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 چکيده
محافل علمی و دانشگاهی ایران بوده است. این رویکررد، بره  توجّههای اخیر، بسیار مورد تطبیقی در سال ادبیّات

ها و ایشها، برگزاری همهعربی از اهتمام بیشتری برخوردار است؛ نشر مجلّ - فارسی های حوزةویژه در پژوهش

هرا ایرن ترالش همر  ،هالبتّ .د این نکته استمؤیّ ،که در این زمینه حاصل شده استگوناگون  هایبانگارش کت

با هرد   ،حاضر نوشت  شود. توجّهت دستاوردها نیز گرایی به کیفیّتنیازمند نقد و بررسی است تا عالوه بر کمیّ

و ت به مواضع قروّ ،اثر معرّفیخلیل پروینی بر آن است تا ضمن اثر  تطبيقيّةةنظريّة و األدب املقارن دراسة بررسی کتاب 

مرورد بررسری قررار داده  و محتوایی شکلیاز دو منظر نگارنده، کتاب را  ضعف آن اشاره نماید. به همین سبب،

ی در سطح مطلوبی قرار گرفته است دهد، کتاب حاضر از لحاظ شکلاست. نتایج حاصل از این بررسی  نشان می

، ، بره ویرژه در ب رش تطبیر ی و محتوایی، ضمن برخرورداری از امتیرازات مزم، در برخری مروارداز لحاظ فنّو 

 های بعدی است.  نیازمند بازنگری در چاپ

  .، خلیل پروینیهای ادبیعربی، پژوهش ادبیّاتنقد، ، تطبیقی( ادبیّات) األدب املقارن واژگان کليدی:
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 پيشگفتار. 2

 وضوع. تعریف م2-2

علمری، از جایگراه نقد کتاب، امروزه در کنار ارزیابی از آثار هنری و بازنگری منتقدانه در دستاوردهای 

از »ی بردان ب شریده اسرت. ع خاصّنوّگسترش آن در محافل علمی و پژوهشی، تای برخوردار بوده ویژه

محتواسرت. آثرار علمری و  هرا نیرز ترابعنقد و ارزیرابی آن فاوت است، شیوةمتها آنجا که محتوای کتاب

خرمشراهی، ) «تروان ارزیرابی کرردو همسران نمری هنری و سیاسی را با یک مجموعه از معیارهای ثابرت

کره چنان ؛رگزیردای خاص از نقد را بشیوهتوان برای هر صنفی از مضامین، می ،بر همین مبنا .(23: 1968

 پردازند:می لها به نقد و تحلیر اساس آنببرای آثار تحقیقی ادبی، عموماً دو مبنای مهم، قائل شده 

اختمان هرای دسرت بشرر بایرد سرفعّالیّرتبر این مبنا، کتاب همچون سرایر  استداللی: -مبنای عقلی . 1

یعنری سرازواری و انسرجام منطقری درونری داشرته برین عناصرر م رتلفش،  منطقی و معقول داشرته باشرد؛

 هماهنگی برقرار باشد.

ت و منرابع موجرود در آن بر این مبنا، کتاب را باید بر مبنای پیشرینه و سرنّ ی:تحقيق -مبنای تجربی . 2

م بر آن تعیین نمود و بررسی کرد که آیا نویسرنده رشته سنجید و جایگاهش را در کنار آثار مشابه و مقدّ

 (93-23مطلوب کرده است یا خیر؟ )همان: ة از منابع اصلی در آن زمینه، استفاد

نیست که نتوان نکات مهم بد  ،قدررا باید پذیرفت که هیچ کتابی، آن واقعیّتاین  نقد کتاب، ةدربار 

هرای ویژگری کامرل نیسرت کره بتروان همر  ،قدری آنهیچ کتاب ،عکسای در آن پیدا کرد و برو ارزنده

بررای اسرت اهگشرایی هرم ر ،در نقد هرر اثرر واقعیّتت. درک این مطلوب یک اثر علمی را در آن جس

انی محقّقربررای برخری از  اسرت ایدهندهاثر کمک نماید و هم تسکین خواهد به اعتالیه میمنتقدی ک

 ننرد.کر مریهاست در اوج، تصروّل تالش آنشوند و اثر خود را که حاصآزرده میکه گاهی از نقد، دل

نظريّةة )دراسةات األب املقةارن کاری ارزنده که به عنروان  معرّفیرو تالشی است در پیش ، نوشت بر همین مبنا
 آنتطبیقری و سریر تکراملی  ادبیّات ةبر آنیم تا ابتدا بحثی را دربار ،صورت گرفته است و در آن( تطبيقيّةو 

مطرر  کررده،  ،کتاب مرورد نظرر ةزبان فارسی و عربی ارائه دهیم سپس مباحثی را دربار ةبحث در حوز

لرذا بررای  بیران کنریم؛نظرران صراحب اوج و حضیض آن را به قدر امکان این قلرم و مبتنری برر دیردگاه

ی آن، بحث را ترداوم با نگرش در شکل و محتوا سپسآید ی از کتاب میسهولت امر ابتدا تصویری کلّ
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 نکتر چنرد  ی اثرر را ررر  و ارزیرابی کررده وهای شرکلی و فنّرخواهیم ب شید؛ بدین ترتیب که ویژگی

 تطبیقری و قسرمت عملری ادبیّرات ها دربرارةر و حکماثر، برخی تعابی م مقدّ برانگیز ازجمله دربارةچالش

  این سطور قرار خواهیم داد. کتاب مباحثی را فراروی خوانندگان

 . ضرورت، اهمّيّت و هدف2-1

توان به نقد و بررسی کتب ادبی نوشرته شرده نیرز اختصراص داد؛ بحث در حوزه نقد ادبی را به نوعی می

بررسی کتراب  ،است. از این رو توجّهای مهم و قابل نقد، مسأله به ویژگی خودترمیمی توجّهامری که با  

تواند راهگشایی باشد جهت اسرتفاده بهترر از منرابع و فرصرتی به اصول مش ص، می توجّهبا  األدب املقارن

 معرّفریبه جایگاه این کتراب و  توجّهبا  ،بر این افزونباشد برای بازنگری  در تولید آثاری از این دست. 

 رسد.  آن از رر  انتشارات سمت این ضرورت دوچندان به نظر میو نشر 

 های پژوهش. پرسش2-9

یافتن پاس ی برای این پرسش است که آیا کتاب حاضر توانسرته  ،ترین چالش پیش رو در این مقالهمهم

؟ های موجود در این رشته، محق  نمایردبه تعاریف و چارچوب توجّهاست اهدا  علمی مورد نظر را با 

 موجود در کتاب حاضر چیست؟و این که مواضع قوت و ضعف 

 ادبیّراتهرای هرا،  بره تبیرین و تحقر  پرژوهشیافتن پاس ی درخور برای ایرن پرسرش ،رسدبه نظر می   

 فارسی و عربی کمک نماید. ادبیّاتتطبیقی در ایران به ویژه در حوزه زبان و 

  . پيشينة پژوهش2-3

( اثر مورد بحث، کمتر مورد ارزیابی و نقد 1931) به جدید بودن تاریخ نشر جّهتوپیشینه تحقی  با  دربارة

و نقرد  معرّفریبره  1939در سرال  تطبیقری ادبیّرات نامر کاوش مجلّ  در «وندزینیتورج » واقع شده است.

صفحه به صورت اجمالی این مهرم را بره انجرام رسراند. نویسرنده  9در تا کوشیده است  کتاب پرداخته و

شرمرد ت را برمریپردازد، نقاط قروّاثر و صاحب اثر، به رر  محتویات کتاب می ماتیِمقدّ معرّفیاز  بعد

گیرری اعالم و ابیات، بهره رساند؛ فقدان نمای ا به پایان میبا ذکر پنج نکته کار ر ،پایانی  سپس در صفح

  و حجرم فرراوان کتراب صی و روزآمد، عدم اهتمام به مبانی روش تحقیاز مقامت ت صّ مؤلّفاندک 

ونرد، افی از نکات اصلی مندرج در این بندهاست )زینیصفحه( کیفیت نامناسب رر  جلد و صحّ 299)

1939 :161-169). 
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 و چارچوب نظری پژوهشروش  .2-1

تحقیقی است که برر  - استدملی و تجربی - روش پژوهش و نقد در این مقاله، تلفیقی از دو روش عقلی

ه بر بحث روابط بین اجزای مفاهیم موجود در کتاب به بررسی جایگاه آن نیرز پرداختره عالو ،این اساس

 شده است.

 . پردازش تحليلی موضوع1

 در یک نگاه دب المقارناألاب کت. 1-2

 1931، زمستان آنل چاپ اوّ ، عربی است.زبان کتاب و (تطبيقيّةةنظريّة و )دراسات  املقارندب األعنوان کتاب 

نسر ه بره  133در  باشرد کرهمری س تهررانعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مردرّ« پروینیخلیل »به قلم 

هرای زبران عربری کتراب در حروزة صفحه به چاپ رسیده اسرت. 299انتشارات سمت و در حجم   وسیل

 1366اسرت کره در سرال « یاهر مکّراحمد الطّ»ترین آن کتاب ی با این نام وجود دارد که معرو تعدّدم

 ه چاپ رسیده است.در قاهره ب

« أريخموکةةا ا  ّةة دب املقةارن ياأل»ل بررا عنرروان برراب اسررت؛ برراب اوّ 1مرره و دارای یررک مقدّ ،ایررن کترراب 

است. نویسنده در ادامره بره « تطبیقی ادبیّات» ةتعاریفی دربار آن، ارائ های همؤلّفشده است و از  مش ّص

ی ایرن هاپرداخته در همین راستا به سرچشمهلم و نشأت این شاخه از ع اهمّیّتهای م تلف، اهبیان دیدگ

هرای بره بارقره . او سپسپردازدمی)عصر نهضت(  18و  11رنسانس و قرن  دانش در اروپای کهن، دورة

پیردایش  ة)دور 13جایگاه ایرن علرم در قررن  ونئوکالسیزیم(  )دورة 16و  11تطبیقی در دو قرن  ادبیّات

مرادام دی »هایی همچرون کارکرد پیشگامان رمانتیسم و چهرهنقش و  کند و بهمی اشارهتطبیقی(  ادبیّات

 سررانت»( و 1661-1632) 9«ویکتررور هوگررو»(، 1616-1186) 2«شرراتو بریرران»(، 1611-1188) 1«اسررتوال

و اثرر آن در پیشربرد اهردا   به حرکت علمی در همین باب نویسنده پردازد.( می1683-1631) 1«بییف

تطبیقری در فرانسره،  ادبیّرات، بره ههرور طبیقی پرداختره و در قسرمت پایرانیت ادبیّاتهای نقدی پژوهش

ورها تطبیقی در قرن بیستم در همرین کشر ادبیّاتهای فعّالیّت  لیا در قرن نوزده و ادامبریتانیا، آلمان و ایتا

 پردازد.همراه با کشور آمریکا می

                                           
1. M.Destael 
2. Francois-Rene de Chateaubriand  
3. Victor Marie Hugo  
4. Sante Beuve 
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شیده ترا در در آن کو ا بر خود دارد و نویسندهر« جتاهانة إدب املقارن و مدارس األ»م کتاب، عنوان باب دوّ 

تطبیقی بپردازد؛ لذا از مکتب فرانسه، که به براور بسریاری،  ادبیّاتترین مکاتب صفحه به بررسی مهم 13

تی و جدیرد ایرن سرنّ هایکند، دیدگاهن شاخه از علم و نقد است آغاز میرترین مکتب این ستین و مؤثّ

 یابند ادام  بحث در حروزةتبلور میتطبیقی فرانسه در آن،  ادبیّاتکه هایی موقعیّتها و زمینهمکتب، پس

ب اروپای شررقی )مکت« الفيةا ّسة ةاملدرسة»به و بعد از اندکی  مکتب آمریکا پس از آن به .این مکتب است

کنرد   میرا مطر« املقارن األدب اإلسالمي نظريّة»د و در چهارمین قسمت این باب، پردازتطبیقی( می ادبیّات

اهر الطّر»، «حسین مجیب المصرری»، «ره ندا»، «مد اقبال مهوریمح»از جمله  نظریّهبزرگان این  بارةو در

 س ن داده است. داد« حسام ال طیب»و « یاحمد مکّ

  صرفحه بره پیشرین 11. این باب با حردود آیدمی«  وا اارسةي ا رةر دبنيارن ي األدب املقاأل» ،مدر باب سوّ 

پای نقد تطبیقی در آثرار  کوشد با یافتن ردّمیپردازد و نویسنده بی و فارسی میعر  نقد گذشت تطبی  در

 ادبیّراتهرای وهشپرژ ادامه بهدر او د. شتگان با ماهیت این دانش، بپردازگذشتگان، به اثبات آشنایی گذ

 .ردازدپمی معاصرهای عربی و ایران تطبیقی در سرزمین

 اسرت کره در آن« تطبيقيّةةج ذ منةا» توان یک ب ش متمرایز، فررن نمرودی میباب چهارم را که به نوع 

  حردود این قسرمت برا تصررّ .شودمذکور در عنوان کتاب، وارد می «تطبيقيّةةدراسات »نویسنده به ب ش 

در قسرمت  مؤلّف  وشتدهد و شاید نای را به خود اختصاص میحجم قابل مالحظه از کتاب، صفحه 11

األخة  ابة  و مةا ا بةاب ا رّ أ» جا که می نویسرد:رین شر  برای محتوای آن باشد؛ آنین باب، بهتا مه دربارةمقدّ
 ةبنمةاذج تطبيقيّة هذا ا رلم رأينا  زاماً أن أنيت ة  هلواا رلميّ و   طبيقيّ راسات ا  ّ ا دّ  ةيمهيّ ، نظراً أِل ياإلجرائقي و طبيفهو ا باب ا  ّ 

اب، دارای پررنج بحررث تطبیقرری اسررت؛ ایررن برر .(1: 1931) «اً همةا لمليةةرسةة  فمدااهاتة  و جتّ ا للةةه فهةم املقةةارن ترةني

در  «يوا اارسة  ا رةر دبةنيدرسةة ا ساالسةيساي  ادديةدة بةني األامل»و  «لةه وننةون ي قّصةة»، «مندّ ا ةا وقوف لله األطالل و »

  ي فغةاناألة صةور »عربی و غربی و  در حوزة«  کروزوروبنسون   قّصةقظان و بن ي يّ ح قّصة»عربی و فارسی و  حوزة
 دهند. نویسی، مباحث این باب را تشکیل میمهسفرنا در حوزة« ک ا ثرثرة فوق ا رامل

باب چهرارم، کتراب، ، ب ش پایانی )نتیجه( را برای این کتاب، مناسب ندانسته و با پایان یافتن مؤلّف 

 آید.عربی، فارسی و منابع اینترنتی میرسد و پس از آن منابع به پایان می

 های شکلی کتابویژگی. 1-1
بسیار مطلوبی به چاپ رسیده است رر  جلردی مناسرب برا  از جهت هاهری، در حدّ دب املقةارناألکتاب 

جلد کتاب، عنوان انگلیسی اثر و صاحب اثرر پشت ای به اثر ب شیده است. رنگی مطلوب، شکل برجسته
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هرای ترورفتگی  تشرکیل شرده اسرت؛ ر خود دارد. متن چکیده از سه پرارگراای به عربی را دو چکیده

ر در مرتن کتراب نیرز از همرین ناش البتّهمعمول است که  تر از حدّ، کمی بیشمم و سوّابتدای پاراگرا  دوّ

 ده است. در ذیل جلد پایانی، شرمارة شرابک، قیمرت کتراب و نشرانی و شرمارةفاصله استفاده نمو اندازه

شناسرنامه،  ات در صرفح اراّلعربره درج ایرن  توجّرهرسد برا تماس مرکز پ ش، آمده است و به نظر می

 آن نبود. رورتی به ذکر دوبارةچندان ض

م کتاب، رب  استانداردهای رایج، انتشارات سمت شکل یافتره و در ادامره، فهرسرت ل و دوّاوّ صفح  

 صرل ل و فاها با سرطر اوّسرخط شود. فاصل صفحات، ذکر می   پنج تا ده همراه با شمارةمطالب از صفح

صفح  پایانی کتاب با فرونتی  خطوط از چهار رر ، مناسب و مطلوب است. فهرست مطالب نیز در پنج

یرک سرطر  از هم با فاصرل « ةاملواقة  اإل ساوونية»و « ةدر ا اارسةياملصا»، «ةملصادر ا رربيّ ا»ب ش،  9تر در کوچک

 شوند.تفکیک می

شروند و ترر تفکیرک مریبام و بره شرکل تیررهیک سطر از قسمت  های داخل متن نیز با فاصل عنوان 

زی بره هرای ممترامتنی در مجموع از لحاظ شکلی، ویژگیها و ارجاعات درونمناسب از پاورقی فادةاست

چره در برخری ای متفاوت با آنا شیوهامّ ،متنی بودهاثر حاضر ب شیده است. شیوة ارجاعات به منابع درون

ام منبرع، گردد؛ لقب نویسرنده، ویرگرول، نر اذ میایج است اتّپژوهشی ر - ت علمیمجالّ ةکتب و عمد

 ی،منبع مورد نظر داخل در دو کمانک فرم مورد نظر ناشر برای ارجاع است مثل )مکّرویرگول و صفح  

 ها زیباتر باشد.هماهنگ در نگارش  اذ شیوةرسد اتّ( که به نظر می11-11 األدب المقارن،

را در فرمی  کند و آنجاحظ نقل می« ا بيةان و ا  بيةنياز  مطلبی را عیناًکتاب، نویسنده،  131 در صفح  

متفراوت خطروط و تفراوت در  نگرارد. فاصرل یم موجود در کتاب میهای مستققولمتفاوت از دیگر نقل

ض امت واژگان، نوعی ناهماهنگی شرکلی را  های مشابه و اندازةموقعیّتقرار گرفتن سطرها با  موقعیّت

 ه است. ایجاد کرد

در قسمت فهرست منابع نیز این کتاب با مشکالتی دست به گریبان است؛ برای نمونه در این قسرمت  

و دیگرری  مناهجة ره و األدب املقارن وأصو   وتطةوّ شود؛ یکی با عنوان منبع ذکر می دو« یاهر مکّاحمد الطّ»از 

)ص « املقةارني األدب اإلسةالم مةة يمقدّ »نروان ا در متن کتاب مورد بررسری، برا عامّ« األدب املقةارن يبا عنوان 

 لرین ارجراع م( اوّ)آغراز براب سروّ 131 یا اینکره در صرفح  .م که نیازمند بازنگری است( مواجه هستی38

م، اگر مقبول افترد نیرز، ( و این در حالی است که قبل از آن در انتهای باب دو1ّ ی،آید: )مکّگونه میاین
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هرای ارجاعرات در دیگرر قسرمت است. این آشفتگی در نحروة« ال طیب محسا»آخرین ارجاع به کتاب 

   خورد.کتاب نیز به چشم می

، هسرتی چراپ کتراب نیرز های فنّراز دیگر اشکامت شکلی کتاب که تا حدودی مربوط به ویژگی 

ن آثرار و صراحبا هرانظریّهبه دلیل استفاده از  قةارندب املاألست اعالم یا فهرست راهنماست. در فقدان فهر

و بسیاری در جاهای م تلف متن کتاب، به کرار رفتره اسرت. وجرود فهرسرت اعرالم  تعدّدادبی، اسامی م

، بره هرانمربروط بره آ هرایصفحه با استفاده از نام اش اص و شمارة کند تا خواننده به راحتیکمک می

 داخل متن، هدایت شود.

 ی کتابهای فنّ. ویژگی1-9

 . مزایا1-9-2

 ؛ نویسرنده هرد  از نگرارش کتراب را شرده اسرتن، تألیف بر مبنای یک هد  معیّ املقةارندب األکتاب 

 ا ةا ية شةأن ا طّ يناسةا و  خ ةار منهةا مةاااإلتيةان ململطا ةا و  بسةي  يا  ّ  ،لؤ ّة فقةد حةاول امل»کنرد: گونه بیان میاین
کوشد به رر  مباحث نظرری و میبر همین اساس،  (.9: 1931« ) إ ية ةاج فهم مةا ح ه قراءة و إن امل له  مساّ امل 

نیرز « يةةقدراسةات نظرية  و تطبي»ده نمایرد. قیرد ص، بسرنعملی در حدود فهم خواننردگان نره چنردان مت صرّ 

 محتوای کتاب موجود. معرّفیتوضیحی است در 

 ادبیّراتهرای نظریّرهل ی گویا از سیر تحروّتصویری کوتاه و تا حدّ های این کتاب، ارائ از برجستگی 

های تحقیقی در ایرن تطبیقی، گرایش ادبیّاتم، بررسی مکاتب است؛ چنانکه به ویژه، در باب دوّ تطبیقی

کنرد؛ مکترب فرانسره، مکترب آمریکرا، های م تلرف، آشرنا مریحوزه، خواننده را با چند و چون نگرش

 ترین مکاتب در این حوزه است.شدهاروپای شرقی از جمله شناخته مکتب

نظری مطلوب نگاشته شده اسرت و ایرن تر عین حال زیباست. متن کتاب با دقّساده و د زبان کتاب، 

گوی مناسب تواند نقش هادی داشته باشد و العربی، می ادبیّاتنظر به ویژه برای دانشجویان زبان و تدقّ

 در نوشتار زبان عربی، شکل ب شد.می را برایشان و منظّ

در  زبان عربی نگاشته یرا ترجمره شرده اسرت ا که در حوزةر ،تطبیقی ادبیّاتتقریباً بیشتر کتب معتبر  

صحیح و مناسب  این مهم، لزوماً به معنای استفادةگرچه  البتّهقابل مشاهده است. « املصةادر ا رربيةة»فهرست 

بره ا نویسنده کوشیده است به ویژه در سه باب ن ست کتاب، از منابع مذکور تواند باشد، امّیک اثر نمی

 هرا و برخری نامرهاز منرابع فارسری و مقرامت و پایرانبرر ایرن، اسرتفاده  افزون. تفاده کنداس رور مطلوب،
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ات اراّلعرهای الکترونیکی این امکان را بررای نویسرنده فرراهم کررده اسرت ترا فرصرت گرزینش سایت

 گسترده و مفیدتر را برای خود فراهم نماید.

 ها. ضعف1-9-1

استفاده از برخری منرابع اسرت  ،کندمی توجّهمسیر جلب  که در ادام ای ر راستای استفاده از منابع، نکتهد

؛ حوصلگی نگارنده در رجوع به منبع اصلی استکه بیانگر کمر نیست یا اینکه یا حضورشان چندان مؤثّ

 ت ازبیت زیر را که مطلع یکری از مشرهورترین قصراید عربری اسر ،نویسنده ،233 که مثالً در صفح چنان

 ا الفاخوری نقل می کند:حنّ خ األدب ا رر أتري ادام  ي کتاب

 أِمةةةةةةةن تةةةةةةةذکر جةةةةةةة ان  بةةةةةةةذ  سةةةةةةةلم  »
 

 «مزجةةةم دمرةةةاً جةةةر  مةةةن مقلةةةة  بةةةد  
 

یک کتاب این بیت مشهور به با دسترسی به دیوان بوصیری یا کتب اشعار منت ب، شاید نیازی به ارجاع 

نویسری دانشرجویی برر آن سیطرة شیوة پایانگونه یا ایمقاله ادبی نباشد. از دیگر موارد، غلب  جنب  تاریخ

کره ا عجیرب اینامّر ،، اشراره دارداتّفاقدر برخی موارد از جمله ب ش چهارم نیز به این  مؤلّف البتّهاست، 

ها نیز، شاهد آن انسجامی که معمومً محتوای یک کتراب بایرد از آن برخروردار باشرد، در دیگر قسمت

کنریم کره در خورد مریهایی بری پاراگرا اسط متن به جمالت یا حتّنیستیم؛ به همین دلیل، گاهی در او

له نگارش یک کتاب با نگارش رسا شیوة البتّهمات یک رساله یا مقاله هستند و ساختار، عمدتاً، شبیه مقدّ

« املقةارن نظريةة األدب اإلسةالمي»ذیرل عنروان  61 فح به عنوان نمونه در صو مقاله تا حدودی متفاوت است. 

را در ایرن قسرمت از کتراب، همچرون « مرهمقدّ»که شاید بتوان برا تسرامح عنروان  شودای ذکر میمهمقدّ

ی در ا ررر  مسرائلی بسریار کلّرموجود اسرت پرذیرفت، امّر 233و  132و  169 فح هایی که در صمهمقدّ

طبیقری ت ادبیّراتم این بحث که کامالً یک بازگشت به مسائل عمومی و بنیرادین در بحرث پاراگرا  دوّ

س ن داده است بره نظرر نامناسرب  آن، داد ل، به صورت مبسوط دربارةاً نویسنده در باب اوّاتّفاقاست و 

 آید؛ عباراتی از این دست:می

 (58: 1931 ،پرويينة. )   ياية االيمهي يا  ا رامللله مس و  ا وّ  مم م  برضها ا برضفدراسة ومقارنة آداب األ -
دب املقةةارن أمةةًرا الزمةةاً  ةةذا  طةةرن ناسةة : ملةةاذا تر ةةا دراسةةة األلؤال هنةةا يراصةةر فوائةةد أخةةر . ا ّسةةاملأنَّ  ةةبدب املقةةارن  -

 (58 )يمهان:
ب شری بره رسرد برا انسرجامشود که به نظرر مریبار در کتاب، ذکر می 3« مهمقدّ» کلم  ،بر این افزون 

ت عمومراً تکرراری ثی برا ماهیّرتوان از تکرار این عنروان و مبراحنگارش کتاب، می  اذ شیوةمطالب و اتّ
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هرای مفررط ایرن کتراب اسرت اسرتفاده از تر از همه در این باب که به اعتباری، از ضعفا مهمکاست. امّ

 ضمن احترام بره نویسرندة ر کردن قسمتی از حجم کتاب است. در اینجا،های دانشجویی برای پُنامهپایان

ت رسرالتی اسریّنماید به دلیرل حسّمی توجّهت قابل شدّچه به ، آننشجویانن به تالش دامحترم و ارج نهاد

ت بر خود نویسنده نیرز پوشریده نیسرت ترا اسیّاین حسّ البتّهعهده دارد و  است که ب ش چهارم کتاب، بر

هراده اسرت. ایرن ب رش در واقرع، نام ن« تطبيقّيةدراسات »جایی که ایشان کتاب خود را به اعتبار این ب ش 

، م اربران مؤلّرفکارگیری مباحث نظرری و بره ویرژه از آنجرا کره بره اذعران ه ارائ  روشی است برای ب

گرفرت و بره جرای تری در ایرن قسرمت صرورت مریفراگیر هستند مزم است وسرواس بیشرکتاب، قشر 

 ص نویسرنده، انعکراس ترالش و تفحّر )هرچنرد داوری شرده باشرد( نتیجر  استفاده از تکالیف دانشجویان

کره خواهرد چنان ،تررین ب رش کتراب رامفرط ساختاری در این باب، مهرمهای که ضعفیافت؛ چرامی

  آمد، به چالشی بزرگ دچار کرده است.

 کتاب ةممقدّ نقدی بر. 1-3

اصرلی آن دارد؛ چنانکره  قسمت آغازین هر کتاب است که ارتباری ماهوی و محتوایی برا مرتن ،1مهمقدّ

  لیّراوّمه غالباً تز یا رر  در مقدّ»تن اثر راه یافت. ل مطلوبی به متوان بدون خواندن آن، به شکگاهی نمی

ساسری آن را برا نگارش آن اثر و مباحرث اهد  خود را از  مؤلّفگردد و یک اثر به اختصار مطر  می

 .(28: 1968، رمشاهی)خ «گذارد خواننده در میان می

قابرل  پرردازد و نکتر تطبیقی مری اتادبیّ ی از مقول ابتدا به رر  تعاریف مؤلّف دب املقةارناأل م در مقدّ 

آن،   هرای برجسرتکوشرد برا نگررش در مکترباین شراخه از علرم، مری ةتعریف ساد که قبل ازاین توجّه

ها در این حیطه، اشاره کند. او از تعریف مکتب فرانسه ع نگرشید و از همان ابتدا به تنوّتعریفی ارائه نما

کنرد و سرپس بره نامرد آغراز مریمری« ةو يةدبيةة ا دّ ا رالقةات األ اتريةخ»که آن را « گویار»ه با استناد به دیدگا

خواهرد م اررب ها، مرین تعریف پرداخته، ضمن بیان تفاوتتعریف مکتب آمریکا با ای اختال  عقیدة

پرردازد می« من أت يا اهلدف مميزات ا سا اب و »در ادامه، به نویسنده رار دهد. را در جریان، اختالفات عقیده، ق

سرتفاده داند که ممکن است در بادی امر امکران اموماً، آموزش برای دانشجویانی می  از آن را عو هد

اإلتيةان  لؤ ّة  ا  بسةي  يفقةد حةاول امل»گویرد: چنانکه می تر برایشان مقدور نباشدصیاز منابع معتبرتر و ت صّ

                                           
1. Introduction 
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 .(9: 1931)پروینی،  « ح اج إ ي وفهم ما ه قراءة إامل مسان امل له   شأن ا طا ا ي يناسا و  خ ار منها مااململطا ا و 

در  سرترا به نگارش این اثر، ترغیب نموده، فقدان کترابی ا مؤلّفچه آنمه، بر این، متناسب با مقدّ افزون

ی این حیطه که جوانب نظری و عملی را در نظر داشته باشد. در قسمت دیگری از این ب ش به شر  کلّر

مره را بره خرود ب ب رش مقدّاست و سپاس از همکراران نیرز، آخررین مطلر محتوای کتاب پرداخته شده

 دهد.اختصاص می

 تریر نماید و با ایجراد ذهنیّآگاهی میان نویسنده و خواننده را پُ بر آن است تا فاصل  مهدر مقدّمؤلّف  

کره ایرن اسرت  ،مه آمردهمقدّ های آئین نگارش دربارةمناسب به بحث اصلی ورود کند. آنچه در کتاب

برای خواننده پرسشی ایجراد شرود و او را مشرتاق یرافتن »نویسند که مه را چنان میمقدّ ،اناونویسندگان ت

شرود گرچه پرسشی رر  نمی األدب املقةارن م . در مقدّ(191: 1961 )فتوحی،« پاسخ و خواندن مقاله کند

اشرتیاق  ،سازی فضران آمادهضم ،ات موجود در آناراّلعا رر  پرسش یک امر قطعی نیست( امّ البتّه)و 

 مره اسرت. بره نظرر در ب رش مقدّ توجّرهکند و ایرن مهرم از نکرات جالرب برای خواندن را نیز فراهم می

بحرث در واقرع یرک مررور   رر  پیشرین»بحث ندارد.   ای به رر  پیشینچندان عالقه ، نویسنده،رسدمی

مناسبی از بحث بیران کنرد و جایگراه تحقیر  تاری ی  زمین انه است تا آنجا باید پیش رود که پیشمحقّق

ات نیز قابرل ی در جزئیّکتاب حاضر حتّ ةدربار اتّفاق)همان(. این « آثار پیشین نشان دهدفعلی را در میان 

« احمرد شروقی»، نویسنده، مبحثی را با تمرکز بر شعر که به عنوان نمونه در باب چهارمبررسی است چنان

  تطبیقری برا تکیره برر مقارنر ادبیّراتنماید به کتراب ای که اشارهآنکند بیرر  می« الشّعراء بهارملک»و 
 سر و در مؤسّ 1968ابوالحسرن امرین مقدسری کره در سرال  نوشت  عراء شوقیعراء بهار و امیر الشّالشّملک

زبران  در حروزة تعردّدبه کتب ترألیفی م توجّهبا  ،انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. از این رو

هرای انجرام شرده بره تالش معرّفیزبان فارسی، ضمن  تألیفی و ترجمه در حوزة هایی کتابعربی و حتّ

 ارزش پژوهشی اثر نیز افزوده خواهد شد. 

 ؟تطبيقی؛ علم یا هنر ادبيّات .1-1

قةارن، دب املإنَّ األ»تطبیقی، چنین مری آیرد:  ادبیّات ة مقول ی دربارمباحثی کلّ ابتدای کتاب، و در ادام در 
 اهنلهةة يتثةةة ا ّةةحلدية ادبيةةاحلةةدي  وهةةو کةةا انون األ دب ا رةةر ة للةةه األکةةّ  ادةةدّ د  مةةن حيةة  هةةو للةةم وفةةن، هةةو أدب جديةة

: 1931 پروینی،) «املقا ةةة و وايةا رّ و املسرحة و  قّصةصة کا ا برثات امل خصّ نبرا  و ةمجة واالا ررُب لن ا غرب إثر حرکة ا وّ 

2) 
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« علرم»صرا  بره اتّ برای این مقولره اسرت. دربرارة« فن»و « علم»اثبات  ؛دآیمیآنچه از این تعریف بر 

 خرود در حروزة مشر ّصا و کاربردهرای هربه مبانی نظرری، پرژوهش توجّهه، با واضح است که این رشت

 ا دربرارةامّر ،و پژوهشی اثبرات نمایردعلمی در مراکز علمی  توانسته خود را به عنوان یک شاخ  ،ادبیّات

ماهیرت  است؛ لذا مزم است ابتدا دربرارةبحث و مناقشه  بودن این شاخه از معلومات، محلّو هنری « فن»

 .علمی برآمد های آن در این رشت همش ّصس ن گفت سپس در پی « فن»

ظةرتت  لنّ  يطبية  ا رملةا اةن هةو ا  ّ »: اینکره ارائره شرده عبرارت اسرت از« ا اةن»از جمله تعاریفی که برای  
رملها اإلنسان إِلاثرة املشالر وا رواط  س ي يتةمجلة ا وسائ  ا ّ »و « املرانةراسة و سا سا مل دّ يها و ققّ حت يتا ّ مل وسائ   ةا رلمي

 .(309: 1243)ا زتت،  «املواهاسامها ا ّذوق و مهارة ح»و « ررا شّ ال، کا  صوير واملوسيقه و ة لاطاة ادمخباصّ و 
 ادبیّراتی ورزنرد، سراختار کلّرتأکید مری« ا اةن»ی اعاریف که عمدتاً بر حالت مکاشفهعالوه بر این ت 

گیرد با اثبات صفت هنری، در تنرازع اسرت. قرار می توجّهنقد، مورد  ر حوزةتطبیقی که امروزه عموماً د

های متعرالی آثرار ادبری برگرفتره از اسرتعداد گونه که نمونههمان»این نکته نیز قابل قبول است که گرچه 

ولی با ( 19: 1338کریشه،  بو)ا «ازمند چنین توانایی و موهبتی استآثار نیز نی فطری است، فهم دقی  این

رمران و... ترا حردودی برر شعر، نمایشنامه، با انواع هنری همچون « تطبیقی ادبیّات»این وصف، همانندی 

 افزاید.مسأله می چالشی دامن 

 بين قبول یا رد« المقارنسالمی اإل األدب» .1-2

هرای ادبری بره خرود نقد ادبری و پرژوهش  نظران را در عرصبرخی از صاحب توجّهکه از جمله مباحثی  

« یاهر احمرد مکّرالطّ»، برخی چون است. در این میان« املقةارن األدب اإلسالمي»مشغول نموده است عبارت 

پردازی هنظریّرا در این مسیر به خرج داده به دنبال  توجّهیتی قابل جدّبا تألیف کتابی تحت همین عنوان، 

 در این عرصه است.

بریش از هرر چیرز، نراهر برر ترالش پژوهشرگران بررای سروق دادن ایرن « املقةارن األدب اإلسةالمي»اصطال  

: 2331 غربی. )بکرار، - اسالمی است در مواجهه با گرایش عربی - های عربیپژوهش به سمت گرایش

اسالمی بجویرد  - را در میراث کهن عربی تطبیقی عربی ادبیّاتهای کوشد تا ریشهعالوه بر این می (13

؛ های کفرر در جاهلیرت قررن بیسرتم فاصرله گیرردی( از ریشهاهر مکّبر تعبیر احمد الطّتا بدین ترتیب )بنا

  گوید:که میچنان
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األدب  أخةذه مةنو اإلسةالمي  نةزه هةذا ا اضة   - ساي ا رةر ا  ا ساالسةياملقةارن ا رةر  ي ا ةوّ ا بح  لن جةذور األدب »
  (19: 1355 ،يمساّ ) «نکذ ک من دار ا ساار ي جاهلية ا قرن ا رشري ز  و کذ ک ي  امللاملل ز  و  ي 

لی در حرا ؛پردازدرر  گزارش میپذیرش این بحث به  ة اذ شیوبا اتّ دب املقارناألدر کتاب نویسنده  

هرای ست که دیردگاهع این اتوقّ ،کندرا در عنوان خود حمل می« دراسةات»که به عنوان یک اثری که نام 

 ةرا دربرار« ا قبةولفض و بةني ا ةرّ »یرا « نقرد» یا اینکه همچون مباحرث گذشرته کره مقولر  متفاوت رر  گردد

نیرز  نظریّرهمطر  نموده در ذیرل ایرن  (62 )همان:« ةالفياملدرسة ا سّ »و  (81: 1931 مکتب فرانسه )پروینی،

 ول یا رد را برای خود محفوظ دارد.قب ، ح ّاجتهاد ةقوّبا بدان پرداخته شود و پس از آن 

لةم ، ا را االسالميا طّ »عباراتی چون  (38 کند )همان:ی، چنانکه نویسنده نیز اشاره میاهر مکّاحمد الطّ 
صة   ّ مةر فيمةا يية  أنَّ األ»گویرد: ا در ادامره مرینامد. او امّمی« تسميات خاطئةة»را « ياء االسالما سايمياالسالمي و 

دب األ)برره نقررل از « نيم ها ا ةةدّ مقةةدّ  ارةة  بقضةةات يينو ر  ةةأثّ هةةو ينَّةةُ  إبةةداه مصةةدره ا وجةةدان و مةةاً، أِل دب خم لةة   املأل

 که در چنین صورتی ایشان دربرارةاین ،شودرر  می سؤال( آنچه در اینجا به عنوان یک 38المقارن، ص 

هت دارد چره نظرری می، مشابتطبیقی اسال ادبیّاتبا  دینی تکه تا حدودی به خارر ماهیّ« اسالمی فلسف »

در جرواب برخری ا امّر توان یافرت،هایی نمیپرسش چنین ی، جوابی برایهای مکّدر نوشته دارند. گرچه

اسرالمی خوانرده  چره فلسرف ایم اگر بگوییم ب ش عظیمی از آنجای دوری نرفته»د: نگویاین پرسش می

اسرت در « تریعقالنیّ»یونانی ندارد  پیشین  و ب شی کهکهن یونانی است  شود روایتی دل واه از فلسف می

 اسررت: آمی ررتن « لرری و شرراعرانهمرردل ت یّ»هنررگ مررا کرره همانررا سرراختارِ درون سرراختارِ سرراختارهای فر

ن، بره ویرژه عرفران ابرن عربری، نمونر  مشرهورش حکمرت های عرفایونان با پارادایم های فلسف پارادایم

ر فلسرفی اسرت، در ایرن تقالل اندیشه که محور هرگونه تفکّرو امثال او. جای اس مالصدرا و اقران متعالی 

 .(92: 1931)شفیعی کدکنی،  «تمیان خالی اس

ارسطو تنهرا  ر اسالمی هنوز عمیقاً زنده است وتفکّ»باید نظر دیگران را که معتقدند  ،در این میان البتّه 

اسالمی  فلسف »گوید: راحت میقرار داد. نصر با ص نظرمدّ .: چهارده(1961)نصر،  «اثری از گذشته است

یمود و بر یک اصرل و مبردو واحرد راه خود را از میان علم یونانی و از میان انبعاثات و عقول پلوتینوس پ

اذعان دارد ولری آنچره بره « اسالمی فلسف »به اصالت عبارت  او ( و بدین ترتیب)همان «هی متمرکز شدال

نظر قرار گیررد تواند مدّمی« یاهر مکّاحمد الطّ»شده از ذهنی مطر   سؤالتر به عنوان یک پاسخ نزدیک

توان به ررر  ن پرداخته است و بر همان مبنا میبدا «رستاخیز کلمات»همان است که شفیعی کدکنی در 
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و در « ميسةالاألدب املقةارن اإل»پرردازان عبرارت نظریّرهر دیردگاه دپرداخرت کره  هراییپرسشیک سلسله 

 قضایایی همچون: ؛آیدها، به دست نمیای از آن جوابنشانههیچ گاه، مباحث ررفداران این دید

تطبیقری یرا  ادبیّراتهرای  واهی از ساز و کارهای دیگر مکتربدلب روایتی ،تطبیقی اسالمی ادبیّاتآیا  -

 ها با اضافه نمودن صفت اسالمی نیست؟شکل التقاری آن

از حردود و ثغرور عملکردهرای  ،ی نشردهتلقّآیا اضافه نمودن صفت اسالمی به عنوان یک محدودیت  -

 کاهد؟بیقی نمیتط ادبیّاتفراگیر 

تطبیقری  ادبیّرات»، «تطبیقری مسریحیت ادبیّرات»اصطالحات و عباراتی چرون مبنا،  توان بر همینآیا می -

 ب شید؟ تطبیقی دیگر ادیان را شکل ادبیّاتیا « یهودیت

تطبیقری، از دیگرر صرفات نیرز  ادبیّراتایدئولوژیکی برر های توان به جای اضافه نمودن دیدگاهآیا می -

تطبیقری  ادبیّرات، عبرارت جغرافیایی موقعیّتمثالً بر مبنای  ؟استفاده نمود و مکتبی جدید را تعریف کرد

بر مبنای تمرایز نرژادی مرثالً  ها را به وجود آورد ویا دیگر قاره تطبیقی آمریکای متین ادبیّات، آفریقایی

 پوستان و... را وسعت داد؟ان یا سیاهستقی زردپوتطبی ادبیّات

رود؛ تطبیقری را نشرانه مری ادبیّاتن هد  ترییی قبل از هر چیز، اصلیور حتم رر  چنین قضایاربه  

ما هرگز خود را نخواهیم دید اگر فقط  خخطواهیم خطود را این است کره اش وجودی  هدفی که فلسف

 .خبینیم

 دشومین بازری که د :باب چهارم. 1-1

اسرالمی: گرامی مهرم در تطبیقری  ادبیّرات نظریّر »ای تحرت عنروان در مقاله األدب املقةارنکتاب  نویسندة 

در یک »نویسد: تطبیقی، می ادبیّاتاز  تعدّدبعد از نقل تعاریفی م« تطبیقی ادبیّاتزدایی از راستای آسیب

لمری در براب روابرط و مناسربات برین تطبیقی عبارت است از تحقی  ع ادبیّاتتوان گفت: بندی میجمع

 و سرایر  ادبیّراتهنرهرای زیبرا، و  ادبیّراتملل و اقوام م تلرف جهران و روابرط و مناسربات میران  ادبیّات

او در ایرن  .(9: 1966)پروینری، « ی ماننرد علروم پایرهانسران و علروم غیرر ادبیّراتهای علوم انسانی، شاخه

ای از آن را بره یکایی را مبنا قرار داده و خالصهف مکتب آمرناخواسته، همان تعریخواسته یا تعریف که 

تطبیقری  ادبیّات ترین تعریف، روش تحقی  در حوزةنقل کرده است ضمن ارائ  ساده« بندیجمع»عنوان 

 دهد.را نیز ارائه می
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ک قرار دهیم، به ویژه در باب چهارم، باید در پری یر وی کتاب ف فوق را مبنای نقد دربارةاگر تعری 

 لرینیم. بره ررور مثرال در اوّجستجوی علمی در باب روابط و مناسبات در موضوعات مورد بررسری باشر

 نگاشته شده و ربر  گفتر « يا اارسةو   ا رةر دبنيمن ي األدّ ا ا وقوف لله األطالل و »این باب که با عنوان  بحث

ده اسرت، چیرزی گردیر اجارشد تحت راهنمایی ایشان اسرت راز رسال  یک دانشجوی کارشناسی مؤلّف

چره بره ، آنبه دیگر سر ن توان یافت.نمیهایی در پرداختن به این موضوع در دو زبان، جز بیان مشابهت

کره در آنبری ،یافتن مشرابهتی محرض اسرت جا فقط در حدّگیرد در اینمبنا قرار می« تحقی  علمی»عنوان 

 کنرد و کراوی ،توانرد قلمرداد شرودیلین گام یرک پرژوهش تطبیقری مرت که اوّت این مشابهکنه و ماهیّ

( 169-111« )يا اارسةو  دبةني ا رةر نةون ي األاجمللةه و  ي قّصةة»م دوّ چنرین رویکرردی در مقالر صورت پرذیرد. 

و لیلری  قصرّ ای از مه و خالصرهنده، بعد از ذکر مقدّجا نویسگیرد؛ در اینبه خود میتری شکل محسوس

گانه بین های هشتبه تفاوت« نظامی گنجوی»لیلی و مجنون  ای ازمجنون در زبان عربی و سپس خالصه

ای بره صرفحهدو ای تقریباً رد بررسی پرداخته است و در نتیجهبه آثار مو توجّهه در دو زبان با روایت قصّ

ه صرفاً به مررور قضرایای نماید و نویسندجا نیز رویکردی تحقیقی رخ نمیا در اینامّ ،کار خود پایان داده

تحقیقی علمی در براب روابرط  را برای وصول به ارائ تالشی  ،نتیجه قسمت ازد؛ گرچه دردرپیموجود م

 رسد.به نتیجه نمی دیر صورت گرفته و ا این تالشکند امّیو مناسبات آغاز م

اسرت. « «اةودانيية  دي» روبنسةون کةروزو  ِةة قّصةة ي « ابةن طاية»ة يقظةان  ِة حةيّ  قّصةةأثةر »م ایرن براب سروّ بحث 

بنرای مکترب فرانسره خواهرد کره نویسرنده، آن را برر م آوردت را به وجود مین این نوشته این ذهنیّاعنو

بره همرین  .(11: 1361، علّروش) «یابردرهرای تراری ی، قروام مریتأثیر و تأثّمکتبی که بر مبنای »نگاشت؛ 

غربری و  تمردّنن در حضرور مسرلمانا  نگارد، به مقولای که بر این نوشته میمهمقدّ مناسبت، نویسنده در

 کره، بره نظرر این توجّرهقابرل   کترکند. ناسالمی از این مسیر اشاره می تمدّنتأثیرپذیری فرهنگ غرب از 

های پژوهشری مکترب فرانسره در ایرن زشی این کتاب، پرداختن به چارچوبعد آموبه بُ توجّهرسد با می

پژوهش در این  ی و گاهی نیز نادرستتروش سنّ راهگشا باشد و مجالی برای سیطرةتوانست سمت، میق

مشکلی دچار کرده است حاضر را به همان  بحثی، فقدان رر  چارچوب کلّ عرصه را به وجود نیاورد.

هرای تطبیقری را در ی بردان نگریسرت؛ آسریبی کره پرژوهشجدّتوان به عنوان یک آسیب که امروز می

زنردگی دو  نمایرد؛ انردکی دربرارةمری پژوهشری را از آن سرلب  ف کرده و جنبان گام ن ست متوقّهم

هرا و در هرا و تفراوتا و سپس بیان شباهتها به رور مجزّای از آنبیان خالصهدو اثر،  دربارةنویسنده یا 
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هرای پژوهشری جود نداشرته باشرد، امرروزه در حروزهتواند وای که مثل تحقی  حاضر، میپایان نیز نتیجه

   ادديةدة ياملدرسةة ا ساالسةيسايّ » ، در مقالر اتّفراقرسرد. ایرن نظر نمری ل قبول یا حداقل کافی بهتطبیقی، قاب
گیرد؛ نیز شکل می رراء هبةار منوذجةاً(ا ّشة ملکة ي شرر أمحد شوقه و ين)دراسة مقار « نا اارسي املراصريرر ا رر  و  شّ ا

ی نئوکالسریزم، عربی و فارسی قبل از عصر نهضت، مکترب ادبر ادبیّاتبیان مبانی نئوکالسیزم، نگاهی به 

 ،نئوکالسیزم عربی و فارسی و در پری آن تصادی مشترک در دورةاوضاع سیاسی، اجتماعی و اقبررسی 

غیرر از دو  یانمشترک و ذکرر شرواهدی کره عمومراً از شراعر ادبیّاتبه  یب شتأثیر این رخداد در شکل

 .نددهی محتوای این نوشته را شکل میگردد، ساختار کلّشاعر مذکور، رر  می

، کره یآسیب جدّ عالوه بر ی همراه با شواهد جزئیهای کلّکه مروری است بر برخی مشابهت مقاله 

ی هرامثل دیگرر نوشرتهبرد و آن اینکه ی بدان اشاره شد از مشکلی دیگر نیز رنج میدر قسمت ضعف فنّ

 در یک بره جریان نئوکالسیزم  گیریبه شکل توجّهاست؛ با  مش ّص  نظری فاقد یک رر این ب ش،

( به نظر ایرانزبان فارسی ) در حوزة زبان عربی، به ویژه مصر، و های حوزةدر سرزمین مش ّصتاری ی 

های مطر  شده در مکتب اروپرای شررقی بررای بررسری ایرن جریران، مناسرب  اذ چارچوبرسد اتّمی

برر مبنرای شاهده اسرت، م تطبیقی نیز قابل ادبیّاتمکتب آمریکایی   د. این مکتب که به نوعی در بدنباش

معتقرد اسرت اوضراع » هرای اجتمراعی و اقتصرادی دارد وای به زیرساختویژه توجّهاصول مارکسیسم، 

گراه ایرن اوضراع ب شرد لرذا هررا شکل می ادبیّاتی از مش ّص ةعی و اقتصادی در هر جامعه، شیواجتما

وعات مشابهی را ن اوضاع است، موضآ که نتیج  ادبیّاتم تلف، مشترک باشند،   زیربنایی در دو جامع

 .(11-18: 2331، )عبود و دیگران «بر خواهد داشتدر

رک به اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصرادی مشرت مورد نظر  در قسمتی از نوشت ،بحث نویسندة ،البتّه 

ژوهش پر ا وقتریامّر ،نظرر داشرته اسرت« ةاملدرسةة ا سةالفيّ »دهد که بره پردازد و نشان میعربی و فارسی می

پرردازد های فکری به ذکر شواهدی مریبه تأثیر زیرساخت توجّهگیرد بیحاضر، شکل عملی به خود می

گونره تحلیرل و تعمیر  پژوهشری گیرند یا اینکه فاقرد هرهای مذکور قرار نمیکه یا چندان در چارچوب

 هستند.

کرارگیری فنرونی هرای موجرود یرا بره یت چیزی جرز مررور یرک سلسرله مشرابهت، در نهااین نوشته 

آموزشی خرود  ةیک مادّ و این نقص برای کتابی که به عنوان هددنمی فراروی م ارب قرار مشترک را

)سرمت( نیرز « هراسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشرگاه»ت به همّ اًاتّفاقو کند می معرّفیرا 



 1931، بهار 21نام  ادبیّات تطبیقی، سال ششم، شمارة / کاوش62
 

گرفتره دانشجویان قررار  ةای استفادممکن است مبنشود؛ چراکه ی میضعفی فاحش تلقّگردد، منتشر می

 را آموزش دهد. ای نه چندان مطلوبو شیوه

 نتيجه. 9
ا همچرون هرر اثرر امّر ،مشر ّص موضروعیکتابی است تدوین شده بر مبنای  ،در نوع خود األدب المقارنکتاب 

یفری اثرر کمرک تواند به ارتقای سرطح کها میبه آن توجّههایی است که کاستیها و دارای برجستگی ،مکتوبی

 نماید:

 کتاب حاضر از نظر شکلی و زبان حاکم بر آن در سطح کیفی ممتازی به چاپ رسیده است.. 1

ی و ملمروس بره شرکل ی به سمت مسائل جزئرهای علمی در حرکت از مسائل بنیادین و کلّرعایت چارچوب. 2

 کند.بسیار مطلوبی در اثر خودنمایی می

ی م تلرف هراجانب پژوهش را حفظ نمروده بره انعکراس نگررش ویسنده عموماًن ،هادر نقد و بررسی دیدگاه. 9

رسد رعایت این امر بره ارزش اثرر خواهرد تطبیقی اسالمی که به نظر می ادبیّاتمبحث  پرداخته است جز دربارة

 افزود.

ای بعدی، ههای عملی آن در چاپمات نظری تحقی  در قسمتو به کارگیری مقدّ پژوهش به پیشین  توجّهبا  .1

  ضروری است.

  نیست و نیازمنرد است در انجام رسالت خویش چندان موفّ األدب المقارنباب چهارم که وجه عملی کتاب . 1

 بازنگری است.

مه که یکی از ا در ب ش مقدّامّ ،رده استکمحترم از منابع بسیار ارزشمندی در تألیف کتاب استفاده  نویسندة. 8

 تحقی ، دریغ ورزیده است.   است از بیان پیشین برانگیز کتابلشهای چاب ش

 کتابنامه
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 صلخّ امل
راسوووات ا ا  وووة   ّ اسوووتقطأل األدمل املقوووارن يف األعوووواه األخوووریة اهت ووواه ااامعوووات واملعاهوووّ العد ي وووة و وووّ لقوووي األدمل املقوووارن يف ال
ت وإ امة املدتقيوات واملوؤارات وطبول الکتوأل يف نطواق واسول ی وا يؤي وّ ذلو .    ابألدبنی الفارسي والعريب اهت اماً أکرب. نشر اجملال 

راسوووة والن قوووّ لکوووي يوووتم  الع ووول عدوووی ر ووول املسوووتو  الکيفوووي   وووالً عووو  املسوووتو  خیفوووی أن    ّ وووة لد الن شووواطات املوووتکورة حبوووو اً ةاجوووة ماس 
ووي. يفووّف املقووار ادااوور لّراسووة کتووامل  ملؤل فووه خديوول پوورويين والکشووف عوو  مکووام   األدمل املقووارن )دراسووة نةري ووة وحبطبيقي ووة(الک  

راسووة أن  الکتووامل   و حبووه واووعفه. وحبشوو ل دراسووتنا ااانووأل  ّ الش ووکدي وامل وو وی کديف ووا. موو  أبوور  الن تووانا ال وو  حبو وودنا إليفووا عوورب ال
يت ت ل مبوا فات جي ّة م  سيث الش کل والص ورة ک ا يت سم بس ات  ن ي ة وعد ي ة جي وّة مو  سيوث ایتوو . الد فوم  إ    ي وا يتعد وم 

عووا املوااوويل سيووث يکووون موو  الووال  ه أن يعيووّ  يفووا املؤل ووف ایوو ه الن ةوور يف ااانووأل الت طبيقووي موو  الکتووامل  فووو مووبخوذ عديووه يف ب
راسي ة لدجامعات. الط بعات الت الية  ّ  .  الکتامل بشکل عاه يت ت ل ابملعايری املت بعة لتّوي  الکتأل ال

ّ   ،العريب األدملقّ، األدمل املقارن، الن   :ا ّد يلّيةا سالمات   .، خديل پرويينةراسات األدبي  ال
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