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   چكيده
 و  كرد  بار آبل ويلمن در فرانسه مطرحتطبيقي را، به عنوان دانشي روشمند، نخستينت ادبيااصطالح

هشي گسترده و با ماهيت پژوبا قلمرو ورويكردهاي گوناگون ها و از آن زمان تاكنون با فرازونشيب
اگر ادبيات تطبيقي را بررسي علمي روابط و مناسبات ميان  .داده استبه راه خود ادامه ، ايميان رشته

تعريف كنيم ويا ادبيات ملل مختلف بر اساس تاثيرگذاري و تاثير پذيري يا بر اساس تشابه ميان آنها 
، هاي علوم انساني مانند فلسفهبا سايرعرصهحتي  ،آن را بررسي رابطه ادبيات با ساير هنرهاي زيبا

 كه ملهم از انديشه وحدت -نظريه ادبيات تطبيقي اسالمي، جامعه شناسي و اديان بشناسيم، تاريخ
 - داندميهاي اسالمي عامل وحدت بخش ميان ملت راادبيات كه است عالمه اقبال الهوري گرايانه

 اسالمي را از طريق ه ادبيات و نقد مطرح شود و مللدر عرصتواند به عنوان رهيافتي نوين مي
دكتر طه ندا و دكتر حسين را اين نظريه .  به يكديگر نزديكتر كند،مناسبات آثار ادبي آنهابررسي 
 اما متاسفانه اند، كردهمطرح، هاي تطبيقي ميان آثار ادبي ملل اسالمي انجام پژوهشبامصري المجيب 

پژوهش در پي طرح مجدد  اين . ادامه پيدا نكردخش عملي راهشانش نظري و هم در بهم در بخ

  .نوشته و نانوشته آن است و اين انديشه مهم و شناساندن زواياي گفته وناگفته
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اين علم در ابتداي تأسيس، شيوه و روش مشخصي نداشت اما به تدريج به اصول و 
استه شد و در اغلب كشورهاي مهم اروپايي و حتي سرزمين هاي ي علمي آرها روش

دوردستي مانند ژاپن و چين گسترش يافت، اما اينك اين علم جديد ادبي تقريباً در تمام 
، ربي و ايران با شدت و ضعفعدانشگاه هاي علمي و مراكز دانشگاهي از جمله كشورهاي 

  .شناخته شده است
عنوان يك رشته مستقلِ ميان رشته ه  عالوه بر اينكه باين علم در كشورهاي پيشرفته،

داراي مجالت ، يردگ اي در دپارتمان هاي خاص، مورد تدريس و پژوهش قرار مي
ي بين المللي در حوزه ادبيات ي و ساالنه كنفرانس هااستتخصصي و انجمن هاي ويژه 

ي عربي و ايران اما در كشورهاي در حال توسعه مانند كشورها. تطبيقي برگزار مي شود
 خارجي تدريس مي شود و  ملي وزبانهاي گروههاي در قالب چندين واحد درسي در

 .البته بعضي گروه ها در حال تأسيس گرايش يا رشته مستقل ادبيات تطبيقي هستند
در حوصله اين اوراق نيست و مجالي بررسي وضعيت كنوني ادبيات تطبيقي در جهان، 

  .طلبدديگر مي
  

  ه و جامع از ادبيات تطبيقي  ساديتعريف

ست از بررسي روابط ادبيات ملّي يك كشور در خارج از  اادبيات تطبيقي عبارت
  با ادبيات زبان هاي ديگر و نيز با ساير مليمرزهاي آن و نيز بررسي روابط ادبيات

 مانند فلسفه، تاريخ، علوم ديني، روانشناسي، هاي علوم انساني و هنرهاي زيبارشته
  .)25عبود، األدب المقارن مشكالت و آفاق، (  شناسي و غيرهجامعه

  :در تعريفي ديگر مي خوانيم
هايي انجام مقايسهطن آن، ژوهش ادبي كه با پادبيات تطبيقي عبارت است از آن نوع   

و  خواهان مقايسه ادبيات با ديگر هنرهاي زيبا برخي نيز.  مختلف است مللبين ادبيات
 علوم انساني مانند فلسفه، تاريخ، اديان، مذاهب، فِرَق، هايرشتهاير  مقايسه آن با سنيز

                                                                                                              
1. Comparative Literature   

2. Abel Villemain   

3. saint beuve     
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 پا را فراتر گذاشته، بررسي رابطه اي همعده .روانشناسي، جامعه شناسي و غيره هستند
ادبيات با عرصه هاي غيرانساني مانند علوم پايه و علوم طبيعي را داخل در حوزه 

  ).50؛ الخطيب، 89ن، األدب المقارن، عبود و همكارا (ادبيات تطبيقي مي دانند
ادبيات تطبيقي عبارت است از تحقيق علمي در : در يك جمع بندي مي توان گفت  

باب روابط و مناسبات بين ادبيات ملل و اقوام مختلف جهان و روابط و مناسبات ميان 
ادبيات و هنرهاي زيبا، ادبيات و ساير شاخه هاي علوم انساني، ادبيات و علوم 

  . يرانساني مانند علوم پايهغ
تعريف هاي فوق، دربرگيرنده تمام نظريات معروف در عرصه ادبيات تطبيقي هستند   

اولين مكتب و قديم ترين . كه آن نظريات در قالب سه مكتب معروف، مطرح مي شوند
 آن، معروف به مكتب فرانسه است كه قائل به بررسي روابط ميان ادبيات ملل مختلف

صل تأثيرگذاري و تأثيرپذيري است كه البته اين نظريه در سال هاي اخير براساس ا
؛  15هالل،  (دچار تحوالتي شده است كه اين مجال فرصت پرداختن به آن را ندارد

ديگر مكتب معروف در عرصه ادبيات تطبيقي است كه ، مكتب آمريكايي. )55علوش، 
يك تسامحي نسبت به مكتب پس از جنگ جهاني دوم پا به عرصه وجود نهاد و با 

 شرط واجب در  رافرانسه، كار خود را شروع كرد و اصل تأثيرگذاري و تأثيرپذيري
پژوهش هاي تطبيقي ندانست بلكه مقايسه ميان ادبيات ملل مختلف را براساس اصل 

ي، شدت ي آن تسامح ابتدابه تدريج .تشابه، داخل در حوزه ادبيات تطبيقي دانست
هنرهاي زيبا مانند نگارگري، كه بررسي رابطه ادبيات با  طوريه ب؛ د پيدا كربيشتري 

 را از وظايف علم ادبيات تطبيقي دانست و سپس بررسي معماري، رقص و موسيقي
هاي تطبيقي ادبي و نقدي  ادبيات با ساير علوم تجربي در حوزه و قلمرو پژوهشةرابط

بي جديد، پيوند محكمي پيدا كرده  در اين مكتب، ادبيات تطبيقي با نقد اد.قرار گرفت
طبيعي است كه طبق اين . )93 به بعد؛ علوش، 46 به بعد ؛الخطيب، 117عبود و همكاران، (است 

 و هويت ميان رشته اي مبهم و ترنظريه و مكتب، ادبيات تطبيقي ماهيتي پيچيده
  .شودتر مي دشوار تحقيق در آن،كردهغيرشفافي پيدا 
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 يا اسالوير حوزه ادبيات تطبيقي مطرح است و آن مكتب اما مكتب سومي هم د  
 است ركسمكتب كشورهاي اروپاي شرقي است كه برخاسته از انديشه هاي مادي ما

هاي اقتصادي و اجتماعي بر عرصه فرهنگ، هنر و كه قائل به تأثيرگذاري زيرساخت
گيري نقاط طبق اين مكتب، بررسي روابط ادبيات ملل مختلف براساس پي. ادبيات است

ر اثر وجود بسترهاي باشتراك و تشابه ميان آنهاست كه اين نقاط اشتراك و تشابه 
 رخي البته ب.اقتصادي و اجتماعي مشترك و تأثير آنها بر ادبيات و هنرشان بوده است

 يا اروپاي شرقي نيستند و آن را اسالويقائل به وجود مكتبي مستقل  به نام مكتب 
 تفاوت ها و اشتراكات ميان مكاتب سه بررسي.  مي دانندبورمزتلفيقي از دو مكتب 

اينك و پس از اشاره . )127؛علوش، 108عبود و همكاران، ( ديگري مي طلبدمجالگانه فوق 
 و مكاتب موجود در اين هاروشو رويكردها، ، مختصر به تعريف ادبيات تطبيقي

  :شود ميحوزه، سؤاالت زير مطرح 
در عرصه ادبيات تطبيقي قابل طرح هست يا آيا مكتب و مكاتب ديگري  -1

  خير؟
آيا تمام كشورهاي اسالمي كه داراي فرهنگ، و ادبيات و زبان هاي مختلف  -2

 و روش هاي موجود در ادبيات تطبيقي رهستند نمي توانند با استفاده از ابزا
 ط و مناسبات ادبي خود بپردازند؟اببه بررسي رو

  و با چه هدفي مطرح شد؟انيه كسنظريه ادبيات تطبيقي اسالمي توسط چ -3

 فوائد و اهميت ادبيات تطبيقي اسالمي چيست؟ -4

هايي  و در پايان نتايج و پيشنهاداستاين تحقيق درصدد پاسخگويي به سؤاالت فوق   
  .ارائه خواهد داد

 اهداف و فوائد ادبيات تطبيقي

و هدايت ي و تربيت استعدادهاي اصيل ملشخصيت تقويت ادبيات تطبيقي، افزون بر 
دن آنها به راه مستقيم و رهبري حركت هاي نوگرايي به شيوه اي سودمند و آشكاركر

،  ملّتها و گسترش كوشش هاي هنري و فكري قومي در مسير ميراث ادب جهانيهويت
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 مليرسالت انساني ديگري را نيز بر دوش مي كشد و آن آشكار ساختن اصالت روح 
  . )4هالل،  (ا در گذشته و حال استدر پيوند و ارتباط با روح انسان ه

بررسي و تطبيق . بي گمان آنچه اعماق روح يك امت را مي نماياند، ادبيات اوست 
 چرا كه آشنايي با ؛ادبيات ملتها با يكديگر در عرصه ملّي و جهاني بسيار سودمند است

 ادبيات بيگانگان و مقايسه آن با ادبيات خويش به كاهش تعصب بي مورد نسبت به
را افزايش داده، باعث نزديكي فكري  ملتها زبان و ادبيات ملّي مي انجامد و تفاهم ميان

  .)64- 63همان، ( بين آن ها مي گردد
 توانايي و مهارت در بازشناسي انديشه و ايجاداز فوايد ديگر ادبيات تطبيقي، 

  .)27ندا، ( فرهنگ اصيل و بومي از فرهنگ و انديشه بيگانه است
 تطبيقي براي ما الزامي است؟ براي آن كه به ادبيات خود، جان بخشيم ياتچرا ادب 

 و براي آن كه در آثار ادبي و نمانيمو نيز به دليل آن كه از قافله ادبيات جهاني عقب 
ثير ادبيات تطبيقي در رشد ملّي اي قرار داريم، وانگهي تينقدي تحت تأثير ادبيات اروپا

  .آنرا براي ما الزامي مي گرداندو انساني چنان با اهميت است كه 
بدون ، پيشرفت ادبي جديد و فهم انواع ادبي، جنبه هاي فني و فلسفي ادبيات ما  

دسترسي به مراحل تكوين و منابع آن ها امكان پذير نيست؛ لذا بايد بر كليه اصول و 
ا قرار عواملي كه نويسندگان و ناقدان ما از آن ها بهره مند شده اند و تحت تأثير آن ه

  .گرفته اند واقف گرديم
انگيزة اغلب كساني كه در چند دهه اخير در كشورهاي عربي و ايران براي   

تأسيس ادبيات تطبيقي كوشيده اند مبتني بر يك نهضت فكري يا گرايشي فلسفي يا 
، روش علمي يا در اثر ايمان به ضرورت اين دانش نبوده است، بلكه هدف از آن

ت تطبيقي در برنامه هاي دانشگاهي با اين بهانه كه در دانشگاه هاي گنجاندن درس ادبيا
كه اين علم در اوايل قرن نوزدهم در  پيشرفته دنيا وجود دارد، بوده است، در حالي

 نهضت فكري و براساس گرايش فلسفي پوزيتيويسم از پرتو فرانسه در و به ويژهاروپا 
   و گسترش و تقويت يافته استطرف فيلسوفان و متفكران اروپائي تأسيس شده 

حال كه چنين علمي در سراسر دنيا تأسيس و راه اندازي شده است و . ) به بعد27هالل، (
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جادارد نگاه خودمان را به اين ، فوائد و دشواري هاي آن بر هيچ كس پوشيده نيست
علم براساس نيازهاي فكري و آرمان ها و توانمندي هاي خود مورد تجديدنظر قرار 

 البته بومي كردن به معناي غافل ماندن از .م و به فكر بومي كردن اين علم باشيمدهي
بلكه هدف از آن، در نظر ،  و نفي كوركورانه آن ها نيست تحوالت ادبي و نقدي دنيا

رمان ها و اهداف و مقاصد است، شكي آگرفتن تفاوت ها، نيازهاي فكري، ادبي و 
روپا به منظور تخصص در اين رشته، رساله هاي نيست كه بسياري از اعزام شدگان به ا

خود را از زحمت اند  هدكتري خود را به بررسي و مقايسه در ادبيات اروپا اختصاص داد
تحقيق علمي و تطبيقي ميان ادبيات شرق و غرب و بررسي ويژگي ها و تشخيص 

  .اند رهانيده از عناصر بيگانه در ادبيات غرب يلعناصر اص
 - چه در خارج و چه در داخل-  در رشته هاي ادبيات تطبيقيدانشجوياني كه  

تحصيل مي كنند و يا دانشجويان رشته هاي زبان و ادبيات انگليسي، فرانسه، عربي و 
 كيفيت روابط و مناسبات ادبيات جهان و اثرگذاري و اسي، در كشورمان بايد بارف

ن آن ها، آشنا باشند و از اثرپذيري متقابل و يا وجود مشابهت ها و نقاط اشتراك ميا
ثمرات ذوقي ادبيات جهاني بهره مند شوند و نيز به انواع مختلف ادبي مانند نمايشنامه، 

 مكتب هاي ادبي و غيره واقف گردند، اين آشنايي بايد مبتني بر و... ه وداستان، حماس
  . صحيح علم ادبيات تطبيقي و روش هاي علمي شناخته شده در اين علم باشدفهم
حال آنچه در اين آشنايي براي دانشجويان ايراني مهم است بيگانه نبودن اين  

  هاي ايشان مطالب با عمق روح آنها و نيازهاي فكري، هنري، فرهنگي و آرمان
 به عبارت ديگر . امري كه در برنامه درسي ادبيات تطبيقي بايد جدي گرفته شوداست؛

سي به نام وزبان و ادبيات كه دراي  گروههاندانشجوي ادبيات تطبيقي يا دانشجوي
بايد عالوه بر آشنايي با كليات مرتبط با علم ، ادبيات تطبيقي يا عناوين مشابه دارند

هشي آن، و نيز با لحاظ كردن شيوه هاي علمي يكسان، پژوادبيات تطبيقي و قلمروهاي 
، خواسته ها و با يكديگر، متناسب با سطح معلومات، نيازها ملتها در مقام تطبيق ادبيات

 .به مقايسه و تطبيق ادبيات ها بپردازند، آرمان هاي فكري، فرهنگي، ملّي و ديني خود
ترين اهداف و فوائد ادبيات تطبيقي كه پيش از اين به آن ها اشاره اينجاست كه به مهم

 علمي آن هاي لذا بايد دانش نظري ادبيات تطبيقي و روش؛شد، نزديك تر خواهيم شد
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 روابط و مناسبات طالعه البته م.نش در خدمت پژوهش هاي تطبيقي قرار دهيمرا با بي
ميان ادبيات شرق مخصوصاً ادبيات ملل اسالمي با ادبيات غرب هم خالي از لطف 
نيست و فوائد زيادي دارد، اما مطمئناً مقايسه روابط و مناسبات ادبيات ملل غرب با 

هاي پژوهشرتمان هاي زبان هاي خارجي به يكديگر براي دانشجويان ايراني كه در دپا
  لذا از اين خاستگاه است كه نظريه ادبيات تطبيقي ؛ضرورتي ندارد، ندتطبيقي مي پرداز

  .اسالمي مطرح مي شود
عنوان وسيله اي براي تفاهم و تعامل مشترك ميان ملل اسالمي هاستفاده از ادبيات ب 

 بيستماي مهم جهان اسالم در سده به طرق مختلف از سوي چندين نفر از شخصيت ه
ا اين موضوع  از برجسته ترين نظريه پردازان نسه تمطرح شده است كه ما در اينجا به 

  .اشاره مي كنيم
  
  محمد اقبال الهوري -1

محمد اقبال الهوري معروف به عالمه اقبال، شاعر، فيلسوف، سياستمدار و متفكر   
اقبال .  سروده استو اردوبان فارسي مسلمان هندي است كه اشعار زيادي نيز به ز

نخستين كسي بود كه ايدة يك كشور مستقل را براي مسلمانان هند مطرح كرد كه در 
خوانده مي » شاعر ملي «پاكستاناقبال در . نهايت منجر به ايجاد كشور پاكستان شد

  به بيت آنهفت هزار سروده است،  وي هزار بيت شعري كهوازدهة دمجموعاز . شود
مرحوم شريعتي وي را ايراني ترين خارجي  و شيعه ترين سني خطاب . رسي استفا

 وي آرزو .رساله دكتري وي مربوط به سير حكمت در ايران بوده است. كرده است
علت اصلي شهرت وي در ايران، .  در اروپا  پيدا كند راداشت تهران روزي جايگاه ژنو

  .مطهري و شريعتي شناسانده شد كه نخستين بار توسط مرحوم ستچهره مذهبي او
اقبال معتقد است كه روح قرآن با تعليمات يوناني سازگاري ندارد و بسياري از   

از نظر وي از آنجا كه . از اعتماد به يوناني ها ناشي شده استي مسلمانان گرفتاريها
، كوشش ازد و فلسفه يوناني به امور نظري مي پرداردروح قرآن به امور عيني توجه د

  .مسلمانان براي فهم قرآن از منظر تعاليم يوناني، محكوم به شكست است
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از ، البته برخي از آراء و نظريات اقبال مورد انتقاد برخي از روشنفكران قرار گرفته است
 به بازگشت اسالم به صحنه سياست و ضديت با تمدن غرب و ويتشويق است جمله آن 

  . )/http://Fa.Wikipedia.Org/Wiki:به سايترجوع شود (آن رد دستاوردهاي فرهنگي 
 از نوادر به شمار مي رود،  هنداقبال كه در عرصه شعر و ادب در شبه قاره

خود را در خدمت بيداري و آگاهي توده ها و دميدن روح آزادي در ملل هاي  سروده
  .اسالمي و بيدار ساختن آنان از خواب گران قرار داد

تحوالت عمده اي در وي پديدار شد، قبل از هر چيز، در ايام تحصيل در اروپا،  
عالقه مندي بيش از حدش به ادبيات و زبان فارسي بود، به گونه اي كه بعدها زبان 

ديوان شعر وي به طور عمده به اين زبان . فارسي را براي بيان آراء و افكار خود برگزيد
بديل  جهاني ت- اسالمي به شاعريملياقبال به تدريج از يك شاعر .  استسروده شده

 اعتقاد بسياري از متفكران، يكي از نخستين مناديان اتحاد بين ويتا جايي كه شد، 
 مفاسد جوامع با آشنايي عميقي كه دليلهوي ب. كشورهاي اسالمي به شمار مي رود

به انتقاد شديد از شرقيان فرنگ رفته اي مي پرداخت كه خود را در برابر ، داشتغربي 
ه، دچار ازخودبيگانگي گشته، خويشتن خويش را فراموش كرده، شيفته و غرب باخت

مجذوب جلوه هاي ظاهر تمدن غرب گرديده اند، بي آنكه در تبعات و عوارض آن، 
عشق و عالقه وافر اقبال به سرزمين، تمدن و فرهنگ اسالمي ايران، در . انديشه نمايند

 گرفته از مايه هاي ايمان ديني، تمامي آثار و سروده هاي وي هويداست، عشقي نشأت
  .تا بدانجا كه تهران را ام القراي دوم جهان اسالم مي دانست

 "يدئولوژي انقالبي اقبال"محمد نقوي، نويسنده و متفكر معاصر شبه قاره، در كتاب 
اقبال را معمار تجديد بناي تفكر اسالمي و طراح نهضت ضد غربزدگي و منادي شعار 

  . بازگشت به خويشتن در جهان اسالم مي داندبازگشت به قرآن و
انديشه اقبال تالشي  است كه متفكر و نويسنده معاصر غربي برآن» كنت كريك« 

است براي بيان و تفسير حقايق اصيل اسالمي در قالب تعبيرات و مقوالت معاصربا در 
  ). http://www2.irib.ir/Occasions/eghba(نظر گرفتن مسائل و دانش كنوني بشر
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اي اسالمي در صد ساله اخير، اقبال را از پيشگامان ه تاد مطهري در كتاب نهضتاس
و قهرمانان اصالح طلبي در جهان اسالم مي داند كه انديشه هاي اصالحي وي از 

او عقيده دارد كه اقبال فرهنگ غرب را به درستي . مرزهاي كشورش هم گذشته است
تا آنجا كه  داشت، ماعي غرب آشنايي عميقمي شناخت و با انديشه هاي فلسفي و اجت

براساس همين . در خود غرب به عنوان يك متفكر و فيلسوف به شمار آمده است
  آشنايي با غرب بود كه اقبال غرب را فاقد يك ايدئولوژي جامع انساني 

  .دانست و معتقد بود كه تنها مسلمانان از چنين ايدئولوژي جامع و فراگيري برخوردارندمي 
اروپا هرگز به صورت عامل زنده اي در حمايت آن در ) ايده آليسم(اليگري مث

سرگرداني است كه در ميان دموكراسي هاي "نيامده است و نتيجه آن پيدايش من 
ناسازگار با يكديگر به جستجوي خود مي پردازد كه كار منحصر آن بهره كشي از 

  . "تهيدستان به سود توانگران است
از سوي ديگر مسلمانان، . در راه پيشرفت اخالق بشريت استي عاروپاي امروز مان

ون از اعماق هستند كه چصاحب انديشه ها و آرمان هاي نهايي مطلق مبتني بر وحي 
  .زندگي بيان مي شود، به ظاهري بودن آن، رنگ باطني مي دهد

 حلي است كه مسلمانان بدون عدولي راه از ويژگيهاي بارز انديشه اقبال، جستجو 
از سر راه از اصول اسالم بتوانند مشكالت سياسي، اقتصادي و اجتماعي زمان خود را 

 به اعتقاد وي شرق .مي نامد» فلسفة خودي«اقبال فلسفه اي دارد كه آن را . بردارند
گونه كه فرد  همان. اسالمي، هويت واقعي خود را از دست داده و بايد آن را بازيابد

يت و خودباختگي در برابر ديگران مي شود، جامعه نيز دچار تزلزل يا گم كردن شخص
جامعه اسالمي ، ، به اعتقاد وي...دچار تزلزل شخصيت و از دست دادن هويت مي گردد

در عصر حاضر در مواجهه با تمدن و فرهنگ غربي، دچار گمگشتگي، تزلزل شخصيت 
م و فرهنگ خود حقيقي اين جامعه و خويشتن اصيل آن، اسال. و بي هويتي شده است

بازگرداندن ايمان و اعتقاد اين ،  لذا نخستين اقدام ضروري مسلمانان؛اسالمي است
يعني فلسفه ، جامعه به خود حقيقي او يعني فرهنگ و معنويت اسالمي است و اين

  .)55- 54مطهري،  (خودي
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 آيد، بي  سخن به بيان ميهنگامي كه از ادبيات تطبيقي اسالمي در صد سال اخير 
ام عالمه اقبال الهوري به ذهن ها خطور مي كند، چرا كه وي براي اتحاد درنگ ن

مختلف از جمله ادبيات استفاده كرده و بر ضرورت استفاده از آن  مسلمانان از طرق
 بر آن بود كه تقسيم كشورهاي اسالمي براساس مرزهاي اقبال. تأكيد داشته است

علي . نيرومند اسالمي، همخواني نداردرافيايي يا نظريه هاي نژادي با تشكيل جامعه را
رغم آنكه نظرية اقبال با تاريخ مسلمانان منطبق است، اما اجراي آن، دشوار و حتي 

 اوضاع و آرام كردن دل هاي استقرارطه ندا معتقد است كه براي . ناممكن مي نمايد
ز خطور مسلمانان جهان و نيز پرهيز از مشكالتي كه به ذهن مبلغان همگرايي ادبي ني

نظريه هاي زيبا چه،  ايدة مزبور را در جهان معاصر مطرح نكنيم،  بهتر است كهنمي كند
  .)98ندا، ( هميشه و در همه حال قابل اجرا نيست

محمد اقبال، ضمن با اهميت شمردن حضور افراد در اجتماعات و نقش اجتماعات 
اره مي كند كه هر اندازه  ديگري، اشنسبت بهدر بقا و تكامل آنها و مكمل بودن هر يك 

كه فرد نيرومند شود به همان نسبت، جامعه اسالمي تقويت مي شود و همچنين توان 
اسالم از ديدگاه اقبال، منبع نخستين .  فرد منعكس مي شوددرجامعه به نوبه خود 

قدرت مسلمانان است و ادبيات به اعتقاد وي، ادبيات اسالمي جهان اسالم است و 
زبان د را خو  زبان مليكهوي تعصب نداشت . لمانان هند نيستصرفاً مختص مس

او هم به اردو مي نوشت و هم به فارسي كه بر آن تسلط كم . دكنادبيات اسالمي 
او دريافته بود كه زبان فارسي در جهان اسالم، گسترش و نفوذ بيشتري . نظيري داشت

آنچه براي اقبال .)101همان، ( از اردو دارد، لذا بسياري ازاشعارخود را به فارسي سرود
مهم بود، ترويج نظريه ها و تبليغ انديشه هاي خود به زبان اسالمي بود، تا اين هدف را 

  .به شكل بهتري محقق سازد
هر چند محمد اقبال، بزرگترين مبلغ وحدت اسالمي در دورة معاصر است ولي 

اشخاصي مانند . دعوت به ارتباط در جهت تكامل اسالمي پيش تر آغاز شده بود
نيز در سرودن » ميرحسن«، ندبه هر دو زبان فارسي و اردو شعر مي سرود» غالب«
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بزرگترين مرثيه سرا در ادبيات اردو بود كه مرثيه » انيس « ومثنوي زبانزد بوده است
  .جاري بود زبانها و يارانش بر سر) ع(هاي او درباره امام حسين

 رابطه محكم تري با ادبيات  كنيم كهبيات تركي به اداي نيزدر اينجا جا دارد اشاره
ارتباط تركان با ادبيات فارسي، ارتباطي . اسالمي و در رأس آن، عربي و فارسي داشت

  . مستقيم بود
  

 طه ندا -2

، از استادان برجسته زبانهاي شرقي و ادبيات تطبيقي در 1999طه ندا متوفاي  
مدينة "، "راسات في الشاهنامهد"ن دانشگاههاي مصر و بيروت بود و آثار فراواني چو

محمد زكريا عناني . ، از او به جاي مانده است... و "الحكم التركي في ايران"، "بخاري
گذار مفهوم ادبيات تطبيقي اسالمي در شيوه دقيق، قابل فهم و و همكاران طه ندا را پايه

 و –أنه يرسي ) مقارناألدب ال(من مزايا هذا الكتاب« :گويندمي، واقعگرايانه آن دانسته
 مفهوم األدب اإلسالمي المقارن علي نحو يتميز بالدقة و االستيعاب و -ألول مرة

طه ندا در آسيب شناسي ادبيات تطبيقي در ميان ). 46عناني و محمد رمضان، (»الموضوعية
هنگامي كه پژوهش هاي ادبيات تطبيقي، راه خود را در بين شرقيان «:شرقيان مي گويد

ي كرد، اندك اندك مالحظه شد كه پژوهشگران شرقي به موضوعات مورد هموار م
 چه، موضوعات ؛عملكرد مزبور، خطايي فاحش بود. يان اهتمام مي ورزنديتوجه اروپا

پژوهشي غربيان برگرفته از محيط و ادبيات آنان است و تماماً با سوژه هاي شرقي 
موضوعات، اهداف ملي فوق را تحقيق دربارة اين . اختالف دارد) مخصوصاً اسالمي(

از اين رو بنده در مناسبت هاي مختلف، . )95ندا، (در نزد مردم مشرق محقق نمي سازد
خطاي ناشي از انتقال حرف به حرف پژوهش هاي مزبور را به فرهيختگان خود 

  .يادآوري كرده ام
را چنانچه اختالف تاريخ، تفاوت هاي محيطي و اختالف انگيزه ها و اهداف خود  

 به حساب نياوريم، در حق پژوهش هاي تطبيقي و در حق خود اشتباه كرده غربيانبا 
هنگامي كه درس پژوهش هاي تطبيقي را به متخصصان زبان هاي ملي يا . ايم
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بايد با رعايت . فرهيختگان جهان اسالم ارائه مي كنيم، بايد در مسير ديگري، پا گذاريم
طه تنگاتنگي با يكديگر داشته اند، نگريسته و اصول پژوهش، به ملل اسالمي كه راب

نتيجة آميزش مذكور بين ملّت هاي مختلف و تأثير آن را بر شيوه هاي زندگي، انديشه 
  ).95همان، (».و ابزار بيان خويش، نظاره كنيم

از اهداف اصلي ادبيات تطبيقي، شناخت و تشخيص جريان ، گونه كه گفته شد همان  
 بنابراين، توجه ؛و فرهنگي از جريان هاي بيگانه و دخيل استهاي ملي و اصيل فكري 

چنانچه .  قرار گيرداموربه پژوهش هاي ملي در بررسي ادبيات تطبيقي بايد در سرلوحه 
يان، به يموضوعات ملّي را به عنوان موضوع تحقيق در نظر نگيريم و تنها بسان اروپا

  .اصله مي گيريم، از هدف مورد نظر فكنيمي بسنده يموضوعات اروپا
 نه تنها هيچ كمكي به تقويت هويت ملي نمي كند بلكه غربيچنين موضوعات ناب 

توجه صرف به آنچه در عرصه فكر و فرهنگ و . گاهي به تضعيف آن نيز مي انجامد
بازكردن دروازه سلطه فرهنگي و فكري غرب به روي ملّت ، ادبيات در غرب مي گذرد

 اين سلطه از سلطه اقتصادي و نظامي خطرناك تر هاي اسالمي به شمار مي رود و
فرهنگي و ادبي، جان و روح ملّت خود را به تدريج  سلطة  پذيرشچرا كه با  ؛است

مردم، همواره شيفته :  در ادامه مي افزايداطه ند .تحت سيطره و نفوذ آنها قرار مي دهيم
 را در خود نمي شاهكارهاي بزرگ ادبي هستند و قدرت پايداري در مقابل آن آثار

  .)97همان، ( رسانه هاي تبليغاتي جهان همواره براي آثار مزبور، تبليغ مي كنند،  چه؛بينند
 افزودن تفاهم و نزديكي بين -كه بدان اشاره شد-از ديگر اهداف ادبيات تطبيقي 

اين امر از طريق آشنايي با عادات و رسوم و شيوه هاي انديشه و همدردي و . ملّتهاست
، امري مطلوب است ملتها اگر همگرايي و نزديكي. ميسر مي شود ملتها ماني باهم آر

 آيد كه پيوندهاي مشترك تاريخي، ه وجودست كه نخست بين مللي ب اشايسته تر آن
  .ديني، ادبي و يا وجوه اشتراك ديگري با همديگر دارند

كس بر انزوا و ي معطوف مي شود، به عيهنگامي كه توجه ما تماماً به ادبيات اروپا  
در واقع، اوضاع كنوني مسلمانان در جهت . دوري ملل اسالمي از يكديگر مي افزاييم

براي مثال، اگر مسلمانان به جدايي . ايجاد تفاهم و همگرايي، رقّت بار و اسفناك است
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 پي ببرند، تنها به فكر بودنو دوري خود از يكديگر و يا تحت فشار دولت هاي بزرگ 
ه سياسي مي افتند، حال آنكه سياست محض، عرصه اي بي ثبات و تكاپو در عرص

 در صدد نزديكي متقابل در زمينه هاي اقتصادي برمي ملل اسالميگاهي . ناپايدار است
آيند، كه اين نيز عرصه اي موقت و متغير است، گسترة ادبيات است كه مي تواند پس 

  .از اسالم در بين ملل مسلمان، ابدي و باثبات باشد
آشنايان با كه با زبان و ادبيات غرب، آشنايي دارند  را اگر فرهيختگان جهان اسالم 

 مي پردازند و از اين رهگذر در انبه زبانهاي اسالمي كه به بررسي ادبيات مسلمان
جهت گسترش ارتباط و نزديكي مي كوشند، اگر اين دو گروه را با يكديگر بسنجيم، 

ر ما و تالشهاي ناچيزمان در خدمت به ادبيات  مقايسه، محكوميت آشكاايننتيجه 
  .)97همان، ( خويش است

از آنچه گفته شد نبايد چنين تصور كرد كه بايد استفاده  : در ادامه مي افزايداطه ند  
 اين گفته مردود و به دور از فكر واقع بين و .از ادبيات جهاني غرب را متوقف نمود

 همين طور با هدف ما از ؛ معاصر استعلمي و مخالف با طبيعت زندگي در دورة
امكان ندارد كه انسان خردمندي، . پژوهش هاي تطبيقي در حوزه ادبيات در تضاد است

  .منادي چشم پوشي از گنجينه هاي ادبي و فكري غرب باشد
هدف از دعوت ما، رويكرد مجدد به ادبيات اسالمي خويش است تا درجهت پرورش   

كه به افزايش نزديكي بين ملت هاي مسلمان مي انجامد، هويت و دستيابي به ابزاري 
 همگرايي و نزديكي اي كه به نظر بنده پايدارتر و ماندني تر ؛يميتوجه بيشتري نما

  . است
مايه خرسندي  : در پايان سخن خود درباره ادبيات تطبيقي اسالمي مي گويداطه ند

است كه نظريه ما در جهت ارتباط و نزديك سازي ملل اسالمي از طريق ادبيات، از 
 ريچارد .سوي برخي خاورشناسان اروپايي با استقبال و حمايت روبرو گشته است

متأسفانه : اين حقيقت روشن علمي را دريافته است و در پايان كتابش مي گويد، 1فراي
همين طور عرب ها كه . ر، توجهي به زبان عربي ندارندجوانان ايراني در حال حاض

                                                
1.R.Frye  
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شايد . نيك نمي دانند ايرانيان در پيدايش فرهنگ و تمدن اسالمي چه نقشي داشته اند
 ن آنا.اين دو گروه، گذشته را تنها به دليل بسنده كردن به زمان حال، فراموش كرده اند

چه بسا اين . د را نابود مي كنندبا چنين اقدامي پايه هاي معنويت، اخالق و انديشه خو
، ميراث خود را رها سازند تا به فرهنگ و تمدن ها ملّتاينامكان وجود داشته باشد كه 

ليكن در اين حال به ماشين بدل مي شوند و ديگر انسان نخواهند . ي روي آورندياروپا
ن، هيچ بدون توجه به ميراث گذشته و بررسي مستمر در جهت بهره مند شدن از آ. بود

مردم اگر به دليل اشتباهاتي چند در انديشة . اميدي به رشد صحيح و بي وقفه نمي رود
  .كنار گذاشتن گذشتة خود باشند، گويا در صدد غفلت از همة تاريخ خود مي باشند

  :مي افزايددر ادامه  طه ندا 
نگارنده معتقد است كه در آينده، دو ملت ايران و عرب، ارتباط مستحكمي   

اهند داشت و اگر يكي از اين دو، منكر حقيقت فوق باشد، اين امر به منزلة آغاز خو
مؤلف با اميدي كه بر دو ملت مزبور بسته است، اميد . مشكالت و سختيها خواهد بود

 آن دارد كه گذشته مشترك، دو ملت را به همكاري در آينده همچون گذشته سوق دهد
 ).115- 114همان، (

  
  ب المصريدكتر حسين مجي -3

 . در مصر ديده به جهان گشود1916در سال )  م2004. د(دكتر حسين مجيب المصري 
 سالگي عالقه وافري به ادب عربي و شعر قديم و جديد آن داشت؛ سيزدهايشان از سن 

 1932در سال . به طوري كه بسياري از ديوانهاي ناياب شعراي عرب را در منزل داشت
، از 1938سه، توانست به اين زبان شعر بگويد و در سال  زبان فراناپس از آشنايي ب

وي پس از تأسيس مركز .  زبان فارسي نيز آشنا شوداطريق مطبوعات توانست ب
 وابسته به اين مركز "زبانهاي ملل اسالميِ"مطالعات شرقي در دانشگاه قاهره، به بخش 

وست و توانست از كه به تحقيق دربارة ادبيات فارسي، تركي و اردو مي پرداخت، پي
اين اديب مصري پس از مدتها . اين مركز مدرك معادل كارشناسي ارشد دريافت دارد
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را به ) م16شاعر ترك زبان قرن  ("فضولي بغدادي"مطالعه، سرانجام تحقيق دربارة 
  .درعنوان پايان نامه دورة دكتري خود انتخاب ك

به دانشگاه عين شمس  پس از عزيمت به تركيه و اقامت در آنجا مجيب المصري
  .برگشت و بخش زبان تركي را در اين دانشگاه راه اندازي كرد

اين اديب برجستة مصر، عالوه بر زبان مادري خود به هشت زبان شرقي و اروپايي 
او . مسلط بوده است) فارسي، تركي، اردو، فرانسه، انگليسي، آلماني، ايتاليايي و روسي(

دبيات ملل اسالمي دارد كه در نوع خود بي نظير است، امري  اثر در زمينة اهفتادبالغ بر 
 وي با آثار علمي . كرده است بدلپدر ادبيات تطبيقي اسالميبه كه بدون شك او را 

خود، جهان عرب را با ادبيات ملل اسالمي و شاخه هاي آن در سرزمين هاي فارس و 
ري براي ايجاد نزديكي ميان در واقع ادبيات تطبيقي را به عنوان ابزاو . ترك آشنا كرد

وي نخستين اديب عربي است كه دكتري خود را در ادبيات . ملل مسلمان به كار گرفت
تركي أخذ كرده و اولين كسي است كه كتابي را در تاريخ ادبيات تركي به زبان عربي 

وي نخستين مدرس ادبيات تطبيقي اسالمي و اولين عربي است كه ديوان . نوشته است
به منظور كسب ( زبان تركي دارد و اشعار تركي را به عربي برگردانده استشعري به

 ISLAM"اطالعات بيشتر زندگي و آثار دكتر مجيب المصري به پايگاه اينترنتي

ONLINE" به نشاني www.islamonline.netرجوع شود .(  
  :ي دربارة زندگي خود كه سرشار از سختيها بوده است مي گويدو
ه جواني و پيري خود را در راه مطالعه و بررسي ادبيات تطبيقي هرگز از اينك«  

 تشويق .اسالمي و پژوهش در آداب و تمدن ملل مسلمان گذاشتم، پشيمان نيستم
دوستان و مراكز علمي از شرق و غرب اين اطمينان را به من داد كه وظيفه خود را به 

 ؛شم در درگاه ربوبي قبول افتد اميدوارم تال.ايمنحو احسن انجام داده و اداي تكليف نم
هاي بسياري كه برخي  زيرا دانشي را فراگرفته و به ديگران نيز آموختم و دانش آموخته

 من فارغ التحصيل شده اند و بدين ترتيب به چشم دل در نزدا را نمي شناسم هااز آن
ته ل گشدديدم كه بذري را كه سالها پيش در زمين كاشته بودم، به گلستاني سرسبز ب

   ).6مجيب المصري، كربال بين شعراء الشعوب اإلسالمية، ( »است
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  :برخي از آثار ايشان عبارتند از
  )اي از سرودها و آوازهاي محلي فارسي و تركيمجموعه(فارسيات و تركيات  -1
 من ادب الفرس و الترك -2

 .رمضان في الشعر العربي و الفارسي و التركي -3

 سية و التركيةالمسجد بين شعراء العربية و الفار -4

 سلمان الفارسي بين العرب و الفرس و الترك -5

 ابو ايوب االنصاري عند العرب و الترك -6

 غزوات الرسول بين شعراء الشعوب االسالمية -7

 اثر الفرس في حضارة االسالم -8

 في االدب الشعبي االسالمي المقارن -9

   االسطورة بين االدب العربي و الفارسي و التركي-10
  لشعر العربي و الفارسي و التركيِ المرأة في ا-11
   الفالح في الشعر العربي و الفارسي و التركيِ-12
   بين االدب العربي و الفارسي و التركيِ-13
 . صالت بين العرب و الفرس و الترك-14

  ايران و مصر عبر التاريخ-15

 )فضولي البغدادي امير الشعر التركي القديم( في االدب االسالمي -16

  ل و العالم العربي اقبا-17
   االندلس بين شوقي و اقبال-18
سال ثار اوست كه در بهارجزو آخرين آ( القدس بين شعراء الشعوب االسالمية -19

  .)15-7محسني، ( ) ميالدي به رشته تحرير درآمده است2000
 روحيه وحدت گرايي ، شخصيت دكتر حسين مجيب المصريويژگيعمده ترين 

 اغلب با هدف اثبات وجود گرايشها و جوانب مشترك   ويتأليفات متعدد. وي است
دكتر .  صورت گرفته استمسلمان ايجاد وحدت ميان ملل  ودر ادبيات ملل اسالمي

حسين مجيب المصري، همه زبانهاي اسالمي را معادل فرهنگ و تمدن اسالمي معرفي 
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يات ساير ملل مي كند و معتقد است توجه صرف به زبان و ادبيات عربي و غفلت از ادب
  مسلمان، آگاهي ناقصي را از تمدن اسالمي در اختيار خواننده عربي قرار مي دهد

  . )6مجيب المصري، همان، (
 و وقف همگرايي ملتهاي مسلمانايشان همه اندوخته علمي و حتي عمر خود را 

 كربالء بين شعراء الشعوب«  او در كتاب.نمودمظاهر پيوستگي اين امت كشف 
ت كوشيده است تا واقعه كربال و ماتم سيدالشهدا را از حالت يك »هاالسالميبه جدي 

جريان صرفاً شيعي خارج نموده و به عنوان يك مسأله اسالمي و حتّي جهاني معرفي 
همچنين عالقه بسياري داشتم كه اين مطلب : گويد  در مقدمه كتاب مذكور ميوي .كند

بان عربي نهفته نيست بلكه در تمامي را ثابت كنم كه تمدن اسالمي ما فقط در ز
رشد و تكامل يافته و  زبانها زبانهاي ملل اسالمي ريشه دارد و اين تمدن در اين

تأثيرگذاري و تأثيرپذيري در ميان حقايق آن موجود است و در واقع همه ملل اسالمي، 
اث در  بارها اعالم كرده ام كه اين مير.ند خود را مديون ظهور دين جديد دينيمظاهر

گنجينه هاي مخفي نهفته است و بايد كشف و معرفي شود و شايسته است خوانندة 
به صورت تطبيقي  زبانها عربي براي توسعه افقهاي معرفت خود، اين تمدن را در همه

مورد بررسي قرار دهد؛ اما اگر مطالعه خود را محدود به ميراث عربي كند، آشنايي او با 
 به قول معروف، او با اين كار خود، . خواهد بوديناقصاين تمدن باعظمت، آشنايي 

اين هدفي بود كه من . گيرد اما علوم بسياري از او مخفي خواهد ماند كلمه اي را فرا مي
   ).همان(  سال عمر و زندگي ام را با تأليف و پژوهش در راه آن گذاشتمشصتبيش از 

 چنين شخصيت يزندهبرا كه لقب پدر ادبيات تطبيقي اسالمي توان گفتاينك مي
 چرا كه او با نگاه بي طرفانه و برخورد علمي با مسائل به عنوان يك ، استيكم نظير

مسلمان وحدت گرا، در طول عمر گرانمايه خود كوشيد كه از ادبيات ملل اسالمي و 
 استفاده در جهت همگرايي ملتهاي مسلمان، ر و مقايسه آن ها با يكديگ عمليتطبيق

  .موفق بوده استنيز تا حدود زيادي ن مسير كند و در اي
در اينجا پيش از پرداختن به ضرورت توجه به ادبيات تطبيقي اسالمي، بايد به اين 
نكته اشاره داشت كه دكتر مجيب المصري در هيچ يك از آثار خود به بررسي مسائل 
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 اساسي در گمان، علتياين امر، بي. نظري ادبيات تطبيقي و مكتبهاي آن نپرداخته است
غفلت يا كم توجهي تطبيقگران عرب نسبت به وي و ضعفي آشكار در پژوهشهاي 

  .عملي اوست
  

  چرا ادبيات تطبيقي اسالمي؟

 هر كدام تاريخ، ميراث، ، قبل از پذيرش اسالممسلمانملت هاي كه شكي نيست 
زير عقايد، منافع و سرنوشت جداگانه اي داشته اند، اما پس از مسلمان شدن، همگي 

سايه اسالم، داراي تاريخ، ميراث، عقايد، منافع و سرنوشت مشترك گشته اند؛ كافيست 
  :در اينجا به نمونه هايي از هويت مشترك آنها كه برخاسته از اسالم است اشاره كنيم

  ايمان به غيب -1
 )ص(ايمان به نبوت حضرت محمد  -2

 اعتقاد به مقدس بودن قرآن -3

 اعتقاد به مقدس بودن سنّت صحيح -4

 عتقاد به مقدس بودن معابد اسالميا -5

لذا در طول تاريخ، هر كدام از اين امور مورد تعدي و تجاوز دشمنان قرار مي 
  .گرفت، همه ملتهاي اسالمي، موضعي مشترك و واحد مي گرفتند

از ديگر مصاديق هويت مشترك ميان ملل اسالمي، انديشه اسالمي مشترك  -6
 انديشه اي ؛فان، كالم وتاريخ متجلي شده استاست كه در علومي مانند فلسفه، عر

كه تحت تأثير قرآن واسالم، شخصيتهاي بزرگي را به جهان اسالم وجهان بشريت 
  .ي مانند ابن سينا، ابن رشد، فارابي وابن خلدوني شخصيتها؛تقديم كردند

 روح اسالمي مشترك در هنرهاي زيبا مانند معماري و هنرهاي تجسمي  كه  -7
  .م درآنها بارز وروشن استتأثير اسال

و علوم اسالمي است ) ص(ادبيات مشتركي كه منبعث از قرآن و سنت پيامبر  -8
هاي اسالمي وجود دارد كه در شعر و ديگر فنون ادبي آنها، انعكاس  در ميان امت

 توانسته است ادبيات برخاسته از گذشته و حال نهضت ترجمه در .يافته است
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.  معرفي كندآنانلل مختلف اسالمي وجود داشته است به اسالم را كه در ميان م
 به عنوان ،زبان و ادبيات عربي كه در ميان ادبيات ملل اسالمي در رأس قرار دارد

 اسالمي وغير  كشورهايزبان وادبيات بين المللي در گذشته وحال، با ادبيات ديگر
مختصر به حال پس از اشاره  .اسالمي دادوستد وتعاملي گسترده داشته است

 اسالمي بين ملل اسالمي، از جمله ،خطوط كلي ومصاديق بارز هويت مشترك
ال مطرح مي شود كه شرط بقاء واستمرار اين هويت ؤادبيات مشترك اينك اين س

  اسالمي مشترك چيست؟
 ودر اين مختصر نمي گنجد كه طلبدش، مجال ديگري ميالبته پاسخ به اين پرس  

اي كه به موضوع اين مقاله مرتبط  اما به اندازه كاويده شود؛ن آن تمام زواياي پيدا و پنها
يم وآن اينكه در كنار داشتن روابط يآ ي به اين سؤال بر ميي در صدد پاسخ گو،شود مي

سياسي، اقتصادي، تجاري وجهانگردي با تمام كشورهاي اسالمي مخصوصا ً كشورهاي 
ران، تركيه، مالزي، اندونزي، پاكستان، مهم وتأثيرگذار اسالمي مانند كشورهاي عربي، اي

داشتن روابط اجتماعي و فرهنگي و ادبي عميق ميان ملل اسالمي، شرط بقاء و استمرار 
هويت اسالمي مشترك و شرط بقاء روابط ديرينه ميان آنهاست روابط سياسي، اقتصادي 

يق خواهد بود كه  روابطي پايدار و عم؛ ثانياً عميق نيست واوالً ثابت ودائمي ملتها ميان
بطن ومتن جامعه هاي اسالمي را به همديگر پيوند داده واعماق روح آنها را به 
همديگر معرفي كند و اين كار از طريق نخبگان فرهنگي كشورهاي اسالمي كه با 

اند،   و با مردم و در ميان مردم و در خدمت مردم بودههاعماق روح ملتهايشان آشنا بود

	�� �������� در اين زمينه رجوع شود به آذرشب، محمد علي، ( دخواهد ش پذير امكان��� �
����

�����  .)97ندا، طه، همان، :  و نيز، نك7-15، �
از ديگر شروط بقاء هويت اسالمي مشترك و حفظ روابط ديرينه فرهنگي، دامن   

مي و  از ميراث عظيم اسالهرچه بيشترنزدن به اختالفات ملي و قومي وسهم خواهي 
 بلكه است،خود را صاحب حق بيشتر دانستن در ساختن كاخ شگرف تمدن اسالمي 

 اسالم و قرآن را ولي نعمت و صاحب ،به جاي اينكه خود را صاحب حقّ بيشتر بدانيم
 البته اين سخن به معناي انكار واقعيتهاي تاريخي و غفلت از سير ،حق بر خود بدانيم
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 و سهم ملتهاي اسالمي در ساختن تمدن اسالمي تاريخ و شناسايي و شناساندن نقش
 مي توانيم، حال و منطقي گذشته و آگاهانهبا بررسي بدان معنا است كه بلكه ، نيست

 در. تري براي آن ترسيم كنيم احيا و افقهاي بهتر و روشناًرا مجددتمدن اسالمي 
 پيوندها وكشف  بازشناسي ادبيات، هنر و فرهنگ ملتهاي اسالمي و  بااينجاست كه

 آن، يروح مشترك ميان آنها از منظر علم ادبيات تطبيقي و روشها و رويكردها
 توانيم گام بسيار مهمي در راه بومي كردن اين علم مهم اما پيچيده و دشوار و مي

اي بودن آن و به لحاظ   علمي كه به لحاظ ميان رشته، برداريمو سودمند آورشگفت
 تحوالت سريع به لحاظرويكردها و مكاتب مختلف و با  ملتها پرداختن به ادبيات

 فناورياطالعات و و رشد روزافزون ابزارهاي انتصال جهاني شدن و جهاني سازي، 
 متناسب با خواسته ها، آرمانها، تاريخ، عقيده و هويت خود از آن استفاده بايد ،هوشمند

 علم، نه تنها ملتهاي اسالمي كنيم و اال استفاده كوركورانه از ابزار، روشها و امكانات اين
 در چنين .هويت و ماهيت خود دورتر مي كندرا به هم نزديك نمي كند بلكه آنها را از 

توان مكتب ادبيات تطبيقي اسالمي   با بينش و بصيرت و با انتخابي آگاهانه مييشرايط
لي جدي تر گرفت و ملتهاي اسالمي م و هم در پژوهشهاي عبه صورت نظريرا هم 

هاي زيادي دارد   آنها، به سوي هويت اسالمي مشتركشان كه شاخصه از طريق ادبياترا 
سوق داد و آينده روشن و بهتري با الهام هر چه بيشتر از اسالم و قرآن، براي آن ترسيم 

  .كرد
 ،شكي نيست كه تمدن مادي غربي با تمدن شرقي كه آميخته با دعوت انبياست

 از :در طول تاريخ باعث جنگهاي خونين بوده استتفاوت اساسي دارد، اختالفي كه 
 و استكباري دولتهاي يجنگهاي صليبي گرفته تا به امروز كه در سايه اقدامات استعمار

غربي به اشكال و انحاء مختلف ادامه پيدا كرده است، مطمئناً روح ادبيات غربي چه در 
ريده از آسمان بوده ده اخير، روح مادي و ب سگذشته و چه در حال مخصوصاً در چند

باشد، از شبه  اما هنر و ادبيات اسالمي كه برخاسته از ايمان مذهبي صاحبش مياست، 
جزيره عربستان راه خود را آغاز كرده و در ادامه مسير با تمدنهاي بزرگ دوران يعني 
تمدن ايران و روم، مواجه شد و طي روندي از تاثير پذيري تا تاثيرگذاري و خالقيت، 
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يق اين دو فرهنگ و تمدن با تمدنهاي بزرگ و ارجمند باستان مثل بين النهرين، از طر
مصر، هند، چين و يونان آشنا شد و شكل و معناي باورها و ارزشهاي خود را به آنها 

 به اين ترتيب فرهنگ، هنر و ادبيات اسالمي وارث ثمره تمام تجربيات و .بخشيد
ق و االنصاف، با سعه صدر و گشاده رويي دستاوردهاي فرهنگي و هنري گرديد و الح

با اين فرهنگها مواجه شدو بدون اينكه در پي تخريب يا تخطئه آنها برآيد، با قدرت و 
، وجوه متنوعي از فرهنگهاي مذكور را پذيرفت و )توحيد( اتكاء به جوهره ايماني خود

تها آميختگي كه در پايان سده دوم، پس از مد به طوري به آنها رنگ توحيدي بخشيد؛
با فرهنگهاي مرسوم دوران يا تاثير پذيري از آنها، فرهنگ و هنر اسالمي به صورت 

سيزده ناب و خالص و بديع پا به عرصه حيات گذاشت و طي هزار سال يعني تا قرن 
 از آن پس با سلطه سرمايه .هجري با لطف و زيبايي و شكوه به زندگي خود ادامه داد

ويژه استعمار فرهنگي، جهان اسالم، ه ب به سراسر دنياو بداري و يورش فرهنگي غر
در تمام دوران استعمار فرهنگي، هنر . با رخوت و جمود دهشت انگيزي مواجه گرديد

را بحران  توان آن  از جمله ادبيات، گرفتار بحراني عظيم گرديد كه مي،نآبه معناي اعم 
 به بنيادهاي نظري و زيبايي در روند بحران هويت، هنر بدون تعلق. هويت نام نهاد

 تاريخي ةشناختي متقن و دستاوردهاي معرفت شناختي معاصر، ارتباطش را با گذشت
خود قطع كرد و با اين گسست، پيوندش با مردم و حتي نخبگان فرهنگي قطع شدو 
الهام پذيري از زيباييهاي فرهنگ و ادبيات ملي و مذهبي و مسائل اجتماعي و فرهنگي 

در گستره .  به متاثر شدن از فرهنگ و ادبيات و هنر بين المللي بخشيدجاي خود را
فرهنگي هنر اسالمي به معناي عام آن از جمله ادبيات اسالمي به عنوان بخش عظيمي 

تواند يكي از با نفوذترين   فرهنگي مشرق زمين و جهان اسالم مي-از ميراث هنري
، زهرا رهنورد كتاب حكمت هنر اسالمي: نك( سازندگان هويت ديني، ملي و فرهنگي باشد

 .)1- 2صفحه 

 درباره بحران هويت به ميان آمدهاز آنجا كه سخن از بحران هويت در هنر اسالمي  
كافيست نيم نگاهي به مكاتب ادبي موجود در ادبيات معاصر در ادبيات ملل اسالمي 

هايي از  ي، نمونههاي مادي و الحاد ها و فلسفه  كه با الهام از انديشهبيندازيمغرب 
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ادبيات منحرف و فاسد را در قالب شاهكارهاي ادبي به جهانيان عرضه كرده كه در 
 جالب اينجاست كه با تبليغات . حيرت و گمراهي مردم شده استباعث سرتاسر جهان 

ها شده  هاي مختلف، باعث شيفتگي مردم جهان به اين نوع نمونه وسيع از سوي دستگاه
ها و   كشورهاي شرقي و اسالمي نيز با الهام از چنين انديشهاست و در نتيجه در

هايي از چنين ادبياتي و انتشار يافته است كه باعث فساد اعتقادات و  هايي، نمونه فلسفه
جاي اينكه شعر و ادبيات، راهنماي انسان به سوي ه باورهاي مردم گشته است و ب

 پس از توليد .غان نياورده استفضائل و سعادت باشد جز تباهي و حيرت چيزي به ارم
، علم مهم ادبيات تطبيقي با رويكردها و تعاريف مختلف، پا به آثاريو نشر چنين 

پردازد و مردم و حتي  عرصه مي گذارد و به مقايسه اين ادبيات ها با يكديگر مي
 .افزايد اندازد و بر مشكالت فكري و اعتقادي آنها مي نخبگان را از چاله به چاه مي

نجاست كه ادبيات اسالمي در درجة اول و ادبيات تطبيقي اسالمي در درجة دوم، مي اي
تواند جايگزين و بديلي بسيار مهم براي ملتهاي اسالمي باشد كه در رويارويي با سيطره 

هم از آسمان و ل ايجاد ادبيات و هنري مدرو هيمنه ادبيات مادي غرب، خود را نبازند و 
بعدي به مقايسه و تطبيق ابداعات و ابتكارات ادبي و هنري  و در مرحله بكوشندوحي 

  .خود بپردازند و اين همان رسالت ادبيات تطبيقي اسالمي است
 

  نتيجه

، با نگاهي استادبيات تطبيقي كه مولود نگرشي جديد به تاريخ ادبيات ملي  -1
 ملي آثار ادبي با بررسي سهم  وغاز شدآبرون مرزي به ادبيات ملي در غرب 

كاروان جهاني ادبيات به مسير خود ادامه داد و در ادامه مسير با پذيرش در 
ادبيات رويكردهاي جديد نقد ادبي و زبانشناسي، به بررسي روابط و مناسبات 

هاي علوم انساني   يكديگر، ادبيات با هنرهاي زيبا، ادبيات با ساير شاخهملل با
 و بدين ترتيب ماهيت ختپرداو اخيرا ادبيات با علوم طبيعي، پايه و غيره 

  .ساختاي براي خود فراهم  اي پيچيده ميان رشته
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گانه مشهور در ادبيات تطبيقي و با توجه به   توجه به وجود مكاتب سهبا -2
اصول، روشهاي علمي، ابزار و امكانات موجود در علم ادبيات تطبيقي، 

 مناسبات توان نظريه ادبيات تطبيقي اسالمي را با محوريت بررسي روابط و مي
 خواه بر اساس اصل تاثير گذاري و تاثير پذيري، – ملل اسالمي آثار ادبي

 با تكيه بر همان اصول و روشها با -خواه بر اساس اصل تشابه ميان آنها
 .قدرت و اطمينان خاطر مطرح كرد

ملتهاي مسلمان با توجه به برخورداري از روح هويت اسالمي مشترك كه  -3
هم، بخشيده است، مي توانند ه انديشه و ادبيات نزديك ببدانها تاريخ، عقيده، 

ا فرهنگ، هنر و ادبيات همديگر، و با بررسي و مقايسه آنها ببا آشنايي متقابل 
با يكديگر، داعيه دار بناي هويت ملي، ديني و فرهنگي، هنري خود باشند و 
در مواجهه با بحران هويت در عرصه فكر و فرهنگ و هنر و ادبيات، سهم 

 .بسزايي داشته باشند

 نه –عالمه اقبال الهوري را بايد در طرح نظريه ادبيات مشترك اسالمي  -4
 چرا كه او قائل به ضرورت استفاده ؛ پيشگام دانست-ادبيات تطبيقي اسالمي

از ادبيات ملتهاي اسالمي جهت رسيدن به جامعه نيرومند اسالمي واحد بود و 
 به زبانهاي اسالمي را ضروري توانمند شدن در نوشتن، گفتن و سرودن

 .دانست مي

 در طرح تئوري ادبيات تطبيقي اسالمي  و بسط و )1999.د(دكتر طه ندا  -5
 عالوه بر اين، در .گسترش زواياي مختلف آن، نقش كم نظيري داشته است

 پژوهشهاي تطبيقي مبتني بر مكتب تطبيقي فرانسه، يد طواليي  دادنانجام
 .ام داده استداشته و كارهاي زيادي انج

كتاب در زمينه بررسي هفتاد با تاليف بالغ بر ) 2004. د(دكتر مجيب المصري  -6
آثار ادبيات ملل اسالمي و روابط و مناسبات آنها و با توجه به تسلط او بر 

 عنوان پدر )عربي، فارسي، تركي و اردوبه زبانهاي ( معروف جهان اسالم ادبي
 .گران استحقاق داردادبيات تطبيقي اسالمي را بيش از دي
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نظريه ادبيات تطبيقي اسالمي، عالوه بر برخورداري از تمام فوائد گفته و نا  -7
گفته، درباره ادبيات تطبيقي محض، داراي فوائد ديگري است كه همه آنها در 
يك جمله خالصه مي شود و آن، ايمن ماندن از خطرات و آسيبهاي بحران 

 .هويت فرهنگي، هنري و ادبي است

معناي نفي و انكار بررسي ه ايده و نظريه ادبيات تطبيقي اسالمي، بطرح  -8
روابط و مناسبات ادبيات ملل اسالمي با ساير ملل نيست و نيز معناي آن، 
چشم پوشي از تجارب، ذوقها، مكاتب و نوآوريهاي هنري و ادبي معاصر 

ه نيست، بلكه در يك كلمه هدف آن پرهيز از خود بيگانگي و غربزدگي و تكي
بر هويت تاريخي، فرهنگي، عقيدتي و ادبي ملل اسالمي و ترسيم آينده روشن 

 .استدر عرصه  پيچيده فرهنگ، هنر و ادبيات 

  

  پيشنهادات
ضرورت تاسيس رشته ادبيات تطبيقي در گروههاي زبانهاي خارجي و درگروه ادبيات  .1

  .فارسي با گرايشهاي مختلف
 .ه هنر و ادبيات تطبيقي اسالميتشكيل كميته هنر و ادبيات اسالمي، كميت .2

 .آشنايي بيش از پيش به ادبيات ملل اسالمي مانند ادبيات عربي، فارسي و تركي .3
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