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بررسي مختصر تعاريف ارائه شده از ادبيات تطبيقي، تأمل در پيشينة ادبيات تطبيقي در ايران 
 ، وضعيت و جايگاه ادبيات تطبيقي در ايران معاصر و كشورهاي عربي؛و كشورهاي عربي

قي در جهان معاصر، اهميت رشتة ادبيات تطبيقي و بحثي پيرامون پيشگامان ادبيات تطبي
جايگاه آن در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي ايران، ضرورت ايجاد كرسيهاي ادبيات تطبيقي در 
ايران، توجه به ادبيات تطبيقي ايران و عرب، نحوة ايجاد رشتة كارشناسي ارشد ادبيات 

نر كرمان، جمع بندي و نتيجه گيري از تطبيقي با گرايش فارسي و عربي در دانشگاه شهيد باه
هاي اين تحقيق، از جمله  مواردي است كه در اين مقاله دربارة آنها بحث و بررسي  يافته

  . صورت مي گيرد

  . ادبيات تطبيقي، ادبيات فارسي تطبيقي، ادبيات تطبيقي عربي:هاهكليدواژ

  ادبيات تطبيقي 

، وريهاي پيشرفتهامندي از فن يمن بهرهدانشهاي انساني به ، در جهان پرتالطم امروز
 از ، سخن گفتندر جهان كنوني. ها و زيرمجموعه هاي فراواني پيدا كرده اند شاخه

مفهوم و جايگاه خود را تا حدود زيادي از دست داده و عناوين محدودتر ، عناوين كلّي
ز وقتي از امرو. اهميت فراواني پيدا كرده است، و جديد در ذيل عناوين كلّي و عمومي

، ادبيات و يا هر چيز ديگر سخن به ميان مي آيد، هنر، مهندسي، رياضي، دانش شيمي
ادبيات و دانشهاي ادبي هم از مقولة . بالفاصله از عناوين تخصصي آن پرسش مي شود

                                                
                            باهنر كرمان دانشگاه شهيدزبان وادبيات عربي دانشيار.  1
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جايگاه ، ديگر ادبيات به مفهوم عام و كلّي آن، در جهان امروز. ياد شده مستثني نيستند
چرا كه شاخه هاي متعددي پيدا كرده كه هر كدام از اين شاخه ؛ داردچندان مطلوبي ن

هاي مهم دانش ادبي در  ؛ يكي از شاخهنداز درجة اهميت بسيار زيادي برخوردار، ها
وزن و ، اگر بخواهيم موقعيت، در دنياي جديد. استشاخة ادبيات تطبيقي ، جهان امروز

. د آن را در ترازوي ادبيات تطبيقي قرار دهيمناچار باي، جايگاه ادبيات ملّي را درك كنيم
توان جايگاه و موقعيت و ميزان دقيقي است كه با كمك آن مي، ترازوي ادبيات تطبيقي

توان  تنها در پرتو اين مقايسه است كه مي. وزن ادبيات ملّي يك كشور را روشن نمود
اي ادبيات تطبيقي به به نقاط قوت و ضعف ادبيات ملّي پي برد و با استفاده از معياره

تقويت نقاط قوت و اصالح و يا زدودن نقاط ضعف ادبيات ملّي دست زد و از سوي 
براي پيشبرد و روزآمد كردن آن كوشيد و آن را پويا و زنده و توانمند نگه داشت ، ديگر

  . و  به مردم ديگر نقاط جهان شناساند
 كه در مقولة ادبيات تطبيقي همه و همه مواردي هستند، اينها و مطالب ناگفتة ديگر

نقش و جايگاه ، ادبيات تطبيقي در دنياي مدرن امروزي، بدين لحاظ. گيرند جاي مي
  . آن گزيري ندارد پرداختن به هيچ ملت و هيچ ادبياتي ازوبسيار مهم و ارزشمندي دارد 

  تعريف ادبيات تطبيقي

؛  آن حدود يك قرن است نوپاست كه عمريعنوان، ادبيات تطبيقي به مفهوم امروزين آن
با تعاريف گوناگوني مواجه ، مانند هر دانش جديدي، به همين دليل از ابتداي طرح آن

چنين مراحلي را پشت سر ، همان طور كه در نامگذاري عنواني خود نيز. گرديده است
  :ذيالً به پاره اي از تعاريف ارائه شده از ادبيات تطبيقي اشاره مي شود. نهاده است

 گوناگون را بررسي مللت تطبيقي علمي است كه روابط خارجي ميان ادبيات ادبيا
كند و از تأثير پذيريها و تأثيرگذاريهاي ميان ادبيات ملّي يك كشور و ديگر كشورها  مي

علمي است كه عموماً به بررسي روابط ، ادبيات تطبيقي. )18هالل، ص (گويد  سخن مي
و در آن از نحوة انتقال ، ا ديگر ملل مي پردازدادبيات يك ملت با ادبيات يك ملت و ي

انتقال آثار ادبي گاه در . سخن گفته مي شود ملتها آثار ادبي يك ملت به ادبيات ديگر



حوزة واژه ها و موضوعهاست و گاه در حوزة تصاوير و قالبهاي مختلف بياني مانند 
طه ندا، ترجمه (واطف قصيده و نمايشنامه و امثال آن و گاه در حوزة احساس و ع، قطعه

تعاريف متعدد ديگري هم براي ادبيات شد، طور كه بيان  البته همان. )26نظري منظم، ص 
شود؛  از ذكر آنها خودداري مي، تطبيقي ارائه شده است كه جهت اجتناب از اطاله كالم

 كه وجه مشترك همة تعاريف ارائه شده دربارة ادبيات گفتولي جهت يادآوري بايد 
اگر همين وجه مشترك را مالك ، بررسي روابط موجود ميان ادبيات ملتهاست، تطبيقي

اگر چه ، بي ترديد با اشكال چنداني مواجه نخواهيم گشت، ادبيات تطبيقي قرار دهيم
  .ممكن است اشكاالت جزئي بر اين استنباط وارد باشد

  ادبيات تطبيقي و تاريخچة آن در جهان معاصر

را در تحقيقـات    » ادبيات تطبيقـي  «رانسوي بودند كه اصطالح     پژوهشگران ف ،  نخستين بار 
در ،   در دانـشگاه سـوربن     villemain)(،  ويلمن« ميالدي   1828در سال   . ادبي رواج دادند  

از تأثير ادبيات انگليسي و ايتاليايي بر ادبيات فرانسه سـخن           ه،  درس تاريخ ادبيات فرانس   
ادبيـات  «براي اولين بار اصطالح ، 1838او در مجموعة سخنرانيهاي خود در سال       . گفت

  . را به كار گرفت) Litterature compareé(» تطبيقي
ادب در زبان «به دليل اين كه كلمة ) Lane-cooper(» لين كوپر«استاد ، اندكي بعد

ترجيح داد به جاي استفاده از اصطالح ، فرانسه معناي هنر زيبا را هم افاده مي كرد
را به كار » اي ادبياتبررسي مقايسه«يا » بررسي ادب تطبيقي «اصطالح، »ادبيات تطبيقي«

» ادبيات تطبيقي«داد به جاي ترجيح مي، فرانسوي» پل وان تيگم«همچنين . گيرد
ماريوس فرانسوا «. )19تيگم، ص (را به كار گيرد » اي جديدادبيات مقايسه«اصطالح 

اما از ، )24تيگم، ص (جيح مي داد را تر» تاريخ روابط بين المللي ادبيات«اصطالح » گيار
پل وان تيگم بعد از  و مطرح گرديد» ويلمن«توسط » ادبيات تطبيقي«اصطالح ، اين ميان

 جنبه عمومي تري پيدا كرد و امروزه  واو اين اصطالح را در كتابهاي خود بكار گرفت
 در اگر چه شروع علمي ادبيات تطبيقي )14إصطيف، ص. (استنيز همين اصطالح شايع 

اما سهم آلمان در رواج و گسترش ادبيات تطبيقي در ، جهان معاصر با فرانسويان بود



ادبيات تطبيقي شكل و قالب جديدي به ، در آلمان. بسيار فراوان است، جهان معاصر
 1887در سال . خود گرفت و در آنجا بود كه به معناي امروزي آن استعمال گرديد

 ميالدي با اشكال 1910كه تا سال » ادبيات تطبيقي«جلة با انتشار م، آلماني» ماكس كُخ«
ادبيات تطبيقي علمي را كه موضوع آن بررسي تأثيرات و ، مختلف منتشر مي گرديد

  ). 186هالل،  ص (نهاد بنيان ، روابط ادبي است
از اولين كساني بود كه متوجه » كاسبرمرهوف«همچنين در آلمان پژوهشگري به نام 

وي در اين زمينه تالشهاي . بيات تطبيقي در تحقيقات دانشگاهي گرديداهميت فراوان اد
   ).72عبود، ص(فراواني نمود 

ايتاليا ادبيات تطبيقي با اقبال چنداني روبرو نشد و جايگاه  و در كشورهاي انگليس
 و 100ص، الخطيب( .نكردويژه اي در مراكر دانشگاهي و تحقيقاتي اين كشورها پيدا 

  ). به بعد103
  : ادبيات تطبيقي عرفاً به موارد ذيل اطالق شده است، يانير نگاه اروپاد
 بررسي -3 بررسي ارتباط بين دو ادبيات يا بيشتر -2 بررسي ادبيات شفاهي -1

 بررسي ادبيات صرف نظر از مرزهاي -5   بررسي ادبيات عمومي-4ادبيات جهاني  
 و ديگر عرصه هاي يك كشور خاص و بررسي روابط ميان ادبيات مناطق مختلف

  ).16إصطيف ، ص ( بررسي ادبيات از نگاه جهاني -6. علوم انساني و هنرها، انساني
اما برشمردن ، يان در زمينة ادبيات تطبيقي فراوان بوده و هستيحركت تأليفي اروپا

فقط جهت مزيد اطالع .  وكتابهاي گوناگون در اين وجيزه نمي گنجدهمه نويسندگان
استفان «تأليف ، شيوه ها و مقايسه ها، كتاب ادبيات تطبيقي رويكردهاشايد بتوان گفت 
آخرين كتاب جامع و كاملي است كه در زمينة ، 1998در اواخر سال » توتوزي دوزبتنگ

اين كتاب جايگاه ويژه اي در شرق و . ادبيات تطبيقي به زبان انگليسي منتشر شده است
  .  و ادبيات عموماً پيدا كرده استغرب عالم نزد محققان ادبيات تطبيقي خصوصاً

  :مروري بر پيشينة ادبيات تطبيقي ايران و عرب



اما ناگفته ، ادبيات تطبيقي اگر چه در شكل امروزي خود عمري بالغ بر يك قرن دارد
در ادبيات جهان و در ادبيات فارسي و عربي از ، پيداست كه در شكل غير علمي خود

حتي . اه كم رنگ و گاه پررنگ تر وجود داشته استگ، بدو پيدايش به اشكال مختلفي
با آنكه به ؛ اند ايران دورة باستان و عرب دورة جاهلي هم از اين جريان بي بهره نبوده

هنر و تمدن به مراتب از عرب ، ادب، خوبي مي دانيم ايرانيان باستان از حيث فرهنگ
ه ها را تا حدودي مي توان اين جنب، اما در همان دوره هم. اند دورة جاهلي برتر بوده

فارسي نيكو مي ، مترجم دربار كسري، عدي بن زيد، به عنوان مثال. مشاهده كرد
دانسته و اگر در اشعار او دقت شود نشانه هايي از تأثيرپذيري او از زبان و ادب فارسي 

 در شعر اعشي هم كلمات فارسي ).3/174جاحظ، (آن روزگار به چشم مي خورد 
، لباسها، ادوات موسيقي، گياهان، از جمله اسامي گلها، خورد شم ميمتعددي به چ

اين موضوع حتي در شعر اميه بن ابي الصلت هم . )125و74اعشي ، ص(ايراني شرابهاي 
اميه بن ابي الصلت، ص ( است آمده واژة فارسي پنجدر شعر او حداقل . مالحظه مي گردد

اعران مشهور و حتي طراز دوم دورة جاهلي ها در شعر ديگر ش و از اين نمونه. )34 و 67
يعني ، اين مطلب، باالخص در دورة عباسي، در دورة اموي. توان يافت فراوان مي

هاي مختلف وجود دارد و اگر  تأثيرپذيري ادب عربي و فارسي از يكديگر در زمينه
 از در خواهند يافت كه در اين دورهها تأثير و تأثر هر يك، كسي يا كساني همت كنند

دو ادب عربي و فارسي از يكديگر به گونه اي است كه از مصاديق بارز ادبيات تطبيقي 
 البته از حيث فراواني مواد خام ادبيات تطبيقي نه از حيث علمي و ،گرددمحسوب مي
  .امروزي آن

بلكه در زمينة نثر و داستان هم به گونة ، اين مطلب فقط محدود به شعر نبوده است
مشهور است كه در اواخر دورة جاهلي و صدر . ي وجود داشته استقابل مالحظه ا

اخبار ايرانيان را از مردم حيره آموخته و آن گاه در مكّه ، نَضربن حارث بن كلده، اسالم
از جمله او آواز خواندن و عود نواختن را از ايرانيان . آنها را به اهل مكّه تعليم مي داد
هم چنين او براي مقابله با قرآن و سخنان پيامبر .  داداموخت و آنها را به مكّيان تعليم



اخبار شاهان ايران و داستان هاي مربوط به رستم و اسفنديار را بر اهل مكّه ، )ص(
  ). ، به نقل از ابن هشام79جرجي زيدان، ص (خواند  مي

ارتباط فرهنگي و ادبي ايران و عرب در دوره هاي ، گونه كه بيان شد گر چه همان
بيشتر جنبة تأثير و تأثر دارد و نمي توان آن را در ، ز اسالم و حتي در دورة امويپيش ا

تواند ماده خام و موضوع بسيار مناسبي جهت  اما مي، مقولة ادبيات تطبيقي قرار داد
و بي ترديد اين ها نقطة شروعي مناسب بودند كه از .پژوهشهاي تطبيقي به حساب آيد 

و في الواقع در اين دوره است كه ما در ، مي به بار آوردنددورة عباسي به بعد نتايج مه
  وجوداگرچه عنوان ادبيات تطبيقي، عمل با ادبيات تطبيقي ايران و عرب مواجه هستيم

بلكه باور دارد كه اديبان ايراني و عرب نقش مهمي ، نگارنده تأكيد دارد. نداشته است
اند و  ها داشته ز جهان درآن دورهدر شروع عملي ادبيات تطبيقي در اين منطقه مهم ا

 اگر چه اين شروع جنبه علمي و امروزي ؛تواند اين نقش مهم را انكار كند كسي نمي
البته . نهادعنوان ادبيات تطبيقي ، توان بر آن با وجود همه وسعتش نداشته است و نمي

در آن شروع عملي ادبيات تطبيقي مطلبي است كه ديگر ملل كهن چون يونان و روم نيز 
ما در اينجا قصد نداريم براي اثبات اين ادعاها به ارائه شواهد بپردازيم . سهم داشته اند

يعني وجود عملي مواد ادبيات تطبيقي در ادب ، اما به منظور روشن شدن اين موضوع
دكتر محمد عمر ، عربي و فارسي قديم بد نيست گفتار دانشمند محقق معاصر هند

شعراي فارسي گوي دورة «: گويد ايشان مي. نقل نمايم،  دليلدودپوتا را به عنوان يك
مستقيماً قالب ها و مضامين شعر خود را از شعراي عرب جاهلي و ديگر ، خراساني

مضامين خود را از شعراي سبك ، شعراي دورة اموي و عباسي گرفتند و شاعران متأخر
ن صورت معكوس هم اين داستا. خراساني و گاهي هم مستقيم از شعراي عرب گرفتند

، به دليل امتزاج فرهنگي با ايرانيان، يعني فراوان از شاعران عرب دورة عباسي، دارد
معاني و مضامين خود را از فرهنگ ايراني با شعرا و حكماي ايراني قبل و بعد از اسالم 

   ).59دودپوتا، ص (گرفتند 
اط متقابل دو ملت ايران و  ارتب- 1: در اينجا ضرورت دارد به موارد ذيل نيز اشاره شود 

عرب در گذشته هاي دور مي تواند ماده خام و موضوع بسيار مناسبي جهت پژوهشهاي 



 - 2. پديده اي جديد است ، اما تطبيق گري به عنوان دانشي روشمند و علمي، تطبيقي باشد
دب عصر عباسي بنا به داليل فراوان از مواد خام بسيار مطلوبي جهت تطبيق علمي بين دو ا

 البته وجود اين مواد خام بسيار غني و فراوان دليل بر - 3.عربي و فارسي برخوردار است 
 .پيشگامي ما ايرانيان يا اعراب در ادبيات تطبيقي به معناي يك علم تعريف شده نيست

  ).دست نوشته ها ، هادي نظري منظم(
د دودپوتا شايد تأليف دكتر عمر محم» تأثير شعر عربي بر تكامل شعر فارسي« كتاب 

ترين آثار محققين معاصر در باب مقايسه و تطبيق ادب فارسي و عربي باشد  يكي از كامل
اي كار برجستهاثري آغازگر، خورد و به عنوان كه مطالب ارزشمندي در آن به چشم مي

  . است
لذا به همين ؛ دودپوتا عقيده دارد آغاز شعر فارسي شديداً تحت تأثير عربي است

  ). سبك خراساني( نبرده است 6 و 5و تحقيق خود را فراتر از قرن دليل ا
مقايسه دورة عراقي و ديگر دورهها حتي دورة معاصربا دورههاي مشابه در ادب 

دورة عراقي دورة غزل و . عربي كاري است كه ضرورت آن به شدت احساس مي شود
 از شعر عربي فاصله عرفان است كه هر دو عمدتاً ايراني هستند و شعر فارسي تقريباً

 اما در همين دوره هم توسل به قرآن و حديث و اقاويل مشايخ فراوان است ؛مي گيرد
اگر چه در ابتدا اقاويل از مشايخ ، كه آن هم در اساس از فرهنگ و ادب عربي است

اما اصل فارسي آنها از بين رفته و در كتابهاي عرفاني ، اند فارسي زبان و ايراني بوده
ترجمة عربي آنها باز مانده »  و مانند آنها»رسالة قشيري« و »كشف المحجوب«مانند 
  . است

در . يك سنت بود» خلّاق المعاني«مطالعة ديوان متنبي ، در ميان پارسي گويان قديم
آمده است كه موالنا هر شب ديوان متنبي را مطالعه مي ) 2/223افالكي (مناقب العارفين 

  . زي او را از اين عادت بازداشتكرد تا اين كه شمس تبري
  و متأخر هم همچنان برقرار بوده استدورانارتباط ادب فارسي با ادب عربي در 

ايرج ، اين مطلب دربارة اديب الممالك فراهاني. ن استآحزين الهيجي نمونة بارزي از 
أثير ت« فصلي دارد با عنوان »شعرالعجم«شبلي نعماني در . ميرزا و بهار هم مصداق دارد



اشاراتي به ) 1/75( خود »تاريخ ادبيات«در كتاب ، ادوارد براون. شعر عربي در فارسي
اند كه  البته شايد قدما كتابهايي در اين زمينه داشته. تأثير شعر عربي بر فارسي دارد

ثماراألنس «از كتابي موسوم به » يتيمه الدهر«از جمله ثعالبي در نيست؛ امروزه در دست 
نام مي برد كه ، از ابونصر سعدبن يعقوب معاصر صاحب بن عباد» الفرسفي تشبيهات 

همچنين ظاهراً عروضيهاي قديم ايران . )299شفيعي كدكني، ص (امروزه در دست نيست 
مقايسه هايي در فارسي و عربي داشته اند كه رد ، در زمينة اختالفات عروض و قافيه

. ديد زي و معياراألشعار خواجه نصيرپاي آن ها را مي توان در المعجم شمس قيس را
مثالً آنها به مسألة اختصاص ردف زائد به پارسي و وجود نوعي روي مركب در فارسي 

؛ اي بعدها پيگيري نشد اما اين مطالعات مقايسه، توجه داشتند كه در عربي وجود ندارد
بگوييم چون اين قبيل اشارات نزد همگان شهرت چنداني پيدا نكردندو يا بهتر است 

  . جايگاه خاصي نيافتند

  ادبيات تطبيقي در ايران معاصر

، اگر از پيشينة تاريخي پژوهشهاي تطبيقي در معناي ابتدايي آن در ايران صرف نظر كنيم
اند و  پيوسته» ادبيات تطبيقي«ايرانيان قدري ديرتر از اعراب به كاروان ، در دورة معاصر

. اند ايراني نبوده، اند متوجه ادبيات تطبيقي شدهشايد اولين كساني كه در دورة معاصر 
تأثير شعر عربي «نويسندة هندي و مؤلف كتاب ، نمونة بارز آن دكتر محمدعمر دودپوتا

اين كتاب في الواقع اولين كتابي است كه دربارة ادبيات . است» بر تكامل شعر فارسي
،  مقدمة 13دودپوتا، ص (. تطبيقي ايران و عرب به معناي امروزي آن نوشته شده است

  )مترجم
اديب و پژوهشگر معاصر بر آن است كه ايران بنيانگذار ،  جناب دكتر مهدي محقّق

، اين كه غربيها پيشگام ادبيات تطبيقي هستند«: گويند ايشان مي؛ ادبيات تطبيقي است
ا موالنا جالل الدين بلخي از پيشگامان ادبيات تطبيقي در دني. سخنِ گزافي بيش نيست

در ايران . چرا كه امروزه همة دنيا زير سيطرة فكري و معنوي او هستند، بوده است
به عنوان مثال ؛ اندبسياري از شعرا و فالسفه و نقادان تأكيد بر ادبيات تطبيقي داشته



و يا ابوسعيد نيشابوري در كتاب ، تطبيق دو شاعر در فرهنگ فارسي وجود دارد
در ادبيات تطبيقي .  مكتب را با هم مقايسه كرده استدو» األنصاف في مسائل الخالف«

بسياري از عربها لغات و وزن شعر و ضرب المثلها و ، زبان و ادب فارسي و عربي
محقّق، سخنراني درباره ادبيات (» اند  از ما ايرانيان اقتباس كردهرامضامين شعري خودشان 

  ).9/3/1387، 3054تطبيقي، روزنامه صبح ايران، شماره 
به نظر ، لبته با همه مقام و جايگاهي كه جناب دكتر محقق از آن برخوردارندا
چون محققين ، رسد شايد چنين اظهار نظرهايي ناشي از احساسات ملي گرايانه باشد مي

 به عنوان مثال در ميان محققين معاصر عرب كنند  مي؛ديگر كشورها نيز چنين ادعاهايي
البته .نيز گفتاري مشابه گفتار دكتر محقق دارند افرادي چون دكتر صفا خلوصي عراقي 

پر پيداست كه همه علوم به تعبيري ريشه در گذشته دارند اما خيلي از آنها تنها در 
اند و به نظريه و  دوران معاصر و قرون اخير است كه بر اصول و مباني علمي مبتني شده

تثني نيست و بهتر است كه ما ادبيات تطبيقي نيز از اين قاعده مس، اند روش آراسته گشته
خانم دكتر فاطمه سياح را نخستين ، استاد ابوالحسن نجفي. در اين موارد واقع بين باشيم

. ن به ارائة دروسي در ادبيات تطبيقي پرداخته استايان معاصرمداند كه در  استادي مي
ون ادبيات تأليف نموده و در آن پيرام» مجموعة نقد و سياحت«اي با عنوان وي مجموعه

  )47سياح، ص .(تطبيقي سخن گفته است
، استادان معاصر ايران«: گويد ايشان مي. ديگري دارد نظر، اما دكتر سيروس شميسا

متأسفانه با همة مهارت و استعدادي كه در دو ادب فارسي و عربي داشته اند دست به 
ين همه با هم حيرت آور است كه زبان و ادب دو ملت ا. مطالعة تطبيقي آن نزده اند

ولي در مطالعة تطبيقي آن تقريباً هيچ مأخذ مهم و قابل توجهي در ، درآميخته باشد
از مرحوم ، ايشان در اين ميان و از باب مثال). 13دود پوتا، مقدمه مترجم، ص (دست نباشد 

ايشان با همة اشرافي كه در ادب عرب «: گويد بديع الزمان سنندجي نام مي برد و مي
و يا مرحوم ). 14همان، ص (» او اصوالً ميلي به تأليف نداشت. ن كار را نكرداي، داشت

؛ وي با وجود شرح »جامع الشواهد«مال باقر شريف اردكاني صاحب كتاب ارزشمند 



، اي براي ذكر معادلهاي فارسي بر آن شواهد هيچ عالقه، دقيق همة شواهد شعري عرب
  ).14همان، ص (» داده استحتي به صورت جسته و گريخته از خود نشان ن

هيچ ، البته اين گفتار به آن معنا نيست كه اصوالً استادان و اديبان معاصر ايران
بلكه توجه ايشان به اين موضوع در حد بايسته و ، توجهي به ادبيات تطبيقي ننموده اند

  . شايسته اي نبوده است
توان به افراد زير به  مي، گذشته از خانم دكتر فاطمه سياح، ن ايرانيادر ميان معاصر - 

اند اشاره  به ادبيات تطبيقي توجه نموده، عنوان اديبان معاصري كه در تحقيقات خود
  . نمود
در دانشگاه اصفهان درس ادبيات ، 1349-1346استاد ابوالحسن نجفي در سال هاي  - 

 ،نوشته است» ادبيات تطبيقي«او متني مختصر با عنوان .  استكرده تطبيقي ارائه مي
 16نجفي، (اين متن اولين متن چاپ شده به زبان فارسي دربارة ادبيات تطبيقي است 

 . )، سخنراني در بنياد ايران شناسي1387تيرماه 

مطالب ارزنده اي در ، »از سعدي تا آراگون«دكتر جواد حديدي با تأليف كتاب  - 
ترين  بزرگاو به راستي .  استكردهزمينة ادبيات تطبيقي فارسي و اروپايي تحرير 

بحث پيرامون . چهره ادبيات تطبيقي ايران و نماينده راستين مكتب تطبيقي فرانسه بود 
نقش دكتر جواد حديدي در رواج علمي ادبيات تطبيقي در ايران معاصر و جايگاه 

 . خود موضوعي جداگانه است ،ايشان

ي ايران و در زمينة ادبيات تطبيق» از جامي تا آراگون«مؤلف ، دكتر حسن هنرمندي - 
» سفري در ركاب انديشه«اي در اين وادي است كه مصداق  خود نمونة برجسته، غرب

 ).28امين مقدسي، ص .(زيبندة آن است

صور خيال در شعر «استادان ديگر همچون دكتر محمدرضا شفيعي كدكني با كتاب  - 
و  »نقش بر آب«اي آثار ديگر و دكتر عبدالحسين زرين كوب با كتاب  و پاره» فارسي

تاريخ تطبيقي ايران و «انساني و دكتر سيدجعفر سجادي با كتاب ، »نه شرقي نه غربي«
» اي ايراني در ادبيات انگليسي داستانها و افسانه«و دكتر كوكب صفاري با كتاب » عرب

و دكتر ، »شازده احتجاب«و » خشم و هياهو«و دكتر صالح حسيني با بررسي تطبيقي 



و » آواها و ايماها«، »جام جهان بين«، ا برخي مقاالتمحمد علي اسالمي ندوشن ب
، »تاجر ونيزي«و مرحوم مجتبي مينوي با نمايش و قصة » نوشته هاي بي سرنوشت«

قاسم (اند در ادبيات تطبيقي معاصر كارهاي با ارزشي انجام داده ، هر يك به نوبة خود

 ).44، ص »ادبيات تطبيقي« نژاد، 

ز با مقاالت و آثار گوناگوني در زمينة ادبيات تطبيقي از استاد دكتر مهدي محقّق ني - 
تحليل اشعار «ايشان به ويژه در كتاب . گردندپيشگامان اين فن در ايران محسوب مي

مرحوم دكتر خزائلي در ، گذشته از ايشان. مطالب مفيدي ارائه نموده اند» ناصرخسرو
مضامين «ادي در كتاب و دكتر دام» شرح بوستان«دكتر يوسفي در » شرح گلستان«

مطالبي را در موضوع ادبيات تطبيقي عرضه ، »مشترك در ادبيات ايران و عرب
 . اند كرده

مانند جهان عرب با اظهار نظرهايي ، عنوان ادبيات تطبيقي در ايران معاصر هم
ادبيات «اگر چه در مجموع همان عنوان . مختلف و بعضاً متضاد همراه بوده است

از سوي » ادبيات سنجشي«اما در ابتدا عناويني همچون ،  متداول استمشهور و» تطبيقي
از سوي دكتر زرين » نقد تطبيقي« و عنوان )174ص ، حديدي(دكتر لطفعلي صورتگر 

و دكتر آيت اهللا زاده شيرازي عنوان ) 313زرين كوب، ص (كوب پيشنهاد شده است 
 عناوين كه همگي اين).78شيرازي، ص (. را مطرح نموده است» اي ادبيات مقايسه«

، البته در جهان معاصر.   تقليدي از غرب و اصطالحات پيشنهادي آنان است،پيشنهادي
بلكه ، اين تنها ادبيات فارسي نيست كه تحت تأثير ادبيات اروپا و امريكا قرار مي گيرد

ذيري از  خود را با تأثيرپ»كمدي الهي«، شايد دانته.جهت عكس آن هم فراوان است
بنيامين فرانكلين در سال . سنايي نوشته باشد» سيرالعباد الي المعاد«و يا » ارداويراف نامه«

كه در واقع داستاني از  داستاني با عنوان بخش گم شدة عهد عتيق معرفي كرد، 1750
.   استكردهبعدها معلوم شد كه اين داستان را از سعدي سرقت . حضرت ابراهيم بود

 اگر ،هدايت نوشته شده است» زنده به گور« سال بعد از هشتل سارتر كه ژان پ »تهوع«
. ه به گور هدايت داردآن داردبي ترديد شباهت زيادي به ، يم تحت تأثير او بودهينگو

البته گمان مي رود طرح چنين ادعايي چندان با واقعيتهاي تاريخي همخواني نداشته 



ژان پل سارتر تنها حاصل » تهوع« هدايت و »زنده به گور«باشد شايد اين شباهتها در 
  . توارد و اتفاق و نزديكي انديشه هاي بشري باشد 

هزار و يك «از داستانهاي ، هاي معاصر اروپا رمانها و نمايشنامه، خيلي از داستانها
بي جهت نيست . )نجفي، همان(. متأثر بوده اند و اين مطلبي غير قابل انكار است» شب
 را مشهورترين كتاب جهان مي داند »هزار و يك شب« ، » بورخسخورخه لوئيس«كه 
هاي هزار و يك شب گرفته  خود را از همين قصه» كيمياگر«رمان » پائولو كوئليو«و 

از عالقه ، و البته يادمان نرود كه مارك تواين و تي اس اليوت). نجفي ، همان(است 
 خيام را در ميان انگليسي، انگليسيهمان گونه كه فيتز جرالد . اند مندان به خيام بوده

  . مشهور ساختزبانها 
، يم از خود ما بيشتر بودهياگر نگو، يان و ديگر ملل به ادب فارسييظاهراً توجه اروپا

 موارد ديگري ،عالوه بر موارد فوق كه بيان شده است، بي ترديد كمتر هم نبوده است
، بر ديوان منوچهري» يرسكيكزيم«يادداشتهاي . استهم هست كه مؤيد ادعاي فوق 

، شاعر بلندآوازة فرانسوي، لوئي آراگون. بيانگر مقايسة ادبيات فارسي و عربي است
 .عبدالرحمن جامي سروده است» مجنونليلي و «را تحت تأثير » مجنون إلسا«منظومة 

ادامة غزل حافظ شيرازي ، شاعر آلماني، شايد بتوان گفت ديوان گوته) 57حديدي، ص (
او همان كسي است كه ادبيات . از آلمان بود، مترجم بزرگ شاهنامه، ژول مول. است

عالقة ايتاليايي ها به فردوسي در آن حد است . )71شفا، ص  (تطبيقي را جاني تازه بخشيد
 ).64فرزاد، عبدالحسين، مقاله ص (اند  كه ميدان بزرگي را در ايتاليا به نام او نامگذاري كرده

از اشعار ، اي استقالل طلبانة خود به منظور رهايي از سلطة انگلستانها در حركته هندي
  : خواندند جسته اند و با هم اين بيت شاهنامه را مي شاهنامة فردوسي مدد مي

  )65همان، ص (از آن به كه كشور به دشمن دهيم  همه سر به سر تن به كشتن دهيم
همان، (ان جايگاه ويژه اي دارند ييدر ميان اعراب و اروپا، احمد شاملو و فروغ فرخزاد

در خارج از ايران استاد دكتر محمد محمدي با تأسيس فصلنامة ، ناگفته نماند. )66ص 
سهم بزرگي در معرفي تطبيقي ادبيات فارسي ايفا نموده ، در لبنان» الدراسات األدبيه«

استاد ، يجالل الدين هماي، اين فصلنامه با نوشته هايي از دكتر محمد محمدي. است



الدراسات االدبيه، شماره هاي (گرديده است مزين مي... فروزانفر و فؤاد افرام البستاني و 

  ).گوناگون

رشتة ادبيات تطبيقي و دروس مربوط به آن در ،  به بعد30در ايران نيز در دهه هاي 
 سال اگر چه اين اقدام مهم ادامه پيدا نكرد و از. چند دانشگاه مهم كشور ارائه مي شد

بار ديگر ، اما در چند سال اخير، به طور كلي از حركت باز ايستاد،  شمسي به بعد1357
توجه به مبحث و جايگاه ادبيات تطبيقي در دانشكدههاي ادبيات دانشگاههاي كشور و 
در ميان استادان ادبيات مطرح گرديده است و كم و بيش كارهايي نيز صورت گرفته و 

ايجاد رشتة ادبيات تطبيقي در دانشگاه شهيد ، ز جملة آنهايا در شرف انجام است؛ ا
همچنين ضرورت دارد از . باهنر كرمان است كه گزارش مختصر آن در ادامه خواهد آمد

باالخص ادبيات تطبيقي ، تواند در پيشبرد ادبيات تطبيقي اقدام مهم ديگري نيز كه مي
ضوع مهم راه اندازي فصلنامه ايران و عرب نقش مهمي بازي نمايد ياد نمايم و آن مو

اين نشريه علمي . استدر دانشگاه شهيد باهنر كرمان ) ادبيات تطبيقي(علمي پژوهشي 
مندان به ادبيات تطبيقي  هپژوهشي هم اكنون آماده است تا اولين شماره خود را به عالق

اين نشريه با مجوز رسمي وزارت علوم از اعتبار علمي پژوهشي . معرفي نمايد
  .   ردار استبرخو

  

  ادبيات تطبيقي در جهان معاصر عرب

بي ، اگر از گذشتة تاريخي ادبيات تطبيقي در نزد عرب زبانان با قدري تسامح بگذريم
دو سه دهه بعد از پايه گذاري آن در ، ترديد ادبيات تطبيقي در جهان معاصر عرب

معاصر عرب در ميان پژوهشگران » خليل هنداوي«شايد مرحوم . آغاز گرديد، غرب
را كه معادل » ادبيات تطبيقي«يا همان » األدب المقارن«نخستين كسي باشد كه اصطالح 

، در ميان اعراب متداول نمود،  بود"Litterature-Compareé"ترجمة فرانسوي اصطالح 
 ميالدي انجام داده 1936قاهره در سال » الرساله«او اين كار را طي مقاله اي در مجلة 

  ).47 ص الخطيب،(است 



اختالف ديدگاههايي ، البته در باب آغازگر مبحث ادبيات تطبيقي در جهان عرب
اين آغاز گر را مرحوم خليل هنداوي مي دانند  طور كه گفتيم عده اي همان. وجود دارد

 با 1935-1937همان كسي است كه در فاصله سالهاي ، فخري ابوالسعود، و عده اي هم
به مقايسه ادبيات انگليسي و عربي و ، مصر چاپ مي كرد» هالرسال«مقاالتي كه در مجله 

در پژوهشهاي خود روابط  اما او عموماً، به بيان شباهتها و تفاوتهاي آنها مي پرداخت
  ) 60يوسف نجم، ص . (گرفت تاريخي را كه شرط مهم در ادبيات تطبيقي است ناديده مي

ر ادبيات تطبيقي در جهان اگر چه عده اي هم روحي خالدي فلسطيني را بنيان گذا
  .عرب مي دانند

» دارالعلوم«توجه جدي به ادبيات تطبيقي مورد توجه ، 1938هم چنين در سال 
تهايي را به همين منظور به غرب و اروپا اعزام أقاهره قرار گرفت و اين موسسه هي

  .نمود
نشان ي نخستين توجه ها را به ادبيات تطبيق، مصري ها در ميان اعراب، با اين همه

را مصري ها يا » األدب المقارن« بيشتر كتابهاي مرتبط با حوزة ادبيات تطبيقي يا دادند،
. خود تأليف كرده و يا آن ها را از زبان هاي اروپايي و غربي به عربي ترجمه نموده اند

كويت و حتي ، اردن، مراكش، تونس، الجزاير، سوريه، كشورهاي لبنان، البته بعد از مصر
اند و در دانشگاههاي خود واحد ها و دروسي را  به ادبيات تطبيقي توجه نمودهيمن هم 

   . اند كردهدر اين زمينه ارائه 
بيشتر سمت و سوي اروپايي و غربي دارد؛ اگر چه كم ، ادبيات تطبيقي در ميان اعراب

 در .و بيش در زمينة ادبيات تطبيقي ايران و عرب هم كارهاي قابل قبولي ارائه نموده اند
جهان معاصر عرب هم نامگذاري ادبيات تطبيقي در شروع كار با تعدد عناوين مواجه 

محمد . ياد كرد» األدب المقارن«از آن با عنوان ، 1936خليل هنداوي در سال . گرديد
نقد «و عزّالدين مناصره با عنوان » تاريخ تطبيقي ادب«غنيمي هالل مصري با عنوان 

اگر چه در ميان اعراب معاصر هم همان اصطالح معروف . دان از آن نام برده»تطبيقي
  .  عنوان اصلي گرديده است»  األدب المقارن«



تاريخ علم «افرادي مانند روحي خالدي مؤلف كتاب ، ن عرب زبانادر ميان معاصر
األدب «محمد غنيمي هالل مؤلف ، »األدب عند األفرنج و العرب و فيكتور هوجو

محمد عبدالسالم ، »دراسات في األدب المقارن«جمعه مؤلف بديع محمد ، »المقارن
، »المثاقفه و النقد المقارن«عزّالدين مناصره مؤلف ، »في األدب المقارن«كفافي مؤلف 

منهل الوراد في «قسطاكي حمصي مؤلف ، »آفاق األدب المقارن«حسام خطيب مؤلف 
من «نجيب عقيقي مؤلف ، »في االدب المقارن«عبدالرزاق حميده مؤلف » علم األنتقاد

نظري منظم، (»التيارات االدبيه بين الشرق و الغرب«و ابراهيم سالمه مؤلف » االدب المقارن

 البته سعيد علوش وگروهي ديگر از جمله در .توان نام برد را مي) 10مقدمه مترجم ص 
بيات نقش مهمي در پيشبرد اد» االدب المقارن«راس آنها عطيه عامر استاد مصري مولف 

توان از نقش مترجمين معاصر  همچنين نمي. اند تطبيقي در جهان عرب بازي نموده
هاي بسيار  يادمان نرود كه ترجمه از حوزه. عرب در پيشبرد ادبيات تطبيقي غافل ماند

از » سوزان پاسنت«مهم تحقيق در ادبيات تطبيقي است و حتي گروهي از جمله 
ترين محورهاي  ترجمه پژوهي امروزه يكي از مهم .استقالل آن سخن به ميان مي آورند

اين موضوع در مكتب فرانسه اهميتي ثانوي داشت و ، پژوهش در ادبيات تطبيقي است
اثر » ايلياد«اعراب معاصر ، ترديد بي. شد در ذيل واسطه و واسطه پژوهي بررسي مي

د رامي و را با ترجمة احم» خيام نيشابوري«، هومر را با ترجمة سليمان البستاني
البته اين مساله جهت عكسي هم . را با ترجمة بنداري شناخته اند» شاهنامة فردوسي«

دارد؛ يعني كتابهاي ترجمه شده از عربي به زبانهاي اروپايي و غير آن هم همين نقش را 
يان با ادب عربي عموماً از طريق همين ترجمه ياند و ناگفته نماند آشنايي اروپا ايفا كرده
ان«از همين طريق است كه . ر گرديده استها ميسمنويسنده و شاعر معاصر » غاده الس
يان و كشورهاي مختلف اروپايي قرار ياشعار و نوشته هايش مورد توجه اروپا، سوري

دو شاعر ، ادونيس و معين بسيسو،  افرادي چونو از همين طريق است كه. گرفته است
وپايي شهرت بيشتري دارند تا در در كشورهاي ار، معاصر عرب و گروهي ديگر

  )67فرزاد، ص . (كشورهاي عربي
  



  ن در رواج ادب تطبيقيانقش ترجمه و مترجم

ترجمه بي ترديد از مهم ترين عوامل شكل گيري ادبيات تطبيقي به معناي امروزين آن 
 با ادبيات و زبان ملتها اصوالً امكان آشنايي،  چرا كه اگر متون ترجمه نشده نبودند؛است
قصد ما در اين مختصر بيان تاريخ ترجمه نيست ولي جهت .  فراهم نمي شد ملتها ديگر

اما تا آنجا كه به ادبيات ايران و ، مزيد اطالع بايد گفت ترجمة تاريخ دور و درازي دارد
قبالً به حضور . اين داستان از دورة قبل از اسالم رواج پيدا كرد، گردد عرب بر مي

البته ايرانيان عربي داني هم ، ر پادشاهان ساساني اشاره كرديممترجمان عرب در دربا
 -كه تحت الحماية ايران بود -به ويژه حيره ، وجود داشتند كه در سرزمينهاي عربي

 گفتار و آثار ايشان را به حسب نياز و ضرورت به پارسي باستان شفاهاً يا ،حضور داشته
  .كردند ميكتباً ترجمه 

: داستاني پيرامون بهرام گور دارد كه مضمون آن چنين است، د خو»غُرر«ثعالبي در 
او عالوه بر . بهرام گور در جوار شاهان لخمي و در كنار نعمان و منذر سوم رشد نمود«

. »نبطي و يوناني هم تبحر داشت، هروي، هندي، در عربي، دانستن زبان عربي و فارسي
  ). 1/261براون، ، : ، نيز نك4ثعالبي ، ص (

چون او . اي شدت داشت كه نجباي ايران از او شكوه داشتند له به گونهأ مساين
 و نيكلسون، 1/07طبري، (. آداب و ظاهرو پوشش اعراب را در خود به نمايش مي گذاشت

  ). 41ص 

ايرانيان در باب خلوص زبان خود خيلي وسواس داشته اند «:  ادوارد براون مي گويد
به ) ص(ساتراپ ايران در يمن به عهد پيامبر ،  خسروو به اين سبب بوده است كه خّرة

   ).1/262براون، . (به ايران باز خوانده شداش  دليل عرب مĤبي
 ولي در بطن خود حكايت از ،گزارش فوق اگر چه موضوع آن چيز ديگري است

البته داستان ترجمه . مترجم بودن خرّه خسرو و تأثيرپذيري فراوان او از ادب عربي دارد
اما به هر جهت ترجمه و مترجمان هم از ، ديگري است و مقصود اين مقال نيستبحث 

توان نقش آنها را در پيشبرد  اند و نمي عناصر اصلي شكل گيري ادبيات تطبيقي بوده
يادمان نرود كه اروپاييها خيام . ادبيات عموماً و ادبيات تطبيقي خصوصاً ناديده انگاشت



د و عرب ها با ترجمة احمد رامي و دهها ترجمه ديگر را با ترجمة فيتز جرالد شناختن
  ...بكار و ، عربي از قبيل ترجمه هاي عرّار

  پيشگام در تاسيس رشته ادبيات تطبيقي : دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

در معناي ، ادبيات تطبيقي در جهان و به ويژه در ايران، همان گونه كه پيشتر بيان گرديد
 اما وقتي از ادبيات تطبيقي به ؛دور و درازي برخوردار استاز سابقة ، غير علمي آن

بي ترديد سابقة آن در ، آيد عنوان يك رشتة تخصصي و دانشگاهي سخن به ميان مي
چند دهه قبل از انقالب ، با بررسيهايي كه صورت گرفت. ايران چندان زياد نيست

دروس و ، اههاي ايران در پاره اي از دانشگ، ) شمسي1317حدوداً سال ( اسالمي ايران
گرديد و مرحوم دكتر فاطمه سياح از  واحدهايي تحت عنوان ادبيات تطبيقي ارائه مي

 انادتاما بنا به داليل متعدد از جمله فقدان اس. پيشگامان ارائه اين دروس بودند
عدم احساس نياز مبرم به دروس ادبيات تطبيقي و فقدان برنامه ريزي دقيق ، متخصص

ديگر ارائه نشدند و تقريبا كل موضوع به دست فراموشي سپرده شد و با اين درسها 
اما مدتي بعد از انقالب اسالمي ايران  .ي تعطيل گرديدكلّه وقوع انقالب اسالمي ب
به ، هاي علوم انسانيمباحثي در زمينة تخصصي كردن رشته، بخصوص در دهه اخير

حتي چند همايش . شجويان شايع گرديدويژه رشتة ادبيات فارسي در افواه اساتيد و دان
در ، از جمله به همت دكتر منصور رستگار فسائي؛ هم در اين رابطه برگزار شد

اگر چه اين . همايشي در دانشگاه شيراز بدين منظور برگزار شد، 1380ارديبهشت سال 
اما هنوز متاسفانه جزئي ترين اهداف آن هم محقق ، همايش ارزشمندي بود، همايش
اعضاي هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي ، به دنبال چنين مباحثي. است نشده 

بر آن شدند تا اقدامي اساسي را مد ، فارغ از هر همايشي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
اي مأمور  كميته، بعد از بررسيها و مطالعات فراوان، در اين راستا. نظر خود قرار دهند

ميته حدود دو سال كارهاي مطالعاتي و بررسيهاي همه اين ك. بررسي بيشتر موضوع شد
توان رشته اي با عنوان ادبيات  نتايج كار كميته اين شد كه مي. جانبة خود را به پيش برد
چرا .  عربي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تعريف نمود–تطبيقي با گرايش فارسي 



، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي ،كه ملتهاي مسلمان ايران و عرب از جهات گوناگون ديني
و اين چيزي است ، ارتباط تنگاتنگي با يكديگر داشته و دارند... جغرافيايي و ، سياسي
دانند؛ از  اي از پژوهشگران معاصر اروپايي هم آن را شرط ادبيات تطبيقي مي كه عده
 مورد آنها اعتقاد دارندكه دو ادب. پل هازار و سيمون ژون، گيار ژان ماري كاره، جمله

تطبيق بايد حتماً ارتباط تاريخي با يكديگر داشته باشند و بدون داشتن ارتباط تاريخي 
 و بسيار روشن است كه وضع ادب عربي .)25كفافي، ص (امكان تأثير و تأثر وجود ندارد 
ادبيات غني و با ارزش فارسي ونيز زبان فارسي در طول . و فارسي اين گونه بوده است

البته عكس اين ، پيوسته در ارتباط با زبان و ادبيات عربي بوده است ،عمر طوالني خود
عنوان ادبيات تطبيقي با ، بر اين اساس. قضيه هم به شكل پررنگ وجود داشته و دارد

اقدامات قانوني براي اخذ مجوز از سپس، . مشخص گرديد» فارسي و عربي«قيد 
وين كليات و اهداف و وزارت علوم و تحقيقات آغاز گرديد و گروه بعد از تد

 سال به سهسرفصلهاي رشتة ادبيات تطبيقي و با طي فراز و نشيبهاي فراوان كه حدود 
مجوز ، 1386همه مراحل قانوني را پشت سر نهاد و سرانجام در زمستان ، طول انجاميد

رسمي تاسيس رشتة ادبيات تطبيقي را از وزارت علوم دريافت نمود و بالفاصله از 
  دانشجوي10 تقاضاي پذيرش 1387براي مهر ماه ،  سنجش كشورطريق سازمان

،  اين ترتيب گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كرمانهب.  ارشد را نمودكارشناسي
به ايجاد رشتة ادبيات تطبيقي در ، نخستين گروه علمي است كه بعد از انقالب اسالمي

اعث گرديده تا ديگر مراكز ب، اين شروع مبارك. گرايش فارسي و عربي پرداخته است
 و بي ترديد در كننددانشگاهي كشور هم اقدامات خود را براي ايجاد اين رشته آغاز 

. اين رشته جايگاه واقعي خود را در دانشگاههاي ايران پيدا خواهد كرد، چند سال آينده
ر رشته اي كه از هم اكنون با اقبال شورانگيز دانشجويان مواجه گرديده است و آن طو

  .  استشدهماية دلگرمي وايجاد نشاط در آنها ، كه خود ابراز مي دارند

  نتيجه گيري

  : از مجموع بحثهاي مندرج در اين مقاله مي توان نتايج ذيل را به دست داد



ادبيات تطبيقي در ايران در شكل غير علمي آن از قديم االيام وجود داشته است البته  - 
يد اين موضوع به شكل غير آ متون كهن عربي برميطور كه از  در ميان اعراب نيز آن

علمي اش مورد توجه بوده است شايد بتوان گفت كه جاحظ بصري از نخستين كساني 
خود به مقايسه فرهنگها و ادبيات ملل هند و ايران »  البيان و التبيين«  كه در كتاباست

  .پرداخته استو عرب و روم 

ت فارسي و عربي از يكديگر از دوره هاي قبل از تطبيق ادبي و يا تأثير پذيري ادبيا - 
 در ؛اسالم شروع شد و در هر دوره با فراز و نشيبهاي گوناگوني مواجه گرديده است

، دوره اي كمتر و در دوره اي بيشتر شده و در دوره هايي هم به نقطة اوج رسيده است
 . اگر چه اسم و عنوان ادبيات تطبيقي را نداشته است

اين امر به ويژه با فرانسويان . پيشگامند، ر ايجاد ادبيات تطبيقي به سبك نويناروپاييان د - 
شروع شده و در ادامة كار در آلمان و امريكا و بعضي از كشورهاي ارپاي شرقي با جديت 

 .تمام تا به امروز ادامه دارد 

ادبيات تطبيقي در جهان معاصر عرب جايگاه با سابقه تر و محكم تري نسبت به  - 
اگر چه نگاه جهان عرب در دورة معاصر در زمينة . يات تطبيقي در ايران معاصر داردادب

 عربي نيز از –اما با اين حال محور فارسي ، ادبيات تطبيقي غالباً معطوف به غرب است
، طه ندا،  به عنوان مثال پژوهشهاي غنيمي هاللاست؛اهميت خاصي برخوردار 

... حسين مجيب المصري و ، صالح فضل، لدينمحمد سعيد جمال ا، عبدالسالم كفافي
 .    و از اهميت خاصي برخوردارند هستندهمگي از اين دست 

ايجاد رشتة ادبيات تطبيقي در مقاطع ارشد و دكتري در دانشگاههاي ايران ضرورتي  - 
 دانشگاه شهيد باهنر كرمان در اين زمينه تالش. است كه از آن گزير و گريزي نيست

 . ا تجربه كرده استرآميزي  موفقيت
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