتایی کت دانشتمندان انگلیستی بت آن
پرداخه اند ،دانشی ب نام ادبیّات تطبیقی میانشان ظنور نیافت( ».ص )03
کفافی ب «نوآوری» و «انرطافپذیری» امری اییها در ادبیّات تطبیقی چنی اشاره مینمایتد« :امری تا
از کشورهایی است ک ااطالح ادبیّات تطبیقتی را بت کتار میبترد و برختی از دانشتگاههای آن بت وارد
ساخه آن در برنام های آموزشی خود میپردازند» (همان) .کفتافی ،ایت ن هت را نیت ذکتر میکنتد کت
ادبیّات تطبیقی در امری ا ب جنب های مهنوّع و گسهردهتری میپردازد« .محققتان ایت فت ادبیّتات تطبیقتی
دربرگیرند تمام پژوهش های تطبیقی بی ادبیّات مخهل

یا بی ادبیّات و سایر هنرها ب طور ختاص بتوده

و بی آنها و دیگر مرارف بشری ب طور عام انجام میپذیرد» (همان) .ای سخ  ،دربردارند ترریت هتا
و نظری های در ال تحوّل و ت امل امری اییان از ادبیّات تطبیقی است.
 .4-4-4تاریخچة پيدایش ادبيّات تطبيقی در جهان عرب

کفافی ،عقیده دارد ک ادبیّات تطبیقی در جنان عر  ،از زمانهتای دور وجتود داشته استت« .تطبیتق در
چارچو

یک نوع ادبی و همچنی در ادبیّات مخهلت  ،از روزگتاران دور وجتود داشته استت .متثالس در

ادبیّتات عربی،کهتتا
رالبفا  0و کها

ست بت بشتر بت یحیتتی اآمتتدی (مهتوفی  310ه) را بتتا عنتتوان ،امل ازراو اني اي متااام
اضی علی ب عبدالر ی جرجانی (مهتوفی  311یتا  332ه) را تحتت عنتوان ال سااةو اني

املتجا ّب رخ ا م  2میبینیم .ای پژوهشها در چارچو ادبیّات عربی بر پایۀ مقایس اورت گرفه استت... .
 .0موازن بی ابوتمام و بحهری.
 .2داوری میان مهنبّی و دشمنانش.
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در کها ال ّاجاعتني از ابوهالل عس ری مال ظاتی در با ف ّ شرر ن د عر ها و ایرانیها مییتابیم .پتس
توجّ ب ادبیّات سایر ملل از روزگاران دور مطرح بوده است ،امّا در دوران جدید در وضن مبتانی جدیتد
ای پژوهش و کوشش برای تح یم واعد و روشهتای آن ،از جایگتاهی ویتژه برختوردار استت( ».ص
السترید جمتالالتدّی  -بت نظریّتۀ
 )03-02اف ون بر ای  ،کفافی  -البهّ ن بت اترا ت طت نتدا و محمّتد ّ
جدیدی ک در با ادبیّتات تطبیقتی ،تحتت عنتوان «نظریتۀ استالمی ادبیّتات تطبیقتی» در دهت های اخیتر
پدیدار شده ،توجّ نموده است .در ای روی رد  -ک بیشهری

جتم نمونت های تحلیلتی و تطبیقتی را بت

آنها اخهصاص داده است  -موضوع ادبیّتات شتر ی و استالمی و روابتز فرهنگتی و دینتی ایت ادبیّتات،
مورد تأکید رار گرفه است.
 .1-4مکتب های ادبيّات تطبيقی از دیدگاه عبدالسّالم کفافی

کفافی ،در پژوهشهایی ک در زمین ادبیّات تطبیقی انجام داده است ب همۀ م هبهتای ادبیّتات تطبیقتی
(فرانس  ،امری ا ،اسالوی یا روسی و نظریّ اسالمی ادبیّات تطبیقی) توجّت داشته و وزههتا و مبتانی هتر
یک را ب تفصیل یا اخهصار مورد بررسی رار داده است .درست است ک کفافی بت طتور واضتح جت از
دو م هب فرانس و امری ایی ادبیّات تطبیقی ،ترریفی ارائ نداده است ،امّا برای هر یتک از ایت م اتتب،
نمون های تحلیلی را ذکر کرده است .کفافی در پترداخه بت نظریت هتای مترتبز بتا ادبیّتات تطبیقتی ،بت
روشهای زیر عمل کرده است:
مؤلّ

با تأکید بر واژگان و ااطال ات کلیدی همچون :روابز تاریخی ،دادوسهد ،تتأثیر و تتأثّر بت ایت

روی رد نظر داشه است .کفافی ،پس از بیان ااول نظری ای نظری  ،برخی پژوهشهای تطبیقتی کهتا
را بر اساس آن انجام داده است و مواردی در زمینۀ مطالرۀ رابطۀ ادبیّاتهای ملتل مخهلت
جنب های تأثیر و تأثّر آنها؛ از جمل ادبیّات ملل مسلمان یا تأثیری ک

بتا ی تدیگر و

ماس ها بتر ی تدیگر گذاشته اند،

ذکر نموده است.
کفافی در برخی موارد ک ام تان تأکیتد بتر ااتطال ات م هتب فرانستوی نبتوده استت ،بت م هتب
آمری ایی و مقایس آثار ادبی با تأکید بر جنبۀ «تفاوت»« ،تشاب » و «ارتباط ادبیّات بتا دانشهتا و هنرهتای
انسانی» روی آورده است .البهّ  ،موضوع ادبیّات و رابطۀ آن با سایر دانشها و هنرهای زیبتا از منتمتتری
ای پژوهشها است( .ص )25
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رابط و تأثیر محیز زندگی بر ادبیّات از لمروهای مورد پژوهش کفافی است کت بت نظتر متیرستد
ای روی رد نقدی ایشان ،بیشهر برگرفه از مبانی نظری روسی استت .بحت
(ص  ،)31از منمتری تأکیدهای مؤلّ

از ادبیّتات و محتیز زنتدگی

در ای پژوهش است .هرچند ک مم

استت؛ کفتافی در ایت

روی تترد ب ت م هتتب امری تتایی ادبیّتتات تطبیقتتی و نظریتتۀ ارتبتتاط ادبیّتتات بتتا دیگتتر دانتتشهتتا؛ از جمل ت
جامر شناسی ،نظر داشه است.
کفافی در بیشهری

جم نمونت های تحلیلتی و تطبیقتی ،موضتوع ادبیّتات شتر ی و استالمی و روابتز

فرهنگی و دینی ای ادبیّات را مورد تأکید رار داده استت .پتژوهش در زمینتۀ داستهان «لیلتی و مجنتون»،
«یوس

و زلیخا» و ادبیّات داسهانی ،ترلیمی و اوفیان  -ک روابز فرهنگی مستلمانان را تقویتت میکنتد

و در ادبیّات ملل مسلمان بازتا داشه است  -از برجسه تری آنهاست.
 .5-1-4مکتب فرانسه و مبانی آن از دیدگاه کفافی

ترری

کفافی از ادبیّات تطبیقی فرانست چنتی استت« :گترایش غالتب در م هتب فرانست آن استت کت

ادبیّات تطبیقی ب بررسی تطبیقتی ادبیّتات مخهلت

محتدود میشتود .بت نظتر آنهتا تننتا زبتان استت کت

شخصیّت ادبیّاتی را ک با ادبیّات سایر ملل مقایس میشتود ،تریتی میکنتد .نمیتتوان ادبیّتات تطبیقتی را
نوعی بررسی تطبیقی شمرد ک پیرامون دو م هب ادبی در توز ادبیّتات یتک زبتان جریتان دارد ،بل ت
بررسی تطبیقی باید در دو زبان مهفاوت اورت بگیرد ب گون ای ک ادبیّتات یتک زبتان بتا ادبیّتات زبتان
دیگر مقایس شود؛ چنانک ضروری است ای دو ادبیّات با هتم برختورد تتاریخی هتم داشته باشتند .امّتا
تشابنی ک در نظر داریم ،بدون این

بر مبنای برخورد تاریخی مبهنتی باشتد ،در بررستی ادبیّتات تطبیقتی

جایی ندارد( ».ص  )03ب نظر میرسد ،ترری

کفافی ،بیتانگر اهمّیّتت وجتود ارتبتاط تتاریخی و مستألۀ

اخهالف زبان در پژوهشهای تطبیقی است .کفافی ،ب ایت م هتب ،بتیش از دیگتر م هتبهتای ادبیّتات
تطبیقی ،توجّ داشه و در تحلیل نمون های تطبیقی ،بیشهر ب مبانی ای م هب ت ی کرده است.

() 3

مبانی االی ای م هب ،بر سب دیدگاههای کفافی ب شرح ذیل است:
 .5- 5- 1- 4اختالف زبانی بين دو ادبيّات

نظریّ پردازان ادبیّات تطبیقی م هب فرانس  ،بر ای اال تأکید فراوانی داشه و آن را شترط ااتلی انجتام
پژوهشهای تطبیقی دانسه اند« .برای مثال ،زمانیک زبان دو ادبیّات ی ی باشد ،هرگون مقایس و تطبیتق
بی ادبیّات انگلیسی و ادبیّات امری ایی ،ج ء بررسیهای ادبیّات تطبیقی -ب نظر فرانستویها  -بت شتمار
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نمیآید( ».ص  )08-01کفافی در مقابل ایت دیتدگاه فرانستویان ،چنتی بیتان میکنتد کت امری اییهتا
اعهقادی ب ای اخهالف زبانی ندارنتد و مرهقدنتد کت «زبتان ،تریی کننتد نتوع ادبیّتات نیستت؛ بنتابرای ،
بررسی تطبیقی دو اد انگلیسی و امری ایی ،آن را در وز ادبیّات تطبیقی وارد میسازد( ».ص )08
 .4- 5- 1- 4تحقّق رابطه تاریخی بين دو ادبيّات و تأثير و تأثّر

نظریّت پتردازان فرانستتوی ،ادبیّتات تطبیقتی را شتتاخ ای از تتاریخ ادبیّتات بت
پژوهشگر ادبیّات تطبیقی را بررسی روابز ادبی بی فرهنگهای مخهل

ستا میآورنتد و وظیفتتۀ

– عمدتاس بی فرهنتگ فرانست و

سایر فرهنگها  -میدانند .ای م هب ک تحت تأثیر پوزیهویسم (اثبتاتگرایی) ترن نتوزدهم اروپاستت
بر ارائۀ مسهندات و مدارک تاریخی اارار میورزد و هرگون مطالرۀ تطبیقی را مشروط بت اثبتات رابطتۀ
تاریخی بی دو فرهنگ مورد نظر میداند (انوشیروانی .)02 :0383 ،طبق ترری

کفافی نی  ،فرانستویهتا

مرهقدند ک بی دو ادبیّات باید دالیل و رائنی دال بر وجود ارتباط باشد و نیت بتر ی تدیگر تتأثیر و تتأثّر
داشه باشند« .باید دو ادبیّاتی ک رار است میان آنها مقایس و تطبیق انجام دهیم ،دارای روابز تتاریخی
باشند .م هب فرانس ب تحقّق رابطۀ تاریخی بتی دو ادبیّتات ،بتل از پترداخه بت مستائل ج ئتی بررستی
تطبیقی اههمام میورزد .امّا اگتر دالیتل و ترای بتر ارتبتاط دو اد وجتود نداشته باشتد ،بترای بررستی
تطبیقی مجالی نمیماند؛ یرنی م هب فرانس مرهقد استت ،هتدف از بررستی تطبیقتی ،کشت
تأثیر و تأثّر است .امّا ،طبق دیدگاه م هب فرانست  ،بررستی هنرهتای مهشتاب در ادبیّتات مخهلت

وزههتای
کت بتی

آنها برخورد تاریخی رخ نداده باشد ،فاید چندانی دربر ندارد( ».ص  )03دیدگاه کفتافی در ایت بتاره
بسیارروش است« :ما در ای گرایش با ای دیدگاه مخالفیم( ».همان) و ای چنی ب اسهدالل میپتردازد:
«چون بررسی هنرهای مهشاب در ادبیّات مخهل  ،کاش

گون های جذّابی از دانشها و مرتارف استت و

دلیلی نمییابیم ک آن را خارج از چارچو ادبیّات تطبیقی ب شمار آوریم( ».همان) ای عقیتد کفتافی،
برخالف دیدگاههای دیگر پیشگامان ادبیّات تطبیقی در مصر  -از جمل غنیمی هالل – است کت بیشتهر
بر محوریّت م هب فرانسوی ادبیّات تطبیقی تأکید ورزیدهاند.
کفافی ،در جایی دیگر میگوید« :ادبیّات تطبیقی  -نت د استاتید م هتب فرانست  -جنبت های برختورد
میان ادبیّات ملّی هر یک از ملّتها و ادبیّات سایر ملّتها را با تبیی جنب های تتأثیر و تتأثّر متورد بررستی
رار میدهد و در همۀ ای ها از اموری کمک میگیرد کت ستندهای تتاریخی ،برختورد ایت ملّتتهتا را
تأیید میکند و ای  ،تأثیر و تأثّر میان آنها را مم

میسازد» (ص .)21-03
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ب هر ال ،در ای

وزه نی بتی دو م هتب اخهالفنظتر وجتود دارد؛ امری اییهتا چنتدان بت پیونتد

تاریخی اعهقادی ندارند .کفافی در اینجا بتا امری اییهتا موافتق استت و بتر ایت اعهقتاد استت کت میتان
ادبیّاتهای مخهل  ،انواع ادبی و م اتب مشتابنی وجتود دارد کت نت تننتا ایت گونت ها ناشتی از تال تی
تتاریخی ادبیّاتهتتای مخهلت

نمیباشتتند ،بل ت بت تشتتاب یتتا تمتای طبیرتتی ادبیّتتات ملّتهتتا از ی تتدیگر

برمیگردد.
 .4-1-4مکتب امریکا و مبانی آن از دیدگاه کفافی
 .5- 4- 1- 4ادبيّات و رابطة آن با هنرهای زیبا و مطالعات ميانرشتهای در مکتب امریکا

کفافی ،تراری

مهردّدی از م هتب امری تا ارائت میدهتد از جملت «ادبیّتات تطبیقتی بت مقایستۀ ادبیّتاتی

مشخّص با ادبیّات سایر ملل یا برخی از آنها عنایت دارد .همچنی ب مقایسۀ یتک اثتر ادبتی در ی تی از
زبانها با اثری مشاب در زبانی دیگر اههمام میورزد .همچنی م اتب هنریای ک در هنرهای مخهلت

و

ادبیّات مهردّد شاین است ،تننا در وز ادبیّات بررستی میشتود( ».ص  )01و نیت «پتژوهشهتای ادبیّتات
تطبیقی  -مطابق مفنوم امری ایی -مم

است هر پژوهشی را ک میان ادبیّات و دیگر هنرهتا بت مقایست

میپردازد و یا هر رابط ای ک از ادبیّات و سایر پژوهشهای علوم انسانی بح میکند ،بررستی نمایتد».
(ص  )23و «پژوهش ادبیّات تطبیقی  -ب مفنوم عام آن  -ظرفیت بررسی ادبیّات با مقایسۀ دیگر هنرهتای
زیبا را دارد( ».ص  )25کفافی ،دیدگاه مثبهی ب ای جنب از م هب امری ایی دارد؛ زیرا «شتناخت بنهتر و
درک کاملتر ادبیّات ب عنوان یک کل ،تننا از طریق تطبیتق ادبیّتات چنتد ملّتت بتا ی تدیگر بت دستت
نمیآید ،بل

از طریق تطبیق ادبیّات بتا توزههتای دیگتر دانتش و کوشتش بشتری ،از جملت بتا هنرهتا

(نقّاشی ،موسیقی ،مرماری ،پی رتراشی و )...با علوم انسانی (زبانشناسی ،روانشناستی ،فرهنتگشناستی،
تاریخ و )...با علوم اجهماعی (سیاست مُدُن ،ا هصاد ،علوم ضایی ،جامر شناسی و )...با مذهب و فلسف و
ایدئولوژی هر دورهای از تاریخ و هّی با علوم خاص (ریاضیات ،هیئت ،فی یک و )...ب دست متیآیتد.
در ای نگاه ،ادبیّات تطبیقی پل پیوند وزههای مخهل

خال یت بشری است ک ذاتاس ب ی تدیگر وابسته

و پیوسه اند ،امّا عمالس از ی دیگر مج ّا و دور افهادهاند( ».نجفی ،بیتا)31-31 :
کفافی بر ای عقیده است ک هنرها بتر ی تدیگر تأثیرگتذار هستهند «شترایز زیتادی بت تح تیم ایت
روی رد مدد میرساند ،شاعران بسیار از نقّاشان و موسیقیدانان مهأثّر گشهند .همچنتی موستیقیدانهتا ،از
بسیاری از شاعران یا افسان های ملّی و یا ادبیّات باسهان تتأثیر پذیرفه انتد( ».ص  )32وی از موستیقیهایی

 /11کاوشنامۀ ادبیّات تطبیقی ،سال چنارم ،شمار  ،05پایی 0333

نام میبترد کت مهتأثّر از استطور یونتان باستهان أُرفت  ،)5( 0بودهانتد «موستیقیدان ایهالیتایی مونتتِ وردی

2

(درگذشه ب  )0133موستیقی بترای اوپترا را از ایت استطوره میگیترد .پتس از او موستیقیدان آلمتانی،
گلوک ( 3درگذشه ب  )0181موسیقی برای اوپرا را از همی موضوع برداشتت میکنتد ...ایت مشتارکت
میان موسیقی و شرر در بیان یک موضتوع ادبتی باستهان ،امتری استت جالتب کت توجّت آدمتی را جلتب
میکند( ».ص  )32و نی «ادبیّات و نمایش و نقّاشی و موسیقی در توفیق هنر سینما بت یتاری هتم آمدنتد».
(ص  )33-33ای سخنان ،نمایانگر پیوند مهقابل ادبیّات با دیگر هنرهاستت .وی در ایت زمینت از ادبیّتات
تطبیقی ،نمون هایی از ادبیّات غر و دیگر ادبیّاتهای جنان را مورد بررسی رار داده است.
از دیگر مبا ثی ک در ادبیّات تطبیقی ،مورد بررسی میباشد ،گونۀ شرری ماست استت .کفتافی بت
ای جنب نی توجّ داشه است« :ادبیّات تطبیقی ،تننا مرجری است ک در آن میتتوان بت بررستی آدا و
رستتوم ،آرای استتاطیری ،متتذهبی ،فلستتفی ،روانشناستتی ،ف تتری و ...ا تتوام مخهل ت

در گستتهره جنتتان

پرداخت .از میان آثار ادبی ،ژانر « ماس » از منمتری «انواع» ب شمار متیرود؛ زیترا ماست های کنت ،
بازتتابی از زنتدگی بشتر هستهند کت در آن میتتتوان بت اشتهراکات مخهلفتی از جملت ؛ آدا رزم و بت م،
سوگها ،آیی ها ،روابز فرهنگی و اجهماعی دست یافت( ».آرم و بنرامی رهنما)08 :0330 ،
کفافی میگوید« :ظنور شرر ماسی ن د رومیها بتا ترجمتۀ اودیست آغتاز گشتت کت یتک منتاجر
یونانی ب نام «لیویس اندرونی وس»  3آن را ب التی ترجم کرد( ».ص )001
مؤلّ  ،منمتری

ماس های مردم شمال در رون وسطی را ذکر میکند و مرهقد است ک برختی از

آنها بر دیگر هنرها تأثیرگذار بودهاند .صد کفافی از بیان ای مطلب ،اشتاره بت مطالرتات بینارشته ای و
رابط ادبیّات با دیگر وزههای دانش بشری از جمل هنرها  -ک ی تی از وزههتای ادبیّتات تطبیقتی در
م هب امری ایی میباشد  -است.
«شنرت سترودهای ستاکنان تتاری ی در دوران جدیتد بت ایت برمیگتردد کت ریچتارد واگنتر ،)1( 5
موسیقیدا ن مشنور آلمانی ،از آن برای س نمایشنامۀ آهنگی خود موضتوعی بت دستت آورد و بتر آنهتا
مقدّم ای نوشت( ».ص  )003ای بررسیها ،پیوند ادبیّات با دیگر هنرها را مورد تأکید رار میدهد.
1. Orpheus
2. Claudio Monteverdi
3. Christoph Willibald Ritter von Gluck
4. Livius Andronicus
5 .Wagner
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ی ی دیگر از نشان های اثرپذیری ماس ها از ی دیگر آنجاست ک کفافی دربار
کالیوا» میگوید« :در ای

ماس «سترزمی

ماس جنگها و نبردهاست و در بختشهتایی بت ایلیتاد و در بختشهتایی بت

اودیس شبی است( ».ص  )021و نی تأثیری ک بر موسیقی گذاشه است «تأثیر ای ادبیّتات ماست ای بتر
هنرهایی ک فنالندیها در دوران مراار ب وجود آوردهاند ،روش و آشت ار استت و شتنرت آن نهیجتۀ
موسیقیای است ک «سیبیلیوس»  0موستیقیدان فنالنتدی در  0351-0815نوشته استت( ».ص )020-021
کفافی میگوید « :ادبیّات فرانسوی در رون وسطی ش وفا شتد و نهتایجی نی تو در هنرهتای شترر بت بتار
آورد ک آن را بر ادبیّات اروپتا برتتری داد و بتر آنهتا اثتر گذاشتت و آثتار ادبتی برجسته ای بت همتراه
داشت( ».ص  )020ی ی از ایت داستهانهتا «داستهان تریستهان» استت کت شتاعران زیتادی آن را بت نظتم
کشیدهاند و منمتری اثری ک ای داسهان بر دیگر هنرها داشه در جنان موسیقی است« .ریچتارد واگنتر
موسیقیدان با النام گرفه از آن اپرای ب رگش را ساخت ک از باش وهتری آثار او بت شتمار متیآیتد و
برای نخسهی بار در سال  0815ب روی احن آمد .بدی ترتیتب متیبینتیم کت استطورهای کت از خیتال
مردم سر درآورده ب

یات خود ادامت داده و محتور بستیاری از آثتار ادبتی و هنتری گشته استت( ».ص

)033
ب طور خالا  ،میتتوان گفتت :کفتافی ،پیونتد ادبیّتات تطبیقتی را بتا مطالرتات میانرشته ای ،بستیار
ضتروری و بااهمّیّتت میدانتد .وی در ایت زمینت بت آثتار منمّتی اشتاره دارد کت بترای درک مطالرتات
میانرشه ای ،ب عنوان ی ی از مبانی االی م هب امری ایی ،بسیار ضروری است.
 .4- 4- 1- 4فراملّی بودن ادبيّات تطبيقی در مکتب امریکا

«ادبیّات تطبیقی ب بررسی ادبیّات در رابط اش ک از تدّ و مترز ملّتی فراتتر متیرود ،عنایتت دارد( ».ص
 )08فراملّی بودن ادبیّات مورد بررسی در پژوهشهای تطبیقی ،ی ی دیگر از مبانی م هب امری تا استت.
گویارد ،در ای باره میگوید« :ادبیّات تطبیقی تتاریخ روابتز ادبتی بی المللتی استت .پژوهشتگر ادبیّتات
تطبیقی مانند کسی است ک در سر د لمرو زبان ملّی ب کمی مینشیند تا تمام دادوستهدهای ف تری و
فرهنگی میان دو یا چند ملّت را ثبت و بررسی کند» ( :0351ل) .از چالشهایی ک در ایت زمینت وجتود
دارد ،ب ای مورد باید اشاره کرد ک آیا میتوان اختهالف سیاستی را استاس اختهالف ادبیّتات بت شتمار
آورد؟ و با نویسندگانی ک ب زبان دیگری غیر از زبان ملّی خود مینویسند ،چگون باید برختورد کننتد؟
1. Sibelius
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دیدگاه کفافی در ای باره ای است ک «اسهقالل سیاسی ،اساس اخهالف ادبیّات استت( ».ص  .)08وی،
نقش ای اسهقالل سیاسی  -ک استاس اختهالف ادبیّتات استت -را در پتژوهشهتای تطبیقتی چنتی بیتان
میدارد « :قیقت آن است ک نمیتوان مرزهای سیاسی را مبنای کافی برای اختهالفهتای جتوهری کت
میان ادبیّات وجود دارد و هر یک را ادبیّات مهفاوتی لمداد میکند ،ب شمار آورد و بررستی تطبیقتی در
آن بر پای کشورهای جداگان انجام داد؛ چنانک میان ادبیّاتی با زبانهتای مخهلت

چنتی استت ... .ایت

وضن در رابط با ادبیّات کالسیک عر هم اتادق استت .پتس مقایستۀ بتی ادبیّتات عربتی در ب تداد و
ادبیّات عربی در اندلس از پژوهشهایی است ک در چارچو ادبیّات تطبیقی ب شتمار نمیآیتد .ای هتا
پژوهشهایی از یک ادبیّات در محیزهای مخهل

است؛ ن مقایست و تطبیتق بتی دو ادبیّتات مخهلت ».

(همان)
خالات این ت  ،فرانستتویها استتاس بررستتیهای تطبیقتی را اختتهالف زبتتان دو ادبیّتتات میداننتتد؛ امّتتا
امری اییها اسهقالل سیاسی را برای ایت تفتاوت کتافی میداننتد .امّتا از ستخنان کفتافی چنتی برداشتت
میشود ک وی با دیدگاه امری اییها مخال

است؛ و دلیل جدایی ادبیّات امری ا از ادبیّات انگلیسیهتا

 ک هر دو بر یک زبان مشهرک است  -را ب مستائل دیگتری کت در کنتار مستائل تومی وجتود دارد،بازمیگرداند «از جمل این  ،ساکنان ایاالت مهّحده نژادشان را ب ملّت وا دی منهستب نمیداننتد ،بل ت
آنها مناجرانی هسهند ک ب ملّتهای مخهل

جنان بازمیگردنتد .ایت تنتوّع استاس و انگیت آفترینش

ادبیّات تازهای است ک ادبیّات امری ایی را از ادبیّات انگلیسی جدا میسازد؛ هرچنتد تتا تدّ زیتادی در
زبان اشهراک داشه باشند( ».ص )03
«ن هۀ منّم ای است ک مرزهای سیاسی در طتول تتاریخ دوام و توام چنتدانی نداشته اند و اگتر ایت
مریار را مبنا رار دهیم ،مدام با آثار ادبی و شاعران و نویسندگان یک زبان و یک ادبیّات ،بتا هویتهتای
سیاسی (ملّی) مهفاوت مواج خواهیم بتود .ایت مستأل بت ویتژه دربتار مرزبنتدیهای سیاستی مبهنتی بتر
جنانبینیهای سیاسی زودگذر سوسیالیسم و مارکسیسم کت در فااتلۀ ستالهای  0351-0308و ستپس
 0333-0381میالدی در ش لگیری و فروپاشی هویتهای ملّی  -سیاستی نقتش فرّتال داشته اند ،بیشتهر
اتتدق میکنتتد .مبنتتای اتحتتاد ملّتتی جمتتاهیر شتتوروی (مهش ت ّل از روسهتتا ،ازبکهتتا ،تاجیکهتتا و)...
یوگسالوی (مهش ّل از اتر ها ،کرواتهتا و بوستنیاییها) و چتک استلواکی ستابق کت مردمانشتان از
ومیتها ،نژادها ،زبانها و هویتهای دینی  -فرهنگی مهفاوتی برختوردار بودنتد ،همتی جنانبینیهتای
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سیاسی بتوده استت»( .هاب بتام« )255-015 :0382 ،امّتا و هتی از اواختر دهتۀ  0381متیالدی ایت جنتبش
ملّیگرایی و ای مرزبندیهای سیاسی ک تتا  0381-0311متیالدی بتا جنبشهتای ضدامپریالیستهی (کت
گرایش سوسیالیسهی  -کمونیسهی داشهند) همسو بود ،وارون شد ،ب فروپاشی کشتورهای متذکور منجتر
شد و در فاالۀ  0332-0383میالدی ب تولّد بیش از  01کشور جدید انجامید .بتا توجّت بت رویتدادهای
سیاسی مذکور ،دربار شاعران یا نویسندگان مهرلّق ب هویّتهای سیاسی یا کشورهای ب رگ مهشت ّل از
ومیّتهای مخهل
چگون باید

ک دچار فروپاشتی یتا چنتدپارگی شتدهاند و چنتد کشتور مستهقل پدیتد آوردهانتد،

م کرد؟ کار و هی دشوارتر میشود ک میبینیم هرکدام از کشورهای تازه استهقاللیافه ،

ب منظور تقویت هویت سیاسی  -ملّی خود و در پی تثبیت فرهنگی و ادبی خود ،صد مصادره (ب

ق یتا

ب نا ق) آثار فاخر ادبی  -فرهنگی گذشه را دارد»( .محمدی و فارو ی هندوالن)031-031 :0383 ،
 .1-1-4مکتب روسی یا اسالوی ادبيّات تطبيقی و رابطـة ادبيّـات و محـي

زنـدگی از دیـدگاه

کفافی

م هب – یا نظری  -سوّمی ک در وزه ادبیّات تطبیقی مطرح است ،م هب اسالوی یا م هب کشتورهای
اروپای شر ی است ک برخاسه از اندیش های متادی متارکس استت .ایت م هتب ائتل بت تأثیرگتذاری
زیرساخت های ا هصادی و اجهماعی بر عرا فرهنگ ،هنتر و ادبیّتات استت .طبتق ایت م هتب ،بررستی
روابز ادبیّات ملل مخهل

بر اساس پیگیری نقاط اشهراک و تشتاب بتر اثتر وجتود بستهرهتای ا هصتادی و

اجهماعی مشهرک و تأثیر آنها بر ادبیّات و هنرشان بوده است .البهّ  ،برخی ائل ب وجتود م هبتی مستهقل
ب نام م هب اسالوی یتا اروپتای شتر ی نیستهند و آن را تلفیقتی از دو م هتب م بتور متیداننتد( .عبتود و
هم اران018 :2110 ،؛ علوش )021 :0381 ،نظریت روستی بتر استاس تتأثیر محتیز اجهمتاعی و شترایز
موجود در آن بر ادبیّات ،ش ل گرفه است.
کفافی ،در بررسی ادبیّات تطبیقی ،ب رابطۀ بی ادبیّات و محتیز زنتدگی توجّت داشته و آن را متورد
بررسی و واکاوی رار داده است .وی در ای باره میگوید «آنچ در نظر ما بدینی است ایت استت کت
محیز بر ادبیّات تأثیرگذار استت .یتک ادبیّتات در هنگتام انهقتال از محیطتی بت محتیز دیگتر دگرگتون
میشود( ».ص  )38وی ،بر اساس ای نظریت «ادبیّتات ،تربیتری استت از محیطتی کت در آن پدیتد آمتده
است( ».ص  )31سری میکند ب پرسشهایی پاسخ دهد ،مبنی بر این  :آیا میتوان ای اال را پذیرفت
و ادبیّات را بر اساس شباهتها و اخهالف محیزها مورد بررسی رار داد؟ ب طور کلّتی ،مفنتوم «محتیز»
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دربردارند وضن سیاسی ،اجهماعی و شرایز ا لیمی اکم بر یک جامر و ملّت است« .این

آیا ادبیّتات

آینۀ اجهماع است یا بت تربیتر دیگتر آیتا بایتد بت ادبیّتات بت عنتوان منر سکننتد تصتویری راستهی از
جامر ای ک اثتر در آن بت وجتود متیآیتد بنگتریم یتا خیتر؟ پرستش بنیتادی و آغتازی پتژوهشهتای
جامر شناخهی ادبیّات است و هر پژوهشتگری کت در ایت

توزه تحقیتق متیکنتد در ابهتدا بایتد موضتن

خویش را در با ای مسأل روش کند( ».عسگری سن لو.)33 :0381 ،
کفافی ،ادبیّات جاهلی عتر را نمونت ای روشت از ادبیّتاتی میدانتد کت تتأثیر محتیز در آن نمایتان
است .مؤلّ  ،در پاسخ ب ای سؤال ک «آیا مثالس ابل بول است ک با شرر ،مثل استناد تتاریخی برختورد
شود و از آن اطالعات عصری را کت در آن ستروده شتده استت بت دستت آورد؟» (ص )38وی ،تتاریخ
ادبیّات عر را ب عنوان نمون در نظر میگیرد و آن را یتک منبتن تتاریخی متیدانتد کت متورد استهفاده
مورّخان رار گرفه است و در آن ،شاعران کوشیدهاند تا ب شرر خود جنب هنری زیادی بدهنتد «اگتر بت
تاریخ ادبیّات عر بازگردیم میبینیم شرر جاهلی ب عنوان منبن تاریخی جاهلی بسیار مورد اسهفاده ترار
گرفه است .چون ب اسهفاده از ای شرر برای روش شدن قایق تاریخی نیتازی راستهی وجتود دارد... .
چون طبیرت شاعر در آن روزگار ،جایگاه و من لت وی در میان بیل  ،پایبندی وی ب مواضن بیلت  ،بیتان
افهخارهای بیل و دفاع از آبرو و شرف بیلگی و هر آنچ شاعر در ارتباط با بیل یا زندگی عر انجتام
میداد ،شرر او را ب منبری پربار برای تاریخ تبدیل کترده استت( ».همتان) «متیبینیم کت وضتن اجهمتاعی
شاعر جاهلی ای ویژگی جمری را ب شرر او داد و نظرها را بت محهتوا و مضتمون آن جلتب کترد( ».ص
 )31تومتاس وارتت  ،0اوّلتتی متتورّخ شتترر انگلیستتی ،مرهقتتد بتتود کت « ُس ت ادبیّتتات در ایت استتت ک ت
ویژگیهای هر عصر را ب د ّت ثبت میکند و نمودار بلیغتری و گویتاتری راه و رسمهاستت:0113( ».
 )0ب هر ال «از نظر او و بسیاری دیگتر از اختالف کنت شتناس ،ادبیّتات عمتدتاس گنجینتۀ پوشتاکهتا و
آدا  ،مأخذ تاریخ تمدن و بخصوص ظنور و افول شنسواری است( ».ولک و وارن)001 :0313 ،
هر اثر ادبی ،کم و بیش ،از جامر و تحوّالت آن تأثیر میپذیرد.کفافی میگویتد« :هنرمنتد در شت ل
ت املیافه اش ب طور خود ب خود از محیز زندگیاش جدا نمیشتود .او تحتت تتأثیر محتیز و طبیرتت
محیز زندگی است و ای تأثّر در آثار هنریاش پدیدار میگردد .گاهی تحت تأثیر فرهنگ یا جامرت و
1. Thomas Wharton
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یا وادث عصر خود رار میگیرد؛ ولی با ای هم ویژگی ذاتی خود را ک بتا دیگتری مهفتاوت استت،
فت میکنتد( ».ص  )31وی ،ضتم بیتان آرای نقتدی هیپولیتت تت  )0833-0828( 0نا تد و فیلستوف
فرانسوی ،مبنی بر تأثیر طری محیز زندگی بر ادبیّات و باوجود تأکیدی ک از ابهتدا بتر تتأثیر محتیز بتر
ادبیّات داشت ،نظر خود را ای گون بیان میکند« :خطاست اگر ب آثار ادبی ب عنتوان ستندهای تتاریخی
بنگریم .اگر ادبیّات بیانی وا ری باشد ،تفاوتی میان آن و سندهای تاریخی و پدیدههای اجهماعی و آنچت
شایسه است در ضم هنرهای زیبا جتای گیترد ،وجتود نتدارد( ».همتان) و نیت «خطاستت اگتر بگتوییم،
ادبیّات نهیجۀ ضروری محیز زندگی است و هنر دسهاورد بیچون و چترای تأثیرهتای برگرفهت از محتیز
زندگی و زمتان( ».ص  )38و بررستی ادبیّتات را بت منظتور اثرگتذاری آن بتر محتیز زنتدگی را خیتانهی
میداند ب طبیرت هنر و درونگرایی هنرمند و مرهقد است ک «بررسی تطبیقی ادبیّات بر استاس تشتاب بت
محیز زندگی  -با توجّ ب ای نهایج  -نمیتواند بخشی از بررستیهتای ادبیّتات تطبیقتی بت شتمار آیتد».
(همان)
در قیقت،کفافی – همانطور ک خود میگوید (همان) – من تر تتأثیر محتیز بتر اثتر ادبتی نیستت،
بل

من ر ای موضوع است ک محیز را عامل مطلق آفرینش اثر ادبتی بتدانیم؛ زیترا در چنتی تربیتری،

طبیرت هنر و درونگرایی هنرمند ،نادیده گرفه میشود و کفافی چنی بررسیهای ادبتیای کت تننتا بتر
اساس تشاب محیز زندگی باشد ،در شمار پژوهشهای تطبیقی نمیداند.
اید ارتباط بی ادبیّات و جامر  ،پیامد نظریۀ روسی رئالیسم سوسیالیستم استت کت در اوّلتی کنگتره
نویسندگان شوروی در سال  0333اتّخاذ شد .اال مسلّز و مسلّم نقد در شوروی ای است ک ادبیّات و
تمامی اج ای آن اساساس محصولی اجهماعی است .ژیرمنس ی  2مینویسد« :م هبهای ادبی ب طتور کلّتی
و رخدادهای ادبی ب طور خاص کت بت عنتوان پدیتدههای بی المللتی در نظتر گرفهت میشتوند ،بخشتی
اال روند تاریخی خاص در زندگی اجهمتاعی متردم آن سترزمی و بخشتی دیگتر ااتل ارتباطتات
مهقابل فرهنگی و ادبی میان آنها و ستایر ملتل استت؛ بنتابرای  ،و هتی بت جریانهتای بی المللتی در ستیر
ت املی ادبیّات مینگریم ،باید بی شباهتهای موجود بی انتواع ادبتی و واردات فرهنگتی یتا «تتأثیرات»
ک خود منبر

از تشابنات در روند ت املی اجهماعی است تمی ائل شویم( ».یوست)31 :0388 ،
1. Hippolyte Tain
2. Victor Zermansky

 /11کاوشنامۀ ادبیّات تطبیقی ،سال چنارم ،شمار  ،05پایی 0333

ن هۀ ابل تأمّلی ک از نهیج ای بح میتوان اسهنباط نمود ،ای استت کت کفتافی ،در قیقتت در ایت
مبح  ،بیشهر ب رابط ادبیّات و جامر شناخهی پرداخه است و ایت همتان موضتوع و روی ترد مطالرتات
میانرشه ای است ک در م هب امری ایی نی مورد تأکیتد استت؛ بنتابرای  ،بت نظتر میرستد وی در ایت
گفهار ،بیشهر ب ای م هب گرایش داشه است؛ هرچند کت مم ت استت وی بت برختی از دیتدگاههتای
م هب روسی ادبیّات تطبیقی نی نظر داشه است.
 .3-1-4نظریّه اسالمی ادبيّات تطبيقی

ی ی از تازهتری رهیافتهای ادبیّات تطبیقی در کشورهای اسالمی ،مسألۀ ادبیّات تطبیقی اسالمی استت.
نظریّ پردازان االی ای نظریّ  ،ط ندا  ،سی مجیب المصری و ...هسهند  .ای دیدگاه جدید از اندیشۀ
و دتگرایانۀ عالم ا بال الهوری النتام میگیترد .وی بتر ایت عقیتده استت کت ملّتهتای استالمی را
میتوان از راه بررسی تبادالت ادبی آنها در ادوار گوناگون ب هتم ن دیتک ستاخت( .ر.ک :سیاوشتی و
دیگران )0185 :0332 ،کفافی ،هیچگون سیر تاریخی یا ترریفی از ای م هب ارائ نمیدهد؛ امّا در عتی
ال ،نمون های تطبیقی زیادی در ای چارچو

انجام داده است.

بت عنتتوان نمونت  ،کفتتافی بتتا تأکیتد بتتر پیونتدهای مهقابتتل ادبیّتتات و فرهنتگ کشتتورهای استتالمی از
تأثیرگذاری زبان و ادبیّات فارسی بر دیگر ادبیّتاتهتای استالمی ،چنتی متیگویتد« :در هتر تال ،زبتان
فارسی اسالمی ،پربارتری ای زبانها ،تأثیرگذارتری و رایجتری آنهاست .ای زبان تتأثیری عمیتق در
پیدایش ادبیّات ترکی عثمانی و ت امل آن بر جای گذاشتت؛ همچنتی در پیتدایش ادبیّتات اردو کت در
منطقۀ غر هند پدید آمد و پاکسهان غربی در دوران مراار ب آن زبان سخ میگویتد ،تتأثیر داشتت».
(ص  ) 221کفافی ،دربار تأثیرپذیری نظامی از ادبیّات عربی در ب نظم کشتیدن داستهان لیلتی و مجنتون،
سخ میگوید «اگر داسهان لیلی و مجنون را در منظومتۀ نظتامی پیگیتری کنتیم و بتا موضتوع داستهان در
زبان عربی دربار ا ی دو عاشق مقایس کنیم ،درمییابیم کت نظتامی از تمتام ج ئیتات بنتره گرفهت و بت
شیوهای ویژه آنها را ب تصویر کشیده است( ».ص )280

کفافی ،از منظوم هایی نام میبرد ک پیرامون نرمانان شاهنام ستروده شتدهاند؛ از جملت گرشاستب
نامۀ اسدی طوسی ،سام نام و جنانگیر نام ک شاعران آنها ب شاهنام نظر داشه اند؛ امّا ن هت ای کت در
اینجا میتوان ذکر کرد ،ای است ک ای شاعران هم هموط و همزبان فردوسی بودهاند و جت ءِ همتان
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ادبیّاتی محسو میشوند ک فردوسی بوده است .ای ن ه ج در م هب اسالمی ادبیّات تطبیقتی ،متورد
بررسی و مقایس رار نمیگیرد؛ امّا کفافی در هیچ جتای کهتابش ایت م هتب و بنیانهتای آن را مررّفتی
ن رده است .ضم این

بیان نمون های مشاب ادبیّات ماسی در فرهنتگ دیگتر ملّتهتا کت مؤلّت

مقایس با شاهنام ذکر میکند ،نشاندهند ای

در

قیقت است ک کفافی در چنی گفهارها و مقایست هایی

بیشهر ب م هب امری ایی ادبیّات تطبیقی نظر داشه است.
مؤلّ

ب منابن مهردّد شرر داسهانی فارسی اشاره دارد «بدی ترتیب میبینیم ک شترر داستهانی فارستی

از منابن مهردّد ی بنره برد ک برخی ایرانی کن و برخی ایرانی آمیخه با عناار یونانی و برختی استالمی
و برخی عربی بود .شگفت آن  ،موضوعهای داسهان ک ب آن پرداخهند ،نمون هایی شتد کت در ادبیّتات
سایر ملل مسلمان از آنهتا الگتوبرداری گردیتد .کمهتر منظومتۀ ایرانتی و ابتل تتوجّنی را متییتابیم کت
نمون هایی از آنهتا را در ستایر ادبیّتات استالمی نیافهت باشتیم )211( ».و ایت مستأل  ،تأکیتدی استت بتر
اثرگذاری ادبیّات فارسی بر ادبیّات سایر ملل مسلمان.
کفافی ،ب تأثیرپذیری شاعران ادبیّات مخهل
شاعران ادبیّات مخهل

اسالمی از نظتامی اشتاره دارد« :عمتق تتأثیر نظتامی بت

اسالمی رسیده است .بسیاری از ای شاعران عال مند بودند کت پتنج منظومت بت

ستتبک نظتتامی داشتته باشتتند( ».ص  )210وی بیتتان میکنتتد کت «شتتاعر در مخت ن األستترار تحتتت تتتأثیر
منظوم ای با اب ۀ دائرة المرارفی ،یرنی اد آاو احلآيآاو سنایی است( ».همان) ای گون تأثیر و تأثّرها کت در
میتتان شتتاعران و نویستتندگان یتتک ادبیّتتات بتتا یتتک زبتتان مشتتهرک اتتورت متتیگیتترد ،تننتتا در یطتتۀ
پژوهشهای م هب اسالمی ادبیّات تطبیقی رار میگیرند؛ زیرا ی ی از مبتانی ااتلی ادبیّتات تطبیقتی بت
ویژه در م هب فرانس  ،تفاوت زبانی است و این

ای تأثیر و تأثّرها متیبایستت بتی ملّتتهتای مخهلت

باشد نت در درون یتک ملّتت .کفتافی بیشتهر نمونت هتای تتأثیر و تتأثّری را کت در ادبیّتات ملتل مستلمان
می آورد ،دارای چنی ااولی هسهند .البهّ  ،ای امر بدینی است؛ چراک کفتافی در ایت بختش بت نظریّت
اسالمی ادبیّتات تطبیقتی نظتر دارد کت شترط اشتهراک زبتانی را متانن تطبیتق نمیدانتد؛ بل ت مشتهرکات
فرهنگی ،اساس ای پژوهشها ب شمار میآید.
داسهان خسرو و شیری ی ی دیگر از داسهانهای نظامی استت کت شتاعران دیگتر بت تأثیرپتذیری از
آن ،ب بازآفرینی ای منظوم دست زدهاند .از جملۀ ای شاعران «امیر خسرو دهلوی» استت کت بت تقلیتد
از نظامی ،اثرش را خلق کرد .ترداد زیادی از شتاعران عثمتانی در ادبیّتات ترکتی بت تقلیتد از نظتامی بت
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پرداخه خسرو و شیری دست زدند .کفافی در شرح آن آورده است ک «ای داسهان در اوایتل روزگتار
زبان ترکی باخهری ،ب گونۀ مثنوی ،وارد ادبیّات عثمانی شد .شاعر

تیم «ستنان» بت تخلّتص «شتیخی»،

نخسهی کسی است ک ای داسهان را ب زبان ترکی بتاخهر بت نظتم درآورد( ».ص  )211وی از دو شتاعر
دیگتتتر بتتت نتتتامهتتتای «خلیفتتت » و «مریتتتدیزاده» نتتتام متتتیبتتترد کتتت بتتت نظتتتم خستتترو و شتتتیری
پرداخه اند.
کفافی ،مبانی داسهان یوس

و زلیخا را اوّل از سور یوس

در رآن و برد بستیاری از مطالتب آن را

از اسرائیلیات و روایات وهب ب منبّ و کرب األ بار میدانتد .پتس از بیتان چ یتده داستهان ،بت مررّفتی
داسهان یوس

و زلیختای جتامی میپتردازد و دربتار آن چنتی میگویتد «در وا تن ،منظومتۀ یوست

و

زلیخای جامی ،گتوهری درخشتان از گوهرهتای ادبیّتات فارستی بت شتمار متیآیتد و زیبتاتری منظومتۀ
داسهانی جامی است ک آن را دربار عشق سروده است .چنانک تأثیر هنری آن تننتا بت ادبیّتات فارستی
محدود نشده بل

ب سایر ادبیّات اسالمی ،ب ویژه ادبیّات تترک و هنتد ،هتم سترایت کترد( ».ص )330

مؤلّ  ،دربار تأثیری ک عطّار بر دیگران گذاشت ،میگوید کت «عطّتار ... ،در ت امتل بخشتیدن بت دو
هنر غ ل و رباعی بسیار تأثیرگذار بود ،چنانک با مثنویهای اوفیان اش گامهای وسیری در ایت نتوع از
ماس های ادبی  -ف ری برداشت و بیشهری تأثیر را بر ادبیّات فارسی و سایر ادبیّات استالمی گذاشته و
از چارچو ادبیّات اسالمی ب ادبیّات جنانی پتا ننتاده استت( ».ص  )380-381ایت پژوهشهتا ،بیتانگر
اههمام کفافی ب نظریۀ اسالمی ادبیّات تطبیقی است ،البهّ  ،اگر مؤلّ

ب ارائ ترری

و بیان مبتانی نظتری

ای م هب میپرداخت ،پژوهش او میتوانستت جدیتدتر ،تأثیرگتذارتر و پرثمرتتر باشتد؛ امّتا اخهصتاص
یک بخش و هشت فصل ب نمون هایی در ای چارچو  ،گواه عنایت ایشان ب ای روی رد است.
ب هر ال  -همانطور کت

ستام الخطیتب ( )253 :0333نیت اعهقتاد دارد-کفتافی بتدون هتیچگونت

ترصّبی نسبت ب م هب خاای ،با نگاهی نا دان و افق دید گسهردهای ب بررسی ادبیات تطبیقتی پرداخهت
است .وی در عی تمرک بر اال روابز تاریخی و مسأل تأثیر و تأثر ،از جریانات و نظری هتای در تال
ت امل ادبیات تطبیقی ،ب ویژه نظری آمری ایی ،غافل نبوده است .بومی ستازی ادبیتات تطبیقتی در پرتتو
اههمام ب پیوندهای ادبیات عربی و فارسی از دیگر تالشهای وی در وز ادبیات تطبیقی است.
در پایانِ ای پژوهش ،الزم است از دکهر علیرضا انوشیروانی ک همتواره نگاشته هتا و گفهت هتایش
مشوّق نگارنده در پرداخه ب چنی مبا

نظری بودهاند ،تش ّر و سپاسگ اری نمایم.
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نتيجه
 . 0کفافی ،ب چنار م هب منمّ ادبیّات تطبیقی (م هب فرانس  ،امری ا ،روسی یا اسالوی و نظریّت استالمی ادبیّتات
تطبیقی) اشاره کرده و هر یک را مورد بررسی رار داده است .امّا در تحلیل و تفصیل ،ج ب دو م هتب فرانست و
امری ایی ادبیّات تطبیقی نمیپردازد و در ترریفی ک از ادبیّات تطبیقی ارائ میکند ،بیشهر مبانی م هتب فرانست و
سپس م هب امری ایی را بیان میدارد.
 .2کفافی در نگاهی ک ب ادبیّات تطبیقی دارد ،بیشهر ب م هب فرانسوی گرایش داشه و بیشهر پژوهشهتای ختود
را بر اساس ای م هب بنا نناده است .در بررسی م هب فرانس دو مبنای االی آن ،اخهالف زبانی بتی دو ادبیّتات
و تحقق رابط تاریخی و تأثیر و تأثّر را بیان نموده و هفت لمرو وز مورد بحت در ادبیّتات تطبیقتی را عبتارت
میداند از - 0 :تاریخ ادبیّات و تأثیر و تأثّر  - 2نویسنده ،منابن و تأثیر و تتأثیر  - 3نقتد ادبتی  - 3گونت های ادبتی - 5
اساطیر  - 1م اتب ادبی  - 1بررسی شاعر یا نویسنده و بیان تأثیرگذاری آثار وی در ادبیّات ملّتهای دیگر.
 .3ی ی دیگر از جنب های مورد توجّ کفافی در ادبیّات تطبیقی ،مطالرات بینارشه ای استت کت از مبتانی نظتری و
اساسی م هب امری ا ب شمار میآید .وی ضم برشمردن رابطۀ ادبیّات با سایر هنرهتای زیبتا ،از جملت موستیقی،
نقّاشی و مرماری بر ای عقیده است ک ادبیّات تطبیقی ،ظرفیت پژوهش با دیگر دانشها و هنرهای زیبا را دارد.
 .3کفافی ،ب دیدگاه اسالوی یا روسی ادبیّات تطبیقی و منتمتتری مبنتای آن ،یرنتی رابطت ادبیّتات و جامرت نیت
توجّ داشه است .در بررسی ای ک وی از ادبیّتات و محتیز زنتدگی انجتام داده استت ،ضتم بیتان آرای نقتدی
برخی نا دان مبنی بر تأثیر طری محیز زندگی بر ادبیّات و تأکید بتر ایت دیتدگاه بت بیتان پیونتد ادبیّتات جتاهلی
عر و محیز زندگی میپردازد.
 .5کفافی در تحلیل نمون های تطبیقی ،بیشهر موضوع ادبیّات اسالمی – شتر ی و روابتز فرهنگتی و تتاریخی میتان
مسلمانان را مورد تأکید رار داده است .از ای رو ،میتوان گفت :اگرچت کفتافی بت اترا ت ،ستخنی از نظریتۀ
اسالمی ادبیّات تطبیقی ب میان نیاورده است ،امّا در تحلیتل نمونت هتای تطبیقتی ،بیشتهر ادبیّتات استالمی و روابتز
فرهنگی مسلمانان را مورد تأکید و توجّ رار داده است.
ب هر ال ،اف ون بر آنچ گفه شد ،ای کها

از کاسهیهایی نی رنج میبرد:

 . 0مؤلّ  ،برخی مبانی نظری ادبیّات تطبیقی را بدون اسهناد ب منابن مرهبر ای دانتش ،مطترح نمتوده استت( .ر.ک:
ص )03
 . 2عدم جسهجوی د یق و کن اش پژوهشی :ب عنوان نمون  ،وی در با تأثیرپتذیری یتا عتدم تأثیرپتذیری «دانهت »

در آفرینش کمدی النی (ص  ،)031چندان ب تحقیق و پژوهش نپرداخه یا این ت منظومتۀ یوست

و زلیختا را بت
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خطا از آنِ فردوسی میداند( .ص  )325و ب عنوان نمونۀ دیگر ،در بح
مؤلّ

از شرر در ایران باسهان ،بتا وجتود این ت

در آغاز وعده میدهد ک نمون هتایی از ایت شترر را بررستی و تحلیتل خواهتد نمتود ،امّتا در پایتان ،هتیچ

شرری از ایران باسهان را تحلیل نمیکند( .ص )203
 . 3عدم رعایت و دت عضوی و موضوعی :مؤلّ

در بررسی و تحلیل کلّیّات ادبیّتات تطبیقتی از موضتوع ااتلی

کها خارج شده و ب نقد و تحلیل تفصیلی مبا ثی می پردازد ک شاید چندان ارتباطی با عنوان و موضتوع ااتلی
اثر نداشه باشد .از جملۀ ای موارد ،مسألۀ هنر میان آزادی و ترنّتد (ص  )33و ذوق هنتری (ص  )83استت .ختود
مؤلّ

نی در مقدّمۀ کها ب ای نقص اعهراف نموده استت« .گتاهی در بررستی برختی از موضتوعهتا ستخنم بت

درازا کشیده است( ».ص )01
 .3در ای کها  ،ضور پژوهشهای نظریِ جنان عر  ،بسیار اندک است و شاید ی ی از دالیلتی کت متیتتوان
اذعان نمود ،کفافی در طرح مبا

نظری ،چندان ابداع و نتوآوری نداشته باشتد ،همتی عتدم استهفاده از منتابن

پژوهشی و نظری پیشگامان و مرااران ادبیّات تطبیقی در غر و جنان عر بوده است.

پینوشتها
( )0ای کها در سال  0382در  381افح ب همّت دکهر سیّد سی سیّدی ترجم و از سوی انهشارات ب نشتر و آستهان
دس رضوی ،روانۀ بازار گردیده است.
( )2هنری رماک ( 2113- 0301م) :اسهاد زبان آلمانی و نظری پرداز ادبیّات تطبیقی است ک در برلی ب دنیا آمد .رمتاک،
سالها در کمیهۀ اجرایی انجم ادبیّات تطبیقی امری ا ،خدمت کرد و از بنیانگذاران طترح «تتاریخ تطبیقتی ادبیّتاتهتا در
زبانهای اروپایی» بود .مقالۀ «ترری

و عمل رد ادبیّات تطبیقی» بسیار تأثیرگذار بوده و اغلتب ،متورد استهناد پژوهشتگران

رار گرفه است .رماک در ای مقال  ،ارتباط تنگاتنگی بی ادبیّات و سایر دانشهای بشتری ،بت خصتوص ،هنرهتای زیبتا
بر رار میکند و چشمانداز گسهردهای برای پژوهشهای ادبیّات تطبیقتی بت دستت متیدهتد( .ر.ک :رمتاک53 :0330 ،؛
چ ید مقال از فرزان علویزاده)
( )3رن ولک ( 0335- 0313م) :نظری پرداز ،منهقد و مورّخ نقد ادبی و پژوهشگر آلمانیِ چکتبار ادبیّات تطبیقی ،در وی
ب دنیا آمد .ولک از سال  0331تا  ،0312رئیس گروه ادبیّات تطبیقی دانشتگاه ییتل بتود .او از پایت گتذاران مجلّتۀ ادبیّتات
تطبیقی بود و در انهشار کهابنامۀ ادبیّات تطبیقی ک در سال  0351منهشر شد ،سنم عمدهای داشت .ولک در مقالۀ مرتروف
خود ،تحت عنوان «بحران ادبیّات تطبیقی» علی بنیادای م هب فرانسوی ادبیّات تطبیقی شورید( .ر.ک :ولک- 85 :0383 ،
81؛ چ ید مقال از علیرضا انوشیروانی)
( )3البهّ نمیتوان گفت ک مؤلّ

ب دیگر نظری ها اههمامی ندارد؛ بل

تطبیقی ،بسه ب دیدگاه تطبیقگران از جنب های مخهل
مخهل

همتانطتور کت ایشتان متیگویتد ،پتژوهشهتای

ابتل بررستی استت« :متیتتوانیم ادبیّتات تطبیقتی را از جنبت هتای

بررسی کنیم ک بسه ب دیدگاه ما نسبت ب آن ،گاه گسهرده و گاهی گذراست( ».ص )05

جایگاه عبدالسّالم کفافی در ادبیّات تطبیقی (مررّفی و نقد دیدگاههای وی) 10 /
( )5اورفئوس (اورف ) :خدایان نخسهی  ،موسیقیدانان و ن م سترایان اعصتار بستیار کنت بودنتد .در بتاور یونانیتان ،او در
نوازندگی و خوانندگی درتی الی ال داشه است .هیچکس و هیچچی نمیتوانست در برابترش پایتداری کنتد و بایستهد.
هرچی  ،خواه جاندار و خواه بیجان با شنیدن نوایش ب دنبالش راه میافهاد .او هّی اخرههای کتوه را ت تان داد و مستیر
رودخان ها را نی عوض میکرد)www.fantasy-legends.blogfa.com( .
( )1واگنر ( 0883- 0803م) :آهنگساز آلمانی و اا ب آثار برجسه ای همچون تریسهان و ای وت ،اوهنگری  ،پارستیفال،
زیگفرید و( ...ر.ک :سینی لرگانی.)31 :0381 ،

الف :کتابها
 .0سینی لرگانی ،سیّد عباس ()0381؛ اطالعات عمومی نوین ( شامل :مشاهير جهـان ،جررافيـا ،تـاریا ،ادبيّـات،

برندگان نوبل ،موسيقی ،نقّاشی ،سينما و ورزش) ،چا اوّل ،تنران :آروَن.
 .2اخلطیب ،حسام ()9111؛ فاق األدب املآار عر يّا رعامليّا ،الطبعة الثانیة ،دمشق :دار الفکر.
 .3عبود ،عبده؛ ماجده محود و غسان السید ()2009؛ األدب املآار  ،جامعة دمشق.

 .4علوش ،سعید ()9191؛ مدارو األدب املآار  ،الطبعة األولی ،بريوت :املرکز الثقايف العريب.
 .5غنیمی هالل ،حممد ()9191؛ األدب املآار  ،بريوت :دار العودة.
 .1کفافی ،محمّد عبدالسّالم ()0382؛ ادبيّات تطبيقی (پژوهشی در باب نظریّة ادبيّات و شعر روایی) ،ترجمتۀ ستیّد
سی سیّدی ،چا

اوّل ،مشند :ب نشر و آسهان دس رضوی.

 .7گویارد ،ماریوس فرانسوا ()6591؛ األدب املآار  ،ترمجه حممد غال،ب ،القاهرة :جلنة البیان العريب.
 .8هاب بام ،ای.جی ()0382؛ ملّت و ملّیگرایی پس از  ،5371ترجمۀ جمشید ا مدپور ،مشند :نی ا.
 .3ولک ،رن و آوسه وارن ()0313؛ نظریّة ادبيّـات ،ترجمتۀ ضتیاء مو ّتد و پرویت منتاجر ،چتا اوّل ،تنتران:
علمی و فرهنگی.

ب :مجلّهها
 .01آرم  ،سید ابراهیم و خدیج بنرامی رهنما ()0330؛ «تطبیق شخصیّتهای ماسی ان اید ویرژیتل بتا شتاهنام
فردوسی» ،مطالعات ادبيّات تطبيقی ،دانشگاه آزاد اسالمی وا د جیرفت ،شمار  ،20اص .21- 0
 .00انوشیروانی ،علیرضا ()0383؛ «ضرورت ادبیّات تطبیقی در ایران» ،ویژهنامة ادبيّات تطبيقی فرهنگستان زبـان

و ادب فارسی ،دور  ،0شمار ( 0پیاپی) ،اص .38- 1
)0330( -------------- .02؛ «سیر تحوّالت نظری ادبیّات تطبیقتی» ،ویژهنامـة ادبيّـات تطبيقـی فرهنگسـتان

زبان و ادب فارسی ،2/3 ،پیاپی  ،1اص .1- 2
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عبدالستالم کفتافی» ،ویـژهنامـة ادبيّـات
ّ
 .03ذکاوت ،مسیح ()0331؛ «مررّفی و نقد کها  :ادبیّات تطبیقی :محمّتد

تطبيقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،دور دوّم ،شمار ( ،0پیاپی  ،)3اص .033- 082
 .03رماک ،هِنری ()0330؛ « ترری

و عمل رد ادبیّتات تطبیقتی» ،ترجمتۀ فرزانت علتویزاده ،ویـژهنامـة ادبيّـات

تطبيقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،دور سوّم ،شمار دوّم( ،پیاپی  ،)1اص .13- 53
 .05سیاوشی ،اابره؛ م ی شریفی و شنرام یدری ()0332؛ «بررستی تطبیقتی جلوههتای زهتد در شترر تاف و
ابونواس» ،مجموعه مقاالت هفتمين همایش پژوهشهای زبان و ادبيّات فارسی ،دانشگاه هرمزگان ،اص - 0185
.0131
 .01عسگری سن لو ،عسگر ()0381 - 81؛ «سیر نظریّ های نقد جامر شتناخهی ادبیّتات» ،ادبپژوهـی ،دانشتگاه
گیالن ،شمار چنارم ،اص .13- 33
 .01بول ،ا سان ()0383؛ «ادبیّات تطبیقی» ،کتاب ماه ادبيّات و فلسفه ،شمار  ،83اص .81- 82
 .08محمدی ،ابراهیم و جلیلال فارو ی هندوالن ()0383؛ «ادبیّات ملّتی و ضترورت بتازترری

آن زبتان :بازتتا

زمان ،فرهنگ و اندیشت » ،نشریة دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی ،دانشگاه خوارزمی تهـران ،ستال  ،08شتمار ،11
اص .011- 031
 .03نجفی ،ابوالحس (بیتا)؛ «ادبیّات تطبیقی چیست» ،فرهنگستان زبان و ادب فارسـی ،اتص  .38- 3ایت مقالت
در  0351نگاشه شده و نخست در نشریۀ زیر ب چا رسیده استت :ماهنامتۀ آمتوزش و پترورش ،شتمار  ،1دور
( 30فرودی  ،)0350اص .338- 335
 .21ولک ،رن ()0383؛ «بحران ادبیّات تطبیقی» ،ترجمۀ سرید اربا

شتیرانی ،ویژهنامة ادبيّات تطبيقی فرهنگستان

زبان و ادب فارسی ،0/2 ،پیاپی  ،2اص .38- 85
 .20یوست ،فرانسوا ()0388؛ «فلسف و نظریّ های جدید در ادبیّات» ،ترجمۀ علیرضا انوشیروانی ،فصلنامة ادبيّـات

تطبيقی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جيرفت ،سال دوّم ،شمار  ،8اص .51- 31
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عبدالسالم کفاي ي األدب املآار
مکارو
ّ
الجاقد ررآد آلرائ )
التعر ف ّ
(ّ

1

ت رج ز ينررد
أستاذ مشارک يف قسم اللغة العربیة وآداهبا ،جامعة رازی ،کرمانشاه ،ایران

2

تبار3

ز جب ر ر
املاجسترية يف فرع األد،ب املقارن ،جامعة رازی ،کرمانشاه ،ایران
املو ّخص

یعد حممد عبدالسالم کفاايف ماأ أبارز املانيلفص وأ الا،ب الارأي يف العاا العاريب ،کماا یعاد ماأ أکا رواد يف حقاا األد،ب املقاارن.
مأ هذا املنطلق ،یعت الکتا،ب الذي ألفه يف جمال األد،ب املقارن والذي أمساه ب ا «دراساات يف نرریاة األد،ب والشاعر الروائا » ماأ
أهم اآلثار اليت تولدت يف العا العريب حول األد،ب املقارن .ألف الکاتب کتابه يف ثالثة أقساام تتاوي کاا قسام مناه علای ف اول
معتمادا علاای املدرسااة الفرنسایة يف األد،ب املقااارن؛ ذکاار املنيلااف يف الف اا األول مااأ الکتااا،ب مااا یتعلاق باملباح ا البنیویااة ل ا د،ب
املقارن دون اإلحالة إلی م ادر البل النرریة .حتدث الکاتب يف الف ا الثاين حول عالقة األد،ب مع سائر العلوم والفنون .ماا

تتوي علیه هذا الف ا یذکرنا بآراء «رمياک» و «ولک» حول األد،ب املقارن يف ضوء املدرسة األمریکیة إال أن ماا أفااده الباحا
يف الف اا املاذکور ساابقا یساتند إلای م اادر قیماة موثوقاة هباا .قادم الباحا يف الف اا الثالا دراساات تتعلاق بالتاأثري املتباادل
بااص البی ااة واألد،ب؛ ميکااأ اعتبارهااا کفاارع ملنر ومااة العالقااات بااص األد،ب وعلاام االجتماااع .وأمااا املیاازة الرئیساایة الاايت تتمیااز هبااا آراء
الکاتب فه  :التأکید علی االّتاه التارخي وال اغماتیة يف التأثري املتباادل ّ االهتماام بالعالقاة باص األد،ب والعلاوم والفناون وأخاريا
التکیز علی الدراساات التبیینیاة والد راساات اإلساالمیة ،علای اخل اود األد،ب الق

ا والتعلیما وال اويف الاذي قاد یانيدي إلای

تعزیز ال الت الثقافیة واألدبیة بص املسلمص.
الکومات ال ّدليويّو عبدالسالم کفايف ،األد،ب املقارن ،مدارس األد،ب املقارن ،النرریة ،األد،ب العريب املقارن.
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