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دانشیار گروه زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه گیالن ،ایران

چکيده
ادبیّات تطبیقی در سالهای اخیر ،بسیار مورد توجّه محافل علمی و دانشگاهی ایران بوده است .این رویکررد ،بره
ویژه در پژوهشهای حوزة فارسی  -عربی از اهتمام بیشتری برخوردار است؛ نشر مجلّهها ،برگزاری همایشها و
نگارش کتابهای گوناگون که در این زمینه حاصل شده است ،مؤیّد این نکته است .البتّه ،همر ایرن ترالشهرا
نیازمند نقد و بررسی است تا عالوه بر کمیّتگرایی به کیفیّت دستاوردها نیز توجّه شود .نوشت حاضر ،با هرد

بررسی کتاب األدب املقارن دراسة نظريّة وتطبيقيّةة اثر خلیل پروینی بر آن است تا ضمن معرّفی اثر ،به مواضع قروّت و
ضعف آن اشاره نماید .به همین سبب ،نگارنده ،کتاب را از دو منظر شکلی و محتوایی مرورد بررسری قررار داده
است .نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد ،کتاب حاضر از لحاظ شکلی در سطح مطلوبی قرار گرفته است
و از لحاظ فنّی و محتوایی ،ضمن برخرورداری از امتیرازات مزم ،در برخری مروارد ،بره ویرژه در ب رش تطبیر ،
نیازمند بازنگری در چاپهای بعدی است.
واژگان کليدی :األدب املقارن (ادبیّات تطبیقی) ،نقد ،ادبیّات عربی ،پژوهشهای ادبی ،خلیل پروینی.

 .1تاریخ دریافت1931/12/11 :
 .2رایانامهfarhadrajabi133@yahoo.com :

تاریخ پذیرش1931/9/11 :
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 .2پيشگفتار
 .2-2تعریف موضوع

نقد کتاب ،امروزه در کنار ارزیابی از آثار هنری و بازنگری منتقدانه در دستاوردهای علمری ،از جایگراه
ویژهای برخوردار بوده گسترش آن در محافل علمی و پژوهشی ،تنوّع خاصّی بردان ب شریده اسرت« .از
آنجا که محتوای کتابها متفاوت است ،شیوة نقد و ارزیرابی آنهرا نیرز ترابع محتواسرت .آثرار علمری و
هنری و سیاسی را با یک مجموعه از معیارهای ثابرت و همسران نمریتروان ارزیرابی کررد» (خرمشراهی،
 .)23 :1968بر همین مبنا ،میتوان برای هر صنفی از مضامین ،شیوهای خاص از نقد را برگزیرد؛ چنانکره
برای آثار تحقیقی ادبی ،عموماً دو مبنای مهم ،قائل شده بر اساس آنها به نقد و تحلیل میپردازند:
 .1مبنای عقلی  -استداللی :بر این مبنا ،کتاب همچون سرایر فعّالیّرتهرای دسرت بشرر بایرد سراختمان
منطقی و معقول داشرته باشرد؛ یعنری سرازواری و انسرجام منطقری درونری داشرته برین عناصرر م رتلفش،
هماهنگی برقرار باشد.
 .2مبنای تجربی  -تحقيقی :بر این مبنا ،کتاب را باید بر مبنای پیشرینه و سرنّت و منرابع موجرود در آن
رشته سنجید و جایگاهش را در کنار آثار مشابه و مقدّم بر آن تعیین نمود و بررسی کرد که آیا نویسرنده
از منابع اصلی در آن زمینه ،استفادة مطلوب کرده است یا خیر؟ (همان)93-23 :
دربارة نقد کتاب ،این واقعیّت را باید پذیرفت که هیچ کتابی ،آنقدر ،بد نیست که نتوان نکات مهم
و ارزندهای در آن پیدا کرد و برعکس ،هیچ کتابی آنقدر ،کامرل نیسرت کره بتروان همر ویژگریهرای
مطلوب یک اثر علمی را در آن جست .درک این واقعیّت در نقد هرر اثرر ،هرم راهگشرایی اسرت بررای
منتقدی که میخواهد به اعتالی اثر کمک نماید و هم تسکیندهندهای اسرت بررای برخری از محقّقرانی
که گاهی از نقد ،دلآزرده میشوند و اثر خود را که حاصل تالش آنهاست در اوج ،تصروّر مریکننرد.

بر همین مبنا ،نوشت پیشرو تالشی است در معرّفی کاری ارزنده که به عنروان األب املقةارن (دراسةات نظريّةة
وتطبيقيّة) صورت گرفته است و در آن ،بر آنیم تا ابتدا بحثی را دربارة ادبیّات تطبیقری و سریر تکراملی آن

بحث در حوزة زبان فارسی و عربی ارائه دهیم سپس مباحثی را دربارة کتاب مرورد نظرر ،مطرر کررده،
اوج و حضیض آن را به قدر امکان این قلرم و مبتنری برر دیردگاه صراحبنظرران بیران کنریم؛ لرذا بررای
سهولت امر ابتدا تصویری کلّی از کتاب میآید سپس با نگرش در شکل و محتوای آن ،بحث را ترداوم
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خواهیم ب شید؛ بدین ترتیب که ویژگیهای شرکلی و فنّری اثرر را ررر و ارزیرابی کررده و چنرد نکتر
چالشبرانگیز ازجمله دربارة مقدّم اثر ،برخی تعابیر و حکمها دربرارة ادبیّرات تطبیقری و قسرمت عملری
کتاب مباحثی را فراروی خوانندگان این سطور قرار خواهیم داد.
 .1-2ضرورت ،اهمّيّت و هدف

بحث در حوزه نقد ادبی را به نوعی میتوان به نقد و بررسی کتب ادبی نوشرته شرده نیرز اختصراص داد؛
امری که با توجّه به ویژگی خودترمیمی نقد ،مسألهای مهم و قابل توجّه است .از این رو ،بررسی کتراب
األدب املقارن با توجّه به اصول مش ص ،میتواند راهگشایی باشد جهت اسرتفاده بهترر از منرابع و فرصرتی
باشد برای بازنگری در تولید آثاری از این دست .افزون بر این ،با توجّه به جایگاه این کتراب و معرّفری
و نشر آن از رر

انتشارات سمت این ضرورت دوچندان به نظر میرسد.

 .9-2پرسشهای پژوهش

مهمترین چالش پیش رو در این مقاله ،یافتن پاس ی برای این پرسش است که آیا کتاب حاضر توانسرته
است اهدا

علمی مورد نظر را با توجّه به تعاریف و چارچوبهای موجود در این رشته ،محق نمایرد؟

و این که مواضع قوت و ضعف موجود در کتاب حاضر چیست؟
به نظر میرسد ،یافتن پاس ی درخور برای ایرن پرسرشهرا ،بره تبیرین و تحقر پرژوهشهرای ادبیّرات
تطبیقی در ایران به ویژه در حوزه زبان و ادبیّات فارسی و عربی کمک نماید.
 .3-2پيشينة پژوهش

دربارة پیشینه تحقی با توجّه به جدید بودن تاریخ نشر ( )1931اثر مورد بحث ،کمتر مورد ارزیابی و نقد
واقع شده است« .تورج زینیوند» در مجلّ کاوشنامر ادبیّرات تطبیقری در سرال  1939بره معرّفری و نقرد
کتاب پرداخته و کوشیده است تا در  9صفحه به صورت اجمالی این مهرم را بره انجرام رسراند .نویسرنده
بعد از معرّفی مقدّماتیِ اثر و صاحب اثر ،به رر محتویات کتاب میپردازد ،نقاط قروّت را برمریشرمرد
سپس در صفح پایانی ،با ذکر پنج نکته کار را به پایان میرساند؛ فقدان نمای اعالم و ابیات ،بهرهگیرری
اندک مؤلّف از مقامت ت صّصی و روزآمد ،عدم اهتمام به مبانی روش تحقی و حجرم فرراوان کتراب
( 299صفحه) کیفیت نامناسب رر جلد و صحّافی از نکات اصلی مندرج در این بندهاست (زینیونرد،
.)169-161 :1939
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 .1-2روش پژوهش و چارچوب نظری

روش پژوهش و نقد در این مقاله ،تلفیقی از دو روش عقلی  -استدملی و تجربی  -تحقیقی است که برر
این اساس ،عالوه بر بحث روابط بین اجزای مفاهیم موجود در کتاب به بررسی جایگاه آن نیرز پرداختره
شده است.
 .1پردازش تحليلی موضوع
 .2-1کتاب األدب المقارن در یک نگاه

عنوان کتاب األدب املقارن (دراسات نظريّة وتطبيقيّةة) و زبان کتاب ،عربی است .چاپ اوّل آن ،زمستان 1931
به قلم «خلیل پروینی» عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مردرّس تهرران مریباشرد کره در  133نسر ه بره
وسیل انتشارات سمت و در حجم  299صفحه به چاپ رسیده اسرت .در حروزة زبران عربری کترابهرای
متعدّدی با این نام وجود دارد که معرو ترین آن کتاب «احمد الطّاهر مکّری» اسرت کره در سرال 1366
در قاهره به چاپ رسیده است.
ایررن کترراب ،دارای یررک مقدّمرره و  1برراب اسررت؛ برراب اوّل بررا عنرروان «األدب املقةارن ي موکةةا ا ّةأريخ»
مش ّص شده است و از مؤلّفههای آن ،ارائ تعاریفی دربارة «ادبیّات تطبیقی» است .نویسنده در ادامره بره
بیان دیدگاههای م تلف ،اهمّیّت و نشأت این شاخه از علم پرداخته در همین راستا به سرچشمههای ایرن
دانش در اروپای کهن ،دورة رنسانس و قرن  11و ( 18عصر نهضت) میپردازد .او سپس بره بارقرههرای
ادبیّات تطبیقی در دو قرن  11و ( 16دورة نئوکالسیزیم) و جایگاه ایرن علرم در قررن ( 13دورة پیردایش
ادبیّات تطبیقی) اشاره میکند و به نقش و کارکرد پیشگامان رمانتیسم و چهرههایی همچرون «مرادام دی
اسررتوال»« ،)1611-1188( 1شرراتو بریرران»« ،)1616-1186( 2ویکتررور هوگررو» )1661-1632( 9و «سررانت
بییف» )1683-1631( 1میپردازد .نویسنده در همین باب به حرکت علمی و اثرر آن در پیشربرد اهردا
پژوهشهای نقدی ادبیّات تطبیقی پرداختره و در قسرمت پایرانی ،بره ههرور ادبیّرات تطبیقری در فرانسره،
بریتانیا ،آلمان و ایتالیا در قرن نوزده و ادام فعّالیّتهای ادبیّات تطبیقی در قرن بیستم در همرین کشرورها
همراه با کشور آمریکا میپردازد.
1. M.Destael
2. Francois-Rene de Chateaubriand
3. Victor Marie Hugo
4. Sante Beuve
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باب دوّم کتاب ،عنوان «مدارس األدب املقارن وإجتاهانة » را بر خود دارد و نویسنده در آن کوشیده ترا در
 13صفحه به بررسی مهمترین مکاتب ادبیّات تطبیقی بپردازد؛ لذا از مکتب فرانسه ،که به براور بسریاری،
ن ستین و مؤثّرترین مکتب این شاخه از علم و نقد است آغاز میکند ،دیدگاههای سرنّتی و جدیرد ایرن
مکتب ،پسزمینهها و موقعیّتهایی که ادبیّات تطبیقی فرانسه در آن ،تبلور مییابند ادام بحث در حروزة

این مکتب است .پس از آن به مکتب آمریکا و بعد از اندکی به «املدرسةة ا ّسةالفية» (مکتب اروپای شررقی

ادبیّات تطبیقی) میپردازد و در چهارمین قسمت این باب« ،نظريّة األدب اإلسالمي املقارن» را مطر میکنرد
و دربارة بزرگان این نظریّه از جمله «محمد اقبال مهوری»« ،ره ندا»« ،حسین مجیب المصرری»« ،الطّراهر
احمد مکّی» و «حسام ال طیب» داد س ن داده است.

در باب سوّم« ،األدب املقارن ي األدبني ا رةر وا اارسةي» میآید .این باب با حردود  11صرفحه بره پیشرین

تطبی در نقد گذشت عربی و فارسی میپردازد و نویسنده میکوشد با یافتن ردّ پای نقد تطبیقی در آثرار
گذشتگان ،به اثبات آشنایی گذشتگان با ماهیت این دانش ،بپردازد .او در ادامه به پرژوهشهرای ادبیّرات
تطبیقی در سرزمینهای عربی و ایران معاصر میپردازد.

باب چهارم را که به نوعی میتوان یک ب ش متمرایز ،فررن نمرود «منةاذج تطبيقيّةة» اسرت کره در آن

نویسنده به ب ش «دراسات تطبيقيّةة» مذکور در عنوان کتاب ،وارد میشود .این قسرمت برا تصررّ

حردود

 11صفحه از کتاب ،حجم قابل مالحظهای را به خود اختصاص میدهد و شاید نوشت مؤلّف در قسرمت

مقدّمه دربارة این باب ،بهترین شر برای محتوای آن باشد؛ آنجا که می نویسرد« :أمةا ا بةاب ا ّرابة واألخة
فهو ا باب ا ّطبيقي واإلجرائي ،نظراً ِأليمهيّة ا ّدراسات ا ّطبيقيّ وا رلميّ هلواة هذا ا رلم رأينا زاماً أن أنيت بنمةاذج تطبيقيّةة
ترةني للةةه فهةم املقةةارن ا ّجتاهاتة ومدارسة فهمةا لمليةاً» ( .)1 :1931ایررن براب ،دارای پررنج بحررث تطبیقرری اسررت؛

قصةة يلةه وننةون» و «املدرسةة ا ساالسةيساي ادديةدة بةني األدبةني ا رةر وا اارسةي» در
«ا وقوف لله األطالل وا ة ّدمن»ّ « ،
قصة روبنسون کروزو » در حوزة عربی و غربی و «صةورة األفغةان ي
قصة ح ّي بن يقظان و ّ
حوزة عربی و فارسی و « ّ
ک ا ثرثرة فوق ا رامل» در حوزة سفرنامهنویسی ،مباحث این باب را تشکیل میدهند.

مؤلّف ،ب ش پایانی (نتیجه) را برای این کتاب ،مناسب ندانسته و با پایان یافتن باب چهرارم ،کتراب،
به پایان میرسد و پس از آن منابع عربی ،فارسی و منابع اینترنتی میآید.
 .1-1ویژگیهای شکلی کتاب
کتاب األدب املقةارن از جهت هاهری ،در حدّ بسیار مطلوبی به چاپ رسیده است رر جلردی مناسرب برا

رنگی مطلوب ،شکل برجستهای به اثر ب شیده است .پشت جلد کتاب ،عنوان انگلیسی اثر و صاحب اثرر
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و چکیدهای به عربی را در خود دارد .متن چکیده از سه پرارگرا
ابتدای پاراگرا

تشرکیل شرده اسرت؛ ترورفتگیهرای

دوّم و سوّم ،کمی بیشتر از حدّ معمول است که البتّه ناشر در مرتن کتراب نیرز از همرین

اندازه فاصله استفاده نموده است .در ذیل جلد پایانی ،شرمارة شرابک ،قیمرت کتراب و نشرانی و شرمارة
تماس مرکز پ ش ،آمده است و به نظر میرسد برا توجّره بره درج ایرن ارّالعرات در صرفح شناسرنامه،
چندان ضرورتی به ذکر دوبارة آن نبود.
صفح اوّل و دوّم کتاب ،رب استانداردهای رایج ،انتشارات سمت شکل یافتره و در ادامره ،فهرسرت
مطالب از صفح پنج تا ده همراه با شمارة صفحات ،ذکر میشود .فاصل سرخطها با سرطر اوّل و فاصرل
خطوط از چهار رر  ،مناسب و مطلوب است .فهرست مطالب نیز در پنج صفح پایانی کتاب با فرونتی
کوچکتر در  9ب ش« ،املصادر ا رربيّة»« ،املصادر ا اارسةية» و «املواقة اإل ساوونيةة» از هم با فاصرل یرک سرطر
تفکیک میشوند.
عنوانهای داخل متن نیز با فاصل یک سطر از قسمت بام و بره شرکل تیررهترر تفکیرک مریشروند و
استفادة مناسب از پاورقیها و ارجاعات درونمتنی در مجموع از لحاظ شکلی ،ویژگیهرای ممترازی بره
اثر حاضر ب شیده است .شیوة ارجاعات به منابع درونمتنی بوده ،امّا شیوهای متفاوت با آنچره در برخری
کتب و عمدة مجالّت علمی  -پژوهشی رایج است اتّ اذ میگردد؛ لقب نویسرنده ،ویرگرول ،نرام منبرع،
ویرگول و صفح منبع مورد نظر داخل در دو کمانک فرم مورد نظر ناشر برای ارجاع است مثل (مکّری،
األدب المقارن )11-11 ،که به نظر میرسد اتّ اذ شیوة هماهنگ در نگارشها زیباتر باشد.

در صفح  131کتاب ،نویسنده ،مطلبی را عیناً از ا بيةان و ا بيةني» جاحظ نقل میکند و آن را در فرمی

متفاوت از دیگر نقلقولهای مستقیم موجود در کتاب مینگرارد .فاصرل متفراوت خطروط و تفراوت در
موقعیّت قرار گرفتن سطرها با موقعیّتهای مشابه و اندازة ض امت واژگان ،نوعی ناهماهنگی شرکلی را
ایجاد کرده است.
در قسمت فهرست منابع نیز این کتاب با مشکالتی دست به گریبان است؛ برای نمونه در این قسرمت

از «احمد الطّاهر مکّی» دو منبع ذکر میشود؛ یکی با عنوان األدب املقارن وأصو وتط ّةوره ومناهجة و دیگرری
با عنوان ي األدب املقةارن» امّا در متن کتاب مورد بررسری ،برا عنروان «مق ّدمةة ي األدب اإلسةالمي املقةارن» (ص

 )38مواجه هستیم که نیازمند بازنگری است .یا اینکره در صرفح ( 131آغراز براب سروّم) اوّلرین ارجراع
اینگونه میآید( :مکّی )1 ،و این در حالی است که قبل از آن در انتهای باب دوّم ،اگر مقبول افترد نیرز،
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آخرین ارجاع به کتاب «حسام ال طیب» است .این آشفتگی در نحروة ارجاعرات در دیگرر قسرمتهرای
کتاب نیز به چشم میخورد.
از دیگر اشکامت شکلی کتاب که تا حدودی مربوط به ویژگیهای فنّری چراپ کتراب نیرز هسرت،

فقدان فهرست اعالم یا فهرست راهنماست .در األدب املقةارن به دلیل استفاده از نظریّههرا و صراحبان آثرار
ادبی ،اسامی متعدّد و بسیاری در جاهای م تلف متن کتاب ،به کرار رفتره اسرت .وجرود فهرسرت اعرالم
کمک میکند تا خواننده به راحتی با استفاده از نام اش اص و شمارة صفحههرای مربروط بره آنهرا ،بره
داخل متن ،هدایت شود.
 .9-1ویژگیهای فنّی کتاب
 .2-9-1مزایا

کتاب األدب املقةارن بر مبنای یک هد

معیّن ،تألیف شرده اسرت؛ نویسرنده هرد

از نگرارش کتراب را

اینگونه بیان میکنرد« :فقةد حةاول امللؤّة  ،ا ّبسةي ي اإلتيةان ململطا ةا واخ ةار منهةا مةا يناسةا وشةأن ا طّا ةا ية

امل م ّسان امل له إ ه قراءة وفهم مةا ح ةاج إ ية » ( .)9 :1931بر همین اساس ،میکوشد به رر مباحث نظرری و
صرص ،بسرنده نمایرد .قیرد «دراسةات نظرية و تطبيقيةة» نیرز
عملی در حدود فهم خواننردگان نره چنردان مت ّ
توضیحی است در معرّفی محتوای کتاب موجود.
از برجستگیهای این کتاب ،ارائ تصویری کوتاه و تا حدّی گویا از سیر تحروّل نظریّرههرای ادبیّرات
تطبیقی است؛ چنانکه به ویژه ،در باب دوّم ،بررسی مکاتب ادبیّات تطبیقی ،گرایشهای تحقیقی در ایرن
حوزه ،خواننده را با چند و چون نگرشهای م تلرف ،آشرنا مریکنرد؛ مکترب فرانسره ،مکترب آمریکرا،
مکتب اروپای شرقی از جمله شناختهشدهترین مکاتب در این حوزه است.
زبان کتاب ،ساده و در عین حال زیباست .متن کتاب با دقّتنظری مطلوب نگاشته شده اسرت و ایرن
دقّتنظر به ویژه برای دانشجویان زبان و ادبیّات عربی ،میتواند نقش هادی داشته باشد و الگوی مناسب
و منظّمی را برایشان در نوشتار زبان عربی ،شکل ب شد.
تقریباً بیشتر کتب معتبر ادبیّات تطبیقی ،را که در حوزة زبان عربی نگاشته یرا ترجمره شرده اسرت در
فهرست «املصةادر ا رربيةة» قابل مشاهده است .البتّه گرچه این مهم ،لزوماً به معنای استفادة صحیح و مناسب
یک اثر نمیتواند باشد ،امّا نویسنده کوشیده است به ویژه در سه باب ن ست کتاب ،از منابع مذکور بره
رور مطلوب ،استفاده کند .افزون برر ایرن ،اسرتفاده از منرابع فارسری و مقرامت و پایراننامرههرا و برخری
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سایتهای الکترونیکی این امکان را بررای نویسرنده فرراهم کررده اسرت ترا فرصرت گرزینش ارّالعرات
گسترده و مفیدتر را برای خود فراهم نماید.
 .1-9-1ضعفها

در راستای استفاده از منابع ،نکتهای که در ادام مسیر جلب توجّه میکند ،استفاده از برخری منرابع اسرت
که یا حضورشان چندان مؤثّر نیست یا اینکه بیانگر کمحوصلگی نگارنده در رجوع به منبع اصلی است؛
چنانکه مثالً در صفح  ،233نویسنده ،بیت زیر را که مطلع یکری از مشرهورترین قصراید عربری اسرت از
کتاب ادام ي أتريخ األدب ا رر حنّا الفاخوری نقل می کند:
« ِأم ة ة ةةن ت ة ة ةةذکر جة ة ة ة ان ب ة ة ةةذ س ة ة ةةلم

مزج ةةم دمرة ةاً ج ةةر م ةةن مقل ةةة ب ةةد »

با دسترسی به دیوان بوصیری یا کتب اشعار منت ب ،شاید نیازی به ارجاع این بیت مشهور به یک کتاب
تاریخ ادبی نباشد .از دیگر موارد ،غلب جنب مقالهایگونه یا سیطرة شیوة پایاننویسری دانشرجویی برر آن
است ،البتّه مؤلّف در برخی موارد از جمله ب ش چهارم نیز به این اتّفاق ،اشراره دارد ،امّرا عجیرب اینکره
در دیگر قسمتها نیز ،شاهد آن انسجامی که معمومً محتوای یک کتراب بایرد از آن برخروردار باشرد،
نیستیم؛ به همین دلیل ،گاهی در اواسط متن به جمالت یا حتّی پاراگرا هایی برخورد مریکنریم کره در
ساختار ،عمدتاً ،شبیه مقدّمات یک رساله یا مقاله هستند و البتّه شیوة نگارش یک کتاب با نگارش رساله
و مقاله تا حدودی متفاوت است .به عنوان نمونه در صفح  61ذیرل عنروان «نظريةة األدب اإلسةالمي املقةارن»
مقدّمهای ذکر میشود که شاید بتوان برا تسرامح عنروان «مقدّمره» را در ایرن قسرمت از کتراب ،همچرون
مقدّمههایی که در صفح  169و  132و  233موجود اسرت پرذیرفت ،امّرا ررر مسرائلی بسریار کلّری در
پاراگرا

دوّم این بحث که کامالً یک بازگشت به مسائل عمومی و بنیرادین در بحرث ادبیّرات تطبیقری

است و اتّفاقاً نویسنده در باب اوّل ،به صورت مبسوط دربارة آن ،داد س ن داده است بره نظرر نامناسرب
میآید؛ عباراتی از این دست:
 فدراسة ومقارنة آداب األمم م برضها ا برض لله مس و ا ّوا ا راملي ياية االيمهية( .پرويين)58 :1931 ، َّس ةلؤال هنةةا يطةةرن ناس ة  :ملةةاذا تر ةةا دراسةةة األدب املقةةارن أمة ًةرا الزم ةاً ةةذا
أن ةةبدب املقةةارن املراصةةر فوائةةد أخةةر  .ا ّ

(يمهان)58 :

افزون بر این ،کلم «مقدّمه»  3بار در کتاب ،ذکر میشود که به نظرر مریرسرد برا انسرجامب شری بره
مطالب و اتّ اذ شیوة نگارش کتاب ،میتوان از تکرار این عنروان و مبراحثی برا ماهیّرت عمومراً تکرراری
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کاست .امّا مهمتر از همه در این باب که به اعتباری ،از ضعفهرای مفررط ایرن کتراب اسرت اسرتفاده از
پایاننامههای دانشجویی برای پُر کردن قسمتی از حجم کتاب است .در اینجا ،ضمن احترام بره نویسرندة
محترم و ارج نهادن به تالش دانشجویان ،آنچه به شدّت قابل توجّه مینماید به دلیرل حسّاسریّت رسرالتی
است که ب ش چهارم کتاب ،بر عهده دارد و البتّه این حسّاسیّت بر خود نویسنده نیرز پوشریده نیسرت ترا
جایی که ایشان کتاب خود را به اعتبار این ب ش «دراسات تطبيقيّة» نام نهراده اسرت .ایرن ب رش در واقرع،
ارائ روشی است برای به کارگیری مباحث نظرری و بره ویرژه از آنجرا کره بره اذعران مؤلّرف ،م اربران
کتاب ،قشر فراگیر هستند مزم است وسرواس بیشرتری در ایرن قسرمت صرورت مریگرفرت و بره جرای
استفاده از تکالیف دانشجویان (هرچنرد داوری شرده باشرد) نتیجر ترالش و تفحّرص نویسرنده ،انعکراس
مییافت؛ چراکه ضعفهای مفرط ساختاری در این باب ،مهرمتررین ب رش کتراب را ،چنانکره خواهرد
آمد ،به چالشی بزرگ دچار کرده است.
 .3-1نقدی بر مقدّمة کتاب

مقدّمه ،1قسمت آغازین هر کتاب است که ارتباری ماهوی و محتوایی برا مرتن اصرلی آن دارد؛ چنانکره
گاهی نمیتوان بدون خواندن آن ،به شکل مطلوبی به متن اثر راه یافت« .در مقدّمه غالباً تز یا رر اوّلیّر
یک اثر به اختصار مطر میگردد و مؤلّف هد

خود را از نگارش آن اثر و مباحرث اساسری آن را برا

خواننده در میان میگذارد » (خرمشاهی.)28 :1968 ،

در مقدّم األدب املقةارن مؤلّف ابتدا به رر تعاریفی از مقول ادبیّات تطبیقی مریپرردازد و نکتر قابرل

توجّه اینکه قبل از تعریف سادة این شراخه از علرم ،مریکوشرد برا نگررش در مکتربهرای برجسرت آن،
تعریفی ارائه نماید و از همان ابتدا به تنوّع نگرشها در این حیطه ،اشاره کند .او از تعریف مکتب فرانسه
با استناد به دیدگاه «گویار» که آن را «اتريةخ ا رالقةات األدبيةة ا ّدو يةة» مرینامرد آغراز مریکنرد و سرپس بره
اختال

عقیدة تعریف مکتب آمریکا با این تعریف پرداخته ،ضمن بیان تفاوتها ،مریخواهرد م اررب

را در جریان ،اختالفات عقیده ،قرار دهد .نویسنده در ادامه ،به «مميزات ا سا اب واهلدف من أت يا » میپرردازد
و هد

از آن را عموماً ،آموزش برای دانشجویانی میداند که ممکن است در بادی امر امکران اسرتفاده

از منابع معتبرتر و ت صّصیتر برایشان مقدور نباشد چنانکه میگویرد« :فقةد حةاول امللؤّة ا بسةي ي اإلتيةان

1. Introduction
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ململطا ا واخ ار منها ما يناسا وشأن ا طا ا ي امل مسان امل له إ ه قراءة وفهم ما ح اج إ ي » (پروینی.)9 :1931 ،
افزون بر این ،متناسب با مقدّمه ،آنچه مؤلّف را به نگارش این اثر ،ترغیب نموده ،فقدان کترابی اسرت در
این حیطه که جوانب نظری و عملی را در نظر داشته باشد .در قسمت دیگری از این ب ش به شر کلّری
محتوای کتاب پرداخته شده است و سپاس از همکراران نیرز ،آخررین مطلرب ب رش مقدّمره را بره خرود
اختصاص میدهد.
مؤلّف در مقدّمه بر آن است تا فاصل آگاهی میان نویسنده و خواننده را پُر نماید و با ایجراد ذهنیّتری
مناسب به بحث اصلی ورود کند .آنچه در کتابهای آئین نگارش دربارة مقدّمه آمرده ،ایرن اسرت کره
نویسندگان توانا ،مقدّمه را چنان مینویسند که «برای خواننده پرسشی ایجراد شرود و او را مشرتاق یرافتن
پاسخ و خواندن مقاله کند» (فتوحی .)191 :1961 ،در مقدّم األدب املقةارن گرچه پرسشی رر نمیشرود

(و البتّه رر پرسش یک امر قطعی نیست) امّا ارّالعات موجود در آن ،ضمن آمادهسازی فضرا ،اشرتیاق
برای خواندن را نیز فراهم میکند و ایرن مهرم از نکرات جالرب توجّره در ب رش مقدّمره اسرت .بره نظرر
میرسد ،نویسنده ،چندان عالقهای به رر پیشین بحث ندارد« .رر پیشرین بحرث در واقرع یرک مررور
محقّقانه است تا آنجا باید پیش رود که پیشزمین تاری ی مناسبی از بحث بیران کنرد و جایگراه تحقیر
فعلی را در میان آثار پیشین نشان دهد» (همان) .این اتّفاق دربارة کتاب حاضر حتّی در جزئیّات نیز قابرل
بررسی است چنانکه به عنوان نمونه در باب چهارم ،نویسنده ،مبحثی را با تمرکز بر شعر «احمرد شروقی»

و «ملکالشّعراء بهار» رر میکند بیآنکه اشارهای نماید به کتراب ادبیّرات تطبیقری برا تکیره برر مقارنر
ملکالشّعراء بهار و امیر الشّعراء شوقی نوشت ابوالحسرن امرین مقدسری کره در سرال  1968و در مؤسّسر
انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است .از این رو ،با توجّه به کتب ترألیفی متعردّد در حروزة زبران
عربی و حتّی کتابهای تألیفی و ترجمه در حوزة زبان فارسی ،ضمن معرّفی تالشهرای انجرام شرده بره
ارزش پژوهشی اثر نیز افزوده خواهد شد.
 .1-1ادبيّات تطبيقی؛ علم یا هنر؟

در ابتدای کتاب ،و در ادام مباحثی کلّی دربارة مقول ادبیّات تطبیقی ،چنین مری آیردَّ « :
إن األدب املقةارن،
مةةن حية هةةو للةةم وفةةن ،هةةو أدب جديةد کة ّ ادة ّدة للةةه األدب ا رةةر احلةةدي وهةةو کةةا انون األدبيةة احلديثةةة اّةيت هنلهةا

قصة واملسرحة وا ّروايةة واملقا ةة» (پروینی:1931 ،
خصصة کا ّ
ررب لن ا غرب إثر حرکة ا ّوةمجة واالنبرا وا برثات امل ّ
ا ُ
)2
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آنچه از این تعریف برمیآید؛ اثبات «علم» و «فن» برای این مقولره اسرت .دربرارة اتّصرا

بره «علرم»

واضح است که این رشته ،با توجّه به مبانی نظرری ،پرژوهشهرا و کاربردهرای مشر ّص خرود در حروزة
ادبیّات ،توانسته خود را به عنوان یک شاخ علمی در مراکز علمی و پژوهشی اثبرات نمایرد ،امّرا دربرارة
«فن» و هنری بودن این شاخه از معلومات ،محلّ بحث و مناقشه است؛ لذا مزم است ابتدا دربرارة ماهیرت
«فن» س ن گفت سپس در پی مش ّصههای آن در این رشت علمی برآمد.
از جمله تعاریفی که برای «ا اةن» ارائره شرده عبرارت اسرت از اینکره« :ا اةن هةو ا ّطبية ا رملةي لنّظةرتت

ا رلمية مل وسائ اّيت حت ّققها ويسا سا مل ّدراسة واملرانة» و «ةمجلة ا وسائ اّيت يس رملها اإلنسان ِإلاثرة املشالر وا رواط
شرر» و «مهارة حسامها ا ّذوق واملواها» (ا زتت.)309 :1243 ،
خباصة لاطاة ادمال ،کا صوير واملوسيقه وا ّ
و ّ

عالوه بر این تعاریف که عمدتاً بر حالت مکاشفهای «ا اةن» تأکید مریورزنرد ،سراختار کلّری ادبیّرات
تطبیقی که امروزه عموماً در حوزة نقد ،مورد توجّه قرار میگیرد با اثبات صفت هنری ،در تنرازع اسرت.
گرچه این نکته نیز قابل قبول است که «همانگونه که نمونههای متعرالی آثرار ادبری برگرفتره از اسرتعداد
فطری است ،فهم دقی این آثار نیز نیازمند چنین توانایی و موهبتی است» (ابو کریشه )19 :1338 ،ولی با
این وصف ،همانندی «ادبیّات تطبیقی» با انواع هنری همچون شعر ،نمایشنامه ،رمران و ...ترا حردودی برر
دامن چالشی مسأله میافزاید.
« .2-1األدب اإلسالمی المقارن» بين قبول یا رد

از جمله مباحثی که توجّه برخی از صاحبنظران را در عرص نقد ادبری و پرژوهشهرای ادبری بره خرود
مشغول نموده است عبارت «األدب اإلسالمي املقةارن» است .در این میان ،برخی چون «الطّاهر احمرد مکّری»
با تألیف کتابی تحت همین عنوان ،جدّیتی قابل توجّه را در این مسیر به خرج داده به دنبال نظریّهپردازی
در این عرصه است.
اصطال «األدب اإلسةالمي املقةارن» بریش از هرر چیرز ،نراهر برر ترالش پژوهشرگران بررای سروق دادن ایرن
پژوهش به سمت گرایشهای عربی  -اسالمی است در مواجهه با گرایش عربی  -غربی( .بکرار:2331 ،
 )13عالوه بر این میکوشد تا ریشههای ادبیّات تطبیقی عربی را در میراث کهن عربی  -اسالمی بجویرد
تا بدین ترتیب (بنابر تعبیر احمد الطّاهر مکّی) از ریشههای کفرر در جاهلیرت قررن بیسرتم فاصرله گیررد؛
چنانکه میگوید:
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«ا بح لن جةذور األدب املقةارن ا رةر ي ا ّةوا ا ساالسةيساي ا رةر  -اإلسةالمي نةزه هةذا ا اضة وأخةذه مةن األدب
ي املل ز وکذ ک ي املل ز وکذ ک من دار ا ساار ي جاهلية ا قرن ا رشرين» (م ّساي)19 :1355 ،

نویسنده در کتاب األدب املقارن با اتّ اذ شیوة پذیرش این بحث به رر گزارش میپردازد؛ در حرالی

که به عنوان یک اثری که نام «دراسةات» را در عنوان خود حمل میکند ،توقّع این است که دیردگاههرای
متفاوت رر گردد یا اینکه همچون مباحرث گذشرته کره مقولر «نقرد» یرا «بةني ا ّةرفض وا قبةول» را دربرارة
مکتب فرانسه (پروینی )81 :1931 ،و «املدرسة ا ّسالفية» (همان )62 :مطر نموده در ذیرل ایرن نظریّره نیرز

بدان پرداخته شود و پس از آن با قوّة اجتهاد ،ح ّ قبول یا رد را برای خود محفوظ دارد.
احمد الطّاهر مکّی ،چنانکه نویسنده نیز اشاره میکند (همان )38 :عباراتی چون «ا طّا االسالمي ،ا رلةم

االسالمي وا سايمياء االسالمي» را «تسميات خاطئةة» مینامد .او امّا در ادامره مریگویرد« :ية َّ
أن األمةر فيمةا يّصة
ملألدب خم ل ة ام ةاًِ ،ألنَّة ُ إبةةداه مصةةدره ا وجةةدان وهةةو ي ةةأثّر وينار ة بقضةةات ي مق ة ّدم ها ا ة ّدين» (برره نقررل از األدب

المقارن ،ص  )38آنچه در اینجا به عنوان یک سؤال رر میشود ،اینکه در چنین صورتی ایشان دربرارة
«فلسف اسالمی» که تا حدودی به خارر ماهیّت دینی با ادبیّات تطبیقی اسالمی ،مشابهت دارد چره نظرری
دارند .گرچه در نوشتههای مکّی ،جوابی برای چنین پرسشهایی نمیتوان یافرت ،امّرا برخری در جرواب
این پرسش میگویند« :جای دوری نرفتهایم اگر بگوییم ب ش عظیمی از آنچره فلسرف اسرالمی خوانرده
میشود روایتی دل واه از فلسف کهن یونانی است و ب شی که پیشین یونانی ندارد «عقالنیّتری» اسرت در
درون سرراختارِ سرراختارهای فرهنررگ مررا کرره همانررا سرراختارِ «مرردل ت یّلرری و شرراعرانه» اسررت :آمی ررتن
پارادایمهای فلسف یونان با پارادایمهای عرفان ،بره ویرژه عرفران ابرن عربری ،نمونر مشرهورش حکمرت
متعالی مالصدرا و اقران و امثال او .جای استقالل اندیشه که محور هرگونه تفکّرر فلسرفی اسرت ،در ایرن
میان خالی است» (شفیعی کدکنی.)92 :1931 ،
البتّه در این میان ،باید نظر دیگران را که معتقدند «تفکّر اسالمی هنوز عمیقاً زنده است و ارسطو تنهرا
اثری از گذشته است» (نصر :1961 ،چهارده) .مدّنظر قرار داد .نصر با صراحت میگوید« :فلسف اسالمی
راه خود را از میان علم یونانی و از میان انبعاثات و عقول پلوتینوس پیمود و بر یک اصرل و مبردو واحرد
الهی متمرکز شد» (همان) و بدین ترتیب او به اصالت عبارت «فلسف اسالمی» اذعان دارد ولری آنچره بره
عنوان یک پاسخ نزدیکتر به سؤال ذهنی مطر شده از «احمد الطّاهر مکّی» میتواند مدّنظر قرار گیررد
همان است که شفیعی کدکنی در «رستاخیز کلمات» بدان پرداخته است و بر همان مبنا میتوان به ررر
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یک سلسله پرسشهرایی پرداخرت کره در دیردگاه نظریّرهپرردازان عبرارت «األدب املقةارن اإلسةالمي» و در
مباحث ررفداران این دیدگاه ،هیچ نشانهای از آن جوابها ،به دست نمیآید؛ قضایایی همچون:
 آیا ادبیّات تطبیقی اسالمی ،روایتی دلب واهی از ساز و کارهای دیگر مکتربهرای ادبیّرات تطبیقری یراشکل التقاری آنها با اضافه نمودن صفت اسالمی نیست؟
 آیا اضافه نمودن صفت اسالمی به عنوان یک محدودیت تلقّی نشرده ،از حردود و ثغرور عملکردهرایفراگیر ادبیّات تطبیقی نمیکاهد؟
 آیا میتوان بر همین مبنا ،اصطالحات و عباراتی چرون «ادبیّرات تطبیقری مسریحیت»« ،ادبیّرات تطبیقرییهودیت» یا ادبیّات تطبیقی دیگر ادیان را شکل ب شید؟
 آیا میتوان به جای اضافه نمودن دیدگاههای ایدئولوژیکی برر ادبیّرات تطبیقری ،از دیگرر صرفات نیرزاستفاده نمود و مکتبی جدید را تعریف کرد؟ مثالً بر مبنای موقعیّت جغرافیایی ،عبرارت ادبیّرات تطبیقری
آفریقایی ،ادبیّات تطبیقی آمریکای متین یا دیگر قارهها را به وجود آورد و بر مبنای تمرایز نرژادی مرثالً
ادبیّات تطبیقی زردپوستان یا سیاهپوستان و ...را وسعت داد؟
به رور حتم رر چنین قضایایی قبل از هر چیز ،اصلیترین هد

ادبیّات تطبیقری را نشرانه مریرود؛

هدفی که فلسف وجودیاش این است کره ما هرگز خود را نخواهیم دید اگر فقط خخطواهیم خطود را
خبینیم.
 .1-1باب چهارم :دری که باز نمیشود

نویسندة کتاب األدب املقةارن در مقالهای تحرت عنروان «نظریّر ادبیّرات تطبیقری اسرالمی :گرامی مهرم در

راستای آسیبزدایی از ادبیّات تطبیقی» بعد از نقل تعاریفی متعدّد از ادبیّات تطبیقی ،مینویسد« :در یک
جمعبندی میتوان گفت :ادبیّات تطبیقی عبارت است از تحقی علمری در براب روابرط و مناسربات برین
ادبیّات ملل و اقوام م تلرف جهران و روابرط و مناسربات میران ادبیّرات و هنرهرای زیبرا ،ادبیّرات و سرایر
شاخههای علوم انسانی ،ادبیّرات و علروم غیرر انسرانی ماننرد علروم پایره» (پروینری .)9 :1966 ،او در ایرن
تعریف که خواسته یا ناخواسته ،همان تعریف مکتب آمریکایی را مبنا قرار داده و خالصهای از آن را بره
عنوان «جمعبندی» نقل کرده است ضمن ارائ سادهترین تعریف ،روش تحقی در حوزة ادبیّات تطبیقری
را نیز ارائه میدهد.
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اگر تعریف فوق را مبنای نقد دربارة کتاب وی قرار دهیم ،به ویژه در باب چهارم ،باید در پری یرک
جستجوی علمی در باب روابط و مناسبات در موضوعات مورد بررسری باشریم .بره ررور مثرال در اوّلرین
بحث این باب که با عنوان «ا وقوف لله األطالل وا ّدمن ي األدبني ا رةر وا اارسةي» نگاشته شده و ربر گفتر
مؤلّف از رسال یک دانشجوی کارشناسیارشد تحت راهنمایی ایشان اسرت راج گردیرده اسرت ،چیرزی
جز بیان مشابهتهایی در پرداختن به این موضوع در دو زبان ،نمیتوان یافت .به دیگر سر ن ،آنچره بره
عنوان «تحقی علمی» مبنا قرار میگیرد در اینجا فقط در حدّ یافتن مشرابهتی محرض اسرت ،بریآنکره در
کنه و ماهیّت این مشابهت که اوّلین گام یرک پرژوهش تطبیقری مریتوانرد قلمرداد شرود ،کنرد و کراوی
قصةة يلةه واجملنةون ي األدبةني ا رةر وا اارسةي» ()169-111
صورت پرذیرد .چنرین رویکرردی در مقالر دوّم « ّ
قصر لیلری و
شکل محسوستری به خود میگیرد؛ در اینجا نویسنده ،بعد از ذکر مقدّمه و خالصرهای از ّ
مجنون در زبان عربی و سپس خالصهای از لیلی و مجنون «نظامی گنجوی» به تفاوتهای هشتگانه بین
روایت قصّه در دو زبان با توجّه به آثار مورد بررسی پرداخته است و در نتیجهای تقریباً دو صرفحهای بره
کار خود پایان داده ،امّا در اینجا نیز رویکردی تحقیقی رخ نمینماید و نویسنده صرفاً به مررور قضرایای
موجود میپردازد؛ گرچه در قسمت نتیجه ،تالشی را برای وصول به ارائ تحقیقی علمی در براب روابرط
و مناسبات آغاز میکند امّا این تالش دیر صورت گرفته و به نتیجه نمیرسد.

ِ
قصةة روبنسةون کةروزو ِة «دانيية دياةو»» اسرت.
قصةة ح ّةي يقظةان ة «ابةن طاية » ي ّ
بحث سروّم ایرن براب «أثةر ّ

عنوان این نوشته این ذهنیّت را به وجود میآورد کره نویسرنده ،آن را برر مبنرای مکترب فرانسره خواهرد
نگاشت؛ «مکتبی که بر مبنای تأثیر و تأثّرهرای تراری ی ،قروام مرییابرد» (علّروش .)11 :1361 ،بره همرین
مناسبت ،نویسنده در مقدّمهای که بر این نوشته مینگارد ،به مقول حضرور مسرلمانان در تمردّن غربری و
تأثیرپذیری فرهنگ غرب از تمدّن اسالمی از این مسیر اشاره میکند .نکتر قابرل توجّره اینکره ،بره نظرر
میرسد با توجّه به بُعد آموزشی این کتاب ،پرداختن به چارچوبهای پژوهشری مکترب فرانسره در ایرن
قسمت ،میتوانست راهگشا باشد و مجالی برای سیطرة روش سنّتی و گاهی نیز نادرست پژوهش در این
عرصه را به وجود نیاورد .فقدان رر چارچوب کلّی ،بحث حاضر را به همان مشکلی دچار کرده است
که امروز میتوان به عنوان یک آسیب جدّی بردان نگریسرت؛ آسریبی کره پرژوهشهرای تطبیقری را در
همان گام ن ست متوقّف کرده و جنب پژوهشری را از آن سرلب مرینمایرد؛ انردکی دربرارة زنردگی دو
نویسنده یا دربارة دو اثر ،بیان خالصهای از آنها به رور مجزّا و سپس بیان شباهتهرا و تفراوتهرا و در
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پایان نیز نتیجهای که مثل تحقی حاضر ،میتواند وجود نداشرته باشرد ،امرروزه در حروزههرای پژوهشری
تطبیقی ،قابل قبول یا حداقل کافی به نظر نمریرسرد .ایرن اتّفراق ،در مقالر «املدرسةة ا ساالسةيسايّ ادديةدة ي
ا ّشرر ا رر وا اارسي املراصرين» (دراسة مقارنية ي شرر أمحد شوقه وملک ا ّشةرراء هبةار منوذجةاً) نیز شکل میگیرد؛

بیان مبانی نئوکالسیزم ،نگاهی به ادبیّات عربی و فارسی قبل از عصر نهضت ،مکترب ادبری نئوکالسریزم،
بررسی اوضاع سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی مشترک در دورة نئوکالسیزم عربی و فارسی و در پری آن،
تأثیر این رخداد در شکلب شی به ادبیّات مشترک و ذکرر شرواهدی کره عمومراً از شراعرانی غیرر از دو
شاعر مذکور ،رر میگردد ،ساختار کلّی محتوای این نوشته را شکل میدهند.
مقاله که مروری است بر برخی مشابهتهای کلّی همراه با شواهد جزئی عالوه بر آسیب جدّی ،کره
در قسمت ضعف فنّی بدان اشاره شد از مشکلی دیگر نیز رنج میبرد و آن اینکه مثل دیگرر نوشرتههرای
این ب ش ،فاقد یک رر نظری مش ّص است؛ با توجّه به شکلگیری جریان نئوکالسیزم در یک بره
تاری ی مش ّص در سرزمینهای حوزة زبان عربی ،به ویژه مصر ،و در حوزة زبان فارسی (ایران) به نظر
میرسد اتّ اذ چارچوبهای مطر شده در مکتب اروپرای شررقی بررای بررسری ایرن جریران ،مناسرب
باشد .این مکتب که به نوعی در بدن مکتب آمریکایی ادبیّات تطبیقی نیز قابل مشاهده اسرت ،برر مبنرای
اصول مارکسیسم ،توجّه ویژهای به زیرساختهرای اجتمراعی و اقتصرادی دارد و «معتقرد اسرت اوضراع
اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه ،شیوة مش ّصی از ادبیّات را شکل میب شرد لرذا هرگراه ایرن اوضراع
زیربنایی در دو جامع م تلف ،مشترک باشند ،ادبیّات که نتیج آن اوضاع است ،موضوعات مشابهی را
دربر خواهد داشت» (عبود و دیگران.)11-18 :2331 ،
البتّه ،نویسندة بحث ،در قسمتی از نوشت مورد نظر به اوضاع سیاسی ،اجتماعی و اقتصرادی مشرترک
عربی و فارسی میپردازد و نشان میدهد که بره «املدرسةة ا سةالفيّة» نظرر داشرته اسرت ،امّرا وقتری پرژوهش
حاضر ،شکل عملی به خود میگیرد بیتوجّه به تأثیر زیرساختهای فکری به ذکر شواهدی مریپرردازد
که یا چندان در چارچوبهای مذکور قرار نمیگیرند یا اینکه فاقرد هرگونره تحلیرل و تعمیر پژوهشری
هستند.
این نوشته ،در نهایت چیزی جرز مررور یرک سلسرله مشرابهتهرای موجرود یرا بره کرارگیری فنرونی
مشترک را فراروی م ارب قرار نمیدهد و این نقص برای کتابی که به عنوان یک مادّة آموزشی خرود
را معرّفی میکند و اتّفاقاً به همّت «سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشرگاههرا» (سرمت) نیرز
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منتشر میگردد ،ضعفی فاحش تلقّی میشود؛ چراکه ممکن است مبنای استفادة دانشجویان قررار گرفتره
و شیوهای نه چندان مطلوب را آموزش دهد.
 .9نتيجه
کتاب األدب المقارن در نوع خود ،کتابی است تدوین شده بر مبنای موضروعی مشر ّص ،امّرا همچرون هرر اثرر
مکتوبی ،دارای برجستگیها و کاستیهایی است که توجّه به آنها میتواند به ارتقای سرطح کیفری اثرر کمرک
نماید:
 .1کتاب حاضر از نظر شکلی و زبان حاکم بر آن در سطح کیفی ممتازی به چاپ رسیده است.
 .2رعایت چارچوبهای علمی در حرکت از مسائل بنیادین و کلّی به سمت مسائل جزئری و ملمروس بره شرکل
بسیار مطلوبی در اثر خودنمایی میکند.
 .9در نقد و بررسی دیدگاهها ،نویسنده عموماً جانب پژوهش را حفظ نمروده بره انعکراس نگررشهرای م تلرف
پرداخته است جز دربارة مبحث ادبیّات تطبیقی اسالمی که به نظر میرسد رعایت این امر بره ارزش اثرر خواهرد
افزود.
 .1با توجّه به پیشین پژوهش و به کارگیری مقدّمات نظری تحقی در قسمتهای عملی آن در چاپهای بعدی،
ضروری است.
 .1باب چهارم که وجه عملی کتاب األدب المقارن است در انجام رسالت خویش چندان موفّ نیست و نیازمنرد
بازنگری است.
 .8نویسندة محترم از منابع بسیار ارزشمندی در تألیف کتاب استفاده کرده است ،امّا در ب ش مقدّمه که یکی از
ب شهای چالشبرانگیز کتاب است از بیان پیشین تحقی  ،دریغ ورزیده است.
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فرهاد
أستاذ مشارک يف سم الدغة العربية وآداهبا ،جامعة گيالن ،إيران
املل ّخص
اسووتقطأل األدمل املقووارن يف األع وواه األخووریة اهت وواه ااامعووات واملعاه ووّ العد يووة و ووّ لقووي األدمل املقووارن يف الّراسووات ا ا ووة
ابألدبنی الفارسي والعريب اهت اماً أکرب .نشر اجملالت وإ امة املدتقيوات واملوؤارات وطبول الکتوأل يف نطواق واسول یوا يؤيوّ ذلو .
خیفووی أن النشوواطات املووتکورة حبووواً ةاجووة ماسووة لدّراسووة والنقووّ لکووي يووتم الع وول عدووی ر وول املسووتو الکيفووي والً ع و املسووتو
الک ووي .يفووّف املقووار ادااوور لّراسووة کتووامل األدمل املقووارن (دراسووة نةريووة وحبطبيقيووة) ملؤلفووه خديوول پوورويين والکشووف عو مکووام
وحبووه واووعفه .وحبش و ل دراسووتنا ااانووأل الشووکدي وامل و وی کديف ووا .مو أبوور النتووانا الو حبو وودنا إليفووا عوورب الّراسووة أن الکتووامل
يت تل مبوا فات جيّة م سيث الشکل والصورة ک ا يتسم بس ات نية وعد ية جيوّة مو سيوث ایتوو  .الدفوم إ ي وا يتعدوم
ااانووأل التطبيقووي مو الکتووامل فووو مووبخوذ عديووه يف بعووا املوااوويل سيووث يکووون مو الووال ه أن يعيووّ يفووا املؤلووف ایو ه النةوور يف
الطبعات التالية .الکتامل بشکل عاه يت تل ابملعايری املتبعة لتّوي الکتأل الّراسية لدجامعات.
ا سالمات ا ّد يليّة :األدمل املقارن ،النقّ ،األدمل العريب ،الّراسات األدبية ،خديل پرويين.
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