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خلیل پروینی2

استاد گروه زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه تربیت مدرّس تهران ،ایران

چکيده
در دهه هفتاد هجری شمسی در گروههای زبان و ادبیّات عربی از طرف کمیته برنامههریزی وزارت علهم ،،دو واحهد درس بهه نها،
ادبیّات تطبیقی در دوره کارشناسی –به جای دوره ارشد و دکترا -گذاشته میشمد ،در چنین احمالی بنده اقهدا ،بهه تهللی

کتهابی

میکنم به نا ،األدب املقارن (دراسات نظریة وتطبیقیة) تا عالوه بر نیاز دانشجمیان ،نیاز برخی از اسهتادان و هماهاران جهمان کشهمر را
پاسخ دهم این کتاب که حاصل مطالعه دقیق و به اصطالح شیرهکشی دهها منبع معتبر در حمزة ادبیّهات تطبیقهی اسهت از اوّل ایهن
هدف را دنبال میکرد تا این علم را به طمر روشهمند ،علمهی ،بها رعایهت شهالگیری تهدریجی نن در بسهتر تهاریخ ،بها مالحظهه
رویاردهای مختل نن و با زبانی ساده و روان و با لحاظ کردن نیازهای بممی دانشجمیان و استادان جمان در دو حهمزة نظهری و
تطبیقی معرّفی کند تا با مطالعه نن در طمل یک تر ،عالوه بر معلممات الز ،،افقهای جدید و فراوان فراروی ننها گشمده شمد و
بتمانند در نینده دربارة ننها به تحقیق بپردازند .اینک این کتاب ،تمسّط دو تن از استادان محتر ،جمان به نا،های محممد حیدری
از دانشگاه یاسمج و فرهاد رجبی از دانشگاه گیالن ممرد نقد و ارزیابی واقع میشمد ،مؤلّ کتاب پس از مطالعه دقیق نن نقدها و
تشار از ناقدان محتر ،هم به لحاظ اشاره ننها به برخی وجمه مثبت نن وهم از باب طمبی لمن اهدی الی عیمبی ،با در نظر گرفتن
اهداف یادشده برای تللی این کتاب ،به جز برخی ممارد شالی و صمری و استحسانی ،تقریبهاً هیچیهک از نقهدهای محتهمایی و
رویاردی را قبمل نداشته و بر این عد ،قبمل خمد اقامه حجت و برهان میکند و اتهاماتی مانند عد ،برخمرداری از نظهم منطقهی و
انسجا ،مطالب ،جنگ با فرهنگ و تمدن غربی ،عد ،رعایت بیطرفی علمی ،عد ،رعایت سرفصل مصمب وزارت علم ،،بیحهدّ
و مرز دانستن نظریّة ادبیّات تطبیقی اسالمی مطرحشده در این کتاب و برخی اتهامات دیگر را ،با رعایت انصهاف و بهه کهارگیری
شیمه جدال احسن پاسخ میدهد و ناقدان محتر ،را به مطالعه دقیقتر کتاب اوّالً و به مطالعه بیشتر در باب ادبیّات تطبیقهی ثانیهاً و در
نظر گرفتن همه جمانب امر ثالثاً سفارش میکند.
واژگان کليدی :نقد النّقد ،األدب املقارن ،دراسات نظریة وتطبیقیة ،خلیل پروینی ،محممد حیدری ،فرهاد رجبی.
 .1تاریخ دریافت1131/4/11 :
 .2رایانامهPARVINI@Modares.ac.ir :

تاریخ پذیرش1131/6/22 :
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 .5پيشگفتار
 .5-5تعریف موضوع

دانشهای تطبیقی که ادبیّات تطبیقی یای از مهمترین ننهاست ،نقش مفصلهای معرفتی را بهه عههده دارنهد
تا دانشهای گمناگمن با یادیگر پیمند بخمرند و با هم یک متن پیمستهای را شهال دهنهد .معرفهت بشهری و
جامعه انسانی به اندازه کافی از تخصّص گرایی افراطی ضهربه دیهده اسهت و اگهر دانشههای تطبیقهی نتماننهد
وظای

خمیش را در پیمست مجدد معرفت و ارائه یک نهرمش کهالن انجها ،دهنهد ،نینهده معرفهت و حتّهی

حیات بشری در معرض خطرات شدید قرار خماهند گرفت( .ناممر مطلق :1131 ،مقدّمه)
ادبیّات تطبیقی در علم ،انسانی ،بهویژه علم ،بینارشتهای ،سیر تاریخی عجیب و غریبی داشهته و همهماره بها
چالشها و مشاالت فراوان روبرو بمده است .این چالشها هم در نا ،و اصطالح ادبیّات تطبیقی بمده ،ههم در
قلمرو ،وظیفه ،رسالت ،روش تحقیق و مانند نن .مخالفهان ایهن علهم تقریبهاً تهازه تلسهیس ،هیچوقهت از شهبهه
پراکنی و ابراز مخالفتهای شدید دست برنداشته و نن را به یک علهم بهیهمیّهت ،غیهر مسهتقل ،عهد ،تطهابق
اصطالح با مضممن و محتما و یای دانستن نن بها ادبیّهات ملهی ،پژوهشههای تهاریخی ،پژوهشههای نقهدی،
نظریّة ادبیّات و مانند نن متهم کردهاند کهه اوج ایهن اعتراضهات و مخالفتهها در دههة  28قهرن گذشهته بهمده
است( .ر.ک :العظمة)3 :2884 ،
امّا با وجمد اینهمه مخالفتها و اعتراضها که گهگاه در برخی از برههها به حق بمده ،این علهم تمانسهت
جای پای خمد را در میان علم ،انسانی محام کند و به عنمان یک علهم بینارشهتهای ،بینهافرهنگی ،بینازبهانی و
بینارسانهای در بیشتر مراکز علمی ادبی ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی غرب و شرق شناخته شمد و ممرد تمجّهه
و عنایت جدّی قرار گیرد.
در جهان عرب ،اوّلین بار عبدالرزاق حمیده ،ابهراهیم سهال ،و نجیهب العقیقهی هرکهدا ،کتابههایی بها عنهمان
األدب المقارن جهت تدریس در دانشگاههای کشمرهای عربی تللی

کردند ،امّها هیچکهدا ،از ایهن کتابهها

نتمانستند اصمل این علم را – که در نن زمان اصمل علمی ماتب فرانسه رایه بهمد  -تبیهین نمهمده و تعریه
روشنی از نن ارائه داده ،بتمانند بر اساس نن نممنههای تطبیقی عملی بیاورند؛ تا ایناه به طمر علمهی و رسهمی
تمسّط غنیمی هالل که از شاگردان گمیارد 1بمده ،در چههارچمب ماتهب سهنّتی فرانسهه در دههه  68قهرن 28
تلسیس شد و تا همین اواخر ،همین نگرش در تحقیقات ادبیّات تطبیقی عربهی حهاکم بهمد( .ر.ک :پروینهی و
1. Guyard, Marius Francois
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غسهان ال ّسهیّد ،عبهد النّبهی اصههطی ،
پرانهدوجی )1123 ،شخصهیّتهایی ماننهد حسها ،الخطیهب ،عبههده عبهمدّ ،
عزّالدّین مناصره و دیگران با نگاه جدید به ادبیّات تطبیقی و متناسب با تحمّالت شگرف در عرصة فرهنهگ و
ادبیّات و ارتباطات ،کمشیدهاند مباحث جدیهد و رویاردههای نهمین را مطهرح کننهد ،امّها اغلهب نثهار اینهها
مربمط به مباحث نظری نمین در ادبیّات تطبیقی است (ر.ک :پروینی1134 ،؛ همان.)1132 :
 .2پردازش تحليلی موضوع
 .5-2مسئلة ادبيّات تطبيقی در گروههای ادبيّات عربی و سرگذشت این کتاب

ادبیّات تطبیقی درگروهای عربی کشمر ،تملّدی ناقص داشته است؛ به ایهن معنها کهه در طهمل مهدّت تلسهیس
گروههای عربی در کشمر که نغاز نن به حدود دهه چهل میرسد کسی این علهم را در مراکهز معتبهر علمهی
تحصیل نارده بمد تا نن را به طمر روشمند به دانشجمیان خمد منتقل کند ،البتّه نا ،این علم گهاه و بهیگهاه در
دو دهه اوّل انقالب در محافل علمی ،جاری میشد؛ امّا بدون ایناه از چیستی ،چرایی و چگمنگی نن اطّهال
داشته باشند .در چنین وضعیّتی در دهة هفتاد شمسی  -به علّت نوازه روزافزون نا ،ادبیّات تطبیقهی در محافهل
ادبی کشمر -دستاندرکاران گروههای عربی کشمر تحت تلثیر این نوازه قرار گرفته و به اصطالح ،جهمگیر
شده و دو واحد درس در دورة کارشناسی گروههای عربی کشمر به نا ،ادبیّات تطبیقی قهرار میدهنهد؛ بهدون
ایناه لحاظ کنند این درس را چهه کسهی ،بها چهه پشهتمانة علمهی ،بها چهه روشهی و بها اسهتفاده از چهه منبعهی
میخماهد تدریس کند .این در حالی بمد که هر روز مباحث ،قلمروها و وظایفی جدیدی بهه عههدة ایهن علهم
گذاشته میشد و به تعبیر دیگر ،رشد فزاینده و محیّرالعقملی پیدا میکرد.
در این زمان بمد که سازمان سمت از اینجانب خماستند؛ کتابی در ایهن زمینهه تهللی

کنهیم .بنهده ههم کهه

مطالعات علمهی و روشهمند و تهدریس در دورة کارشناسهیارشهد و دکتهرای تربیهت مهدرّس دربهارة ادبیّهات
تطبیقی را سالها پیش شرو کرده بهمد ،،سهختی کهار را بهه نیاهی میدانسهتم؛ چراکهه اوّالً خهمد ،احسهاس
میکرد ،همچنان باید بیشتر مطالعه کنم و ثانیاً اعتقهاد راسهخ داشهته و دار ،کهه وجهمد چنهین درسهی در دورة
کارشناسی برای دانشجمیان عربی زود و نابهنگا ،است به هر تقدیر در پاسخ به درخماست سهازمان سهمت بها
همااری حامد صدقی که خمد سالها سابقة تهدریس ایهن مهادّه را در دانشهگاه خهمارزمی داشهتند ،مشهمرت
کرده ،از ایشان خماستم این کار را مشترکاً انجا ،دهیم و ایشان هم پذیرفتند و طرح اوّلیّة کتاب را نمشهته و بهه
سازمان سمت دادیم و پس از داوری جدّی ،طرح تصمیب و تقسیم کار شد؛ امّا پس از گذشت چند سهال از
تصمیب طرح ،ایشان به علّت مشغملیّتهای علمی و شاید بهه علّهت وقهمف بهر دشهماری کهار ،از ادامهة کهار
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منصرف شدند و همة کار بر عهدة اینجانب گذاشته شهد و مهن از اوّل بهه نیاهی میدانسهتم کهه تهللی

یهک

کتاب درسی (در حدود  118تا  288صفحه) در حمزة ادبیّات تطبیقی برای دانشجمیان بیبضهاعت گروهههای
عربی در مباحث نقد ادبی جدید ،مطالعات فرهنگی و ادبی جهان چقهدر سهخت هسهت؛ امّها دسهت از طلهب
برنداشتم تا کا ،دل برنمد و خمشبختانه جان به جانان رسید و جان ز تن درنیامهد؛ چراکهه اعتقهاد داشهتم :نب
دریا را اگر نتمان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید.

کتهاب األدب املقاارن (دراساات نظریاة وتطبیقیاة) از انتشهارات سهازمان سهمت (زمسهتان  )31در دو بخهش کلّههی

نظری و عملی و در پهن بهاب بهه بررسهی ادبیّهات تطبیقهی پرداختهه اسهت .در بخهش نظهری پهس از بررسهی
اصطالح ادبیّات تطبیقی و اختالفنظهر پیرامهمن نن ،بهه برسهی نشهانههای ادبیّهات تطبیقهی در اروپهای قهدیم،
اروپای قرون وسطی و گا،های تلسیس ادبیّات تطبیقی به عنمان یک علم در دوران پهس از رنسهانس تها قهرن
نمزدهم (قرن تلسیس ادبیّات تطبیقهی) ،پرداختهه شهده اسهت .از مطالهب قابهل تمجّهه در ایهن بخهش ،بررسهی
شالگیری گا،بهگا ،و قرن به قرن ادبیّات تطبیقی است که میتمانهد الهها،بخش باشهد در شهالگیری تمها،
علم ،که چگمنه به شال تدریجی تلسیس میشمند .مطمئنّاً این فصل ،حاوی ناات بدیعی هم بهرای اسهتادان
و هم برای دانشجمیان است .در باب دیگر کتاب به پیشینة ادبیّات تطبیقی در ادبیّات قهدیم عربهی و فارسهی و
نیز در جهان معاصر عربی و فارسی پرداخته شده است که با تحقیق دقیق در منابع معتبر به مطالب جدیهدی در
این زمینه دست یافتیم .باب بعدی به بررسی مااتهب و رویاردههای ادبیّهات تطبیقهی و كکهر مبهانی فاهری و
فلسفی هریک از مااتب و نیز قلمروهای تحقیق در هریک از مااتب اختصاص داده شده است .از مهمتهرین
مباحث کتاب ،طرح نظریّة ادبیّات تطبیقی اسالمی هست که برای اوّلینبار مطرح میشمد.
این کتاب که در  211صفحه به زبان عربی تللی

شده ،برای عمم ،دانشجمیان و اسهتادان زبهان و ادبیّهات

عربی و عمم ،عالقهمندان به ادبیّات تطبیقی میتماند ممرد استفاده قرار گیرد .هرچند بخش زیهادی از مطالهب
نن برای متخصّصان ادبیّات تطبیقی در ایران شاید ناتة جدیدی نداشته باشد ،امّها بها ایهن حهال ،فصهلهایی یها
صفحاتی از این کتاب بهرای ایهن دسهته از مخاطبهان نیهز میتمانهد قابهل تمجّهه و اهتمها ،باشهد .مبهاحثی ماننهد
نشانههای ادبیّات تطبیقی در دیرینة ادبیّات عربهی و فارسهی ،ادبیّهات تطبیقهی در جههان معاصهر عهرب ،نظریّهة
ادبیّات تطبیقی اسالمی و برخی مباحث عملی مطرحشده در نن؛ مانند تصمیرشناسی مرد ،افغانسهتان از طریهق
رمان ثرثرة فوق سقف العاام (یاوهسرایی بر با ،جهان) تهللی

حامهد مصهطفی رمهاننمیس مصهری .امیهد اسهت بها

ارشادات و راهنماییهای اهل فضل و ادب در چاپهای بعدی از نماقص و کاستیهای نن بااهیم.
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این کتاب ،در سال  1132از سمی دانشگاه تربیت مدرّس به عنهمان کتهاب برتهر شهناخته شهد و در همهان
سال در انجمن ادبیّات تطبیقی کشمر در خانة هنرمندان با حضهمر چهرهههای شهاخص ادبیّهات تطبیقهی؛ ماننهد
بهمن ناممرمطلق و طهممرث ساجدی رونمایی شده و ممرد تقدیر قرار گرفت .این کتاب ،پهس از چهاپ اوّل
و دوّ ،،اینک نمادة چاپ سمّ ،است .این کتاب ،در سال  34در شمرای بررسی متمن پژوهشگاه علهم ،انسهانی
تمسّط دو تن از استادان جمان به نا،های محممد حیدری (دانشگاه یاسمج) و فرههاد رجبهی (دانشهگاه گهیالن)
معرّفی ،ارزیابی و نقد میشمد که حاصل این معرّفیها و نقدها دو مقاله میشمد که هر دو در شمارة  21مجلّهة
کاوشنامة ادبیّات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه چاپ و منتشر میشمد ،از ننجا کتاب بهرای چهاپ سهمّ ،در
مهرماه سال  31نماده میشمد ،ضروری و الز ،دید ،ضمن تشار از ناقدان محتر ،به علّت قبمل داوری کتهاب
و تذکّر برخی ممارد ،نقد ننها را نقد کنم و باب جهدال احسهن و گفهتوگم را بهاز نگهه دار .،ننچهه در پهی
مینید پاسخیسهت بهه اشهااالت صهمری و محتهمایی کهه از طهرف ناقهدان محتهر ،گرفتهه شهده اسهت .اوّل،
اشااالت طرح شده ،سپس پاسخها نورده شده است .الز ،به كکر است؛ بیشتر اشهااالت محتهمایی از سهمی
ناقد محتر( ،حیدری) مطرح شده است که با كکر نا ،،نقد ایشان را پاسخ گفتها.،
 .2-2نقدهای مربوط به جنبههای صوری کتاب و پاسخ به آن
 .5-2-2جنبههای مثبت کتاب از نظر صوری دیدگاه ناقدان

قماعد نگارشی رعایت شده است .اشهتباهات نگارشهی تقریبهاً نایهاب اسهت .مهتن کتهاب ،روان و رساسهت و
عبارات پیچیده در نن کمیاب است .استفاده از منابع متعدّد و جدید باعث غنهای کهار شهده اسهت( .حیهدری،
)4 :1131
زبان کتاب ،ساده و در عین حال زیباست .دقّت نظر در زبان کتاب میتماند نقش ههادی داشهته باشهد .در
نگارش عربی تقریباً بیشتر کتب معتبر را دیده است و ممارد دیگر (رجبی 11 :1131 ،و .)12
 .2-2-2اشکاالت صوری مطرحشده

عد ،رعایت رسمالخطّ عربی در نگارش همزههای وصل ،قطع و کاف پایهانی ،نگهارش اعهال ،فارسهی ماننهد
النّظامی و نظامی ،معادل التین واژهها ،نگارش صفحات مقدّماتی با حهروف فارسهی بهه جهای حهروف ابجهد،
کلمة فهرست مطالب ،صحافی کتاب ،حاشیههای کتاب برای یادداشتبرداری ههر بهابی بایهد فصهملی داشهته
باشد ،تارار عناوین در فهرست مطالب مانند كکر مقدّمه (حیدری ،همان)
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 .9-2-2پاسخ به اشکاالت صوری

در پاسخ به نقدهای فمق باید گفت :بخشهی از اشهااالت صهمری؛ ماننهد عهد ،رعایهت رسهمالخط عربهی در
نگارش همزههای وصل ،قطع و کاف پایانی ،متلسّفانه به سازمان سهمت برمیگهردد کهه زمهان چهاپ کتهاب
مشال جدی با چاپ کتابهای عربی داشتند ،حتّی چندین بار که بنهده ننوقهت مهدیر گهروه عربهی سهمت
بمد ،تذکّرهای الز ،را در این خصمص داده بمد ،امیدوار ،که این مشهال برطهرف شهده باشهد بنهده پهس از
چاپ کتاب و مشاهده این نم اغالط همه ننها را مشخّص کردها،؛ همچنین صحافی ضهعی

کتهاب و کهم

بمدن حاشیههای کتاب برای یادداشتبرداری از عهدة اینجانب خارج بمد؛ امّا برخهی اشهااالت صهمری کهه
میپذیر ،،عبارتند از :فهرست مطالب به جای حروف ابجد با حهروف فارسهی نمشهته شهده اسهت و نیهز عهد،
رعایهت وحههدت رویههه در ضههبط برخهی از اعههال ،ماننههد نظههامی و النظههامی ،عهد ،كکههر معههادل التههین برخههی
اصطالحات در پاورقی .دربارة ایناه هر بابی ،فصلی داشته باشد ،باید بگمیم :چینش فهرست مطالب از حیهث
تمرفتگی عناوین فرعی و درشت بمدن فمنت عناوین اصلی طمری هست کهه ابههامی بهرای خماننهدگان بهاقی
نمیگذارد؛ باز برای ایناه هیچ ابهامی باقی نباشد برای چاپ سمّ ،تجدیدنظر خماهد شد.
داور محتر ،گفته بمدند که در فهرست مطالب برخی تعبیرهها ،تاهرار شهده اسهت؛ ماننهد واژة مقدّمهه؛ بهه
عبارت دیگر ،نظر ایشان این بمده است برای نغاز باب و فصل الز ،نیست مقدّمه نورده شمد یا حداقل کلمهة
مقدّمه كکر شمد؛ در حالی که كکهر واژة مقدّمهه و نوردن مهتن مقدّمهه در بخهش نغهازین مطالهب مرسهم ،و
متداول و مستحسن است که این مطلب با مراجعه به برخهی از کتابههای اسهتاندارد کهامالً مشهخّص خماههد
شد .ناتة دیگر در این خصمص ،این است که داور محتر ،بر این کتاب اشاال گرفتهاند که چرا مثل مقالههها
و پایاننامهها پیشینة تحقیق ندارد؟ اوّالً این اشاال وارد نیست .ما در مقدّمه به طهمر بسهیار مختصهر گفتهیم کهه
کتابی با این اهداف و روش و کارکرد تاکنمن تللی

نشده است .نا ،چندین کتاب را هم نوردهایهم .اگهر مها

میخماستیم تما ،کتابها و مقاالت نمشته شده را فقط فهرست بانیم شاید بیش از پنجاه صفحه میشد؛ البتّهه
تصریح استادان با تجربههای ماننهد سهیّد فضهلاهلل میرقهادری (اسهتاد دانشهگاه شهیراز) ،فرامهرز میرزایهی (اسهتاد
دانشگاه بمعلی سینا) ،تمرج زینیوند (دانشیار دانشگاه رازی) و هادی نظری مهنظم (اسهتادیار تربیهت مهدرس)
که چندینبار این کتاب را تدریس کردهاند ،مبنی بر ایناه چنین کتابی تا کنمن با این ویژگیهها نمشهته نشهده
است؛ گماهی بر نم بمدن کتاب است؛ البتّه ،این استادان بزرگمار برخی اشهااالت کتهاب را از جملهه سهخت
بمدن مطالب باب اوّل برای دانشجمیان متذکّر شدهاند کهه در جهای خهمد بهه ایهن مطلهب ههم اشهاره خهماهم
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کرد( .)1غرض ایناه ،ناقدان محتر ،،داشهتن پیشهینه را بهرای کتهاب مستحسهن میداننهد ،همانگمنهه کهه بهرای
پایاننامه مستحسن میدانند؛ امّا همین استحسان دربارة لزو ،داشتن مقدّمه برای پایاننامه هم وجهمد دارد .پهس
نتیجه این میشمد که مقدّمه برای مطالب نغازین هر باب و هر فصل ضروریست؛ بنابراین ،نه تنهها اشهاالی از
این بابت متمجّه کتاب نمیشمد ،بلاه باید جزو مزایای کتهاب كکهر شهمد .یاهی دیگهر از اشهااالت صهمری
کتاب از نظر ناقدان محتر ،،طرح جلد کتاب است که گفتهاند :اثری از ادبیّهات تطبیقهی دیهده نمیشهمد .ایهن
اشاال در درجه اوّل به سازمان سمت برمیگردد؛ چراکه از مؤلّ  ،طرح روی جلهد نخماسهتند همهانطهمری
که اگر دقّت شمد ،اکثر قریب به اتّفاق کتابهای سازمان سمت بهویهژه در سهنمات گذشهته ،طهرح خهاص و
متناسب با ممضم کتاب روی جلد ندارند و به همان طرح عمهممی بها درج نر ،سهمت اکتفها میکننهد؛ البتّهه
رنگنمیزی جلد کتابها معممالً متنمّ است .به هر تقدیر ضمن تشار از ناقدان محتهر ،،سهعی خهماهم کهرد
برای چاپ سمّ ،طرح جلد متناسب با ممضم کتاب طراحی شمد .باز در خصمص طهرح روی جلهد یاهی از
داوران محتر ،گفته است که در پشت جلد چرا به معرّفی کتاب نپرداختید و به جای نن نقهلقملی از دیگهران
در تعری

ادبیّات تطبیقی نوردهاید .حقیقتاً این سخن ناقد محتر ،از دو جهت باعث شگفتی شدید بنهده شهده

است :اوّالً از ده سطر مطلبی که در پشت جلد کتاب نورده شده است دقیقاً هشهت سهطرش بهه صهراحت بهه
معرّفی کتاب (شامل محتمیهات ،ههدف و روش و رویاهرد اجمهالی) اختصهاص داده شهده اسهت .ثانیهاً ههیچ
کجای عالم چنین اصلی وجمد ندارد که درنوردن تعریه

یهک علهم در پشهت جلهد ،بهه سهخنی از سهخنان

بزرگان و استمانههای نن علم استشهاد نشمد ،بلاه این امر ننقدر مرسم ،است که نیاز به استدالل و به تبهع نن
استشهاد ندارد .نیز گفتهاند که مؤلّ

در پشت جلد ،عبارت حاول امللؤلفف قارر املااان را دو بار تارار کرده اسهت

که این اشاال کامالً بیپایه است و حاایت از بیدقّتی دارد؛ چراکه در متن ده سطری ،این عبهارت ،یکبهار
در سطر سمّ ،و بار دیگر در سطر هشتم تارار شده است کجای این تارار مشال دارد نمیدانم؟؟؟؟
از جمله اشااالت صمری گرفته شده تمسّط حیدری ،این است که شیمة ارجاعهات یادسهت نیسهت .در
پاسخ باید بگمیم :ای کاش چند مثال میزدند تها متمجّهه میشهدیم مها هرچهه گشهتیم پیهدا ناهردیم .نری در
جاهایی که مثالً از جاحظ یا طاهر ماّی یا غنیمی هالل از دو یا سه اثرشان استفاده کردهایم ،برای ایناه اشهتباه
نشمد؛ در کنار نا ،مؤلّ  ،نا ،اثر را هم كکر کردهایم مانند ننچه در صفحة  184پس از كکر اسم جهاحظ ،نها،

کتاب البیان والتفبیان را هم نوردهایم؛ چراکه از دیگر نثار او در این کتاب استفاده کردهایم و ممارد دیگهر .تنهها
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در یک ممرد ننهم صفحة  ،26در ارجا به طاهر مای ،نا ،کتابش مشخّص نشده است که در چهاپ بعهدی
اعمال خماهد شد.
اشااالتی از این دست ،مانند ایناه چرا از غنیمی هالل در فهرست منابع سه بار یاد شهده اسهت کهه اگهر
بخماهم به همهاش پاسخ دهم ،حجم کلّ مقاله را باید به اینها اختصاص دهم.
 .9-2نقدهای مربوط به جنبههای محتوایی کتاب و پاسخ به آن
 .5-9-2جنبههای مثبت محتوایی کتاب از دید ناقدان

در اینجا به برخی از مهمترین جنبههای مثبت محتمایی کتاب از نظر داوران نن میپردازیم:
کتاب األدب املقاارن به عنمان اوّلین کتاب به زبان عربی دربارة ادبیّات تطبیقی در ایران ،درخمر ستایش و دارای
اهمّیّت است (همان)6 :
داور محتر ،دیگر ،جنبههای مثبت کتاب را اینگمنه برمیشمارد :کتاب بر مبنای یک هدف تهللی

شهده

است ارائه تصمیری کمتاه و تا حدی گمیها از سهیر تحهمّل نظریّهههای ادبیّهات تطبیقهی در بهاب اوّل و بررسهی
مااتب ادبیّات تطبیقی در باب دوّ ،،مراجعهه بهه بیشهتر منهابع معتبهر در حهمزة ادبیّهات تطبیقهی ،دقّهت نظهر در
نگههارش کتههاب و هههادی و الگههم بههمدن نن بههرای دانشههجمیان در امههر نگههارش بههه زبههان عربههی و رعایههت
چارچمبهای علمی در حرکت از مسائل بنیادین و کلّی به سمت مسهائل جزئهی و ملمهمس بهه شهال بسهیار
مطلمبی در اثر خمدنمایی میکند (رجبی.)11 :
 .2-9-2اشکاالت محتوایی کتاب و پاسخ به آنها
اشکال اوّل :کتاب فاقد نظم منطقی و انسجام است!! (حيدری)2 :

پاسخ به اشکال اوّل :گمیی ناقد محتر ،هیچ تعریفی روشهن از نظهم منطقهی و انسهجا ،در كههن ندارنهد؛ لهذا
مثالهایی که برای این عد ،نظم و انسجا ،میزند ،کامالً بیربط است؛ مهثالً میگمیهد :نوردن نظریّهة ادبیّهات
تطبیقی اسالمی در کنار مااتب و رویاردهای ادبیّات تطبیقی نظم کتاب را به هم زده است .یها ایناهه نوردن
مطالبی دربارة ادبیّات تطبیقی در ایران نظم و انسجا ،کتاب را به هم زده است .یها ایناهه مفصهل سهخن گفهتن
دربارة وقمف بر اطالل و دمن و ماتب کالسیک جدید در شعر عربی و فارسی باعث اخالل در نظهم کتهاب
شده است که هیچیک از این ممارد ممرد قبمل نیست؛ زیهرا نظریّهة ادبیّهات تطبیقهی اسهالمی یهک نهم نگهاه
نسیبشناسانه به ادبیّات تطبیقی هست که تفصیالً در این باره سخن خماهم گفهت .ثانیهاً ایهن نظریّهه را قبهل از
بنده بزرگان ادبیّات تطبیقی؛ مانند طاهر احمد مای نیز مطرح کردهاند .بنده این نظریّه را تمسهعه داده و برخهی
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جمانب جدید نن را شاافتها ،که در قالب یک مقاله برتر ،پیش از چهاپ کتهاب ،مهمرد ارجها فهراوان قهرار
گرفته است و اصالً یای از دالیل انتخاب کتاب به عنمان کتاب برتر دانشهگاه تربیهت مهدرس ،وجهمد همهین
نظریّه در نن بمده است.
زینیوند که پیش از دو ناقد محتر ،در قالب سه صهفحه ،کتهاب را در مجلّهة کهاوشنامهة ادبیّهات تطبیقهی
ارزیابی کرده اسهت ،چنهین نظهر مهیدههد :ایهن بخهش از کتهاب (نظریّهة ادبیّهات تطبیقهی اسهالمی) در شهمار
نمنوریهای مؤلّ

است و در نثار مشابه عربهی چنهین گفتارههایی بهه نهدرت یافهت مهیشهمد ()122 :1131؛

بنابراین ،طرح این نظریّه در کنار سایر مااتب در یک کتاب دانشگاهی نه تنها باعهث اخهالل در نظهم کتهاب
نشده است ،بلاه نظم نن را تامیل کرده است .همچنین اتها ،مربمط به بیان تفصیلی دربارة وقمف بهر اطهالل
دمن و ماتب کالسی جدید به هیچوجه پذیرفته نیست؛ چراکهه کتهاب نممزشهی اقتضهایش همهین اسهت تها
دانشجم کامالً در جمّ قرار گیرد تا خمد ممارد اشتراک و افتراق را از منظر ادبیّات تطبیقی دریابد؛ بهه ههر حهال
کتاب حاضر اوّالً در دو بخش نظری و عملی تللی

شده است که در بخش نظری تقریباً تمها ،مباحهث مههمّ

نظری با یک سیر ترتیبی و تسلسل تاریخی کمنظیر نورده شده است که اعجاب سهایر اسهتادان از جملهه داور
دیگر (رجبی )11 :را برانگیخته است.
اشکال دوّم :نظریّة ادبيّات تطبيقی اسالمی هيچ حـد و مـرز و اصـولی نـدارد و نمیتوانـد در مکاتـ
ادبيّات تطبيقی جایگاهی داشته باشد؟؟ صرفاً تطبيق دو ادبيّات اسالمی را شامل میشود!!! (حيدری)2 :

پاسخ به اشکال دوّم :این اشاال ،نشاندهندة این است که داور محتر ،،این بخش از کتاب را به دقّت مطالعه
نارده و قیدها ،امّا و اگرها و ابهامات احتمالی ممجمد در نن را در نظر نگرفته است؛ به عبارت دیگهر ،مؤلّه
پیشاپیش ،دفع دخل مقدر کرده و هر نم ابها ،احتمالی دربارة بیحد و مرز بهمدن ایهن نظریّهه (بهه زعهم داور
محتر )،را از ساحت کتاب دور کرده است؛ بهویژه ننچهه در پهاراگراف نخهر صهفحة نهمد و دو ،سهطر اوّلیهه
صفحة صد و پاراگراف پایانی همان صفحه که به عنمان نتیجهگیری نمده اسهت همهه و همهه میخماههد ایهن
مطلب را برساند که این نظریّه ،اوّالً نگاه نسیبشناسانه به بیدر و پیار بهمدن ادبیّهات تطبیقهی دارد کهه خهمد

غربیها به نن اعتراف کردهاند و کتابهای مستقلی هم در این زمینه نمشهتهاند؛ از جملهه کتهاب مهرگ یهک
دیسیپلین 1نمشتة جایهاتری چهاکراورتی اسهپیماک 2کهه مؤلّه

در نن بهه همیّهت مشهخّص و مسهتقل نداشهتن
1. Death of a Discipline
2. Gayatri Chakravorty Spivak
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ادبیّات تطبیقی ،بهویژه پس از پیدایش نظریّههای جدید در ماتب ادبیّات تطبیقی نمریاا کهه باعهث گسهترش
بیرویه ادبیّات تطبیقی شده است اشاره میکند؛ بنابراین نیا در چنین وانفسایی ،ما ادبیّهات تطبیقهی را دریهک
کتاب نممزشی دانشگاهیای نباید نسیبشناسی بانیم و رویارد جدید خمدمهان را ارائهه بهدیم؟ رویاهردی
که صاحبنظران در جهان عرب پیش از ما بهه ضهرورت نن پهی بردهانهد ،از طهرف دیگهر مگهر در شهمرای
بررسی متمن یای از جنبههای مثبت یک کتاب تمجّه به مسائل فرهنگ ملهی و اسهالمی خمدمهان نیسهت؟ در
اینجا داور محتر ،را بار دیگر دعمت میکنم به مطالعه دقیق این بخش از کتاب و نیز بهه مطالعهه مقالهه مسهتقل
اینجانب که در سال ( 23دو سال قبل از تللی

کتاب) به نا ،نظریّهة ادبیّهات تطبیقهی اسهالمی (گهامی مههم در

راستای نسیب زدایی از ادبیّات تطبیقی) در مجلّة انجمن ایرانی زبان و ادبیّات عربهی (شهمارة  )14چهاپ شهده
است تا از قضاوتهای کلّی و کیلمیی مانند ایناه این نظریّه هیچ حد و مرزی ندارد ،بپرهیزند.
اشکال سوّم :بيان تفصيلی ادبيّات تطبيقی در ایران ضرورت ندارد انسجام مطال

را بـه چـالک کشـيده

است؟؟ (همان)

پاسخ به اشکال سوّم :در پاسخ به این اشاال باید اوّالً ناقد محتر ،را سفارش کنم که مقدّمه کتاب (صهفحة 1
نخرین سطر) را ننجا که اهداف نوردن هر فصل ممرد اشاره قهرار گرفتهه ،بهه دقّهت مطالعهه کننهد؛ در ننجها
دربارة هدف از نوردن ادبیّات تطبیقی در ایران گفتهایم که اشتراکات فرهنگی و ادبی مشترک میهان عربهی و
فرهنگی اقتضا میکند که یک دانشجم و استاد ایرانی هنگا ،بحهث و بررسهی از رونهد و مراحهل شهالگیری
ادبیّات تطبیقی در جههان عهرب ،بهه ادبیّهات تطبیقهی در ایهران ههم نیمنگهاهی داشهته باشهد؛ تها سرگذشهت و
سرنمشت این علم در ایران را هم بداند .از طرف دیگر ،بیشتر تحقیقات عملی صمرتگرفته در ایران در چنهد
دهة اخیر میان ادبیّات عربی و فارسی است .تحقیقاتی که به دلیهل عهد ،برخهمرداری از مبهانی نظهری ادبیّهات
تطبیقی ،نیازمند نسیبشناسی هستند؛ لذا مخاطب این فصل با مطالعهه نن بهه سههملت درمییابهد کهه چگمنهه
یک علم غربی پس از طی مراحل مختل

وارد یک کشهمر شهرقی و اسهالمی میشهمند .امهری کهه بهه نهم

دیگر در کتابهای دیگر هم رعایت شده است؛ مثالً حسا ،الخطیب (چهرة سرشناس ادبیّهات تطبیقهی جههان
عرب) در کتاب آفاق األدب املقارن عربیا وعاملیاا ،نیمنگاهی به وضعیّت ادبیّات تطبیقی در کشمرهایی مانند ژاپهن،
هند ،نمریاای شمالی و نمریاای التین و ...میاندازد ،پس اگر قضهیه دربهارة ایهن کشهمرها تمجیهه علمهی و
منطقی دارد ،مطمئنّاً دربارة ایران از تمجیه بیشتری دارد.

نقد النّقدین (پاسخ به دو نقد صمرتگرفته از کتاب األدب المقارن تللی

اشکال چهارم :بيان تفصيلی اصول مکت

دکتر خلیل پروینی) 261/

ادبی کالسيک جدید در ادبيّـات معاصـر فارسـی و عربـی بـا

عنوان فصل ناهماهنگ است؟ (همان)

پاسخ به اشکال چهارم :حقیقتاً این اشاال ،حاکی از این است کهه سهمز مقالهنمیسهی و پهر کهردن صهفحات
مقاله ،كهن و ضمیر ناقد محتر ،را پر کرده است؛ به طمری که به خمد اجازه نداده است ،حتّی در عنهمان ایهن
فصل دقّت نظر نداشته باشد تا چه رسد به محتمای نن .این عنمانها در تحقیقات دانشگاهی؛ شامل پروپهمزال،
پایاننامه و مقاله ننقدر معروف و جا افتاده است که نیاز به تمضیح ندارد .عنمان این فصل ،حهاوی دو بخهش
است بخش اوّل عنمان ،یعنی املررسة الاالسیایة اجلریرة يف ال فشعر العريب والفارساي املعاصاری مستلز ،نشنایی با اصهمل
این ماتب ادبی در غرب اوّالً سپس چگمنگی این ماتب در ادبیّهات عصهر نهضهت معاصهر عربهی و فارسهی
است ،امّا بخش دوّ ،این عنمان که در داخل پرانتز قرار گرفته است اقتضا میکند کهه تمرکهز اصهلی روی دو
شاعر (احمد شمقی و ملکالشعرا بهار) به عنمان نمایندگان این ماتهب در شهعر معاصهر عربهی و فارسهی بایهد
باشد .کاری که عمالً در این فصل از کتاب انجا ،شده است؛ یعنی از هفده صفحة این فصل ،چهار صفحه بهه
اصمل این ماتب ادبی اختصاص پیدا کرده و سیزده صفحه به تطبیق عملی و مقدّمات و مؤخّرات نن.
اشکال پنجم :بيان تفصيلی دربارة وقوف بر اطالل و دمن بر انسجام مطال

تأثير منفی گذاشـته اسـت!!!

(همان)

پاسخ به اشکال پنجم :این اشاال ننقدر بیاساس است که فقط به نوردن یهک جملهه بسهنده مهیکنم و نن
ایناه از سی صفحة محتمای این فصل ،حدود هفهده صهفحه بهه بررسهی پدیهدة وقهمف بهر اطهالل و دمهن در
ادبیّات عربی که ممجد و ممطن اصلی این پدیده بمده است ،اختصاص دارد و حدود سیزده صفحه بهه ظههمر
و حضمر و استمرار این پدیده در ادبیّات فارسی اختصاص پیدا کرده است .از ننجا کهه اثرگهذاری عربهی بهر
فارسی در خصمص این پدیده واضح و نشاار است با نوردن نممنههای شعری فراوان ،کار تطبیق جزئهی بهر
اساس مبانی ماتب فرانسه را بر عهده دانشجم و قبل از نن بر عهده استاد مدرّس این درس گذاشتهایم .افهزون
بر نن ،هم در مقدّمه فصل و هم در البهالی صفحات و بهویژه در بخش نتیجهگیری ،به خطمط کلّهی ورود و
نفمك این پدیده به ادبیّات فارسی و چگمنگی استقبال ادبای ایرانی از نن اشاره کردهایم تا مخاطبان کتاب زیهر
نظر استاد مدرّس ،تحلیل کارگاهی کنند؛ چراکه اگر همه این کارهها را مؤلّه

کتهاب انجها ،مهیداد ،حجهم

کتاب از اسهتاندارد کتهاب نممزشهی سهمت فراتهر میرفهت .ثانیهاً و از نن مهمتهر ،ههدف مها ،تهللی

کتهاب

خمدنممز نبمده است؛ هدفی که بیشتر در دانشگاههای پیا ،نمر و نمهمزش از راه دور تعقیهب میشهمد ،نهه در
دانشگاههای دولتی حضمری.
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اشکال ششم :عدم استفاده از منابع التين در یک علم غربی یک نقص به حساب میآید!! (همان)1 :

پاسخ به اشکال ششم :ای کاش سماد زبانی من ،دربارة زبانهای التهین بههویهژه انگلیسهی نن انهدازه بهمد کهه
بتمانم منابع دست اوّل را به شالی که در این کتاب از طریق مطالعه منابع غیهر التهین (عربهی و فارسهی) عمهل
کردها ،شیرهکشی کنم و ابهامات ادبیّات تطبیقی را به اندازه تمان خمد ،و در حد یک کتهاب درسهی نفتهابی
کنم ،امّا حی

که این اندازه سماد ندار ،امّا این را نیز نیک میدانم که سهماد انگلیسهی مهن کمتهر از خیلهی از

کسانی که فهرست منابع خمد را پر از منابع التین میکنند بدون ایناه تسلّط به نن داشته باشند نیسهت؛ امّها بهه
خمد این اجازه را نداده و نخماهم داد که منبعی را که خمب نفهمیده و در حهد نقهد نن برنیامهده باشهم از نن
استفاده کنم .به هر حال ،امیدوار ،این نقص (عد ،تسلّط بهر منهابع التهین) را همگهی چهه ننههایی کهه بهدون
تسلّط بر منابع التین به ننها ارجا میدهند و چه امثهال بنهده کهه بهدون تسهلّط ارجها نمهیدهنهد ،در نینهده
برطرف کنیم.
اشکال هفتم :استفاده بسيار کم از مقاالت علمی پژوهشی یک نقص به حساب میآید!! (همان)

پاسخ به اشکال هفتم :در پاسخ به این اشاال باید گفت :اوّالً در تللی

این کتاب از  24مقالهة معتبهر عربهی و

فارسی استفاده شده است که انتظار میرفت داور محتر ،بهر خهمد زحمهت میدادنهد فهرسهت منهابع را مهرور
میکردند .ثانیاً لزو ،ارجا به مقاالت علمی پژوهشی بیشتر در بخش نظری کتاب احساس میشهمد کهه بنهده
در سنمات تللی

و تدوین این کتاب ،بیشتر از این تعداد مقاله ،مقاله درخهمری کهه بهه زبهان عربهی و فارسهی

باشد ندید .،اگر ناقدان محتر ،،مقالهای را در باب مسائل نظری کتاب سراغ دارنهد کهه در منهابع غیهر مقالههای
تلسهفانه ناقهدان محتهر،،
بنده وجمد ندارد معرّفی فرمایند تا در چاپهای بعدی کتاب از ننها استفاده کنهیم .م ّ
نا ،مقالة قابل استنادی را به عنمان نممنه كکر ناردهاند .ناتة دیگر ایناه ،خیلی از منابع کتابی قهبالً بهه صهمرت
مقاله و سخنرانی از طرف نمیسنده کتاب چاپ شده بعداً در قالب کتابی از طرف خمد همهان مؤلّه

چهاپ و

منتشر شده است .البتّه در چند سال اخیر در مجالت داخلی حمزة ادبیّات تطبیقی مانند مجلّة فرهنگسهتان زبهان
فارسی ،مجلّة پژوهشهای ادبیّات تطبیقی تربیت مدرّس و کهاوشنامهة ادبیّهات تطبیقهی دانشهگاه رازی چهاپ
میشمد که بعضاً حاوی مطالب خمبی در ادبیّات تطبیقی است که تاریخ چاپ اغلهب ننهها بهه قبهل از چهاپ
کتاب در سال  31برمیگردد.
اشکال هشتم :ارجاعات متعدّد به یک منبع مانند غنيمی هالل

پاسخ به اشکال هشتم :دربارة اصمل ماتب سنّتی فرانسهه بهه زبهان عربهی بهه تصهریح بزرگهانی؛ ماننهد حسها،
الخطیب ،عبده عبمد و عبد النبی اصطی  ،هیچ کتابی به اندازه کتاب غنیمی هالل (شهاگرد بالمنهاز گمیهارد

نقد النّقدین (پاسخ به دو نقد صمرتگرفته از کتاب األدب المقارن تللی

دکتر خلیل پروینی) 261/

در ادبیّات تطبیقی عربی) از جامعیّت و دقّت علمی برخمردار نیست و ما این مطلهب را در مقالههای در شهماره
 4مجلّة پژوهشهای زبان و ادبیّات تطبیقی تربیت مدرّس اثبات کردیم (محمّد غنیمهی ههالل و جایگهاه او در
ادبیّات تطبیقی عربی ،خلیل پروینی و نعیمه پراندوجی) که خیلی از صهاحبنظران ادبیّهات تطبیقهی در جههان
عرب ،شاگرد غنیمی هالل بمدهاند؛ بنابراین ،ما هم هنگا ،صحبت از اصمل ماتب کالسیک فرانسهه بیشهترین
ارجاعات و بعضاً پیدرپیترین ننها را به نثار محمّد غنیمی هالل دادهایم .شاید این مسهئله ،از حیهث روشهی
تحقیقی که به دانشجم یاد داده میشمد زیاد جالب نباشد ،امّا از طرف دیگر ،از نظر علمی ،وقتهی منبهع مهمتهر
از این وجمد ندارد؛ به عبارت دیگر ،دست استاد بسته است ،دیگر چارهای نیست که انسان به جای ارجها بهه
شاگردان ،به استاد (غنیمی هالل) ارجا دهد .امری که مؤلّفان کتابهای عربی؛ ماننهد عبهده عبهمد در کتهاب

األدب املقارن مشاالت وآفاق و حسا ،الخطیب در آفاق األدب املقارن عربیاا وعاملیاا نن را انجا ،دادهاند ،کافیسهت بهه
کتاب األدب املقاارن عبده عبمد مراجعه کنید که او هنگا ،صحبت از اصمل ماتب فرانسه پشت سر هم (نهه بهار
از صفحة  3تا  )12به غنیمی هالل ارجا میدهند .گمیی که ننها ههم کهه ادبیّهات تطبیقهی را در خهارج یهاد
گرفتهاند و به منابع نشنا هستند چارهای جز ارجا به غنیمی هالل نیافتهاند( .عبهمد )12-3 :1333 ،ناقهد محتهر،
مثال دیگری زده است که چرا مؤلّ

کتاب در صفحة  183چهار بار به الفهرست ابن ندیم ارجها داده اسهت؟

پاسخ این پرسش ننقدر واضح است که نیازی به تارار ندارد ،ولی از ننجا ناقد محتر ،،گهمیی ممضهم ایهن
فصل را خمب متمجّه نشده است؛ میگمیم :وقتی ما ادّعا میکنیم که نشانههایی از ادبیّهات تطبیقهی در کتهاب
الفهرست وجمد دارد ما در اینگمنه ممارد باید به چه منبعی جز خمد الفهرست ارجها دههیم؟ گهمیی کهه بهرای
استشهاد به اشعار حافظ ،به جای ارجا به دیمان وی به منبع دیگری ارجا میدهیم.
اشکال نهم :بیطرفی علمی رعایت نشده است!! (همان)

پاسخ به اشکال نهم :متلسّفانه ناقد محتر ،،هیچ مثالی دال بر عد ،رعایت بیطرفی علمی نزده اسهت .گهمیی از
ننجا که یای از بندهای فر،های داوری بررسی متمن مربمط به میزان رعایت بیطرفی علمی از سهمی مؤلّه
بمده است که ناقد محتر ،خماستهاند این بند بیپاسخ نباشد؛ وگرنه چه دلیلی دارد کهه انسهان مطلبهی را بهدون
مثال ادّعا کند ،احتماالً نظریّة ادبیّات تطبیقی اسالمی باعث طرح این ادّعا شده است که ناقد محتهر ،را عهالوه
بر قرائت مارّر این فصل به پاسخ شماره یک و دو ارجا میدهم ،بله اظهارنظرهای شخصی مؤلّ

کتهاب و

سمگیرهای فرهنگی ایشان اگر به حساب عد ،رعایهت بیطرفهی علمهی گذاشهته شهمد ،بنهده بها ناقهد محتهر،
همعقیده هستم.
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اشکال دهم :کتاب فاقد پرسک است!! (رجبی :همان و حيدری :همان)

پاسخ به اشکال دهم :اگر منظمر از طرح پرسش مانند ننچه در پایاننامهها و بعضاً مقالهها مرسم ،است باشهد
در این صمرت باید همه بخشهای کتاب مانند ننها باشهد؛ ماننهد فرضهیهها ،روش تحقیهق و ...در حهالی کهه
اهل نظر معتقدند باید کتهاب را از حالهت خشهک و قهالبی پایاننامهه درنورد؛ لهذا معمهمالً پایاننامهههایی کهه
تمسّط انتشارات چاپ میشمد به مؤلّفان تمصیه میکننهد نن را از حالهت پایاننامهه دربیاوریهد؛ امّها کتهاب در
قالب جمالت خبری پرسشهای متعدّدی را هم در مقدّمه و هم در بخشهای دیگر به طمر غیهر مسهتقیم القها
میکند ،کافیست به صفحات  4-2مقدّمه دقّت شمد.
امّا منظمر حیدری از فقدان پرسش در کتاب ،نداشتن تمرین در قالب پرسهش اسهت؛ البتّهه ایهن اشهاال را
زینیوند هم در نقد مختصری که بر کتاب بنده نمشته بمدند ،گرفتهانهد .در پاسهخ ایشهان ،بایهد بگهمیم :بیشهتر
کتابهای سمت در رشتههای مختل

به جز در حمزة نممزش زبانهای خهارجی و ماننهد نن ،فاقهد پرسهش

در قالب تمارین هستند .در حالی که این کتابها در سهازمان سهمت و بهه منظهمر نمهمزش در دوره لیسهانس
تدوین شدهاند؛ بنابراین ،ما باید جنبه نممزشی کتاب را همیشه در قالب چند سؤال کلیشههای جسهتجم نانهیم.
جنبههای نممزشی یک کتاب بهویژه در حمزههای فرهنگی و معرفتی به چیزهای دیگری است که فرصهت و
رخصت طرح ننها در اینجا نیست .از طرف دیگر ،بارها در این مقاله تارار کردها ،که تهدوین کتهاب بهرای
دانشگاههای دولتی حضمری ،با تدوین کتاب برای دانشگاههای پیا ،نمر کهه جنبهة نمهمزش از راه دور دارنهد
تفاوت اساسی دارد؛ البتّه ،وقتی یک کتاب برای نممزش یک زبان خارجی تهدوین میشهمد یها ننچهه حاهم
کتابهای نممزش زبان را دارد ،نوردن پرسش و تمرین ضروری است .نخرین ناته در این باب ایناهه ایهن
کتاب فقط برای دانشجمیان نمشته نشده است .این مطلب را هم در داخل کتاب گفتها ،و هم در این مقاله.
اشکال یازدهم :نداشتن خالصه و جمعبنـدی در پایـان هـر فصـل یکـی از نقصهـای کتـاب اسـت!!
(حيدری :همان)

پاسخ اشکال یازدهم :متلسّفانه این اشاال یک اتها ،نشاار است؛ چراکه قریب به اتّفاق فصلهای کتهاب بها
قلم نمیسنده و به منظمر یک نتیجهگیری مختصر و بیان دیدگاه شخصی پایان یافته است .یک نگهاه گهذرا بهه
تخصهص ماننهد ههادی نظهری
پایان فصلها این حقیقت را برمال میسازد .از طرف دیگر برخی از هماهاران م ّ
منظم که این کتاب را مطالعه کردهاند یای از برجستگیهای کتاب حاضر را ،ابراز نظهر شخصهی و تحلیلهها
از سمی نمیسنده میداند که در ادامه این مقاله عین نظر ایشان خماهد نمد.

نقد النّقدین (پاسخ به دو نقد صمرتگرفته از کتاب األدب المقارن تللی

دکتر خلیل پروینی) 261/

اشکال دوازدهم :به جای نظریّة ادبيّات تطبيقی اسالمی ای کاش به روابـ تـاری ی عربـی و فارسـی
پرداخته میشد!! (همان)

پاسخ به اشکال دوازدهم :متلسّفانه غیر متخصّص بمدن ناقدان محتر ،،باعث شده اسهت ،تنهاق

و اغتشهاش

در نظراتشان دیده شمد؛ اگهر ایهن دوسهتان ،نظریّهة ادبیّهات تطبیقهی اسهالمی را خهمب میفهمیدنهد بهه نیاهی
میدانستند که پرداختن به ادبیّات تطبیقی اسالمی ،مقدّمه ایست ضهروری بهرای پهرداختن بهه روابهط تهاریخی
عربی و فارسی؛ چراکه باطن و جمهر ادبیّات تطبیقی اسالمی نزد پیشگامانش تمجّه و اهتما ،بیشهتر بهه ادبیّهات
ملل اسالمیست؛ البتّه ،همانطمر که در متن کتاب هم گفتیم؛ دعهمت بهه اهتمها ،بهه ادبیّهات ملهل اسهالمی بهه
معنای دعمت به ترک بررسی ادبیّات غرب نیست ،بلاه یک نم نگاه نسیبشناسانه به ادبیّات تطبیقی اسهت
که جزئیات این امر در متن کتاب تمضیح داده شده است .طاهر مای در کتاب مق فرماة يف األدب اإلساالمی املقاارن

در چند صد صفحه پس از طرح نظریّة ادبیّات تطبیقی اسالمی به بررسی روابط ادبیّهات ملهل اسهالمی بههویهژه
عربی و فارسی میپردازد( .مای 3 :1334 ،به بعد) بنابراین چمنکه صد نمد ،نمد ههم پهیش ماسهت .از اینهها
گذشته در بخش تطبیقی کتاب ،دو ممرد از نممنههای تطبیقی (قصّة لیلی و مجنمن و وقمف بر اطالل و دمهن)
به طمر مستقیم به بررسی روابط تاریخی دو ادبیّات میپردازد.
اشکال سيزدهم :عدم رعایت سرفصل ،عدم رعایت تکنيکهای الزم در یک کتاب آموزشی!! (همان)

پاسخ به اشکال سيزدهم :این کتاب ،نه تنها سرفصلهای وزارت علهم ،را رعایهت کهرده و تمها ،محمرههای
سرفصل را شامل شده است؛ بلاه با یک نظم و ترتیب و نگاه هدفمند به ادبیّات تطبیقی ،مطهالبی خیلهی فراتهر
از سرفصل را نورده است که فقط برای استادان مناسب است و من مطمئنم برخی مطالب کتاب بهرای برخهی
استادان جمان هم سخت اسهت .الز ،بهه كکهر اسهت کهه مهن در مقدّمهه نمشهتها ،کهه ایهن کتهاب تنهها بهرای
دانشجمیان نمشته نشده است .درست است که در سخن سمت ،جامعه هدف این کتهاب را فقهط دانشهجمیان
نمشتهاند ،امّا خمد بنده به عنمان مؤلّ

با نگاهی از وضعیّت ادبیّهات تطبیقهی در گروهههای عربهی ،در مقدّمهه

تصریح کردها ،که این کتاب تنها برای دانشجمیان نیست؛ لذا استاد محتر ،که این کتهاب را تهدریس میکنهد
باید بداند که چه مطالبی از کتاب بهویژه در بخش نظری برای دانشجمیان دوره کارشناسهی ضروریسهت؛ امّها
ایناه گفته شده است؛ این کتاب تانیکهای الز ،در نممزش را رعایت نارده است ای کاش گفته میشهد
که منظمر از تانیکهای الز ،چیست ،نیا منظمر قرار دادن چند تمرین در پایان هر فصل یا بخهش اسهت کهه
باید بگمیم این کار اهمّیّت کتاب را به سطح یک کتاب نممزشی صرف تقلیل میدهد در حهالی کهه کتهاب
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نگاهی فراتر از این دارد؛ امّا ایناه کتاب فاقد هیچگمنه روش نممزشهی اسهت بهه ههیچوجهه پذیرفتهه نیسهت؛
کتاب هم در بخش نظری و هم در بخش عملی به طمر غیر مستقیم ،واجهد جنبهههای نممزشهی اسهت؛ بهرای
مثال هنگا ،سخن از مااتب ادبیّات تطبیقی ،تیتری به نا ،مجهاالت البحهث و ماننهد نن نورده شهده اسهت کهه
استاد میتماند از دانشجم بخماهد دربارة مجاالت معرّفیشده در ننجا به تحقیق بپردازنهد ،ایهن امهر بهه وضهمح
در ماتب فرانسه کامالً خمدنمایی میکند .بخش عملی کتاب هم عمالً جنبهة نممزشهی دارد؛ امّها همهانطهمر
که پیش از این عرض کرد،؛ جنبة نممزشی نن به شیمة پیا ،نمری و نممزش از راه دور نیست؛ بلاه این استاد
است که با تدریس علمی و عملی نممنهها ،کالس را به کارگاه ادبیّات تطبیقی تبدیل میکنهد؛ البتّهه ،الز ،بهه
كکر است؛ بنده تصمیم دار ،در چاپ سمّ ،،پرسشهایی را در پایان هر فصل یا پایان کتاب قرار دهم تا فایهدة
نممزشی نن برای دانشجمیان و نیز استادان غیر متخصّص که ادبیّات تطبیقی را تدریس میکنند ،بیشتر باشد.
اشکال چهاردهم :نپرداختن به برخی از گرایکهای نوین در ادبيّات تطبيقی (همان)

پاسخ اشکال چهاردهم :ای کاش داوران محتر ،،مثال میزدند کهه منظهمر از گرایشههای نهمین در ادبیّهات
تطبیقی که در این کتاب نیامده چیست؟ تا ما هم استفاده میکردیم .مگر این بزرگماران در صفحة  63کتهاب
تیتر جماالت مستجرة يف األدب االمریاي املقاارن را ندیدهاند که در قالهب چههار صهفحه بهه صهمرت شهمارهگذاری
شده و تقریباً مفصل به نخرین ممضمعات و گرایشهای نمین مطرح در ادبیّات تطبیقهی پرداختهه اسهت؟ مهن
نمیدانم :چرا یک استاد دانشگاه اینهمهه سهطحینگری داشهته باشهد؟ بهه چهه ههدفی؟ البتّهه تنهها یهک دلیهل
میتمان داشته باشد و نن ایناه فهم ممضمعاتی مانند رابطه ادبیّات با تاریخ نممزش ،رابطه ادبیّات بها نظریّهات
مختل

خمانش ،نشانه معناشناسی ،پسااستعماری ،مطالعهات فرهنگهی ،ادبیّهات جههانی و جهانیشهدن ،رابطهه

ادبیّات با فرهنگ تانملمژیک ،انقهالب وسهایل ارتبهاطجمعی ،شهباههای اجتمهاعی ،ترامتنیهت ،فرامتنیهت و
حقمق مالایت ادبی که همگی در این کتاب به عنمان بخشی از گرایشهای نمین ادبیّات تطبیقی مطرح شهده
است برای این دوستان سخت است و بالطبع و به تبع نن ،از عهده فهماندن و تهدریس نن برنیاینهد؛ امّها جهای
بسی تلسّ

است که به خمد اجازه دادهاند به نقد سطحی کتابی بپردازند که وقت و دقّت زیادی برای به ثمهر

نشستن نن صرف شده است .در بخش تطبیق هم کتاب حاضهر بهه برخهی از گرایشههای نهمین ماننهد نظریّهة
تلقی و أنا و اآلخر (صمرولمجیا یا تصمیرشناسی) پرداخته است که متلسّفانه از دید ناقدان محتر ،به دور مانهده
است .اگر حجم کتاب و برخی محدودیتهای دیگر اجازه میداد ،به همة گرایشهای نمین در قالب تطبیهق

نقد النّقدین (پاسخ به دو نقد صمرتگرفته از کتاب األدب المقارن تللی

دکتر خلیل پروینی) 261/

هم میپرداختم؛ همان کاری که در تدریس ادبیّات تطبیقی در مقطع ارشهد و دکتهرای تربیهت مهدرّس انجها،
میدهم.
اشکال پانزدهم :ادبيّات تطبيقی علم یا هنر؟!! (رجبی ،همان)

پاسخ به اشکال پانزدهم :ناقد محتر ،،علم بمدن ادبیّات تطبیقی را قبمل دارند؛ امّا دربارة هنر بهمدن نن تردیهد
دارند .در پاسخ باید بگمیم :ادبیّات تطبیقی هم علم است و هم هنر؛ همانطمر که نقد ادبهی ههم علهم اسهت و
هم هنر ،این خمد ادبیّات ابداعی هست که فقط هنر است ،امّا سایر شاخههای ادبیّات که بهه تحلیهل و نقهد نن
میپردازند؛ مانند تاریخ ادبیّات ،نقد ادبی و ادبیّات تطبیقی اینها هم علم هستند و هم هنر؛ چراکه تحت تهلثیر
رویاردهای علمی مختل

دارای مناه مختله

علمهی هسهتند و نیهز از نن جههت کهه شهخص تحلیلگهر و

تطبیقگر باید ادبیّات را خمب فهمیده و چشیده باشد تا بتماند در مقا ،تطبیق ،زیباییهها و ظرافتههای ادبهی را
منتقل کند به عبارت دیگر شخص تطبیقگر باید خهمد هنرمنهد باشهد .در صهفحة  12کتهاب بهه نقهل از دانییهل
هنری باجم 1متنی را نوردهایم که به صراحت از ادبیّات تطبیقی به عنمان هنر روشمند (الفهن المنهجهی) ی یهاد
میکند که به بررسی روابط تشابه ،تقارب و تلثیر و مانند نن میپردازد( ...ر.ک :باجم .)12 :1333 ،البتّهه منهابع
فراوانی در حمزة تاریخ ادبیّات و نقد ادبی هنگامی کهه بهه تعریه

ادبیّهات و تقسهیم نن بهه ادبیّهات انشهائی و

ادبیّات تمصیفی  -تحلیلی میپردازند؛ ادبیّات تمصیفی  -تحلیلی مانند تاریخ ادبیّات و نقد ادبهی را نهمعی هنهر
و ادبیّات به حساب مینورند؛ چراکه ممرخ ادبیّات و ناقد ادبی تا ادبیّات زیباییههای نن را نچشهیده باشهند از
عهده کار خمد برنمینیند .عین همین حام دربارة تطبیقگر ادبهی؛ یعنهی ادیهب مقهارن (بها کسهر را ) صهادق
است .ما در اینجا به علّت رعایت اختصار نا ،نن منابع را كکر نمیکنیم.
اشکال شانزدهم :باب چهارم (باب تطبيقی) دری که باز نمیشود!!! (همان)

پاسخ به اشکال شانزدهم :در پاسخ به این اشاال باید بگمییم که یای از امتیازات این کتاب ،ایهن اسهت کهه
عالوه بر مباحث نظری ،حاوی مباحث عملی هم هست و در مباحث عملی فقط بهه بررسهی داد و سهتد میهان
عربی و فارسی و كکر تلثیر و تلثّر میان نن دو اکتفا نشده است  -امری که در اکثر قریب به اتّفهاق کتابههای
نمشته شده اینگمنه است  -بلاه به رابطه ادبیّات عربی با ادبیّات غرب هم پرداخته شده است؛ مانند ننچهه در
داستان حی بن یقظان نمده است و نیز به بررسی تصمیر شناسی در یک رمان عربی مربمط بهه فرهنهگ مهرد،
افغانستان پرداخته شده است و در بررسی ماتب کالسهیک جدیهد ،عهالوه بهر ماتهب نمریاهایی بهه ماتهب
1. Daniyel Henry Bajo
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اروپای شرقی هم اشاره شده است .در بررسی قصّة لیلی و مجنمن و وقمف بر اطالل و دمهن در ادب عربهی و
فارسی ،عالوه بر بررسی تلثیر و تلثّر ،به نظریّة تلقی هم پرداختهه شهده اسهت کهه نگهاهی فراتهر از و جدیهدتر
است .در این نگاه ،دیگر به ادبیّات اثرپذیر ،نگاه منفی نمیشمد و ادبیّات اثرگذار را باالتر نمیداند .ای کهاش
مجال کتاب اجازه میداد تا هریک از ممارد فمق به طمر تفصیل تمضیح داده میشد ،امّها از یهک کتهابی کهه
باید در حدود دویست صفحه نمشته شمد ،انتظار تفصیل بیش از این انتظار نابجاییست .ننچهه بهه نها ،پاسهخ بهه
اشااالت مطرح شد از دید مؤلّ

کتاب بمد؛ امّا برای تقمیت و تلییهد ننچهه گفتهه شهد ،الز ،اسهت دیهدگاه

برخی از همااران متخصّص در حمزة ادبیّات تطبیقی که کتاب حاضر را هم مطالعه و ههم تهدریس کردهانهد
نیز بیاوریم؛ چراکه مشک ننست که ببمید نه نناه عطار بگمید.
 .9نتيجه
در پایان بار دیگر و به عنمان جمعبندی از نقدی که بر دو نقد انجا ،داد ،عرض میکنم ،اینجانهب پهس از مطالعهه دقیهق
نن نقدها و تشار از ناقدان محتر ،هم به لحاظ اشاره ننها به برخی وجمه مثبت کتاب وهم از بهاب طهمبی لمهن اههدی
الی عیمبی ،به جز برخی ممارد شالی و صمری و استحسانی مطرح شهده هیچیهک از نقهدهای محتهمایی و رویاهردی
شانزدهگانه مطرح شده از سمی دو ناقد محتر ،را قبمل نداشته و بر این عد ،قبهمل خهمد اقامهه حجهت و برههان کهرد ،و
اتهاماتی مانند عد ،برخمرداری از نظم منطقی و انسجا ،مطالب ،جنگ با فرهنگ و تمدن غربی ،عد ،رعایت بیطرفهی
علمی ،عد ،رعایت سرفصل مصمب وزارت علم ،،بیحد و مرز دانستن نظریّة ادبیّات تطبیقی اسهالمی مطهرح شهده در
این کتاب و برخی اتهامات دیگر را ،با رعایت انصاف و به کارگیری شیمه جدال احسن البتّه با در نظهر گهرفتن اههداف
یادشده برای تللی

این کتاب در مقدّمه ،پاسخ داد ،و ناقدان محتر ،را به مطالعه دقیهقتر کتهاب اوّالً و بهه مطالعهه بیشهتر

در باب ادبیّات تطبیقی ثانیاً و در نظر گرفتن گستردگی بینظیر ادبیّات تطبیقی ثالثاً سفارش میکنم و از گهروه محتهر ،و
اعضای شمرای بررسی متمن وابسته به پژوهشگاه علم ،انسهانی میخهماهم کهه اوّالً در انتخهاب داوران دقّهت الز ،را بهه
تمسهط داوران محتهر ،را،
صهص داوری ناننهد .ثانیهاً نقهدهای صهمرت گرفتهه ّ
خرج دهند تا کتابها را داوران غیر متخ ّ
مطالعه ،پاالیش و ویرایش کند تا نقدهای چاپشهده پهر از سهطحینگریها و تناق هها نبهمده ،باعهث اتهالف وقهت و
سردرگمی خمانندگان محتر ،مقاالت نباشد و با صراحت و صداقت عرض میکنم .اکثر قریب به اتّفاق مقاالت چهاپ
شده در فصلنامة پژوهشنامة انتقادی در همة حمزهها  -نه فقط در حمزة زبان و ادبیّهات عربهی ( -بهه جهز تعهداد انهدک)
استانداردهای حداقلی یک مقاله علمی پژوهشی را ندارند چراکه هیچ کجای دنیا نقد کتاب ننههم در قالهب پاسهخ بهه
یکسری پرسشهای کلیشهای ،مقاله علمی  -پژوهشی به حساب نمینید ،نری در صهمرتی مقهاالت مربهمط بهه نقهد
کتاب ،مقاله علمی پژوهشی به حساب مینید که ناقد ایده یا ایدههای شخص منقمد را به کلّی زیر سؤال برده و از ایهن

نقد النّقدین (پاسخ به دو نقد صمرتگرفته از کتاب األدب المقارن تللی
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رهگذر ،ایده جدیدی را مطرح کند ،لذا من اسم روش ممجمد و معممل در پژوهشنامه انتقادی را ،مقاله سهازی مهیدانم
نه مقالهنمیسی.

 .3پینوشتها
( )1مزایای کتاب از دید سایر استادان
 .5تورج زینیوند

ایشان در شماره  11مجلّة کاوش نامه ادبیّات تطبیقی در قالب سه صفحه به ارزیابی کتاب پرداخته اسهت ،پهس از معرّفهی ابهماب و
بخشهای کتاب ،به امتیازات کتاب اشاره میکند که به شرح زیر است:
«این بخش از کتاب (نظریّة ادبیّات تطبیقی اسالمی) در شمار نمنوریهای مؤلّ

است و در نثار مشابه عربی چنین گفتارههایی بهه

ندرت یافت میشمد .باب سمّ ،کتاب به سیر ادبیّات تطبیقی و تحمّالت نن در دو ادب عربی و فارسهی اختصهاص دارد .واکهاوی
ریشههای قدیم ادبیّات تطبیقی و ممازنة ادبی در فرهنگ عربی و نیز جریانهای کنمنی حاکم بر نن و معرّفی چهرههای سرشهناس
و پیشگا ،جهان عرب از ناات برجسته و قابل تلمّل این بهاب اسهت .اهتمها ،بهه مبهانی نظهری و اسهتفاده از منهابع متعهدّد در شهمار
ویژگیهای باب چهار ،به شمار مینیند.
پرهیز از زیادهنمیسی ،روشمندی در تللی  ،سبک روان و شیمای کتاب ،بهرهگیری از منابع گمناگمن قدیم و جدید ،رعایهت
وحدت عضمی و ممضمعی ،همخمانی کتاب با فرهنگ ایرانی و اسالمی و ...نیز از دیگر ویژگیههای ممتهاز و برجسهتة ایهن اثهر
نممزشی به شمار مینیند( .زینیوند)122 :1131 ،
 .2هادی نظری منظم

در سالهای اخیر ،برخی کتابهای تطبیقی در زبان فارسی منتشر شده است .از نن جمله میتمان به کتاب خلیل پروینی بها عنهمان
األدب املقارن (دراسات نظریة وتطبیقیة)» اشاره کرد که در سال  1131شمسی در انتشارات سهمت بهه چهاپ رسهیده اسهت .اثهر فهمق

چناناه از عنمان نن پیداست کتابی است تئمری ،تاریخی و تطبیقی (کاربردی -اجرایی) و این امهر یاهی از ویژگیههای برجسهتة
کتاب مزبمر است .تمضیح نناه اغلب کتابهایی که در حمزة نسبتاً جدید ادبیّات تطبیقی منتشر میشمند صرفاً به جنبهة تئهمری و
تاریخی تمجّه دارند و تطبیق را فرو مینهند و یا نناه بدون پشتمانة نظری و تمجّه به نظریّههای تطبیقگهری ادبهی صهرفاً بهه بخهش
تطبیق و کاربرد اهتما ،میورزند و نظریّهها و ماتبههای ادبیّهات تطبیقهی را نادیهده میگیرنهد .البتّهه ایهن ایهراد بهزرگ در دیگهر
حمزههای ادبیّات و علم ،انسانی مثل نقد ادبی نیز نممد دارد و تنها مشال کتابهای ممجمد در ادبیّات تطبیقی نیست.
مزیت دیگر این کتاب ،انسجا ،و روشمندی نن است نگارندة محتر ،این کتاب بیش از یک دهه در مراکز دانشگاهی کشمر
به تدریس و پژوهش در حمزة ادبیّات تطبیقی مشغمل است و یای از مهمترین شروط پژوهشگر تطبیقی یعنی شهرط زبهاندانی را
نیز دارا است .پروینی بر زبانهای عربی ،فارسی و ترکی تسلّط دارد و بیگمان یای از مؤلّفههای مهم پژوهشگر تطبیقی نشنایی و
تسلّط به زبانهایی است که وی در ننها به پژوهش میپردازد.
از دیگر ویژگیهای مثبت این کتاب ،حجم نسبتاً مناسب نن و تعهدّد منهابع عربهی و فارسهی در ایهن کتهاب اسهت .رویاهرد
اسالمی نگارندة محتر ،نیز از دیگر ناات قابل تمجّه در اثر مزبمر است .این رویارد در دو بخهش نظهری و تطبیقهی قابهل ر یهت
است .نگارنده با اختصاص صفحاتی از کتاب خمیش به نظریّة ادبیّات تطبیقی اسالمی و بیان پیشهگامان و اسهاتید بنها ،ایهن حهمزه
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کمشیدهاند تا در بخش تطبیق نیز دغدغههای خمد را به عنمان یک پژوهشگر مسلمان نممدار سازند از این رو به ممضمعاتی چمن:
داستان لیلی و مجنمن در ادبیّات عربی و فارسی ،ماتب نم کالسیسم در شعر عربی و فارسی جدید و نیز بررسهی تصهمیر افغانیهها

در کتابهای ثرثرة فوق ساقف العاام اثر مصطفی حامد نمیسندة مسلمان مصری پرداختهاند .از دیگر ویژگیهای مثبت کتهاب األدب
املقارن ،تعداد اندک غلطهای تایپی در نن و قلم شیمای نگارنده است .این کتاب چایدهای است علمی و گمیا ،از دههها کتهاب و

مقاله و پایاننامههای تطبیقی که در کشمرهای عربی و ایران منتشر شده است و نگارنده با دقّت علمی خمیش و فههم عمیهق خهمد
تمانسته است مطالبی بسیار ارزشمند به خمانندگان و عالقهمندان ادبیّات تطبیقی در ایران ارائه دهند و دانشهجمیان را از مراجعهه بهه
بسیاری از کتابهای تطبیقی در عربی و فارسی بینیاز نمایند؛ البتّه ادبیّات تطبیقهی بهه دلیهل تحهمّالت سهریع خهمد و تفاوتههای
ممجمد در مااتب تطبیق گری مثل بسیاری از حمزههای علم ،انسانی تحمّالت چشمگیری داشته است؛ در این کتاب میتهمان بهه
بخش عمدهای از این تحمّالت دست یافت .به طمر کلّی در تدوین کتاب درسی و دانشگاهی تمجّه به چهار ناته بسهیار ضهروری
است .1 :ویژگیهای ظاهری و نگارشی  .2ویژگیهای ساختاری  .1ویژگیهای محتمایی  .4ویژگیهای روانشناختی و میتهمان
این اثر را در ممارد چهارگانة مذکمر تا حدود نسبتاً خمبی ممفق دانست.
ممارد سهگانة نخست با مراجعة دقیق به کتاب األدب المقارن قابل درک است امّا ویژگی چهار ،نیاز بهه قهدری روشهنگری و
تمضیح دارد و نن این است که در ادبیّات تطبیقی هرگمنه خمدشیفتگی ملی و وابستگی و احساس حقهارت نسهبت بهه ملتههای
پیشرفتة غربی مذمم ،و مردود است و نگارندة محتر ،در تما ،صفحات کتاب خمیش کمشهیدهاند تها بهه دور از خمدشهیفتگیها و
تعصبات بیاساس ملی و بر کنار از هرگمنه حس وابستگی و حقارت ،به تبیین و تحلیل و نقد دیدگاههای ممجمد بپردازند.
 .9سيّد فضلاهلل ميرقادری (استاد تمام دانشگاه شيراز)

اینجانب همماره در نیمسال دوّ ،ادب مقارن را در دوره کارشناسی به عهده دار ،بنابراین از زمان چاپ کتاب تا کنمن همهساله نن
را تدریس کردها ،پیش از نن کتاب طه ندا را استفاده میکرد ،و برای رفع نارساییهای نن به تهیه جزوه از کتهب دیگهر متمسهل
میشد .،در اینجا هیچ نیازی نمیبینم به جنبههای مثبت کتاب شما اشاره کنم.
جنبههای مثبت بیشماری است و از ابعاد مختل

ایههن کتهههاب ،دارای برتریهههای فهههراوان و

کتاب نیامیی است؛ و مانند نن یا قریب به نن تا به حال به چاپ نرسیده است.

 .3س نی با همکاران محترم شورای بررسی متون در گروه زبان و ادبيّات عربی

ننچه اینک با دوستان و همااران عزیز در گروه عربی شمرای بررسهی متهمن –مشهفقانه نهه مغرضهانه -در میهان میگهذار ،شهاید
حاایت از درد دل بسیاری از اصحاب قلم باشد که سالها برای تدوین و تللی

یک کتاب دود چراغ خمردهاند امّا بهه یهک بهاره

متمجّه میشمند که کتاب ننها تمسّط چند غیر متخصّص در قالب سؤاالتی کلیشهای سپس در قالب مقاله بیریشهای به اصهطالح
نقد میشمد شگفتتر ایناه این نقدهای – اغلب – کلیشهای بیریشه در شمرا مطرح میشمد بدون ایناه تناق

های نشاار میهان

دیدگاههای ناقدان محتر ،دربارة یک کتاب برطرف شمد به همان صمرت اوّلیه در یک مجلّة علمی پژوهشی چاپ میشهمد در
حالی که اگر شمرای محتر ،بهویژه مدیر محتر ،گروه و بهویژه مسئمل محتر ،کمیتة تخصّصی ،نرای داوران را دربارة یک کتاب
میان دیدگاه دو داور و حتّی تناق

میان سخنان یک داور وجمد دارد که من بهرای

مطالعه کنند خماهند دانست که چقدر تناق

هر دو ممرد دربارة نقد کتاب خمد ،مثال خماهم زد اوّلین نتیجه قهری این تناق

ها سر در گهم کهردن خماننهدگان بههویهژه نسهل

نقد النّقدین (پاسخ به دو نقد صمرتگرفته از کتاب األدب المقارن تللی
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جمان و دانشجمیان خماهد بمد و نتیجة دیگر نن ،پیدا شدن سم ظن به شمرای بررسی متمن و احیاناً به مؤلّه

خماههد بهمد وقتهی

گفته میشمد شمرای بررسی متمن ،یعنی خرد جمعی صمرت گرفته اسهت ههم در داوری کتهاب و اسهتخراج نتهای داوری وههم
اعال ،نن نتای به نمیسنده و هم در چاپ نن دریک مقاله به اصطالح علمی پژوهشی .در حالی که میبینیم چنین اتّفهاقی نمیافتهد
میان دیدگاهها نه تنها تفاوت بلاه تناق

وجمد دارد .این کار شبیه این میماند که سردبیر مجلّةای دیدگاههای متنهاق

به نمیسنده منعاس کند و از او بخماهد که اصالحات را اعمال کند .اینجاست که مؤلّ

داوران را

مقاله نمیداند با سهاز کهدا ،برقصهد؛ امّها

در خصمص کتاب بنده از باب مثال فقط عرض کنم داور محتر ،اوّل (حیدری) یای از اشااالت اساسهی ایهن کتهاب را نداشهتن
انسجا ،و نظم منطقی بین اجزای کتاب دانسته و با هیجان و حماسه هر چه تمانسته است بر کتاب تاخته است؛ امّا داور محتر ،دیگر
(رجبی) یای از ویژگیهای این کتاب را داشتن نظم در حرکت از مسائل بنیادین به سمی مسائل جزئی دانسته است که البتّهه ایهن
نظر را دیگرانی مانند زینیوند و نظری منظم و ،...نیز به نمعی گفتهاند ،به هر حال وقتی در یک شماره مجلّه (کهاوشنامهة ادبیّهات
تطبیقی) ،دو مقاله در نقد یک کتاب چاپ میشمد که این دو مقاله دارای تناق

های شدید هستند ،خماننهدگان مقهاالت دربهارة

شمرای بررسی متمن و نیز البتّه دربارة مجلّة محتر ،کاوشنامه چه حامی خماهند داد؟ ننچه مسلّم است؛ وجمد این نم تناقضهات
در دو مقاله ،به نفع نمیسنده تما ،خماهد شد .جالبتر از نن این است که در سخنان یک داور ههم تناقضهات شهدید وجهمد دارد؛
برای مثال ،داور اوّل در ابتدای مقاله از ویژگیهای صمری کتاب ،رعایت شدن قماعد نگارشی ،کم یاب بمدن اشتباهات نگارشهی
را دانسته است؛ سپس همین ناقد محتر ،در نتیجهگیری مقاله ،یای از اشااالت مقاله را فراوانی غلطهای نگارشی دانسته است .بهر
ناقد محتر ،به دلیل این تناقضات عیب گرفته نمیشمد؛ چراکه شاید مجبمر بمده است حجم مقاله را پُر کنهد ،امّها شهمرای محتهر،
بررسی متمن بهویژه مسئمل محتر ،کمیته باید زحمت یکبار مطالعه مقهاالت و دفهع و رفهع اشهااالت را میکشهید بهه ههر حهال
اینجانب با این سخن مشفقانه قصد کاستن از زحمات و تالشهای دوستان شمرای بررسی متمن را نداشته و ندار ،،بلاهه خماسهتم
ننها را به دقّت بیشتر و استفاده از خرد جمعی و کار شمرایی و سپردن کارها به خبرگان دعمت کنم تا از ایهن رهگهذر ایهن قهمل
شاعر را گمشزد کنم که :ان نقدت نقدوک...

کتابنامه
الف :کتابها

غسان ال ّسیّد ،منشورات إ ّتاد التاا الرر .
 .1ابجو ،دانییل هنري ( ،)1991األدب العام واألدب املقارن ،ترمجه ّ
 .2پرویين ،خلیل ()1992؛ األدب املقارن (دراسات نظریة وتطبیقیة) ،الطّبرة الثّانیة ،هتران :مست.
 .9اخلطیب ،حسام ()1999؛ آفاق األدب املقارن عربیا و عاملیا ،الطّبرة األولی ،دمشق :دار الفتر.
 .4عبود ،عبده ()1999؛ األدب املقارن مشاالت وآفاق ،دمشق :منشورات اتاد التاا الرر .
 .5الرظمة ،نذیر( ،يبات)؛ فضاءات األدب املقارن دراسة يف تبادل الثیمات والرموز واألساطری ،...مصر :منشورات وزارة الثقافة.

ب :مجالّت
 .6پروینی ،خلیل ()1123؛ «نظریّة ادبیّات تطبیقی اسالمی (گامی مههم در راسهتای نسهیب زدایهی از ادبیّهات تطبیقهی)»،
مجلّة انجمن ایرانی زبان و ادبيّات عربی ،شمارة  ،14صص .28-11

 /212کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،سال ششم ،شمارة  ،22تابستان 1131

)1134(--------- .1؛ «نسیبشناسی ادبیّات تطبیقی در جهان عرب (نقدی بهر کتهاب األدب المقهارن مشهاالت و
نفاق تللی

عبده عبمد)» ،مجلّة پژوهشنامة انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی وابسته بـه پژوهشـگاه علـوم انسـانی،

شماره  ،14صص .11-21
--------- .2و نعیمههه پرانههدوجی ()1123؛ «محمّههد غنیمههی هههالل و جایگههاه او در ادبیّههات تطبیقههی عربههی» ،مجلّــة

پژوهکهای زبان و ادبيّات تطبيقی ،شمارة  ،4صص .21-1
--------- .3و مسعمد شاری ()1132؛ «نظریّة پهذیرش در نقهد ادبهی و ادبیّهات تطبیقهی» ،مجلّـة ادبيّـات تطبيقـی،
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،شمارة  ،2صص .13-21
--------- .18و دانش محمّدی رکعتی ()1132؛ «واکاوی ریشههای ادبیّات تطبیقی در ادبیّات قهدیم عربهی» ،مجلّـة

کاوشنامة ادبيّات تطبيقی ،شمارة  ،18صص .13-21

 .11حیهدری محمههمد ()1131؛ «بررسهی انتقههادی کتههاب األدب املقاارن (دراساات نظریاة وتطبیقیااة)» ،کــاوشنامــة ادبيّــات

تطبيقی ،شمارة  ،21صص .11-1
 .12رجبی ،فرهاد ()1131؛ نقدی بر کتاب األدب المقارن (دراسات نظریة وتطبیقیة) ،کاوشنامة ادبيّات تطبيقی ،شماره
 ،21صص .24-61

 .11زینیوند ،تمرج ()1131؛ «معرّفی و نقد کتاب األدب املقارن (دراسات نظریفة وتطبیقیفاة)» ،کاوشنامة ادبيّـات تطبيقـی،
دانشگاه رازی ،سال چهار ،،شمارة  ،11صص .121-121
 .14ناممر مطلق ،بهمن ()1131؛ «چایده مقاالت همایش ادبیّات تطبیقی و بینارشتهای ادبیّات – فلسفه» ،تهران ،دانشهگاه
شهید بهشتی ،همایک ادبيّات تطبيقی و مطالعات بينارشتهای.

حبوث يف األدب املقارن (فصلیفة علمیفة  -حمكفمة)

کلفیفة اآلداب والعلوم اإلنسانیفة ،جامعة رازي کرمانشاه

السادسة ،العرد  ،22صیف  5931ها.ش 5391 /ها.ق 2152 /م ،صص 219-215
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خلیل برویين
مدرس ،طهران ،ایران
أسااذ يف قسم اللّغة الرربیة وآداهبا ،جامرة تربیت ّ

2

املل فخص
تادة دراستیة تتتت عنتوان األد املقتتارن ألقستام اللّغتتة الرربیتتة
الستبرینیات مت ّ
قامتت ننتتة ال لتة للمتو ّاد ال ّدراستیّة الاّابرتتة لتوزارة الرلتتوم والاّقنیتتة يف ّ
وآداهبتا علتی مستاول ال ّدراستات الرالیتة .فألّفتت تاتاابا يف الوقتت ذاتته برنتوان األد املقتارن (دراستات نظریتّة وتطبیقیتة) تلبیتة ااجتة الطّت ّل
الش تبا  .تتتان التا تتا حص تتیلة لدارستتة دقیق تتة وحصتتیفة وابألح تترل ت تتان خلرتتة لرشت ترات املصتتادر املوّق تتة يف حق تتل األد
واألستتاتذة ّ
املقارن .وتان هذا امللؤلّت یرمتي إلتی الاّخطتیط ملباحت هتذا الرلتم وستلو علمتي منهجتي یناتاو تالت مراحتل تط ّتوره عت الاّتاریخ بشتتل

تتتدرجي ،لتتوحظ فیتته ا ّ اهتتات الردیتتدة الّتيت شتتهدها هتتذا الرلتتم بلغتتة بستتیطة سلستتة وروعتي فیتته حاجتتات الطّت ّل واألستتاتذة اإی ترانیف يف
مضتمار األد املقتتارن .وتتتان متتق املاوقّت أن یرطتي التاتتا مرلومتتات مفیتتدة یتتروریة للطت ّتل طیلتتة الفصتتل ال ّدارستي ویفتتا أمتتامهم آفاقت ا
جدیتتدة ّت تنهم متتق القیتتام بدراستتات قیّمتتة حویتتا یستتردنی أ ّن أستتااذیق شتتابّف قامتتا بنقتتد وتقیتتیم األ تتر أحتتد ا حممتتود حیتتدري متتق جامرتتة
ایسوج و اآلخر فرهاد رجيب مق جامرة جیلن .فلحظت امللحظات النّقدیتة الّتيت أدلتی هبتا األستااذان احمرتمتان فتأ إاذ أحتمرتم آرا التّمیلف
الص توریّة
وأشتتتر جهود تتا املخلصتتة نظ ترا لألهتتدامل املتتذتورة أعتتله أقبتتل ّتا علّقتتاه علتتی التاتتا ستتول متتا یارلّ تق ابنوانتتب ّ
الش تتلیّة و ّ
والاّجمیلیّةّ .أما الاّورتیات الّتيت ختت ّ األبرتاد املضتمونیّة والرلمیّتة فلتم أرهتا رتا بة رت ی ة لتنّتين یسترين إّ أن أشتتر اهامتام األستااذیق

ل متق أهتدل عیتوبی .مرتذل تلّته حیتافظ امللؤلّت حب ّقته يف إقامتتة األدلّتة وال اهتتف علتی متتا أشتتتله
التترنیف علتتی أستاس أ ّن أحت ّ
تب إختوانی إ ّ
النّاقتتدان علتتی التاتتا متتق عتتدم الاّماّت اب نستتجام وا ناظتتام وإعتتلن ااتتر علتتی ااضتتارة الغربیّتة وعتتدم ا لات ام ابایتتاد واملویتتوعیّة وعتتدم
مراعتتاة رسوس الرنتتاویق املصتتادقة متتق قبتتل وزارة الرلتتوم واعابتتار نظریّتة أد املقتتارن اإستتلمي عش توا یة ومتتا إلتتی ذل ت متتق اناقتتادات أختترل
ومرمقتتة والاّوست متتق مرلوماهتمتتا
أجبنتتا علیهتتا ملات مف ابإنصتتامل وانتتدا األحستتق علتتی أمتتل أن جت ّدد التّمیلن قترا ة األ تتر قترا ة فاحصتتة ّ
حو األد املقارن واألخذ بنظر ا عابار تافّة جوانب املویوع.
الالمات ال فرلیلیفة :الاّرلیق علی النّقد ،األد املقارن ،دراسات نظریّة وتطبیقیّة ،خلیل برویين ،حممود حیدري ،فرهاد رجيب.
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