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دانشیار گروه زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه یاسوج ،محل خدمت فعلی دانشگاه شیراز ،ایران

چکيده
نقد کتابهای درسی و دانشگاهی که در راستای تحوّل و بهبود کیفیّت آموزشی صورت مییپیییرد ،امیری ریروری
است ،تا زوایای پنهان و تاریکی که بر مؤلّف پوشیده بوده ،آشکار گیردد و در صیورت امکیان در پیا هیای بعیدی
برطرف شود .در بررسیهای انتقادی ،بیان کاستیها بر امتیازات فزونی دارد؛ و این خود تالشی از جانب جامعیة علمیی
برای ارتقا و غنای آن کتاب و رفع نواقص موجود است .یکی از کتابهای تازه انتشار یافتیه در حیوز ادبیّیات تطبیقیی

که برای دانشجویان رشتة زبیان و ادبیّیات عیرب در دور کارشناسیی تیدوین شیده ،کتیاب األدب املقاار دراساات نظریّاة
وتطبیقیّاة) اثر خلیل پروینی است که توسّط انتشارات سمت به پا رسیده است .این پژوهش ،به مطالعیه و بررسیی ایین

کتاب در دو بخش کلّی :شکلی و محتوایی میپردازد و در هیر قمیمت ،ابتیدا امتییازات کتیاب و سیکا کاسیتیهیای
موجود بررسی میشوند .یافتههای پژوهش ،بیانگر این است که کتاب از تکنیکهای الزم آموزشی؛ همچیون انمیجام
مطالب ،پرهیز از اطناب ممل ،داشتن تمرین و سؤاالت بحث و بررسی و ...برخوردار نیمیت و نتوانمیته اسیت ،اهیداف
آموزشی انتشارات سمت و جامعة دانشگاهی را محقّق سازد .لیا در صورت تجدید پا  ،نیاز به اصیالحات اساسیی و
کلّی دارد.
واژگان کليدی :األدب املقار دراسات نظریّة وتطبیقیّة) ،ادبیّات تطبیقی ،نقد کتاب ،خلیل پروینی.

 .1تاریخ دریافت1931/12/11 :
 .2رایانامهmahmoodhaidari@yahoo.com :

تاریخ پییرش1931/9/11 :
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 .2پيشگفتار
 .2-2تعریف موضوع

تألیف کتابهای آموزشی با توجّه به سرفصیلهیای مصیوب وزارت علیوم ،تحقیقیات و فنّیاوری از کارهیای
مهمّی است که انتشارات سمت عهدهدار آن است .دقّت در انتخاب مطالب با توجّه بیه نیازهیای دانشیجویان و
سرفصلهای مصوّب وزارت ،برخورداری کتاب از تکنیکها و ابزارهای الزم آموزشی که منجر بیه کنکیاش
ذهنی دانشجو میشود ،داشتن انمجام و نظم منطقی ،پرهیز از اطناب و وارد شیدن در بحیثهیای جزئیی و در
عین حال ،جامعیّت داشتن و نیز رعایت قواعد و قیوانین نگارشیی بیرای الگیوبرداری دانشیجویان در نگیارش،
برخی از شاخصهایی است که الزم است مؤلّفان در تألیفات خود بدانها پایبند باشند.

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

انطباق آن با مؤلّفههای آموزشی را بررسی نماید .در هیر بخیش ،ابتیدا امتییازات کتیاب و سیکا کاسیتیهیا و
نواقص آن با هدف رفع نواقص و غنای بیشتر کتاب آمده است با این امید که پژوهش حارر بتواند گیامی در
تحقّق اهداف انقالب فرهنگی بردارد.
 .1-2ضرورت ،اهمّيّت و هدف

از آنجا که امر آموزش در هر جامعهای از امور زیربنایی است که تربیت نمل آینده بر عهد آن است و دقّیت
نظر در محتوای کتب آموزشی در هر مرحلهای از مراحل آمیوزش از اهمّیّیت بمیزایی برخیوردار اسیت؛ لییا
انجام پژوهشهایی که در زمینة نقد و بررسی کتب آموزشی و تحلیل محتوای آن صیورت پیییرد ،ریروری
است .این رویکرد ،در صورتی که منصفانه و موشکافانه و با هدف رفع کاسیتیهیا صیورت گییرد ،مییتوانید
منجر به نتایج مطلوب گردد و از این منظر از اهمّیّت فراوانی برخوردار است.
 .9-2فرضيه

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

 .3-2پيشينة پژوهش

زینیوند ( )1939در شمار  11مجلّة کاوشنامة ادبیّات تطبیقی به نقد مختصری (سه صیفحه) از کتیاب خلییل
پروینی پرداخته است و برخیی از کاسیتیهیا و نیواقص ایین کتیاب همچیون فقیدان روش تحقییق در ادبیّیات
تطبیقی ،باال بودن حجم صفحات ،فقدان نمایه و عدم استفاده از منابع روزآمد را بیان کرده است.
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 .1-2روش پژوهش و چارچوب نظری

روش پژوهش بر اساس تحلیل محتوا 1صورت گرفته است .این شییوه ،یکیی از مهیمتیرین و پیر کیاربردترین
روشهای تحقیق است که هیر محقّقیی بیه صیورتی بیا آن سیر و کیار دارد (سیاروخانی )19 :1939 ،برلمیون
تحلیل محتوا را یکی از فنون تحقیق میداند که برای توصیف عینی و منظّم محتوای آشکار ارتباطات بیه کیار
میرود و هدف آن تفمیر کردن است (مرعشی و دیگران .)13 :1931 ،برخی از پژوهشیگران ،تحلییل محتیوا
را یک روش پژوهش منظّم برای توصیف عینی و کمی محتیوای کتیابهیا و متیون برنامیة درسیی و مقایمیة
پیامها و ساختار محتوا با اهداف برنامة درسی دانمتهاند( .یارمحمّدیان)111 :1931 ،
تحلیل محتوا در این پژوهش بر اساس مؤلّفههای زیر صورت گرفته است :ابعاد شکلی کتاب شیامل طیر
روی جلد ،تعداد صفحات ،حرفنگاری ،صفحهآرایی و ...میباشد و مؤلّفههای ابعاد محتوایی آن شامل نظیم
منطقی و انمجام مطالب ،منابع ،نوآوری و نو بودن تحلیلها ،نحو به کارگیری ابزارهای علمی و رویکیرد اثیر
نمبت به فرهنگ و ارزشهای اسالمی است.
 .2-2معرّفی کلّی اثر

کتاب األدب املقار دراسات نظریّاة وتطبیقیّاة) اثر خلیل پروینی است که برای دانشجویان رشتههای زبیان و ادبیّیات
عربی و مترجمی زبان عربی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس ادبیّات تطبیقی بیه ارزش دو واحید
و در  111نمخه ،در سال  1931توسّط انتشارات سمت منتشر شده است .کتاب ،دارای  291صفحه اسیت کیه
از یک مقدّمه و پهار بیاب تشیکیل شیده اسیت .نویمینده در مقدّمیة کتیاب ،بیه ادبیّیات تطبیقیی ،ریشیههیا و
سرپشمة آن در ادبیّات فارسی و عربی اشاره کرده و فقدان کتیابی علمیی و روشمنید در ایین حیوزه را بییان
کرده است .در مقدّمه ،هدف از تألیف این کتاب ،بیان تعریف جامع و مانع از ادبیّیات تطبیقیی ،مکاتیب آن و
گرایشهای رایج با تأکید بر نمونههای تطبیقی بیان شیده اسیت کیه مؤلّیف بیر آن بیوده تیا در ایین کتیاب از
اطناب و اطالة کالم بکرهیزد و اختصار و ایجاز را اساس کار خود قرار دهد.
در باب نخمت به تعریف ادبیّات تطبیقی و نشانههای حضور آن در اروپای قدیم ،قرون وسیطی و اروپیای
معاصر از قرن پانزدهم تا بیمتم پرداخته شده است و پهرههای تأثیرگیار بر این جریان نیز معرّفیی شیدهاند .در
باب دوّم ،مکاتب ادبیّات تطبیقی ،زمینههای پژوهش در هرکیدام و گیرایشهیای آن و نییز گیرایش اسیالمی
1. Content Analysis
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ادبیّات تطبیقی اشاره شده که مؤلّف آن را نظریة «ادبیّات تطبیقی اسالمی» نامیده است .بیاب سیوّم ایین کتیاب
به ادبیّات تطبیقی در دو ادبیّات فارسی و عربی اختصاص یافته و سییر تطیوّر آن بررسیی شیده اسیت .در بیاب
قصیة لیلیی و مجنیون در ادب
پایانی و پهارم نیز نمونههای تطبیقی و عملی؛ همچون وقوف بر اطالل و دمن و ّ
فارسی و عربی و ...آمده است.
 .1پردازش تحليلی موضوع
 .2-1بيان امتيازات

قواعد نگارشی به عنوان نحو و دستور زبان به خیوبی رعاییت شیده اسیت و اشیتباهات نگارشیی تقریبیاً ناییاب
است .تنها اسلوب فارسی به کار رفته در نگارش عربیِ کتاب ،زمانی است که دو یا پنید مضیاف وجیود دارد
که در دستور فارسی ،مضافالیه در پاییان میآیید ،امّیا غالبیاً در نحیو عربیی ،مضیافالیه پیا از مضیافِ اوّل
میآید و با رمیر به مضافهای بعدی متصل میشود؛ مثالً در فارسی میگوییم :کتاب و دفتیر علیی را دییدم
امّا در عربی :رأیت کتاب علي ودفرته.
آنچه در این کتاب دیده میشود ،صرفنظر از رسمالخط عربیی (همیزههیای قطیع و وصیل ،ییا آخیر و
توسیط
کاف پایانی) ناپیز و تقریباً معدوم بودن اغیال تیایکی اسیت کیه البتّیه بیه اذعیان مؤلّیف ،پنیدین بیار ّ
همکاران و دانشجویان ،مطالعه و بررسی شده است (ر.ک :پروینی.)1 :1931 ،
 .1-1کاستیها
 .2-1-1طرح جلد

جنبههای ظاهری و شکلی هر اثر ،هرپند در جوهره و ذات آن اثیر تیأثیر جیدّی و میاهوی ندارنید و شیاید از
جهاتی ،جزو عوامل تعیینکننده نباشند ،امّا به منزلة یکی از عوامل توجّه و گیرایش مخاطبیان بیه آن جنبیههای
اثر ،به ویژه به لحاظ نشانهشناسی ،میتوانند مورد توجّه قرار گیرند (ر.ک :بشیری)9 :1939 ،
در طر روی جلد ،اثری از ادبیّات تطبیقی دیده نمیشود و به نظیر مییرسید طرحیی میبهم اسیت .ممیألة
دیگر دربار جلد ،مطالب ذکر شده در پشت آن است .بهتر بود این مطالب به معرّفی کتیاب و نکتیة بیدیع آن
بکردازد؛ تعریف ادبیّات تطبیقی ،آن هم تعریف دیگران در اینجیا ،پنیدان زیبیا بیه نظیر نمیرسید (در صیفحة
یک ،این تعریف از حمام الخطیب آمده است) .غلطهای تایکی و عدم مطابقیت کلمیات بیا نگیارش عربیی و
تکرارهای مخلّ فصاحت در پند سطر (حاول قارر اإلمکاا ) فقدان آن را بهتر از وجودش کرده است .عالوه بیر
نواقص محتوایی و نگارشی از بُعد زیباییشناسی نیز از ارزش اثر کاسته است.
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 .1-1-1حروفنگاری

نگارش رسمالخط عربی کتاب ،پر از خطاسیت؛ نیه ییای دو نقطیه رعاییت شیده اسیت ،نیه همزههیای قطیع و
وصل ،نه کاف آخر و نه پمبیدن واو عطف به کلمة پا از خود! مواردی که گاه قرائت عربیی واژه را تغیییر
میدهد (مثالً یا که ممکن است الف مقصور خوانده شود)
خاصیی دارای الیف و الم اسیت و
در خصوص اعالم فارسی نیز نگارشی یکمان دیده نمیشود؛ گاه اسم ّ
گاه همان اسم بدون الف و الم( .ر.ک :النّظامی و نظامی یا المنوجهری و )...و در مواردی حروف عجمیی بیه
حروف عربی تبدیل شدهاند همانند چ در منوپهری کیه بیه ج تبیدیل شیده اسیت ،امّیا ایین ممیهله در تمیامی
اسامی عجمی رعایت نشده است.
در خصوص اصطالحات تخصّصی ذکر شده در کتاب ،انمیجام و همیاهنگی وجیود نیدارد .گیاه معیادل
التین واژه در متن اصلی و در داخل پرانتز آمده اسیت (ص  ،)93گیاه در پیاورقی و گیاه اصیالً نیامیده اسیت.
(ص  )11و البتّه نمونههای بمیاری وجود دارد؛ مثالً معادل التین اصطال املررسة الکالسایکیّة اجلریار در پیاورقی
الّالفیّة (ص  )11که وجود ندارد.
ررورت داشت (ص  .)132یا املررسة ّ

 .9-1-1صفحهآرایی

کتابِ پیش رو ،اثری به زبان عربی است و لزوماً بایمتی همة مطالب به زبان عربی باشد .صفحات مقیدماتی بیا
حروف فارسی شمارهگیاری شده است که کامالً نابهنجار است افزون بر ایین ،در صیورت متفیاوت بیودن بیا
سایر صفحات کتاب ،باید با حروف ابجدی صفحهگیاری شود .همچنیین فهرسیت مطالیب بیه زبیان فارسیی
آمده است.
مشکل دیگر ،صحّافی کتاب است؛ شیراز کتاب از استحکام پنیدانی برخیوردار نبیود و حاشییهها نییز بیه
نظر میرسد ،بمیار کم است و با توجّه به اینکه این کتیاب ،اثیری آموزشیی اسیت پیه بمیا دانشیجو در حیین
قرائت نیاز به یادداشتبرداری از گفتههای استاد داشته باشد.
ممألة دیگری که باید بدان اشاره کرد ،باببندی کتاب است .پییش از ایین در کتیابهیای روش تحقییق
دیده شد که اگر کتابی به پند باب تقمیم شود بایمتی هر باب را به پند فصل تقمیم کرد کیه در ایین کتیاب
رعایت نشده است و در فهرست عناوین نیز عنوانهای تکراری که نیازی بدان نیمیت ،بمییار دییده مییشیود.
گرپه برای ورود به هر بحث ،ابتدا مطالبی ذکیر مییشیود ،ولیی بیه نظیر مییرسید اطیالق نیام مقدّمیه بیر آن
ررورتی نداشته باشد؛ پراکه در یک باب به طور مثال (باب پهارم)  1بار عنوان مقدّمه آمده است.
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 .9-1تحليل ابعاد محتوایی اثر
 .2-9-1بيان امتيازات

کتاب میکور از ایین منظیر کیه نخمیتین کتیاب تیألیفی در حیوز ادبیّیات تطبیقیی بیه زبیان عربیی در کشیور
محموب میشود ،درخور ستایش و دارای اهمّیّت است .گرپه نویمنده الگوهای الزم برای تیدوین کتیاب را
در اختیار داشته و کتابهای ارزشمندی در حوز ادبیّات تطبیقیی در کشیورمان شیناخته شیدهاند کیه سیالهیا
المیالم
مرجع و منبع تدریا واحدهای آموزشی بودهانید و برخیی از آنهیا پیون األدب املقاار طیه نیدا ،عبید ّ
کفافی ،غنیمی هالل و ...به فارسی نیز برگردانده شدهاند؛ همچنین میزان روان و رسا بیودن اثیر نمیبتاً خیوب و
عبارات پیچیده ،کمتر در آن دیده میشود.
 .1-9-1کاستیها
 .2-1-9-1نظم منطقی و انسجام مطالب

در فصل دوّم که به مکاتب ادبیّات تطبیقی اختصاص دارد ،سخن از نظریّیهای در ادبیّیات تطبیقیی شیده اسیت
که هیچ تعریف و حدّ و مرز و اصولی ندارد و اصوالً نمیتواند در این فصیل جایگیاهی داشیته باشید و صیرفاً
تطبیق دو ادبیّات اسالمی را شامل میشود .طبق این نظریّه ،هرگاه دو ادبیّات ممیحی نییز بیا هیم مقایمیه شیوند
میتوان «ادبیّات تطبیقی ممیحی» را بر آن اطالق کرد!
مؤلّف در فصل سوّم ،به جریان ادبیّات تطبیقی در اییران پرداختیه اسیت .بیه نظیر مییرسید ،بییان تفصییلی
نویمنده در این زمینه ،فاقد ررورت بوده و انمجام و نظم منطقی اثر را به پالش کشانده است.
در فصل پایانی نیز ورعیّت ،بهتر از دو فصل پیشین نیمت ،جایی که عنوان فصل ،نمونههای عملیی تطبییق
و مقایمه را شامل میشود .نویمنده ،به طور مفصّل ادبیّات کالسیک و جدید عربی و فارسی را میورد بررسیی
قرار داده و اصول مکتب ادبی الکالسیکیّة اجلریار را معرّفی نمودهاند که ناهماهنگ و بیارتبا بیا عنیوان فصیل
است.
در یک نگاه کلّی آنچه باعث شده است ،اثر از دایر انمجام و نظم خارج شود و مبیاحثی غییر میرتبط در
فصول کتاب مطر شود (مانند پرداختن به املررسة الکالسایکیّة اجلریار در فصل تطبیق و نهایی و یا مفصّل سیخن
گفتن از وقوف بر اطالل در تمامی دورههای تاریخ ادبیّات عربیی ییا پیرداختن بیه ادبیّیات تطبیقیی در ادبیّیات
فارسی) ،استفاده از پایاننامههای دانشجویی است که این امر به خوبی صورت نگرفته است.
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 .1-1-9-1منابع

آنچه در تألیف کتاب ،مؤلّف را یاری میرساند و سبب غنای کار او میشود استفاده از منیابع متعیدّد و جدیید
است .با اینکه فهرست قابل توجّهی از منابع در این کتاب وجود دارد که ظاهراً نویمینده را ممیتغنی کردهانید؛
امّا نوشتن در شاخهای از نقد ادبی جدید که سرپشمه و تکامل آن به اقرار مؤلّف و همگان غربی است ،عیدم
استفاده از منابع التین موجب نقص کار میشود .ثانیاً مقاالت پژوهشیی از مهمتیرین مصیادر در تیألیف کتیاب
است؛ پراکه برخالف نمل گیشته ،امروزه جامعة دانشگاهی حاصل پژوهشها و مطالعات خیود را در قالیب
مقاالت ارائه میکنند که تعداد مقاالت استفاده شده در این اثر ،بمیار ناپیز و معدود و گویی معدوم است.
شیوههای ارجاع یکدست نیمت ،گاه عنوان کتاب ذکر میشود و گیاه خییر .در میتن ارجاعیات متعیدّدی
به غنیمی هالل داده شده است بدون ذکر عنوان کتاب و سال پا  .در فهرست منابع نیز سیه عنیوان کتیاب از
این نویمنده موجود است که خواننده را دپار سردرگمی میکند .یا در صیفحة  ،21ارجیاع بیه مکّیی ،عنیوان
کتاب مشخّص نیمت .در مجموع ،شیوههای ارجاعدهی ،بمیار مشوّش و پریشان است.
ممألة دیگر در ارجاعدهی ،تکرار ارجاعات به ییک ییا دو منبیع خیاص اسیت کیه گیویی قمیمت عمید
مطالب این کتاب عین کتابهای قبل است .البتّه ارجاع دادن و ممتند سخن گفیتن ،امیری پمیندیده و مقبیول
است ،امّا در برخی صفحات ،تکرار ارجاع به حدّی است که دیگر مزیّتی محموب نمیشیود .بیه عنیوان مثیال
در جدول زیر تعداد ارجاعاتی که به کتاب غنیمی هالل داده شده است نشان از این امر دارد.
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گاهی ارجاعات پشت سر هم به یک منبع به عدد هفت نیز میرسد .در صفحات  ،91-23هفیت مرتبیه بیه
عبدالرّحمن ارجاع داده شده است .در صفحة  113پهیار ارجیاع بیه فهرسیت ابین النّیدیم داده شیده اسیت بیه
صورتهای مختلف( :ابن النّدیم )211 ،و پا از دو ارجاع بیا عنیوان المصیدر نفمیه ،بیار دیگیر آمیده اسیت
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(الفهرست ،املقالة الثّامنة )911 ،ارجاعی به نام عبدالرّحمن در کتاب به صورت مکیرّر آمیده اسیت کیه ایین نیام،
پنانکه از فهرست منابع برمیآید شهرت نویمنده نیمت( .ص )23
فهرست منابع نیز فهرستی از اغال و اشتباهات است :تداخل منابع فارسی و عربی (نظامی و نظیری مینظّم)
منابع بدون نام نویمنده (تالشی بینظیر در عرصة ادبیّات تطبیقی) منابع بدون ناشر و مکان نشر (نادر ،کیاظم)...
عدم انمجام در ترتیب اسامی مشهور (طه حمین و شوقی ریف) و یا عدم دقّت در اسیامی عربیی ،سیه اسیمی
که اسم آخر شهرت نویمنده محموب میشود (عبدالرّحمن ابراهیم ،مصطفی) یا عیدم دقّیت در نیام نویمینده
(الجاحظ؛ عمرو بن بحر نه أبوعثمان) ذکر پا اوّل در برخی منیابع و اهمیال آن در دیگیر منیابع ...برخیی از
اشتباهات موجود در فهرست منابع است.
نکتة دیگر در خصوص منابع فارسی پایان کتاب ،شیاید برگردانیدن آن بیه زبیان عربیی ریروری بیه نظیر
الرابعة به جای پا پهارم و...
میرسد مثالً :الطّبعة ّ
از سوی دیگر ،مطالب بمیاری بدون ذکر منبع آمده است مثالً در بییان مطالیب تیاریخی کیه بعضیاً بیدون
استناد است؛ در صفحه  91مطالب زیادی دربار ویکتور هوگو( )1آمده اسیت کیه طالییهدار جنیبش رمانتیمیم
در فرانمه است و نمایشنامهاش انجیل ،نظریّة رمانتیمم به شمار میرود و تأثیر شکمکیر بر آن واری اسیت و...
که بدون هیچ ارجاعی آمده است.
در همان صفحه آمده است که «کتاب شاتوبریان پهار فصل اسیت و فصیل دوّم آن ،بزرگتیرین فصیول
کتاب است و ارتبا تنگاتنگی با موروع ما دارد و دییدگاههای او در ایین فصیل دربیار شیعر از ایین مقولیه
سرپشمه میگیرد که شرایط هنری در آثار هنری تأثیر عمیقی دارد ».په این مطالب حاصیل مطالعیة نویمینده
باشد و په از جایی گرفته شده باشد ،نیاز به ارجاع دارد.
مبحثی تحت عنوان «الوقوف علی األطالل وال ّرمن بنی األدبنی العريب والفارسي» در کتاب آمده اسیت کیه مؤلّیف
آن را از پایاننامة دانشجو علی عزیزنیا گرفته است؛ امّا با اندکی تأمّل بین آنچه در این قمیمت آمیده اسیت بیا
آنچه در کتاب غنیمی هالل با عنوان «يف النّقر التّطبیقي واملقاار » آمیده اسیت ،تشیابه بمییار در تورییحات و نییز
برخی از نمونههای انتخاب شده ،وجود دارد؛ اگر این ممأله ،بر اساس توارد بیوده اسیت کیه خیالی از اشیکال
است و اگر غفلت دانشجو از ارجاع به منبع اصلی است ،ممکن اسیت ایین شیائبه را در ذهین ایجیاد کنید کیه
مطالب بدون ذکر منبع آمده باشد.
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در توریحات ابتدایی مربو به وقیوف بیر اطیالل و دمین در دور جیاهلی آمیده اسیت کیه شیاعر بیر مکیان
محبوب دعای خیر نموده و آثار آن را همچون سنگهای سیاه اجاق ،خاکمتر و پوبهیا و ...را برمییشیمرد
و به ذکر حیوانات وحشی همچون گاوان و آهوان کیه در آنجیا سیکنی گزییدهانید مییپیردازد و در تصیاویر
شعری آثار دیار را به خالکوبی ،خطو مقدّس و دیگر محموسات صحرایی تشبیه میکنید (پروینیی:1931 ،
 )111و غنیمی هالل نیز میگوید:

الّاود ...والنای اففاور ...ی یوافو ماا لا
شعراء یرو بقاای نفوسهم ال ّ
«فکا ال ّ
شتیتة فیما تار ألاا ایبیباة ...مان األففای ّ

الواح أو الوشام يف الیار»...
أللها فیمهاا مان الظّبااء وأطالههاا والنّعاا  ...وکثااا ماا کاا ال ّ
شاعراء یشابهو لاذه األطاالل سساطر ّ
اهلالل)33 :9002 ،

افزون بر این ،شباهت بین تحلیلهای دو کتیاب در نمونیههیای شیعری نییز ،حتّیی در تعیداد ابییات ،بمییار
مشترک است (دو قصیده از نابغه) ،با این تفاوت که نمونههای شعری در کتاب پروینی بیش از کتیاب غنیمیی
هالل است .جالبتر آنکه به غیر از شواهد شعری هر دو کتاب به دو نمونه از نثر مقامیات حرییری و حمییدی
در آثار شهرهای ویران شده ،نیز اشاره کردهاند که کامالً شبیه به هم است.
 .9-1-9-1تحليل و بررسی

ممکن است این پرسش برای خواننده پییش بیایید کیه حضیور مؤلّیف در بخیش شیر و تحلییل ایین کتیاب
پگونه است؟ در پاسخ باید گفت :از آنجا که کتاب ،اثری آموزشیی اسیت و بیه دنبیال معرّفیی و سییر تطیوّر
شاخهای از نقد ادبی است و اصوالً دارای ممألة مبهم خاصّی که در پی کشف آن باشد نیمت؛ لییا تحلییلهیا
و بررسیها بیشتر جای خود را به جمع و تألیف داده است.
در همانجاهایی که مؤلّف به بررسی و تحلیل نیز پرداخته است ،بیطرفی علمیی و عیدم سیوگیری دییده
نمیشود .جانبداری غیر علمی در گفتهها ،جمالت مغررانه و غییر ممیتدل در کتیاب فیراوان اسیت و گیویی
نویمنده در پی جنگ با فرهنگ و تمدّن غربی است؛ مثالً نویمیند محتیرم همیة مکتبهیای ادبیی معاصیر را
ناشی از افکار فلمفی مادّی و الحادی میداند و در نتیجه ادبیّات معاصیری کیه از ایین مکتبهیای ادبیی بهیره
میگیییرد ،همگییی فاسیید و منحرفانیید« :یکفای س نلقاای نظاار إلاای املاارار األدبیااة املوجااود يف األدب الغااريب املعاصاار
املّاتوحا مان األفکاار الفلّافیة املادیاة اإلیادیاة فنار منااج مان أدب فاسار ومنحارف معارو يف أشاکال وقوالا بعناوا رواها

األدب» درست است که نویمنده ،ادبیّات غربی معاصر را ذکر کرده است ،امّا با اندک تأمّلی درمییییابیم کیه
ادبیّات معاصر فارسی و غربیی نییز متیأثّر از همیین جریانیات و مکاتیب غربیی همیتند .در نتیجیه میثالً مکتیب
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سمبولیمم الحادی و فاسد است در حالی که شعر معاصر به ویژه شیعر پاییداری انقیالب و فلمیطین سرشیار از
نمادهای مختلف همتند و شعرهایی کامالً سمبولیک محموب میشوند .در مقابل ،ادبیّات تطبیقیی اسیالمی بیا
پایبندی به منابع اصیل برای ما آیندهای درخشان و روشن ترسیم خواهد کرد (ص .)31
 .3-1-9-1نوآوری و نو بودن

نظریّه ،دارای اصول و مبانی است و باید در محافل علمی و دانشگاهی صحّت آن بیه اثبیات رسییده باشید کیه
نظریّة ادبیّات تطبیقی اسالمی هیچکدام از ویژگیهای یک نظریّه را ندارد و شاید بتوان به عنوان ییک افیق نیو
مطر کرد که البتّه مطالعات تطبیقی ادبیّات فارسی و عربی سابقهای طوالنی دارد و نمیشیود در ایین افیق نییز
گنجاند .مباحث نیز از اصول معمول در کتابهای ادبیّات تطبیقی پیروی کرده است و طرحی نو در آن دییده
نشده است .نویمنده به ویژه در فصیل آخیر میتوانمیت مباحیث تطبیقیی بهتیر و جدییدتری همچیون ارتبیا
ادبیّات با دیگر شاخههای علوم انمانی و هنر ،نمبت به وقوف بر اطالل و لیلی و مجنیون کیه در همیة کتابهیا
بدان اشاره شده است ،مطر نماید.
پیشتر و در مبحث ارجاعات به میزان روزآمدى دادهها و اطّالعات اثر اشاره شد؛ بیه نظیر مییرسید ،ایین
کتاب ،نمیتواند اثری به روز باشد و اطّالعات بیشتر از کتابهایی گرفته شده است که حیداقل ییک ییا پنید
دهه با اثر حارر اختالف زمانی دارند و از مطالعات جدید و مقاالت دانشگاهی در ایین حیوزه اسیتفاده نشیده
است (غنیمی هالل 2113 ،و در همین سالها ،مکّی 1331 ،و  ،2112الخطیب ،1333 ،عبود.)2111 ،
همچنین از مباحث جدید در ادبیّات تطبیقی که به ارتبا ادبیّات با هنر و دیگر شاخههای علیوم میپیردازد
نیز اشارهای درخور توجّه با ذکر نمونههای تطبیقی و کارهای صورت پییرفته ،نشده است.
 .1-1-9-1نحوة بهکارگيری ابزارهای علمی

متأسفانه با اینکه این کتاب ،یک اثر کامالً آموزشی است و حداقل میتوانمیت پرسیشهایی بیرای بیه تکیاپو
واداشییتن ذهیین دانشییجو مطییر نماییید ،امّییا در پایییان هییر فصییل ،هیییچ اثییری از سییؤاالت اینپنینییی نیمییت و
خالصهنویمی و جمعبندی در پایان هر فصل که از نظر آموزشی بمیار حائز اهمّیّت است ،نیز وجود ندارد.
 .2-1-9-1رویکرد اثر نسبت به فرهنگ و ارزشهاى اسالمى

به نظر میرسد ،اگر مؤلّف به جای مطر کردن نظریة ادبیّات تطبیقی اسالمی ،در فصل پایانی بیشتر به روابیط
قصیة روبینمیون
تاریخی ادبیّات فارسی و عربی میپرداخت تا اینکه به برخی مقولیههیا در ادبیّیات انگلیمیی و ّ
کروزو( )2پرداخته شود ،تأثیری بیشتری در رویکرد اثر به ارزشهای دینی و فرهنگی داشت که البتّیه نمونیههیا
بمیار جالب و زیبا خواهد بود.
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تییأثیر نهجالبالغییه بییر ادبییای فارسییی ،تییأثیر جییاحظ بییر سییبک نویمییندگی سییعدی در گلمییتان و یییا نگییاه
قصیدهسرایان ایرانی به قصاید متنبّی ،همگیی موریوعاتی تطبیقیی در پیارپوب فرهنیگ اسیالمی اسیت کیه
نشان دادن آنها برای دانشجویان در فصل مهمّ پایانی که به نمونههای عملی مییپیردازد ،بمییار حیائز اهمّیّیت
است.
 .9نتيجه
به هر حال ،کتاب با وجود برخی مزیّتها ،کاستیهای فراوانی نییز دارد :عیدم رعاییت سرفصیلهیا و مطالیب پراکنیده
همچون پرداختن به سیر تطوّر ادبیّات تطبیقی در ادبیّات فارسی .پُر بودن از غلطهای نگارشیی پیون همزههیای قطیع و
وصل .عدم رعایت تکنیکهای الزم در یک کتیاب آموزشیی همچیون تمیرین و سیؤاالتی کیه بیه فعّیال شیدن ذهین
دانشجو کمک میکند .نکرداختن به برخی از گرایشهای نوین در ادبیّات تطبیقی.
در پایان پیشنهاد میشود که انتشارات سمت برای پا کتب دانشگاهی و آموزشی فراخوانی عمیومی تنظییم کنید تیا
بتوان بهترین کتاب را به دانشجویان ارائه داد.

 .3پینوشتها
( )1ویکتور ماری هوگو ( 1312م1331-.م) شاعر ،داستاننویا و نمایشنامهنویا پیرو سبک رومانتیمم فرانموی بود .او بیه عنیوان
یکی از بهترین نویمندگان فرانموی شهرت جهانی دارد .آثار او به بمیاری از اندیشههای سیاسیی و هنیری راییج در زمیان خیویش
اشاره کرده و بازگوکنند تاریخ معاصر فرانمه است .از برجمتهترین آثار او بینوایان ،گوژپشت نتردام و مردی که میخندد است.
( )2داستان بلند رابینمون کروزو نوشتة نویمند انگلیمی دانیل دفو در قرن هفدهم اسیت .ایین رمیان بیه زنیدگی روحیانی و خییالی
فردی میپردازد که زندگی مرفّه خود در بریتانیا را رها کیرده و  23سیال در ییک جزییره و اغلیب بیه تنهیایی بیه گییران زنیدگی
میپردازد تا آنکه زندگی یک بومی وحشی آن جزیره را نجات داده این دو میرد سیرانجام آن جزییره را بیه مقصید بریتانییا تیرک
میکنند .این کتاب با الهام از سرگیشت واقعی یک ملوان اسکاتلندی به نام «الکماندر سلکرک» نوشته است و جز معروفتیرین
کارهای کالسیک ادبیّات انگلمتان است که لقب «پدر رمان انگلیمی» را برای خالقش به ارمغان آورده است.

کتابنامه
الف :کتابها
 .1پرویين  ،لیل )1931؛ األدب املقار دراسات نظریّة وتطبیقیّة) ،هتران :مست.
 .2ساروخانی ،باقر ()1939؛ روشهای تحقيق درعلوم اجتماعی ،جلد اوّل ،تهران :پژوهشگاه علوم انمیانی و مطالعیات
فرهنگی.
حممد )9003؛ يف النّقر التطبیقي واملقار  ،الطّبعة الثّالثة  ،مصر :دار هنضة مصر لیطبّاعة والنّشر والتّوزیع.
 .9غنلمي هالل ّ ،
 .1یارمحمّدیان ،محمّد حمین ()1931؛ اصول برنامهریزی درسی ،تهران :یادوار کتاب.

 /12کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،سال ششم ،شمار  ،21بهار 1931

ب :مجالّت
 .1بشیری ،محمود ()1939؛ «تحلیل و نقد کتاب ادبیّات معاصر ایران (نثر)» ،پژوهشنامة انتقادی متون و برنامههای علـوم
انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال پهاردهم ،شمار اوّل ،صص .11-1
 .1خجمتهپور ،آدینه ()1931؛ «مبانی نظری ادبیّات تطبیقی» مجلّة ادبيّات تطبيقی ،فرهنگسـتان زبـان و ادبيّـات فارسـی،
شمار  ،2/9پیاپی  ،1صص .213-213

 .1زینیوند ،تورج ()1939؛ «معرّفی و نقد کتیاب األدب املقاار

 :دراساات نظریّاة وتطبیقیّاة» ،کـاوشنامـة ادبيّـات تطبيقـی

(بخش پارهها و نکتهها) ،دانشگاه رازی ،سال پهارم ،شمار  ،11صص .139-131
 .3مرعشی ،سید منصور و دیگران ()1931؛ «تحلیل محتوای کتابهای درسی بخوانیم و بنویمیم و هدیههیای آسیمانی
دور

ابتدایی بر اساس معیارهای برنامة درسی «فلمفه برای کودکان» مجلّة تفکّـر و کـود

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

 ،پژوهشـگاه علـوم انسـانی و

