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 چکيده
دو واحهد درس بهه نها،  وزارت علهم،، ریزیبرنامههاز طرف کمیته  عربی ادبیّاتزبان و  هایگروه دردر دهه هفتاد هجری شمسی 

کتهابی  تهللی اقهدا، بهه  ، در چنین احمالی بندهشمدمیگذاشته  -رابه جای دوره ارشد و دکت– در دوره کارشناسی تطبیقی ادبیّات
 را کشهمرنیاز برخی از اسهتادان و هماهاران جهمان  ،تا عالوه بر نیاز دانشجمیان (وتطبیقیةدراسات نظریة )املقارن  األدببه نا،  کنممی

ایهن  اوّلاز  اسهتتطبیقهی  ادبیّات حمزة در تبرمعمنبع  هاده کشیشیرهدقیق و به اصطالح  این کتاب که حاصل مطالعه .پاسخ دهم
مالحظهه  بها تهدریجی نن در بسهتر تهاریخ، گیریشهالرعایهت  بها ،علمهی را به طمر روشهمند،این علم  تا کردمیهدف را دنبال 

نظهری و  حهمزةدر دو  جماننی ساده و روان و با لحاظ کردن نیازهای بممی دانشجمیان و استادان رویاردهای مختل  نن و با زبا
گشمده شمد و  هاننجدید و فراوان فراروی  هایافق عالوه بر معلممات الز،، تا با مطالعه نن در طمل یک تر،کند  معرّفیتطبیقی 
از  محمهمد حیهدری ههاینا،بهه  استادان محتهر، دو تن از تمسّط ،این کتاب اینک .به تحقیق بپردازند هانن دربارةدر نینده  بتمانند
پس از مطالعهه دقیهق نن نقهدها و  کتاب مؤلّ  .شمدمیممرد نقد و ارزیابی واقع  ه یاسمج و فرهاد رجبی از دانشگاه گیالندانشگا

 گرفتن نظر، با در لی عیمبیإاز باب طمبی لمن اهدی وهم  ننبرخی وجمه مثبت  به هاننهم به لحاظ اشاره  تشار از ناقدان محتر،
و  از نقهدهای محتهمایی یهکهیچ تقریبهاً ،ممارد شالی و صمری و استحسانی برخی جز به ،تاباین ک تللی اهداف یادشده برای 

برخهمرداری از نظهم  عهد، ماننهد اتهامهاتیو  کنهدمیاقامه حجهت و برههان  ،خمد ذیرشپو بر این عد،  شتهرا قبمل ندا رویاردی
رعایهت سرفلهل ملهمب وزارت  عهد، لمهی،ع طرفهیبیرعایت  عد، ،جنگ با فرهنگ و تمدن غربی مطالب، و انسجا، منطقی
به رعایت انلاف و  با ،را و برخی اتهامات دیگر در این کتاب شدهمطرحاسالمی  تطبیقی ادبیّات نظریّة دانستن مرزو  حدّبی ،علم،

 تطبیقهی ادبیّاتباب در و به مطالعه بیشتر  اواّلًکتاب  تردقیقو ناقدان محتر، را به مطالعه  دهدمیپاسخ  شیمه جدال احسن کارگیری
 .کندمیسفارش  ثالثاً رام و در نظر گرفتن همه جمانب ثانیاً

 .خلیل پروینی، محممد حیدری، فرهاد رجبی ،املقارن، دراسات نظریة وتطبیقیة األدب، النّقدنقد : کليدی واژگان
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 پيشگفتار. 5

 تعریف موضوع. 5-5

معرفتی را بهه عههده دارنهد  هایمفصلنقش  ،هاستنن ترینمهمیای از  تطبیقی ادبیّاتتطبیقی که  هایدانش

بشهری و  معرفهت را شهال دهنهد. ایپیمستهند و با هم یک متن ردیگر پیمند بخماگمناگمن با ی هایدانشتا 

تطبیقهی نتماننهد  ههایدانشگرایی افراطی ضهربه دیهده اسهت و اگهر  تخصّصی از فجامعه انسانی به اندازه کا

 حتّهیده معرفهت و نهنی ،جها، دهنهدنش کهالن اممعرفت و ارائه یک نهر دت مجدوظای  خمیش را در پیمس

 (همقدّم: 1131 ناممر مطلق،) شدید قرار خماهند گرفت. خطرات معرض درحیات بشری 

سیر تاریخی عجیب و غریبی داشهته و همهماره بها  ،ایعلم، بینارشته ویژهبه ،تطبیقی در علم، انسانی ادبیّات 

در  ههم تطبیقی بمده، ادبیّاتهم در نا، و اصطالح  هاچالشاین  .اوان روبرو بمده استفر و مشاالت هاچالش

از شهبهه  وقهتهیچ ،تلسهیستهازه  تقریبهاً ، رسالت، روش تحقیق و مانند نن. مخالفهان ایهن علهموظیفه قلمرو،

تطهابق  عهد، مسهتقل، غیهر ،همیّهتبهیو نن را به یک علهم  برنداشتهشدید دست  هایمخالفتپراکنی و ابراز 

نقهدی،  ههایپژوهشتهاریخی،  ههایپژوهش ملهی، ادبیّهاتاصطالح با مضممن و محتما و یای دانستن نن بها 

قهرن گذشهته بهمده  28 ةدر دهه ههامخالفتکهه اوج ایهن اعتراضهات و  اندکردهمتهم  و مانند نن ادبیّات نظریّة

 (3: 2884 ،العظمة ر.ک:) است.

به حق بمده، این علهم تمانسهت  هابرههدر برخی از  گاهگهکه  هااعتراضو  اهمخالفت همهاین با وجمد امّا 

و  زبهانیبینا ،فرهنگیای، بینهابینارشهتهجای پای خمد را در میان علم، انسانی محام کند و به عنمان یک علهم 

 تمجّههو ممرد  و مراکز تحقیقاتی غرب و شرق شناخته شمد هادانشگاهمراکز علمی ادبی،  بیشتردر  ایبینارسانه

 ی قرار گیرد.و عنایت جدّ

بها عنهمان  ههاییکتاب هرکهدا،حمیده، ابهراهیم سهال، و نجیهب العقیقهی  عبدالرزاقین بار در جهان عرب، اوّل

 ههاکتاباز ایهن  کهدا،هیچ امّها ،کردند تللی کشمرهای عربی  هایدانشگاهجهت تدریس در  المقارن األدب

تبیهین نمهمده و تعریه   - ه در نن زمان اصمل علمی ماتب فرانسه رایه  بهمدک –نتمانستند اصمل این علم را 

 به طمر علمهی و رسهمی تا ایناه ؛تطبیقی عملی بیاورند هاینممنهروشنی از نن ارائه داده، بتمانند بر اساس نن 

 82قهرن  68ی فرانسهه در دههه سهنّتماتهب  چههارچمبدر  بمده، 1درکه از شاگردان گمیا غنیمی هالل تمسّط

پروینهی و ر.ک: ) تطبیقی عربهی حهاکم بهمد. ادبیّاتهمین نگرش در تحقیقات  ،همین اواخر تا وشد  تلسیس

                                                             
1. Guyard, Marius Francois 



 211/ (تللی  دکتر خلیل پروینی األدب المقارنگرفته از کتاب نقد النّقدین )پاسخ به دو نقد صمرت

 بهی اصههطی ،د، عبهد النّیّسّه ال غسّهان عبههده عبهمد، ماننهد حسها، الخطیهب، هاییشخصهیّت( 1123 پرانهدوجی،

فرهنهگ و  عرصةشگرف در  تتحماّل تطبیقی و متناسب با ادبیّاتین مناصره و دیگران با نگاه جدید به الدّعزّ

 ههاایناغلهب نثهار  امّها ،مباحث جدیهد و رویاردههای نهمین را مطهرح کننهد اندکمشیده و ارتباطات، ادبیّات

 (.1132؛ همان: 1134 ،پروینی: کر.) تطبیقی است ادبیّاتمربمط به مباحث نظری نمین در 

 . پردازش تحليلی موضوع2

 این کتاب سرگذشتو  عربی ادبيّات هایگروه تطبيقی در ادبيّات . مسئلة2-5

 تلسهیس مهدّت طهمل دربه ایهن معنها کهه  ؛دی ناقص داشته استتملّ ،ی درگروهای عربی کشمرتطبیق ادبیّات

کسی این علهم را در مراکهز معتبهر علمهی  رسدمیبه حدود دهه چهل  نن نغازدر کشمر که عربی  هایگروه

 در گهاهنا، این علم گهاه و بهی البتّه ،به دانشجمیان خمد منتقل کند وشمندرتا نن را به طمر  تحصیل نارده بمد

 اطّهال نن  و چگمنگی چرایی ،چیستی ازبدون ایناه  امّا ؛شدمیجاری  ر محافل علمی،دانقالب  اوّلدو دهه 

محافهل  در تطبیقهی ادبیّاتنا،  روزافزوننوازه  علّتبه  -شمسی  هفتاد ی در دهةوضعیّتدر چنین  .دنداشته باش

گیر جهم ،و به اصطالح این نوازه قرار گرفته تلثیرعربی کشمر تحت  هایگروه اندرکاراندست -ادبی کشمر

بهدون  ؛دهنهدمیتطبیقی قهرار  ادبیّاتنا،  به کشمرعربی  هایگروهکارشناسی  دورة دردو واحد درس و شده 

روشهی و بها اسهتفاده از چهه منبعهی علمهی، بها چهه  چهه کسهی، بها چهه پشهتمانة کنند این درس راایناه لحاظ 

ایهن علهم  ةجدیدی بهه عههد ، قلمروها و وظایفیمباحث روز هردر حالی بمد که  این .تدریس کند خماهدمی

 .کردمیپیدا  رالعقملیمحیّرشد فزاینده و  ،و به تعبیر دیگر شدمیگذاشته 

بنهده ههم کهه  .کنهیم تهللی مینهه کتابی در ایهن ز ؛نددر این زمان بمد که سازمان سمت از اینجانب خماست 

 ادبیّهات دربهارةمهدرّس ارشهد و دکتهرای تربیهت و تهدریس در دورة کارشناسهی مطالعات علمهی و روشهمند

خهمد، احسهاس  اواّلًچراکهه  ؛دانسهتممیکهار را بهه نیاهی  سهختی ،شرو  کرده بهمد، پیش هاسالتطبیقی را 

 کهه وجهمد چنهین درسهی در دورة دار، وراسهخ داشهته  قهاداعت ثانیاًکنم و  مطالعههمچنان باید بیشتر  کرد،می

برای دانشجمیان عربی زود و نابهنگا، است به هر تقدیر در پاسخ به درخماست سهازمان سهمت بها  کارشناسی

مشهمرت  ،ه را در دانشهگاه خهمارزمی داشهتندتهدریس ایهن مهادّ سابقة هاسالحامد صدقی که خمد  یهماار

و بهه  کتاب را نمشهته ةیّاوّلانجا، دهیم و ایشان هم پذیرفتند و طرح  ار را مشترکاًکرده، از ایشان خماستم این ک

پس از گذشت چند سهال از  امّا ؛شدو تقسیم کار طرح تصمیب  ،یسازمان سمت دادیم و پس از داوری جدّ

ار که ادامهة از ،کهار دشهماری وقهمف بهر علّهتعلمی و شاید بهه  هایتمشغملیّ علّتتصمیب طرح، ایشان به 
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یهک  تهللی کهه  دانسهتممیبهه نیاهی  اوّلو مهن از  اینجانب گذاشته شهد دةکار بر عه مةهمنصرف شدند و 

 ههایگروه بضهاعتبیبرای دانشجمیان تطبیقی  ادبیّات حمزةصفحه( در  288 تا 118در حدود ) کتاب درسی

دسهت از طلهب  مّهاا ؛چقهدر سهخت هسهت فرهنگی و ادبی جهان مطالعات نقد ادبی جدید، مباحث درعربی 

 نب: چراکهه اعتقهاد داشهتم ؛درنیامهدتن  جانان رسید و جان ز بهتا کا، دل برنمد و خمشبختانه جان  برنداشتم

 .نتمان کشید هم به قدر تشنگی باید چشیداگر دریا را 

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

تطبیقهی پرداختهه اسهت. در بخهش نظهری پهس از بررسهی  ادبیّهات بهه بررسهی و در پهن  بهاب نظری و عملی

تطبیقهی در اروپهای قهدیم،  ادبیّهات هاینشهانهپیرامهمن نن، بهه برسهی  نظهراختالفتطبیقی و  ادبیّاتاصطالح 

س از رنسهانس تها قهرن تطبیقی به عنمان یک علم در دوران په ادبیّات تلسیس هایگا،اروپای قرون وسطی و 

بررسهی  ،در ایهن بخهش تمجّههاز مطالهب قابهل  .شهده اسهت پرداختهه تطبیقهی(، ادبیّات تلسیسقرن ) نمزدهم

تمها،  گیریشهالباشهد در  بخشالهها، تمانهدمیکه  است تطبیقی ادبیّاتقرن به قرن  و گا،بهگا، گیریشال

هم بهرای اسهتادان  حاوی ناات بدیعی ،ین فصلا اًمطمئنّ .شمندمی تلسیسعلم، که چگمنه به شال تدریجی 

قهدیم عربهی و فارسهی و  ادبیّاتتطبیقی در  ادبیّات دیگر کتاب به پیشینة باب. در است و هم برای دانشجمیان

با تحقیق دقیق در منابع معتبر به مطالب جدیهدی در که نیز در جهان معاصر عربی و فارسی پرداخته شده است 

تطبیقهی و كکهر مبهانی فاهری و  ادبیّهاتبعدی به بررسی مااتهب و رویاردههای  باب .یمتاین زمینه دست یاف

 تهرینمهم از اختصاص داده شده است. مااتب ازدر هریک  تحقیق فلسفی هریک از مااتب و نیز قلمروهای

 .شمدمیبار مطرح یناوّلبرای  تطبیقی اسالمی هست که ادبیّات نظریّةطرح  ،مباحث کتاب

 ادبیّهاتشده، برای عمم، دانشجمیان و اسهتادان زبهان و  تللی صفحه به زبان عربی  211در این کتاب که  

زیهادی از مطالهب  بخش هرچند .ممرد استفاده قرار گیرد تماندمی تطبیقی ادبیّاتبه  مندانعالقهعربی و عمم، 

یها  هاییفصهل بها ایهن حهال، امّها ،جدیدی نداشته باشد تطبیقی در ایران شاید ناتة ادبیّاتان تخصّصنن برای م

و اهتمها، باشهد. مبهاحثی ماننهد  تمجّههقابهل  تمانهدمیصفحاتی از این کتاب بهرای ایهن دسهته از مخاطبهان نیهز 

 نظریّهةتطبیقهی در جههان معاصهر عهرب،  ادبیّهاتعربهی و فارسهی،  ادبیّات تطبیقی در دیرینة ادبیّات هاینشانه

شناسی مرد، افغانسهتان از طریهق مانند تصمیر ؛در نن شدهمطرحی تطبیقی اسالمی و برخی مباحث عمل ادبیّات

اسهت بها  امیهد مصهری. نمیسرمهانحامهد مصهطفی  تهللی سرایی بر با، جهان( یاوه) ثرثرة فوق سقف العاامرمان 

   نن بااهیم. هایکاستیبعدی از نماقص و  هایچاپو ادب در  اهل فضل هایراهنماییارشادات و 
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و در همهان  کتهاب برتهر شهناخته شهد انبه عنهممدرّس از سمی دانشگاه تربیت  1132 در سال ،کتاب این 

ماننهد  ؛تطبیقهی ادبیّهاتشهاخص  ههایچهرههنرمندان با حضهمر  ةتطبیقی کشمر در خان ادبیّاتسال در انجمن 

 اوّلپهس از چهاپ  ،کتاب این ممرد تقدیر قرار گرفت. رونمایی شده وساجدی  طهممرثبهمن ناممرمطلق و 

در شمرای بررسی متمن پژوهشگاه علهم، انسهانی  34در سال  ،کتاب این است. سمّ،چاپ  نمادةاینک  دوّ،،و 

 (دانشهگاه گهیالن) فرههاد رجبهیو  (دانشگاه یاسمج)محممد حیدری  هاینا،دو تن از استادان جمان به  تمسّط

 مجلّهة 21 شمارة درکه هر دو  شمدمیه و نقدها دو مقال هامعرّفیکه حاصل این  شمدمی، ارزیابی و نقد معرّفی

در  سهمّ،، از ننجا کتاب بهرای چهاپ شمدمیو منتشر  تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه چاپ ادبیّات نامةکاوش

قبمل داوری کتهاب  علّتضروری و الز، دید، ضمن تشار از ناقدان محتر، به  ،شمدمینماده  31مهرماه سال 

ننچهه در پهی  .را بهاز نگهه دار، وگمگفهترا نقد کنم و باب جهدال احسهن و  هانن، نقد ممارد برخی تذکّرو 

 ،اوّل .پاسخیسهت بهه اشهااالت صهمری و محتهمایی کهه از طهرف ناقهدان محتهر، گرفتهه شهده اسهت نیدمی

بیشتر اشهااالت محتهمایی از سهمی  ؛الز، به كکر است .نورده شده است هاپاسخ سپس شده،اشااالت طرح 

 .ا،گفتهمطرح شده است که با كکر نا،، نقد ایشان را پاسخ  (یحیدر)ناقد محتر، 

 و پاسخ به آن صوری کتاب هایجنبهمربوط به نقدهای . 2-2

 دیدگاه ناقدان صوری نظراز های مثبت کتاب جنبه. 2-2-5

روان و رساسهت و  ،مهتن کتهاب .تنایهاب اسه تقریبهاًاشهتباهات نگارشهی  .قماعد نگارشی رعایت شده است

 ،حیهدری) و جدید باعث غنهای کهار شهده اسهت. تعدّداستفاده از منابع م .یاب استپیچیده در نن کم عبارات

1131 :4) 

در  .نقش ههادی داشهته باشهد تماندمیزبان کتاب  در نظر دقّت .ساده و در عین حال زیباست ،زبان کتاب 

 .(12 و 11: 1131 ،رجبی) دیگرو ممارد  بیشتر کتب معتبر را دیده است تقریباً نگارش عربی

 شدهمطرح اشکاالت صوری. 2-2-2

اعهال، فارسهی ماننهد  نگهارش ،و کاف پایهانی قطع وصل، هایهمزهعربی در نگارش  الخطّرسمعد، رعایت 

اتی با حهروف فارسهی بهه جهای حهروف ابجهد، مقدّم، نگارش صفحات هاواژه، معادل التین ظامی و نظامیالنّ

بایهد فصهملی داشهته  بهابی ههر بردارییادداشتبرای  کتاب هاییهحاشکتاب،  صحافی فهرست مطالب، کلمة

 (همان ،حیدری) همقدّمكکر  مانند عناوین در فهرست مطالب تارار باشد،
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 پاسخ به اشکاالت صوری. 2-2-9

عربهی در  الخطرسهمماننهد عهد، رعایهت  ؛بخشهی از اشهااالت صهمری :باید گفت در پاسخ به نقدهای فمق

کهه زمهان چهاپ کتهاب  گهرددبرمیبه سازمان سهمت  انهتلسّفم ،و کاف پایانی قطع وصل، هایهمزهنگارش 

ه عربهی سهمت ومهدیر گهر وقهتنن چندین بار که بنهده حتّی ،عربی داشتند هایکتابمشال جدی با چاپ 

که این مشهال برطهرف شهده باشهد بنهده پهس از  امیدوار،های الز، را در این خصمص داده بمد، تذکّربمد، 

و کهم  همچنین صحافی ضهعی  کتهاب ؛ا،کرده مشخّصرا  هاننمشاهده این نم  اغالط همه  چاپ کتاب و

اشهااالت صهمری کهه برخهی  امّا ؛اینجانب خارج بمد ةدهاز ع بردارییادداشتکتاب برای  هایحاشیهبمدن 

د، مطالب به جای حروف ابجد با حهروف فارسهی نمشهته شهده اسهت و نیهز عه فهرست: عبارتند از ،پذیر،می

التههین برخههی  معههادل كکههر عهد، ماننههد نظههامی و النظههامی، اعههال، ازبرخهی  رعایهت وحههدت رویههه در ضههبط

 حیهث ازچینش فهرست مطالب  :باید بگمیم ،فصلی داشته باشد ،بابی هرایناه  دربارة .اصطالحات در پاورقی

خماننهدگان بهاقی  طمری هست کهه ابههامی بهرای و درشت بمدن فمنت عناوین اصلی عناوین فرعی تمرفتگی

 خماهد شد. تجدیدنظر سمّ،ایناه هیچ ابهامی باقی نباشد برای چاپ  باز برای ؛گذاردنمی

بهه  ؛همقدّمه واژةماننهد  ؛تاهرار شهده اسهتبرخی تعبیرهها، داور محتر، گفته بمدند که در فهرست مطالب  

 کلمهة حداقلنورده شمد یا  هممقدّو فصل الز، نیست  باب نغازنظر ایشان این بمده است برای  ،عبارت دیگر

در بخهش نغهازین مطالهب مرسهم، و  همقدّمهو نوردن مهتن  همقدّمه واژةكکهر  که حالیدر  ؛كکر شمد همقدّم

خماههد  مشهخّص کهامالًاسهتاندارد  ههایکتاببرخهی از به  متداول و مستحسن است که این مطلب با مراجعه

 هامقالههکه چرا مثل  اندگرفتهبر این کتاب اشاال  این است که داور محتر، ،در این خصمص ناتة دیگر .شد

به طهمر بسهیار مختصهر گفتهیم کهه  همقدّمما در  .ستاین اشاال وارد نی اواّلً ؟ندارد پیشینة تحقیق هانامهپایانو 

اگهر مها  .ایهمنوردهنا، چندین کتاب را هم  .نشده است تللی کتابی با این اهداف و روش و کارکرد تاکنمن 

 البتّهه ؛شدمیاز پنجاه صفحه  و مقاالت نمشته شده را فقط فهرست بانیم شاید بیش هاکتابتما،  مخماستیمی

اسهتاد ) میرزایهیفرامهرز  اسهتاد دانشهگاه شهیراز(،) میرقهادری اهللفضهلد ماننهد سهیّ ایتجربههتصریح استادان با 

 اسهتادیار تربیهت مهدرس() مهنظمظری دانشیار دانشگاه رازی( و هادی ن) وندزینی ، تمرجدانشگاه بمعلی سینا(

نمشهته نشهده  ههاویژگیکنمن با این  مبنی بر ایناه چنین کتابی تا ،اندکرده بار این کتاب را تدریسکه چندین

االت کتهاب را از جملهه سهخت بزرگمار برخی اشها اناین استاد ،البتّه ؛است گماهی بر نم بمدن کتاب ؛است

ر جهای خهمد بهه ایهن مطلهب ههم اشهاره خهماهم دکهه  اندشده تذکّران مبرای دانشجمی اوّلبمدن مطالب باب 
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کهه بهرای  گمنهههمان ،داننهدمیمستحسهن داشهتن پیشهینه را بهرای کتهاب  ،محتر، ناقدان ،غرض ایناه .(1)کرد

پهس  .وجهمد دارد هم نامهپایانبرای  همقدّمداشتن لزو،  دربارةهمین استحسان  امّا ؛دانندمیمستحسن  نامهپایان

اشهاالی از  نه تنهها ،بنابراین ؛برای مطالب نغازین هر باب و هر فصل ضروریست همقدّمکه  شمدمیجه این نتی

دیگهر از اشهااالت صهمری  یاهی بلاه باید جزو مزایای کتهاب كکهر شهمد. ،شمدمیکتاب ن تمجّهاین بابت م

ایهن  .شهمدمیتطبیقهی دیهده ن یّهاتادباثری از  :اندگفتهجلد کتاب است که  طرح ناقدان محتر،، رکتاب از نظ

 طهمریهمهانطرح روی جلهد نخماسهتند  ،مؤلّ چراکه از  ؛گرددبرمیبه سازمان سمت  اوّلاشاال در درجه 

خهاص و  طهرح ،در سهنمات گذشهته ویهژهبهسازمان سمت  هایکتاب اتّفاقاکثر قریب به  ،شمد دقّتکه اگر 

 البتّهه ؛کننهدمیرح عمهممی بها درج نر، سهمت اکتفها ندارند و به همان ط روی جلدمتناسب با ممضم  کتاب 

خهماهم کهرد  سهعی ،به هر تقدیر ضمن تشار از ناقدان محتهر، .است تنمّ م معممالً هاکتابجلد  نمیزیرنگ

طرح جلد متناسب با ممضم  کتاب طراحی شمد. باز در خصمص طهرح روی جلهد یاهی از  سمّ،چاپ  برای

از دیگهران  قملینقهلکتاب نپرداختید و به جای نن  معرّفیجلد چرا به داوران محتر، گفته است که در پشت 

از دو جهت باعث شگفتی شدید بنهده شهده  محتر، ناقداین سخن  حقیقتاً .ایدنوردهتطبیقی  ادبیّاتدر تعری  

هشهت سهطرش بهه صهراحت بهه  از ده سطر مطلبی که در پشت جلد کتاب نورده شده است دقیقاً اواّلً :است

ههیچ  ثانیهاً .شامل محتمیهات، ههدف و روش و رویاهرد اجمهالی( اختصهاص داده شهده اسهت) کتاب معرّفی

در پشهت جلهد، بهه سهخنی از سهخنان  کجای عالم چنین اصلی وجمد ندارد که درنوردن تعریه  یهک علهم

تبهع نن  نیاز به استدالل و به که مرسم، است قدرننبلاه این امر  ،نن علم استشهاد نشمد هایاستمانهبزرگان و 

تارار کرده اسهت را دو بار  قارر املااان لؤلففحاول املعبارت  ،در پشت جلد مؤلّ که  اندگفتهاستشهاد ندارد. نیز 

 بهاریک ،عبهارت این ،در متن ده سطری چراکه ؛دارد یدقّتاست و حاایت از بی پایهبی کامالًکه این اشاال 

 ؟؟؟؟دانمنمیکجای این تارار مشال دارد  تارار شده است ، و بار دیگر در سطر هشتمسمّ ردر سط

در  .ارجاعهات یادسهت نیسهت که شیمةاین است  ،حیدری تمسّطاز جمله اشااالت صمری گرفته شده  

نری در  .مها هرچهه گشهتیم پیهدا ناهردیم شهدیممی تمجّههتها م زدندمیمثال  چندای کاش  :پاسخ باید بگمیم

برای ایناه اشهتباه  ،ایمکردهسه اثرشان استفاده نیمی هالل از دو یا ی یا غاز جاحظ یا طاهر ماّ مثالًجاهایی که 

پس از كکر اسم جهاحظ، نها،  184 مانند ننچه در صفحة ایمکردههم كکر  را اثر ، نا،مؤلّ در کنار نا،  ؛نشمد

 تنهها ارد دیگهر.و مم ایمکردهچراکه از دیگر نثار او در این کتاب استفاده  ؛ایمنوردهرا هم  بیانالبیان والتف کتاب 
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نشده است که در چهاپ بعهدی  مشخّصطاهر مای، نا، کتابش ارجا  به  در ،26 صفحة همنندر یک ممرد 

 اعمال خماهد شد.

اگهر  کهه مانند ایناه چرا از غنیمی هالل در فهرست منابع سه بار یاد شهده اسهت   ،اشااالتی از این دست 

 اختصاص دهم. هااینباید به اله را مق حجم کلّ ،دهمپاسخ  اشهمهبخماهم به 

 محتوایی کتاب و پاسخ به آن هایجنبهنقدهای مربوط به . 2-9

 کتاب از دید ناقدان محتوایی های مثبتجنبه. 2-9-5

 :  پردازیممیمثبت محتمایی کتاب از نظر داوران نن  هایجنبه ترینمهمدر اینجا به برخی از 

و دارای ستایش  درخمر ،تطبیقی در ایران ادبیّات دربارةبه زبان عربی  ین کتاباوّلبه عنمان  املقاارن األدبکتاب 

 (6: همان) است اهمّیّت

شهده  تهللی بر مبنای یک هدف  کتاب: شماردبرمی گمنهاینرا  کتابمثبت  هایجنبهور محتر، دیگر، دا 

و بررسهی  اوّلر بهاب تطبیقهی د ادبیّهات هاینظریّهه تحهمّلارائه تصمیری کمتاه و تا حدی گمیها از سهیر  است

نظهر در  دقّهتتطبیقهی،  ادبیّهات حهمزةبهه بیشهتر منهابع معتبهر در  مراجعهه ،دوّ،تطبیقی در باب  ادبیّاتمااتب 

 و رعایههت  نگههارش کتههاب و هههادی و الگههم بههمدن نن بههرای دانشههجمیان در امههر نگههارش بههه زبههان عربههی

سهائل جزئهی و ملمهمس بهه شهال بسهیار به سمت م کلّیعلمی در حرکت از مسائل بنیادین و  هایبچارچم

 .(11: رجبی) کندمی خمدنماییمطلمبی در اثر 

 هاآناشکاالت محتوایی کتاب و پاسخ به . 2-9-2

 (2: حيدری) !!منطقی و انسجام است کتاب فاقد نظم: اوّلاشکال 

لهذا  ؛ندارنهد در كههن گمیی ناقد محتر، هیچ تعریفی روشهن از نظهم منطقهی و انسهجا، :اوّلپاسخ به اشکال 

 ادبیّهات نظریّهةنوردن  :گمیهدمی مهثالً ؛است ربطبی کامالً ،زندمیکه برای این عد، نظم و انسجا،  هاییمثال

ایناهه نوردن  یها .نظم کتاب را به هم زده است تطبیقی ادبیّاتتطبیقی اسالمی در کنار مااتب و رویاردهای 

یها ایناهه مفصهل سهخن گفهتن  .جا، کتاب را به هم زده استسنتطبیقی در ایران نظم و ا ادبیّات دربارةمطالبی 

باعث اخالل در نظهم کتهاب  وقمف بر اطالل و دمن و ماتب کالسیک جدید در شعر عربی و فارسی دربارة

یهک نهم  نگهاه  تطبیقهی اسهالمی ادبیّهات نظریّهةزیهرا  ؛از این ممارد ممرد قبمل نیست یکهیچشده است که 

را قبهل از  نظریّههایهن  ثانیهاً .در این باره سخن خماهم گفهت تفصیالًتطبیقی هست که  تادبیّاانه به شناسنسیب

برخهی و را تمسهعه داده  نظریّهبنده این  .اندکردهنیز مطرح  مانند طاهر احمد مای ؛تطبیقی ادبیّاتبنده بزرگان 
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رجها  فهراوان قهرار مهمرد ا پیش از چهاپ کتهاب، ،مقاله برترکه در قالب یک  ا،شاافتهجمانب جدید نن را 

یای از دالیل انتخاب کتاب به عنمان کتاب برتر دانشهگاه تربیهت مهدرس، وجهمد همهین  اصالًو  گرفته است

  .در نن بمده است نظریّه

 تطبیقهی ادبیّهات نامهةکهاوش مجلّهةدر  را کتهاب در قالب سه صهفحه، ناقد محتر،دو  ازکه پیش  وندزینی 

شهمار  در( تطبیقهی اسهالمی ادبیّهات نظریّهة) ایهن بخهش از کتهاب: دههدمهیچنهین نظهر  ،ارزیابی کرده اسهت

 ؛(122: 1131) شهمداست و در نثار مشابه عربهی چنهین گفتارههایی بهه نهدرت یافهت مهی مؤلّ های نمنوری

کنار سایر مااتب در یک کتاب دانشگاهی نه تنها باعهث اخهالل در نظهم کتهاب در  نظریّهطرح این  ،بنابراین

وقمف بهر اطهالل  دربارةبیان تفصیلی همچنین اتها، مربمط به  .تامیل کرده است را نناه نظم بل ،نشده است

چراکهه کتهاب نممزشهی اقتضهایش همهین اسهت تها  ؛پذیرفته نیست وجههیچدمن و ماتب کالسی جدید به 

 حهالههر  بهه ؛ابدتطبیقی دری ادبیّاتتا خمد ممارد اشتراک و افتراق را از منظر  قرار گیرد در جمّ کامالًدانشجم 

 تمها، مباحهث مههمّ تقریباًشده است که در بخش نظری  تللی در دو بخش نظری و عملی  اواّلً کتاب حاضر

از جملهه داور  اسهتادان سهایرنورده شده است که اعجاب  نظیرکم و تسلسل تاریخی سیر ترتیبی یک بانظری 

 .برانگیخته استرا  (11: رجبی) دیگر

در مکاتـ   توانـدنمیاصـولی نـدارد و  و تطبيقی اسالمی هيچ حـد و مـرز بيّاتاد نظریّة: دوّماشکال 

 (2: حيدری) !!!شودمیاسالمی را شامل  ادبيّاتتطبيق دو  صرفاً ؟؟تطبيقی جایگاهی داشته باشد ادبيّات

لعه مطا دقّتاین بخش از کتاب را به  ،این است که داور محتر، ةدهندنشان ،این اشاال :دوّمپاسخ به اشکال 

 مؤلّه  ،به عبارت دیگهر ؛گرفته استننظر  در راممجمد در نن و ابهامات احتمالی و اگرها  امّا ،قیدهانارده و 

 داوربهه زعهم ) نظریّههو مرز بهمدن ایهن  حدبی دربارةدفع دخل مقدر کرده و هر نم  ابها، احتمالی  ،پیشاپیش

یهه اوّلسهطر  ،نهمد و دو صهفحةپهاراگراف نخهر در  ننچهه ویژهبه ؛از ساحت کتاب دور کرده است ( رامحتر،

ایهن  خماههدمینمده اسهت همهه و همهه  گیرینتیجهراگراف پایانی همان صفحه که به عنمان او پصد  صفحة

خهمد  تطبیقهی دارد کهه ادبیّهاتو پیار بهمدن  دربیانه به شناسنسیبنگاه  اواّلً ،نظریّهمطلب را برساند که این 

یهک  رگمهکتهاب  از جملهه ؛اندنمشهتهی هم در این زمینه لمستق هایکتابو  اندهکردبه نن اعتراف  هاغربی

نداشهتن  مسهتقل و مشهخّص همیّهتدر نن بهه  مؤلّه کهه  2چهاکراورتی اسهپیماکجایهاتری  نمشتة 1ندیسیپلی

                                                             
1. Death of a Discipline 

2. Gayatri Chakravorty Spivak 
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کهه باعهث گسهترش  نمریاا تطبیقی ادبیّاتهای جدید در ماتب نظریّهپس از پیدایش  ویژهبه ،تطبیقی ادبیّات

طبیقهی را دریهک ت ادبیّهاتما  ،در چنین وانفسایی نیا بنابراین ؛کندمیتطبیقی شده است اشاره  ادبیّات رویهیب

رویاهردی  بانیم و رویارد جدید خمدمهان را ارائهه بهدیم؟ شناسینسیب نباید ایدانشگاهیکتاب نممزشی 

طهرف دیگهر مگهر در شهمرای ، از انهدبردهدر جهان عرب پیش از ما بهه ضهرورت نن پهی  نظرانصاحبکه 

در  به مسائل فرهنگ ملهی و اسهالمی خمدمهان نیسهت؟ تمجّهمثبت یک کتاب  هایجنبهبررسی متمن یای از 

از کتاب و نیز بهه مطالعهه مقالهه مسهتقل  به مطالعه دقیق این بخش کنممیاینجا داور محتر، را بار دیگر دعمت 

گهامی مههم در ) تطبیقهی اسهالمی ادبیّهات نظریّهةاب( به نا، کت تللی دو سال قبل از ) 23اینجانب که در سال 

( چهاپ شهده 14 ةشهمار) عربهی ادبیّاتانجمن ایرانی زبان و  مجلّةدر  تطبیقی( ادبیّاتراستای نسیب زدایی از 

 .بپرهیزند ،حد و مرزی ندارد هیچ نظریّهکیلمیی مانند ایناه این  و کلّی هایقضاوتتا از  است

را بـه چـالک کشـيده د انسجام مطال  ضرورت ندار تطبيقی در ایران ادبيّاتتفصيلی  بيان: سوّماشکال 

 (همان) ؟؟است

 1 صهفحة) کتاب همقدّمسفارش کنم که ناقد محتر، را  اواّلًدر پاسخ به این اشاال باید  :سوّمپاسخ به اشکال 

 ؛ در ننجهامطالعهه کننهد تدقّهبهه  ممرد اشاره قهرار گرفتهه، فصل هر( را ننجا که اهداف نوردن نخرین سطر

میهان عربهی و  که اشتراکات فرهنگی و ادبی مشترک ایمگفتهتطبیقی در ایران  ادبیّات هدف از نوردن دربارة

 گیریشهالهنگا، بحهث و بررسهی از رونهد و مراحهل  ایرانی و استاد که یک دانشجم کندمیفرهنگی اقتضا 

تها سرگذشهت و  ؛داشهته باشهد نگهاهینیمدر ایهران ههم  تطبیقهی ادبیّهاتتطبیقی در جههان عهرب، بهه  ادبیّات

گرفته در ایران در چنهد بیشتر تحقیقات عملی صمرت ،دیگراز طرف  .سرنمشت این علم در ایران را هم بداند

 ادبیّهاتتحقیقاتی که به دلیهل عهد، برخهمرداری از مبهانی نظهری  .عربی و فارسی است ادبیّاتاخیر میان  دهة

کهه چگمنهه  یابهددرمیلذا مخاطب این فصل با مطالعهه نن بهه سههملت  ؛هستند شناسیسیبن نیازمند ،تطبیقی

امهری کهه بهه نهم   .شهمندمییک علم غربی پس از طی مراحل مختل  وارد یک کشهمر شهرقی و اسهالمی 

تطبیقهی جههان  ادبیّهات سرشناس ةچهر) حسا، الخطیب مثالً ؛دیگر هم رعایت شده است هایکتابدیگر در 

تطبیقی در کشمرهایی مانند ژاپهن،  ادبیّات وضعیّتبه  نگاهینیم، املقارن عربیا وعاملیاا األدبآفاق در کتاب عرب( 

ایهن کشهمرها تمجیهه علمهی و  دربهارةقضهیه پس اگر  ،اندازدمی یاای شمالی و نمریاای التین و...هند، نمر

 .ردی داایران از تمجیه بیشتر دربارة اًمطمئنّ ،منطقی دارد
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معاصـر فارسـی و عربـی بـا  ادبيّـاتکالسيک جدید در اصول مکت  ادبی  بيان تفصيلی: چهارماشکال 

 (همان) عنوان فصل ناهماهنگ است؟

پهر کهردن صهفحات  و نمیسهیمقالهحاکی از این است کهه سهمز  ،این اشاال حقیقتاً :پاسخ به اشکال چهارم

در عنهمان ایهن  حتّی ،به خمد اجازه نداده است که طمریبه  ؛كهن و ضمیر ناقد محتر، را پر کرده است ،مقاله

 شامل پروپهمزال، ؛در تحقیقات دانشگاهی هاعنماناین داشته باشد تا چه رسد به محتمای نن. ننظر  دقّتفصل 

حهاوی دو بخهش  ،این فصل عنمان .معروف و جا افتاده است که نیاز به تمضیح ندارد قدرنن و مقاله نامهپایان

اصهمل  مستلز، نشنایی با املعاصاری  يالفارساو  عر العريبالشف  لاالسیایة اجلریرة يفاملررسة ایعنی  ،عنمان اوّلاست بخش 

رسهی و فا عربهی معاصهر عصهر نهضهت ادبیّهاتسپس چگمنگی این ماتب در  اواّلًدر غرب  ادبی این ماتب

روی دو اصهلی  تمرکهزکهه  کندمیاقتضا  این عنمان که در داخل پرانتز قرار گرفته است دوّ،بخش  امّا ،است

معاصهر عربهی و فارسهی بایهد  شهعر درعنمان نمایندگان این ماتهب  به( بهار الشعراملکاحمد شمقی و ) شاعر

این فصل، چهار صفحه بهه  صفحةیعنی از هفده  ؛در این فصل از کتاب انجا، شده است عمالًکاری که  .باشد

 .نن راتمؤخّات و مقدّمتطبیق عملی و  هاصمل این ماتب ادبی اختصاص پیدا کرده و سیزده صفحه ب
 منفی گذاشـته اسـت!!! تأثيروقوف بر اطالل و دمن بر انسجام مطال   دربارةتفصيلی  بيان: اشکال پنجم

 (همان)

و نن  کنممهی بسهندهاست که فقط به نوردن یهک جملهه  اساسبی قدرنناین اشاال  :پاسخ به اشکال پنجم

وقهمف بهر اطهالل و دمهن در  پدیهدة حدود هفهده صهفحه بهه بررسهی ،صلمحتمای این ف صفحةایناه از سی 

و حدود سیزده صفحه بهه ظههمر  دارداختصاص  ،عربی که ممجد و ممطن اصلی این پدیده بمده است ادبیّات

عربهی بهر  اثرگهذاری از ننجا کهه .فارسی اختصاص پیدا کرده است ادبیّاتو حضمر و استمرار این پدیده در 

شعری فراوان، کار تطبیق جزئهی بهر  هاینممنهین پدیده واضح و نشاار است با نوردن فارسی در خصمص ا

 افهزون .ایمگذاشتهرس این دمدرّس را بر عهده دانشجم و قبل از نن بر عهده استاد اساس مبانی ماتب فرانسه 

ورود و  کلّهیط به خطم ،گیرینتیجهدر بخش  ویژهبهصفحات و  الیالبهفصل و هم در  همقدّمدر  همنن، بر 

زیهر تا مخاطبان کتاب  ایمکردهفارسی و چگمنگی استقبال ادبای ایرانی از نن اشاره  ادبیّاتنفمك این پدیده به 

حجهم  ،دادمهیکتهاب انجها،  مؤلّه اگر همه این کارهها را  چراکه ؛تحلیل کارگاهی کنند ،سنظر استاد مدرّ

کتهاب  تهللی مها،  ههدف ،تهرمهمنن  ازو  ثانیهاً .رفهتمیکتاب از اسهتاندارد کتهاب نممزشهی سهمت فراتهر 

نهه در  ،شهمدمیاه دور تعقیهب ر زا نمهمزش وپیا، نمر  هایدانشگاه درهدفی که بیشتر  ؛نبمده است خمدنممز

 دولتی حضمری. هایدانشگاه
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 (1: همان) !!آیدمییک نقص به حساب  استفاده از منابع التين در یک علم غربی عدم: اشکال ششم

انگلیسهی نن انهدازه بهمد کهه  ویهژهبههالتهین  هایزبان دربارة ،ای کاش سماد زبانی من :ششمبه اشکال پاسخ 

عمهل  عربهی و فارسهی() به شالی که در این کتاب از طریق مطالعه منابع غیهر التهینرا  اوّلبتمانم منابع دست 

، و در حد یک کتهاب درسهی نفتهابی خمدرا به اندازه تمان  تطبیقی ادبیّاتو ابهامات  نمک کشیشیره ا،کرده

که سهماد انگلیسهی مهن کمتهر از خیلهی از  دانممینیک  نیز این را امّاحی  که این اندازه سماد ندار،  امّا ،کنم

بهه  امّها ؛به نن داشته باشند نیسهت تسلّطبدون ایناه  کنندمیفهرست منابع خمد را پر از منابع التین کسانی که 

باشهم از نن  برنیامهدهحهد نقهد نن  در وه و نخماهم داد که منبعی را که خمب نفهمیده خمد این اجازه را نداد

کهه بهدون  ههاییننهمگهی چهه  را( بهر منهابع التهین تسلّطعد، ) این نقص امیدوار، ،هر حال به .استفاده کنم

در نینهده  ،دهنهدنمهیارجها   تسهلّطامثهال بنهده کهه بهدون  چه و دهندمیارجا   هاننبر منابع التین به  تسلّط

 کنیم. برطرف
 (همان) !!آیدمییک نقص به حساب  بسيار کم از مقاالت علمی پژوهشی استفاده: اشکال هفتم

معتبهر عربهی و  ةمقاله 24این کتاب از  تللی در  اواّلً :در پاسخ به این اشاال باید گفت :اشکال هفتمپاسخ به 

فهرسهت منهابع را مهرور  دادنهدمیتر، بهر خهمد زحمهت داور مح رفتمیشده است که انتظار  استفادهفارسی 

کهه بنهده  شهمدمیلزو، ارجا  به مقاالت علمی پژوهشی بیشتر در بخش نظری کتاب احساس  ثانیاً .کردندمی

کهه بهه زبهان عربهی و فارسهی  درخهمریمقاله  تعداد مقاله، این از بیشتر ،ین این کتابوو تد تللی در سنمات 

 ایمقالههسراغ دارنهد کهه در منهابع غیهر را در باب مسائل نظری کتاب  ایمقاله ،محتر، ناگر ناقدا .باشد ندید،

، ناقهدان محتهر، انهتلسّهفم .استفاده کنهیم هاننبعدی کتاب از  هایچاپفرمایند تا در  معرّفیبنده وجمد ندارد 

بهه صهمرت  قهبالًی از منابع کتابی خیل ،ناهای ناتة دیگر .اندناردهكکر به عنمان نممنه  قابل استنادی را نا، مقالة

چهاپ و  مؤلّه در قالب کتابی از طرف خمد همهان  بعداًچاپ شده  از طرف نمیسنده کتابو سخنرانی  مقاله

فرهنگسهتان زبهان  مجلّةمانند  تطبیقی ادبیّات حمزةمجالت داخلی  در اخیردر چند سال  البتّه .منتشر شده است

چهاپ نامهة ادبیّهات تطبیقهی دانشهگاه رازی مدرّس و کهاوشبیقی تربیت تط ادبیّات هایپژوهش مجلّة فارسی،

بهه قبهل از چهاپ  ههاننتاریخ چاپ اغلهب  که استتطبیقی  ادبیّاتحاوی مطالب خمبی در  بعضاًکه  شمدمی

 .گرددبرمی 31کتاب در سال 
 غنيمی هاللیک منبع مانند  به تعدّدارجاعات م: اشکال هشتم

ماننهد حسها،  ؛بهه زبهان عربهی بهه تصهریح بزرگهانی ی فرانسههسنّتماتب اصمل  بارةدر :پاسخ به اشکال هشتم

 گمیهارد بالمنهاز  شهاگرد) هیچ کتابی به اندازه کتاب غنیمی هالل ،و عبد النبی اصطی  الخطیب، عبده عبمد
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ر شهماره د ایمقالههمطلهب را در  خمردار نیست و ما اینعلمی بر دقّتت و از جامعیّ (تطبیقی عربی ادبیّاتدر 

 در و جایگهاه او غنیمهی ههالل محمّد) کردیماثبات مدرّس بیت رتطبیقی ت ادبیّات زبان و هایپژوهش مجلّة 4

تطبیقهی در جههان  ادبیّهات نظرانصهاحبکه خیلی از  عربی، خلیل پروینی و نعیمه پراندوجی( تطبیقی ادبیّات

بیشهترین  کالسیک فرانسهههنگا، صحبت از اصمل ماتب ما هم  ،بنابراین ؛اندبمدهشاگرد غنیمی هالل  ،عرب

از حیهث روشهی  ،مسهئله اینشاید  .ایمدادهغنیمی هالل  محمّدبه نثار  را هانن تریندرپیپی بعضاًو ارجاعات 

 تهرمهممنبهع  وقتهی ،از نظر علمی ،از طرف دیگر امّا ،زیاد جالب نباشد شمدمیتحقیقی که به دانشجم یاد داده 

نیست که انسان به جای ارجها  بهه  ایچارهدیگر  ،دست استاد بسته است ،به عبارت دیگر ؛مد ندارداز این وج

در کتهاب  عبهده عبهمدماننهد  ؛عربی هایکتاب انمؤلّفامری که  .ارجا  دهد غنیمی هالل() استادشاگردان، به 

بهه  کافیسهت ،اندداده نن را انجا، ملیااعااملقارن عربیاا و  األدبآفاق در  و حسا، الخطیب آفاقاملقارن مشاالت و  األدب

نهه بهار ) ماتب فرانسه پشت سر هم عبده عبمد مراجعه کنید که او هنگا، صحبت از اصمل املقاارن األدبکتاب 

تطبیقهی را در خهارج یهاد  ادبیّهاتههم کهه  هاننگمیی که  .دهندمیبه غنیمی هالل ارجا   (12 تا 3 ةاز صفح

ناقهد محتهر،  (12-3: 1333 عبهمد،) .اندنیافتهجز ارجا  به غنیمی هالل  ایچارهستند و به منابع نشنا ه اندگرفته

 ابن ندیم ارجها  داده اسهت؟ الفهرستچهار بار به  183 ةکتاب در صفح مؤلّ مثال دیگری زده است که چرا 

ممضهم  ایهن گهمیی  ،ولی از ننجا ناقد محتر، ،واضح است که نیازی به تارار ندارد قدرنناین پرسش  پاسخ

تطبیقهی در کتهاب  ادبیّهاتاز  هایینشانهکه  کنیممی ادّعاوقتی ما  :گمیممی ؛نشده است تمجّهخمب مرا فصل 

گهمیی کهه بهرای  ؟دههیمارجها   الفهرستممارد باید به چه منبعی جز خمد  گمنهوجمد دارد ما در این الفهرست

 .دهیممیمنبع دیگری ارجا  استشهاد به اشعار حافظ، به جای ارجا  به دیمان وی به 

 (همان) !!علمی رعایت نشده است طرفیبی: اشکال نهم

گهمیی از  .علمی نزده اسهت طرفیبیهیچ مثالی دال بر عد، رعایت  ،ناقد محتر، انهتلسّفم :پاسخ به اشکال نهم

 مؤلّه سهمی علمی از  طرفیبیبررسی متمن مربمط به میزان رعایت  اورید هایفر،ننجا که یای از بندهای 

چه دلیلی دارد کهه انسهان مطلبهی را بهدون  وگرنه ؛نباشد پاسخبیبند  این اندخماستهبمده است که ناقد محتر، 

ناقد محتهر، را عهالوه شده است که  ادّعاتطبیقی اسالمی باعث طرح این  ادبیّات نظریّة احتماالً ،کند ادّعامثال 

کتهاب و  مؤلّ شخصی  اظهارنظرهای بله ،دهممیارجا  و ر این فصل به پاسخ شماره یک و دبر قرائت مارّ

بها ناقهد محتهر،  دهنهب ،علمهی گذاشهته شهمد طرفهیبیسمگیرهای فرهنگی ایشان اگر به حساب عد، رعایهت 

 هستم. عقیدههم
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 (همان: حيدری و همان: رجبی) !!فاقد پرسک است کتاب: اشکال دهم

 مرسم، است باشهد هامقاله بعضاًو  هانامهپایانند ننچه در اگر منظمر از طرح پرسش مان :پاسخ به اشکال دهم

 کهه حهالیدر  و... تحقیهق روش ،هافرضهیهماننهد  ؛باشهد هاننکتاب مانند  هایبخشهمه باید در این صمرت 

کهه  هایینامههپایان معمهمالًلهذا  ؛درنورد نامههپایاناهل نظر معتقدند باید کتهاب را از حالهت خشهک و قهالبی 

کتهاب در  امّها؛ دربیاوریهد نامههپایاننن را از حالهت  کننهدمیتمصیه  انمؤلّفبه  شمدمیانتشارات چاپ  تمسّط

به طمر غیهر مسهتقیم القها دیگر  هایبخشو هم در  همقدّمهم در  ی راتعدّدم هایپرسشقالب جمالت خبری 

 شمد. دقّت همقدّم 4-2کافیست به صفحات  ،کندمی

ایهن اشهاال را  البتّهه ؛ن پرسش در کتاب، نداشتن تمرین در قالب پرسهش اسهتمنظمر حیدری از فقدا امّا 

 بیشهتر :بایهد بگهمیم پاسهخ ایشهان، در .انهدگرفته ،در نقد مختصری که بر کتاب بنده نمشته بمدند هم وندزینی

 پرسهش فاقهد ،و ماننهد نن خهارجی هایزباننممزش  ةحمز در به جز مختل  هایرشته در سمت هایکتاب

در سهازمان سهمت و بهه منظهمر نمهمزش در دوره لیسهانس  هاکتاباین  حالی کهدر  .قالب تمارین هستنددر 

 .جسهتجم نانهیم ایکلیشهه سؤالما باید جنبه نممزشی کتاب را همیشه در قالب چند  ،بنابراین ؛اندشدهتدوین 

است که فرصهت و  دیگریای هفرهنگی و معرفتی به چیز هایحمزه در ویژهبهنممزشی یک کتاب  هایجنبه

تهدوین کتهاب بهرای که  ا،کردهدر این مقاله تارار  دیگر، بارهااز طرف  .در اینجا نیست هاننرخصت طرح 

نمهمزش از راه دور دارنهد  پیا، نمر کهه جنبهة هایدانشگاهدولتی حضمری، با تدوین کتاب برای  هایدانشگاه

یها ننچهه حاهم  شهمدمیممزش یک زبان خارجی تهدوین نوقتی یک کتاب برای  ،البتّه ؛تفاوت اساسی دارد

نخرین ناته در این باب ایناهه ایهن  .و تمرین ضروری است پرسشنوردن  ،دارد را نممزش زبان هایکتاب

 و هم در این مقاله. ا،گفتهاین مطلب را هم در داخل کتاب  .کتاب فقط برای دانشجمیان نمشته نشده است

 !!کتـاب اسـت هـاینقصیکـی از  فصـل هـر پایـان در بنـدیجمعو  خالصه نداشتن: اشکال یازدهم

 (همان: حيدری)

کتهاب بها  هایفصل اتّفاقچراکه قریب به  ؛است یک اتها، نشااراین اشاال  انهتلسّفم :پاسخ اشکال یازدهم

ه یک نگهاه گهذرا به .مختصر و بیان دیدگاه شخصی پایان یافته است گیرینتیجهه منظمر یک قلم نمیسنده و ب

ماننهد ههادی نظهری  تخصّهصطرف دیگر برخی از هماهاران م از .سازدمی برمالاین حقیقت را  هافصلپایان 

 ههاتحلیلو  شخصهی نظهرکتاب حاضر را، ابراز  هایبرجستگییای از  اندکردهکه این کتاب را مطالعه  منظم

 د.ایشان خماهد نم نظردر ادامه این مقاله عین که  داندمیاز سمی نمیسنده 
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به روابـ  تـاری ی عربـی و فارسـی  ای کاش تطبيقی اسالمی ادبيّات نظریّةبه جای : اشکال دوازدهم

 (همان) !!شدمیپرداخته 

تنهاق  و اغتشهاش  ،، باعث شده اسهتبمدن ناقدان محتر، تخصّصغیر م انهتلسّفم :پاسخ به اشکال دوازدهم

بهه نیاهی  فهمیدنهدمیتطبیقهی اسهالمی را خهمب  ادبیّهات ةنظریّه ،اگهر ایهن دوسهتان ؛در نظراتشان دیده شمد

بهه روابهط تهاریخی  ایست ضهروری بهرای پهرداختن همقدّمتطبیقی اسالمی،  ادبیّاتکه پرداختن به  دانستندمی

 ادبیّهات و اهتما، بیشهتر بهه تمجّهتطبیقی اسالمی نزد پیشگامانش  ادبیّاتچراکه باطن و جمهر  ؛عربی و فارسی

ملهل اسهالمی بهه  ادبیّهاتدعهمت بهه اهتمها، بهه  ؛که در متن کتاب هم گفتیم طمرهمان ،البتّه ؛ملل اسالمیست

تطبیقی اسهت  ادبیّاتانه به شناسنسیبنم  نگاه  کبلاه ی ،غرب نیست ادبیّات بررسی معنای دعمت به ترک

 قاارناملالمی سااإل األدب ة يفمقرفماضیح داده شده است. طاهر مای در کتاب مکه جزئیات این امر در متن کتاب ت
 ویهژهبههملهل اسهالمی  ادبیّهاتاسالمی به بررسی روابط  تطبیقی ادبیّات نظریّةپس از طرح  در چند صد صفحه

 ههاایناز  .نمد ههم پهیش ماسهت ،صد نمد کهچمن بنابراین بعد( به 3: 1334 مای،) .پردازدمیعربی و فارسی 

بر اطالل و دمهن(  وقمفلیلی و مجنمن و  ةقصّ) قیتطبی ایهبخش تطبیقی کتاب، دو ممرد از نممنه گذشته در

 .پردازدمی ادبیّاتدو  تاریخی به طمر مستقیم به بررسی روابط

 (همان) !!های الزم در یک کتاب آموزشیرعایت تکنيک عدم رعایت سرفصل، عدم: اشکال سيزدهم

کهرده و تمها، محمرههای وزارت علهم، را رعایهت  هایسرفصلنه تنها  ،این کتاب :پاسخ به اشکال سيزدهم

خیلهی فراتهر  مطهالبی تطبیقی، ادبیّاتبلاه با یک نظم و ترتیب و نگاه هدفمند به  ؛را شامل شده است سرفصل

و من مطمئنم برخی مطالب کتاب بهرای برخهی  مناسب استاستادان فقط برای  کهاز سرفصل را نورده است 

کهه ایهن کتهاب تنهها بهرای  ا،نمشهته همقدّمه ه كکهر اسهت کهه مهن در. الز، بهاستادان جمان هم سخت اسهت

درست است که در سخن سمت، جامعه هدف این کتهاب را فقهط دانشهجمیان  .دانشجمیان نمشته نشده است

 همقدّمهعربهی، در  ههایگروهتطبیقهی در  ادبیّهات وضعیّتبا نگاهی از  مؤلّ خمد بنده به عنمان  امّا ،اندنمشته

 کنهدمیلذا استاد محتر، که این کتهاب را تهدریس  ؛ا برای دانشجمیان نیستکه این کتاب تنه ا،کردهتصریح 

 امّها ؛ضروریسهت دوره کارشناسهی برای دانشجمیاندر بخش نظری  ویژهبه از کتاب یباید بداند که چه مطالب

 شهدمیرا رعایت نارده است ای کاش گفته  نممزشالز، در  هایتانیکاین کتاب  ؛ایناه گفته شده است

در پایان هر فصل یا بخهش اسهت کهه  الز، چیست، نیا منظمر قرار دادن چند تمرین هایتانیکنظمر از که م

کتهاب  حهالی کههدر  دهدمیکتاب را به سطح یک کتاب نممزشی صرف تقلیل  اهمّیّتباید بگمیم این کار 
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 ؛پذیرفتهه نیسهت وجههههیچبهه  اسهتروش نممزشهی  گمنههیچایناه کتاب فاقد  امّا دارد؛ این ازنگاهی فراتر 

بهرای  ؛نممزشهی اسهت هایجنبههواجهد  ،کتاب هم در بخش نظری و هم در بخش عملی به طمر غیر مستقیم

تیتری به نا، مجهاالت البحهث و ماننهد نن نورده شهده اسهت کهه  ،تطبیقی ادبیّاتاز مااتب  سخنهنگا، مثال 

به تحقیق بپردازنهد، ایهن امهر بهه وضهمح  ر ننجاد شدهمعرّفی تمجاال دربارةاز دانشجم بخماهد  تماندمیاستاد 

 رمطههمهان امّها ؛نممزشهی دارد ةجنبه عمالً. بخش عملی کتاب هم کندمیخمدنمایی  کامالًدر ماتب فرانسه 

بلاه این استاد  ؛پیا، نمری و نممزش از راه دور نیست ةنممزشی نن به شیم ةجنب ؛که پیش از این عرض کرد،

الز، بهه  ،البتّهه ؛کنهدمیتطبیقی تبدیل  ادبیّات، کالس را به کارگاه هانممنهملی است که با تدریس علمی و ع

 ةتا فایهد دهم قراررا در پایان هر فصل یا پایان کتاب  هاییرسشپ ،سمّ،بنده تصمیم دار، در چاپ  ؛كکر است

 بیشتر باشد. ،کنندمیتطبیقی را تدریس  ادبیّاتکه  تخصّصغیر م استادان نیزنممزشی نن برای دانشجمیان و 

 (همان) تطبيقی ادبيّاتدر  نوین هایگرایکبه برخی از  نپرداختن: اشکال چهاردهم

 ادبیّهاتنهمین در  ههایگرایشکهه منظهمر از  زدندمیمثال  ،ای کاش داوران محتر، :همدپاسخ اشکال چهار

کتهاب  63 صفحةان در مگر این بزرگمار .کردیممیتا ما هم استفاده  ؟چیست که در این کتاب نیامده تطبیقی

 گذاریشهمارهر صهفحه بهه صهمرت که در قالهب چهها اندندیدهرا  املقاارن ياالمریا األدب جماالت مستجرة يف تیتر

تطبیقهی پرداختهه اسهت؟ مهن  ادبیّات نمین مطرح در هایگرایشمفصل به نخرین ممضمعات و  تقریباً شده و

تنهها یهک دلیهل  البتّههداشهته باشهد؟ بهه چهه ههدفی؟  ینگرسهطحی همههاینچرا یک استاد دانشگاه  :دانمنمی

 نظریّهاتبها  ادبیّات رابطه با تاریخ نممزش، ادبیّات رابطه مانندفهم ممضمعاتی  ایناهو نن  دداشته باش تمانمی

 رابطهه ،شهدنجهانیجههانی و  ادبیّهات فرهنگهی، مطالعهات استعماری،معناشناسی، پسا نشانه مختل  خمانش،

 و فرامتنیهت ،ترامتنیهت اجتمهاعی، هایشهباه ،جمعیارتبهاط وسهایلگ تانملمژیک، انقهالب با فرهن ادبیّات

تطبیقی مطرح شهده  ادبیّاتنمین  هایگرایشحقمق مالایت ادبی که همگی در این کتاب به عنمان بخشی از 

جهای  مّهاا ؛برنیاینهدعهده فهماندن و تهدریس نن  از ،نن و بالطبع و به تبع برای این دوستان سخت استاست 

برای به ثمهر  زیادی دقّتوقت و کتابی بپردازند که سطحی به نقد  انددادهاست که به خمد اجازه  تلسّ بسی 

 نظریّهةنهمین ماننهد  ههایگرایششده است. در بخش تطبیق هم کتاب حاضهر بهه برخهی از صرف نشستن نن 

ناقدان محتر، به دور مانهده  داز دی انهسّفتلمشناسی( پرداخته است که صمرولمجیا یا تصمیر) اآلخرنا و أتلقی و 

نمین در قالب تطبیهق  هایگرایش ةبه هم ،دادمیدیگر اجازه  هایمحدودیت. اگر حجم کتاب و برخی است
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انجها، مهدرّس دکتهرای تربیهت  ارشهد و در مقطع تطبیقی ادبیّاتهمان کاری که در تدریس  ؛پرداختممیهم 

 .دهممی

 (همان ،رجبی) !!؟بيقی علم یا هنرتط ادبيّات: اشکال پانزدهم

هنر بهمدن نن تردیهد  دربارة امّا ؛تطبیقی را قبمل دارند ادبیّاتعلم بمدن  ،ناقد محتر، :پاسخ به اشکال پانزدهم

که نقد ادبهی ههم علهم اسهت و  طمرهمان تطبیقی هم علم است و هم هنر؛ ادبیّات :در پاسخ باید بگمیم .دارند

که بهه تحلیهل و نقهد نن  ادبیّات هایشاخهسایر  امّا ،فقط هنر است ابداعی هست که اتادبیّهم هنر، این خمد 

 تهلثیرتحت  چراکه ؛و هم هنر هم علم هستند هااینتطبیقی  ادبیّات، نقد ادبی و ادبیّاتمانند تاریخ  ؛پردازندمی

و  تحلیلگهرشهخص نیهز از نن جههت کهه  وهسهتند علمهی  دارای مناه  مختله  علمی مختل  رویاردهای

ادبهی را  ههایظرافتو  ههازیبایی ،در مقا، تطبیقخمب فهمیده و چشیده باشد تا بتماند را  ادبیّاتتطبیقگر باید 

بهه نقهل از دانییهل کتهاب  12 صهفحة در باشهد. هنرمنهدمنتقل کند به عبارت دیگر شخص تطبیقگر باید خهمد 

یهاد  ی( الفهن المنهجهی) روشمندتطبیقی به عنمان هنر  ادبیّاتکه به صراحت از  ایمنوردهمتنی را  1مجباهنری 

منهابع  البتّهه(. 12: 1333 باجم، ر.ک:) ...پردازدمیو مانند نن  تلثیرکه به بررسی روابط تشابه، تقارب و  کندمی

انشهائی و  ادبیّهاتو تقسهیم نن بهه  ادبیّهاتو نقد ادبی هنگامی کهه بهه تعریه   ادبیّاتتاریخ  فراوانی در حمزة

و نقد ادبهی را نهمعی هنهر  ادبیّاتتحلیلی مانند تاریخ  - تمصیفی ادبیّات ؛پردازندمیتحلیلی  -تمصیفی  یّاتادب

نن را نچشهیده باشهند از  ههایزیبایی ادبیّاتو ناقد ادبی تا  ادبیّاتچراکه ممرخ  ؛نورندمیبه حساب  ادبیّاتو 

بها کسهر را ( صهادق ) مقهارنیعنهی ادیهب  ؛ادبهیتطبیقگر  دربارةعین همین حام  .نیندبرنمیعهده کار خمد 

 .کنیمنمیرعایت اختصار نا، نن منابع را كکر  علّتما در اینجا به  است.

 (همان) !!!شودمیدری که باز ن باب تطبيقی() باب چهارم: اشکال شانزدهم

ایهن اسهت کهه  ،ابدر پاسخ به این اشاال باید بگمییم که یای از امتیازات این کت :پاسخ به اشکال شانزدهم

و در مباحث عملی فقط بهه بررسهی داد و سهتد میهان  حاوی مباحث عملی هم هست ،عالوه بر مباحث نظری

 ههایکتاب اتّفهاقدر اکثر قریب به امری که  - میان نن دو اکتفا نشده است تلثّرو  تلثیركکر و  فارسی عربی و

مانند ننچهه در  ؛غرب هم پرداخته شده است ادبیّاتا عربی ب ادبیّاتبلاه به رابطه  - است گمنهایننمشته شده 

فرهنهگ مهرد،  تصمیر شناسی در یک رمان عربی مربمط بهه و نیز به بررسیمده است داستان حی بن یقظان ن

و در بررسی ماتب کالسهیک جدیهد، عهالوه بهر ماتهب نمریاهایی بهه ماتهب  افغانستان پرداخته شده است

                                                             
1. Daniyel Henry Bajo 
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در ادب عربهی و  لیلی و مجنمن و وقمف بر اطالل و دمهن قصّةبررسی  در .روپای شرقی هم اشاره شده استا

 تلقی هم پرداختهه شهده اسهت کهه نگهاهی فراتهر از و جدیهدتر نظریّة به ،تلثّرو  تلثیر بررسی برفارسی، عالوه 

. ای کهاش داندنمیرا باالتر  اثرگذار ادبیّاتو  شمدمینگاه منفی ن ،اثرپذیر ادبیّاتدیگر به  ،در این نگاه .است

از یهک کتهابی کهه  امّها ،شدمیفمق به طمر تفصیل تمضیح داده  ممارد از هریک تا دادمیمجال کتاب اجازه 

ننچهه بهه نها، پاسهخ بهه  انتظار نابجاییست. انتظار تفصیل بیش از این ،باید در حدود دویست صفحه نمشته شمد

اسهت دیهدگاه  الز، ننچهه گفتهه شهد، تلییهدبرای تقمیت و  امّا ؛بمدکتاب  مؤلّ اشااالت مطرح شد از دید 

 انهدکردهتطبیقی که کتاب حاضر را هم مطالعه و ههم تهدریس  ادبیّات حمزةدر  تخصّصبرخی از همااران م

 .مشک ننست که ببمید نه نناه عطار بگمید چراکه ؛نیز بیاوریم

 . نتيجه9
کنم، اینجانهب پهس از مطالعهه دقیهق ا، داد، عرض میبندی از نقدی که بر دو نقد انجدر پایان بار دیگر و به عنمان جمع

وهم از بهاب طهمبی لمهن اههدی  ها به برخی وجمه مثبت کتابنن نقدها و تشار از ناقدان محتر، هم به لحاظ اشاره نن

یهک از نقهدهای محتهمایی و رویاهردی برخی ممارد شالی و صمری و استحسانی مطرح شهده هیچ به جز الی عیمبی،

مطرح شده از سمی دو ناقد محتر، را قبمل نداشته و بر این عد، قبهمل خهمد اقامهه حجهت و برههان کهرد، و گانه شانزده

طرفهی عد، رعایت بی عد، برخمرداری از نظم منطقی و انسجا، مطالب، جنگ با فرهنگ و تمدن غربی، مانند اتهاماتی

اسهالمی مطهرح شهده در  ة ادبیّات تطبیقیدانستن نظریّ حد و مرزعد، رعایت سرفصل مصمب وزارت علم،، بی علمی،

گهرفتن اههداف  البتّه با در نظهر با رعایت انصاف و به کارگیری شیمه جدال احسن این کتاب و برخی اتهامات دیگر را،

تر کتهاب اواّلً و بهه مطالعهه بیشهتر پاسخ داد، و ناقدان محتر، را به مطالعه دقیهق یادشده برای تللی  این کتاب در مقدّمه،

از گهروه محتهر، و  و کنمثالثاً سفارش می نظیر ادبیّات تطبیقیثانیاً و در نظر گرفتن گستردگی بی در باب ادبیّات تطبیقی

خهماهم کهه اواّلً در انتخهاب داوران دقّهت الز، را بهه اعضای شمرای بررسی متمن وابسته به پژوهشگاه علم، انسهانی می

 نقهدهای صهمرت گرفتهه تمسّهط داوران محتهر، را، صّهص داوری ناننهد. ثانیهاًها را داوران غیر متخخرج دهند تا کتاب

نبهمده، باعهث اتهالف وقهت و  ههاها و تناق نگریسهطحی شهده پهر ازمطالعه، پاالیش و ویرایش کند تا نقدهای چاپ

الت چهاپ کنم. اکثر قریب به اتّفاق مقاسردرگمی خمانندگان محتر، مقاالت نباشد و با صراحت و صداقت عرض می

)بهه جهز تعهداد انهدک(  -نه فقط در حمزة زبان و ادبیّهات عربهی  -ها همة حمزه شده در فصلنامة پژوهشنامة انتقادی در

ههم در قالهب پاسهخ بهه استانداردهای حداقلی یک مقاله علمی پژوهشی را ندارند چراکه هیچ کجای دنیا نقد کتاب نن

نری در صهمرتی مقهاالت مربهمط بهه نقهد  نید،ژوهشی به حساب نمیپ -ای، مقاله علمی های کلیشهسری پرسشیک

های شخص منقمد را به کلّی زیر سؤال برده و از ایهن نید که ناقد ایده یا ایدهمقاله علمی پژوهشی به حساب می کتاب،
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دانم ازی مهیایده جدیدی را مطرح کند، لذا من اسم روش ممجمد و معممل در پژوهشنامه انتقادی را، مقاله سه رهگذر،

 نمیسی.نه مقاله

 هانوشت. پی3
 مزایای کتاب از دید سایر استادان (1)

 وند. تورج زینی5

پهس از معرّفهی ابهماب و  در قالب سه صفحه به ارزیابی کتاب پرداخته اسهت، مجلّة کاوش نامه ادبیّات تطبیقی 11ایشان در شماره 
 به شرح زیر است:  کند کهکتاب اشاره می های کتاب، به امتیازاتبخش
های مؤلّ  است و در نثار مشابه عربی چنین گفتارههایی بهه در شمار نمنوری( )نظریّة ادبیّات تطبیقی اسالمی این بخش از کتاب»

شمد. باب سمّ، کتاب به سیر ادبیّات تطبیقی و تحماّلت نن در دو ادب عربی و فارسهی اختصهاص دارد. واکهاوی ندرت یافت می
های سرشهناس های کنمنی حاکم بر نن و معرّفی چهرهم ادبیّات تطبیقی و ممازنة ادبی در فرهنگ عربی و نیز جریانهای قدیریشه

و پیشگا، جهان عرب از ناات برجسته و قابل تلمّل این بهاب اسهت. اهتمها، بهه مبهانی نظهری و اسهتفاده از منهابع متعهدّد در شهمار 
 نیند.های باب چهار، به شمار میویژگی
رعایهت  گیری از منابع گمناگمن قدیم و جدید،نمیسی، روشمندی در تللی ، سبک روان و شیمای کتاب، بهرهرهیز از زیادهپ 

ههای ممتهاز و برجسهتة ایهن اثهر خمانی کتاب با فرهنگ ایرانی و اسالمی و... نیز از دیگر ویژگیوحدت عضمی و ممضمعی، هم
 (122: 1131وند، نیند. )زینینممزشی به شمار می

 . هادی نظری منظم2

به کتاب خلیل پروینی بها عنهمان  تمانمیتطبیقی در زبان فارسی منتشر شده است. از نن جمله  هایکتاببرخی  ،اخیر هایسالدر 

اثهر فهمق  شمسی در انتشارات سهمت بهه چهاپ رسهیده اسهت. 1131اشاره کرد که در سال « األدب املقارن )دراسات نظریة وتطبیقیة(

 برجسهتة ههایویژگیاجرایی( و این امهر یاهی از  -ه از عنمان نن پیداست کتابی است تئمری، تاریخی و تطبیقی )کاربردیچنانا
تئهمری و  جنبهةبه  صرفاً شمندمیجدید ادبیّات تطبیقی منتشر  نسبتاً حمزةکه در  هاییکتاباغلب  نناهکتاب مزبمر است. تمضیح 

بهه بخهش  صهرفاًهای تطبیقگهری ادبهی نظری و تمجّه به نظریّه پشتمانةبدون  نناهو یا  نهندمیتاریخی تمجّه دارند و تطبیق را فرو 
 دیگهر. البتّهه ایهن ایهراد بهزرگ در گیرنهدمیههای ادبیّهات تطبیقهی را نادیهده ها و ماتبو نظریّه ورزندمیتطبیق و کاربرد اهتما، 

 ممجمد در ادبیّات تطبیقی نیست. هایکتابدارد و تنها مشال  ادبیّات و علم، انسانی مثل نقد ادبی نیز نممد هایحمزه

محتر، این کتاب بیش از یک دهه در مراکز دانشگاهی کشمر  نگارندةانسجا، و روشمندی نن است  ،مزیت دیگر این کتاب 

را  دانیزبهانرط شروط پژوهشگر تطبیقی یعنی شه ترینمهمادبیّات تطبیقی مشغمل است و یای از  ةبه تدریس و پژوهش در حمز

های مهم پژوهشگر تطبیقی نشنایی و یای از مؤلّفه گمانبیعربی، فارسی و ترکی تسلّط دارد و  هایزبان. پروینی بر استنیز دارا 

 .پردازدمیبه پژوهش  هانناست که وی در  هاییزبانتسلّط به 

. رویاهرد اسهتنهابع عربهی و فارسهی در ایهن کتهاب مناسب نن و تعهدّد م نسبتاًحجم  ،مثبت این کتاب هایویژگیاز دیگر  

محتر، نیز از دیگر ناات قابل تمجّه در اثر مزبمر است. این رویارد در دو بخهش نظهری و تطبیقهی قابهل ر یهت  نگارندةاسالمی 

ا، ایهن حهمزه ادبیّات تطبیقی اسالمی و بیان پیشهگامان و اسهاتید بنه ةاست. نگارنده با اختصاص صفحاتی از کتاب خمیش به نظریّ
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خمد را به عنمان یک پژوهشگر مسلمان نممدار سازند از این رو به ممضمعاتی چمن:  هایدغدغهتا در بخش تطبیق نیز  اندکمشیده

 ههاافغانیداستان لیلی و مجنمن در ادبیّات عربی و فارسی، ماتب نم کالسیسم در شعر عربی و فارسی جدید و نیز بررسهی تصهمیر 

األدب مثبت کتهاب  هایویژگی. از دیگر اندپرداختهمسلمان مصری  نمیسندةاثر مصطفی حامد  رة فوق ساقف العاامثرث هایکتابدر 
کتهاب و  ههادهاست علمی و گمیا، از  ایچایدهتایپی در نن و قلم شیمای نگارنده است. این کتاب  هایغلطتعداد اندک  ،املقارن

های عربی و ایران منتشر شده است و نگارنده با دقّت علمی خمیش و فههم عمیهق خهمد تطبیقی که در کشمر هاینامهپایانمقاله و 

ادبیّات تطبیقی در ایران ارائه دهند و دانشهجمیان را از مراجعهه بهه  مندانعالقهتمانسته است مطالبی بسیار ارزشمند به خمانندگان و 

 ههایتفاوتلبتّه ادبیّات تطبیقهی بهه دلیهل تحهماّلت سهریع خهمد و نمایند؛ ا نیازبیتطبیقی در عربی و فارسی  هایکتاببسیاری از 

بهه  تهمانمیعلم، انسانی تحماّلت چشمگیری داشته است؛ در این کتاب  هایحمزهممجمد در مااتب تطبیق گری مثل بسیاری از 

چهار ناته بسهیار ضهروری از این تحماّلت دست یافت. به طمر کلّی در تدوین کتاب درسی و دانشگاهی تمجّه به  ایعمدهبخش 

 تهمانمیو  شناختیروان هایویژگی. 4محتمایی  هایویژگی. 1ساختاری  هایویژگی. 2ظاهری و نگارشی  هایویژگی. 1است: 

 خمبی ممفق دانست. نسبتاًمذکمر تا حدود  چهارگانةاین اثر را در ممارد 

قابل درک است امّا ویژگی چهار، نیاز بهه قهدری روشهنگری و دقیق به کتاب األدب المقارن  ةنخست با مراجع گانةسهممارد  

 ههایملتتمضیح دارد و نن این است که در ادبیّات تطبیقی هرگمنه خمدشیفتگی ملی و وابستگی و احساس حقهارت نسهبت بهه 

و  هادشهیفتگیخمتها بهه دور از  اندکمشهیدهمحتر، در تما، صفحات کتاب خمیش  نگارندةغربی مذمم، و مردود است و  پیشرفتة

 ممجمد بپردازند. هایدیدگاهملی و بر کنار از هرگمنه حس وابستگی و حقارت، به تبیین و تحلیل و نقد  اساسبیتعصبات 

 استاد تمام دانشگاه شيراز()اهلل ميرقادری سيّد فضل .9

ساله نن از زمان چاپ کتاب تا کنمن همه عهده دار، بنابراین اینجانب همماره در نیمسال دوّ، ادب مقارن را در دوره کارشناسی به

های نن به تهیه جزوه از کتهب دیگهر متمسهل کرد، و برای رفع نارساییا، پیش از نن کتاب طه ندا را استفاده میرا تدریس کرده

وان و هههای فهههراایههن کتهههاب، دارای برتری   های مثبت کتاب شما اشاره کنم.بینم به جنبهشد،. در اینجا هیچ نیازی نمیمی

 حال به چاپ نرسیده است. و مانند نن یا قریب به نن تا به شماری است و از ابعاد مختل  کتاب نیامیی است؛های مثبت بیجنبه

 . س نی با همکاران محترم شورای بررسی متون در گروه زبان و ادبيّات عربی3

گهذار، شهاید در میهان می -مشهفقانه نهه مغرضهانه–گروه عربی شمرای بررسهی متهمن  ننچه اینک با دوستان و همااران عزیز در

اند امّا بهه یهک بهاره ها برای تدوین و تللی  یک کتاب دود چراغ خمردهحاایت از درد دل بسیاری از اصحاب قلم باشد که سال

ای به اصهطالح ریشهای سپس در قالب مقاله بیها تمسّط چند غیر متخصّص در قالب سؤاالتی کلیشهشمند که کتاب ننمتمجّه می

های نشاار میهان شمد بدون ایناه تناق ریشه در شمرا مطرح میای بیکلیشه –اغلب  –تر ایناه این نقدهای شمد شگفتنقد می

شهمد در های ناقدان محتر، دربارة یک کتاب برطرف شمد به همان صمرت اوّلیه در یک مجلّة علمی پژوهشی    چاپ میدیدگاه

ویژه مسئمل محتر، کمیتة تخصّصی، نرای داوران را دربارة یک کتاب ویژه مدیر محتر، گروه و بهمحتر، بهحالی که اگر شمرای 

مطالعه کنند خماهند دانست که چقدر تناق  میان دیدگاه دو داور و حتّی تناق  میان سخنان یک داور وجمد دارد که من بهرای 

ویهژه نسهل ها سر در گهم کهردن خماننهدگان بههلین نتیجه قهری این تناق هر دو ممرد دربارة نقد کتاب خمد، مثال خماهم زد اوّ
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پیدا شدن سم ظن به شمرای بررسی متمن و احیاناً به مؤلّه  خماههد بهمد وقتهی  جمان و دانشجمیان خماهد بمد و نتیجة دیگر نن،

 اسهتخراج نتهای  داوری وههمههم در داوری کتهاب و  صمرت گرفته اسهت شمد شمرای بررسی متمن، یعنی خرد جمعیگفته می

افتهد بینیم چنین اتّفهاقی نمیاعال، نن نتای  به نمیسنده و هم در چاپ نن دریک مقاله به اصطالح علمی پژوهشی. در حالی که می

وران را های متنهاق  داای دیدگاهماند که سردبیر مجلّةها نه تنها تفاوت بلاه تناق  وجمد دارد. این کار شبیه این میمیان دیدگاه

امّها  داند با سهاز کهدا، برقصهد؛به نمیسنده منعاس کند و از او بخماهد که اصالحات را اعمال کند. اینجاست که مؤلّ  مقاله نمی

حیدری( یای از اشااالت اساسهی ایهن کتهاب را نداشهتن )در خصمص کتاب بنده از باب مثال فقط عرض کنم داور محتر، اوّل 

 زای کتاب دانسته و با هیجان و حماسه هر چه تمانسته است بر کتاب تاخته است؛ امّا داور محتر، دیگرانسجا، و نظم منطقی بین اج

های این کتاب را داشتن نظم در حرکت از مسائل بنیادین به سمی مسائل جزئی دانسته است که البتّهه ایهن رجبی( یای از ویژگی)

نامهة ادبیّهات )کهاوش به هر حال وقتی در یک شماره مجلّه اند،به نمعی گفته یزن وند و نظری منظم و...،را دیگرانی مانند زینی نظر

های شدید هستند، خماننهدگان مقهاالت دربهارة شمد که این دو مقاله دارای تناق دو مقاله در نقد یک کتاب چاپ می تطبیقی(،

است؛ وجمد این نم  تناقضهات  ننچه مسلّم ند داد؟نامه چه حامی خماهشمرای بررسی متمن و نیز البتّه دربارة مجلّة محتر، کاوش

تر از نن این است که در سخنان یک داور ههم تناقضهات شهدید وجهمد دارد؛ جالب در دو مقاله، به نفع نمیسنده تما، خماهد شد.

تباهات نگارشهی های صمری کتاب، رعایت شدن قماعد نگارشی، کم یاب بمدن اشبرای مثال، داور اوّل در ابتدای مقاله از ویژگی

های نگارشی دانسته است. بهر گیری مقاله، یای از اشااالت مقاله را فراوانی غلطرا دانسته است؛ سپس همین ناقد محتر، در نتیجه

شمد؛ چراکه شاید مجبمر بمده است حجم مقاله را پُر کنهد، امّها شهمرای محتهر، این تناقضات عیب گرفته نمی محتر، به دلیل ناقد

کشهید   بهه ههر حهال بار مطالعه مقهاالت و دفهع و رفهع اشهااالت را میکمیته باید زحمت یک ویژه مسئمل محتر،ن بهبررسی متم

های دوستان شمرای بررسی متمن را نداشته و ندار،، بلاهه خماسهتم اینجانب با این سخن مشفقانه قصد کاستن از زحمات و تالش

عی و کار شمرایی و سپردن کارها به خبرگان دعمت کنم تا از ایهن رهگهذر ایهن قهمل ها را به دقّت بیشتر و استفاده از خرد جمنن

 شاعر را گمشزد کنم که: ان نقدت نقدوک...

 کتابنامه
 هاالف: کتاب

 اد التاا  الرر .تّ إد، منشورات یّ سّ ال غّسان، ترمجه األدب العام واألدب املقارن(، 1991) يابجو، دانییل هنر . 1
 ، الطّبرة الثّانیة، هتران: مست.األدب املقارن )دراسات نظریة وتطبیقیة((؛ 1992) ، خلیلرویين. پ2
 .دار الفتر: دمشقبرة األولی، طّ ال، آفاق األدب املقارن عربیا و عاملیا(؛ 1999اخلطیب، حسام ). 9
 .منشورات اتاد التاا  الرر : ، دمشقاألدب املقارن مشاالت وآفاق(؛ 1999عبود، عبده ). 4
 منشورات وزارة الثقافة.: ، مصرساطری...تبادل الثیمات والرموز واأل فضاءات األدب املقارن دراسة يفات(؛ الرظمة، نذیر، )يب .5

 ب: مجالّت
، «(ادبیّات تطبیقی اسالمی )گامی مههم در راسهتای نسهیب زدایهی از ادبیّهات تطبیقهی نظریّة» (؛1123. پروینی، خلیل )6

 .28-11، صص 14، شمارة ن و ادبيّات عربیمجلّة انجمن ایرانی زبا
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نقدی بهر کتهاب األدب المقهارن مشهاالت و ) شناسی ادبیّات تطبیقی در جهان عربنسیب» (؛1134) ---------. 1

، های علوم انسانی وابسته بـه پژوهشـگاه علـوم انسـانیمجلّة پژوهشنامة انتقادی متون و برنامه ،«نفاق تللی  عبده عبمد(

 .11-21ص ، ص14 شماره

ــة  ،«غنیمههی هههالل و جایگههاه او در ادبیّههات تطبیقههی عربههی محمّههد»(؛ 1123)پرانههدوجی  و نعیمههه ---------. 2 مجلّ

 .21-1 ، صص4، شمارة های زبان و ادبيّات تطبيقیپژوهک

 ،قـیمجلّـة ادبيّـات تطبي ،«نقهد ادبهی و ادبیّهات تطبیقهی پهذیرش در نظریّة» ؛(1132و مسعمد شاری ) ---------. 3

 .13-21 ، صص2 فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شمارة

مجلّـة ، «های ادبیّات تطبیقی در ادبیّات قهدیم عربهیواکاوی ریشه» ؛(1132) ی رکعتیمحمّدو دانش  ---------. 18

 .13-21 ، صص18 ، شمارةنامة ادبيّات تطبيقیکاوش

نامــة ادبيّــات کــاوش ،«ن )دراساات نظریاة وتطبیقیااة(األدب املقاار بررسهی انتقههادی کتههاب » ؛(1131) حیهدری محمههمد. 11

 .11-1 ، صص21 شمارة ،تطبيقی

 شماره ،نامة ادبيّات تطبيقیکاوش دراسات نظریة وتطبیقیة(،) نقدی بر کتاب األدب المقارن ؛(1131) فرهاد . رجبی،12

 .24-61 ، صص21

، نامة ادبيّـات تطبيقـیکاوش، «دراسات نظریفة وتطبیقیفاة(األدب املقارن )معرّفی و نقد کتاب »(؛ 1131وند، تمرج ). زینی11

 .121-121، صص 11دانشگاه رازی، سال چهار،، شمارة 

، تهران، دانشهگاه «فلسفه –ای ادبیّات چایده مقاالت همایش ادبیّات تطبیقی و بینارشته»؛ (1131) بهمن . ناممر مطلق،14

 .اینارشتههمایک ادبيّات تطبيقی و مطالعات بي شهید بهشتی،

 



 
 (حمكفمة - ةة علمیف فصلیف )األدب املقارن  حبوث يف

 ة، جامعة رازي کرمانشاهکلفیفة اآلداب والعلوم اإلنسانیف 
 219-215م، صص  2152/ ها.ق 5391ها.ش/  5931 صیف، 22، العرد السفادسةالسفنة 

 5«خلیل برویين» هلؤلففمل األدب املقارنقری  لاتاب تعلیق عل  النف 

 2رویينبیل خل
 هران، ایرانط ،تربیت مدّرس جامرة ذ يف قسم الّلغة الرربیة وآداهبا،سااأ

 امللخفص
غتتة الرربیتتة د  املقتتارن ألقستام اللّ ة دراستیة تتتت عنتوان األت متتادّ ایبرینالّست قنیتتة يفالاّ ابرتتة لتوزارة الرلتتوم و ة الاّ راستیّ الدّ  قامتت ننتتة ال لتة للمتتوادّ 

  ّل تلبیتة ااجتة الطّت تطبیقیتة(ة و د  املقتارن )دراستات نظریّتاألوان الوقتت ذاتته برنت يف . فألّفتت تاتاابا راستات الرالیتةآداهبتا علتی مستاول الدّ و 
حقتتتل األد   قتتتة يفل تتتتان خللتتتة لرشتتترات املصتتتادر املو ّ ابألحتتتر تتتتان التاتتتا  حصتتتیلة لدارستتتة دقیقتتتة وحصتتتیفة و با .  ستتتاتذة الّشتتتاألو 

اریخ بشتتل ره عت  الاّتیناتاو  تالت  مراحتل تطتوّ  يمنهجت يطتی  ملباحته هتذا الرلتم بستلو  علمتخلتی الاّ إ يمتیر  لؤلّت تان هذا املاملقارن. و 
 یتترانیف يفاألستتاتذة اإ  و ّل حاجتتات الطّتتفیتته  يدها هتتذا الرلتتم بلغتتة بستتیطة سلستتة وروعتتشتته يتاهتتات الردیتتدة الّتتفیتته ا  ّ  حظلتتو ، يتتتدرج

 متتامهم آفاقتتاا أویفتتا   يارستت  طیلتتة الفصتتل الدّ التاتتا  مرلومتتات مفیتتدة  تتروریة للطتتّل  ي  املقتتارن. وتتتان متتق املاوقّتت  أن یرطتتدمضتمار األ
متتق جامرتتة  يحممتتود حیتتدر دمها تقیتتیم األ تتر أحتتأستتااذیق شتتاّبف قامتتا بنقتتد و  نهم متتق القیتتام بدراستتات قّیمتتة حویتتا یستتردنی أنّ جدیتتدة  ّتتت

أحتتتمرتم آرا   اذإ مرتمتتان فتتتأ أدلتتتی هبتتا األستتتااذان اح يتقدیتتة الّتتتامللحظتتتات النّ  متتق جامرتتتة جتتتیلن. فلحظتتت   فرهتتاد رجتتتيایستتوو و ارختتتر 
ة تلیّ نوانتتتب الّشتتتق ابا عّلقتتتاه علتتتی التاتتتا  ستتتول متتتا یارلّتتتلألهتتتدامل املتتتذتورة أعتتتله   أقبتتتل  ّتتت أشتتتتر جهودمهتتتا املخلصتتتة نظتتتراا میلف و التتت ّ 
 أن أشتتتر اهامتتام إّ   یسترين   ينة فلتتم أرهتتا لتاحبة لتتنینة لتنّتتة والرلمیّتاألبرتتاد املضتتمونیّ  ختت ّ  يتولتتیات الّتتا الاّ ة. أّمتلیّتتیجمة والاّ وریّ الّصتو 

ال اهتتف علتتی ة و متتة األدلّتقاإ يفحبّقته  لؤلّتت ه حیتافظ امل. مرتذل  تلّتتق أهتتدل عیتتوبیم ت لّ إختتوانی إ حتبّ أ األستااذیق التتترعف علتی أستتاس أنّ 
د لاتتت ام ابایتتتتاة وعتتتدم ا عتتتلن ااتتتر  علتتتی ااضتتتتارة الغربیّتتتإ  اب نستتتتجام وا ناظتتتام و ماّتتتاقتتتدان علتتتی التاتتتتا  متتتق عتتتدم الاّ متتتا أشتتتتله النّ 

لتتی ذلتت  متتق إة ومتتا عشتتواحی يستتلمة أد  املقتتارن اإاعابتتار نظریّتتاملصتتادقة متتق قبتتل وزارة الرلتتوم و  عتتدم مراعتتاة راوس الرنتتاویقة و املو تتوعیّ و 
وستت  الاّ ومرّمقتة و  فاحصتتةمیلن قترا ة األ تتر قترا ة د التت ّ انتدا  األحستتق علتی أمتتل أن جتدّ نصتتامل و ات أختترل أجبنتا علیهتتا ملات مف ابإاناقتاد
 ة جوانب املو وع.األخذ بنظر ا عابار تافّ مرلوماهتما حو  األد  املقارن و  مق
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