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 مقدمه  -1-1

 ال قضاوت کنیم، باید بگوئیم که او نی  به داستان گوشتی انسان نئاندراگر از روی شك  جمجمه 

ها یا و کوفته و پس از مبارزه با ماموتی اولیّه، آدمی بوده ژولیده مو، که خسته سپرده است. شنوندهمی

تنها چی ی که او را داده و زنان به داستان گوش میو چُرت تهنشسهای پشمالو، در کنار آتش میرگدنک

 (.5931 )فورستر،؟ «بعد چه خواهد شد»داشته، انتظار داستان بوده است: بیدار نگه می

لی  روایی داستان و متن معرفی به عنوان الگویی عملی در تف« روایت شناسی»در این پژوهش، 

ین رویكرد در بررسی شود؛ که ابررسی می -دو رمان -آن در های رویكرد روایت شناختیشود و مؤلوهمی

. آوردمی رای تفلی  داستان و متن فراهمهای داستانی، زمینه و الگوی منظمی را بساختار روایت

در رمان   «ژرار ژنت»و « تزوتان تودوروف»نظریات  بر مبنای شناسینقد و بررسی روایتهمچنین 

که از نویسندگان  فته است. رضا قاسمی و نجی  مفووورد توجه قرار گرنویسی معاصر ایران و مصر مو

وند، از نخستین نویسندگانی شیات معاصر فارسی و عربی مفسوب میصاح  سبک و تأثیرگذار در ادب

-جه نشان دادهی جریان سیّال ذهن و خلق رمان چند آوایی توّور هم مان، به شیوههستند که تقریباً به ط

چندان مشهود نیست. به  ،عرب زبان یمورد بررسی از نویسنده ی چند آوایی در رمان ه شیوهاند. که البت

-که از مشهورترین آثار هر دو نویسنده مفسوب می وراجی روی نی و  همنوایی شبانههر روی با بررسی 

نی  از لفاو  هاییهای مشترک، مشابهتای درونمایهم این دو اثر عالوه بر وجود پارهیابیمی شوند، در

ها با یكدیگر دارند؛ امّا برای مشخص کردن می ان و علّت خوردگی حوادث و شخصیتساختار روایی و گره

تاب با ترین عناصر داستان را در دو کق، شاخصشباهت، نیاز است با استواده از اب ار مقایسه و تطبی

 -ساختاری هایر، مشخصهمنظو . بدیننمودرا مشخص  اثراط دو ی ارتبحلقه یكدیگر سنجید و سپس
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، «روایت»ی مؤلوهتوان گوت: میشوند. مفتوایی  دو اثر با هم مقایسه میهای مشخصه همچنین روایی و

ات داستانی، خاصه ادبیات ترین مباحثی است که در نقد و بررسی ادبیّدیترین و کاربریكی از اصلی

بسیار مبرم و ضروری  قاب  توجّه بوده و گیرند،یقرار ممدرن مدرن و آثاری که در ذی  ادب پست داستانی

و « روایت»، از جمله آثاری هستند که از بُعدِ ی مذکورمنتخ  از دو نویسنده هایکما اینكه رمان ؛است

اهمیت  گری، ازگیری شگردهای روایتبه کار از لفاو نی  ، در پرداخت داستان و«شناختیِ روایتروان»

و  موضوع مورد بفث قرار خواهد گرفت تر اینای دقیقبه گونه سوم فص  . درهستند ای برخوردارویژه

دو اثر، وجوهِ تشابه و تواوت در پرداخت روایت و در  شناسیآن است که عالوه بر بررسی روایت سعی بر

  مشخص گردد. تا حدودی های هر دو نویسندهنیوست  مانی

 بیان مسأله -1-2

ات متقاب  ادبیات آن را یافتن تأثیر« ادبیات تطبیقی»نظران در تعریف اح برخی از نویسندگان و ص

، )ندا دانندمی «هابررسی روابط تاریخی ادبیات ملّی با ادبیات دیگر زبان»و یا  یكدیگرمل  مختلف بر 

ف بیانی های مختلها و موضوعات، زمانی در تصاویر و قال ی واژهگاهی در حوزه»ثیرات این تأ .(21: 5939

یرامون یک موضوع انسانی ی احساسات و عواطوی است که از ادیبی به ادی  دیگر پو گاهی نی  در حوزه

نظران ایرانی نی  از میان منتقدان ادبی و صاح  (.22)همان: «سازدمی شود و اورا متأثّرمنتق  می

سبات بین ادبیات مل  و اقوام ی روابط و منا کوب ادبیات تطبیقی را پژوهش در حوزه عبدالفسین زرّین

خواند. از نظر  ها می ی این رشته را ناظر بر مبادالت و تعامالت فكری و ادبی ملّت مختلف جهان و پژوهنده

نظر پژوهشگر و نقّاد است، خود اثر ادبی نیست بلكه تفقیق  در یک پژوهش ادبیات تطبیقی مورد او آنچه

کوب ادبیات تطبیقی  ی، زرّیندر ادب قوم دیگر است. به طور کل میدر چگونگی تجلّی و بازتاب اثر ادبی قو

را حاص  اخذ و اقتباس موارد و مضامین آثار ادبی اقوام مختلف از یكدیگر و سپس اِعمال تصرّف و تدبیر 

 (.521: 5923کوب،  ین)زرّداند  در آن می

در اواسط  [ادبیات تطبیقی]این مبفث »گوید: می بین جام جهانعلی اسالمی ندوشن نی  در مفمّد

( Litte'ratureCompare'eآمد و نخستین کسی که اصطالح ادبیات تطبیقی ) در فرانسه پدید قرن نوزدهم
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 .(913:5932)اسالمی ندوشن، «(، نقّاد و شاعر معروف فرانسوی بود5323 -5311کار برد، سنت بوو ) را به

شام  بررسی موارد مشابه در ادبیات  قلمرو آن، »...گوید: وی همچنین از قلمرو ادبیات تطبیقی سخن می

دوّم از ]...[  و  تواند صورت گیرد: یكی از حیث موضوعکشورهای مختلف است. این مقایسه از دو جهت می

 .(913)همان :« حیث اندیشه و احساس

ز دو جهت قاب  ی ادبیات تطبیقی ا توان گوت: دیدگاه اسالمی ندوشن درباره با این توضیح می

گوید، با تعریف  ادبیات تطبیقی می  ی علی اسالمی ندوشن درباره آنچه مفمّد»اعتناست زیرا از سویی، 

ی فراملیّتی و بیان دلی  این  پیش، تواوت بنیادین دارد. وی ضمن اظهار ضرورت از وجود این رشته

خواند. گوتنی است تعریوی که  میهای دیگر  را مقایسه و سنجش ادب ملّی با ادب سرزمین ضرورت، آن 

دهد، البته در راستای همان ضرورتی است که برای بودن آن  اسالمی ندوشن از ادبیات تطبیقی ارائه می

کند؛ به نظر وی شرط رسیدن به درکی دُرُست از ادب ملّی، حصول آگاهی از آثار معروف ادب  ذکر می

ی  کند و دلی  آن را وجود شبكه می ب خود بازترجهانی است که آشنایی با آن چشم ما را به روی اد

دکی و از سویی دیگر با ان (.222: 5932اسالمی ندوشن، ) «داند ی ارتباطات جهانی می سویه  گسترده و همه

تواند هم به مقایسه و سنجش صورت یا فرم آثار ادبی  که ادبیات تطبیقی میتوان دریافت  تأمّ  در آن می

های ساختگرایانه  قی مفتوا و پیام درونی آنها بپردازد. بدیهی است که در بررسیبررسی تطبی  و هم به

ساختارهای زبانی و ی  کند، مقایسه های ادبیات تطبیقی را دوچندان می آنچه ارزش تطبیقی پژوهش

گونه  همسان است. بنابراین در اینمفتوایی مشترک و یا یک نوع  ادبی شگردهای ادبی در ارتباط با 

 نماید. ژوهش تطبیقی، شرطی الزم و بجا میها نی  در پیشبرد یک پ ها، اختالف زبان بررسی

ی تقسیم کرد که ی کلّتوان به شش حوزهی قلمرو پژوهش در ادبیات تطبیقی را میبه طور کلّ

 ،مضامین ؛انواع ادبی ؛های ادبیانیها و جرمكت  ؛های ادبی(عبارتند از: روابط ادبی)تأثیرات و شباهت

: 5931فتفی و مفرمی، ) ادبیات تطبیقی و ترجمه ؛ها ادبیات تطبیقی و سایر دانش ؛هاتیپو  های غال مایه

قلمرو آن، »شده است:  همچنین، از سویی در تعیین قلمرو ادبیات تطبیقی گوتهاز انوشیروانی(.  به نق  22

ر، از میان انواع ادبی، داستان است و از سوی دیگ« شام  بررسی موارد مشابه از حیث اندیشه و احساس
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ی یک داستان خالق  و نویسنده« شود نمایش کوششی است که سازگاری افكار و عواطف را موج  می»

آن است ی  ی زندگی و فلسوه خود دربارهاز اندیشه و احساس تصویر عینی و تجسّمی 

ین ترپذیر و داستانی، یكی از قیاس توان گوت: ادبیات روایی رو با اطمینان می  از این (؛92:5931)میرصادقی،

های پژوهش در ادبیات  حوزه  -تواند یكی از پربارترین زیر انواع در میان انواع ادبی است و به تبع می

ترین نوع ادبی  ترین و پُرمخاط  ترین، رایج یمیداستان، قد :شمار آید. اصوالً شاید بتوان گوت تطبیقی به 

های اساسی  گمان، در ساختار انواع داستان در جهان، شباهت رو بی  از این های جهان است و تدر میان ملّ

 توان یافت. می

درست توالی حوادث است که داستان  ی روس، داستان، روایتِ گرایان(  ها )شك  باور فرمالیست بنابر

شده از   م درکدهد. به بیان دیگر، داستان، مواد خا می نویس ترتی  واقعی آن را در روایت پیرنگ تغییر 

های خاص و باز آفرینی حوادث، آن را به  نویس با گسترش ادبی آن یعنی گ ینش حوادث است که داستان

 (.91همان: )رساند  می« سطح متن »یا « پیرنگ»نظم 

شناسی  ی نظریه و دستور زبان روایت و یا روایت های داستانی در حیطه بررسی نظام حاکم بر روایت

تار و دستور ی ساخ ی روایت، علم مطالعه شناسی یا نظریه رو روایت  شود. از این طرح میم ادبیات داستانی

شرح مستدل ساختار روایت، عناصر »ی ادبی  ی ادبی است و نظریه هاست؛ نوعی نظریه زبان حاکم بر روایت

 (. 9: 5333)چتمن، « های داستان است بندی و نظم و نسق مؤلوه سرایی، ترکی  داستان

بار ت وتان تودروف  است که نخستین  narratologieی فرانسوی  ی واژه شناسی، ترجمه ی روایت اژهو

کنان هم  -شناسی، به زعم ریمون کرد. در واقع روایت ( معرّفی5323)دستور زبان دکامرون آن را در کتاب 

توان  ای را که ضمن آن می وهیدهد و ... ]هم[ ش های داستانی ارائه می شرحی از نظام حاکم بر تمام روایت »

: 5933 کنان: -)ریمون« کرد  فرد نظامی همگانی مطالعه ی مفصول منفصر به  ها را به من له تک روایت تک

تک  ی بررسی و تفلی   تک ی روایت و از شیوه ها زیر عنوان نظریه از این نظام حاکم بر روایت (؛11

شناختی به ادبیات داستانی یا داستان  روایی یاد   ا رویكرد روایتشناسی ی ها، زیر عنوان نظریه روایت روایت

شناسی است. بنابر  های مهم ساختگرایی برای ادبیات، بفث روایت کنند. در حقیقت یكی از ارمغان می
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توان هر داستان را با توجه به ساختارهای روایی آن تج یه و تفلی  کرد. شناسی، می های روایتروش

روایت در دو سطح داستان و کالم قاب  بررسی است: داستان، آن چی ی است که گوته معنی که  بدین

 ی گوتن آن است. بر همین مبنا سطوح تفلی  روایت به قرار زیر است: شود و کالم نفوه می

 ها و زمینه است که روابط این سه عنصر بسیار متغیّر است. الف( داستان، شام  رویدادها، شخصیت

مان(، شام  پرداخت هنری داستان از طریق سرعت گ ارش رویدادها و موقعیت روای گوت ب( کالم )

 (.21-91: 5932)توالن،  هاست  نسبت به چگونگی نمایش رویدادها، ویژگی و رفتار شخصیت

ها یا نظریات ، به طور ویژه از یكی از دیدگاههای سطح داستان یا روایت در بررسی هریک از مؤلوه

گرفت و واکاوی و تطبیق آثار را    توان بهره ادبیات داستانی می ی ویژه در حوزه  بی، بهمعروف و مشخص اد

 ی آنها به انجام رسانید. به وسیله

 در این پژوهش :

، مارتین توانیم با استواده از نمودار واالس را می« رویدادها»ی پیوستگی مؤلوه هم  ( توالی و به5

،  ی اوج و بازگشایی است ، نقطهی پیداش بفران، آغاز کشمكش ینه، که شام  زمآمریكاییپرداز   نظریه

 (.13:5932،  )مارتین درستی مشخص کنیم به

 کنیم استوادهتوانیم از الگوی عملگرای گرماس  های داستانی می در تفلی  تطبیقی شخصیت   (2

 (.12:5933 )سیدان،

های زمانی و مكانی  عالوه بر نشانه ی داستانی، ، منظور از زمینهای داستانی ( در بررسی زمینه9

 (.523: 5932 توالن،) تواند باشد ها و رفتار آنها نی  می رویدادها، علت یا معلول چگونگی شخصیت

راجر فالر، « دیدگاه روایی»توانیم با استواده از چهارچوب  ( سطح کالم یا گوتمان را در روایت می1

مان بنابر ز (.5923)فالر و دیگران، ناختی است، بررسی نماییم ش های زمانی، مكانی و روان که شام  دیدگاه

تبلور (؛ 99 ا 513:  5331 )ژنت، )نظم(، دیرش)تداوم( و بسامد قاب  بررسی استی تترروش ژنت از سه منظر 

کرد: الف(  کم به سه شیوه بررسی توان دست مكان داستان در سطح مكان متن را بنابر نظرگاه چتمن، می

های  های کالمی مث  ب رگ، کوچک و غیره؛ ب( اشاره به اشیایی که کمیت قیم کمیتکاربرد مست
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 5333)چتمن،  های استاندارد استاندارد دارند؛ پ( مقایسه سایر اشیاء از حیث اندازه، حجم و شك  با کمیت

دیدگاه  توان به وجود چهار نوع ی یک منظره یا یک شخص است، نی  می از منظر راوی، که بیننده (؛512: 

)افخمی و علوی،  ج ئییا  متوالیقای  شد که عبارتند از: دید ایستا ؛ دید متغیّر یا متفرّک ؛ دید کلّی و دید 

ای از دیدگاه روایی راجر فالر، به  مجموعه -عنوان زیر شناختی، بهدر بررسی دیدگاه روان (؛22ا  23:  5932

ادهای یک روایت است: راوی یا یک شخصیت گر روید پردازیم که چه کسی مشاهده این مسأله می

کننده؛ و اینكه چه روابطی بین راوی و شخصیت ها وجود دارد. این دیدگاه را بر اساس نوع راوی  شرکت

 کرد: توان به چهار مقوله  تقسیم داستان می

ه الف( دیدگاه درونی نوع اول: ب( دیدگاه درونی نوع دوم؛ پ( دیدگاه برونی نوع سوم و ت( دیدگا

 (.31: 5932)همان، برونی نوع چهارم 

های یاد شده به بررسی تطبیقی دو  ها و نظریه ما در این پژوهش برآنیم که بر بنیاد اصول، شیوه

، اثری از رضا قاسمی، ها ی ارکستر چوب همنوایی شبانه، اثر معروف ادبیات عرب و نی  وراجی رویرمان 

 پردازیم: در اینجا به معرفی مختصری از این دو اثر داستانی میی معاصر ادبیات فارسی بپردازیم.  نویسنده

ی  زبان مصری است که درباره ی عرب ، نویسنده مفووو های نجی  یكی از رمان وراجی روی نی ،

کشیده اش را به نقد  ی زمانه وضعیت روشنوكری مصر نوشته شده و شرایط سیاسی و روشنوكری جامعه

روی  بر کند که ای از روشنوكران مصری را روایت می ماجرای عدّه است. نویسنده در این داستان

شوند.  هایی روبرو می . آنها در طول مسیر با خطرات و دشواریسواری هستند ی نی  مشغول قایق رودخانه

شوند و پس از این ماجرای  های قایق از هم جدا شود، مرتك  جنایتی می ن دیک است طناب که در حالی

وجدانشان را تسكین   ی این وضعیت، سعی دارند عذاب کردن و گوتگو درباره ، با صفبت تلخ و وحشتناک

ی مصر را به نقد  کند و انفطاط جامعه ی شصت مصر را روایت می دهند. این رمان، تاریخ روشنوكری دهه

 (.5932)مفووو، کشد  می

زبان ایرانی است که  فارس ی ، اولین رمان رضا قاسمی، نویسندهها ی ارکستر چوب شبانههمنوایی 

ی انتشار یافت. این داستان از  در آمریكا منتشر شد و بعدها در ایران اجازه 5332بار در سال  نخستین
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شود و حكایت یک روشنوكر ایرانی است که به فرانسه پناهنده شده و در  می شخص روایت  دیدگاه اول

ه ساکنانش را چند فرانسوی و ایرانی تبعیدی کند ک شیروانی ساختمانی در پاریس زندگی می اتاق زیر

اند. نویسنده واقعیت و خیال را در این داستان به هم آمیخته و ساختاری مالیخولیایی در  تشكی  داده

  رئال و رؤیاگونه است که زمان در آن بهرکرده است. این رمان بیش از هر چی ، رمانی سو  داستان ایجاد

ریخته است که   هم تی خطی و مستقیم ندارد. در واقع یک نوع پازل به ریخته است و داستان روای هم 

های  دارد. این رمان به استناد بسیاری از نظرسنجی ی آخر رمان، منتظر نگه می خواننده را تا صوفه

 (.5931)قاسمی،  ی هشتاد است منتقدان و نویسندگان، بهترین رمان فارسی دهه

 سؤاالت پژوهش -1-3

ها در هر دو اثر چشمگیر و  شناسی، در سطوح تفلی  روایت، کدام مؤلّوه ظریات روایتبر مبنای ن -5

 قاب  انطباقند؟

توان بیان  پیوستگی رویدادها را در این دو اثر در ایجاد پیرنگ آنها، چگونه می تأثیر توالی و بهم -2

 کرد؟

 توان استواده کرد؟ می های داستانی در این دو اثر، از چه الگویی در تفلی  تطبیقی شخصیت -9

 های سطح داستان چیست؟ ی داستانی در بررسی مؤلّوه در این دو اثر، منظور از زمینه -1

 تواند صورت پذیرد؟ بررسی دیدگاه زمانی در تفلی  تطبیقی این دو اثر چگونه می -1

 رد؟یصورت پذ تواند یدو اثر چگونه م نیا یقیتطب  یدر تفل یانمك دگاهید یبررس -2

 اند؟ شناختی اثر خود پرداخته هر یک از نویسندگان در این دو اثر چگونه به نمایش دیدگاه روان -3

 مهمترین انواع مضامین مشترک در این دو اثر کدامند؟ -3

یک از  ی کدام شان، تفت مجموعه های فرمیک)صورتی( و مفتوایی این دو اثر را با توجّه به ویژگی -3

 شمار آورد؟ توان به های ادبی می مكت 

 پژوهشاهداف  -1-4
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 ،دو اثر داستانی از ادبیات فارسی و ادبیات عربهدف این پژوهش واکاوی و بررسی تطبیقی 

های کلی در کنار یكدیگر در چند حوزه از حوزه وراجی روی نی و  ها ی ارکستر چوب همنوایی شبانه

، ها و جریانات ادبی : روابط ادبی، مكت ها عبارتند ازهای ادبیات تطبیقی است. این حوزهقلمرو پژوهش

 هاست.های غال  و تیپمضامین و مایه

 ضرورت و اهمّیت پژوهش  -1-5

ادبیّات هر ملّتی زیباترین نمود اندیشه، ایمان، فرهنگ و تاریخ آن  ملّت است. به بیان دیگر، ادبیّات 

ها و ملّت است که در باشكوهترین زبان ی هرمدارانه های اندیشهی بسیاری از جنبههمواره دربردارنده

یابد و به همین دلی  تواناترین راه در ایجاد آشنایی با اندیشه و تاریخ مردم ها نمود میماندگارترین سخن

 گمان این آشنایی، خود از یک سو ما را در شناخت پیوندها و پیوندهای جهان است و بیدیگر سرزمین

ها و ها، اندیشهشمول آزمونهای همسان و جهانکند تا بتوانیم جنبهمی هایمان با مردم دنیا یاریگاه

احساسات بشری را بهتر بشناسیم و بدین ترتی  در ایجاد صلح و دوستی جهانی گامی نهیم و از سوی 

سازد. ما نی  بنابر این ضرورت، به این میات ارزشمندمان بیش از پیش آگاه دیگر ما را به ارزش ادبیّ

 م.ایپرداخته عربیارسی و ف تطبیقی در دو ادبیّات زنده و پویای جهان  پژوهش

 ی پژوهشپیشینه -1-6

شناسی در دو رمان مذکور تا کنون کاری مستق  در ایران و خارج از در مورد بررسی تطبیقی روایت

مقایسه اوالد »ن ای تفت عنوااز نجی  مفووو در مقالهاوالد حارتنا  امّا رمان ران صورت نپذیرفته استای

مورد مقایسه قرار  5933لسان مبین، شماره دوم، سال  ی، حسین ابوسیانی، مجله«حارتنا و سنگ صبور

 گرفته است.

با سالخ هم مانی هم نوایی شبانه ارکستر چوبها »( تفت عنوان 5939از لیال صادقی)ای در مقاله -

، این سه رمان مورد بررسی تطبیقی 13-19، صص 513، مجله کلک، ش «خانه شماره پنج و بوف کور

 واقع شده اند.
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خت فرخ نیا، فرزانه ، دکتر مهین د«سنگ صبور چوبک و میرامار  نجی  مفووو»بررسی تطبیقی  -

 .(5939) بوریا زاده

راوی و  ( به بررسی کارکرد5933لی  و طاهره جوشكی)کاووس حسین ای از دکترو نی  در مقاله -

ی روایت در این ثیر شیوههای راوی و تأویژگیو   هم نوایی شبانه ارکستر چوبهامان گری در رشیوه روایت

دهد که درک این رفته شده است. این بررسی نشان میرمان بر دیگر عناصر داستان مورد بررسی قرار گ

 پذیر نیست.گری آن امكانآن بدون شناخت راوی و شیوه روایتهای مانند رمان و رمان

 طرح جرایا روش -1-7

از تطبیق منابع مل  و تفلی  مفتوا  ای ویابی به معلومات این پژوهش به صورت کتابخانهدست

 .است خذ ویژه بودهمآع و طریق خواندن مناب
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 مبانی نظری پژوهش
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 ادبیات تطبیقی -2-1

( در عربی است. ( در انگلیسی و )األدب المقارنComparative Literatur)معادل « تطبیقی ادبیات»

شود، علمی است اساساً فرانسوی و به زبان ساده عبارت نی  گوته می« ادبیات همگانی«که گاهی به آن 

 های فرهنگی گوناگونند.ای آثاری که برخاسته از زمینهسهاست از مطالعه و بررسی مقای

ی ازی است از بررسی و تفقیق دربارهای از متون نیست، بلكه چشم اندجموعهادبیات تطبیقی؛ تنها م

 ی یک فرهنگ.ن با دیگر عناصر تشكی  دهندهن گوت ادبیات است و کشف ارتباط آهر چی ی که بتوا

حدوث علم ادبیات تطبیقی مرهون تجدیدنظر در تاریخ ادبیات ملّی بوده و استمرار و بقای آن به نقد 

 ادبی است.

و از روابط ادبی مل  و زبانهای مختلف است، که از « نقد ادبی»ای از در واقع ادبیات تطبیقی شاخه

مهمی از ادبیات است که به بررسی و  ی و در اصطالح حوزه گویدها با یكدیگر سخن میتتعام   میان ملّ

 پردازد.می های مختلفهای بین ادبیات زبانها و ملیّتها و شباهتو تفلی  ارتباطج یه ت

با تعریف جامعی از ادبیات تطبیقی باید گوت: که شاید ب رگترین چالش  اصطالح یا امّا در ارتباط 

چنان که تقریباً هریک از  ؛رائه تعریف جامعی از آن بوده استتطبیقی در طول تاریخ ا تادبیا یرشته

 اند.رائه دادهن ااین رشته تعاریف متعدد، متواوت و گاه متناقضی از آ پژوهشگران 

کوب د که شباهت زیادی به تعریف زرّیندهخسرو فرشیدورد نی  تعریوی ازادبیات تطبیقی ارائه می

ای است از نقد ادبی که از روابط ادبی مل  مختلف با هم و از ادبیات تطبیقی شاخه»گوید: دارد. او می

 (.313: 5939فرشیدورد، ) «گوید...تی در ادبیاتِ ملّت دیگر سخن میانعكاس  ادبیات ملّ

ادبیات تطبیقی داللت و موهومی »نویسد: می خود «یِادبیات تطبیق»در کتاب  ،غنیمی هالل

های یات در زبانو موضوع تفقیق در این علم عبارت است از: پژوهش در موارد تالقی ادب دتاریخی دار
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نقشی که  یطور کلی ارائه و به ادب در گذشته و حال مختلف، یافتن پیوندهای پیچیده و متعددِ

مكات  ادبی و چه های اصول فنّی در انواع چه از جنبه پیوندهای تاریخی در آن تأثیر و تأثر داشته است،

 (.92، 5931)غنیمی هالل، « های فكریاز دیدگاه جریان

ی ادریچه ،برای وانگری ادبیات جهان ادبیات تطبیقی اب اری است»گوت:  توانتعاریف میبا این 

 «است برای دیدن افكار و شنیدن حرفهای آدمها از هر رنگ و نژاد و زبان و ملیّتی.

ی ادبیات است، صورت   فرهنگ، که ویژگی اصلی این گونهی ادبیات تطبیقی، گوتگو و تعامدر سایه

به وجود « جنگ ادبیات»ها و به تبع آن ها، جنگ فرهنگنه تنها جنگ تمدن و بدین طریق پذیردمی

ی آن لی رشد خواهد کرد که ثمره و سایهها یكدیگر را تكمی  خواهند کرد و نهااهد آمد، بلكه فرهنگخو

 (.51: 5932)مقدسی،  بخشدی آدمی را ن هت میفطرت و قریفه

تعریوی  روند، که در ذی  به ارائهشمار میه در ادبیات تطبیقی، فرانسه و آمریكا دو مكت  اساسی ب  

 پردازیم:كات  میاز هریک از این م

 مکتب فرانسوی -الف

ی آورند و وظیوهادبیات به حساب میای از تاریخ فرانسوی، ادبیات تطبیقی را شاخه نظریه پردازان

ر و سایفرهنگ فرانسه  عمدتاً -های مختلفبررسی روابط ادبی بین فرهنگ ،را« پژوهشگر  ادبیات تطبیقی»

گرایی قرن نوزدهم اروپاست، بر یا همان اثبات تأثیر پوزیتیویسمدانند. این مكت  که تفت می -هافرهنگ

 یتطبیقی را مشروط به اثبات رابطه یه مطالعهورزد و هرگونمستندات و مدارک تاریخی اصرار میارائه 

، تطبیق صرفاً وسیله یا روشی برای فرانسوی داند. از دیدگاه مكت  تاریخی بین دو فرهنگ موردنظر می

 .تهای مختلف استمالت و مبادالتِ ادبی بین ملّتبیین تعا

  مکتب آمریکایی -ب

های مختلف، ادبیات ی ارتباطات ادبی بین فرهنگعالوه بر مطالعه مكت  آمریكایی  ادبیات تطبیقی،

تاریخ، فلسوه، ادیان،  :های علوم انسانی و هنرهای زیبا ماننددر ارتباط تنگاتنگ با سایر رشته را تطبیقی 

 بیند. سینما، موسیقی  و سایر هنرها می شناسی، نقاشی،شناسی، پیكرتراشی، جامعهشناسی، رواننزبا
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است؛ بدین معنی  ی جدیدی در مطالعات ادبی ، ادبیات تطبیقی، فلسوه و نظریهاز منظر  این مكت

وار از وحدتی اندامهای مختلف، ت که اج اء آن، یعنی ادبیات ملّتای جهانی و کلیّتی اسکه ادبیات پدیده

 (.2 -93:  5933 )انوشیروانی، و انسجامی یگانه برخوردارند

ی مطالعات ادبیات تطبیقی، بر این باور است که ادبیات (، سردبیر مجله5352-2111آلدریج) اون

های تنگ و روشی که از افق؛ یابی به رویكردهای جدید ادبی استدر واقع روشی برای دست ،تطبیقی

-که روابط بین ادبیات و سایر شاخهتا آنجا  ،رودرافیایی، سیاسی و زبانی فراتر میی، جغهای ملّمفدود مرز

ی دگاه او ادبیات تطبیقی در مطالعهگیرد. بنابراین از دیی و هنرهای زیبا را نی  در بر میهای علوم انسان

های فكری و ایر حوزهارتباط آن با س رود، بلكه بهاز مرزهای ادبیات ملّی فراتر می های ادبی، نه تنهاپدیده

 پردازد.هنری نی  می

ای دیگر و همچنین هبیقی مقایسه یک ادبیات با ادبیاتبه طور خالصه در این مكت ، ادبیات تط

 .(22 -25همان، ) های اندیشه و ذوق بشری استحوزهی ادبیات با سایرمقایسه

 ادبیات تطبیقی یتاریخچه -1 -2-1

های پژوهشگران فرانسوی ها و نوشتهقرن نوزدهم در فرانسه با سخنرانیاز نیمه دوّم ادبیات تطبیقی 

 ( آغاز گردید. فرانسوا ویلمن5311-5321( و ژان ژاک آمپر)5331-5331همچون آب  فرانسوا ویلمن)

ه کار ( در سُوربن ب5352بار به هنگام تدریس ادبیاتِ بیگانه در سال ) عبارتِ ادبیات تطبیقی را نخستین

آن را مبنای کار قرار دادند. امّا  با رونق گرفتن  نقد ادبی در قرن نوزدهم این مطل   برد و موّرخان تاریخ 

نقد مدرن مطرح گردید. شاید اگر راه تفقیق در دو  گذراران (، یكی از پایه5311-5323) توسط سِنت بو

آمد. به هر روی، فرانسه طبیقی هم به دنیا نمیت، ادبیات شدادبی و تاریخ ادبیات  متفوّل نمیی نقد رشته

در پاریس و « ویكتورهوگو»( به مدیریت 5333آن در سال ) یپیشگام این علم است و نخستین کنگره

ادبیات تطبیقی هم به  شناسی . نخستین کتابشد( در همین شهر برگ ار 5311کنگره بعدی در سال )

 در فرانسه منتشر شد. در هرحال « بالدنس پروژه»به وسیله ه و ( تهی5333ّدر )«  پ  بت لویی»کوشش 
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