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 2اثر خليل پروینی (دراسات نظریّة وتطبیقیّةاألدب المقارن )بررسی انتقادی کتاب 

 2یدریمحمود ح
 ، ایرانمحل خدمت فعلی دانشگاه شیراز ،یاسوج، دانشگاه عربی ادبیّاتزبان و گروه دانشیار 

 چکيده
امیری ریروری  پیییرد،مییصورت آموزشی  کیفیّتو بهبود  تحوّلراستای در  کهدرسی و دانشگاهی  هایبانقد کت

هیای بعیدی د و در صیورت امکیان در پیا پوشیده بوده، آشکار گیرد مؤلّفکه بر  تا زوایای پنهان و تاریکی ،است

علمیی  ةاین خود تالشی از جانب جامعیو  ازات فزونی دارد؛ها بر امتیبیان کاستی ،ای انتقادیهدر بررسی برطرف شود.

تطبیقیی  ادبیّیات های تازه انتشار یافتیه در حیوز ابیکی از کت ارتقا و غنای آن کتاب و رفع نواقص موجود است.برای 

دراساات نظریّاة األدب املقاار   کتیاب ، کارشناسیی تیدوین شیده  عیرب در دور ادبیّیاتزبیان و  ةنشجویان رشتکه برای دا
به مطالعیه و بررسیی ایین  ،این پژوهش انتشارات سمت به پا  رسیده است. توسّطاثر خلیل پروینی است که  (وتطبیقیّاة

هیای امتییازات کتیاب و سیکا کاسیتیابتیدا  ،پردازد و در هیر قمیمتی: شکلی و محتوایی میکتاب در دو بخش کلّ

همچیون انمیجام  ؛های الزم آموزشیکتاب از تکنیکبیانگر این است که  ،پژوهشهای یافتهشوند. موجود بررسی می

، اهیداف برخوردار نیمیت و نتوانمیته اسیتبحث و بررسی و...  سؤاالتمطالب، پرهیز از اطناب ممل، داشتن تمرین و 

 اساسیی و نیاز به اصیالحات ،لیا در صورت تجدید پا  .سازد محقّقدانشگاهی را  ةمت و جامعانتشارات سآموزشی 

 ی دارد.کلّ

 .نقد کتاب، خلیل پروینیتطبیقی،  ادبیّات ،(دراسات نظریّة وتطبیقیّةاألدب املقار    واژگان کليدی:
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 پيشگفتار. 2

 تعریف موضوع. 2-2

از کارهیای  وریفنّیاهیای مصیوب وزارت علیوم، تحقیقیات و صیلبه سرف توجّههای آموزشی با تألیف کتاب

و  بیه نیازهیای دانشیجویان توجّهدر انتخاب مطالب با  دقّتست. دار آن اانتشارات سمت عهدهاست که  یمهمّ

که منجر بیه کنکیاش  و ابزارهای الزم آموزشی های کتاب از تکنیکربرخوردا، ب وزارتهای مصوّسرفصل

و در  جزئییهیای ، داشتن انمجام و نظم منطقی، پرهیز از اطناب و وارد شیدن در بحیثشودذهنی دانشجو می

 نگیارش،داشتن و نیز رعایت قواعد و قیوانین نگارشیی بیرای الگیوبرداری دانشیجویان در  جامعیّت ،عین حال

 ها پایبند باشند.ان در تألیفات خود بدانمؤلّف الزم است است که هاییشاخصبرخی از 

بکیردازد و مییزان ، (دراساات نظریّاة وتطبیقیّاة) األدب املقاار بر آن است تا به بررسی انتقادی کتاب  ،شاین پژوه 

هیا و ابتیدا امتییازات کتیاب و سیکا کاسیتی ،در هیر بخیش بررسی نماید.را های آموزشی همؤلّفانطباق آن با 

بتواند گیامی در حارر ه پژوهش نواقص آن با هدف رفع نواقص و غنای بیشتر کتاب آمده است با این امید ک

 اهداف انقالب فرهنگی بردارد. تحقّق

 و هدف اهمّيّتضرورت، . 2-1

 دقّیتآن است و   ای از امور زیربنایی است که تربیت نمل آینده بر عهدکه امر آموزش در هر جامعه از آنجا

لییا  ؛یی برخیوردار اسیتبمیزا اهمّیّیتای از مراحل آمیوزش از نظر در محتوای کتب آموزشی در هر مرحله

ریروری  ،نقد و بررسی کتب آموزشی و تحلیل محتوای آن صیورت پیییرد ةهایی که در زمینانجام پژوهش

توانید میی ،صیورت گییردهیا و با هدف رفع کاسیتیدر صورتی که منصفانه و موشکافانه  رویکرد،است. این 

 ی برخوردار است.فراوان اهمّیّتاز  منظرو از این  نتایج مطلوب گرددمنجر به 

 . فرضيه2-9

، متناسیب بیا اهیداف (دراساات نظریّاة وتطبیقیّاة) األدب املقاار این پژوهش بر این فرریه اسیتوار اسیت کیه: کتیاب 

 آموزشی سازمان سمت نیمت.

 . پيشينة پژوهش2-3

تیاب خلییل نامة ادبیّات تطبیقی به نقد مختصری )سه صیفحه( از ککاوش ةمجلّ 11( در شمار  1939وند )زینی

هیا و نیواقص ایین کتیاب همچیون فقیدان روش تحقییق در ادبیّیات پروینی پرداخته است و برخیی از کاسیتی

 تطبیقی، باال بودن حجم صفحات، فقدان نمایه و عدم استفاده از منابع روزآمد را بیان کرده است. 



 9/ اثر خلیل پروینی (ة         ّ ة وتطبیقی             ّ دراسات نظری  ) األدب المقارنبررسی انتقادی کتاب 
 

 روش پژوهش و چارچوب نظری. 2-1

 کیاربردترین پیر وتیرین مهیم از کیییاین شییوه،  .ه استصورت گرفت 1بر اساس تحلیل محتواروش پژوهش 

 برلمیون( 19: 1939)سیاروخانی،  دارد کیار و سیر آن بیا صیورتی بیه یمحقّقی هیر که است تحقیق هایروش

 کیار بیه ارتباطات آشکار محتوایمنظّم  و عینی توصیف برای که داندمی تحقیق فنون از یکی را محتوا تحلیل

 محتیوا تحلییل ،برخی از پژوهشیگران .(13: 1931است )مرعشی و دیگران،  کردن تفمیر آن هدف و رودمی

  ةمقایمی و درسیی ةبرنامی متیون و هیاکتیاب محتیوای کمی و عینی توصیف برای منظّم پژوهش روش یکرا 

   (111: 1931یان، محمّد)یار .انددانمتهدرسی  ةبرنام اهداف با محتوا ساختار و هاپیام

ابعاد شکلی کتاب شیامل طیر  های زیر صورت گرفته است: همؤلّفن پژوهش بر اساس محتوا در ایتحلیل  

های ابعاد محتوایی آن شامل نظیم همؤلّفباشد و آرایی و... مینگاری، صفحهصفحات، حرف دلد، تعداروی ج

رویکیرد اثیر به کارگیری ابزارهای علمی و   ها، نحوبودن تحلیل منطقی و انمجام مطالب، منابع، نوآوری و نو

 های اسالمی است. نمبت به فرهنگ و ارزش

   ی اثرکلّ معرّفی .2-2

 ادبیّیاتزبیان و  هایرشتهبرای دانشجویان اثر خلیل پروینی است که  (دراسات نظریّاة وتطبیقیّاةاألدب املقار   کتاب 

 بیه ارزش دو واحید تطبیقی ادبیّاتعربی و مترجمی زبان عربی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس 

صفحه اسیت کیه  291دارای  ،انتشارات سمت منتشر شده است. کتاب توسّط 1931در سال  نمخه، 111و در 

هیا و ریشیه تطبیقیی، ادبیّیات بیه ،کتیاب ةمیو پهار بیاب تشیکیل شیده اسیت. نویمینده در مقدّ مقدّمهاز یک 

منید در ایین حیوزه را بییان علمیی و روش فارسی و عربی اشاره کرده و فقدان کتیابی ادبیّاتآن در  سرپشمة

تطبیقیی، مکاتیب آن و  ادبیّیاتبیان تعریف جامع و مانع از  ،هدف از تألیف این کتاب مقدّمه،. در است کرده

بیر آن بیوده تیا در ایین کتیاب از  مؤلّیفهای تطبیقی بیان شیده اسیت کیه های رایج با تأکید بر نمونهگرایش

 اختصار و ایجاز را اساس کار خود قرار دهد. کالم بکرهیزد و ةاطناب و اطال

های حضور آن در اروپای قدیم، قرون وسیطی و اروپیای تطبیقی و نشانه ادبیّاتدر باب نخمت به تعریف  

. در اندشیده معرّفییهای تأثیرگیار بر این جریان نیز معاصر از قرن پانزدهم تا بیمتم پرداخته شده است و پهره

گیرایش اسیالمی نییز و هیای آن در هرکیدام و گیرایش های پژوهشتطبیقی، زمینه یّاتادبمکاتب  ،دوّمباب 

                                                           
1. Content Analysis 
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ایین کتیاب  سیوّمنامیده است. بیاب  «تطبیقی اسالمی ادبیّات» ةآن را نظری مؤلّفتطبیقی اشاره شده که  ادبیّات

اسیت. در بیاب ر آن بررسیی شیده اختصاص یافته و سییر تطیوّ فارسی و عربی ادبیّاتتطبیقی در دو  ادبیّاتبه 

ةهمچون وقوف بر اطالل و دمن و  ؛های تطبیقی و عملیپایانی و پهارم نیز نمونه لیلیی و مجنیون در ادب  قصیّ

 آمده است.و عربی و...  سیفار

 پردازش تحليلی موضوع .1

 . بيان امتيازات1-2

ناییاب  تقریبیاًی اشیتباهات نگارشی و اسیت شیده رعاییت خیوبی به زبان دستور و نحو عنوان به نگارشی قواعد

 دارد وجیود مضیاف پنید یا دو که است زمانی ،کتاب نگارش عربیِ در رفته کار به فارسی اسلوب تنهااست. 

 اوّل مضیافِ از پیا الیهمضیاف ،عربیی نحیو در غالبیاً امّیا ،آییدمی پاییان در الیهمضاف ،فارسی دستور در که

 دییدم را علیی دفتیر و کتاب: گوییممی فارسی در الًمث ؛شودمی متصل بعدی هایمضاف به رمیر با و آیدمی

 .ودفرت ه ي  عل کتاب   رأیت: عربی در امّا

و  ییا  آخیرهیای قطیع و وصیل، عربیی )همیزه الخطرسماز  نظرصرفشود، دیده میآنچه در این کتاب  

طدین بیار پنی ،مؤلّیفبیه اذعیان  البتّیهکیه  تاسی بودن اغیال  تیایکی معدوم تقریباً و ناپیزکاف پایانی(   توسیّ

 .(1 :1931پروینی، ر.ک: ) بررسی شده است ومطالعه  ،دانشجویانهمکاران و 

 ها. کاستی1-1

 . طرح جلد1-1-2

 از شیاید و میاهوی ندارنید و یجیدّ تیأثیر اثیر آن ذات و جوهره در هرپند اثر، هر شکلی و ظاهری هایجنبه

 هایجنبیه آن بیه مخاطبیان و گیرایش توجّه عوامل از یکی منزلة به امّا نباشند، کنندهتعیین عوامل جزو جهاتی،

 (9: 1939بشیری، ر.ک: قرار گیرند ) توجّه مورد توانندمی ،شناسینشانه لحاظ به ویژه به اثر،

 ممیألة. اسیت میبهم طرحیی رسیدمیی نظیر به و شودنمی دیده تطبیقی ادبیّات از اثری ،جلد روی طر  در  

 آن بیدیع نکتیة و کتیاب معرّفی به مطالب اینبهتر بود . است آن پشت در شده ذکر مطالب جلد، دربار  دیگر

 ةصیفح در) رسیدنمی نظیر بیه زیبیا پنیدان ،اینجیا در دیگران تعریف هم آن ،تطبیقی ادبیّات تعریف ؛بکردازد

 و عربیی نگیارش بیا کلمیات مطابقیت عدم و تایکی هایغلط .(است آمده الخطیب حمام از عریفت این ،یک

 بیر عالوه. است کرده وجودش از بهتر را آن فقدان( اإلمکاا  قارر حاول) سطر پند در فصاحت مخلّ رهایتکرا

 .است کاسته اثر ارزش از نیز شناسیزیبایی عدبُ از نگارشی و محتوایی نواقص
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 نگاریحروف. 1-1-1

 و قطیع هیایهمزه نیه ،اسیت شیده رعاییت نقطیه دو ییای نیه کتاب، پر از خطاسیت؛ عربی الخطرسم نگارش

 تغیییر را واژه عربیی قرائت گاه که مواردی! خود از اکلمة پ به عطف واو پمبیدن نه و آخر کاف نه ،وصل

 (دشو خوانده مقصور الف است ممکن که یا  مثالً) دهدمی

 و اسیت الم و الیف دارای یخاصیّ  اسم گاه ؛شودنمی دیده یکمان نگارشی نیز فارسی اعالم خصوص در 

و در مواردی حروف عجمیی بیه ( ...و المنوجهری ای نظامی و ظامیالنّ: ک.ر. )الم و الف بدون ماس همان گاه

ایین ممیهله در تمیامی  امّیا تبیدیل شیده اسیت، ج بیه کیه منوپهری در چ اند همانندحروف عربی تبدیل شده

   اسامی عجمی رعایت نشده است.

گیاه معیادل . میاهنگی وجیود نیداردانمیجام و ه ،صی ذکر شده در کتابدر خصوص اصطالحات تخصّ 

. نیامیده اسیت اصیالًگیاه در پیاورقی و گیاه  ،(93 ص) التین واژه در متن اصلی و در داخل پرانتز آمده اسیت

در پیاورقی  ة اجلریار املررسة الکالسایکیّ معادل التین اصطال   مثالً ؛ی بمیاری وجود داردهانمونه البتّهو ( 11 ص)

ّّ املیا  .(132 ص) ررورت داشت  .که وجود ندارد( 11 ص) ةالفیّ ررسة ال

 آراییصفحه. 1-1-9

 بیا مقیدماتی صفحات. باشد عربی زبان به مطالب همة بایمتی لزوماً و است عربی زبان به اثری ،رو پیش کتابِ

 بیا بیودن متفیاوت صیورت در ،ایین بر افزون است نابهنجار کامالً که است شده گیاریشماره فارسی حروف

 فارسیی زبیان بیه مطالیب فهرسیت همچنیین. شود گیاریصفحه ابجدی حروف با باید ،کتاب صفحات سایر

 .است آمده

بیه نییز  هاحاشییهکتاب از استحکام پنیدانی برخیوردار نبیود و   شیرازاست؛  افی کتابصحّ ،مشکل دیگر 

 حیین در نشیجودا پیه بمیا اسیت آموزشیی اثیریاین کتیاب،  اینکه به توجّه با و است کم بمیار رسد،نظر می

 .داشته باشد استاد هایگفته از بردارییادداشت به نیاز قرائت

هیای روش تحقییق کتاب است. پییش از ایین در کتیاب بندیباب ،دیگری که باید بدان اشاره کرد ممألة 

دیده شد که اگر کتابی به پند باب تقمیم شود بایمتی هر باب را به پند فصل تقمیم کرد کیه در ایین کتیاب 

شیود. بمییار دییده میی ،های تکراری که نیازی بدان نیمیتعایت نشده است و در فهرست عناوین نیز عنوانر

بیر آن  مقدّمیهرسید اطیالق نیام ولیی بیه نظیر میی ،شیودابتدا مطالبی ذکیر میی ،گرپه برای ورود به هر بحث

 .آمده است مقدّمهبار عنوان  1در یک باب به طور مثال )باب پهارم(  پراکه ررورتی نداشته باشد؛
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 تحليل ابعاد محتوایی اثر . 1-9

 . بيان امتيازات1-9-2

در کشیور بیه زبیان عربیی تطبیقیی  ادبیّیات نخمیتین کتیاب تیألیفی در حیوز  کیهاز ایین منظیر کتاب میکور 

را است. گرپه نویمنده الگوهای الزم برای تیدوین کتیاب  اهمّیّتستایش و دارای  درخورشود، محموب می

هیا کیه سیال اندشیدهتطبیقیی در کشیورمان شیناخته  ادبیّات های ارزشمندی در حوز اشته و کتابار ددر اختی

الم المیّ  طیه نیدا، عبید األدب املقاار پیون  هیاآنانید و برخیی از مرجع و منبع تدریا واحدهای آموزشی بوده

 و خیوب نمیبتاً اثیر بیودن رسا و روان میزانهمچنین اند؛ به فارسی نیز برگردانده شده ...و ، غنیمی هاللکفافی

 .شودمی دیده آن در کمتر ،پیچیده عبارات

 ها. کاستی1-9-1

 مطالب انسجام و منطقی . نظم1-9-1-2

 اسیت شیده تطبیقیی ادبیّیات در اینظریّیه از سخن ،دارد اختصاص تطبیقی ادبیّات مکاتب به که دوّم فصل در

 صیرفاً و باشید داشیته جایگیاهی فصیل این در تواندنمی والًاص و ندارد اصولی و مرز و حدّ و تعریف هیچ که

 شیوند مقایمیه هیم بیا نییز ممیحی ادبیّات دو هرگاه ،نظریّه این طبق. شودمی شامل را اسالمی ادبیّات دو تطبیق

 کرد! اطالق آن بر را «ممیحی تطبیقی ادبیّات» توانمی

رسید، بییان تفصییلی ن پرداختیه اسیت. بیه نظیر میی، به جریان ادبیّات تطبیقی در اییراسوّم فصلمؤلّف در  

 نویمنده در این زمینه، فاقد ررورت بوده و انمجام و نظم منطقی اثر را به پالش کشانده است.

 تطبییق عملیی هاینمونه ،فصل عنوان که جایی نیمت، پیشین فصل دو از بهتر ،ورعیّت نیز پایانی فصل در 

 بررسیی میوردرا  فارسی و عربی جدید و کالسیک ادبیّات لمفصّ طور به . نویمنده،شودمی شامل را مقایمه و

 فصیل عنیوان بیا ارتبا بی و ناهماهنگ که انددهنمو معرّفی را اجلریار  ةالکالسیکیّ  ادبی مکتب اصول و داده قرار

 .است

 در رتبطمی غییر مبیاحثی و شود خارج نظم و انمجام  دایر از اثر ،است شده باعث آنچه یکلّ نگاه یک در 

 سیخن لمفصّ یا و نهایی و تطبیق فصل در اجلریار  ةالکالسایکیّ  املررسة به پرداختن مانند) شود مطر  کتاب فصول

 ادبیّیات در تطبیقیی ادبیّیات بیه پیرداختن ییا عربیی ادبیّات تاریخ هایدوره تمامی در اطالل بر وقوف از گفتن

 .است نگرفته صورت خوبی به امر این هک است دانشجویی هاینامهپایان از استفاده ،(فارسی
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 . منابع1-9-1-1

 جدیید و تعیدّدم منیابع از استفاده شودمی او کار غنای سبب و رساندمی یاری را مؤلّف کتاب، تألیف در آنچه

 ؛انیدکرده ممیتغنی را نویمینده ظاهراً که دارد وجود کتاب این در منابع از یتوجّه قابل فهرست اینکه با. است

 عیدم است، غربی همگان و مؤلّف اقرار به آن کاملت و سرپشمه که جدید ادبی نقد از ایشاخه در وشتنن امّا

 کتیاب تیألیف در مصیادر تیرینمهم از پژوهشیی مقاالت ثانیاً .شودمی کار نقص موجب التین منابع از استفاده

 قالیب در را خیود طالعاتم و هاپژوهش حاصل دانشگاهی جامعة امروزه گیشته، نمل برخالف پراکه ؛است

 .است معدوم گویی و معدود و ناپیز بمیار ،اثر این در شده استفاده مقاالت تعداد که کنندمی ارائه مقاالت

 یتعیدّدم ارجاعیاتدر میتن  .خییر گیاه و شودمی ذکر کتاب عنوان گاه ،نیمت یکدست ارجاع هایشیوه 

 از کتیاب عنیوان سیه نیز منابع فهرست در .پا  سال و کتاب عنوان ذکر بدون است شده داده هالل غنیمی به

 عنیوان ی،مکّی بیه ارجیاع ،21 صیفحة در یا .کندمی سردرگمی دپار را خواننده که است موجود نویمنده این

 .است پریشان و شمشوّ بمیار ،دهیارجاع هایشیوه مجموع، در .نیمت مشخّص کتاب

 عمید  قمیمت گیویی کیه اسیت خیاص منبیع دو ییا ییک به ارجاعات راتکر، دهیارجاع در دیگر ممألة 

 مقبیول و پمیندیده امیری ،و ممتند سخن گفیتن دادن ارجاع البتّه .است قبل هایکتاب عین کتاب این مطالب

 مثیال عنیوان بیه. شیودنمی محموب تیمزیّ دیگر که است یحدّ به ارجاع راتکردر برخی صفحات،  امّا ،است

 .دارد امر این از نشان است شده داده هالل غنیمی کتاب به که ارجاعاتی تعداد زیر جدول در

21 21 29 22 22 21 21 13 :فعلی کتاب صفحات

 21 23 91 92 99 99 91 91 91 91 91

 93 

93 91 91 92 91 91 23 23 :هالل غنیمی کتاب صفحات

 13 12-13 11-12 11 13 11-13 11 13-13 12-11 11 11-

11 13 

 بیه مرتبیه هفیت ،91-23 صفحات در. رسدمی نیز هفت عدد به منبع یک به هم سر پشت ارجاعات گاهی 

 بیه اسیت شیده داده دیمالنّی ابین فهرسیت بیه ارجیاع پهیار 113 صفحة در .است شده داده ارجاع عبدالرّحمن

 اسیت آمیده دیگیر بیار ،نفمیه المصیدر عنیوان بیا ارجاع دو از پا و( 211 دیم،النّ ابن: )مختلف هایصورت
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 ،نیام ایین کیه اسیت آمیده مکیرّر صورت به کتاب در عبدالرّحمن نام به ارجاعی( 911 ،امنةالثّ  املقالة الفهرست،)

 (23 ص. )نیمت نویمنده شهرت آیدبرمی منابع فهرست از پنانکه

( مینظّم نظیری و نظامی) عربی و فارسی منابع تداخل: است اشتباهات و اغال  از فهرستی نیز منابع فهرست 

...( کیاظم نادر،) نشر مکان و ناشر بدون منابع( تطبیقی ادبیّات عرصة در نظیربی تالشی) نویمنده امن بدون منابع

 اسیمی سیه ،عربیی اسیامی در دقّت عدم یا و( ریف شوقی و مینح طه) مشهور اسامی ترتیب در انمجام عدم

 نویمینده نیام در قّیتد عیدم یا( مصطفی ابراهیم، عبدالرّحمن) شودمی محموب نویمنده شهرت آخر اسم که

برخیی از ... منیابع دیگیر در آن اهمیال و منیابع برخی در اوّل پا  ذکر( أبوعثمان نه بحر بن عمرو الجاحظ؛)

 اشتباهات موجود در فهرست منابع است.

 نظیر بیه ریروری عربیی زبیان بیه آن برگردانیدن شیاید ،کتاب پایان فارسی منابع خصوص در دیگر نکتة 

 ...و پهارم پا  ایج به ابعةالرّ  بعةالطّ : مثالً رسدمی

 بیدون بعضیاً کیه تیاریخی مطالیب بییان در مثالً است آمده منبع ذکر بدون بمیاری مطالب ،دیگر سوی از 

 رمانتیمیم جنیبش دارطالییه هکی اسیت آمده (1)هوگو ویکتور دربار  زیادی مطالب 91 صفحه در ؛است استناد

... و اسیت واری  آن بر شکمکیر تأثیر و رودمی شمار به رمانتیمم ظریّةن ،انجیل اشنمایشنامه و است فرانمه در

 .است آمده ارجاعی هیچ بدون که

 فصیول تیرینبزرگ آن، دوّم فصیل و اسیت فصل پهار شاتوبریان کتاب» که است آمده صفحه همان در 

 مقولیه ایین از شیعر  دربیار فصیل ایین در او هایدییدگاه و دارد ما موروع با تنگاتنگی ارتبا  و است کتاب

 نویمینده ةمطالعی حاصیل مطالب این په.« دارد عمیقی تأثیر هنری آثار در هنری شرایط که گیردمی سرپشمه

 .دارد ارجاع به نیاز ،باشد شده گرفته جایی از په و باشد

 مؤلّیفکیه  در کتاب آمده اسیت« من بنی األدبنی العريب والفارسيالوقوف علی األطالل والرّ »مبحثی تحت عنوان  

بین آنچه در این قمیمت آمیده اسیت بیا  تأمّلبا اندکی  امّا ؛دانشجو علی عزیزنیا گرفته است ةنامآن را از پایان

آمیده اسیت، تشیابه بمییار در تورییحات و نییز « واملقاار  طبیقيقر التّ النّ  يف»آنچه در کتاب غنیمی هالل با عنوان 

کیه خیالی از اشیکال  بر اساس توارد بیوده اسیتاین ممأله، اگر  ؛وجود دارد های انتخاب شده،برخی از نمونه

کنید کیه ایین شیائبه را در ذهین ایجیاد  ممکن اسیت ،اگر غفلت دانشجو از ارجاع به منبع اصلی است و است

 مطالب بدون ذکر منبع آمده باشد.



 3/ اثر خلیل پروینی (ة         ّ ة وتطبیقی             ّ دراسات نظری  ) األدب المقارنبررسی انتقادی کتاب 
 

ر بیر مکیان جیاهلی آمیده اسیت کیه شیاع  در توریحات ابتدایی مربو  به وقیوف بیر اطیالل و دمین در دور

شیمرد برمییرا . ..هیا وو پوب ای سیاه اجاق، خاکمترهمحبوب دعای خیر نموده و آثار آن را همچون سنگ

پیردازد و در تصیاویر انید مییو به ذکر حیوانات وحشی همچون گاوان و آهوان کیه در آنجیا سیکنی گزییده

: 1931کنید )پروینیی، تشبیه می س و دیگر محموسات صحراییخطو  مقدّ ،کوبیخالشعری آثار دیار را به 

 گوید:( و غنیمی هالل نیز می111

ا ...تیتة فیما تار  ألاا ایبیباةعراء یرو  بقاای نفوسهم الشّ فکا  الشّ » ّّ النای  اففاور... ی یوافو  ماا  لا  ... و ودمان األففای ال
« ...الیار ح  أو الوشام يفذه األطاالل سساطر الّواعراء یشابهو  لاکثااا ماا کاا  الّشاو  ...عاا النّ بااء وأطالههاا و أللها فیمهاا مان الظّ 

 (33: 9002 اهلالل، 
بمییار  ،ی در تعیداد ابییاتحتّی ،هیای شیعری نییزنمونیهدر های دو کتیاب اهت بین تحلیلشب ،اینبر  افزون 

های شعری در کتاب پروینی بیش از کتیاب غنیمیی ، با این تفاوت که نمونه)دو قصیده از نابغه( مشترک است

حرییری و حمییدی آنکه به غیر از شواهد شعری هر دو کتاب به دو نمونه از نثر مقامیات  ترجالباست.  هالل

 شبیه به هم است. کامالًاند که نیز اشاره کردهدر آثار شهرهای ویران شده، 

 بررسی و تحليل. 1-9-1-9

 ایین کتیابلییل بخیش شیر  و تحدر  مؤلّیفحضیور خواننده پییش بیایید کیه  برای پرسشاین  است ممکن

 رو سییر تطیوّ معرّفیی دنبیال بیه و اسیت آموزشیی اثری ،کتاب که آنجا از :در پاسخ باید گفتپگونه است؟ 

هیا لییا تحلییل که در پی کشف آن باشد نیمت؛ یخاصّ مبهم ةلأمم دارای اصوالًاست و  ادبی نقد از ایشاخه

 ها بیشتر جای خود را به جمع و تألیف داده است.و بررسی

دییده  سیوگیری عیدمو  علمیی طرفیبیبه بررسی و تحلیل نیز پرداخته است،  مؤلّفکه  جاهاییهمانر د 

 گیویی و اسیت فیراوان کتیاب در ممیتدل غییر و مغررانه جمالت ،هادر گفته علمی غیر داریجانبشود. نمی

 را معاصیر ادبیی هیایمکتب همیة محتیرم  نویمیند مثالً ؛است غربی تمدّن و فرهنگ با جنگ پی در نویمنده

 بهیره ادبیی هیایمکتب ایین از کیه معاصیری ادبیّات نتیجه در و داندمی الحادی و یمادّ فلمفی افکار از ناشی

 املعاصاار الغااريب األدب يف املوجااود  األدبیااة املاارار  إلاای نظاار  نلقاای س  ییکفاا» :انییدمنحرف و فاسیید همگییی ،گیییردمی
 رواها  بعناوا  وقوالا  أشاکال يف معارو  ومنحارف فاسار دبأ مان منااج  فنار  اإلیادیاة املادیاة الفلّافیة األفکاار مان املّاتوحا 
ییابیم کیه ی درمییتأمّلبا اندک  امّا غربی معاصر را ذکر کرده است، ادبیّات ،هدرست است که نویمند «األدب

مکتیب  میثالًدر نتیجیه  .از همیین جریانیات و مکاتیب غربیی همیتند تیأثّرمعاصر فارسی و غربیی نییز م ادبیّات
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از  سرشیارویژه شیعر پاییداری انقیالب و فلمیطین ه شعر معاصر ب که حالیسمبولیمم الحادی و فاسد است در 

 بیا اسیالمی تطبیقیی ادبیّات ،مقابل در. شوندمیسمبولیک محموب  کامالًهمتند و شعرهایی  نمادهای مختلف

 .(31 ص) کرد خواهد مترسی روشن و درخشان ایآینده ما برای اصیل منابع به پایبندی
 بودن نو و نوآوری. 1-9-1-3

 کیه باشید رسییده اثبیات بیه آن تصحّ دانشگاهی و علمی محافل در باید و است مبانی و اصول دارای ،نظریّه

 نیو افیق ییک عنوان به بتوان شاید و ندارد را نظریّه یک هایویژگی از کدامهیچ اسالمی تطبیقی ادبیّات نظریّة

 نییز افیق ایین در شیودنمی و دارد طوالنی ایسابقه عربی و فارسی ادبیّات تطبیقی مطالعات بتّهال که کرد مطر 

 دییده آن در نو طرحی و است کرده پیروی تطبیقی ادبیّات هایکتاب درمعمول  اصولاز  نیز ثمباح. گنجاند

 ارتبیا  همچیون جدییدتری و بهتیر تطبیقیی مباحیث توانمیتمیبه ویژه در فصیل آخیر  نویمنده .است نشده

 هیاکتاب همیة در کیه مجنیون و لیلی و اطالل بر وقوف به نمبت هنر، و انمانی علوم هایشاخه دیگر با ادبیّات

 .نماید مطر  است، شده اشاره بدان

، ایین رسیدمیی نظیر بیه ؛شد ات اثر اشارهاطاّلعها و میزان روزآمدى داده به ارجاعات مبحث در و ترپیش  

 پنید ییا ییک حیداقل که است شده گرفته هاییکتاب از بیشتر اتاطاّلع و باشد روز به اثری تواندکتاب، نمی

 نشیده اسیتفاده حیوزه ایین در دانشگاهی مقاالت و جدید مطالعات از و دارند زمانی اختالف حارر اثر با دهه

 .(2111 ،عبود ،1333 ،الخطیب ،2112 و 1331 ،مکّی ،هاسال همین در و 2113، هالل غنیمی) است

 پیردازدمی علیوم هایشاخه دیگر و هنر با ادبیّات ارتبا  به که تطبیقی ادبیّات در جدید مباحث از همچنین 

 .است نشده ،صورت پییرفته کارهای و تطبیقی هاینمونه ذکر با توجّه درخور ایاشاره نیز
 علمی ابزارهای کارگيریبه نحوة. 1-9-1-1

 تکیاپو بیه بیرای هاییپرسیش توانمیتمی حداقل و است آموزشی کامالً اثر یک این کتاب، اینکه با متأسفانه

 و نیمییت پنینیییاین سییؤاالت از اثییری هیییچ ،فصییل هییر پایییان در امّییا ،نماییید مطییر  دانشییجو ذهیین واداشییتن

 .ندارد وجود نیز ،است اهمّیّت حائز بمیار آموزشی نظر از که فصل هر پایان در بندیجمع و نویمیخالصه
 اسالمى هاىارزش و فرهنگ به نسبت اثر رویکرد. 1-9-1-2

تطبیقی اسالمی، در فصل پایانی بیشتر به روابیط  ادبیّات ةبه جای مطر  کردن نظری مؤلّفاگر  ،رسدمیبه نظر 

ةانگلیمیی و  ادبیّیاتهیا در پرداخت تا اینکه به برخی مقولیهفارسی و عربی می ادبیّاتتاریخی  روبینمیون  قصیّ

هیا نمونیه البتّیههای دینی و فرهنگی داشت که داخته شود، تأثیری بیشتری در رویکرد اثر به ارزشپر (2)کروزو

 و زیبا خواهد بود. بمیار جالب



 11/ اثر خلیل پروینی (ة         ّ ة وتطبیقی             ّ دراسات نظری  ) األدب المقارنبررسی انتقادی کتاب 
 

جییاحظ بییر سییبک نویمییندگی سییعدی در گلمییتان و یییا نگییاه تییأثیر  بییر ادبییای فارسییی، البالغییهنهجتییأثیر  

تطبیقیی در پیارپوب فرهنیگ اسیالمی اسیت کیه همگیی موریوعاتی  ،یبه قصاید متنبّایرانی  سرایانقصیده

 اهمّیّیتپیردازد، بمییار حیائز عملی میی هاینمونهپایانی که به  برای دانشجویان در فصل مهمّ هاآننشان دادن 

 .است

 نتيجه  .9
هیا و مطالیب پراکنیده عیدم رعاییت سرفصیلهای فراوانی نییز دارد: ها، کاستیبه هر حال، کتاب با وجود برخی مزیّت

و  قطیع هیایهمزهنگارشیی پیون  هایبودن از غلط پُر .فارسی ادبیّاتتطبیقی در  ادبیّاتر مچون پرداختن به سیر تطوّه

ال شیدن ذهین کیه بیه فعّی سیؤاالتیهای الزم در یک کتیاب آموزشیی همچیون تمیرین و عدم رعایت تکنیک وصل.

 .تطبیقی اتادبیّهای نوین در نکرداختن به برخی از گرایش کند.دانشجو کمک می

 تیا کنیدتنظییم عمیومی فراخوانی که انتشارات سمت برای پا  کتب دانشگاهی و آموزشی شود پیشنهاد میدر پایان 

 .بتوان بهترین کتاب را به دانشجویان ارائه داد

 هانوشتپی. 3
بود. او بیه عنیوان  فرانموی رومانتیممپیرو سبک  نویانمایشنامهو  نویاداستان، شاعرم( 1331-م.1312ویکتور ماری هوگو ) ( 1)

در زمیان خیویش های سیاسیی و هنیری راییج یکی از بهترین نویمندگان فرانموی شهرت جهانی دارد. آثار او به بمیاری از اندیشه

 است. خنددمردی که میو  گوژپشت نتردام، بینوایاناو ترین آثار تاریخ معاصر فرانمه است. از برجمته اشاره کرده و بازگوکنند 

در قرن هفدهم اسیت. ایین رمیان بیه زنیدگی روحیانی و خییالی انگلیمی دانیل دفو   نویمند ةداستان بلند رابینمون کروزو نوشت( 2)

ییک جزییره و اغلیب بیه تنهیایی بیه گییران زنیدگی سیال در  23ه خود در بریتانیا را رها کیرده و پردازد که زندگی مرفّفردی می

قصید بریتانییا تیرک پردازد تا آنکه زندگی یک بومی وحشی آن جزیره را نجات داده این دو میرد سیرانجام آن جزییره را بیه ممی

تیرین معروف جز و  نوشته است« الکماندر سلکرک»الهام از سرگیشت واقعی یک ملوان اسکاتلندی به نام با  این کتابکنند. می

 .را برای خالقش به ارمغان آورده است« پدر رمان انگلیمی»لقب که انگلمتان است  ادبیّاتکارهای کالسیک 

 کتابنامه

 هاالف: کتاب

 هتران: مست. ،(دراسات نظریّة وتطبیقّیة األدب املقار   ؛(1931 ، لیل   پرویين. 1
 و مطالعیات انمیانی علوم پژوهشگاهتهران:  ،اوّل جلد ،اجتماعی درعلوم تحقيق هایروش ؛(1939باقر ) ساروخانی،. 2

 .فرهنگی

 وزیع.شر والتّ اعة والنّ مصر: دار هنضة مصر لیطبّ  الطّبعة الثّالثة ، يف الّنقر التطبیقي واملقار ، ؛(9003  حمّمدهالل ، غنلمي . 9
 .کتاب، تهران: یادوار  درسی ریزیبرنامه اصول ؛(1931حمین ) محمّدیان، محمّدیار. 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%98%D9%BE%D8%B4%D8%AA_%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%98%D9%BE%D8%B4%D8%AA_%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%AF
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 ب: مجالّت
 علـوم هایبرنامه و متون انتقادی پژوهشنامة ،«ایران )نثر( معاصر ادبیّات کتاب نقد و تحلیل» ؛(1939بشیری، محمود ). 1

 .11-1، صص اوّل، سال پهاردهم، شمار  فرهنگی مطالعات و انسانی علوم وهشگاهپژ انسانی

، فارسـی ادبيّـاتزبـان و  فرهنگسـتان، تطبيقی ادبيّات ةمجلّ «ی ادبیّات تطبیقینظرمبانی » ؛(1931پور، آدینه ). خجمته1

 .213-213، صص 1، پیاپی 9/2شمار  

نامـة ادبيّـات تطبيقـی کـاوش، «األدب املقاار : دراساات نظریّاة وتطبیقیّاةب معرّفی و نقد کتیا»(؛ 1939وند، تورج ). زینی1

 .  139-131، صص 11، سال پهارم، شمار  (، دانشگاه رازیهاها و نکتهپاره)بخش 

هیای آسیمانی یههای درسی بخوانیم و بنویمیم و هدتحلیل محتوای کتاب» ؛(1931مرعشی، سید منصور و دیگران ). 3

علـوم انسـانی و  پژوهشـگاه ،ر و کـود تفکّـ ةمجلّ« فلمفه برای کودکان»درسی  ر اساس معیارهای برنامةدور  ابتدایی ب

 .33–13، صص اوّل، شمار  سوّم، سال مطالعات فرهنگی



 
 (حمّكمة - ةة علمیّ فولیّ  األدب املقار   حبوث يف

 ة، جامعة رازي کرمانشاهالعلو  اإلنّانیّ کّلّیة اآلداب و 
نة  ّّ ّّ ال  23-2 ، صص  9022لا.ق/  2331لا.ش/  2321 ربی ، 92، العرد سةادال

 2(دراسة ونقر  خللیا پرویين( دراسات نظریّة وتطبیقیّةاألدب املقار   کتاب 

 9يحممود حیرر 
 یرانإ، العنوان احلايل جامعة شریاز، ایسوججامعة  ،ة وآداهباغة العربیّ لّ ال قسميف أستاذ مشارک 

 صامللخّ 
اخلبدداای الللمددة وأن رعر  ددع  مؤلّدد علددیم ّتّددحت ر للددر لل التّ نیعلددحت  سدد منطبقددا  و  األمددر مبنیّددا   ة أمددر وددروراد مددادا ة واجلامعیّددیمیّددعلنقددد البتددت التّ 

مد  األجددر أن یصدّت الّدارسدون جدّل اهتمداملم يف البشد  عد  الّنقدا ص قدیدة راسدات النّ . يف مثدل هد ا الدّ ّقدةالاّل بعات يف الطّ واقص النّ 
لددة الببددالوریو   تدداا غددة العربیّدداللّ  أقسددا يف جمددال األدا القددارن لطلبددة  . مدد  البتددت النشددورا ّدددیثا  ع ونقدداا الّضدد ة وآداهبددا يف إیددران لّر

البتددداا الددد  ور يف  يف هددد ا القدددال ّس دراسدددة .«مسدددت»ة منلّمددد ی طبدددع يف والّددد خللیدددل پدددرویين (دراسدددات نلریّدددة ورطبیقیّدددةاألدا القدددارن )
یتطدّر  إلدحت مبدام  الّضدع  أو  اقدد ببیدان نقداا القدّوا  ّ ة ويف  دال اادالنی یبددأ النّ راسدة الضدمونیّ الدّ  اينة والثّدبلیّ راسة الّشدالدّ  قسمنی: األّول

يف  دریبات واألسددةلة موقددودامدداری  والتّددمنّددت عدد  ابطندداا و ددون التّ ة  االنسددما  والتّ علیمیّددات التّ قنیّددأّن التّ نتددا ا الب دد   مدد  أبددرز. العیددوا
 للدد ا اتدداج البتدداا إلددحت  طدداّلا األقسددا  العربیّددة يف إیددرانو « مسددت»ة نلّمددأن یلبّددحت احلاجددات النشددودا ل ؤلّدد الهدد ا البتدداا ومددا اسددتطا  

 .ةعلیمیّ للمعایری التّ  ة و قا  عدیالت األساسیّ التّ 

 .، خلیل پرویينالبتاا، نقد رناألدا القا، (دراسات نلریّة ورطبیقیّةاألدا القارن ) تاا   :الکلمات الّرلیلّیة

                                                           
 93/8/1794 :لقبولاتریخ ا    96/5/1794 خ الوصول:یاتر . 1
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