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: ادبیات تطبیقی در کشورهاي عربی
ها و چشم اندازهاچالش

1هادي نظري منظم

دانشگاه تربیت مدرس،گروه زبان وادبیات عربیاستادیار 

چکیده
مصر خاستگاه ادبیات تطبیقی عربی در معناي علمی آن است و پژوهشگران مصري، ادبیات تطبیقی را 

هاي آغازین نیمۀ دوم قرن بیستم بود که در سال. در بسیاري از کشورهاي عربی رواج و بسط دادند
لیف کرد و ادبیات تطبیقی روشمند و علمی را در أرا تدب المقارناألدکتر محمد غنیمی هالل، کتاب 

.گران عرب و آثار آنان بر جاي نهادرا بر تطبیقتأثیرهاي عربی ترویج نمود و بیشترین سرزمین
: هایی مواجه بوده است مثلها و دشواريادبیات تطبیقی در کشورهاي عربی همواره با چالش

هاي آغازین، ضعف نظریه هاي تطبیقی در سالپرداختن به پژوهشناآگاهی از ضرورت و اهمیت 
پردازي و نقد ادبی، کمبود متخصصان تطبیقی، شیفتگی نسبت به مفهوم کالسیک ادبیات تطبیقی، 

با این همه می توان گفت که ... . هاي خاص ادبیات تطبیقی، فقدان مجلّات تخصصی، وفقدان گروه
.ر کشورهاي عربی تا پایان سدة بیستم، امیدبخش و دلگرم کننده استچشم انداز ادبیات تطبیقی د

ها و محورهاي تطبیقگري در ترین چالشتحلیلی است و در آن، به مهم- روش این مقاله توصیفی
و مشکالت آن تجربۀ ادبیات تطبیقی در کشورهاي عرب زبان. کشورهاي عربی اشاره کرده ایم
هاي این نوع از پژوهش هاي ه در ایران دارد و آشنایی با فراز و نشیبشباهت زیادي با وضعیت این رشت

. ادبی می تواند بسیار راه گشا و سودمند باشد

.ادبیات، ادبیات تطبیقی، ادب تطبیقی عربی: واژگان کلیدي

hadi.nazari@modares.ac.ir:رایانامه.1
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مقدمه
اي ادبیات تطبیقی در مفهوم علمی آن، نخستین بار در فرانسه پدید آمد و بعدها در دیگر کشوره

ادیبان و پژوهشگران عرب نیز چون . اروپایی و آمریکا و بسیاري از کشورهاي جهان سوم رواج یافت
گري علمی هاي قابل توجهی را در عرصۀ تطبیقهاي جهان، از نیمۀ دوم قرن بیستم، تالشدیگر ملت
سمینارهاي مختلف ها و نامه و برگزاري همایشاند و با تألیف صدها کتاب، مقاله، پایانانجام داده

هاي مزبور، ادبیات اند؛ لیکن با وجود تالشداخلی و بین المللی، گام بلندي در این زمینه برداشته
گمان، توجه جدي به رفع این هایی مواجه است و بیتطبیقی عربی هنوز هم با مشکالت و چالش

اي، بین زبانی و جدید بین رشتهتري را فرا روي این رشتۀ تواند آیندة روشنها میمشکالت و چالش
. بین فرهنگی کند

هاي تطبیقی در مفهوم ساده و ابتدایی خود، پیشینۀ بسیارکهنی دارد و البته باید دانست که پژوهش
شاید بتوان . گونه مطالعات غیر روشمند و غیر علمی را دیدتوان ردپاي اینها میدر ادبیات اغلب ملت

هایی یافت که جاحظ، ادیب و اندیشمند عرب در گري عربی را در مقایسههاي تطبیقکهن ترین نمونه
خویش، به مقایسۀ ادبیات عربی، البیان و التبییناو در در کتاب . قرن سوم هجري انجام داده است

و - هاي فرديفارسی، یونانی و هندي پرداخته است، لیکن تالش وي در این زمینه، غالباً مبتنی بر اندیشه
)15: م1992مکی، : نک. (داردهایی کلی و قاطعاست و شکل حکم- نه عینی

هاي مختلف با یکدیگر بیش از پیش گسترش می یابد و با فرا رسیدن دوران جدید، روابط ملت
یابد؛ سفرها فراوان و بسیارآسان تر شده، اشتیاق پژوهشگران به شناخت ادبیات دیگر کشورها فزونی می

هاي دانان در مقایسه با قرنی و ادبی گسترش چشمگیري یافته و تعداد زبانو ترجمۀ آثار مختلف علم
يدانی و گسترش ترجمه، دو ابزار ضرورو البته شکی نیست که زبان. گذشته افزایش بسیاري می یابد

در نتیجۀ این امر، محققان و ادیبان مصري، .در جهت شناخت و درك مبادالت ادبی و فرهنگی است
هاي عرب با دیگر کشورهاي غربی می پردازند به سنجش آثار ادبی و فرهنگی ملت... وسوري، لبنانی

.آشکار می شود- در مفهوم ساده وغیر علمی آن- گريهاي تطبیقو بدین سان، نخستین نشانه
پیشینه پژوهش

الي البههایی انجام شده و در دربارة تاریخچۀ ادبیات تطبیقی در کشورهاي عربی، مطالعات و پژوهش
انداز ادبیات تطبیقی در ها و چشمها اشارات پراکنده و مختصري هم به چالشاین مطالعات و نوشته
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این مقاله به اغلب آنها ارجاع داده شده است، مانند کشورهاي عربی صورت گرفته است که در
دب المقارن، أصوله، األاثر سعید علّوش؛ مدارس األدب المقارن و مکونات األدب المقارن: هايکتاب

تاریخ األدب المقارن فی «، و مقاله دراسات فی األدب المقارناثر طاهر احمد مکّی؛تطوره و مناهجه
آفاق األدب المقارن عربیاً و ؛ )22- 13، صص 1983، 2، جزء 4فصول، شماره ( نوشته عطیه عامر» مصر

اثر عزّالدین المثاقفۀ و النقد المقارناثر حسام الخطیب؛ لمیۀلعااةبوصاألدب العربی المقارن و وعالمیا،ً 
سیۀو الفاربیۀبین العرنۀ المناصره و األدب المقارن، مشکالت و آفاق اثر عبده عبود، الدراسات المقار

محمد غنیمی هالل و جایگاه او در ادبیات تطبیقی «علی ضوء المدرسۀ الفرنسیۀ اثر نویسندة این سطور؛ 
، صص 1389، 4هاي زبان و ادبیات تطبیقی، شماره پژوهش(ر خلیل پروینی و نعیمه پراندوجیاث» عربی

» 1980هاي اصلی تا پایان دهه تاریخچه و جریان: ادبیات تطبیقی در کشورهاي عرب زبان«، )1-25
لیکن تاکنون پژوهش مستقلی به بررسی ... . و) 154- 137، صص 2:2، 1390(نوشته حسام الخطیب

هاي ادبیات تطبیقی در کشورهاي عربی و چشم اندازهاي این رشته در جهان عرب نپرداخته چالش
. است

ادبیات تطبیقی در کشورهاي عربی
هاي الزم براي تألیف نخستین اثر تطبیقی با استمرار و افزایش تالش هاي فوق در قرن بیستم، زمینه

منظور از این اثر، کتاب ارزشمند روحی . فراهم می شود-و نه نظري-عرب در حوزة کاربردي صرف
م در 1904است که در سال تاریخ علم األدب عند االفرنج و العرب و فیکتور هوکوالخالدي با عنوان 

مفهوم فرانسوي ادبیات تطییقی است و همه تأثیرنویسنده فلسطینی کتاب، تحت . قاهره منتشر شد
).125-122: م1996المناصرة، : نک( شرایط و خصوصیات یک تطبیقگر روشمند را داراست

اي آشکار فزونیهاي تطبیقی و تالیف در این زمینه به گونهپس از روحی الخالدي، توجه به اندیشه
ترین آثاري است مقایسۀ ادبیات عربی و فارسی از مهممقاالت دکتر عبدالوهاب عزّام در باب . می یابد

ها حکایت دارد، لیکن هنوز آید و از آگاهی نسبی و روشمندي نویسنده آنکه در  مصر پدید می
ها و مراکز علمی و ادبی کشورهاي عربی ظهور در دانشگاه)ادبیات تطبیقی(=اصطالح األدب المقارن

م، خلیل هنداوي نویسنده و پژوهشگر سوري، اصطالح فوق را در 1936نیافته است، تا آنکه در سال 
- 257: م1991الخطیب، : نک(به کار می برد و تعریفی از آن به دست می دهدالرسالۀمجلّۀ مصري 

258 (
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. بیات تطبیقی در کشورهاي عربی در حوصلۀ این اوراق نیستپرداختن به تاریخچۀ تالیف و تدریس اد
معروف است که دانشکدة مصري دارالعلوم در زمینه تدریس و تالیف در ادبیات تطبیقی عربی پیشگام 

گران متخصص مصري و دانش آموختۀ ادبیات تطبیقی درعطیه عامر که از نخستین تطبیق. بود
آغاز شد م، تدریس ادبیات تطبیقی در دارالعلوم1938که در سال هاي فرانسه است، می گوید دانشگاه

، لیکن طاهر احمد مکّی از )18)/ 4(2: م1983عامر،(و مهدي علّام تدریس این درس را بر عهده گرفت
م در 1946هاي مطرح ادبیات تطبیقی و نقد ادبی مصر معتقد است که واحد ادبیات تطبیقی از سال چهره

).182: م1987مکی، (م گنجانده شد و دو ساعت در هفته تدریس می شددانشکدة دارالعلو
هاي مصر و کشورهاي عربی نیز به تدریس ادبیات تطبیقی و پس از دانشگاه دارالعلوم، دیگر دانشگاه

لیف در این زمینه پرداختند؛ هرچند که توجه به این رشته و میزان آگاهی نسبت به آن، از کشوري به أت
مثال وضعیت ادبیات تطبیقی در کشورهاي . و از دانشگاهی به دانشگاه دیگر متفاوت استکشور دیگر 

مصر، الجزایر، مراکش، سوریه و اردن به هیچ عنوان قابل مقایسه با کشورهایی چون عربستان سعودي، 
رب نکتۀ جالب تر آن که مطرح ترین تطبیقگران دنیاي ع. نیست... بحرین، یمن، امارات متحدة عربی و

.یعنی روحی الخالدي، حسام الخطیب و عزّالدین المناصره فلسطینی می باشند
ویژه  ه ب(شرقی- هاي عربیمحور پژوهش: درکشورهاي عربی دو گرایش عمدة تطبیقگري وجود دارد

لیف رسالۀ دکتري خود درباره أغنیمی هالل با ت. غربی- هاي عربی، و محور پژوهش)فارسی- عربی
، از پیشگامان توجه به األدب المقارن، و تالیف کتاب 2هجري6و 5نثر عربی در نثر فارسی قرن تأثیر

فارسی - لیف األدب المقارن، اصول مطالعۀ روابط ادبی عربیأوي با ت. بود)فارسی(شرقی- محور عربی
ل، تالیف کتاب هاي تطبیقی غنیمی هالاز مهم ترین پژوهش. بنا نهاد-از نظر موضوع و روشمندي-را 

این کتاب در سال . است) 1954چاپ اول، قاهره، (3لیلی و المجنون فی األدبین العربی و الفارسی
موضوع این اثر تطبیقی ارزشمند، . منتشر شدالحیاة العاطفیۀ بین العذریۀ و الصوفیۀم با عنوان 1960

فارسی است، البته با محوریت در ادبیات عربی تا عشق صوفیانه در )افالطونی(= بررسی عشق عذري
.موضوع مجنون و لیلی

.رساله به  زبان فرانسه استاصل. 2
). 1392نشر نی، (نگارندة این سطور با همکاري خانم ریحانه منصوري، اثر مزبور را  به فارسی ترجمه کرده است . 3
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تري به خود گرفت و فارسی شکل جدي-پس از غنیمی هالل، توجه به مقایسه ادبیات عربی
هایی چون عبدالمعطی صیاد، حسین مجیب مصري، طه ندا،  بدیع محمد جمعه، ویکتور الکک، چهره

. به تالیف آثار متعددي در این زمینه پرداختند... عبدالسالم کفافی، حسین جمعه، محمد تونجی و
، لیلی و )ص(توان در داستان معراج پیامبرموضوعات مورد پژوهش در آثار این پژوهشگران را می

ها در ادبیات هاي ایرانی و بازتاب آنهاي عربی و فارسی، جشنهاي جانوران و مقامهمجنون، داستان
خیام بر شاعران تأثیرو ابوالعالء معري بر شاعران ایرانی، متنبیتأثیرهایی چون عربی، و موضوع
.)66: 1388نظري منظم، : نک( خالصه کرد... جماعت دیوان و

گران عرب موجب شد تا برخی از تطبیق) فارسی- بویژه عربی(شرقی-هاي عربیگسترش پژوهش
وي در کتاب . شرقی باشنداندیشه وضع اصول و مبانی براي این رویکرد اسالمی و درچون طه ندا

خواند و برخی به ادبیات تطبیقی اسالمی فرا می) ادبیات تطبیقی(=األدب المقارنخویش با عنوان 
آنگاه توجه عملی و ). به بعد99صص : 1383األدب المقارن، : نک( .اصول و مبانی آن را برمی شمارد

آثار حسین مجیب المصري نمود بیشتري می یابد به ادبیات تطبیقی اسالمی، در ) و نه تئوري(کاربردي
را به خویش اختصاص می » پدر ادبیات تطبیقی اسالمی«ها کتاب در این زمینه، عنوان و او با تالیف ده

فی األدب اإلسالمی المقارن،مۀ مقدسپس دکتر طاهر احمد مکی با تالیف کتابی قطور با عنوان . دهد
پردازي در این زمینه و تطبیق ادبیات ملل کند و به نظریهمیهاي معاصران خویش را تکمیل تالش

).80- 55صص :1389پروینی، خلیل، : نک(براي اطالعات بیشتر .اسالمی می پردازد
فارسی، -شناسی در حوزة فوق پرداخته، معتقدند که محور عربیالبته برخی پژوهشگران عرب به آسیب

رباعیات تأثیرچون بررسی ،هاي تطبیقی دیگريکه به حوزهدیگر چندان ثمربخش نخواهد بود، مگر آن
)29: م1988بدیر، .( ها اهتمام ورزدهاي فارسی بر عربداستانها و حکایتتأثیرخیام بر شعر عربی، یا 

غربی است که توجه بدان، بیش - از دیگر محورهاي مهم تطبیقگري در کشورهاي عربی، محور عربی
ریمون طحان، حسن النوتی، جمال شَحید، سعید علّوش، حسام . رقی استش-از توجه به محور عربی

الخطیب، عزّالدین المناصرة، طاهر مکّی، عبده عبود، غسان السید، محمود طرشونۀ، مکارم الغمري، فؤاد 
توجه به . ها چهره دیگر در این زمینه به تالیف و تدریس مشغول هستندالمرعی، عبدالمجید حنّون و ده

پذیري فراوان ادبیات عربی از ادبیات غربی تأثیر: محور دالیل متعددي دارد، که از آن جمله استاین 
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-در عصر حاضر، شیفتگی برخی تطبیقگران عرب نسبت به فرهنگ و ادبیات غرب و تسلط آنان به زبان

... .هاي غرب وهاي غربی، فارغ التحصیل شدن شمار زیادي از پژوهشگران عرب از دانشگاه
در اینجا تنها به ذکر . ررسی سیر تحول ادبیات تطبیقی در کشورهاي عربی در حوصلۀ این اوراق نیستب

هاي اخیر به حوزه هاي جدیدتري در تطبیقگري این نکته بسنده می کنیم که تطبیقگران عرب در سال
تکنولوژي، مثل ادبیات و جهانی شدن، ادبیات تطبیقی و مطالعات فرهنگی، تصویر شناسی، ادبیات و

تئوري و تطبیق توجه نموده اند و می کوشند تا در حوزة... مطالعات پسااستعماري، ترجمه پژوهی و
.       آثاري منتشر نمایند

با تامل در این . هاي ادبیات تطبیقی در کشورهاي عربی می پردازیمدر ذیل به بررسی مهم ترین چالش
هاي زیر روبرو بوده و بی ها و آسیبدر ایران نیز با دشواريها می توان گفت که ادبیات تطبیقیچالش

توجه به مسائل زیر می تواند نوید بخش .گمان، تا سالیان آینده نیز با چنین مشکالتی مواجه خواهد بود
.  ها باشدآیندة روشن تري در مطالعات تطبیقی ایرانیان و عرب

هاي تطبیقگري در کشورهاي عربیچالش.1
:هاگی ذهنی و فلسفی، و  وجود بدفهمیفقدان آماد.1-1

هاي آغازین تدریس ادبیات تطبیقی و نخستین چالش ادبیات تطبیقی در کشورهاي عربی به سال
از )م1968د (دکتر غنیمی هالل. هاي نظري و کاربردي در این عرصه مربوط می شودتالیف کتاب

پیدایش « :می گوید-مفهوم علمی آندر -ناقدان بنام عرب و بنیانگذار ادبیات تطبیقی عربی
هاي فلسفی، و یا نتیجۀ یک جنبش فکري و گرایش} در مصر و کشورهاي عربی{ادبیات تطبیقی

یک رویکرد صحیح علمی و عمیق نقدي، و درك ضرورت تاسیس آن نبود؛ بلکه هدف، 
ستی از هاي مصر بود، بدون آنکه آمادگی و یا درك درگنجاندن ادبیات تطبیقی در دانشگاه

هایی انجام شد که به هیچ وجه در از این رو، پژوهش.حقیقت و ماهیت این رشته وجود داشته باشد
ها مفهوم ادبیات تطبیقی را مخدوش حوزة ادبیات تطبیقی نبود و نویسندگان این پژوهش

).86-85: هالل، بی تا(»کردند
و اثر نجیب »فی األدب المقارن«با عنوان بی گمان، انتقاد غنیمی هالل متوجه کتاب عبدالرزاق حمیده 

م در مصر منتشر شده، و به اتفاق آراي متخصصان، 1948است که در سال »من األدب المقارن«العقیقی 
: م1999؛ الخطیب،182: م1987مکی، : نکـ: مثال(از مفهوم علمی و صحیح ادبیات تطبیقی به دور بودند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1761 /  1393شهریور 13دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازي، 

هاي مصر نیز بودند و قدر مسلّم اینکه بیات تطبیقی در دانشگاهاساتید مذکور، عهده دار تدریس اد).220
.توان نادیده انگاشتوجه نمیلیفات نامرتبط را به هیچأات نامطلوب استادان غیرمتخصص و تتأثیر

خوشبختانه پس از بازگشت غنیمی هالل و دیگر متخصصان مصري چون عطیه عامر، حسن النّوتی، انور 
البته ترجمۀ برخی از منابع فرانسوي نیز . سه، وضعیت موجود تا حد زیادي بهبود یافتاز فران... لوقا، و

پل وان تیگمادبیات تطبیقیم، کتاب 1948مثال در سال . به سزایی داشتتأثیردر این میان، 
)P.v.Tieghem (کج ،گر بنام فرانسوي به عربی ترجمه شده و تا حدود زیادي توانسته بودتطبیق

این کتاب که به احتمال زیاد، ترجمۀ دکتر سامی الدروبی است. اي فوق را برطرف نمایدهفهمی
را در تکوین ذهنیت و اندیشه تطبیقگران عرب نسبت به مفهوم ادبیات تطبیقی داشته تأثیربیشترین «

).191: م1999الخطیب،(»انداست و اغلب مدرسان ادبیات تطبیقی و دانشجویان عرب بدان استناد کرده
ادبیات تطبیقی فرانسه در مصر نکتۀ دیگري که در اینجا باید بدان اشاره داشت، حضور دو چهرة  نامدار

پیش از «ماري کاره . استR.Etiemble)(و رنه اتیامبل) J.m.carre(به نام هاي ژان ماري کاره
»دریس ادبیات فرانسه پرداختهاي مصر به تجنگ دوم جهانی، به مدت چندین سال در دانشگاه

در گروه زبان فرانسه در دانشگاه اسکندریه تدریس می کرد و حتّی اتیامبل نیز). 77: م1987مکی، (
این دو استاد بعدها مورد . پیرامون ادبیات تطبیقی نگاشته بودالکاتب المصريمقاالتی نیز در مجلّۀ  

خذ تخصص در ادبیات تطبیقی، مصر را به مقصد أتوجه بسیاري از دانشجویانی واقع شدند که جهت 
گري فرانسه در مصر، حضور این دو چهرة شاخص تطبیق). 80: م1989عامر، (پاریس ترگ می گفتند

یکی دیگر از دالیل -در مقایسه با مکتب تطبیقی آمریکا- در کنار قدمت مکتب تطبیقی فرانسه
.وم فرانسوي استشیفتگی پژوهشگران ادبیات تطبیقی عرب نسبت به مفه

:هاي عربیهاي ادبیات تطبیقی در دانشگاهفقدان گروه.1-2
هاي غربی یا شرقی در ادبیات تطبیقی در کشورهاي عربی تا به امروز فاقد گروه بوده و در گروه زبان

وجود رشته و گروه و استاد متخصص. شودحد دو یا چند واحد اختیاري یا تخصصی تدریس می
البته کوتاهی و سهل . یکی از اصلی ترین عوامل پیشرفت ادبیات تطبیقی در هر کشوري باشدتواند می

انگاري مراکز دانشگاهی در تبیین اهمیت و نقش و رسالت عظیم ادبیات تطبیقی و وجود نوعی دغدغه 
.نیستتأثیرنوین در این موضوع بیهاي سیاسی در خصوص این تخصصو نگرانی

:متخصصان و تفاوت سطح علمی آنانکمبود . 1-3
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هاي اخیر از دانش ادبیات تطبیقی در کشورهاي عربی صورت با وجود استقبال نسبتاً مطلوبی که در دهه
سطوح علمی این اساتید هم با . شودگرفته است، لیکن کمبود متخصصان هنوز هم به شدت احساس می

ري از متخصصان ادبیات تطبیقی عرب ازگذشته از آن، بسیا. یکدیگر تفاوت چشمگیري دارد
مثال غنیمی . اندهاي ملّی کشورهاي خود و یا از کشورهاي مختلف اروپایی فارغ التحصیل شدهدانشگاه

هالل، عطیه عامر، حسن النوتی، انور لوقا، ریمون طحان، غسان السید و بسیاري دیگر از فرانسه تخصص 
الجزائر، تونس، (دبیات تطبیقی عرب در کشورهاي شمال آفریقاگرفته اند؛ بسیاري از پژوهشگران ا

هاي کشور خود هستند که به شیوة هاي فرانسوي یا دانشگاهنیز فارغ التحصیل دانشگاه) مراکش
در ... ترین چهرة تطبیقی عرب و عبدالحکیم حسان وحسام الخطیب مطرح. شوندفرانسوي اداره می

اند و عزّالدین المناصره از بلغارستان، عبده عبود از آلمان، ی کسب کردهانگلستان تخصص ادبیات تطبیق
این ... . اند وهاي روسیهدانش آموختۀ دانشگاه... و غسان المرتضی، فؤاد المرعی، مکارم الغمري و
ادبیات تطبیقی عرب را موجب شده ، و از سوي مسئله از سویی، ایجاد تنوع و تعدد رویکردها در

.ها افزوده استها و روشبر پریشانی و اختالف در دیدگاهدیگر،
:دانیضعف زبان. 1-4

هاي فرانسه و انگلیسی مهم ترین آثار تطبیقی جهان را در خود جاي داده است، قدر مسلّم اینکه زبان
از دیگر اند و غالبا به آثار تطبیقی ترجمه شدههاي مزبور بیگانهلیکن برخی از پژوهشگران عرب با زبان

هاي یک پژوهشگر ترین ویژگیبی گمان، زباندانی، یکی از مهم ترین و اصلی. آورندها روي میزبان
تواند پژوهشگر را با جدیدترین تحوالت و نظریه هاي فرانسه و انگلیسی میدانستن زبان. تطبیقی است

ري از دانش مزبور به وي ارائه ها در حوزة ادبیات تطبیقی و نقد ادبی آشنا سازد و فهم صحیح تپردازي
شود که جنبش ترجمه در یک کشور، از پویایی و ت این مطلب زمانی بیشتر احساس میاهمی. نماید

. نشاط مناسب و درخور بی بهره باشد
:هاي تخصصیفقدان مجلّات و نشریه. 1-5

ادبیات تطبیقی در دنیاي هاي اساسی فقدان نشریه تخصصی در حوزة ادبیات تطبیقی، یکی از چالش
ها مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه البته دکتر محمد محمدي مالیري که مدت. عرب است

مجلّۀ م به تاسیس 1967تا 1959هاي بیروت و رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران بود در فاصله سال
ط  ادبی و فرهنگی ایران و عرب را در ها روابدر بیروت پرداخت و تا مدتالدراسات األدبیۀتطبیقی 
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لیکن مجلّۀ مزبور پس از بازگشت دکتر محمدي به تهران . هاي تاریخی مورد بررسی قرار دادگذشته
هاي اخیر به همت پرفسور ویکتور الکک، این مجلّه در سال). 592: م1987علّوش، : نک( تعطیل شد

هرچند که سطح . گلیسی و فرانسه از سر گرفته استهاي عربی، فارسی، انفعالیت ادبی خود را به زبان
.علمی مقاالت آن در مقایسه با گذشته، تنزل داشته است

به همت جمال الدین بن شیخ به زبان 1968تا 1966هاي نیز در فاصله سالالدفاتر الجزائریۀمجلّۀ 
- و نه تئوري-البته این مجلّه صرفا به مسائل کاربردي).همانجا: م1987علّوش، (فرانسه منتشر می شد

نیز در سال فصولمجلۀ مصري . قابل ذکري در کشورهاي عربی نداشتتأثیرمی پرداخت و بازتاب و 
دیگر مجلّات عرب زبان نیز بیش و کم . دو شمارة پیاپی خود را به ادبیات تطبیقی اختصاص داد1983

، اما ... ، و الموقف األدبیمجلّۀ  و یا عالم الفکرمقاالت تطبیقی می پردازند، مثل مجلۀ وزین به چاپ
.هاي مورد نیاز استوجود یک نشریۀ تخصصی تطبیقی، از ضروریات این حوزه و حداقل

سوس توجهی و یا توجه ناچیز دیگر مجلّات ادبی به نظریۀ ادبیات تطبیقی نیز جاي بسی تامل و افبی
.دارد

:ضعف انجمن عربی ادبیات تطبیقی. 1-6
گران و همسو کردنعملکرد نه چندان موفق انجمن عربی ادبیات تطبیقی در جمع کردن تطبیق

هاي آنان و ایجاد بستري مناسب جهت تعامل و گفتگو، یکی دیگر از موانع پیشرفت مطلوب تالش
عنّابۀ م در دانشگاه 1984انجمن تطبیقی عربی در سال .ادبیات تطبیقی در کشورهاي عربی است

هاي اخیر، اقدام به برگزاري چندین کنفرانس داخلی با حضور این انجمن در دهه. الجزائر تاسیس شد
. برخی تطبیقگران مطرح غربی نموده است

نشریۀ تاسیس انجمن علمی از ضروریات ادبیات تطبیقی است و به همراه گروه دانشگاهی مستقل و
.تخصصی، عامل بسیار مهمی در گسترش و پیشرفت ادبیات تطبیقی و دیگر رشته هاي علمی است

:هاهاي تطبیقی در دانشگاهانحصار پژوهش. 1-7
غالبا محدود به -مثل اکثر کشورهاي جهان-هاي مربوط به ادبیات تطبیقی در کشورهاي عربیپژوهش

فراگیر . راکز پژوهشی کمتر به این نوع پژوهش ها توجه دارندهاي دانشگاهی است و در دیگر ممحیط
شدن توجه به ادبیات تطبیقی و گسترش آن در بین دیگر عالقمندان در پیشرفت این رشته بسیار مؤثر 

.خواهد بود
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هاي دانشگاه راه به خارج از کالس1970در اواخر دهۀ «البته ادبیات تطبیقی در کشورهاي عرب زبان 
االت شبهه انگیز زیادي دربارة پیام و اهداف آن مطرح شد، سؤاالتی پیشاپیش شکل گرفته یافت و سؤ

نویسندگان چپ گرایی که . که هدفشان نه شناخت این رشته، که ارزیابی آن با نگاهی ایدئولوژیک بود
است به سعی داشتند نشان دهند که نظریۀ ادبیات تطبیقی اروپامحور و گرفتار میهن پرستی افراطی بوده 

ات دائما مورد حمله قرار تأثیرمسئلۀ .هاي اتیامبل سود می جستندطور التقاطی، و نه روشمند از نظریه
هاي امریکایی نیز به رغم انعطافشان، از اقبالی که شایستۀ چنین انعطافی است نظریه... گرفتمی

»غربی به حساب می آینداند، احتماال به این دلیل که دنبالۀ همان اروپا محوريبرخوردار نشده
).152و151: 1390الخطیب، (

: گران با دیگر متخصصانضعف همکاري علمی تطبیق. 1-8
هاي علوم انسانی و هنر ادبیات تطبیقی، نیازمند مشارکت و همکاري علمی متخصصان با دیگر رشته

این امر، ماهیت بین علّت اصلی. کندهاي تطبیقی در واقع، کار گروهی را اقتضا میاست و پژوهش
هاي دنیا افزون بر آن، تسلّط به همه یا اکثر زبان.اي، بین زبانی و بین فرهنگی ادبیات تطبیقی استرشته

لیکن کار گروهی در بین . امري ناممکن است و ضرورت کار گروهی را بیش از پیش آشکار می سازد
صورت فردي و بدون حضور دیگر ها به پژوهشگران عرب چندان نمود ندارد و اغلب پژوهش

ها همه در حالی است که ادبیات، بویژه در این.گیردمتخصصان علوم انسانی و هنرهاي زیبا صورت می
هاي دانش و علوم انسانی عصر حاضر، محصول فرهنگی بسیار پیچیده اي شده است که با سایر عرصه

.تداخل یافته است
: رهاي بین المللیها و سمیناحضور اندك در همایش. 1-9

هاي بین المللی ادبیات تطبیقی حضور اندك و ها و کنفرانسمحقّقان و تطبیقگران عرب در همایش
هاي ادبیات البته دکترحسام الخطیب و عزّالدین المناصره و برخی دیگر از چهره. غالبا ضعیفی دارند

م تاکنون، عضو 1976ب که از سال تطبیقی عرب در این میان استثنا هستند، به ویژه دکترحسام الخطی
. هاي آن حضور فعالی داشته استپیوستۀ انجمن بین المللی ادبیات تطبیقی بوده و در اکثر کنفرانس

هایی است که آخرین تحوالت ادبیات تطبیقی معرّفی و ها و کنفرانسقدر مسلّم اینکه در چنین همایش
غفلت و یا.شوندها و رویکردهاي نوین آشنا میشهشناسانده شده، تطبیقگران مختلف جهان با اندی
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گري که هاي تطبیقهاي بین المللی ادبیات تطبیقی و جدیدترین عرصهتوجهی نسبت به کنفرانسبی
. هایی مطرح می شوند، پذیرفته نیستغالباً در چنین نشست

و تاثر بر ادبیات تطبیقی عربی تأثیرسلطۀ مفهوم . 1-10
هاي اي در جهت معرّفی و ترویج نظریههاي گستردههاي گذشته، تالشعرب در دههبرخی تطبیقگران

مفهوم اثرگذاري و (= اند؛ با این وجود باید اذعان کرد که مفهوم تاریخی فرانسهجدید آمریکایی داشته
ه ب) 23: 1389پروینی و پراندوجی، : نک(.همچنان بر ادبیات تطبیقی عرب سیطره دارد) اثر پذیري

دیگر سخن، مفهوم آمریکایی ادبیات تطبیقی که به همت دکتر حسام الخطیب و شمار دیگري از 
محقّقان عرب معرّفی شده است، غالباً در حد تئوري و نظریه باقی مانده و کمتر به عرصۀ تطبیق و 

.کاربرد ورود کرده است
هاي در حوزه... عزّالدین المناصره، والبته در این میان، برخی تطبیقگران عرب چون حسام الخطیب، 

مختلفی چون ادبیات تطبیقی اسالمی، مؤلّفه هاي جهانی شدن آثار ادبی، بومی سازي ادبیات تطبیقی در 
هاي جالب و عالمانه اي پرداخته اند که پرداختن به این مسئله در حوزة به بیان دیدگاه... دنیاي عرب و 
.این مقاله نیست

: هاي علمی دیگراند نقدي و بی توجهی تطبیقگران به تالشضعف رویکر. 1-11
هاي پیشینیان و یا معاصران خویش را انکاربسیاري از تطبیقگران عرب ناآگاهانه و یا به عمد تالش

ها و بررسی موضوعات درافتادن در تکرار گفته. گیرندکنند و از روحیه و اخالق علمی فاصله میمی
نیز باید اذعان داشت که اغلب پژوهشگران عرب در چنبرة . یب این غفلت استترین آساي، کمکلیشه

شناسی و نقد غفلتاند و از توجه بایسته به زیباییتدریس و تبلیغ مکتب تطبیقی فرانسه گرفتار آمده
هایی چون حسام الخطیب، عزّالدین المناصره، عبده عبود، عبدالنّبی البته در این بین چهره.ورزندمی

.باشندبه دلیل تسلّط به نقد ادبی و نظریۀ ادبیات استثنا می... اصطیف، سعید علّوش، عبدالمجید حنّون و
):Globalization(معضل جهانی شدن. 1-12

جهانی شدن در نهایت امر، . هاي فراروي ادبیات تطبیقی جهان، مشکل جهانی شدن استیکی از چالش
یک فرهنگ واحد بر جهان می انجامد و بدین وسیله، عناصر به محو فرهنگ هاي ملّی و بومی و بسط

باقی » مرکز«فرهنگی موجود در کشورهاي حاشیه اي و جهان سوم از بین خواهند رفت و تنها، فرهنگ 
خواهد ماند؛ همان فرهنگی که از نظر سیاسی و اقتصادي سیطره یافته است و بر ابزارهاي علمی، 

).7-5صص : 2001مدنی، (تکنولوژي و ارتباطی سلطه دارد
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جهانی شدن مفهومی جز بسط سلطه سیاسی، اقتصادي و در نهایت، فرهنگی آمریکا و غرب برجهان 
هاي تطبیقی بر آن مبتنی که پژوهش» دیگريِ فرا فرهنگی و فرا زبانی«در این صورت، توجه به . ندارد

اي جز کنار رفتن از عرصۀ ارهاست معنا نخواهد داشت و کشورهاي جهان سوم و در حال توسعه، چ
. تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ندارند

 البته چنانکه گذشت مشکل جهانی شدن، چالشی بزرگ بر سر راه ادبیات تطبیقی جهان است و خاص
.ادبیات تطبیقی عربی نیست

در یک «جود، هاي موها و دشواريدر خاتمه باید گفت که ادبیات تطبیقی عربی با وجود تمامی چالش
دگرگونی مستمرّ و کلّی است، خواه به لحاظ افزایش تعداد متخصصان و آثار آنان، و خواه از نظر تعدد 

ها و تعمق در بحث، و سرانجام از لحاظ شور و حرارت پژوهشگران در باب یافتن هویتی خاص دیدگاه
مشترك براي اهداف و مسائل اساسی براي ادبیات تطبیقی عرب، که از طریق آن بتوان به تعریفی تقریباً

آن دست یافت؛ لیکن تحوالت مزبور، به طور کلّی چیزي فراتر از یک واکنش به تحوالت جهانی 
)13: م2005الخطیب،  .(»ادبیات تطبیقی نیست

نتیجه
ذهن هایی روبرو بوده است کهها و چالشادبیات تطبیقی از ابتداي ورود خود به کشورهاي عربی، با دشواري

دشواري ارائه تعریفی مناسب : از آن جمله است. هاست به خود مشغول داشته استتطبیقگران غربی را نیز مدت
و جامع از رشتۀ ادبیات تطبیقی، تعیین دقیق قلمرو ادبیات تطبیقی و تبیین رسالت آن، سردرگمی پژوهشگران 

ه به طور کلّی، توجه محافل فرهنگی و ادبی عرب ،  لیکن چنین برمی آید ک...میان تاریخ ادبیات و نقد ادبی، و
چشم انداز ادبیات تطبیقی عربی تا پایان سدة بیستم . به اهمیت ادبیات تطبیقی و رسالت خطیر آن روزافزون است

نیز امیدوارکننده و مایۀ دلگرمی است، هرچند که جایگاه دانش مزبور در کشورهاي عربی هنوز هم در سطحی 
هاي کاربردي و اجراییها در زمینۀ پژوهشدرست است که عرب. ت جهانی این رشته نیستمتناسب با تحوال

هاي گسترده و متنوعی انجام داده اند، اما ایشان در حوزة نظریه مطالعات و پژوهش) جنبۀ عملی ادبیات تطبیقی(
یقی اسالمی، جهان شمولی البته جز در مواردي مثل نظریۀ ادبیات تطب(هاي چندانی نداشته اندپردازي تالش

و نظریه هاي مربوط به ادبیات تطبیقی، عیناً همان...) ادبیات عربی، ضرورت یک دیدگاه تطبیقی عربی و 
. هاي رایج در غرب استنظریه
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هاي فوق می تواند به گسترش علمی و هدفمند ادبیات بی گمان، توجه اصولی و درخور به رفع موانع و چالش
هاي عمیق تر و هاي عربی و ایران و حتّی دیگر کشورهاي جهان بینجامد و پژوهشتطبیقی در کشور
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