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Abstract 

Comparative literature is a branch of literature critisism. All of the works which have been 
published till now can be divided to four main categories: first one is about Theorizing in this 

field. The second category is those in which the author compares subjects in two different 
languages. In the third category the author combines the two previous methods. Which means 

that the work simultanously consists of both theorizing and comparative literature. In the fourth 
category the author presents a detailed report about letarates’ works according to his own 

researches. The book written by Essam Behi is in the fourth category.  
In this article the author has studied the work’s structure and content according to the 

specialized terms and the author’s wills. Considering the appropriateness of the content with 
the title, the list and the appropriateness of the book with teaching in the university and updating 

the information and referring to reliable sources, evaluating the book in terms of innovation and 
fidelity of its author, finding the best features and shortcomings and its compatibility with 

Islamic culture, author of this article has suggested some points to improve the book.  
It seems that after the edits and suggestions take effect on this book, it will be a proper 

reference for Arabic language and literature graduates in university. 
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 ، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانینقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 802- 091، 0011بهار و تابستان ، ومس، شمارة مودنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال دوفصل

 در ترازوی نقد طالئع المقارنة فی األدب العربی الحدیث

  *اله میرقادریسید فضل

 چكیده
های نقد ادبی است. همۀ آثاری را که تاکنون در این عرصه منتشر شده ادبیات تطبیقی از شاخه

طور کلی به چهار دسته تقسیم کرد: دستۀ نخست، آثاری که مربوط به توان بهاست می
پردازی در این عرصه است؛ دستۀ دوم، آثاری است که نگارنده عمالً به تطبیق بین مباحثی نظریه

پردازد؛ و دستۀ سوم، آثاری است که پژوهشگر اثر خویش را در ادبیات زبانی با زبان دیگر می
تطبیق  پردازی و بخشکند، یعنی کتاب او شامل بخش نظریهای از دو نوع پیش تنظیم میآمیخته
های خویش، با طرح ادبایی و دستۀ چهارم آثاری است که نگارنده براساس پژوهشاست؛ 

دهد و درمورد محتوای هرکدام نقد و نظر دارد. کتاب آثاری از آنان، گزارش مبسوطی ارائه می
عصام بهی، از نوع چهارم است. در این نوشتار نگارندۀ این سطور، برای نقد و بررسی این 

اختاری و محتوایی و توجه به اصطالحات تخصصی موجود، بررسی کتاب، پس از بررسی س
تناسب اثر با اهداف نگارنده و تناسب محتوا با عنوان و فهرست و تناسب کتاب با تدریس در 
دانشگاه و روزآمدی اطالعات و ارجاع به منابع معتبر و سنجش کتاب از حیث نوآوری و 

 ها، مطالبی ارائه داده است.رتر و کاستیهای بداری نگارندۀ آن و یافتن ویژگیامانت
آید که پس از عملی ساختن پیشنهادها و اصالحات الزم، با از نتیجۀ این پژوهش برمی

توجه به ساختار و نگرش دقیق به پیشگامان عرصۀ ادبیات تطبیقی و تمییز بین موازنه و مقارنه، 
تکمیلی در درس نقد ادبی مفید  های تحصیالتدرسی در دورهمنزلۀ یک منبع کمکاین اثر به

 است. 
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 . مقدمه0

های توان از خالل آن اندیشههای ادبیات معاصر است که میادبیات تطبیقی یکی از عرصه
هایی اقوام و ملتقومی و ملی را به اقیانوس بیکران اندیشۀ جهانی پیوند داد. در این میان 

که دارای ارتباط بیشتر و مشترکات بیشتری هستند، در عرصۀ ادبیات تطبیقی زمینۀ 
تری دارند. شاید تعریف دقیق و مشخصی برای ادبیات تطبیقی نیاز نباشد، زیرا مناسب

های موجود در ها و منهجسو قابل درک است و از دیگرسو، روشمفهوم کلی آن از یک
 طلبند. ای را میدام تعریف ویژهاین عرصه هر ک

اگر بخواهیم تعریفی کلی که دربردارندۀ رویکردهای گوناگون ادبیات تطبیقی باشد 
توان گفت، ادبیات تطبیقی یعنی نقد علمی ادبیات دو یا چند زبان یا ارائه دهیم، می

فرهنگ یا ملیّت با یکدیگر در روشی قیاسی و تطبیقی. این بررسی و مقایسه حتی 
گیرد، حتی ممکن است موضوع مطالعه، بررسی ادبیات با در یک زبان صورت می

 ( 1، ص. 9931الدین، های فرهنگی مانند هنر باشد )جمالدیگر جنبه

 های موجود، گاهی تأکید بر تأثیر وها و شیوهدر پهنۀ ادبیات تطبیقی براساس منهج
. ز و منبع الهام بین متون مختلفتأثّر است و گاهی بر بررسی وجوه اشتراک و وجوه تمای

 اند: همان گونه که گفته
مطالعات ادبی تطبیقی یعنی بررسی وجوه اشتراک و افتراق، منبع الهام یا تأثیر و تأثّر 
بین متون ادبی )ازجمله متون نظری و نقد ادبی( که به بیش از یک زبان نوشته شده 

های بین دو یا چند جامعه که به زبان باشند، یا مطالعه و بررسی روابط و مراودات ادبی
 ( 96، ص.9121کنند )پروار، مختلف صحبت می

یگر و های دتوان بر آن تأکید کرد این است که ارتباط با ادبیاتطور قطع میآنچه به
تواند ها میها و تأثیر و تأثّراستفاده از هر جنبۀ مثبت امری انکارناپذیر است و این ارتباط

د، ها شود. پژوهشگر این عرصه، شفیع السیاشد و منشأ بسیاری از خالقیتبسیار مفید ب
خروج از »با استناد به گفتار دانشمندان شرق عربی و غرب بر این نکته تأکید دارد که: 

چارچوب ادبیات قومی و ارتباط با ادبیات ملل و اقوام دیگر، امری انکارناپذیر است و به 
 (. 99، ص.277)السیّد، « باشدانکار نمیبلای از بدیهیات است که قاگونه
ها ایهمهای مختلف، تنها مفاهیم و مضامین و دروندر عرصۀ تطبیق بین ادبیات زبان 

های زبانی ممکن است موضوع تطبیق باشند. در این باره موضوع تطبیق نیستند، جلوه
بلکه متأثّر  گیرد،شکل نمیزیبایی آثار ادبی تنها با مضمون و افکار و ساختارها »اند: گفته
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های خاص هر زبان است و هرکس که به مطالعۀ ادبیات از دیدگاه جهانی و نه از ویژگی
، ص. 9910)یوست، « مند است، وارد قلمرو ادبیات تطبیقی شده استصرفاً ملی عالقه

99.) 
نکتۀ بسیار مهمی که در عرصۀ ادبیات تطبیقی الزم است مورد توجه پژوهشگران  

ار گیرد این است که هر چند جایگاه بروز و ظهور ادبیات تطبیقی از ابتدا کشور فرانسه قر
آید حتماً می میانبوده است، ولی این بدان معنا نیست که وقتی از ادبیات تطبیقی سخن به

احبان آن هایی که صویژه فرانسه باشد، بلکه ادبیات زبانباید بین زبان عربی و غرب و به
خذ اند و وبین آنان تأثیر و تأثّر و اهای مختلف بودهرای ارتباط بیشتری از جنبهها دازبان

و عطا بوده است در اولویت خواهند بود.  صفاء خلوصی پژوهشگر این عرصه در این 
شایسته است اشاره کنیم به آداب شرقی و اهتمام به آن، و روابط ادب »نویسد: باره می

صی، )خلو« ها که صفحات تاریخ را سرشار ساخته استعربی با آن و تشابهات بین آن
 (. 19، ص. 9110
هایی که وجه مشترک گوییم، ملتها و فرهنگ شرق سخن میآنگاه که از زبان 

نین ترین وجه اشتراک بین چبیشتری دارند برای تطبیق ادبیات در اولویت هستند. مهم
است. ازجمله اظهار نظر پژوهشگر  هایی، آیین اسالم است. در این باره سخن فراوانملت

دینی  هایالدین که درمورد تأثیر ادبیات اسالمی بر داستاناین عرصه محمد السعید جمال
کند که مسیحی با صراحت، نظر بعضی از اندیشمندان غربی ازجمله آرتوگراف را نقل می

طور ان بهتورا میتأثیر آثار ادبیات اسالمی »در پژوهش خویش به این نکته اشاره دارد که: 
 (.60، 66، ص. 9931الدین، )جمال« های دینی مسیحی یافتآشکارا در داستان

ه چهار طور کلی بتوان آثاری را که در پهنۀ ادبیات تطبیقی نگاشته شده است بهمی 
 دسته تقسیم کرد: 

ها های مختلف پرداخته و بحث آنهایی که به پژوهش در زمینۀ نظریه. کتاب9 
های مختلف و تحلیل و نقد و بررسی ها و مناهج و شیوهگیریها و جهتدرمورد نظریه

 و اظهار نظر دربارۀ آن است. 
ای دربارۀ ادبیات تطبیقی، بین دو ادیب یا . آثار تطبیقی که نگارنده پس از مقدمه2 

 تهایی براساس یکی از مکاتب ادبیاچند ادیب یا بین موضوعات یا مفاهیم و مقوله
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کند. در هر بخش پس از تطبیق و تحلیل دارای تطبیقی، کار تطبیق خویش را آغاز می
 استنتاج است. 

ای از دو نوع پیش است. نگارنده اثر خویش را به دو قسمت های که آمیخته. کتاب9 
هاست و قسمت دوم دربارۀ پردازیکند: قسمت نخست در زمینۀ نظریهکلی تقسیم می

 تطبیق عملی.
ای که نگارنده براساس تحقیقات گونهآثار پژوهشی که شکل گزارش دارند، به. 0 

ی اها، با دارا بودن دیدگاهی ژرف، گزارشی از موقعیت عرصهها و تطبیقعمیق در نظریه
ها و شواهدی از کارهای از ادبیات تطبیقی را با ذکر قید زمان و مکان با ذکر نمونه

 دهد.ارائه میپذیرفته، به شکل گزارش انجام
اثر عصام بهی از دستۀ چهارم است.  طالئع المقارنة فی األدب العربی الحدیثکتاب  

هایی از ادبیات تطبیقی را گزارش کرده است. این گزارش از نگارنده در این کتاب، جلوه
سویی مبنی بر اشراف نیکوی نگارنده است و صبغۀ پژوهشی دارد و از دیگر سو، تنها 

و  گیرد. درمورد پیشتازان این عرصه هفت ادیبلیۀ ادبیات تطبیقی را دربر میپیشتازان او
پژوهشگر را انتخاب کرده و از هر کدام اثر یا آثاری را مطرح و درمورد آن گزارش داده 

شده بین ادبیات عربی و ادبیات غرب است. از ابتدای های تطبیقی مطرحاست. پژوهش
های پردازد.  از نمونهاند، میر این زمینه به انجام رسانیدهمقدمه به کارهایی که پیشگامان د

 ذکرشده، بعضی از نوع موازنه و بعضی از نوع تطبیق است. 
تحلیلی است. چون نمای ظاهری و مضامین  ـشیوۀ پژوهش در نقد این کتاب وصفی  

تی باز االمقدهد. پیشینۀ تحقیق بیشتر به مجموعهو محتوای اثر را مورد بررسی قرار می
های مربوط به نقد ادبی قرار گرفته است. گردد که در مجموعۀ مجالت نقدی و کتابمی

 شود.در اینجا به چند نمونه اشاره می
نوشتۀ یوسف عید. « المدارس األدبیّة و مذاهبها»( مقالۀ 9910الدین )ـ عبدی، صالح

استفاده از منابع متعدد و  نویسندۀ مقاله، کتاب مورد نظر را از نظر ظاهری، رعایت امانت،
ها و تمایزات و محسنات اشاره کرده است. ارزشمند بررسی کرده و به بعضی از کاستی

چاپ  9919، زمستان 0، شمارۀ 0، سال 9، جلد نقد در تراز جهانی کتاباین مقاله در 
 شده است. در نقد این مقاله شش مورد امتیاز و سه مورد کاستی بیان شده است.
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، «فی مناهج تحلیل الخطاب السردی»(، مطالعۀ نقادانۀ کتاب 9911اده، فاطمه )ـ اکبرز

، پاییز و 2، شمارۀ نقدنامۀ زبان و ادبیات عربیاثر عمر عیالن، این کتاب در مجلۀ 
 به چاپ رسیده است.  9911زسمتان 

 عزالدیناثر « النقد الثقافی المقارن»(، نقد و بررسی کتاب 9991ـ زینی وند، تورج )
 این مقاله نیز در همان مجموعه به چاپ رسیده است. المناصرة،

. اثر یوسف خلیف« مناهج البحث األدبی»(، نقد و بررسی کتاب 9911ـ ناعمی، زهره )
این مقاله نیز در همان مجموعه به چاپ رسیده و این موارد روش کارشان همانند 

 نمونۀ نخست است.
ات های ادبیعالقۀ وافری به مباحث نقدی و عرصهنظر به اینکه نگارندۀ این سطور  

طور کلی ادبیات معاصر دارد، کتاب مذکور را ابتدا با دقت و اشتیاق فراوان تطبیقی و به
های اندیشی در همۀ جنبهمطالعه و از ابعاد مختلف چند بار بررسی کرده است. ژرف

و مطالب آن را برای  شود که در آن ساختار کتابکتاب، از نمای ظاهری آن آغاز می
مایه و ساختار علمی آن و محتوای هر فصل توجه مخاطب نمایان ساخته و سپس به درون

ه این طور مبسوط بسازی اصطالحات علمی و تخصصی نظر داشته و بهداشته و به معادل
 ها پاسخ گفته است: سؤال
 رد؟آیا محتوای کتاب با اهداف نگارنده و با عنوان و فهرست تناسب دا .9
آیا این کتاب برای تدریس مناسب است و مطالب آن به منابع معتبر ارجاع داده  .2

 شده است؟

 های اثر و نظم منطقی و انسجام مطالب آن چگونه است؟نوآوری .9

 آیا محتوای کتاب با فرهنگ اسالمی سازگاری دارد؟  .0

 های کتاب کدام است؟ های برتر و نارساییویژگی .1

-ی به کمال رسیدن کتاب ارائه داده و از همۀ مطالب نتیجهدر پایان پیشنهادهایی برا

 گیری شده است. 

 نمای ظاهری کتاب 
توسط انتشارات  9116نوشتۀ عصام بهی در سال  طالئع المقارنة فی األدب العربیکتاب 

صفحه  967بار به چاپ رسیده است. این کتاب در قاهره برای اولین دار النشر للجامعات



 9077بهار و تابستان ، ومس، شمارۀ دوم سال، یعرب یاتزبان و ادب ۀنقدنام   020

رایی آاست. از نظر حروفچینی عادی و مطلوب است. تنظیم بندها و صفحهدر قطع وزیری 
رسد و با اینکه از این حیث کاستی نظر میو صحافی آن بدون پیرایه و ساده و عادی به

ای ندارد ندارد ولی چندان جذاب هم نیست. برای مثال برای صدر صفحه هیچ آرایه
وجلد آن ساده به رنگ سفید و خالی از طرح و شمایل و نماد است. روی جلد تنها، 

 عنوان کتاب و نام نویسنده نگاشته شده و پشت جلد کامالً سفید است. 
به زبان و ادب عربی اشراف کامل دارد، قواعد نگارشی نظر به اینکه نگارنده نسبت 

نوشتاری خالی نیست. در مقدمه هدف نگارنده  هایرعایت شده است، هر چند از اشکال
ای است که در آن محتوای خوبی آشکار است. این کتاب دارای یک مقدمۀ چهار صفحهبه

خوبی بیان شده است. و بر دو نکته تأکید دارد: یکی تطبیق )مقارنه( و ها بههمۀ فصل
ین حوزۀ ادبیات تطبیقی ا دیگر موازنه )مقابله( و نیز توجیه اینکه چرا از میان همۀ ادبای

 هایی از آثارشان ذکر شده است. افراد انتخاب و نمونه
 97شود که حدود مشاهده می« فی األدب المقارن»پس از مقدمه، مدخلی با عنوان  

های ادبیات تطبیقی از ابتدا تا زمان نگارش کتاب بررسی صفحه است که در آن ریشه
ساز این حوزۀ که از قرن نوزدهم میالدی زمینه شده و نام اندیشمندانی ذکر شده است

م اند، سپس کسانی که در قرن بیستسازی و پیشگامی سهمی داشتهادبی بوده و در زمینه
اند، ذکر شده است. در فصل نخست با موجب رشد و شکوفایی ادبیات تطبیقی شده

و شرح و  بارکرفاعة الطهطاوی و علی مپس از مقدمۀ کوتاهی به معرفی « بدایة»عنوان 

بسط آثارشان در حوزۀ ادبیات تطبیقی پرداخته است. برای معرفی آثار هر کدام سعی 
 طور مستند سخن گوید و شواهدی از متن همان آثار ذکر کند. داشته است به

ها( است. در این بخش پس از مقدمه، از میان ادبا، )موازنه« مقابالت»عنوان فصل دوم  

د و سلیمان البستانی را ذکر کرده است. از یعقوب صروف یعقوب صروف، نجیب حدا
موازنه ابوالعال و جان میلتون انگلیسی ذکر شده و از نجیب حداد موازنۀ بین شعر عربی 
و شعر فرنگی، و از سلیمان البستانی مقدمۀ الیاذه ذکر شده است. فصل سوم دو تطبیق را 

روم را طرح کرده است و دیگری از دربر دارد، یکی از ادیب اسحاق که مبحث یونان و 
روحی الخالدی که تاریخ دانش ادبیات را مورد بحث قرار داده است. بعد از آن هوامش 

 شود. پس از فصل سوم، در پایان کتاب مصادر و مراجع آمده است. و تعلیقات دیده می
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 مایه و ساختار علمی کتاب. درون3
مایۀ آن ای ذکر کرده و موضوع و هدف و دروننگارنده در هر فصل از کتاب، ابتدا مقدمه

یق شده سازی دقطور شایسته مشخص کرده است. پیش از ورود به فصل، زمینهفصل را به
یابد که در این فصل با چه مسائلی مواجه روشنی در میطوری که خواننده بهاست، به

نوزدهم میالدی اشاره خواهد شد. در مقدمه ابتدا به آغاز رسمی ادبیات تطبیقی در قرن 
کرده و با دقت تفاوت بین موازنه )مقابله( و تطبیق )مقارنه( را بیان کرده است و به بعضی 

ترین موازنه را در دورۀ معاصر، از کارهایی که در هر دو رده انجام گرفته، اشاره دارد. قدیم
عر عربی و شداند که بین شعر می یعقوب صرّوف، نجیب حدّاد و سلیمان بستانیپژوهش 

ی الحدیث تطور النقد العربغربی انجام پذیرفته است، سپس عبدالعزیز الدسوقی در کتاب 
های طهطاوی و علی انجام داده است. در پایان مقدمه ذکر شده که در نوشته فی مصر

، 9116مبارک و خالدی گاهی مقولۀ موازنه و تطبیق به هم آمیخته شده است )بهی، 
                     (.  3ص.
در فصل نخست نگارنده پیش از آنکه به پژوهش طهطاوی و مبارک بپردازد، ابتدا  

ویژه در عصر عباسی، از های مختلف از ابتدا بهکند که اندیشۀ موازنه در زبانبیان می
طور رسمی از قرن نوزدهم در دور نبوده است، ولی تطبیق بهفرهنگ عربی و اسالمی به

ور طا همۀ اختالف در تخصص بروز کرده است، با اینکه پیش از آن بههای غربی بنوشته
یز فی تخلیص اإلبررسمی شایع نبوده است. در این فصل ابتدا پژوهش طهطاوی با عنوان 

است.این کتاب توصیف زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  تلخیص باریز

حث حیطۀ تطبیق به مباای است که با وجود همۀ گستردگی، در هاست. گنجینهفرانسوی
شود موازنه )مقابله( بین مسائل ادبی و لغوی نپرداخته است و آنچه در آن مشاهده می

های دیگر طهطاوی هاست. هر چند در نوشتهها و زندگی عربمربوط به زندگی فرانسوی
 های ادبی بین عربی و فرانسوی و یونانی وجود دارد.  ها و تطبیقموازنه

ک به گستردگی اثر طهطاوی نیست. اهتمام علی مبارک بیشتر بر پژوهش علی مبار
مدار علوم طبیعی است نه ادبیات، با اینکه محور مباحث طهطاوی علوم دینی و فرهنگ 

روضة عامه است. در این فصل دو اثر برجسته از مبارک ذکر شده است، یکی مجلۀ 
ر چیزهایی است که در ها شامل نواد. این پژوهشعلم الدینو دیگر کتاب  المدارس
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های های عربی و فرنگی از علوم شرعی و فنون صنعتی و اسرار خلقت و شگفتیکتاب
موجودات و عجایب خشکی و دریا از زمان گذشته تا زمان تألیف اثر است. عصام بهی 

ها و نگارندۀ این کتاب معتقد است که مبارک آنچه را وعده داده است درمورد موازنه
ین معارف عربی قدیم و معارف جدید، بین عادات و تقالید جوامع مختلف هایی بتطبیق

. ها انجام داده استعربی و غربی و افریقایی و بین معتقدات دینی مسلمانان و مسیحی
 ها در حیطۀ علوم دیگر غیر از ادبیات است. ها و تطبیقهمۀ این موازنه

ازنۀ بین شعر عربی و شعر هایی است که همگی دربارۀ مومحتوای فصل دوم پژوهش
قدمه مطور کلی بر شعر فرنگی تمرکز دارد و بستانی در کتاب غربی است. نجیب حداد به

طور ویژه بر شعر یونانی تکیه دارد، در حالی که یعقوب صرّوف به دو شاعر به الیاذة

قوب عابوالعال و جان میلتون و بعد از آن به ابن خلدون و هربرت اسپنسر پرداخته است. ی
 9306را در سال  المقتطفصروف از اندیشمندان بارز اواخر قرن نوزدهم است که مجلۀ 

در بیروت تأسیس کرده است. او سه مقاله در آن مجله منتشر کرده که مربوط به موازنه 
الدین ایوبی و شاه ریچارد است و دومی است. سه مقاله سه موازنه دارد: اولی بین صالح

ن میلتون، و سومی بین ابن خلدون و هربرت اسپنسر. بدون تردید مقالۀ بین ابوالعال و جا
یقی ارتباط طور ویژه با ادبیات تطبدوم یعنی موازنه بین ابوالعال و شاعر انگلیسی میلتون به

ند:  کدارد. برای نمونه او بین شخصیت دو شاعر به سه جنبۀ اساسی مشترک اشاره می
 الف( دانش فراوان،  ب( هوش و استعداد سرشار، ج( آزاداندیشی. 

نگار و مترجم، بین شعر عربی و شعر فرانسوی نجیب حداد شاعر و نویسنده و روزنامه
داند و بر همین اساس بر موازنۀ نیکویی انجام داده است. او خودش را شیفتۀ شعر می

 در مقابله بین شعر عربی و شعر فرانسوی ادبیات فرانسوی مسلط شده است. نجیب حداد
ها،  ب( مایهچند جنبه را اساس قرار داده است: الف( معانی شعری یعنی مضامین و درون

بستر تاریخی شعر عربی و فرانسوی،  ج( جنبۀ لفظی، وزن و قافیه. او معتقد است که 
الف ز به دور است خآمیبه حقایق تعهد دارد و از مبالغه و ستایش اغراقشعر غربی نسبت

شعر عربی. شیوۀ پژوهش حداد در این اثر وصفی است و عنصر عاطفه غالب است و از 
 روح منطق و استدالل و عنصر عقلی به دور است. 

ان یونانی ، زبالیاذةسلیمان بستانی بر چند زبان زنده تسلط کافی دارد و برای ترجمۀ  

انند یعقوب ها مبعضی از شخصیت الیاذةمۀ خوبی فرا گرفته است. پیداست برای ترجرا به
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انی را اند، بستداشته مقتطفالدین اسدآبادی در ارتباطی که با مجلۀ صروف و سید جمال

اند. ترجمۀ این اثر هفت سال طول کشیده است. نویسنده این کار را به پنج تشویق کرده
 بخش تقسیم کرده است:

 در ادبیات، . نام و لقب و سیرۀ هومیروس و جایگاهش9 
و موضوع آن و نقل و جمع آوری و سالمت آن از تحریف و راز ماندگاری  الیاذه. 2 
 آن، 
هایی که در ترجمۀ آن داشته به عربی و روش ترجمه و اوزان و قافیه الیاذه. نقل 9 

 است.
کند و بدان پاسخ هایی طرح میو شعر عربی، در این فصل مترجم سؤال الیاذه. 0

ان اند؟ این مبحث را با مقابله بین زبها با فن حماسه آشنایی داشتهالً آیا عربگوید. مثمی
دهد و با سخن دربارۀ نهضت ادبی جدید و آیندۀ زبان و عربی و زبان یونانی ادامه می

 طور مستقیم وارد تطبیق شده که بهدهد. بستانی در این مبحث بهشعر عربی خاتمه می
جای تطبیق، موازنه کرده است و از تأثیر و تأثر سخن تاب بهعقیدۀ عصام بهی مؤلف این ک

دهد و بدان پاسخ گوید. بستانی خودش را در برابر یک پرسش اساسی  قرار مینمی
به شعر عربی ترجمه شود، با اینکه  الیاذةگوید. پرسش  این است: چه لزومی دارد که می

گوید: فردوسی را به نثر عربی در اختیار دارند؟ در پاسخ می شاهنامۀها ترجمۀ عرب
ها و یونانیان است. فردوسی از ادبای ها بیش از ارتباط عربارتباط بین ایرانیان و عرب

اسالم است، ولی هومیروس وثنی است. از سوی دیگر، اگر شعر به نثر ترجمه شود، 
طور مبسوط و روشن این اثر به دهد.  بستانی درظرافت و شگفتی خود را ازدست می

کند. یکی از نقاط برجسته در ها و یونانیان بیان میجایگاه شعر و شاعری را بین عرب
زند و بدان ها را در ذهن مخاطب حدس میشیوۀ کار او این است که بسیاری از پرسش

 گوید. پاسخ می
 حث ادبیاتفصل سوم دو تطبیق را دربر دارد: نخست از ادیب اسحاق است که ب

یونان و روم را مطرح کرده است. دوم  از روحی خالدی است که به بحث تاریخ دانش 
پردازد. ادیب اسحاق ادیب سوری است. دوران تحصیالت او کوتاه است. او ادبیات می

 سبب عالقه به ادبیاتدر دمشق در کنار زبان عربی زبان فرانسوی را آموخته است. به
کرد و پس از دو سال به بیروت بازگشت و از آنجا به مصر و فرانسه به پاریس سفر 
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ت شرکت کرد و سپس ریاس« زهر اآلداب»دوباره به بیروت بازگشت. در بیروت در انجمن 
هایی که در آنجا داشت مبحث یونان و روم را مطرح دار شد. در میان سخنرانیآن را عهده

و روم پرداخت. چکیدۀ بحث او  کرد و درحقیقت به تطبیق بین فرهنگ و تمدن یونان
ها دو ملت هستند که در عرصۀ مجد و بزرگواری با هم حرکت کردند و چنین است: آن

گر هنرهای مختلف و در عرصۀ عزّت و سربلندی مسابقه دادند. هر یک از آن دو، جلوه
های متعالی و تمدن انسانی هستند که صفحات تاریخ را سرشار ساخته است. این دانش
هر حال ادیب اسحاقِ جوان با های تطبیق علمی را داراست. بهرانی بسیاری از شرطسخن

 ها زنده کرد. این کار خواسته یا ناخواسته اندیشۀ تطبیق علمی را دوباره در ذهن
روحی خالدی پژوهشگر فرهنگی بارز فلسطین، مدتی فعالیت سیاسی داشت، ولی  

او سهم زیادی در حیات فرهنگی عربی در اوایل های علمی و ادبی غافل نبود. از فعالیت
تاریخ علم األدب بین اإلفرنج والعرب ترین اثر او کتاب قرن بیستم میالدی دارد. مهم

ور عام و ططور پیگیر در زمینۀ فرهنگ غرب بهاست. او قریب بیست سال در فرانسه به
تاریخ  ی گسترده درطور ویژه پژوهش کرد. کتاب خالدی درحقیقت سیرفرهنگ فرانسه به

ای تاریخی است. او ادب عربی و ادب فرانسوی است. پژوهش او در این کتاب به شیوه
مدار های بارزی از شاعران ناشود، بلکه در مباحث کتاب نمونهوارد بحث تأثیر و تأثّر نمی

آورد و کند و از هر یک شواهدی میعربی و فرانسوی را از قدیم تا آن زمان ذکر می
های تاریخی مسلمانان از نظر تمدن و ادبیات برتر از معتقد است که در بسیاری از دوره

ند. ااند. فرنگیان از معارف مسلمانان استفادۀ زیادی کردههمسایگان مسیحی خود بوده
شاعران جوان اروپایی و ادبای آنان در ابعاد مختلف »کند: طوری که به صراحت بیان میبه

، 9116، )بهی« انداند و در ابعاد مختلف از شعر عربی متأثّر شدهید کردهاز شعر عربی تقل
 (. 920ص.
شود که درحقیقت چکیدۀ همه مطالب کتاب دیده می« خاتمه»در پایان کتاب عنوان   

کند که کوشش او این بوده که پیشروان ادبیات است. در این چکیده با صراحت بیان می
منبع ذکر شده که سه دسته است: منابع عمومی، منابع  39ان تطبیقی را معرفی کند. در پای

  تخصصی عربی و منابع خارجی. 
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 سازی اصطالحات تخصصی . معادل0
ها که نیاز بوده های اشخاص یا مکاندر این کتاب، هر اصطالح تخصصی و هر نام از نام 

به  نگارنده نسبتطور دقیق آمده است. نظر به اینکه است معادل التین آن ذکر شود، به
احتی رادبیات شرق و غرب و حوزۀ ادبیات تطبیقی و مکاتب آن اشراف نیکویی دارد، به

ها را دریافته و هر جا نیاز بوده است در متن و در کنار اصطالح عربی یا در پرانتز، معادل
ه ای کمعادل التین آن را ذکر کرده است. در موارد اندکی توضیح و شرح اصطالح یا واژه

، 06، 32الزم بوده است در پاورقی ذکر کند، اختصاص به زبان عربی دارد )مانند ص. 
و...(. از آثار خارجی در پژوهش خویش از چهار اثر استفاده برده که در پایان فهرست  990

 مراجع ذکر شده است. 

 . تناسب محتوا با اهداف نگارنده 5
های اولیۀ موازنه )مقابله( و تطبیق هطور کلی این بوده است که جلوهدف نگارنده به 

های عربی و غرب، نمایان و عرضه کند. )مقارنه( را در ادبیات و فرهنگ و تمدن سرزمین
میان سازی و مقدمات، از هفت ادیب این حوزه، سخن بهبرای این هدف پس از زمینه

یم ه بخش تقسهایی از آثارشان سخن گفته است. همۀ مطالب را در سآورده و دربارۀ جلوه
کرده است. در بخش نخست دو ادیب، در بخش دوم سه ادیب و در بخش سوم دو 

 ادیب. 
های موجود، شیوۀ تقسیم مطالب به سه بخش مورد مایهبا توجه به مضامین و درون 

طور قاطع از هم جدا نیستند، بنابراین رضایت نیست. چون دو مقولۀ موازنه و تطبیق به
رفاعه طهطاوی و علی مبارک با هم در یک بخش ذکر شوند. پیشنهاد تناسبی ندارد که 

شود هر ادیب در یک بخش مستقل قرار گیرد، زیرا اثر بعضی از ادیبان در قالب موازنه می
تر و بعضی در قالب مقارنه است. وقتی هر ادیب در یک بخش باشد، تأثیر پژوهش روشن

خش باشد. ابتدا آن ادیب از منظر ادبیات و مؤثرتر خواهد بود. یعنی کتاب شامل هفت ب
طور واضح مطرح و مورد تحلیل قرار گیرد و تطبیقی معرفی شود، سپس پژوهش او به

 شود، ولی وضوح وگیری شود. با این کار هرچند اندکی حجم کتاب بیشتر مینتیجه
 روشنی و نظم آن بیشتر خواهد شد.
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 . تناسب محتوا با عنوان و فهرست 6
شود که از نظر طالب در پایان کتاب در صفحۀ زوج سمت راست دیده میفهرست م 

قواعد چاپ کتاب باید سمت چپ و در صفحۀ فرد باشد. فهرست کتاب در یک صفحه 
های سه ادیب و فصل خالصه و روشن است. فصل نخست مدخل، فصل دوم موازنه

ها ماهنگی دارد. تنسوم دو تطبیق از دو ادیب است. فهرست تا حدی با محتوای مطالب ه
بی و خونگرد، بهمشکلی که رخ داده، این است که وقتی خواننده به فصل دوم و سوم می

یابد که چه ادبایی مطرح هستند. در فصل دوم سه موازنه و در فصل سوم روشنی درمی
ابد با یسه تطبیق، ولی در فصل نخست خواننده با نگاه به فهرست، محتوای آن را در نمی

در همین فصل نخست، دو ادیب به نام رفاعه طهطاوی و علی مبارک مطرح است  اینکه
و آنچه از این دو ادیب نقل شده، به میزان زیادی همانند ادبای فصل دوم و سوم است. 

شود در فصل نخست نیز در فهرست نام دو ادیب و آثارشان ذکر بنابراین، پیشنهاد می
 شود. 

 . جایگاه کتاب در سرفصل درسی1
شود که این کتاب با هدف تدریس درسی نگاشته جانبۀ کتاب، دریافت میبا بررسی همه 

های مختلف رشتۀ زبان و ادبیات های رسمی دورهنشده است. بنابراین، با سرفصل درس
ت های پیشتازان حوزۀ ادبیاعربی مطابقت ندارد. اما از آنجایی که گزارشی نوین از پژوهش

توانند از مطالب آن در های تحصیالت تکمیلی مین دورهتطبیقی است، دانشجویا
ها که مربوط به های نقد و تحلیل شعر عربی معاصر بهره برند، زیرا در آن درسدرس

و  و دکتری بسیار مفید دورۀ معاصر است، این مطالب برای دانشجویان کارشناسی ارشد
این کتاب در کارهای  توانند از مطالببااهمیت است. از سوی دیگر دانشجویان می

 مند شوند: پژوهشی به دو شیوه بهره
.  استفاده از مطالب کتاب در هر پژوهشی که در عرصۀ نقد ادبی و ادبیات تطبیقی 9 

 منزلۀ شواهدی گویا مورد استناد است.مایۀ کتاب بهاست. درون
پژوهشی دست های نوین توانند به عرصهمایۀ کتاب میاندیشی در درون. با ژرف2 

ای که چنین مطالبی را در آثار ادبای دیگر شناسایی و مورد بحث و ارزیابی گونهیابند، به
به نقل از روحی  920و نقد قرار دهند. برای مثال آنگاه که نگارندۀ این کتاب در صفحۀ 
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 به همسایگان سخنهای مختلف نسبتخالدی از تطور و واالیی تمدن مسلمانان در عرصه
ها از معارف مسلمانان بهرۀ فراوان کند که فرانسویید و با صراحت اعالم میگومی

ای پژوهشی بین ادبیات عربی و فرهنگ اسالمی و ادبیات و اند، این بیان خود عرصهبرده
رسی دمنزلۀ یک منبع کمکفرهنگ فرانسوی است. حاصل سخن این است که این کتاب به

  ر مفید است. های تحصیالت تکمیلی بسیادر دوره

 . روز آمدی اطالعات وارجاع به منابع معتبر 2
عصام بهی، نگارندۀ کتاب با اشراف بر شرایط و موقعیت ادبیات تطبیقی در شرق و غرب  

طور مستند مطرح کند. با بررسی دقیق متن کتاب جهان، سعی کرده است همۀ مطالب را به
دون طور مستقل و با با بیان خویش بهشود که او بخش یا مبحثی از کتاب رمشاهده نمی

شود برای موضوعی ساده و شاید استناد و ذکر شاهد، نگاشته باشد. گاهی مشاهده می
درمورد ترجمۀ شعر بعضی از شعرا  61کند. برای مثال در صفحۀ آشنا، شاهد ذکر میهمه

ید مواجه اشاره دارد. در مواردی که با ترد 929بالفاصله به مختارات منفلوطی صفحۀ 
دهد. نمونۀ آن: در و مانند آن به سخن خاتمه می« دانمنمی»طور صریح با شود بهمی

های مختلف سخن نجیب آنگاه که درمورد برتری شعر و شاعران در زبان 03و  00صفحۀ 
 «اهلل أعلم»کند، هنگام اظهارنظر، کالم خویش را با جملۀ طور مستند ذکر میحداد را به

الدین آنگاه که دربارۀ تأثیر یعقوب صروف و سید جمال 37دهد. در صفحۀ خاتمه می
زان گوید در مورد چگونگی و می، سخن میالیاذهاسدآبادی بر سلیمان بستانی برای ترجمۀ 

ن از الدیدانیم که فراخوانی جمالو نمی»گوید: تأثیر در پایان پاراگراف با صراحت می
 (. 37، ص. 9116)بهی، « طور تصادفی؟ریزی بوده است یا بهبستانی برای آن کار با برنامه

دقت در استناد مطالب و ارجاع، حتی در مقدمۀ کتاب نیز رعایت شده است. هنگام  
تحلیل هر اثر سعی دارد شواهدی از آن اثر ذکر کند و در مباحث نظری به رأی ادبا و 

 داشته باشد.ویژه در عرصۀ ادبیات تطبیقی استناد دانشمندان دیگر به

  . نوآوری اثر 9
با بررسی کلی آثاری که در حوزۀ نقد ادبی و ادبیات تطبیقی منتشر شده است و با تقسیم 

هایی درسی و پژوهشی، این کتاب دارای نوآوریآن آثار نظری و تطبیقی به درسی و کمک
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ای این فشود. ناگفته پیداست هرکس بخواهد به ژرطور خالصه بدان اشاره میاست که به
اندیشی و دقت تمام ها اشراف یابد بدون تردید الزم است این اثر را با ژرفنوآوری

 اند از:ها عبارتترین آن نوآوریمطالعه و تحلیل کند. مهم
 . قرار دادن موازنه در کنار تطبیق در ادبیات عربی، 9 
 . رعایت ایجاز در همۀ مباحث،2 
 عرصۀ نقد و ادبیات تطبیقی، . انتخاب هفت ادیب از ادبای شاخص9 
. در هر مبحث به نقل قول اصیل از هر نگارنده اشاره دارد، با اینکه هر نقل شاهدی 0 

برای استوار ساختن رأی خودش است و هرگز نخواسته است گردآورندۀ سخنان دیگران 
ا هو در خدمت آن سخنان باشد، بلکه همه جا رأی خویش را با قاطعیت اعالم کرده و نقل

 را با خط برجسته نگاشته است.
. برای طرح مباحث هفت ادیب از هر دو شکل موازنه و تطبیق نمونه آورده و مورد 1 

 تحلیل قرار داده است. 
 بندی مطالب،گیری و جمععنوان نتیجه. آوردن عنوان خاتمه، به6 
 . استفاده از منابع اصیل در حوزۀ ادبیات تطبیقی و نقد ادبی،0 
های مختلف برای تطبیق های موردبحث از ادبا، از نظر کشورها و زباننمونه . تنوع3 

 با آثار عربی،
 . ذکر هوامش و تعلیقات در پایان هر بخش.1 

 
 . نظم منطقی و انسجام مطالب 01

رسد مطالب این کتاب دارای نظم منطقی در نگاه نخست و بررسی سطحی، به نظر می
و بخش بعد دارای نظم و ترتیب است. اما با قدری  به بخش پیشاست و هر بخش نسبت

، های این کتابیابیم که ممکن است بخشها، درمیاندیشی و دقت در ساختار بخشژرف
 ها مانند بخش دوم در فصلتر قرار گیرند. برای مثال، بعضی از بخشتر و منطقیمنظم

ر گیرد؛ یعنی سوم موضوعش عام است و بهتر است این بخش در ابتدای کتاب قرا
ابتدا  تری دارند، درتر هستند و جزئیات کمهایی که عمومیت بیشتری دارند و کلیبخش

 تر در قسمت پایانی کتاب قرار داده شوند. هایی جزئیترتیب بخشقرار گیرند و به
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این پدیده که در فصل دوم دو موازنه و در فصل سوم دو تطبیق قرار گرفته کامالً  
ی با اینکه فصل نخست دارای دو موازنه از رفاعه طهطاوی و علی مبارک منطقی است، ول

است، ولی دارای عنوانی مانند آن دو فصل نیست. برای رفع این مشکل در قسمت 
 شود.  پیشنهادات راهکار مناسب ذکر می

 
 طرفی نگارنده در اظهارنظر و رعایت امانت . رعایت بی00

نگاهی خارج از کتاب به شخصیت و زندگی نگارنده با بررسی دقیق مباحث کتاب و با 
و اشراف پسندیدۀ او بر مباحث نقد ادبی و ادبیات تطبیقی در شرق و غرب جهان و 
اهدافی را که در عرصۀ ادبیات دنبال کرده است، این گونه دریافت شد که او در بررسی 

 گویی ووبا خالصهآرا و اظهارنظر و عقاید دیگران درمورد هر مطلب، بسیار قاطع است 
 گوید و سعی بلیغ داشته است که رعایتپیرایه و روشن سخن میروی، بیپرهیز از حاشیه

ورزی، از یک سو حق مطلب را ادا کند و از دیگر سو از حق امانت کند و بدون غرض
طور کلی به توان بههای نگارنده را میصاحب اثر و ادیب مورد بحث نکاهد. اظهارنظر

 تقسیم کرد: دو دسته
 اظهارنظر درمورد یک موضوع ادبی، یک مقوله در ادبیات عربی، .9
 اظهارنظر درمورد سخن و عقیدۀ ادبای دیگر دربارۀ یک موضوع. .2
های مناسب و منصفانه داشته است. استدالل گیرینگارنده در هر دو مورد جهت 

رنظرها، دلیل و ها و اظهاگیریقاطع این است که نگارنده با بررسی دقیق همۀ موضع
 63توان به موارد زیادی اشاره کرد؛ برای مثال، وقتی در صفحۀ آورد که میبرهان می

شعر عربی بعد از انتقال از جاهلیت به عصر »کند مبنی بر اینکه: اظهارنظری را ذکر می
 «مایۀ شعر تغییری نداشته استاسالمی تنها از نظر لفظ تغییر کرده و موضوع و درون

گیری مناسب کند و موضع( بدون فاصله سخن مذکور را نقد می63، ص. 9116)بهی، 
گوید این سخن ممکن است درمورد بعضی از اغراض شعری صدق کند، ولی دارد و می

طور کلی چنین نیست. منظورش این است که ظهور اسالم بدون تردید در موضوعات به
 ای داشته است. مالحظهمایۀ شعر عربی تأثیر قابلو اغراض و درون
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 . سازگاری محتوای اثر با فرهنگ اسالمی 08

با توجه به موضوع و محتوای کتاب، پیداست که مطالب آن در حوزۀ فرهنگ و معارف  
طور عموم بین ادبیات و فرهنگ عربی و ها بهها و تطبیقاسالمی نیست، چون موازنه

که در حیطۀ قرآن کریم و معارف طور ویژه به موضوعی ادبیات و فرهنگ غرب است و به
ن کتاب یابیم که ایاسالمی باشد نپرداخته است. با بررسی دقیق همۀ مطالب کتاب، درمی

با فرهنگ اسالمی سازگار است. درمورد سازگاری ظاهر و محتوای کتاب با فرهنگ 
 اسالمی شواهد و دالیل زیادی است که خالصۀ آن عبارت است از:

 تی از آن با اسالم مخالفت ندارد.. هیچ جمله یا عبار9 
ای از قرآن کریم قرار داده شده است که آیۀ . پیش از صفحۀ عنوان کتاب، لوحه2 

 اندوزی و فضل الهی است.ذکرشده درمورد دانش
 عنوان شاهد جهت تأیید مطلبی ذکر شده است.ای بهآیه 10. در صفحۀ 9 
 ذکر شده است. )ع(، ذوالفقار امیر المؤمنین صمصامه عنترهدر کنار  926. در صفحۀ 0 

نگارنده با صراحت، نظر روحی خالدی، ادیب فلسطینی را ذکر  920. در صفحۀ  1 
ند. اشاعران اروپایی و ادبای آنان از شاعران عربی بهرۀ زیادی برده»گوید: کرده است که می

ات از همسایگان مسیحی های تاریخی، مسلمانان از نظر تمدن و ادبیدر بسیاری از دوره
، 9116)بهی، « انداند و فرنگیان از معارف مسلمانان استفادۀ زیادی بردهخود برتر بوده

 (.920ص. 
ها درمورد اسالم و سؤالی دربارۀ تصور فرانسوی 920.  هنگامی که در صفحۀ 6 

 نشود، نگارنده معتقد است که روحی خالدی در ایمسلمانان در گذشته و حال ذکر می
 مورد اظهارنظر نکرده و خود نگارنده نیز به این موضوع نپرداخته است.

اإلسالم فی هذه »در تعلیقات، به سخنرانی روحی خالدی با عنوان  909. در صفحۀ 0 
 اشاره دارد که گویای جانبداری سخنران از اسالم است. « األیّام

مایۀ کتاب ه از درونهای ذکرنشده کطور کلی از مجموع موارد ذکرشده و نکتهبه 
شود، این اثر با فرهنگ و معارف اسالمی هیچ تعارضی ندارد و برای دریافت می

 اندوزان وجه بدآموزی نخواهد داشت. دانش
 
 



 082   نقددر ترازوی طالئع المقارنة فی األدب العربی الحدیث 

 های برتر کتاب. ویژگی03
های توان گفت این کتاب دارای بعضی از ویژگیجانبۀ این اثر، میهای همهپس از بررسی

 خالصه عبارت است از:طور برتر است که به
زبان است، مطالب به زبان عربی فصیح و علمی نگارش . نظر به اینکه نگارنده عربی9

 یافته است. 
درسی و منبع پژوهشی برای منزلۀ یک منبع کمک. با توجه به محتوا و حجم به2

 دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری سودمند و مناسب است. 
 ه برای بررسی آثارشان در حوزۀ ادبیات تطبیقی،. انتخاب هفت ادیب برجست9
 . طرح مقولۀ موازنه در کنار تطبیق با ذکر شواهد بارز،0
. استفاده از منابع معتبر و تقسیم منابع به سه دستۀ عمومی، تخصصی عربی و منابع 1

 خارجی،
 . ایجاز در نوشتار و حجم مناسب.6
 

 های کتاب . نارسایی00
یافته و بدون هیچ گونه عیب و نقص، محال یا بسیار دشوار است. با ارائۀ اثری کمال

وجود اشراف نیکوی نگارنده بر حوزۀ ادبیات تطبیقی و نقد ادبی و آگاهی نیکو از پیشروان 
شود که این اثر همانند اندیشی درخور، دریافت میاین حوزه، پس از دقت نظر و ژرف

 ت. بنا به گفتۀ شاعر:بسیاری از آثار دیگر خالی از اشکال نیس
 ومِنَ المحااا ب باارن نری أحااَدا  حَوی

 

 کانااهَ اللمااا ب وذا هو المتعااذّر   

 

 والاناقص  فی نِ ب الطبیعااةب کااامِن   

 

 فابانو الطبیعااةب نقصااا ه م ر ی نلَر    

 

 (91، ص. 9901)دامادی،         

 طور خالصه چنین است:هایی که  از این اثر مشاهده شد، بهنارسایی
بند نخست، سطر پیش از آخر، کلمه  60اشتباهات نگارشی برای نمونه: صفحۀ .  9 

که باید « البتسانی»بند سوم سطر دوم کلمۀ  6باشد.  صفحۀ « متشابهة»که باید « مشتابهة»

اشد.  ب« لزومیاته»که باید « لزومایته»بند سوم سطر چهارم کلمۀ  17باشد. صفحۀ « البستانی»

باشد.  « إلی األخبار»که باید « إلی ألخبار»سوم جار و مجرور بند دوم سطر  11صفحۀ 
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سطر آخر  36باشد. صفحۀ « الحدّاد»باید « الجداد»بند آخر سطر سوم کلمۀ  60صفحۀ 

طور کلی کلمات شش سطر آخر به 919باشد.  صفحۀ « تمللها»که باید « تمللها»کلمۀ 

 سمت راست هر سطر حذف شده است. 
ینکه از نظر محتوا دارای سیاقی همانند دو فصل دیگر است، .  فصل نخست با ا2 

ولی عنوان مناسب ندارد. در این فصل دو ادیب، رفاعه طهطاوی و علی مبارک ذکر شده 
و از هر یک مباحثی مورد بحث قرار گرفته که سیاق بحث همانند مباحث دو فصل دیگر 

 است. 
کند، بدون اینکه شروع به سخن میبرد و .  نگارنده در هر فصل از ادیبی نام می9 

شود تنها عنوانی را که مشاهده عنوان فرعی بیاورد. خواننده هنگامی که وارد فصل می
کند، نام ادیبی است که از وی آثاری ذکر و مورد بحث قرار گرفته است. هیچ عنوانی می

 از صاحب اثر وجود ندارد. 
مقدمۀ کتاب و مقدمۀ هر فصل( با استواری ها ).  با اینکه از ابتدا تمهیدات و مقدمه0 

یابد که هدف چیست، ولی در هیچ جای کتاب راحتی درمیمطرح شده است و خواننده به
ور ططور صریح یا ضمنی اشاره نشده که مخاطب کتاب چه کسانی هستند. آنچه بهبه

قی یشود این است که هر ادیب و هرکس بخواهد در حوزۀ ادبیات تطبغیررسمی درک می
 سخنی بشنود، ممکن است این کتاب برایش مفید باشد. 

ها بیشتر از نثر است، یعنی غلبه با نثر و تأکید بر نمایشنامه .  در خالل کتاب نمونه1 
 است. 

ها تنها در حوزۀ . چون کتاب در حیطۀ دورۀ معاصر است، الزم است همۀ نمونه6 
چون موازنه از زمان قدیم ازجمله عصر  ها نیست،تطبیق باشد و نیازی به آوردن موازنه

عباسی وجود داشته است و پدیدۀ جدیدی نیست. این کار مؤلف تنها برای روشنگری و 
 دریافت تفاوت موازنه و تطبیق نیکوست. 

. نظم صفحات از نظر قواعد چاپ کتاب درست نیست. الزم است همۀ صفحات 0 
هرست ها و فها، مقدمه، فصلۀ قسمتتشریفاتی ازقبیل عنوان، لوحه، و صفحۀ نخست هم

 مطالب، صفحه فرد و سمت چپ باشد. 
نظر رفاعه طهطاوی را درمورد کثرت مترادفات در عربی  20. نگارنده در صفحۀ 3 

اند دطهطاوی کثرت مترادفات را در زبان عربی نشانۀ فقر اندیشه می»مطرح کرده است: 
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را نشانۀ فقر اندیشه دانستن خارج از انصاف  به نظر نگارندۀ این سطور، کثرت نظایر...«. 
قاطعی  به آن نقد دقیق واست. ضمن اینکه نگارنده سخن طهطاوی را نپذیرفته، ولی نسبت

های نگارنده است )بهی، گیریندارد. این موضوع نقصی آشکارا و نارسایی در جهت
 (. 20، ص. 9116
ن ن ادبیات تطبیقی است. در ایقراوال. مباحث این کتاب دربارۀ پیشتازان و پیش1 

تطبیق، ادبیات عربی و ادبیات غرب مطرح است. نظر به اینکه ارتباط ادب عربی با ادب 
زرگان داند، به بپارسی بسیار قدیمی است، الزم بود نگارنده هرچند ادبیات فارسی نمی

کرد. ه میرادبیات تطبیقی که درمورد تطبیق بین عربی و فارسی آثاری از قدیم دارند، اشا
دارتر از ارتباط ادب عربی با ادبیات تر و ریشهارتباط ادب عربی با ادب پارسی کهن

پژوهشگران عرصۀ ادبیات عربی و ادبیات فارسی، تاریخ ارتباط دو امت »فرانسوی است. 
 (.  90، ص.9912)خضری، « دانندهای ماقبل تاریخ میعربی و فارسی را از دوران

است که با توجه به عنوان کتاب که در حیطۀ ادبیات عربی معاصر . انتظار این 97 
های تطبیقی در زمینۀ ادبیات باشد. مقولۀ تطبیق عام و ممکن است هر است، همۀ نمونه

متعلقی داشته باشد، ولی هنگامی که عنوان کتاب به ادبیات اختصاص دارد دیگر تطبیق 
این کتاب شایسته نیست. برای نمونه بین دو فرهنگ، آداب زندگی و دیگر موضوعات در 

به بخش سوم بنگرید که ادیب اسحاق بین دو تمدن یونان و روم تطبیق انجام داده است 
ونه گبدون اینکه وارد عرصۀ ادبیات شود. این ایراد بر بسیاری از آثار وارد است، همان

با  ترتاب کمک»... کند که که عبدالکریم حسان درمورد کتاب طاهر احمد مکی بیان می
حسان، )« های مسلمان ارتباط دارد، بلکه مباحثی پیرامون تاریخ اسالم استادبیات ملت

 (.  07، ص. 9113
 

 . پیشنهادها05
ند اترین پیشنهادها عبارتشود. مهمهایی ارائه میبرای به کمال رسیدن این اثر، پیشنهاد

 از:
 مایۀ آنگر درونای که جلوهنهگو. برای جلد کتاب طرح مناسبی آراسته شود به9 

 باشد و در زیر نام مؤلف عنوان و جایگاه او نگاشته شود.
 . اشتباهات نگارشی رفع شود و همۀ ارجاعات به درون متن منتقل شود. 2 
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« ملخص»در پایان کتاب آمده است، با عنوان « خاتمه». چکیدۀ کتاب که با عنوان 9 
 منتقل شود.به ابتدای کتاب، پیش از مقدمه 

قی قرار شناسی ادبیات تطبی. در پایان کتاب، پیش از فهرست منابع، فهرست کتاب0 
 ترین آثار این حوزه از ابتدا تا به امروز باشد.گیرد که شامل مهم

تر پس از در ابتدای کتاب و مباحث جزئی 927. مباحث عام  مانند مبحث صفحۀ 1 
 آن قرار گیرد.

و با عنوان فرعی قرار گیرد. با این کار مطالب در هفت  . هر ادیب در یک بخش6 
 شود. بخش تنظیم می

رسد که در این کتاب از پیشتازان دیگر ادبیات تطبیقی نیز سخن نظر می. ضروری به0 
ند اگفته شود و از کسانی که در عرصۀ تطبیق بین ادب عربی و ادب فارسی سخن گفته

محمد غنیمی هال ، بدیع هایی ذکر شود. مانند های آنان به زبان عربی است نمونهو نوشته
از میان پیشتازان و برجستگان ادبیات  محمد جمعه، محمد التونجی، طه ندا و أحمد ملی.

سیاری طوری که بای دارد، بهتطبیقی بین عربی و پارسی، محمد غنیمی هالل جایگاه ویژه
کتاب محمد غنیمی هالل تنها »دانند. این عرصه او را سرآمد همگان میاز متخصصان 

فحه های دیگر صکنم که کتابمرجع در ادبیات تطبیقی است که من با قاطعیت اعالم می
(. 10، ص.9111)الخطیب، « ای در این زمینه افزون بر کتاب غنیمی هالل ندارندیا نکته

من به »نظیر است. زمینۀ ادبیات تطبیقی بیعلوش معتقد است که اثر غنیمی هالل در 
اب کنم. این کتبرتری محمد غنیمی هالل و کتابش در عرصۀ ادبیات تطبیقی اقرار می

 «نظیری در این زمینه است که بر تطبیق بین عربی و ادب پارسی تأکید داردنمونۀ بی
است، (،  با اینکه خودش در سوربن درس خوانده 103ـ  100، صص. 9130)علوش، 

 ولی بر تطبیق بین عربی و فارسی تأکید دارد.
 

 . نتیجه 06
اندیشی همراه با اشتیاق در محتوا و جانبۀ کتاب و دقت نظر و ژرفپس از بررسی همه

 ساختار آن، این نتایج حاصل آمد:
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ازان اثر عصام بهی دربرگیرندۀ پیشت طالئع المقارنة فی األدب العربی الحدیث. کتاب 9 

بان در زبیقی در دو گونۀ موازنه و تطبیق است. بعضی از آثار هفت ادیب عربیادبیات تط
 زمینۀ ادبیات تطبیقی را مطرح کرده و با بررسی و تحلیل گزارشی از آن ارائه داده است.

درسی در دورۀ کارشناسی ارشد و دکتری مفید است عنوان اثری کمک. این کتاب به2 

 کتاب، روزآمد و براساس منابع معتبر است. و اطالعات درون آن تا زمان چاپ

های مثبت است، از قبیل تمرکز بر ها و جنبه. این اثر دارای بعضی از نوآوری9 

داری نگارنده و برخی پیشتازان این عرصه، ایجاز در گفتار و مستند بودن و امانت

های آن عدم توجه به پیشروان ادبیات تطبیقی بین عربی و هاست، ازجمله کاستیکاستی

 فارسی و تمرکز بر تطبیق بین ادبیات و فرهنگ عربی و ادبیات و فرهنگ غرب است. 

امید است تالش خالصانۀ همکاران ارجمند و دانشمند دلسوز و کارکنان گروه  

یات عربی در دبیرخانۀ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، تخصصی زبان و ادب

سوی اهداف مقدس ادبیات عربی های استواری بههمانند گذشته به ثمر نشیند و گام

 برداشته شود.  
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