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هاي ایران، اروپا و عربجایگاه ادبیات تطبیقی در دانشگاه
1کنديوحید رضائی حمزه

دانشجوي دورة دکتري زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواري
چکیده

جایگاه و اهمیت ادبیات تطبیقی ـ افزون بر تأثیر عمده در کشف ابعاد اصالت ادبیات ملی ـ جنبۀ مهم 
تري دارد و آن ژرف نگري و کشف طبیعت نوجویی و گرایش هاي آن در ادبیات میهنی و جهانی 

تأکید بر آن از طرفی دیگر ادبیات تطبیقی از پایه هاي نقد مدرن ادبی به شمار می آید و توجه و . است
اجتناب ناپذیر است؛ زیرا اصول نقد جدید ادبی چیزي جز ثمرة پژوهش هاي ژرف تطبیقی نیست، و 
از طریق این پژوهش ها است که روش پیگیري در روند ادبیات جهانی، خط سیر آن و بازگو کردن 

آید؛ لذا بر این حقایق ادبی و فنی و انسانی و چگونگی همکاري ادبیات جهانی با یکدیگر به دست می 
باوریم که به دلیل اهمیت پژوهش در ادبیات جدید و نیاز نقد ادبی مدرن به ادبیات تطبیقی، الزم است 
دانشگاه هاي ما به گسترش این گونه مطالعات همت ورزند، تا محققان بر ابعاد اصالت ادبیات خود 

این نیاز در عصر حاضر که . آگاه گردند و حرکتهاي نوآورانه به سوي هدفهاي درست هدایت شوند
ادبیات ما با ادبیات جهانی و با انواع ادبی تعامل مستقیم و ارتباط تنگاتنگی دارد و در گسترة تصاویر و 

نوشتۀ حاضر . تخیل هنري و موضوع ها و مضامین انسانی همگام است، بیش از پیش احساس می شود
قی در مراکز دانشگاهی و در تحقیقات علمی به بررسی تحلیلی ضرورت توجه به جایگاه ادبیات تطبی

.  بنیادین چنین مراکزي می پردازد

.ادبیات تطبیقی، مراکز دانشگاهی، ایران، اروپا، عرب:کلیديواژگان

vahid_rezaihamzekandi@yahoo.com:رایانامه- 1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1393شهریور 13دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازي، /576

قدمهم
جایگاه ادبیات تطبیقی در دانشگاه هاي ما در مقایسه با دانشگاه هاي معتبر دنیا، همچنان در سطحی 

دانشگاههاي معتبر دنیا از دیرباز به پژوهش هاي تطبیقی و ادبیات تطبیقی اهمیت . نازل تر قرار دارد
. گرفته استویژه اي می دهند، که همین موضوع در مقالۀ پیش رو مورد بررسی و بازکاوي قرار

اقبال قابل توجهی که از سوي دانشگاهیان کشورهاي مختلف و به خصوص ایران براي ادامه 
تحصیل در رشتۀ ادبیات تطبیقی صورت گرفته است، آیندة روشنی را براي شکوفایی این رشته از 

تحصیلی مستقل تحقیق در کشور ما نوید می دهد و همچنین با گنجاندن ادبیات تطبیقی به عنوان رشتۀ
از طرف . در برنامه هاي درسی برخی از دانشگاه هاي کشور، این رشته رشد و رونق خاصی یافته است

دیگر ادبیات تطبیقی براي پژوهش هاي ادبی امري حیاتی و در واقع پاسخی به نیازهاي حیات فکري و 
نکه ما در صدد پاسخ به نداي برنامه هاي فنی و پایه اي است، که این امر خود دلیل محکمی است بر ای

نیرومندترین راه هاي تحکیم حیات علمی و هنري، ارتباط با . آگاهی جدید قومی ایرانیان برآمده ایم
جریان هاي فکري و هنري جهان است؛ ارتباطی که بتواند ضمن تأکید بر اصالت و سرمنشأ خود و 

. ادامه بدهدبهره گیري از آن در میدان هاي تحول و نوآوري به راه خود 
ادبیات تطبیقی، افزون بر تقویت شخصیت قومی و تربیت و رشد ابعاد استعدادهاي اصیل، هدایت 
آنها به سرمنزل مقصود، رهبري حرکت هاي نوگرایانه به شیوه اي سودمند، آشکار کردن اصول 

انی، رسالت کنونی قومیت ها، و بیان گسترش کوشش هاي هنري و فکري ما در مسیر میراث ادب جه
انسانی دیگري را نیز بر دوش می کشد، و آن آشکار ساختن اصالت روح قومی در پیوند با روح انسان 

بی گمان آنچه اعماق روح یک ملت را می نمایاند، ادبیات اوست؛ همان . ها در گذشته و حال است
ن حقوق فرد و گونه که براي نشان دادن وحدت روحی انسانها در رسیدن به آزادي، صلح و تأمی

شناخت واقعی هر کدام از این دو، بستگی به . جامعه، عاملی بهتر از ادبیات انسانی سراغ نداریم
ارزیابی ادبیات ملی و توجیه دقیق و درست آن امکان پذیر نیست، مگر با . شناسایی دیگري دارد

لتی است که ادبیات مجال در چنین حا. نگرشی به ادبیات آن ملت به عنوان بخشی از میراث همۀ انسانها
می یابد تا رسالت انسانی خود را از طریق قالب ها  و شکل ها و مکتبهاي هنري به انجام رساند و با 

. هاي فرهنگی را نیز تحکیم بخشداداي رسالت ملی و میهنی، ارزش
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دانشگاهی ادبیات تطبیقی از اواخر قرن نوزدهم میالدي به عنوان رشته اي جدید وارد محیط هاي 
دنیا شد و از زمان پیدایش تا حدود اواسط قرن بیستم، بیشتر به مطالعات تطبیقی ادبیات ملی و قومی به 

از دهه شصت میالدي اولین زمزمه ها دربارة کیفیت میان رشته اي . زبانهاي مختلف گرایش داشت
جدیدي از تحوالت علمی ادبیات تطبیقی شنیده شد و به تدریج این شاخه از دانش بشري وارد مرحلۀ 

در طول سه دهۀ اخیر، عرصۀ پژوهش هاي ادبیات تطبیقی به صورت فزاینده اي گسترش . خود شد
یافته است؛ به طوري که بسیاري از صاحب نظران آن را فلسفه و رویکرد جدیدي در ادبیات و نقد 

د که دوران تخصص پیشگامان ادبیات تطبیقی نوین، به سرعت دریافتن. ادبی به حساب می آورند
گرایی افراطی و تمرکز بر یک رشتۀ خاص پایان یافته و دنیا وارد مرحلۀ جدیدي از دوران فکري خود 

بار دیگر اندیشمندان جهان به این نتیجه رسیدند که زندگی امروزي، شبکۀ پیچیده و درهم . شده است
ن را شناخت؛ بدین ترتیب شاخه تنیده اي است که با توسل به یک علم خاص نمی توان تمام ابعاد آ

ادبیات تطبیقی یکی از . هاي میان رشته اي تحصیلی به سرعت در محیط هاي دانشگاهی شکل گرفت
این شاخه هاي تحصیلی میان رشته اي است، که از یک سو، به مثابه حلقۀ ارتباطی بین علوم انسانی و 

این ویژگی منحصر به . عمل کرده استاز دیگر سو، بین علوم انسانی و سایر شاخه هاي دانش بشري
فرد ادبیات تطبیقی موجب شده که دانشگاه هاي بزرگ و معتبر ـ به خصوص در دو دهۀ اخیر ـ اقدام 

در . به راه اندازي گروه ها و مراکز تحقیقاتی و انجمن هاي علمی ادبیات تطبیقی در سراسر دنیا بنمایند
قی چندان اعتنایی نشده و به صورت جدي و اساسی مورد ایران، در چند دهۀ اخیر، به ادبیات تطبی

.   توجه سیاست گذاران نهادها و مراکز ادبی قرار نگرفته است
ادبیات تطبیقی در ایران

چندین دهه است که این رشته مورد غفلت . سابقۀ رشتۀ ادبیات تطبیقی در ایران بسیار کوتاه است
پیشینۀ این رشته در ایران به تأسیس کرسی ادبیات . استنهادها و مراکز علمی و پژوهشی قرار گرفته
1281(می نامیدند ـ به وسیلۀ فاطمه سیاح » سنجش ادبیات«تطبیقی در دانشگاه تهران ـ که برخی آن را 

. فعالیت علمی خود را در آن دانشگاه آغاز کرد1317باز می گردد که از سال ) تهران1326مسکو ـ 
سبحانی اشاره می کند که . به سی و پنج مقاله و خطابه و ترجمه باقی مانده استاز فاطمه سیاح نزدیک 

محمد گلبن از ). 48: 1389پارسی نژاد، (این بانوي فرزانه دربارة فردوسی تحقیقات ارزشمندي دارد 
و نظري چند در باب شاهنامه «و » انتقاد دانشمندان اروپائی در باب فردوسی«دو مقالۀ او با عنوان هاي 
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مجموعه مقاالت و تقریرات دکتر فاطمه سیاح، یاد می کند : در کتاب نقد و سیاحت» زندگی فردوسی
بعد از درگذشت او . دانشگاه بود» سنجش ادبیات زبانهاي خارجه«او تنها مدرس ) 40: 1354گلبن، (

وي، دیگران پس از عمر کوتاه .... کالس این درس به دستور رئیس وقت دانشگاه تهران تعطیل گردید
، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه مشهد و )1381-1311(از جمله جواد حدیدي 

از میان سایر پژوهشگران ایرانی، . عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، راه را ادامه دادند
محمد علی اسالمی مجتبی مینوي، عبدالحسین زرین کوب، خسرو فرشیدورد، حسن هنرمندي، و 

ندوشن در میان آثار و تألیفات خود اشاراتی به ادبیات تطبیقی دارند؛ لیکن به دلیل فقدان یک نهاد 
رسمی یا انجمن علمی که بتواند پژوهشگران این رشته را در ایران گردهم آورد و بستر تعامالت علمی 

مندي بین این پژوهشگران به وجود و رشد و توسعه این رشته را فراهم سازد، هیچ گاه ارتباط ساخت
.نیامده است

:گویدکوب در جلد اول نقد ادبی، دربارة ادبیات تطبیقی چنین میزرین
ادب تطبیقی در واقع عبارت است از تحقیق در باب روابط و مناسبات بین الملل و اقوام مختلف «

آن است که در سرحد قلمرو زبان قومی پژوهنده اي که به تحقیق در این رشته اشتغال دارد مثل. جهان
به کمین می نشیند تا تمام مبادالت و معامالت فکري و ادبی را که از آن سرحد بین آن قوم و اقوام 
دور و نزدیک دیگر روي می دهد، تحت نظارت و مراقبت خویش بگیرد و پیداست که حاصل تحقیق 

بنابراین شاید بتوان گفت . بندد، مناسب خواهد بوداو با میزان دقت و مراقبتی که در این تحقیق به کار
که در ادب تطبیقی آنچه مورد نظر محقق و نقّاد است، نفس اثر ادبی نیست، بلکه تحقیق در کیفیت 

به عبارت دیگر آنچه در . تجلی و انعکاسی است که اثر ادبی قومی در ادب قوم دیگر پیدا می کند
قیق است، آن تصرف و تدبیري است که هر قومی در آنچه از ادب تطبیقی مورد توجه و نظر اهل تح

بنابراین، وقتی سخن از اخذ و اقتباس و . آثار ادبی قوم دیگر اخذ و اقتباس می نماید، اعمال می کند
تقلید و نفوذ در میان می آید و ادعا می شود که نویسنده و شاعر قومی آثار یا مضامینی را از نویسنده و 

اخذ و تقلید کرده است، در واقع این بیان متضمن این است که نویسنده و شاعر شاعر قومی دیگر
قومی چگونه با مضامین و آثار قوم دیگر مقابله کرده و آن آثار را چگونه و به چه نحوي تلقی نموده 

).125: 1369کوب، زرین(» است
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: بیقی را چنین توصیف می نمایدفرشیدورد در جلد دوم کتاب دربارة ادبیات و نقد ادبی، ادبیات تط
ادبیات تطبیقی شاخه ایست از نقد ادبی که از روابط ادبی ملل مختلف با هم و از انعکاس ادبیات ملتی «

اسالمی ندوشن در کتاب جام ). 189: 1373فرشیدورد، (» ...در ادبیات ملت دیگر سخن می گوید
:گویدجهان بین دربارة ادبیات تطبیقی چنین می

ارتباط گسترده با سایر کشورها و کنجکاوي روزافزون انسان متجدد، مبحث تازه اي وارد قلمرو ادبی «
کرده است، و آن ادبیات تطبیقی است که عبارت است از مقایسه و سنجش ادب ملی با ادب سرزمین 

).96: 1374اسالمی ندوشن، (» هاي دیگر
ه با دنیا ایجاد شده، ادب ملی را به درستی نمی توان در واقع امروز در پی رابطۀ همه جانبه اي ک

یک شبکۀ . درك کرد، مگر آنکه کم و بیش از آثار برجستۀ ادب جهانی آگاهی حاصل شده باشد
.ارتباطی میان فکر و ادب جهانی وجود دارد که آشنایی با آن ما را با ادب خود بهتر و بیشتر می کند

اریخچۀ حاکی از آن است که این رشته در ایران هیچ گاه به صورت نگاهی گذرا به این پیشینه و ت
گروه مستقل دانشگاهی وجود نداشته و هیچ انجمن علمی به این نام در ایران شکل نگرفته و هیچ مجلۀ 

گروه مستقل (به عبارت دیگر، هیچ گاه این سه شرط اساسی . تخصصی در این زمینه منتشر نشده است
، که معرف و پشتوانۀ دوام و گسترش و پیشرفت هر رشته )ی و نشریۀ تخصصیدانشگاهی، انجمن علم

در نتیجه، تالش اندك شمار پژوهشگران . اي است، براي ادبیات تطبیقی در ایرا ن فراهم نیامده است
این رشته راه به جایی نبرده و ادبیات تطبیقی، علی رغم پشتوانۀ سترگ فرهنگ و ادب فارسی، همچنان 

تالش هاي صورت گرفته و قابل تحسین اخیر، خود . انشگاهی ایران در محاق مانده استدر فضاي د
.بحث مستوفاي جداگانه اي می طلبد

ادبیات تطبیقی در اروپا
ادبیات تطبیقی، علمی اساساً فرانسوي است که در اوائل قرن نوزدهم و در کنار سایر رشته هاي 

در این ایام، کالسیسیم فرانسه در مقابل فشار رمانتیسم آلمان و انگلیس . تطبیقی نوپا شکل گرفت
خود در دو قرن مهجور شد و در نهایت، فرانسه نیز با تأنی به رمانتیسم متمایل شد؛ البته به دستاورد 

گذشته، که در طول آن زبان و ادبیات فرانسه پرچم دار فرهنگ بعد از رنسانس در اروپا بود، با تعمق 
این دستاورد مورد توجه فرانسوا ویلمن و چند تن از ادباي فرانسوي آشنا به زبانهاي . می نگریست

یقی چندي که جنبه هاي تأثیر و تأثّر بیگانه، از جمله زبانهاي شرقی، قرار گرفت و در نتیجه، آثار تطب
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نویسندگان فرانسوي در آثار خارجی و بالعکس را در بر داشت ارائه شد؛ آثاري که مبانی تاریخی 
. ادبیات تطبیقی را براي همیشه تثبیت کرد

هاي فرانسه الزم به یادآوري است که پیدایش و تکامل ادبیات تطبیقی، تنها در انحصار دانشگاه
د، بلکه ناقدان فرانسوي از نتائج فکري سایر دانشگاه هاي اروپایی که در تربیت اندیشوران و نبو

فیلسوفان سهم بزرگی داشتند، بهره مند گردیدند و بدین ترتیب زمینه براي نهضت هاي فکري و ادبی 
روري براي سرتاسر اروپا هموار شد و در پرتو همین نهضت ها بود که ادبیات تطبیقی به عنوان نیاز ض

انسان نوین و جوهره اي اصیل براي تحقیق در ادبیات شناخته شد و اصول آن در دانشگاهها و سایر 
از . مراکز فکري و علمی چندان نفوذ کرد که نسبت به ضرورت آن، جاي شک و تردیدي باقی نماند

ز کرد، و هم اکنون هر این رو، ادبیات تطبیقی راه خود را بدون هیچ وقفه اي به دانشگاه هاي اروپا با
.یک از این دانشگاه ها به تحقیق و بررسی دربارة بخشی از این رشته اهتمام می ورزند

در طول این قرن، ادبیات تطبیقی در سایر کشورهاي داراي ادبیات غنی و یا وابسته به حوزه هاي 
ت تطبیقی اختصاص در کشور آلمان مورخان ادبیات جایگاه کوچکی به ادبیا. زبانی شکل گرفت

دادند و آوگوست ویلهلم، فریدریش فُن شلگل، یوهان گوتفرد آیشهورن و فریدریش بوتروك 
ویژگی هاي کلی تأثیرهاي مهم را بیان کرده، به ذکر چندین مضمون یا دست مایه ادبی بین المللی 

ام گرفت؛ به طوري که تا پرداختند؛ اما حرکت اصلی دوباره از فرانسه، آن هم در اواخر همان قرن، انج
اوایل قرن بعد مجموعه اي عظیم از رساله و مطالعات تطبیقی، که به تأثیر و تأثّر در انواع ادبیات اروپا 

ضمن اینکه ادبیات شرق . می پرداختند، و حتی در نوع موضوعات هم کامالً بی بدیل بودند، ارائه شد
رتینو هم نخستین اثر از این نوع ادبیات را ارائه هم به طور گذرا مورد توجه قرار گرفت و پی یر ما

بعدها این امر مقدمۀ خوبی براي دیگر آثار مشابه شد؛ چرا که ابعاد جدیدي در ادبیات تطبیقی . کرد
.گشوده شد و شرقی ها هم عالقه مند شدند که در همین زمینه به فعالیت و تألیف بپردازند

بود؛ اما حوادثی که در آلمان به » جهانی شدن ادبیات«رسخت گوته در قرن نوزدهم از طرفداران س
وقوع پیوست، مانع تکامل این علم در آن کشور شد؛ اما پس از گذشت زمانی، آلمان به پیروي از 

گرچه نباید فراموش کرد که افکار دانشمندان آلمان و . فرانسه به تحقیق در ادبیات تطبیقی روي آورد
. قان فرانسوي که طرفداران این علم بودند، بسیار تأثیرگذار بودانگلستان روي اندیشۀ محق
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هاي اروپایی در ترسیم شیوة کار ادبیات تطبیقی در این است که ادبیات قومی را سنت دانشگاه
بیشتر دانشگاه . محور قرار می دهند؛ به گونه اي که بررسی هاي تطبیقی حول محور آن دور می زنند

یژه دانشگاه هاي فرانسه و ایتالیا و سوئیس اهتمام ویژه اي به تحقیق در ادبیات هاي اروپایی، به و
تطبیقی دارند؛ به عنوان مثال در کشور فرانسه دیپلم ادبیات مقایسه اي، یکی از شرایط احراز لیسانس 

هم چنین در کشور ترکیه نیز رشتۀ ادبیات تطبیقی به طور . در نظام آموزشی جدید دولتی است
ري در حال گسترش و نفوذ در بین دانشگاهیان و دانشجویان است و کرسی هاي متعددي با چشمگی

عناوین مختلف در حال برپایی است که نوید اهتمام مسئوالن دانشگاهی این کشور براي رشد در این 
در حال حاضر، دانشجویان زیادي در برخی از دانشگاه هاي دولتی و خصوصی این . رشته را می دهد

. در حال تحصیل هستندkarşılaştırmalıedebiyat، در رشتۀ ادبیات تطبیقی با نام کشور
هاي دکتري محققان فرانسوي و خارجی که در ظهور و استقالل ادبیات تطبیقی به استثناي رساله

بسیار مؤثر بود، در دانشسراهاي مقدماتی فرانسه، براي معلمان مدارس ابتدایی ادبیات تطبیقی تدریس
همچنین در دبیرستان هاي آن کشور مبادي و مقدمات ادبیات خارجی و رابطۀ آنها با ادبیات . می شود

. فرانسه و آثاري از سخنوران اروپایی تدریس می شود که مورد عالقۀ شدید دانش آموزان است
افت و به صورت تبادالت ادبی بین ملتها در کشور فرانسه اختصاص ی» مواد«عالوه بر مطالعاتی که به 

است که به لطف آنها این تبادالت ادبی » اوضاع و احوالی«تأثیر و تأثّر بود، مطالعاتی هم که مبتنی بر 
بین ملتها به وجود آمد و شکل هایی که آنها را در برداشتند، ارائه شد، که منجر به تکوین و پدید 

ی که به طور کلی به بررسی موفقیت و در این زمینه مقاالت و کتاب های. آمدن مکتب فرانسوي گردید
تأثیر یک نویسنده یا گروهی از نویسندگان در خارج می پرداختند، پر تعدادترین و مهم ترین آثار 
ارائه شده را تشکیل دادند؛ به گونه اي که از منظر غیر متخصصان، این آثار معرّف تمامی ادبیات 

قی در آلمان، انگلستان، ایتالیا و آمریکا بر این شیوه تطبیقی بود، به ویژه این که روال ادبیات تطبی
. استوار بود

هاي متفاوتی از ادبیات تطبیقی نیز به شکل گرایش هاي ملّی ها و برداشتم، بحث1953در سال 
؛ آن هم »گرایش هاي آمریکایی، آلمانی، ایتالیایی و فرانسوي«مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ مثل 

است، دخیل باشد؛ » بشر دوستی«والً ملیت گرایی نباید در ادبیات تطبیقی، که مدعی در حالی که اص
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چون که تطبیق گر اساساً بشر دوست است و با انگیزة برابري و مساوات به فرهنگ هاي دور و نزدیک 
.می نگرد

ارائه کرده بود آلمان، که از نیمۀ دوم قرن نوزدهم به سوي مضامین ادبی گام برداشته و آثار وزینی 
که این آثار در فرانسه هم مورد توجه گاستون پاریس قرار گرفته بوده، در اواسط قرن بعد به نقش 

استقبال (در ادبیات تطبیقی پرداخت و هانس روبرت یائوس نظریۀ پذیرش ) ترجمه و مترجم(واسطه ها 
.را ارائه کرد که منجر به مکتب کنستانس شد) خوانندگان
ترجمه، که اکنون بخش شکوفایی را در ادبیات تطبیقی تشکیل می دهد، ابتدا در کشورهاي ادبیات 

بررسی . اروپایی، چون آلمان و روسیه، به مانند عنصر سازندة زندگی فرهنگی آنها محسوب می شد
تطبیقی ترجمه هاي گوناگون یک اثر و نیز مجموعه ترجمه هایی که از ادبیات بیگانه در کشوري 

تفاوت «می گیرد، امروزه در مراکز مهمی، همچون مرکز تحقیقات درباره گوتینگن، که مفهوم انجام 
از آنجا که شناخت بیگانه معموالً از طریق ترجمه . را ارائه کرده است، تحقق می یابد» خلّاق فرهنگ

ت؛ با این انجام می گیرد، بنابراین متن ترجمه شده هم راهی عادي براي دسترسی به ادبیات بیگانه اس
دوره . تأکید که این رهیافت به مفهوم آن نیست که شناخت زبان خارجی فایده اي در بر ندارد

» یونانی و التینی«درخشان ادبیات ترجمه در فرانسه، عصر رنسانس بود که به ترجمه ادبیات کالسیک 
جمه می پرداختند؛ در طول قرن نوزدهم نویسندگان و شعراي بزرگی در فرانسه، به تر. می پرداختند

.مثل ژِرار دو نروال، که از آلمانی ترجمه می کرد و شارل بودلر، که معرّف و مترجم ادگار آلن پو بود
آنچه گذشت، چکیده اي از وضعیت ادبیات تطبیقی در دانشگاهاي اروپا، به خصوص در فرانسه 

ان ادبیات اروپا موجود است، می تواند بود؛ با این امتیاز که یک محقق اروپایی با روابط روشنی که می
از سوي دیگر غنی بودن ادبیات اروپا و . بدون تحمل رنج و مشقت، با ادبیات و تاریخ آنها آشنا گردد

آثار ارزنده و فراوانی که در آن ظهور کرده و سرانجام پاسخگویی ادبیات اروپا به نیازمندیهاي فکري 
. ت در وافی بودن و فراگیري هر چه بیشتر آنو اجتماعی، خود امتیاز بزرگ دیگري اس

ادبیات تطبیقی در کشورهاي عربی زبان
ادبیات عربی با ادبیات تطبیقی به عنوان علمی که داراي اصول و پایه هاي علمی است، در نیمۀ دوم 

. داردالبته اشکال سادة مقایسه در ادبیات عربی سابقه اي دیرینه. قرن نوزدهم میالدي ارتباط پیدا کرد
، شاعران عصر جاهلی »امرؤالقیس و علقمه الفحل«قدیمی ترین موازنه در ادبیات عربی، موازنه میان 
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در عصر عباسی ابوالقاسم حسن بن بشر بن یحیی اآلمدي، کتابی به نام الموازنه بین الطائیین .است
هدف این مقایسه . پرداختتألیف کرد و در آن به مقایسه ابوتمام و بحتري ـ دو شاعر عصر عباسی ـ 

سپس القاضی . اثبات برتري یکی بر دیگري بود، بی آنکه ارتباط تاریخی میان آنها را بررسی نماید
علی بن عبدالعزیز الجرجانی، در کتابی با عنوان بین المتنبی و خصوصه، متنبی را با ابوتمام و دیگر 

ویژگی زیباشناختی داشتند و هدف برتري هاشاعران عباسی مقایسه کرده است؛ اما همۀ این فعالیت
دادن یک شاعر قومی بر شاعر قومی دیگر بوده است، نه بررسی رابطۀ تاریخی میان آنها در خارج از 

. مرزهاي ادبیات ملی
در ادبیات قدیم عربی، جاحظ رابطۀ ادبیات عربی را با ادبیات سایر ملت ها بررسی کرده و در 

. پرداخته است» ادبیات عربی، فارسی، هندي و یونانی«ن و التبیین به مقایسه آثارش الحیوان و البیا
اهمیت اقدام جاحظ در این است که وي مقایسه هاي ادبی را از مرزهاي ادبی ملی خارج نموده، ولی 

.این اقدام وي باعث پیدایش ادبیات تطبیقی نشده است
در آن عصر زبان، ادبیات و . پلئون به مصر آغاز شداولین بارقه هاي پژوهش هاي تطبیقی از حملۀ نا

با حملۀ . به نازل ترین مرحلۀ خود رسیده بود) عثمانیان(فرهنگ عربی به دلیل سلطۀ حاکمان غیر عرب 
م جهان عرب، به ویژه مصریان با فرهنگ و تمدن غرب، به خصوص 1798ناپلئون به مصر در سال 

فرهنگ و زبان آنها تأثیر به سزایی گذاشت؛ زیرا آنها از یک سو این امر در ارتقاي. فرانسه آشنا شدند
از دستاوردهاي علمی، فرهنگی و ادبی فرانسه بهره بردند و از سوي دیگر با مراجعه به ادبیات و میراث 

عالوه بر آن دولت مصر نیز . کهن گذشتگان خود، به احیاي فرهنگ، زبان و ادبیات خویش پرداختند
به فرانسه، از این فعالیت ها حمایت می نمود تا در کنار فراگیري علم و ادب، از با اعزام افرادي

.فرهنگی و ادبی غرب بهره ببرد- دستاوردهاي علمی
از میان افرادي که به فرانسه اعزام شدند، می توان به رفاعه طهطاوي، علی مبارك، ادیب اسحاق، 

تحقیق در رشتۀ ادبیات تطبیقی به وسیلۀ دانشگاهیان و تحصیل و . اشاره کرد..... احمد فارس شدیاق و
ناقدان عرب که تحصیالت خود را در مغرب زمین به انجام رسانیده و در ادبیات اروپا تحقیق کرده 

در نقد ادبی » نقد تطبیقی«اند، باعث وقوف آنها بر منابع و راز این رشته گردید که منجر به پیدایش 
.جدید گردید
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پاالیش زر ناب در (کتاب تخلیص االبریز فی تلخیص بایریز ) م1873-1801(اوي رفاعه طهط
او در این . این اثر خالصه اي از گزارش سفر وي به پاریس است. را تألیف کرد) گلچین پاریس

کتاب، به مقایسه آداب، رسوم، تمدن و فرهنگ مردم فرانسه با زندگی مردم مصر پرداخت و از این 
را به پیشرفت و تقلید از آنها فرا خواند و از سویی آنها را متوجه تمدن عظیم خود رهگذر مردم مصر 

.در گذشته نمود
با تألیف کتاب علم الدین به مقایسه فرهنگ و ادب فرانسه با ) م1893- 1824(سپس علی مبارك 

روش وي در این کتاب«: وي در مقدمۀ کتاب خویش می نویسد. فرهنگ و زبان عربی پرداخت
). 112: 1982مبارك، (» مقایسه بین اوضاع شرقی و اروپائی وي می باشد

نوشت و » مقابله بین الشعر العربی و الشعر اإلفرنجی«م مقاله اي با عنوان 1899نجیب حداد در سال 
استفاده» المقابله«از کلمۀ » المقارنه«او به جاي واژة . در آن به مقایسۀ شعر عربی و اروپایی پرداخت

.هدف او کشف وجوه اختالف و تشابه میان شعر عربی و فرنگی بود. کرده است
سپس . هاي این عرصه با جدیت بیشتري از سوي ادباي مصري دنبال شدبا آغاز دهۀ سی، فعالیت

در مجله الرساله منتشر » اشتغال العرب باالدب المقارن«خلیل هنداوي، ادیب سوري، مقاله اي با عنوان 
براي اولین بار اصطالح االدب المقارن را به کار برد؛ اما تعریف واضح و مشخصی براي آن کرد و 

بر اساس مطالب ذکر شده، چنین استنباط می شود که تا این تاریخ، حضور ادبیات تطبیقی . ارائه نداد
ی به در این عرصه ادیبان جهان عرب با نوشتن مقاله های. عربی در عرصۀ مطبوعات نمود داشته است

مقایسه ادبیات عربی و غربی می پرداختند؛ ولی به ارتباط تاریخی میان آنها توجهی نداشتند؛ زیرا با 
مبانی نظري مکتب فرانسوي ادبیات تطبیقی آن زمان آشنا نبودند و بنابراین مقایسۀ آنها بر اساس نظریه 

م الیحه اي را 1945ر سوم اکتبر به دنبال این امر، شوراي عالی دارالعلوم د. هاي این علم نبوده است
تصویب کرد که به موجب آن ادبیات تطبیقی به عنوان واحد درسی مستقل دانشگاهی درآمد و در 
دانشگاه قاهره تدریس شد؛ اما رشتۀ مستقلی به آن اختصاص داده نشد، بلکه به عنوان بخشی از رشته 

دند تا ادبیات تطبیقی را فرا بگیرند؛ مثل محمد کسانی نیز به فرانسه اعزام ش. در آمد» النقد و البالغه«
این افراد پس از بازگشت به مصر، تحوالت زیادي در این عرصه ایجاد . غنیمی هالل و عطیه عامر

کتاب االدب المقارن، تألیف : کردند و مقاالت و کتابهاي زیادي تألیف نمودند که از آن جمله است
این کتاب . ام ادبیات تطبیقی در ادبیات عربی تألیف شده استعبدالرزاق حمیده، اولین کتابی که با ن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


585 /1393شهریور 13دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازي، 

. حاوي مجموعه سخنرانی هایی است که وي در زمینۀ ادبیات تطبیقی در دارالعلوم ایراد کرده است
. هدف از پژوهشهاي تطبیقی بررسی میان ادبیات ملت ها است«: وي در مقدمۀ کتاب خود می نویسد

شامل مباحثی مانند تأثیر ادبیات یک ملت بر ادبیات ملت دیگر و دامنه این روابط بسیار وسیع و
اثرپذیري یک دوره تاریخ ادبی از دوره دیگر، تشابه و تفاوت جریانهاي ادبی، پیدایش مکتب هاي 
ادبی مشابه یا متفاوت در دوره ها و زمانهاي مختلف، تأثیر عوامل متعدد بر ادبیات ملی در دوره ها، 

پس از کتاب عبدالرزاق حمیده در سال ). 191: 1951حمیدة، (» مختلف استمحیط ها و شرائط 
صفحه اي نیز بر 1500این کتاب . م، نجیب العقیقی کتابی را با عنوان االدب المقارن منتشر کرد1948

مؤلف در آغاز تعاریفی را براي ادبیات تطبیقی . خالف عنوان، ارتباط چندانی به ادبیات تطبیقی ندارد
داده است که با دقت در این تعاریف متوجه می شویم که او حیطۀ ادبیات تطبیقی را بسیار وسیع ارائه 

تر از مکتب فرانسه در نظر گرفته است؛ به گونه اي که بر اساس تعریف وي، ادبیات تطبیقی مباحث 
دراسۀ فی کتاب تیارات ادبیۀ بین الشرق و الغرب، خطۀ و. ادبیات و نقد ادبی را نیز در بر می گیرد

م در 1951این کتاب در سال . االدب المقارن، تألیف ابراهیم سالمه، سومین کتاب این عرصه می باشد
.قاهره به چاپ رسید

ادبیات : سالمه در بخش اول کتاب، تعاریفی براي ادبیات تطبیقی ارائه داده، که از آن جمله است
. »اي جغرافیائی و طبیعی میان ملت ها می پردازدبه بررسی روابط تاریخی و مشابهت ه..... «تطبیقی

. با دقت در تعریف ادبیات تطبیقی آن زمان، این تعریف درست به نظر نمی رسد) 245: 1951سالمۀ، (
البته این تعریف تا حدودي به تعریف مکتب سالفیه یا اروپاي شرقی که در دهۀ هفتاد قرن بیستم پا به 

.عرصه وجود نهاد، نزدیک است
م، 1945م در مصر به دنیا آمد، و پس از جنگ جهانی دوم، سال 1916محمد غنیمی هالل در سال 

در زمرة اولین گروه دانشجویی براي گرفتن مدرك دکتراي ادبیات تطبیقی عازم فرانسه شد و در 
ژوزف او ادبیات تطبیقی را نزد بنیانگذاران این رشته چون. دانشگاه سوربن فرانسه به تحصیل پرداخت

م مدرك دکتراي دولتی ادبیات تطبیقی خود را با 1952در سال . تکست، وان تیگم و گیار فرا گرفت
محمد غنیمی هالل آثار متعددي را در زمینه هاي ادبیات تطبیقی و نقد . ارائه دو پایان نامه دریافت کرد

مهم ترین آثار وي در . تادبی تألیف کرده و نمایشنامه هائی را از فرانسه به عربی ترجمه کرده اس
االدب المقارن، لیلی و المجنون فی االدبین العربی و الفارسی، : زمینۀ ادبیات تطبیقی عبارت است از
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الموقف االدبی، دور االدب المقارن فی توجیه دراسات االدب العربی المعاصر، فی النقد التطبیقی و 
مقارن است که حاوي سخنرانی هاي وي در برجسته ترین کتاب وي االدب ال........ . المقارن، و

م منتشر شد، بنیانگذار ادبیات 1953وي با تألیف این کتاب که در سال . دانشکدة دارالعلوم است
محمد غنیمی هالل با تأسیس این رشته در دانشگاه هاي مصر و تدریس در . تطبیقی عربی شناخته شد

این رهگذر دانشجویان زیادي را تربیت نمود که هر آنها، به تبیین قواعد صحیح این علم پرداخت و از 
یک از آنها از استادان معروف این رشته شدند و با تأثیرپذیري از آثار و افکار استاد خود آثار متعددي 

.را در این زمینه تألیف کردند
مکتب در پایان باید افزود که ادبیات تطبیقی در کشورهاي عربی به صورت علمی و مبتنی بر اصول

او با تألیف کتاب االدب المقارن بنیانگذار . م آغاز شد1953فرانسه، با محمد غنیمی هالل در سال 
. ادبیات تطبیقی عربی شناخته شد و در تألیف این کتاب از استادان فرانسوي خود تأثیر پذیرفته است

وي با تدریس در دانشگاه هاي مصر و تألیف آثار متعدد در عرصۀ ادبیات تطبیقی، فعالیت هاي 
اکثر قریب به اتفاق آثاري که پس از وي تألیف . ادبیات تطبیقی پس از خود را سمت و سو داده است

دنبال شد و تا پایان پس از هالل این رشته با جدیت از سوي ادبا. شده اند، از آثار وي تأثیر پذیرفته اند
دهۀ هفتاد، مکتب فرانسه تنها مکتب رایج در ادبیات تطبیقی عربی بود؛ اما از اواخر دهۀ هفتاد در کنار 

نیز در پژوهش هاي ادبیات تطبیقی ) اروپاي شرقی(مکتب فرانسه، مکتب آمریکایی و سوسیالیستی 
حال پیشرفت است و با جدیدترین امروزه ادبیات تطبیقی در کشورهاي عربی در. عربی راه یافت

تحوالت جهانی این رشته که مهم ترین آنها مطالعات فرهنگی است، به پیش می رود و به افق هاي 
. روشنی چشم دوخته است

اگر بخواهیم نگاهی منصفانه به ادبیات عربی در عرصۀ مطالعات تطبیقی داشته باشیم، باید بگوییم 
د در قالب نظري به تحوالت معاصر این علم پرداخته اند، اما در مرحله که متخصصان این عرصه هر چن

تطبیق نتوانسته اند از مبانی مکتب فرانسه خارج شده و بر اساس دو مکتب دیگر، پژوهشی تطبیقی انجام 
دهند؛ از این رو پژوهش هاي تطبیقی این علم در کشورهاي عربی در مرحلۀ جنینی است و 

ر حیطه عملی ـ تطبیقی، مواضع نظري واضحی نداشته و نتوانسته اند در پژوهشگران این عرصه د
مواجهه با نظریات این علم موضع بی طرفی نشان دهند؛ از این رو این عرصه نیازمند پژوهش هاي 
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جدیدي است که با نظریات معاصر ادبیات تطبیقی هماهنگی داشته باشد، تا پژوهشگران بتوانند تالش 
.از محمد غنیمی هالل را در این علم تحلیل و بررسی کنندهاي کوشندگان پیش 

نتیجه
از آنچه گفته شد، می توان به این نتیجه رسید که ادبیات تطبیقی، افزون بر تقویت شخصیت قومی و کمک به رشد و 

شیوه اي تربیت ابعاد استعدادهاي اصیل، و هدایت آنها به مقصد مشخص و افق دار، و رهبري حرکت هاي نوگرایی به 
سودمند، و آشکار کردن اصول کنونی قومیت ها، و گسترش کوشش هاي هنري و فکري ما در مسیر میراث ادب 
جهانی، رسالت انسانی دیگري را نیز بر دوش می کشد، و آن روشن ساختن اصالت روح قومی در پیوند با روح انسان ها 

.در گذشته و حال است
وزدهم میالدي به عنوان رشته اي جدید وارد محیط هاي دانشگاهی دنیا شد و از زمان ادبیات تطبیقی از اواخر قرن ن

پیدایش تا حدود اواسط قرن بیستم، بیشتر به مطالعات تطبیقی ادبیات ملی و قومی به زبان هاي مختلف گرایش داشت، و 
ري است که پیدایش و تکامل ادبیات البته الزم به یادآو. دانشگاه هاي فرانسه سردمدار رشتۀ ادبیات تطبیقی گردیدند

تطبیقی، تنها در انحصار دانشگاه هاي فرانسه نبود، بلکه ناقدان فرانسوي از نتایج فکري سایر دانشگاه هاي اروپایی که در 
.تربیت اندیشوران و فیلسوفان سهم بزرگی داشتند، بهره مند گردیدند

دیرباز وجود داشته است، و از نمونه هاي بارز آن می توان به کتاب ادبیات تطبیقی در ایران به شکل غیر علمی آن از
البیان و التبیین جاحظ اشاره کرد؛ ولی در دورة معاصر، ایرانیان کمی دیرتر از دانشگاه هاي اروپایی مثل فرانسه، آلمان و 

ر دانشگاه هاي ما در مقایسه با دانشگاه ایتالیا و اعراب بر کاروان ادبیات تطبیقی پیوسته اند؛ چنانکه مقام ادبیات تطبیقی د
. هاي معتبر جهان، در سطح پایین تري قرار دارد

هاي اصیل ادبیات میهنی، پیگیري مسیر تحول آن، غنا بخشیدن به این ادبیات که با براي ارزیابی دقیق و تبیین ویژگی
ر چگونگی بهره گیري خوب و بجا از ادبیات همت و کوشش نویسندگان و منتقدان انجام گرفته است، همچنین به منظو

جهانی، تعمق در ادبیات میهنی و قومی اجتناب ناپذیر است؛ کاري که با آن می توان ادبیات قومی را به سوي نوآوري و 
بر اساس این، نویسندة مقاله بر این باور است که به دلیل اهمیت . راهی که ادبیات جهانی پیموده است، هدایت کرد

در ادبیات جدید و نیاز نقد ادبی مدرن به ادبیات تطبیقی، ضروري می نماید که دانشگاه هاي ما به گسترش این پژوهش 
گونه مطالعات همت ورزند، تا محققان بر ابعاد اصالت ادبیات خود آگاه گردند و حرکت هاي نوآورانه اي به سوي 

ما با ادبیات جهانی و با انواع ادبی گوناگون ارتباط این نیاز در عصر حاضر که ادبیات. هدف هاي درست هدایت شوند
تنگاتنگی دارد و در ابعاد مختلف خیال پردازي و تصویرآفرینی و آموزه ها و مفاهیم انسانی پیش می رود، بیش از پیش 

.احساس می شود
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