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  چكيده
از گذشت بيش از پنج دهه از تأسيس اولين كرسي ادبيات تطبيقي در ايران هنوز ايـن   پس

انـدازي نشـده و در طـول يـك دهـة گذشـته در حاشـيه         هاي ايـران راه  رشته در دانشگاه
هاي رشتة ادبيات فارسي ارائه شده است. اين در حالي است كه  صورت يكي از گرايش  به

صـورت   اي بـه  رشته بين هاست اين دانش  هاي معتبر دنيا در شرق و غرب سال هدر دانشگا
اندازي شده و تا مقطـع دكتـري پـيش رفتـه اسـت. هـدف ايـن مقالـه تحليـل           مستقل راه

هـاي اساسـي و    ناسامانگي رشتة ادبيات تطبيقي در ايران است. اين مطالعة انتقادي چـالش 
هـا،   ها، كژتابي در كاربست نظريـه  گرايي نظريه تقليلتنيدة ادبيات تطبيقي در ايران را  درهم
ريزي آموزشي علمي و جامع و انحصارگرايي و  نگر، عدم برنامه هاي تحقيق سطحي روش

زبان بر اسـاس اصـول    هايي هم از نشريات آكادميك فارسي داند. نمونه انسداد گفتماني مي
چنين  ا توجه به چند دهه تالش و هماند. در پايان ب ادبيات تطبيقي در اين مقاله تحليل شده

انـدازي   ام كه اميدي به راه اي و تعاملي ادبيات تطبيقي به اين نتيجه رسيده رشته ماهيت بين
  صورت مستقل در ايران نيست. اين رشته به
گرايـي،   فرهنگـي، تقليـل   اي، تعامالت بـين  رشته ادبيات تطبيقي، مطالعات بين :ها كليدواژه

  د گفتماني سازي، انسدا نظريه
 

  مقدمه. 1
) اولين استاد ايراني بود كه تدريس ادبيات تطبيقـي را از سـال   1326 – 1281فاطمه سياح (

آموختة رشتة زبان و ادبيات فرانسـه از دانشـگاه    در دانشگاه تهران آغاز كرد. او دانش 1317
نويس فرانسوي، نوشـته بـود.    مسكو بود و رسالة دكتري خود را دربارة آناتول فرانس، رمان

                                                                                                 
  anushir@shirazu.ac.ir، دانشگاه شيراز ،استاد ادبيات تطبيقي *

  25/02/1398تاريخ پذيرش: ، 01/11/1397تاريخ دريافت: 



  1398 تابستان و بهار اول، شمارة نهم، سال ، ادبيات پارسي معاصر   82

بود. از اين بانوي فرزانه نزديك به سي و پنج مقاله، خطابـه   سياح با چند زبان خارجي آشنا
و ترجمه باقي مانده است كه هـيچ يـك در حـوزة دانـش ادبيـات تطبيقـي نيسـت و تنهـا         

مانده است.  پس از او برخي پژوهشگران ايراني همچون  هايي پراكنده از او باقي نوشته دست
فرشـيدورد، حسـن هنرمنـدي، محمـدعلي     كوب، خسـرو   مجتبي مينوي، عبدالحسين زرين

) 1394- 1308اسالمي ندوشن، حسن جوادي، جواد حديدي، و روانشاد ابوالحسن نجفي (
لكن به علت فقدان كرسي يا «اند،  وكم، به ادبيات تطبيقي پرداخته در ميان تأليفات خود، بيش

ردهم آورد و   نهادي رسمي يا انجمني علمي كه بتواند پژوهشگران اين رشته را در ايـران  گـ
شاگرداني تربيت كند و بستر تعامالت علمي و رشد و توسعة ايـن رشـته را فـراهم سـازد،     

) و در 10: 1389(انوشـيرواني،  » وجود نيامده اسـت  مندي بين آنها به گاه ارتباط ساخت هيچ
رغم گسترش كمي آن، گسترش كيفي  اي ادبيات تطبيقي در ايران، علي رشته نتيجه دانش بين

 نيافته است.  
آمد يا بدآمد كسي ننوشته اسـت.   ناگفته نماند كه نگارنده اين نقد تحليلي را براي خوش

نويسنده بيش از سه دهه را صرف آموختن و آموزش و تحقيـق در رشـتة ادبيـات تطبيقـي     
نامـه)   واحد درسي (بجز پايـان  52آموختة رشتة ادبيات تطبيقي است و  كرده است. او دانش

شـمپين   - نوي در اوربانـا  اي كارشناسي ارشد و دكتري اين رشته در دانشگاه ايليه در دوره
آموختة برجستة دكتراي ادبيات تطبيقي اين دانشگاه بوده است.  امريكا گذارنده است و دانش

شـاد اسـتاد ابوالحسـن نجفـي      داند كه روان ترين افتخار زندگي خود را عبارتي مي اما بزرگ
). ايـن  14: 1394(نجفـي  » تنها استاد شايستة ادبيات تطبيقي در ايران«دربارة او گفته است: 

ها) را از براي آن آوردم كه نشان دهم در اين مقالـة انتقـادي بـا     نكات (شايد هم خودستايي
گـويم.   شناسي و عشق به ادبيات تطبيقي سخن مي پشتوانة علمي و از سرِ دلسوزي و وظيفه

فزون ادبيات تطبيقي در  هاي روبه روي ها و كج بدفهمي خوش ندارم سخنم ماية مالل گردد.
بگويم تا آيندگان » چه شرط بالغ است آن«پرده سخن بگويم و  ايران مرا بر آن داشت كه بي

خواهم به سؤال هميشگي يگانه استاد  دانست سخن نگفت. درواقع، مي نگويند چرا او كه مي
نوشـت،   نوشت ولي عالمانـه و سـنجيده مـي    ياد ابوالحسن نجفي، كه كم مي ام، زنده زندگي

  ).1351گاه در ايران پانگرفته است (ر.ك. نجفي پاسخ بدهم كه چرا ادبيات تطبيقي هيچ
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 پيشينة پژوهش. 2
هـاي ادبـي و ضـعف     شناسي مطالعات ادبي در ايران شامل بـدفهمي نظريـه   در زمينة آسيب

كـنم.   ذكر چند نمونه بسنده مـي روش تحقيق مقاالت ارزشمندي چاپ شده است. اينجا به 
هاي ايدئولوژيك حاكم بـر درك مـا از    دهند كه چگونه هژموني رضوانيان و كياني نشان مي
خـاني و   ). امـن 59: 1389گـذارد (  هاي ادبـي در ايـران تـأثير مـي     ماهيت ادبيات و پژوهش

خته نشوند گاه كه درست و دقيق شنا هاي ادبي آن كنند كه چگونه نظريه مددي اشاره مي علي
ي درمـان، خـود بـه درد ديگـري     جـا  و به بسترهاي تاريخي و فرهنگي آنها توجه نشود، به

خاني به اقبال چشمگير آراي باختين در جامعة ادبي ايـران   ). امن51: 1391شوند ( مي  تبديل
دهد كه چگونه برخي پژوهشگران ايراني سـعي بـر تحميـل نظريـه بـر       پرداخته و نشان مي

دهد، و كاربست اين نـوع   صورت علمي تن به آن نظريه نمي ر جايي كه متن بهدارند، د  متن
). امـن خـاني معتقـد اسـت كـه كاربسـت       91: 1391ها صرفاً مدگرايي و تب است ( نظريه

ها و مقـاالتي انجاميـده اسـت كـه      هاي باختين به انتشار كتاب سازي نظريه نادرست و ساده
  ). 155: 1395زده است (بيشتر به مطالعات نظريه و متن آسيب 

  
  ضرورت انجام پژوهش و بيان مسئله. 3

شناسي، مقالة حاضر شبيه مقاالت مورد اشاره است با اين تفاوت كـه ايـن    از ديدگاه آسيب
هاي ادبيات تطبيقي پرداخته است. در دو دهة گذشته، بدن نحيـف و   مقاله به حوزة پژوهش

گيـر   ت سـهمگيني خـورده كـه زمـين    ن ضـربا چنـا  نوپاي دانش ادبيات تطبيقي در ايران آن
است. البته مقاالت علمي خوبي هم داريم ولي اندك شمارند. از همان بدو تولـد، واژة    شده

همواره براي دانش ادبيات تطبيقي دردسرساز بوده است و بسياري به غلط چنـين  » تطبيقي«
هـاي   ها و فرهنگ از زباناند كه هدف ادبيات تطبيقي مقايسة دو يا چند اثر ادبي  تصور كرده

مختلف است. ماهيت ادبيات تطبيقي از جنس مطالعة ارتباطات و تعامالت ادبي و فرهنگـي  
هاي مختلف است كه پديدة جديدي نيست ولي تا اوايل قرن بيستم زيـر   بين ملل و فرهنگ

شده و بيشـتر جنبـة ذوق و سـليقة     چتر دانشي آكادميك و با روش تحقيق علمي انجام نمي
نوي  )، استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه ايلي2001- 1918خصي داشته است. فرانسوا يوست (ش

 François Jost, Introductionدرآمدي بر ادبيات تطبيقي شمپين، در مقدمة كتاب - در اوربانا

to Comparative Literature (1979)( هاي غربي را كه اوايل  دهد كه حتّي كتاب توضيح مي
هاي  توان در زمرة پژوهش استفاده شده است نمي» ادبيات تطبيقي«از اصطالح  در عنوان آنها
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-Jean). ژان مـاري كـاره (  9: 1389رشتة ادبيات تطبيقي برشمرد (بـه نقـل از انوشـيرواني،    

Marie Carré ) (1887 -1958        رئـيس گـروه ادبيـات تطبيقـي دانشـگاه سـوربن و اسـتاد ،(
هاي دكتـري ادبيـات تطبيقـي دانشـگاه      نامه يار، نيز همين نظر را در مورد پايان راهنماي گي

هاي جوان و نوپا براي باليدن و شكوفايي نيـاز   ). طبيعي است رشته37سوربن دارد (همان: 
تا به تـدريج چهـارچوب نظـري و روش تحقيـق آنهـا       دهي علمي دارند به زمان و سازمان

ها در آغاز رويش هر دانشي قابل فهم است ولي اگـر،   كاري ها و كژ مشخص گردد. بدفهمي
  دنبال خواهد داشت.  بار فرهنگي و ادبي به آگاهانه يا ناآگاهانه، ادامه يابد نتايج زيان

شـود:   بيـان مـي  » بـين «ند ادبيات تطبيقي بـا پيشـو    ترين ويژگي به سخن ديگر، شاخص
اي؛ يعني فرارفتن از مرزهاي جغرافيايي و زباني و سياسي  رشته بينو   المللي بينفرهنگي،  بين

تر خود و ديگري از طريق  اي. هدف ادبيات تطبيقي، شناخت بهتر و دقيق و فرهنگي و رشته
بيـات تطبيقـي   مطالعة فرهنگ و ادبيات جهان بدون هيچ مرزبندي است. از نگاهي ديگر، اد

اي پايان انزواي علوم انساني است چون ادبيات و هنر  رشته مثابة بينشي جديد و دانشي بين به
هـاي ادبيـات    بينـد. نظريـه   هاي علوم انساني و دانش بشري مـي  را در ارتباط با ديگر شاخه

 اند و برخالف رسالت مـاهوي خـود   گرا شده سازي و تقليل تطبيقي در ايران به شدت ساده
ايـم، و نـه    منـد ارتباطـات ادبـي و فرهنگـي رسـيده      اند، يعني نه به كشف تـاريخ  عمل كرده
ها و تنوع ادبي و فرهنگي ملل مختلف را به درستي بفهميم و  ايم تشابهات و تفاوت توانسته

ايم كه جز بـراي كسـب امتيـاز     ثمر توليد كرده تبيين كنيم. فقط انبوهي مقاالت پراكنده و بي
  اند. ري نيامدهكار ديگ به

ريـزي آموزشـي    از من و چند استاد ديگر دعـوت شـد تـا در برنامـه     1393در تابستان 
گرايش ادبيات تطبيقي همكاري كنيم. وظيفة تعريف چهار درس تخصصي ادبيات تطبيقـي  

اندازي رشـتة ادبيـات    كه راه براي راه بر عهدة من گذاشته شد و من هم پذيرفتم به اين اميد 
شود. حال از كردة خود پشيمانم. من معتقـد بـوده و هسـتم كـه هـر دانـش يـا         تطبيقي باز

هاي نظـري   شود و رمز بقاي هر علمي، استواري و پويايي پايه شروع مي  ديسيپليني با نظريه
كننـد و   ها هستند كه حدود و ثغور دانشي را تعيين مـي  و روش تحقيق آن است. اين نظريه

اسـتوار نباشـد، آن دانـش مسـخ و     هـاي نظـري دانشـي     هدهنـد. هرگـاه پايـ    به آن نظم مي
هـاي   هاي علمي، برنامـه  هاي معتبر دنيا، رسم بر اين است كه گروه شود. در دانشگا مي  محو

هـاي   كنند تا آنجايي كه رشته آموزشي و پژوهشي خود را مستمراً با ديد انتقادي بررسي مي
لـم و تفكّـر، گريـزي از تحـول و     كننـد. در دنيـاي ع   شـدن را تعطيـل مـي    رو به سـنگواره 
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اندازي يك رشته، يا حتّي يك درس، بايد همواره توجيه داشـته باشـد و    نيست. راه  نوآوري
به توليد معرفت جديدي بيانجامد و به نيازي پاسخ دهد يا مرزهاي دانش را به پـيش ببـرد.   

شـري هـر روز   گشايند. لذا دانش ب هاي جديدي براي تحقيق مي هاي جديد پنجره اين دانش
ــايي خــود را    ــاه پوي ــان وداع در حــال نوشــدگي اســت چــون هرگ از دســت بدهــد، زم

ها ثابت نيستند و همواره در حال تغيير و نوشدن هستند. هر   است. بنابراين، نظريه  فرارسيده
اي از حركت بازنمانَد چون بازمانـدن   دانشي بايد مانند رودخانه سيال و رونده باشد و لحظه

صدواندي سـال گذشـته،    انجامد. در يك در بهترين شكل، به تكرار مكرّرات مياز حركت، 
وكم، مانند هـر نظريـة    هاي متعددي در باب ادبيات تطبيقي مطرح شده است كه بيش نظريه

انـد، برخـي در     اند، برخي تحول يافته اند، برخي منسوخ شده علمي ديگري، مدتي درخشيده
پذيري ادبيات تطبيقي موجب شده تـا   د، ولي پويايي و انعطافان هاي ديگر تلفيق شده نظريه

وار همواره به زندگي خود ادامه دهد. رشتة ادبيـات تطبيقـي در ايـران چـون      بتواند ققنوس
هاي جدي در ساحت نظـري و پژوهشـي آن    مجال رويش و بالندگي  نداشته، هنوز پرسش

ديـدي در مطالعـات ادبـي اسـت و     مطرح نگرديده است. ادبيات تطبيقي نظريه و فلسفة ج
آيد. تأسيس بيش از چهارصد رشـتة آكادميـك مسـتقل ادبيـات      حساب مي رشتة مستقلي به

  ).1391هاي جهان دليل اين مدعاست (بهادري  تطبيقي در دانشگاه
بحران ادبيات «هاي بارز پويايي ادبيات تطبيقي سخنراني رنه ولك با عنوان  يكي از نمونه

بيقـي در دانشـگاه كارولينـاي    المللـي ادبيـات تط   در دومين همـايش بـين   1958در » تطبيقي
است. با اين سخنراني ولك، نظرية فرانسـوي ادبيـات تطبيقـي را رد كـرد و نظريـة        شمالي

دانست.  اي جهاني و ميراث مشترك بشري مي جديدي را مطرح ساخت كه ادبيات را پديده
اي  تطبيقي و نقد ادبي شد و تحول عمـده  نظرية ولك در آن زمان موجب همگرايي ادبيات

وجود آورد. نظرية ولك مدتي دوام آورد ولي آن هم جاي خود  ها و نقد ادبي به در پژوهش
  هاي جديدتري داد. را به نظريه

شوربختانه نظرية ولك هم در ايـران بدفهميـده شـد و بـه بررسـي تشـابهات سـطحي        
انديشي انجاميد كه بيش از پـيش   مايگي و ساده گرايي نظرية ولك به بي فروكاسته شد. تقليل

در زوال رشتة ادبيات تطبيقي در ايران مؤثر بوده است. در اين جستار، به بررسي و تحليـل  
شود. براي هر جريان هـم  هاي غالب و مغشوش ادبيات تطبيقي در ايران پرداخته مي جريان

  . 2انگي مزمن نشان داده شودشود تا اين ناسامذكر مي عنوان شاهد مثال  چند نمونه به
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  هاي حوزة ادبيات تطبيقي پژوهش شناسي آسيب. 4
هـاي قرضـي    اي از مقاالت به موضـوعاتي از قبيـل مقايسـة دسـتور دو زبـان يـا واژه       دسته

گنجـد. ايـن مقـاالت از طريـق      اند كه به هيچ روي در قلمرو ادبيات تطبيقـي نمـي   پرداخته
هـاي   وارد قلمرو ادبيات تطبيقي ايران شـد و در كتـاب   زبان مانند طه ندا پژوهشگران عرب

ابهـام در زبـان فارسـي و    «). مقـاالتي از قبيـل   96- 41: 1383خورد(نـدا   چشم نمي ديگر به
بررسـي  «)، 1386(بهبـودي، » هـا و گـروه اسـمي    انگليسي (با نگاهي تطبيقي به ترتيـب واژه 

هـاي نمـادين    تفـاوت «)، 1388 ،سلطاني نـژاد اي فارسي و عربي ( هاي يوني كد رايانه فونت
مطابقة فعـل و فاعـل در   «)، 1386شكيب و تك تبار،» (هاي اروپايي در فارسي و عربي واژه

ــان فارســي و انگليســي ــة از ايــن دســت  1387شــاهري لنگــرودي، » (دو زب ) چنــد نمون
اي  رود و مقاله هاي نامرتبط با ادبيات تطبيقي هستند. گاه موضوع از اين هم فراتر مي پژوهش

) 1394(لطفي و همكاران، » كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني كاركنان در دانشگاه«مانند 
  شوند. هاي ادبيات تطبيقي جاسازي مي هم در زمرة پژوهش

ترين سطح نـزول   پاافتاده گويي و پيش به كلي» تطبيق«اي ديگر از مقاالت كنش  در دسته
(رسـول نـژاد و همكـاران،    » ينال و يمتنب اشعار در يادب فخر يقيتطب يبررس«كند. در  پيدا مي
 و نيشـدار  گاه شعرخود، به فخر مقام در متنبي البته زبان«گيرند:  مي  ) نويسندگان نتيجه1394

 تـر  عفيـف  مقـام،  اين نالي در زبان اما دارد ابا خود نام با شاعران نام ذكر از و تحقيرآميز است

). نتيجه ديگري 55(همان: »شمارد مي ايراني بزرگ شاعرانبرخي  سطحهم را خود گاه و است
ديواني در سـه ادب كُـردي و    نالي مدعي صاحب«كنند اين است كه  كه نويسندگان ذكر مي

عربي و فارسي است اما متنبي چنين ادعايي ندارد، شايد به اين دليل كه سرودن و نوشتن به 
آمده، يا وي به زبـان ديگـري آشـنا     نمي زبان غيرعربي در عصر وي چندان امتياز به حساب

  ). 69همان: »(نبوده است
 مظفري و پرنوش،» (يسعد و معتز ابن منظر از يريپ و يجوان ريتصو يقيتطب يبررس« در

 را جـواني  شاعر، دو كه هر است آن بيانگر پژوهش، هاي يافته« گويند: نويسندگان مي) 1394
 سـويي  از را پيـري  و انـد  كرده معرفي نشاط و قدرت قوت و تنعم، و عيش لعب، و لهو دورة

 دورة ديگر سوي از و قواي بدني تحليل و بدن فرسودگي و پژمردگي جسماني، دورة ضعف

نهايـت   در كه اند دانسته تدبير قدرت و آگاهي افزايش با ها همراه لذت از دوري و زهدپيشگي
  ).9همان: »(رسد مي پايان به زندگي ترك با
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ابراهيمـي كـاوري و   » (موضوعي وصف طبيعت در شـعر فارسـي و عربـي    مقايسة«در 
كنند اشعاري را كه شاعران ايران و عرب در وصـف   ) نويسندگان سعي مي1387 جوالنيان،

اند، بررسي كنند. براي انجام اين پژوهش نويسندگان بدون هيچ توجيه علمـي   طبيعت سروه
جملـه منـوچهر آتشـي، مولـوي،      نخاصي از شاعران كالسيك و معاصر ايـران و عـرب مـ   

المعتـز،   الدين اصـفهاني، البحتـري، ابـن    ل  اميرهوشنگ ابتهاج، ناصرخسرو، اخوان ثالث، كما
الرومـي، فردوسـي،    معيري، ابنالساعاتي، رهي كسايي مروزي، رودكي، عنصري، الجزار، ابن
بخـارايي،  عمـرون، عمعـق    الرصـافي، سـعيدبن   منوچهري دامغاني، متنبي، خاقاني، معـروف 

المحبي، عطار، ابونواس اهوازي، انوري، ابوالوليد االشبيلي، مسعود سـعد سـلمان، يوسـفي،    
گيرنـد كـه شـعر     آورند و نتيجه مي الدين حلي، قطران تبريزي اشعاري براي نمونه مي صفي

ويـژه   هـاي ادبـي غـرب بـه     تحـت تـأثير مكتـب   «معاصر عرب، مانند شعر معاصر فارسي، 
). در پايـان نويسـندگان   14(همـان:  ...» ها قرار دارد  ها و ناتوريست ليستها، سمبو رمانتيك

سخن با ذوقـي سرشـار و    شاعران هر دو زبان، شاعراني با طبعي لطيف و شيرين«افزايند  مي
ها و صور آنـان   اند كه قدرت وااليي در وصف طبيعت دارند، تا جايي كه توصيف خدادادي

ي شبيه كار يك عكاس يا نقاش است كه آثار ماندگاري در به هنگام بيان مناظر طبيعي، چيز
  ).28(همان: » گذارد يادگار مي وصف طبيعت از خود به

(حسيني كازروني و كرمـي،  » كامو آلبر با يريمش دونيفري هاشهياند يقيتطب سهيمقا«در 
هاي مشيري  الي انديشه نويسندگان بر آن هستند تا دو نظرية شرقي و غربي را از البه )1391

 ، تنها»كنيم؛ پس هستيمعصيان مي« عبارت با كامو آلبر« كه يابند و درميو كامو مقايسه كنند 
 نگريسته؛ به انسان احوالنه و داده نشان توجه انگرييعص يعني انسان، آزادي اركان از به يكي
 از او تبعيـد  باعـث  كـه  يافته انسان دست از يبعدتك و نادرست ناقص، شناختي به بنابراين،

 و مـذهبي  زمينـه  با مشيري، فريدون چون كه، انديشمنداني آن حال .شود مي خويش تطبيع
نظريـه   بـه  و زده پيوند موجودات ساير به» دوستي و مهر«رشتة  با را او از انسان، بهتر شناخت

كوشند كـه تقابـل    ). در اين مقاله نويسندگان مي7رد (همان: دا نظر، »كثرت عين در وحدت«
) 7(همـان:  » ايي عرفـاني دارد هـايش زيربنـ   انديشـه «هاي كـامو را بـا مشـيري، كـه      انديشه
است  »داييخ بي ادبي هاي اگزيستانسياليست از و بيستم قرن انديشمند كامو، آلبر«دهند.   نشان

وجـود   اصـل  او .شـود مي شناخته مهرورزي ويژگي با انسان مشيري، انديشه در«). 8(همان: 
سـتايد، مشـيري    كه كامو شيطان را مي ). درحالي11(همان: » داند يم محبت و مهر از را انسان

). مشـخص  18ستايد و لذا انديشة مشيري بر انديشة كامو برتـري دارد (همـان:    عشق را مي
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نويس ملحـد و   انديشمند و رمان«هاي آلبر كامو،  زعم نويسندگان انديشه نيست چرا وقتي به
مسـلك و رمانتيـك    شـاعر مـذهبي و عـارف   «تبار، و فريدون مشـيري،   فرانسوي» گراي پوچ

  اند.  اين همه تفاوت ماهوي با هم دارند، اصالً با هم مقايسه شده» ايراني
زبان  تطبيقي فارسي به مقايسة شاعران زن ايراني و عرباي ديگر از مقاالت ادبيات  دسته

انـد. هـر    شهر پرداخته و مانند گروه قبلي، به نتايجي كلـي و يكسـان رسـيده    و مفهوم آرمان
)، شـاعر  2007 - 1923المالئكـه (  اي از كثرت مقاالت دربارة مقايسة اشـعار نـازك    خواننده

شـود.   زده مـي  )، شگفت1967- 1934فرخزاد (ويژه اشعار فروغ  عراقي، با شاعران ايراني، به
و  نظيـر  اي بـي  اين تعـداد مقالـه تطبيقـي بـين دو شـاعر زن در دو كشـور همسـايه پديـده        

كنـد.   رود و در رشتة سينما تحصـيل مـي   به انگلستان مي 1337است. فروغ در سال   عجيب
يات تطبيقي مدرك رود و در دانشگاه ويسكانسين در رشتة ادب المالئكه هم به امريكا مي نازك

رسـد مقايسـة تشـابهات ظـاهري اشـعار       كنـد. بـه نظـر مـي     كارشناسي ارشد دريافت مـي 
تبار ديگر با چند شاعران زن و يـك دو شـاعر مـرد     المالئكه و يك دو شاعر زن عرب نازك

ها سطحي هسـتند، نـاگزير    ايراني پاياني ندارد و به توليد انبوه رسيده است. اما چون تحليل
  كنند. ا تكرار مييكديگر ر

ــاوت« ــازك    در تف ــفارزاده و ن ــاهره ص ــعر ط ــادار ش ــاي معن ــه ه ــليمي و » المالئك (س
  كنند: گيري مي ) نويسندگان چنين نتيجه13930كهريزي،

 پـرورش  و متولـد شـده   خانوادگي نابسامان شدت به اوضاع در هرچند طاهره صفارزاده

 در وضوح به بيني، خوش اين و رددا بينانه خوش كامالً نگاهي هستي كليت به است،  يافته

 نعمت و و ناز در اگرچه المالئكه نازك او، مقابل در اما است، هنري يافته بازتاب شعرش

 بـا  هايش سروده بيشتر اما در است شده بزرگ و آمده دنيا به تر مناسب مراتب به وضعيتي

 اين هاي سروده در معنادار هاي تفاوت است. زندگي نگريسته به جانكاهي يأس و بدبيني

دهد (همان:  مي خوبي نشان به را شاعر زندگي محيط بر آن غلبة و شعر بر تأثير انديشه دو،
63.(  

)، بـه بررسـي   1389(ناظميـان،  » زمان در شعر فروغ فرخـزاد و نـازك المالئكـه   «مقالة 
داشتن نگاه و احساس زنانه در شـعر، دارا بـودن ديـدگاه    «هاي مشترك دو شاعر در  ويژگي

انتقادي به مسايل اجتمـاعي و برجسـتگي عامـل زمـان در شـعر و داشـتن نـوعي يـأس و         
اي اشعار نازك المالئكه و فروغ فرخـزاد از   تحليل مقايسه). «207پردازد (همان:  مي  »بدبيني

)، بـه مقايسـة آراي اجتمـاعي دو    1393نيا و نعمتي قزوينـي،  (رخشنده» منظر نقد اجتماعي
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هـر دو از شـاعران   «كنـد:   هـايي بـين ايـن دو شـاعر كشـف مـي      تپردازد و شباه شاعر مي
اند؛ هـر دو مسـلمان    معاصراند؛ هر دو نوگرا هستند؛ هر دو نمايندة طبقة زنان عصر خويش

ها بسيار زياد است؛ هر دو در شرايط دشوار سياسي  هستند و از اين حيث مشتركات ميان آن
هاي پژوهشي ايـن مقالـه    ). در ميان يافته43ن: (هما» اند زيسته و اجتماعي تقريباً مشابهي مي

هـاي   شهر از ويژگي جوي آرمانو فقر، تضاد اجتماعي، انحطاط جامعه، مسائل زنان، جست«
رمانتيسـم اجتمـاعي در   «). در 56(همـان  » ديوان دو شاعر... در عرصة نقد اجتماعي اسـت 

دهـد كـه چگونـه     نشان مي) نويسنده 1394(الداغي، » اشعار نازك المالئكه و فروغ فرخزاد
هاي طبقاتي و تأثيرپذيري دو  توجهي به زن و فاصله اوضاع نابسامان سياسي و اجتماعي، بي

  )7شاعر از شعر دوره رمانتيك اروپا اشتراك دارند (همان: 
) 1392(حيـدري و زارع،  » شهر در انديشة فـروغ فرخـزاد و نـازك المالئكـه      آرمان«در 

هايي شامل غربت عـاطفي، غربـت مكـاني، غربـت اجتمـاعي و       نويسندگان مقاله به دغدغه
كنند،  ها نيز توجه مي كنند و به تفاوت غربت روحي اشاره و براي هريك اشعاري را ذكر مي

نازك به مشكالت زندگي روستايي و عدالت اجتماعي و جنگ جهاني دوم نگاهي «در َمثل، 
» تـر نمـود دارد   دفترهاي شعر فروغ كم ويژه داشته است كه شايد بتوان گفت اين مسايل در

). يا نازك به مشكالت سياسي امت عرب مانند اشغال جنـوب لبنـان توجـه    84- 83(همان: 
كند ولي فروغ بيشتر به جنبة اجتماعي مسايل پرداخته اسـت. نويسـندگان معتقدنـد كـه      مي

شرقي تقريباً  - مرز، با فرهنگ اسالمي دو كشور هم«چون دو شاعر مشهور ايراني و عراقي از 
ها بتواند بستري مناسب بـراي مطالعـات ادبيـات     رسد شعرهاي آن مشابه هستند، به نظر مي

شـود كـه نويسـندگان     مـي  گرايي باعث  گويي و تقليل ). كلي59(همان: » تطبيقي فراهم آورد
أثير المالئكه هر دو از ادبيات معاصر غرب ت شوند. فروغ و نازك تري غافل  مقاله از نكتة مهم

انـد. در   تر از آني است كه نويسندگان مقاله بدان پرداخته اند و ريشة شباهت آنها عميق گرفته
نيـا و خيرخـواه   سـالمت » (بررسي تطبيقي نمودهاي انديشة فروغ فرخزاد و نازك المالئكه«

هـر دو  «كننـد.   هاي انديشة فروغ و نازك را مقايسـه مـي   ) نويسندگان شباهت1396برزكي، 
عيار ادبيات زنانه در كشور خود هستند. شعر هر دو شـاعر پـژواك و انعكـاس     تمام نمايندة

زمانه دو شاعر است كه به صورت استعمارستيزي، فقرستيزي، تقديرگرايي، حـديث نفـس،   
» گرايي نمود پيدا كرده اسـت  مردستيزي، حيرت، اسطوره، گرايش به شب، آنيميسم و آرمان

  ).121(همان: 
  در 
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) 1393 نورايي و جهـاني، » (لمالئكه ا در انديشة فريدون مشيري و نازك بررسي تطبيقي
اند  بوده  عصر المالئكه هم و نازكدارند از آنجا كه فريدون مشيري  نويسندگان اظهار مي

شهر مورد نظر دو شاعر در چنين شرايطي  اند؛ بررسي آرمان و شرايط تقريباً مشابه داشته
  )71كاري شايان توجه است (همان 

هـاي   شـهر بازيـاب دغدغـه    رسند كه آرمـان  اي بديهي مي . در پايان نويسندگان به نتيجه
عدالتي، خشونت و استبداد را مانع رسيدن به  اجتماعي دو شاعر است. هر دو شاعر فقر، بي

  ).80دانند (همان:  شهر مي آرمان
سـعاد  هاي اجتماعي مشـترك در شـعر فـروغ فرخـزاد و      بررسي تطبيقي درونمايه«در  

) نويسـندگان اشـعار فـروغ    1393، (حبيبـي و همكـاران،   »الصباح: با تكيه بر رويكرد زنانـه 
مسـايلي همچـون   «فرخزاد را با اشعار سعاد الصباح، شاعر كويتي، از منظري تكراري ماننـد  

خواهي،  دوستي و عدالت ها، مبارزه با مردساالري حاكم بر جامعه، انسان دفاع از حقوق انسان
هـاي   حقوق انسان و زن، احياي هويت زن و دفاع از كيان زنان، مبارزه بـا نابسـاماني   احقاق

مقايسـه  » خـواهي و...  اجتماعي ازجمله تبعيض بين زن و مرد در جوامـع مردسـاالر، آزادي  
انـد. در   واري از اشعار اين دو شاعر ذكـر كـرده   هاي فهرست اند و براي هر مورد نمونه كرده

مسايل مربـوط بـه   «اند:  و گفته  هاي ميان دو شاعر نيز توجه كرده ه تفاوتپايان نويسندگان ب
جلوه كرده است؛   خانواده و پيامدهاي آن در شعر فروغ پررنگ، اما در شعر سعاد خيلي كم

زيرا سعاد در زندگي خانوادگي برخالف فروغ تقريباً خوشبخت بوده است، ولي فـروغ بـه   
اتورمĤب و در پي آن شكست در زندگي زناشـويي، فقـر   اي ديكت واسطة زيستن در خانواده

و... از نگرشي بدبينانه و تيره نسبت به جامعه برخوردار است، امـري كـه در شـعر همتـاي     
  ).115(همان: » اش در قياس با شعر او كم بسامدتر است كويتي

 احمدي چنـاري و » (المالئكه گريز از واقعيت در شعر سهراب سپهري و نازك«در مقالة 
ماية تكراري گريز به جهان آرماني را در شعر دو شـاعر   ) نويسندگان درون1392 همكاران،

رويكرد سپهري به جهان هسـتي  «رسند كه  كنند وبه اين يافته مي ايراني و عراقي بررسي مي
هـاي   تر است و سهراب در مقايسه با نازك در ترسيم جامعة آرماني خود از مايـه  خوشبينانه

شده از زن ايراني و  ). در اين مقاالت تصاوير ارائه1(همان: » بهره برده است عرفاني بيشتري
شود نام اين شاعران را بدون آنكه به محتـواي   اي است كه به راحتي مي قدر كليشه عرب آن

  اي بزند با هم عوض كرد. بحث لطمه
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معتقدند ) نويسندگان 1388(قادري و زيني، » زمينة اجتماعي اشعار شاملو و ماغوط«در 
عناصـر اجتمـاعي   «) و 109(همان: » اشعار شاملو و ماغوط مملو از تصاوير اجتماعي است«

در اشعار اين دو شـاعر ايرانـي و   » ستيزي نظير آزادي، وطن، انسان، مبارزه با استبداد و ظلم
هـايي از   سوري قابل مقايسه است و سپس براي مقايسة هر يك از عناصر مورد نظر نمونـه 

  كنند. وار نقل مي ها فهرستاشعار آن
شوربختانه در نبود نقد ادبي و عصر امتياززدگي تعـداد ايـن نـوع مقـاالت در نشـريات      

هـاي ادبيـات    گرايي نظريـه  فزوني است. اين مقاالت با بدفهمي وتقليل  دانشگاهي ايران روبه
رند، مثالً در اند كه هر دو شاعري كه اندك شباهتي با هم دا تطبيقي، فرض را بر اين گذاشته

جنسيت يا بيان مشكالت اجتماعي، قابـل مقايسـه هسـتند و بـراي اثبـات آن كـافي اسـت        
هـايي بـه    فهرستي از اشعار منتخب دو شاعر كنار هم قرار داده شود. البتـه چنـين پـژوهش   

شـهر، مـدام    مايه آرمان مانند بن اي تكراري مايه شوند و بن اي ختم نمي نويسي كليشه فهرست
گرايي  سازي و تقليل بافي، ساده گونه مقاالت نمونة بارز كلي گيري اين شود. نتيجه مي بازيافت

تواند با تغيير نام شاعران مذكور به راحتـي چنـد مقالـة     اي مي است به نحوي كه هرخواننده
زدة ادبيـات تطبيقـي سـخت     متيـاز ديگر توليد و امتياز كسب كند و چنين است كـه بـازار ا  

نه بيشتر نشريات تخصصي ادبيات تطبيقي در ايـران بـا توليـد بـيش از     است. شوربختا  گرم
هاي توخـالي بـين    صدها مقاله در سال تقريباً همه به يك كار مشغول هستند: يافتن شباهت

  ها. ترين شباهت بي
خورد  چشم مي گونة ديگري از مقاالت در نشريات دانشگاهي ادبيات تطبيقي در ايران به

زبـان،   كنند كه پژوهشگران عرب اند. اين نويسندگان تالش مي ي آوردهسازي رو كه به نظريه
» پـدران ادبيـات تطبيقـي   «و » پردازان نظريه«و » گذاران بنيان«ويژه مصري را با القابي چون  به

اين پژوهشگران ايراني سعي واسع دارند كـه   كشورهاي اسالمي به خوانندة ناآشنا بقبوالنند.
به پژوهشگران عرب نسبت دهند حتّي اگر تخصص اين پژوهشگران بنياد ادبيات تطبيقي را 

اند. پـس از   عرب هرگز رشتة ادبيات تطبيقي نبوده يا اگر بوده اصول آن را از ديگران گرفته
كه با چپاول فرهنگ و ثروت اين كشـور همـراه بـود     1798حملة ناپلئون به مصر در سال  

ي فرانســه و ســاير كشــورهاي هــپژوهشــگران مصــري بــراي آمــوختن علــوم مختلــف را
شدند. كساني مانند طه ندا، محمد غنيمي هالل، عبدالسـالم كفـافي، عبـده عبـود و       اروپايي

گذاران ادبيات تطبيقي در مصر و كشـورهاي عربـي شـدند و     بسياري ديگر كه بعدها از پايه
دانشـگاه   آموختگان آثاري ارجمند در حوزة ادبيات تطبيقي تأليف و ترجمه نمودند از دانش
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نظـران فرانسـوي و اروپـايي     حبهاي ديگر اروپايي بودند و با افكار صـا  سوربن يا دانشگاه
خصوص مصري، را  زبان، و به گران عربهاي اين طبقه از تطبيق اند. لذا اگر انديشه بوده  آشنا

ه رسيم. در ايران نيز مراودات علمي و فرهنگي با فرانسـ  پيگيري كنيم به دانشگاه سوربن مي
تا قبل از جنگ جهاني دوم بسيار بوده و همين اتفاق روي داده است. تعريف انديشـمنداني  

) و 808: 1373)، خسـرو فرشـيدورد (  126- 125: 1369كـوب (  همچون عبدالحسين زرين
) از ادبيات تطبيقي دقيقاً منطبق بر تعريف مكتب فرانسوي 685- 709: 1351جواد حديدي (

هـا   رديد، تأثيرپذيري در ذات خود ايرادي نـدارد چـون انسـان   ادبيات تطبيقي است. بدون ت
اند. سؤال اصلي اين است كه چرا برخي پژوهشگران  هاي يكديگر آموخته همواره از انديشه

خصـوص مصـر،    زبـان، بـه   هاي عـرب كنند كه مهد ادبيات تطبيقي كشـور  وانمود مي  ايراني
ا در جـاي خـود قابـل تقـدير و     آنهـ  كه تـالش - است و مدام به آثار اين انديشمندان   بوده

هاي آنان مبناي نظري استواري نداشته باشد و  دهند حتّي اگر نوشته ارجاع مي - است  تمجيد
  شود. اشتباهات علمي محرز باشد. براي نمونه به چند مورد اشاره مي

اي ادبيات تطبيقي و ارتباط آن از دهة پنجاه و شصت ميالدي توسط رنه  رشته نظرية بين
) بـا ترجمـة سـعيد    1389ولـك( » بحران ادبيـات تطبيقـي  «و هنري رماك مطرح شد.  ولك
زاده  ) با ترجمة فرزانه علوي1391رماك(» تعريف و عملكرد ادبيات تطبيقي«شيراني و  ارباب

- هاي ادبيات تطبيقي دادنِ نظريه اند. اين همه اصرار براي نسبت هر دو به فارسي ترجمه شده
بـه پژوهشـگران    - اه تا شصت سال قبل آن را مطرح كرده بودنـد كه پژوهشگران غربي پنج

زبـان بـه سـهم     و فارسي  زبان براي چيست؟ بدون ترديد، پژوهشگران عرب عرب و فارسي
انـد و جـا    خود خدمات ارزشمندي به رشد دانش ادبيات تطبيقي و نقد و نظريه ادبي كـرده 

  اند. انتساب متناسب با تالشي كه كرده ها اشاره و استناد شود ولي در جاي خود و دارد به آن
تنهـا باعـث مباهـات     سـازي نـه   نامه القاب ساختگي و بدون استناد علمي و مستدل و شجره

  نيست بلكه موجب وهن تمدن بزرگ ايراني و اسالمي است.
پروينـي  » (محمد غنيمي هالل و جايگاه او در ادبيات تطبيقي عربي«اي با عنوان  در مقاله

) نويسندگان معتقدند كه تدوين اصول ادبيات تطبيقي عربي  بـا تـأليف   1389 پراندوجي،و 
او با وضع قواعد صحيح ادبيات «) غنيمي هالل صورت گرفت. 1953( االدب المقارنكتاب 

تطبيقي بر مبناي اصول مكتب فرانسوي جايگاه واقعي اين رشته را به جامعة عربي شناساند 
). 12(همـان:  » و شـكوفايي ادبيـات ملّـي و قـومي تبيـين نمـود       و نقش آن را در پيشرفت

) مصـريان از يـك   1798نويسند كه پس از حملة ناپلئون ( نويسندگان به نقل از الخطيب مي
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برند و از سوي ديگـر فرهنـگ و    خصوص فرانسه بهره مي سو از فرهنگ وتمدن غرب و به
ه نيز براي فراگيري دستاوردهاي علمي كنند. افرادي از مصر و سوري ادبيات خود را احيا مي
شوند كه از آن ميان نويسندگان به رفاعـه طهطـاوي، علـي مبـارك،      و ادبي عازم فرانسه مي

اديب اسحاق، احمد فارس شدياق، نجيب حداد، روحي خالدي، خليل هنـداوي و فخـري   
ـ  كنند و اظهار مي ها را بررسي و نقد مي ابوالسعود  اشاره و تأليفات آن د كـه حتّـي ايـن    دارن

موفقيتي كسب نكردنـد  » هاي نظري ادبيات تطبيقي عدم آشنايي با پايه«پژوهشگران به دليل 
درس مستقلي با نام ادبيات تطبيقي  1945). بعد شوراي عالي دارالعلوم در اكتبر 6- 4(همان: 

و... را  كند و كساني مانند غنيمـي هـالل، عطيـه عـامر     اندازي مي در رشتة النقد و البالغه راه
كند و اين افراد پس از بازگشت تحـوالت   براي فراگيري ادبيات تطبيقي به فرانسه اعزام مي

  ).7كنند (همان:  زيادي ايجاد مي
چشم  كنند كه شوربختانه در ايران هم به در اينجا نويسندگان به مشكلي اساسي اشاره مي

ط عنوان ادبيات تطبيقـي را يـدك   گونه تأليفات را كه فق خورد و در مجالي ديگر بايد اين مي
ص       كشند به نقد كشيد. نويسندگان در ادامه مي مي گويند كـه محمـد غنيمـي هـالل متخصـ

كتـراي ادبيـات تطبيقـي عـازم     بـراي گـرفتن مـدرك د    1946ادبيات تطبيقي بود و در سال 
شد و در دانشگاه سوربن فرانسه بـه تحصـيل پرداخـت. او ادبيـات تطبيقـي را نـزد         فرانسه

نيانگذاران اين رشته ژوزف تكست، وان تيگم، و گيار فراگرفت و رسالة اصلي خـود را بـا   ب
مـيالدي) نوشـت    12و  11هجـري (  5و  4هاي  قرنتأثير نثر عربي بر نثر فارسي در عنوان 

). نويسندگان دربارة تأثيرپذيري غنيمي هالل از ديگران بـه نكتـة بسـيار جـالبي     11(همان: 
مـاريوس   ادبيات تطبيقـي هالل و كتاب  االدب المقارنهاي كتاب  ها فصل كنند. آناشاره مي

)، اســتاد  Marius-François Guyard, La littérature conparéeفرانســوا  گيــار (
شوند كه مباحث مشتركي بين دو كتاب وجـود   كنند و متوجه مي غنيمي، را باهم مقايسه مي

رسد، اين اسـت كـه هـالل     ؤالي كه به ذهن ميس«رود.  دارد كه از مرز تأثيرپذيري فراتر مي
گـذار ادبيـات تطبيقـي عربـي      ظاهراً مترجم كتـاب گيـار بـوده اسـت، پـس چگونـه بنيـان       

كـه غنيمـي    ). پاسخ نويسندگان مقاله اين است كه با وجود اين15(همان: » رود؟ مي  شمار به
اب گيـار را در نظـر   و تبيين مباني نظري اين علم، كتـ  االدب المقارنهالل در تأليف كتاب 

گذار ادبيات  داشته و اصول نظري كتاب خود را از آن گرفته است، اما امتياز او به عنوان بنيان
ها را در ارتباط بـا   هاي كاربردي بخش دوم كتاب است كه آن تطبيقي عربي در انتخاب مثال

هـايش   وهشادبيات تطبيقي عربي انتخاب كرده است؛ بدين منظور ادبيات عربي را محور پژ
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هـاي   هـا در دوره  قرار داده و براي نخستين بار رابطة تاريخي آن را بـا ادبيـات سـاير ملـت    
دهنـد كـه    ). البته نويسندگان توضـيح نمـي  15(همان: » مختلف تاريخي بررسي نموده است

زبان است؟  چيست. آيا منظور مقايسة آثار ادبي بين كشورهاي عرب» عربي«ادبيات تطبيقي 
اي به نام ادبيات تطبيقي فارسي يا انگليسي يا آلماني يا روسي وجـود دارد؟   پديده آيا اصوالً

  چنين مواضعي در تناقض آشكار با ماهيت ادبيات تطبيقي است.
شـود، نويسـندگان    معرّفي مي» گذار ادبيات تطبيقي عربي بنيان«در مورد غنيمي هالل كه 

نويسـد و دو   مـي  1951را در سـال   تطبيقيادبيات يار كتاب  اند آبروداري كنند. گي خواسته
البته بدون - كند  سال بعد دانشجوي او يعني غنيمي هالل بخش نظري كتاب او را ترجمه مي

هـاي كـاربردي از    و بعد مثـال  - كه به كتاب استادش ارجاع بدهد يا حتي از آن نامي ببرد آن
نام تأليف  افزايد و آن را به دان مياش) را ب نامة دكتري ادبيات فارسي و عربي (احتماالً از پايان

پـدر ادبيـات تطبيقـي    «صـري،  الم اختيار، به يـاد حسـين مجيـب    كند. خواننده، بي چاپ مي
) تـأليف جمشـيد   1953/1332( ادبيات تطبيقيافتد. و باز خواننده به ياد كتاب   مي  »اسالمي

يار به زبان فارسـي   گي يادبيات تطبيقاي از كتاب  افتد كه در واقع خالصه بهنام در ايران مي
بار و حتّي در منابع هم برده نشده است. تاريخ چـاپ كتـاب    يار حتّي يك است ولي نام گي

يـار اسـت    محمد غنيمي هالل و جمشيد بهنـام دقيقـاً دو سـال بعـد از چـاپ كتـاب گـي       
  دهند: ). نويسندگان چنين ادامه مي1392زاده  (علوي

پژوهشگراني كه از تأليفـات غنيمـي هـالل تـأثير      كنند كه از جمله نويسندگان اشاره مي
) اشاره نمود و در مورد كتـاب الصـباء   1970توان به كتاب عبدالمعطي الصباء ( پذيرفتند مي
االدب اي از بخش نظري كتـاب   اي كتاب، خالصه صفحه 58بخش نظري «گويند:  چنين مي
). از قضـا  16(همـان:  » ستباشد، ولي مؤلف به كتاب هالل ارجاع نداده ا هالل مي المقارن

االدب ). كتـاب  17تعريف احمد درويش هم شباهت زيادي با تعريف هـالل دارد (همـان:   
اي از كتاب هالل است ولي مؤلـف بـه كتـاب اسـتادش      خالصه«حسن جاد حسن  المقارن

). طه ندا، شاگرد هالل و از بزرگان ادبيات تطبيقي عربي، در 17(همان: » استناد نكرده است
  )1973(چاپ اول بيروت  االدب المقارنث و روش تحقيق كتاب مباح

ها و  پذيري طه ندا از هالل باشد؛ هر چند طه ندا نه در ضمن پژوهش تواند نشانة اثر مي
نه در مقدمة كتاب از او سخني به ميان نياورده و حتي كتاب هالل را جزو منابعش نيـز  

جـاي پـرداختن بـه     گرانقـدر بـه   شد اگـر ايـن مؤلـف    ذكر نكرده است... چه نيكو مي
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ها را بررسي كرده بـود، موضـوعات ديگـر را بررسـي      موضوعات تكراري كه هالل آن
  ).18نمود (همان:  مي

تمام موضوعاتي «باز هم  دراسات في االدب المقارندر مورد بديع محمد جمعه و كتاب 
جـاي ايـن    كه هالل پيش از وي بررسي كرده بود، اگـر جمعـه موضـوعات ديگـري را بـه     

نمـود زيـرا    كرد به ادبيات تطبيقي عربي خدمات شاياني مـي  موضوعات تكراري بررسي مي
هالل اين موضوعات را پيش از وي به همين روش بررسي نموده و به همين نتايج رسـيده  

النظريـه و التطبيقـي فـي    ). ابراهيم عبدالرحمن محمد در بخشي از كتـاب   20: (همان» بود
بـه  البته او نه در مباحث كتاب و نه در منبـع آن  «از هالل استفاده كرده است  االدب المقارن

دراسـات  ). كتاب داوود سـلوم بـا عنـوان    21(همان: » نكرده؛  آثار هالل در اين زمينه اشاره
(همـان:  » باشـد  اي مختصر و كوتاه از پژوهش هالل مي خالصه« بيقياالدب المقارن التط في
گذاران و بزرگـان ادبيـات    ماند كه چرا بنيان دهان باقي مي به ). خواننده مبهوت و انگشت20

گـاه نـامي از آنهـا، حتّـي در منـابع،       تطبيقي مصري هنگام استفاده از آثار استادان خود هـيچ 
گـران  ط در ذهـن خواننـده شـكل بگيـرد كـه تطبيـق      برند. ممكن است اين تصور غلـ  نمي
گذار ادبيات تطبيقي ثبت  اند كه نام خود را به عنوان بنيان دنبال اين بوده زبان هر يك به  عرب

  كنند و با استفاده از مناصب سلطه رقبا را از دور خارج سازند. 
كننـد. پـس از    يجالب آنكه نويسندگان مقاله خود به نكتة قابل تأمل ديگري نيز اشاره م

هاي تطبيقي اين علم در كشورهاي عربي در مرحلة جنيني  پژوهش«گذشت هفت دهه هنوز 
تطبيقي، مواضع نظري واضحي نداشـتند و  - است و پژوهشگران اين عرصه در حيطة عملي
رو اين عرصه نيازمند  طرفي نشان دهند. از اين نتوانستند در قبال نظريات اين علم موضع بي

» جديدي است كه با نظريات معاصر ادبيات تطبيقـي همـاهنگي داشـته باشـد    هاي  پژوهش
). نويسندگان در صفحة پاياني به عزالدين المناصـره اسـتاد دانشـگاه فيالدلفيـاي     23(همان: 

هـا   تـرين آن  با جديدترين تحوالت جهاني اين رشـته كـه مهـم   «كنند كه  اردن اشاره هم مي
(همـان:  » هاي روشني چشم دوخته اسـت  و به افق رود مطالعات فرهنگي است، به پيش مي

دهند  ). ولي متأسفانه نويسندگان حتّي يك مثال از اين رويكرد جديد المناصره ارائه نمي23
تبار، درجة  )، شاعر فلسطيني1946تا تازگي آن براي خواننده مشخص شود. المناصره (متولد 

اخـذ كـرد و در    1981رستان در سـال  دكتري ادبيات تطبيقي خود را از دانشگاه صوفيه بلغا
هاي چند كشور عربي تدريس كرده است. اين شاعر فلسطيني كه به اشعار شـاعران   دانشگاه

هاي كهـن عـرب در اشـعار     مند بود از اسطوره رمانتيك انگليسي مانند كيتس و بليك عالقه
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). در زمينة 1388: خود استفاده كرده و آثار زيبايي آفريده است (به نقل از ميرزايي و حيدري
هاي متعددي در ايران صورت گرفته است ولي نگارنده هيچ تحقيقي  اشعار مناصره پژوهش

از او در زمينة ادبيات تطبيقي و مطالعات فرهنگي نيافته است. نويسندگان در مقدمـة مقالـه،   
  كنند: نكتة قابل تأملي را از قول شفيعي كدكني نقل مي

آيد كه  نظر مي اند، اما به ي را براي بيداري نوين عربي نام بردهنويسان، عوامل بسيار تاريخ
هـا بـا    تقيم يـا غيرمسـتقيم عـرب   تمامي اين عوامل، به يك عامـل، يعنـي آشـنايي مسـ    

ر آشـنايي اعـراب بـا       برمي  غرب گردد. زيرا تحوالت شعر معاصر عرب تـابعي از متغيـ
{فرنگي} (شفيعي كدكني،  هاي فرهنگي هاي شعري زبان انديشة غربي و ترجمة نمونه

  ).186) (همان 29، ص 1380

بـا چـراغ و آينـه در جسـتجوي     شفيعي كدكني در مورد شعر معاصـر ايـران در كتـاب    
  ) نظر مشابهي دارد.1390(هاي تحول شعر معاصر ايران ريشه

در خالل مباحث اين كتاب، هنگام بررسي روابط بعضي از شعرهاي معاصـر ايـران بـا    
ام و اعتـراف   شعر فرنگي، بارها و بارها به دفاع از خالقيت اين شاعران ايراني پرداختـه 

تـوانم جـزء    ام كه من خود بيش از هر كس ديگري، در عالم شعر و شـاعري مـي   كرده
ها باشم و چه غم اگر توانسته باشم در ايـن   ديگر زبان متّهمان به اخذ و اقتباس از شعر

راه در زبان فارسي شعري آفريده باشم كه زمانه آن را به عنوان شـعر فارسـي پذيرفتـه    
ديگـر و سـخنِ شـاعري در زبـاني     اي از ادبيات سـرزميني   بخش آن، پاره م باشد و الها

  ).24(همان:  باشد  ديگر

را به روشـني بيـان كـرده اسـت: مـا از يكـديگر        شفيعي كدكني رسالت ادبيات تطبيقي
» خالقيـت «آمـوختن از ديگـري و   آمـوزيم. نقـش تعـاملي ادبيـات تطبيقـي در همـين        مي

هراسي وارد قلمرو ادبيات تطبيقي شده است كه  است. شوربختانه نوعي گفتمان بيگانه  فردي
م غربي به عربي بيان شود. به عبارت ديگر، اگر همان كال گران عرب نميظاهراً شامل تطبيق

كند كـه   گيرد. عبده عبود اين نكته را مؤكد مي و بعد به فارسي ترجمه شود، مجوز عبور مي
اســت تقليــد ظــاهري و از چــه مــذموم  اي اســت. آن آمــوختن از ديگــري امــر پســنديده

)، پژوهشگر ادبيات تطبيقـي سـوري، دكتـراي    1942است. عبده عبود (متولد   خودبيگانگي
تبـاهي مضـاعف:   «يقي خود را از دانشگاه فرانكفورت آلمان گرفت. او در مقالـة  ادبيات تطب

  گويد: ) چنين مي118- 123، تا:بي، (»واقعيت و مشكالت ترجمه آثار آلماني
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آلمان سرزمين شاعران و متفكّران ناميده شده اسـت. فيلسـوفان بزرگـي چـون كانـت،      
ات جهاني را با اديبان بزرگي چون هگل، ماركس و نيچه را در دامن خود پرورده و ادبي

گوته، شيلر، طوماس مان و برشت غنا بخشيده است و صـاحبنظراني در روانشناسـي و   
شناسي چون فرويد، آدلر، يونگ و ماكس وبر به جهان عرضه داشته؛ و بدينگونه  جامعه

  ). 119آلمان سهم آشكار و بارز در تطور فرهنگ انساني بر عهده گرفته است (همان: 

االدب شناسي ادبيات تطبيقي در جهان عرب: نقدي بر  آسيب«خليل پرويني نيز در مقالة 
هاي مؤثر در ادبيات تطبيقـي   كند كه عبود يكي از چهره اشاره مي »المقارن مشكالت و آفاق

هاي جديدي در ادبيات  با طردنكردن مكتب سنتي فرانسه، به افق«بان است كه  ز جهان عرب
). 21: 1394» (نظير اسـت  سازي آن پرداخت كه در نوع خود بي هدف بوميتطبيقي عربي با 

آلمـاني، تـأثير پذيرفتـه و    خصـوص   هـاي اروپـايي، بـه    آيد كه عبـود از انديشـه   مي چنين بر
سازي كنـد.   بگشايد و آن را بومي» هاي جديدي در ادبيات تطبيقي عربي افق«است   توانسته

اي شده است، بگذريم، مثال  ، كه در ايران كليشه»سازي بومي«اما چطور؟ از پيچيدگي فرايند 
ارائه نشده است. مقالة زير نمونة ديگري از القائات » نظير بي«سازي  مشخصي براي اين بومي
  زبان است. نمايي پژوهشگران عرب نظري و مبالغه در بزرگ

پـور و  جعفر» (المصـري  اساطير ايران در آيينة خـوانش و دريافـت حسـين مجيـب    «در 
شناسي تطبيقي، كه به زعم آنهـا بـا ادبيـات تطبيقـي      ) نويسندگان از اسطوره1392 همكاران

  گويند: پيوستگي دارد، و لزوم شناخت اساطير ملل اسالمي چنين سخن مي
با شناخت اين فقر پژوهشي با تحقيقـي بـا نـام     2000المصري، در سال  حسين مجيب

نخستين گام را در تطبيق  ربي و الفارسي و التركي،االدب الع دراسه مقارنه لالسطوره بين
اي ايراني، عربي و تركي برداشت و شگفتا كه هنوز پس از گذشت يـك دهـه،    اسطوره

المصري در اين پژوهش تطبيقي، هر يك از  ها نشده است. مجيب اي نيز بدان حتي اشاره
دهـد. هـر    رار مـي اساطير ايراني، عربي و تركي را در سه بخش جداگانه مورد بررسي ق

اي قرن بيستم نيست، اما در نقد و سنجش  چند اين اثر، هماهنگ با رويكرد نقد اسطوره
كند  شناسي تطبيقي ارائه مي هاي ايراني، دستاوردهاي نويني را در عرصة اسطوره اسطوره

هـاي مشـابه ايرانـي     بـا نمونـه  اي از اساطير عربي و تركـي را،   هاي ناشناخته و اسطوره
  ).4- 3اند (همان:  دهد كه تا كنون در هيچ پژوهشي مورد بررسي قرار نگرفته مي  تطبيق

توان  قدر وسيع و پراكنده است كه به سختي مي اهداف اين مقاله كه پنج نويسنده دارد آن
هاي مقاله ارتباط منسجمي يافت. ظاهراً هدف اصلي مقالـه، نشـان دادن كـاركرد       بين بخش
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اند. بـراي   است كه نه مجيب و نه نويسندگان مقاله به آن پرداخته اسطوره در ادبيات تطبيقي
) در 2004- 1916المصـري (  رسيدن به اين هدف، نويسندگان بـه بررسـي جايگـاه مجيـب    

اند  پردازند اما نويسندگان مشخص نكرده عربي و تركي) مي- شناسي تطبيقي (فارسي اسطوره
كـه در ايـن    شناسي ملل اسـالمي  رهالمصري در حوزة اسطو كه بررسي دستاوردهاي مجيب

شود،  چه ارتباطي بـا رشـتة ادبيـات تطبيقـي دارد. ايـن       مقاله شامل مصر، تركيه و ايران مي
المصري را پرآوازه سازند و از او الگويي بسازند   نويسندگان تالش واسع دارند كه نام مجيب

  تا بعد به كارشان آيد. به جمالت زير توجه كنيد: 
م) در مصر ديده به جهـان گشـود. او از سـيزده سـالگي     2004- 1916حسين مجيب ( 

طـوري كـه بسـياري از     عالقة فراواني به ادب عربي و شعر قديم و جديد آن داشت، به
 1932هاي ناياب شاعران ادب عربي را در منزل داشت. حسـن مجيـب در سـال     ديوان

، 1938ر بگويد و در سال ميالدي پس از آشنايي با زبان فرانسه توانست به اين زبان شع
از طريق مطبوعات توانست با زبان فارسي نيز آشنا شـود. وي پـس از تأسـيس مركـز     

وابسته به اين مركز » هاي ملل اسالمي زبان«مطالعات شرقي در دانشگاه قاهره، به بخش 
پرداخت، پيوست و توانست از اين  كه به تحقيق دربارة ادبيات فارسي، تركي و اردو مي

هـا   درجة معادل كارشناسي ارشد، دريافت كند. اين اديب مصري پـس از مـدت   مركز،
مطالعه، سرانجام به دفاع از رسالة دكتـري خـود، بـا عنـوان فضـولي بغـدادي (شـاعر        

   ).11(همان: م) پرداخت و موفق به كسب درجة دكتري شد16زبان قرن  ترك

شود و تحصـيالتش را   كيه ميالمصري عازم تر افزايند كه مجيب در ادامه نويسندگان مي
گردد و بخش زبان تركي را  الشمس در مصر برمي رساند و سپس به دانشگاه عين به پايان مي

كند. او به هشت زبان شرقي و غربي (فارسي، تركي، اردو، فرانسه، انگليسـي،   انداري مي راه
، و نه »قي اسالميادبيات تطبي«آلماني، ايتاليايي و روسي) تسلّط داشته است. تخصص او را 

وي بـا آثـار   «دارند كه بيش از هفتاد اثر تأليف كـرده اسـت.    كنند و اظهار مي عربي، ذكر مي
زبـان و   هاي فارسـي  هاي آن در سرزمين خود، جهان عرب را با ادبيات ملل اسالمي و شاخه

مان بـه  عنوان ابزاري براي نزديك كردن ملل مسـل  زبان آشنا كرد و از ادبيات تطبيقي، به ترك
زباني است كـه در ادبيـات    ). عالوه بر همة اينها او اولين عرب12(همان: » يكديگر بهره برد

تركي درجة دكتري گرفته است و در مورد تاريخ ادبيات تركي كتـابي هـم نوشـته اسـت و     
ديوان شعري هم به زبان تركي دارد و هم اشعاري را از تركي به عربي ترجمه كرده اسـت.  

). سپس 12(همان: » نامور كرده است» پدر ادبيات تطبيقي اسالمي«اي، او را به  چنين سابقه«
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نظر  برند كه به نام مي 2003تا  1948نويسندگان عنوان بيش از بيست اثر از هفتاد اثر او را از 
رسد ارتباطي با ادبيات تطبيقي داشته باشد. جالب اينكه با اين همه شهرت، پژوهشگران  نمي

تبـار ادبيـات    )، اسـتاد سـوري  1390الخطيـب (  چون حسام زبان هم قي بنام عربادبيات تطبي
هاي  زبان: تاريخچه و جريان ادبيات تطبيقي در كشورهاي عرب«تطبيقي در دانشگاه قطر در 

تبار ادبيات تطبيقي و  )، استاد عراقي1393،  فريال جبوري غَزول (»1980اصلي تا پايان دهة 
ادبيات «دانشگاه امريكايي قاهره، در الف: مجلة بوطيقاي تطبيقي در  گذار نشرية سردبير بنيان

ادبيات تطبيقي: پژوهشـي در  ) در 1389الدين ( ل ، محمد سعيد جما»تطبيقي در جهان عرب
و  ادبيات تطبيقـي در جهـان عـرب   ) در 1395النبي اصطيف ( و عبد ادبيات عربي و فارسي

المصري و نظرية ادبيات تطبيقي  بسياري از پژوهشگران ايراني هيچ يك به نام حسين مجيب
كنند. حيدر خضري، عضو هيئت علمي دانشگاه ماردين آرتوكلو تركيه  اسالمي او اشاره نمي

هاي نظري ادبيات تطبيقي در كشورهاي عربي و ايران از آغاز تا سال  شناسي كتاب كتاب«در 
پردازي دربارة آنچـه   اين تالش در زمينة نظريه«كند كه اساساً  اشاره مي» م2012ه.ش/ 1392

) 172(همـان:  » ي) مطـرح شـده  به عنوان االدب المقارن االسالميه (ادبيـات تطبيقـي اسـالم   
  است.  اشتباه

در اي  دانند كه كاربست نقد اسطوره المصري نمي پنج نويسندة اين مقاله هم مانند مجيب
شـود   سان، مشخص مي گنجد. بدين هاي ادبيات تطبيقي نمي لمرو پژوهششعر شاعري در ق

شناسـي   قواره و نامعتبر درحوزة اسطوره ترين نگاه اثري بي بينانه المصري در خوش كه مجيب
نامـة   شـناس اسـت. پايـان     تطبيقي برجاي گذاشته است و نه ادبيات تطبيقي. مجيـب تـرك  

آموختة رشتة زبـان و ادبيـات    نزدهم است و دانشزبان قرن شا اش دربارة شاعر ترك دكتري
شود. آثاري  تركي از تركيه است و بعد رئيس گروه زبان تركي دانشگاه الشمس در مصر مي

اند همه به زبان مادري او، زبان عربي، است هر چند به هشت زبان شرق و  كه از آن نام برده
يگري در دسـترس نيسـت. مجيـب    اي از او به هيچ زبان د غرب تسلط دارد ولي هيچ مقاله

اش  زبـان در مصـر و فرانسـه را از دايـه     زبان فارسي را از طريق خواندن مطبوعات فارسـي 
سرايد. نويسـندگان مقالـه    گيرد و بعد هم در شانزده سالگي به زبان فرانسوي شعر مي فرامي
عربي اشراف هاي فارسي و تركي و  كنند كه مجيب المصري بر اسطوره چنين ادعا مي باال هم

شناسايي اسطورهاي تركـان در سـه بخـش دينـي،     «دارد و فصل آخر كتاب مورد اشاره به 
جامعيــت و ). «13(همــان: » قهرمــاني و اســطوره در شــعر تركــي معاصــر اختصــاص دارد

سال از حيات علمـي   56بودن اين اثر با نگاه محقّقي كه به هشت زبان اشراف دارد و  علمي
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). «... 13(همـان:  » شود سرآورده است، دوچندان مي دبيات تطبيقي بهو پژوهشي خود را در ا
هـاي عربـي و تركـي را بـا      اما مؤلف هر جا كه توان علمي وي ياري كرده است، اسـطوره 

هايي از اساطير ايران تطبيقي داده و در اين راه هرچند، گاه به خطا رفته، دستاوردهاي  نمونه
حتّي «...افزايند كه مجيب   ). نويسندگان مي14- 13ن: (هما» نو و مهمي را عرضه كرده است

» كنـد  هـا را رد مـي   پـردازد و آن  به نقد آراي نابجاي ديگر محقّقان در مورد اساطير ايران مي
  افزايند ). و بالفاصله مي14(همان: 

المصـري هماهنـگ بـا رويكـرد روشـمند       شناسـي حسـين مجيـب    هر چنـد اسـطوره  
شود كه به نقد  ست، اما اهميت گفتار وي زماني آشكار ميشناسان قرن بيستم ني اسطوره

پـردازد و در ايـن مسـير بـه نكـات، رويـدادها و        هـا مـي   اساطير ايرانـي و تطبيقـي آن  
هاي ديگر، اعم از فارسي  هايي اشاره دارد كه تا كنون در هيچ يك از پژوهش شخصيت

  ).14اند،.... (همان:  و عربي، مورد توجه قرار نگرفته

شود. نويسندگان، كه  اي نمي ترين اشاره گاه در مقاله به اين نكات جديد، كوچك هيچ اما 
اند، در ادامة مقاله  آميز خود را در مورد مجيب فراموش كرده رسد توصيفات مبالغه نظر مي به

  گويند: چنين مي
 ويژه بازشناسي آنان المصري در مورد اساطير ايران، به در واكاوي نظريات حسين مجيب

اي شديم  جانبه هاي يك متوجه برخي تناقضات و داوري اوستاو  شاهنامهدر آثاري مانند 
كه ممكن است برخاسته از تعصب عربي يا نبود شناخت صحيح و جامع باشد كـه بـه   

در مـــورد اســـاطير ايـــران را هـــر روي ضـــرورت معرفـــي و نقـــد نظريـــات وي 
رســيم كــه مجيــب،  تيجــه مــياز اطالعــات داده شــده بــه ايــن ن». كنــد مــي  دوچنــدان
روزي در ايـن حـوزه نـدارد. در     شناس تطبيقي است كه رويكرد روشمند و بـه  اسطوره

تعصب «كند و از همه باالتر  جانبه مي هاي يك سخنانش تناقضاتي وجود دارد و داوري
دارد و شناخت صحيح و جامع هم ندارد ولي جهان عـرب را بـا ادبيـات ملـل     » عربي

ادبيات تطبيقي، «ا ادبيات تركي و فارسي) آشنا ساخت و بدين سان از در اينج(اسالمي 
  ).12(همان:  به عنوان ابزاري براي نزديك ساختن ملل مسلمان به يكديگر بهره برد

رسـد،   المصري وقتي به اسـطورة آفـرينش در ايـران مـي     نويسندگان معتقدند كه مجيب
كاهـد، توصـيف    اواسط اين اسطوره مـي يعني جزئياتي را از آغاز و «... كارش ناقص است. 

اي  كند، به گونه دهد وحتّي مطالبي را بدان اضافه مي خود را از يك اسطوره، عاميانه جلوه مي
شده در اوستا دانست و در پايـان بـه انتقـاد از نقـل      توان آن را اسطورة اصيل روايت كه نمي
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خوانـد و   پرور و دروغگو مـي  ، خيالپرداز پردازد و به كنايه ايرانيان را داستان ناقص خود مي
). جالــب آنكــه در ايــن بخــش 20(همــان: » دانــد گــرا مــي در مقابــل، اعــراب را حقيقــت

نكتـة جالـب توجـه در    «گويـد.   المصري از اسطورة آفرينش نزد اعراب سـخن نمـي   مجيب
هاي عربي است كه  بررسي تطبيقي حسين مجيب، نپرداختن به موضوع آفرينش در اسطوره

). در بخـش بعـدي نويسـندگان قهرمانـان     18(همان: » ن بر نگارندگان پوشيده استعلّت آ
  دارند: كنند و اظهار مي اي را عمدتاً در فارسي  و تركي مقايسه مي اسطوره

(شخصيتي  (ص)در اين رهگذر خواننده از اينكه حسين مجيب، اوغوز را به پيامبر اسالم
) و اين پرسش پيش 280- 281: 2000ب، شود (مجي كند، متعجب مي تاريخي) تشبيه مي

آيد كه چرا با شناخت ژرفي كه حسين مجيب از اساطير و ادبيات فارسي دارد، ايـن   مي
سنجد؟ پاسـخ   دهد و نمي قهرمان را با اسفنديار، مروج بزرگ دين زردتشتي تطبيق نمي

حاصل  و به عبارت ديگر، احتمالي كه وجود دارد، با اندك تورقي براي مخاطب ريزبين
عنوان يك ديـن و آيـين راسـتين     المصري، كيش زردتشتي را به شود؛ حسين مجيب مي

انگارد  صورت مستقيم يا كنايي آن را دروغي، ادعايي و خيالي مي قبول ندارد و بارها به
پردازد كه هر چند چنين باوري، از محقّقـي   و به دليل چنين باوري به اسفنديار نيز نمي

  )» 70- 71: 1389حدت و نزديك ملل اسالمي است (پرويني، دنبال و است كه به

كنند كه نگرش مجيـب بـه    دهند و اشاره مي نويسندگان به بررسي آراي مجيب ادامه مي
بوده است و به گفتار نويسندگاني استناد كرده است كه » ظاهري«و » سطحي«اساطير ايراني 
ر آخـرين بنـد مقالـه آمـده اسـت:      ). خالصه كـالم د 35اند (همان:  انديشيده همچون او مي

المصري تصور جامعي از پيكره و ساختار اسطوره نداشت وبا تكيه بر اساطير  حسين مجيب«
سنجيد. او مرز  ها، اسطوره را بر محك واقعيت و منطقي بودن مي عرب و محور قراردادن آن

ايز و تفـاوتي  گرفـت و تمـ   ميان اسطوره و تاريخ را بر پاية همين تصور نادرست، ناديده مي
  ).39(همان: » ميان آن دو قائل نبود

ب     رو مـي  اي روبه اينجا خواننده با معماي پيچيده و  شـود: چگونـه پژوهشـگري متعصـ
باشد و دو ملّت مسلمان » پدر ادبيات تطبيقي اسالمي«تواند  نژادپرست، همچون مجيب، مي

گاه در دايرة ادبيات تطبيقي  شويم كه چرا مجيب، هيچ را به هم نزديك كند؟ حال متوجه مي
حتّي در كشورهاي ادبي جدي گرفته نشده است. چگونه چنين پژوهشگري با ايـن دانـش   

تواند حدود يك ميليارد و اندي مسلمانان كشورهاي اسـالمي   ناقص و زمينة انديشگاني مي
 شـماري از پژوهشـگران ايرانـي ايـن همـه      هم نزديك كند؟ پس چرا  را از طريق ادبيات به
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اند؟ اگر مجيب به هشت زبان شرقي و غربـي تسـلّط داشـته، چـرا      دربارة مجيب غلو كرده
رغم تمـام ايـن    كم به چند منبع معتبر فارسي رجوع نكرده است؟ آيا انتظار داريم علي دست

اسـت؟ آيـا ايـن    » پدر ادبيات تطبيقي اسالمي«المصري  تناقضات، خواننده بپذيرد كه مجيب
رانـدن   حاشـيه  ختن گفتماني هژمونيك در خدمت گروهي خاص و بهسا تالشي براي مسلط

  صداهاي ديگر نيست؟
(پروينـي و محمـدي   » هاي ادبيات تطبيقي در ادبيات قديم عربـي  هاي ريشه واكاوي«در 

اين مقاله كوشش دارد از طريق بررسي برخي از آثار «گويند:  ) نويسندگان مي1392ركعتي، 
قتيبه، ابن نديم، اين اثير، شروح ديـوان متنبـي و بيرونـي، بـه     جاحظ، ابوالفرج اصفهاني، ابن

). 25(همـان:  » هاي ادبيات تطبيقـي در ادبيـات و نقـد عربـي قـديم بپـردازد       واكاوي نشانه
در عصر جاهلي و صدر اسالم، نشاني از ادبيـات تطبيقـي وجـود    «... افزايند  نويسندگان مي
افزاينـد: بـدون    اي مـي  ضرورت چنين مقالـه  ) و سپس در توجيه28(همان: » نداشته است...

شك، تحول و پيشرفت ادبيـات تطبيقـي در كشـورهاي اسـالمي، بـدون واكـاوي ميـراث        
). اگـر ادبيـات تطبيقـي    27(همان: » پذير نخواهد بود  كشورهاي اسالمي در اين زمينه امكان

بي قـديمي بـراي   بررسي روابط ادبيات ملّي با ادبيات بيگانه است، واكاوي درون ادبيات عر
نمايد. اگر هدف اين اسـت كـه بگـوييم در ادبيـات      ثمر مي امري بي» ادبيات تطبيقي«يافتن 

جـويي بـا هـم     عربي قديم شواهدي در دست است كه شاعران ملّي از سر تفاخر و برتـري 
بيني و خودستايي  كه اين سخن جديدي نيست و جز خودبزرگ اند، اول اين شده مقايسه مي

توانيم از نظـر علمـي    گونه سنجش و مقايسه را نمي كه اين نبوده است. دوم اينچيز ديگري 
ـ     » ادبيات تطبيقـي « ي اسـت و بررسـي آن چـه مشـكلي را     بنـاميم. پـس ايـن چگونـه ميراث

كند.  نويسندگان در بخش بعدي مقالـه   كند؟ اين تناقضات خواننده را سرگردان مي مي  حل
) سخن به ميان 255- 159پردازند و از جاحظ ( مي» سنجش ادبي خارج از ادبيات عربي«به 
بينند. جاحظ ادبيات چهار ملّـت   هايي از ادبيات تطبيقي را در آراي وي مي آورند و نشانه مي

هـا در   معتقد است كه عـرب «كند و  روم به صورت تطبيقي مقايسه ميعرب، فارس، هند و 
هـا   ). يا يونـاني 30(همان: » تر بودند هاي آن زمان قوي فنّ سخنوري و خطابه، از ديگر ملّت

ها در معاني  در فلسفه و منطق مشهور بودند ولي ارسطو در سخنوري ضعيف بود. يا فارس
). از 31پردازي (همـان:   لي نه در سخنوري و سخنو مفاهيم و سخنان پرمعنا قوي هستند و

هـاي ادبيـات تطبيقـي     نظر نويسندگان جاحظ دربارة ترجمه هم كه شاخة مهمي از پژوهش
شعر قابليـت ترجمـه را نـدارد و جـايز     «گويد:  نظر است آنجا كه مي معاصر است، صاحب
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اش  رود و زيبـايي  نيست كه ترجمه شود و هرگاه كه ترجمه شود، نظم و وزن آن از بين مي
). آيا 32(همان: » تر از ترجمة شعر است دهد. از نظر جاحظ، ترجمة نثر ساده را از دست مي

حظ را از پيشـگامان ادبيـات   تـوان جـا   هـاي كلـي و سـطحي مـي     با استناد به اين قضـاوت 
) را هـم از  337 - 258ضـياءالدين ابـن اثيـر (    المثل السائرشمرد؟ نويسندگان كتاب   تطبيقي

  شمارند. ابن اثير  هاي مقايسه شعر عربي و شعر فارسي برمي نهنمو
زبان بر خالف شاعر فارسي، در سرودن شـعرهاي طـوالني    معتقد است كه شاعر عرب

ها را مشاهده كردم كه در اين امر بهتـر از   من عجم«ضعيف است... ولي ادبيات فارسي 
  )32كند (همان:  تأليف ميها هستند. شاعر عجم، كتابي از اول تا آخر به شعر  عرب

شـود و  ) مثالي آورده مـي 356- 284) و ابوالفرج اصفهاني (213- 176قتيبه (. بعد از ابن
هـاي   نشـانه «رسـد در كتـابش    ) مـي 385نديم (متـوفي    ابن الفهرستسپس نوبت به كتاب 

ين ها اول گويد فارس ) آنجا كه مي34(همان: » دارد  مندي در مورد ادبيات تطبيقي وجودارزش
هـا آن را بـه زبـان عربـي      داستان حيوانات را تأليف كردند... و بعد عـرب «كساني بودند كه 

از جمله نويسندگان عربي است ) «404). ابوريحان بيروني (متوفي 34(همان: » منتقل كردند
فـي تحقيـق   هاي ادبيات تطبيقي را در آثارش و بويژه در كتاب مشهورش  توان نشانه كه مي

  ). 35(همان: » ده كردمشاهماللهند 
نويسنده در بررسي برخي موارد و به ويژه در بخش نحـو و شـعر فارسـي عـالوه بـر      

پردازد كه اين نمونه  بررسي دستور و شعر هندي، به مقايسة آن با نحو و شعر عربي مي
  ).35هاي ادبيات تطبيقي در قديم است (همان:  يكي از بهترين نمونه

توان مقايسة نحو شعر فارسـي   با كدام استدالل علمي مي اند نويسندگان مشخص نكرده 
گيري مقاله باعـث بهـت و    و عربي و هندي را در حوزة ادبيات تطبيقي جاي داد؟ اما نتيجه

  شود: گمراهي بيشتر خواننده مي
شده به دليل ذوقي بودن و استناد بـه مـوارد جزئـي و صـدور      هاي انجام هر چند تالش
صورت علمي و امروزي وارد حوزة ادبيات تطبيقي شوند ولي توانند به  حكم كلي نمي

هاي ادبيات تطبيقي به عنوان يك مفهوم را در ادبيات و نقـد   نمونة بارز و عالي از ريشه
  ). 37دهند(همان:  عربي قديم نشان مي

هاي بـارز و علمـي ادبيـات     كنند، ثابت كنند كه نشانه نويسندگان در اين مقاله تالش مي
ها  شود آن خورد و لذا مي چشم مي زبان به قرن هفتم ميالدي در ميان فضالي عرب تطبيقي از
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را پيشگامان ادبيات تطبيقي در جهان شمرد هر چند آثارشان هيچ يك بـا معيارهـاي علمـي    
گويي و موازنه است. اين نمونة ديگري از تالشي  ادبيات تطبيقي مطابقت ندارد و عمدتاً كلي

  دهد.  اي خاص بر متني كه ماهيتاً به آن نظريه تن نمي است براي تحميل نظريه
» زدايي از ادبيات تطبيقـي  نظرية ادبيات تطبيقي اسالمي: گامي مهم در راستاي آسيب«در 

) نويسنده بحث خود را با تعريفي از دو مكتب فرانسوي و امريكايي ادبيات 1389(پرويني، 
ري در صدد اسـت كـه نظريـة ادبيـات تطبيقـي      كند و با الهام از اقبال الهو تطبيقي آغاز مي

انـد   المصري و طه ندا مطرح كرده اسالمي را كه پژوهشگران مصري همچون حسين مجيب
مجـدداً  » متأسفانه هم در بخش نظري و هم در بخش عملي راهشان ادامه پيـدا نكـرد  «ولي 

ادبيـات  ر كتـاب  ). البته طه ندا همين مطلب را د55مطرح و زواياي آن را بشناساند (همان: 
  )، دو دهه قبل از مجيب، ادا كرده است:1973(تطبيقي 

 دهـيم  گاه كه درس ادبيات تطبيقي را به دانشجويان و تحصيلكردگان خود ارائـه مـي   آن
 شـيوة سزاتر آن است كـه   )جز گروه اندكي كه در ادبيات غرب تخصص دارند (البته به

ديگري اتخاذ كنيم. بايد با رعايت اصول پژوهشي به ملت عرب و  ]تأكيد از من است[
هايي بنگريم كه با يكديگر درآميخته، سخت پيوند خوردنـد و بـا همكـاري     ديگر ملت

گـاه بـه حاصـل ايـن      متقابل و اتّحاد، جامعة بزرگ اسالمي بزرگي را تشكيل دادند؛ آن
  ).12بيان بپردازيم(همان:  هاي زندگي، انديشه و ابزار ارتباط و اختالط در شيوه

را مؤكد » نظريه«ولي نويسندة مقاله ». نظريه«گويد و نه  جديدي سخن مي» شيوة«ندا از 
  افزايد: كند و در ادامه مي مي

البته مطالعه روابط و مناسبات ميان ادبيات شرق مخصوصاً ادبيات ملل اسالمي با ادبيات 
غرب هم خالي از لطف نيست و فوائد زيادي دارد، اما مطمئناً مقايسة روابط و مناسبات 

هـاي   هـاي زبـان   ادبيات ملل غرب با يكديگر براي دانشجويان ايراني كـه در دپارتمـان  
پردازند، ضرورتي ندارد؛ لذا از اين خاستگاه اسـت   بيقي ميهاي تط خارجي به پژوهش

  ). 61(همان: » شود كه نظرية ادبيات تطبيقي اسالمي مطرح مي

هاي مهم قـرن   پردازان و شخصيت ترين نظريه نويسنده به باور خود به سه تن از برجسته
اي بـراي تفـاهم و    هبه عنوان وسيل«كند كه بر استفاده از ادبيات  بيستم جهان اسالم اشاره مي

). يكي از اين سـه تـن محمـد     61اند (همان:  تأكيد نموده» تعامل مشترك ميان ملل اسالمي
  ) است. 61(همان: » شاعر، فيلسوف، سياستمدار و فيلسوف مسلمان هندي«اقبال الهوري، 



 105   ناسامانگي ادبيات تطبيقي در ايران

از استادان برجسته زبانهاي شرقي و ادبيـات تطبيقـي مصـر و    «دومين شخصيت طه ندا 
نگارنده معتقد است كه در «كند:  است. نويسنده سپس از قول طه ندا چنين نقل مي» بيروت

آينده، دو ملت ايران و عرب، ارتباط مستحكمي خواهند داشت و اگر يكي از اين دو، منكر 
  ). 68(همان: » حقيقت فوق باشد، اين امر به منزلة آغاز مشكالت و سختيها خواهد بود

صري است كـه نويسـندة مقالـه ابتـدا مختصـري از      الم سومين شخصيت حسين مجيب
  افزايد: كند. و سپس مي نامه و عناوين آثار او را  بازگو مي زندگي

نظيري است، چرا كه او  لقب پدر ادبيات تطبيقي اسالمي برازندة چنين شخصيت كم... 
گـرا، در   طرفانه[!] و برخورد علمي با مسائل به عنوان يك مسـلمان وحـدت   با نگاه بي

هـا بـا    طول عمر خود كوشيد كه از ادبيات ملل اسالمي و تطبيـق عملـي و مقايسـة آن   
يكديگر، در جهت همگرايي ملتهاي مسلمان استفاده كند و در اين مسير نيز تـا حـدود   

  زيادي موفق بوده است.
..پيش از پرداختن به ضرورت توجه به ادبيات تطبيقي اسالمي، بايد به ايـن نكتـه   .

يك از آثار خود بـه بررسـي مسـائل نظـري      المصري در هچ دكتر مجيباشاره شود كه 
گمان، علتي اساسي در غفلـت   ادبيات تطبيقي و مكتبهاي آن نپرداخته است. اين امر، بي

عملـي   گران عرب نسبت به وي و ضـعفي آشـكار در پژوهشـهاي   توجهي تطبيق يا كم
هـا و   الهـام از انديشـه  اوست... مكاتب ادبي موجـود در ادبيـات معاصـر غـرب ... بـا      

اي از ادبيات منحرف و فاسد را در قالب شاهكارهاي  هاي مادي و الحادي، نمونه فلسفه
هـان باعـث حيـرت و گمراهـي مـردم      ادبي به جهانيان عرضه كرده كه در سرتاسـر ج 

  ).71- 76(همان:  است  شده

داختـه و بـر   ان» نخبگـان را از چالـه بـه چـاه    «از نظر نويسنده، ادبيات تطبيقي در غرب 
ادبيـات اسـالمي در   «گيـرد كـه    افزوده است و نتيجه مـي » مشكالت فكري و اعتقادي آنها«

تواند جايگزين و بديلي بسـيار مهـم    درجة اول و ادبيات تطبيقي اسالمي در درجة دوم، مي
  افزايد:  گيري مقاله مي ). نويسنده در نتيجه76(همان: » براي ملتهاي اسالمي باشد

به اصول، روشهاي علمي، ابزار و امكانات موجود در علم ادبيـات تطبيقـي،    ... با توجه
توان نظريه ادبيات تطبيقي اسالمي را با محوريت بررسي روابط و مناسبات آثار ادبي  مي

خواه بر اساس اصل تأثيرگذاري و تأثيرپذيري؛ خـواه بـر اسـاس اصـل     –ملل اسالمي 
و روشها با قدرت و اطمينان خاطر مطرح كـرد  با تكيه بر همان اصول  - تشابه ميان آنها

  ). 77(همان: 
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طرح ايده و نظريه ادبيات تطبيقي اسالمي، بـه معنـاي نفـي و انكـار بررسـي روابـط و       
پوشـي از تجـارب،    مناسبات ادبيات ملل اسالمي با ساير ملل نيست و نيز معناي آن، چشـم 

بلكـه در يـك كلمـه هـدف آن     هاي هنري و ادبي معاصر نيست، ها، مكاتب و نوآوريذوق
پرهيز از خودبيگانگي و غربزدگي و تكيه بر هويت تاريخي، فرهنگي، عقيدتي و ادبي ملـل  

  ).78اسالمي و ترسيم آينده روشن در عرصه پيچيده فرهنگ، هنر و ادبيات است(همان: 
ادبيـات تطبيقـي اسـالمي، نظريـه در     » نظريـة «مشخص اسـت كـه منظـور نويسـنده از     

المصري  اي در پژوهش است. پس طه ندا و مجيب ي نيست بلكه صرفاً حوزهچارچوب علم
تر  هاي فرانسوي و امريكايي به مطالعة ادبيات ملل اسالمي، يا دقيق با استفاده از همان نظريه

اند. از قضا سه دانشگاه معتبر كشور مسـلمان تركيـه رشـتة ادبيـات      ، پرداخته»عربي«بگوييم 
اند. در جمهوري آذربايجان هم  پيش رفته رده و تا مقطع دكتري هم بهاندازي ك تطبيقي را راه

ادبيـات  النبي اصطيف در كتاب  رشد و توسعة ادبيات تطبيقي شايان توجه است. به قول عبد
  كنند: اي از پژوهشگران عرب تصور مي عده تطبيقي در جهان عرب

» تطبيقـي ايجـاد شـهرت   ...تدريس، تأليف و نوشتن و گرفتن لقب پژوهشـگر ادبيـات   
آورد؛ بنابراين همة  اش به ارمغان مي اهميت فراواني براي نويسنده«كند و  ) مي4: 1395(

دهنـد،   پژوهشگران بايد به هر طريقي وارد اين وادي شوند و هر پژوهشي كه انجام مي
رنگ و بويي از تطبيق داشته باشد. در نتيجه، عدة زيادي از پژوهشگران، بدون داشـتن  

). در ايـران هـم   4انـد... (همـان:    هاي الزم، وارد اين زمينـة تخصصـي شـده    يستگيشا
  متأسفانه وضع به همين گونه بوده است(همان).

  
  فرجام سخن و نگاهي به آيندة ادبيات تطبيقي در ايران. 5

سرانه است و در چنبرة مطالعات تأثير  عندي و خود تحقيق ادبيات تطبيقي در ايران من  روش
براين، چون بازار نقد، كساد اسـت و بـا    است. عالوه  مالط گرفتار آمده ر و تشابهات بيو تأث

ها مالحظات غيرعلمي ديگر داريم، ايـن مسـير غلـط را     وبستان و ده هم رودربايستي و بده
  چنان ادامه يافته است.  هم

ي از اي نيسـت و سـاختار آن تركيبـ    رشـته  ايم كه ادبيـات تطبيقـي تـك    ما هنوز نپذيرفته
هاي هنري و علوم انساني است. بدون شك،  هاي ادبيات ملي، ادبيات خارجي و رشته گروه

ادبيات غني فارسي به مثابة يكي از اركان هويت ملي ايرانيان بخـش جدانشـدني و حيـاتي    
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ادبيات تطبيقي در ايران است ولي محدود ساختن آن به ادبيات فارسي و يك ادبيات ديگر، 
ديگري، كارساز نيست و با ماهيت تعاملي و خودبازتابندگي ادبيات تطبيقي  يا هر دو ادبيات

تنها به شكوفايي ادبيات غني فارسي در جهانِ  در تناقض آشكار است. ادامة چنين سياستي نه
رزمين كهـن در گسـترة  جهـاني    كند بلكه باعث انزواي ادبيـات ايـن سـ    ادبيات كمك نمي

  شد.  خواهد
هـاي   زش ادبيات انگليسي يا ادبيات جهان به انگليسي در دانشگاهآمو«نگارنده در مقالة 

سرآمده اسـت و   ) به اين نكته اشاره كرده است كه دوران ادبيات اروپامحور به1393» (ايران
ادبيات جهان فرصـت شـنيدن صـداهاي    «بايد به ادبيات جهان به معناي وسيع آن پرداخت. 

بيات پيوندي انساني و جهاني است. بايد از طريـق  آورد. اصوالً اد شده را فراهم مي خاموش
(همان: » ادبيات هم خودمان را بشناسيم، و هم ديگري را و هم خود را به ديگران بشناسانيم

41.(  
ها  هاي هيجاني و ناگهاني بدون پشتوانة تئوريك و بسترسازي علمي در دانشگاه گرايش

انـدازي   هـاي اخيـر راه   ي جامعه. در سالمتأثر از جو غالب است و نه مبتني بر نيازهاي علم
خصوص در علوم انساني، ظاهراً در اولويت قرار گرفته اسـت ولـي در    اي، به رشته علوم بين

  شود. ساالري فراموش مي وخم ديوان عمل به دليل اضطرابِ رقابت در پيچ
خودمحـوربين،  بـين،   گـرا، خـودبزرگ   نگر، تقليـل  ادبيات تطبيقي در ايرانِ امروز سطحي

ريـزي، بـدون روش    پريشان، بدون پشتوانة تئوريك، بدون قلمرو، بدون استاد، بدون برنامـه 
نگر و امتياززدة فضاي آكادميك روز شده است.  علمي، دلبخواهي و تابعي از گفتمان سطحي

 وفحـص علمـي را    وگـو و بحـث   فـت جـاي گ » تا تنور داغ است نان را بچسـبان «سياست
ر شـده اسـت از مقـاالت دانشـجويان       است. بيش  گرفته تر نشريات دانشگاهي ادبي ايـران پـ

كارشناسي ارشدي كه قصد دارند به دورة دكتري راه پيدا كنند يا دانشجويان دكتري كه براي 
نامه بايد يك يا دو مقاله چاپ كنند. در اين ميان آنهايي كه عالقه  گرفتن مجوز دفاع از پايان
هـا بـاز    مايـه  ، ميدان بـراي كـم  سان دماغ نوشتن ندارند و، بدينو و تخصصي دارند ديگر دل

  است.  شده
هـاي جديـد، ماهيـت رشـتة ادبيـات تطبيقـي دگرگـون شـده اسـت و           با ظهور نظريـه 

اي مانند ادبيات و محـيط زيسـت، ادبيـات و     هاي تازه پژوهشگران اين رشته به دنبال حوزه
ات فرهنگي، ادبيات و حافظـة فرهنگـي،   شدن، ادبيات و حقوق بشر، ادبيات و مطالع جهاني

ادبيات مهاجرت، ادبيات و علوم انساني ديجيتالي، ادبيات و تروريسم هستند. در ايران سلطة 
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اندازي و ورود اين رشته بـه   عربي مانع راه - گرايش ادبيات تطبيقي فارسي بالمنازع گفتمانِ 
كزيت قرار گرفتـه و صـداهاي   هاي قدرت در مر هاي جديد شده و با استفاده از اهرم حوزه

ديگـر را بــه حاشــيه رانــده اســت. گــرايش ادبيــات تطبيقــي در دامــنِ يــك ادبيــات مــادر  
خود هيچ ايرادي ندارد ولي نبايد جاي مادر را بگيرد. وقتي فقط به گرايش ادبيـات   خودي به

خودمـان   ايم، بلكه دهيم، نه تنها ديگران را به حاشيه رانده تطبيقي در گروه خاصي مجوز مي
ايم. شوربختانه هنوز مرز ميـان رشـته و گـرايش را تبيـين      را از تعامل با آنها محروم ساخته

ي  مركـز  انگارانه، انحصـارگرايانه و تـك   هاي ساده حل نكرده به دنبال كسب امتياز هستيم. راه
بيقـي  هرگز راهگشا نيستند. ما به تعامل با يكديگر نياز داريم. بسياري از مقاالت ادبيـات تط 

  نشريات فارسي امروز را باد خواهد برد.
اسـت و تعطيلـي آن بـه از ادامـه      رو امروز ادبيات تطبيقي در ايران با بحرانـي جـدي روبـه   

مركزي است. در حال  اي، تك است. نظام آموزشي ما، بدون تعارفات و توجيهات كليشه  آن
و است و سخت نقدناپذير و ر حاضر اين رشته در فضاي آكادميك ما با انسداد گفتماني روبه

كـنم كـه در طـول سـاليان گذشـته       هاي ذهني است. بايـد صـادقانه اعتـراف     اسير سنگواره
كردم كه عاقبت ادبيات تطبيقي با هـر مشـقتي    ام؛ چون تصور مي بين بوده لوحانه خوش ساده

و البتـه  - هـايم   ها پيدا خواهد كرد ولي افسوس كه اندك كوشش راه راه خود را از ميان كوره
  ثمر ماند و باد هوا شد. بي - هاي بسيارم به دانشجويانم هايم و نويد كشاكش

ــاز   ــا نكــرديم آغ ــيديم ام ــان رس ــه پاي ــرواز    ب ــرديم پـ ــا نكـ ــت پرهـ  فروريخـ
  )(شفيعي كدكني 

ها نوشت پي
 

  شدم بيو من در وطن غر يسفر تو كرد«، يشاد استاد ابوالحسن نجف روان اديبا . 1
 ام كـه در آنهـا   ي متعددي از مقاالت ادبيـات تطبيقـي فارسـي در ايـن جسـتار آورده     ها نقل قول. 2

رعايـت   گان، درسـت يـا نادرسـت، بـه همـان شـيوه      و شيوة نگارش مجله و نويسند  خطال رسم
  است.  شده

  

نامه كتاب  

مقايسة موضوعي وصف طبيعت در شعر فارسي و ). «1387ابراهيمي كاوري، صادق و رحيمه جوالنيان(
  .31- 9صص »: دوم، شمارة پنجم . دورةفصلنامة مطالعات ادبيات تطبيقي». عربي
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ــي ــاري، عل ــر و همكــاران( احمــدي چن ــز از واقعيــت در شــعر ســهراب ســپهري و  ). «1392اكب گري
، سال چهارم، دورة جديد، شمارة يـازدهم:  فصلنامه لسان مبين (پژوهش ادب عربي». المالئكه نازك

  .17- 1صص 
و با نظارت حجـت رسـولي. تهـران:     . ترجمهادبيات تطبيقي در جهان عرب). 1395النبي( اصطيف، عبد

  انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
- مطالعـات زبـاني  ». نازك المالئكه و فروغ فرخـزاد  اشعار در اجتماعي رمانتيسم« ).1394( آنيتا الداغي،

  .22- 7: صص 11، شماره 6، سال بالغي
  .197- 191ص :  ص19، ش 5.س نقد ادبي». تبِ تند باختين در ايران). «1391خاني، عيسي( امن
ها با تأكيد بر مقاالت مربوط به آراء  زدگي: كاربست نادرست نظريه نقد نظريه). «1395( خاني، عيسي امن

  .185- 155: صص 40ش ». پژوهش زبان و ادبيات فارسي». باختين
هـاي ادبـي در    شناسي كـاربرد نظريـه   درد يا درمان؛ آسيب). «1391مددي ( و مونا علي خاني، عيسي امن

  . 75- 51. صص 37و  36، شمارة  9.سال فصلنامه پژوهشهاي ادبي». قات معاصرتحقي
فرهنگسـتان   ادبيات تطبيقينامة  ويژه». ضرورت ادبيات تطبيقي در ايران). «1389رضا ( انوشيرواني، علي

  .33- 6: صص1زبان و ادب فارسي. دوره اول، شماره
هـاي   يا ادبيات جهان به انگليسـي در دانشـگاه  آموزش ادبيات انگليسي ). «1393(رضا  انوشيرواني، علي

  .44- 25: 1، شمارة 19. دورة پژوهش ادبيات معاصر جهان». ايران؟
فرهنگستان زبان  ادبيات تطبيقينامة  ويژه». هاي جهان ادبيات تطبيقي در دانشگاه). «1391بهادري، رقيه (

  .205- 179و ادب فارسي، دروة سوم، شمارة دوم: صص 
هـا و گـروه    ابهام در زبان فارسي و انگليسي (با نگاهي تطبيقي بـه ترتيـب واژه  ). «1386( بهبودي، منيژه

  .20- 9. دورة اول، شمارة سوم: صصفصلنامة مطالعات ادبيات تطبيقي». اسمي)
آذر  29، يكشـنبه  روزنامة شـرق ». وگو با ابوالحسن نجفي در بستر بيماري گفت). «1394مند، شيما ( بهره

  .14و 1. صص 2474هم، شمارة ، سال سيزد1394
االدب المقارن مشكالت شناسي ادبيات تطبيقي در جهان عرب: نقدي بر  آسيب). «1394پرويني، خليل (

، پژوهشگاه علـوم انسـاني و مطالعـات    هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش». و آفاق
  .37- 21فرهنگي، سال پانزدهم، شمارة اول: صص 

زدايـي از ادبيـات    نظرية ادبيات تطبيقي اسالمي: گامي مهم در راسـتاي آسـيب  ). «1389( ليلپرويني، خ
  .80- 55: صص 14. شمارة ي ايراني زبان و ادبيات عربي مجله». تطبيقي

». محمد غنيمي هالل و جايگاه او در ادبيات تطبيقـي عربـي  ). «1389و نعيمه پراندوجي ( پرويني، خليل
  .26- 1. دورة اول، شمارة چهارم: صص ات تطبيقيهاي زبان و ادبي پژوهش

هاي ادبيات تطبيقي در ادبيات قديم  هاي ريشه واكاوي). «1392و دانش محمدي ركعتي ( پرويني، خليل
. سال سـوم، شـمارة دهـم:    عربي)- نامة ادبيات تطبيقي (مطالعات تطبيقي ميان فارسي كاوش». عربي

25 -39.  
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در شـعر  » ارگنه قـون «و » قيزيل آلما«ازخواني دو اسطوره تركي ب). «1392(جعفرپور، ميالد و همكاران 
. دوره فصلنامه لسان مبين (پژوهش ادب عربـي)  ».ضيا گوك آلپ از نظرگاه حسين مجيب المصري

  .81- 55: صص 11، شماره4
». ريالمصـ  اساطير ايران در آيينة خوانش و دريافت حسين مجيب). «1392جعفرپور، ميالد و همكاران (

  .46- 3: صص 1. دوره اول، شماره هاي ادبيات تطبيقي پژوهش
. ترجمـة  ادبيات تطبيقي: پژوهشي تطبيقي در ادبيات عربي و فارسـي ). 1389الدين، محمدسعيد ( ل جما

  پور و حسين كياني. شيراز:  انتشارات دانشگاه شيراز.  سعيدحسام
هاي اجتماعي مشترك در شـعر فـروغ    بررسي تطبيقي درونمايه). «1393اصغر و همكاران ( حبيبي، علي

:  11. سـال ششـم، شـماره    نشرية ادبيات تطبيقي». فرخزاد و سعاد الصباح (با تكيه بر رويكرد زنانه)
  .117- 95صص 

 ة ادبيات و علوم انسـاني مجلة دانشكد. »ادبيات تطبيقي، پيدايش و گسترش آن«). 1351حديدي، جواد (
  .709- 685صص  . دورة هشتم، شمارة سوم:دانشگاه مشهد

 آلبـر  با يريمش دونيفري هاشهياند يقيتطب سهيمقا). «1391حسيني كازروني، سيد احمد و مهناز كرمي (

  .24- 7: صص 23. دورة ششم، شمارة فصلنامة مطالعات ادبيات تطبيقي». كامو
نشـرية  ». شهر در انديشة فروغ فرخزاد و نازك المالئكـه   آرمان). «1392حيدري، محمود و صميه زارع (

  .87- 58: صص  8. دورة چهارم، شمارة ادبيات تطبيقي
هاي نظري ادبيات تطبيقي در كشورهاي عربـي و ايـران از    شناسي كتاب كتاب). «1392خضري، حيدر (
فرهنگستان زبان و ادب فارسي. دورةسوم، ادبيات تطبيقي نامة  هويژ». م2012ه.ش/ 1392آغاز تا سال 

  .178- 147شمارة دوم: صص 
هاي اصلي تا پايان  زبان: تاريخچه و جريان ادبيات تطبيقي در كشورهاي عرب). «1390الخطيب، حسام ( 

ة دوم، فرهنگستان زبان و ادب فارسـي. دور ادبيات تطبيقي نامة  ترجمة الله آتشي. ويژه». 1980دهة 
  .154- 137شمارة دوم: صص 

 فروغ و المالئكه نازك اشعار اي مقايسه تحليل). «1393اكرم و معصومه نعمتي قزويني ( نيا، سيده رخشنده
  .58- 41 صص اول: شماره پنجم، سال .زنان نامة پژوهش ».اجتماعي نقد منظر از فرخزاد

 ةدوفصـلنام ». ينـال  و يمتنبـ  اشعار در يادب فخر يقيتطب يبررس). «1394نژاد، عبداهللا و همكاران ( رسول
  .70- 55: صص اول شمارة دوم، سال. يقيتطب ةنام باد

ارزيابي انتقادي مقاالت ادبـي دانشـگاهي از ديـدگاه هژمـوني     ). «1389رضوانيان، قدسيه و هاله كياني (
  .88- 59: صص7، ش 10. سنقد ادبي». شناسي ايدئولوژيك و روش

نامـة ادبيـات    ويـژه زاده.  ترجمة فرزانه علوي». تعريف و عملكرد ادبيات تطبيقي). «1391رماك، هنري (
  .73- 54. دورة سوم شمارة دوم: صص تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب فارسي

  . جلد اول. تهران: انتشارات اميركبير.نقد ادبي). 1369كوب، عبدالحسين ( زرين
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بررسي تطبيقي نمودهاي انديشة فـروغ فرخـزاد و   ). «1396رخواه برزكي (نيا، فريده و سعيد خي سالمت
  .138- 121: صص41. سال يازدهم، شماره مطالعات ادبيات تطبيقي». نازك المالئكه

فصـلنامة مطالعـات   ». اي فارسـي و عربـي   هاي يوني كد رايانه بررسي فونت). «1388نژاد، فريبا ( سلطاني
  .141- 123ة يازدهم: صص . دورة سوم، شمارادبيات تطبيقي

». المالئكـه  هاي معنادار شعر طاهره صفارزاده و نازك در تفاوت). «1393سليمي، علي و سونيا كهريزي (
  .80- 63صص  اول: شمارة اول، سال. يقيتطب ةنام باد ةدوفصلنام

فصـلنامة  ». مطابقة فعل و فاعل در دو زبـان فارسـي و انگليسـي   ). «1387شاهري لنگرودي، سيدجليل (
  .130- 101. دورة دوم، شمارة پنجم: صص مطالعات ادبيات تطبيقي

. تهـران:  هاي تحول شعر معاصر ايـران  . با چراغ و آينه: در جستجوي ريشه)1390شفيعي، محمدرضا. (
  انتشارات سخن.

 ».هاي اروپايي در فارسـي و عربـي   هاي نمادين واژه تفاوت). «1386تبار ( شكيب، محمود و حسين تك
  .130- 109. دورة اول، شمارة چهارم: صص صلنامة مطالعات ادبيات تطبيقيف

ترجمـة سـيد ناصـر    ». تباهي مضاعف: واقعيـت و مشـكالت ترجمـه آثـار آلمـاني     «تا).  عبود، عبده (بي
  .123- 118: صص 11و 10. شمارة نامة فرهنگزاده.  هاشم

نامـة ادبيـات    ويـژه ، »نوشتة جمشيد بهنام ادبيات تطبيقيمعرفي و نقد كتاب ). «1392زاده، فرزانه ( علوي
  .148- 143. دورة چهارم، شمارة دوم: صص تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب فارسي

ادبيـات  نامـة   ترجمة سحر غفاري. ويژه». ادبيات تطبيقي در جهان عرب). «1393غزول، جبوري فريال (
  .64- 49 فرهنگستان زبان و ادب فارسي، دورة پنجم، شمارة اول: صصتطبيقي 

  . جلد دوم. تهران: انتشارات اميركبير. در بارة ادبيات و نقد ادبي). 1373فرشيدورد، خسرو (
. نشـرية ادبيـات تطبيقـي   ». زمينة اجتماعي اشعار شاملو و ماغوط). «1388قادري، فاطمه و مهري زيني (

  .131- 109سال اول، شماره اول: صص 
فصلنامة ». كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني كاركنان در دانشگاه). «1394لطفي، مهوش و همكاران (
  .197- 169: صص 34. دورة نهم، شمارة مطالعات ادبيات تطبيقي

 و معتـز  ابـن  منظـر  از يريـ پ و يجوان ريتصو يقيتطب يبررس). «1394مظفري، سودابه و اشرف پرنوش (
  .18- 9صص  اول: شمارة دوم، سال. يقيتطب ةنام باد ةدوفصلنام». يسعد

گرايي در شعر شوقي هاي ملّيبررسي تطبيقي جلوه). «1393مقدسي، ابوالحسن امين و صابره سياوشي (
  .29- 1. شمارة دوم: صص دو فصلنامة ادبيات پارسي معاصر، »و بهار

نشـرية  ». عزالـدين المناصـره  هاي مقاومت در شعر  اسطوره). «1388ميرزايي، فرامرز و مرضيه حيدري (
  .199- 185. سال اول، شمارة اول: صص ادبيات پايداري

» بعد از تو«زمان در شعر فروغ فرخزاد و نازك المالئكه: بررسي تطبيقي دو شعر ). «1389ناظميان، رضا (
  .220- 207:  صص2. دوره جديد، سال اول، شماره نشرية ادبيات تطبيقي». افعوان«و 



  1397، شمارة اول، بهار و تابستان هشتمسال  ،شناسي بنيادي غرب   112

: صـص  41، د 7. ش ماهنامـة آمـوزش و پـرورش   ». ادبيات تطبيقي چيست). «1351نجفي، ابوالحسن (
  فرهنگستان زبان و ادب فارسي.». ادبيات تطبيقي و قلمرو آن) «1387. بازنشر (448- 435
  ، ترجمة هادي نظري منظم. چاپ اول. تهران: نشر ني.ادبيات تطبيقي).  1383ندا، طه (

». لمالئكـه  ا بررسي تطبيقي در انديشة فريدون مشـيري و نـازك  ). «1393ديه جهاني (نورايي، الياس و ه
  .83- 71: 12). سال سوم، شماره عرفاني- فصلنامه تخصصي در دري (ادبيات غنايي

 ادبيـات تطبيقـي  نامـة   شـيراني. ويـژه   ترجمـة سـعيد اربـاب   ». بحران ادبيات تطبيقي). «1389ولك، رنه (
  .98- 85. صص 2فرهنگستان زبان و ادب فارسي. دورة اول، شمارة 

ضرورت ادبيات «رضا انوشيرواني در  . به نقل از عليآمدي بر ادبيات تطبيقي). در1389يوست، فرانسوا (
  .33- 6فرهنگستان زبان و ادب فارسي. صص  ادبيات تطبيقينامة  ويژه» تطبيقي در ايران.


