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  تقدیم به استاد ابوالحسن نجفی
  »خواستم من باشم که می آن«
  
  

  مقدمۀ مترجم
  

پس از پایان تحصـیالت در  . آلمان به دنیا آمد نلدر ک 1925ر در پانزدهم فوریۀ سال وزیگبرت سالمن پرا
 ادبیاتآکسفورد درآمد و از استادان بنام  هبه عضویت هیئت علمی دانشگا 1969دانشگاه کیمبریج، در سال 

خصوص شعر غنایی آلمان،  آلمان، به ادبیاتکتاب در زمینۀ  24او مؤلف . آلمانی و تطبیقی آن دانشگاه شد
مقاالت متعدد او بیانگر دانـش وسـیع او در حـوزة    . اي سینمایی است قی و مطالعات بینارشتهتطبی ادبیات

 87پـراور در  . آشـنا بـود   خـوف کـامالً  چاو با نویسندگانی چون هاینه، کافکا، هافمن و . ت جهان استاادبی
  .ستان فوت کردلدر انگ 2012سالگی در پنج آوریل سال 

 1857قولی از سخنرانی چهـاردهم نـوامبر    پراور نقل ت ادبی تطبیقیدرآمدي بر مطالعانقطۀ آغاز کتاب 
  :گوید متیو آرنلد در دانشگاه آکسفورد است که می

  با سیر ارتباط آن ی بدون شناختادبیاتهیچ رخدادي، هیچ . جا نمونه و مثالی هست جا ارتباط است، همه همه
  .شود فهمیده نمی درستی بهها ادبیاترخدادها و 

او کـه بـه   . کنـد  حجم ولی پربار خود را با همین فرضیه آغـاز مـی   اد دانشگاه آکسفورد کتاب کماین است
پـذیر   دانست که شناخت کامل خود بدون شـناخت دیگـري امکـان    خوبی می ورزید به آلمانی عشق می ادبیات
هتر بشناسد و هـم  تا هم خود را ب تطبیقی ضرورتی علمی براي ادب و فرهنگ ملی بود ادبیاتبراي او . نیست

  .دیگري را
ات هاي عمـدة   رنه ولک تأثیر بسیاري پذیرفته است نظریه ادبیاتنظریۀ پراور که از کتاب  تطبیقـی   ادبیـ

کنـد و روش تحقیـق هـر حـوزة نظـري را بـا ذکـر مثـال و          در این کتاب مطرح میدر ده فصل زمان خود را 
تطبیقی یعنی  ادبیاتترین حوزة پژوهش  او از وسیع .کند توضیحات کافی و روشن براي خوانندگان تشریح می

ات هاي جدیـدتر   حوزهبه کند و با دقتی عالمانه خواننده را  تأثیر و تشابه ادبی شروع می تطبیقـی یعنـی    ادبیـ
و نقـد ادبـی   » بنـدي  مکـان «هـا، سـاختار،    ها، ژانرها، مکتبهـا و دوره  نمونه ونها و پیشمترجمه و اقتباس، مض

از نوآوریهـاي پـراور اسـت کـه توجـه جـدي       » بنـدي  مکان«برخی مباحث این کتاب مانند . دشو رهنمون می
به همین دلیل این کتاب تا سالیان دراز در دانشگاههاي معتبر غربی به مثابۀ مـتن  . تطبیقگران را جلب نمود

ک و ماندگار این گرفت و هنوز هم در زمرة کتابهاي کالسی تطبیقی مورد استفاده قرار می ادبیاتدرسی رشتۀ 
  .شود رشته محسوب می

نوشته شده حال براي خوانندگان غربی تـازگی نداشـته    1973گرچه ممکن است این کتاب که در سال 
تـرین   اصـلی . تطبیقی در ایران به دالیلی چنـد مفیـد اسـت    ادبیاتمندان  باشد، ولی براي دانشجویان و عالقه

ایـم   مثابۀ رشتۀ تحصیلی غفلت کرده تطبیقی به ادبیاتن دهه از ایران در طول چندیدلیل این است که ما در 
ومرج نظري و روش تحقیق در قلمـرو   اکنون با هرج لذا هم. ایم و به صورت تخصصی و منسجم به آن نپرداخته
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شـرفت  پیمنـد   رو هستیم و از آنجا که هیچ دانشی بدون نظریه و روش تحقیق مشخص و نظام این دانش روبه
اي  این کتاب مفید و مختصـر پنجـره  . رجمۀ کتابهایی از این دست ضرورتی علمی و فرهنگی استکند، ت نمی

آید و هم دانشـجویان   کار دانشجویان این رشتۀ تخصصی می ی که هم بهقتطبی ادبیاتاست براي نگریستن به 
  . هاي علوم انسانی به صورت عام فارسی و خارجی و رشته ادبیات

دهها کتاب مشابه دیگر براي ترجمه به فارسی انتخاب شده است، گسست نظري این کتاب که از میان 
ایـن، کتـاب    بـر   عـالوه . کند کم تا دهه هفتاد میالدي، پر می و روش تحقیق موجود را تا حد زیادي، دست

هـا و   موجز و در عین حال جامع است و تقریباً دربرگیرندة تمام نظریـه درآمدي بر مطالعات ادبی تطبیقی 
  .تطبیقی است که یک دانشجوي کارشناسی ارشد و دکتري به آن نیاز دارد ادبیاتوشهاي تحقیق بنیادین ر

ات ها و روشهاي تحقیـق   رغم دانش وسیع ادبی پراور، او براي توضیح نظریه علی تطبیقـی نـاگزیر از    ادبیـ
ها براي خواننـدة ایرانـی    این نمونهز برخی ا. ملل اروپایی که با آنها آشنا بوده مثال و نمونه آورده است ادبیات

لـذا، مترجمـان   . افزایـد  حات کتاب مـی فبه تعداد ص کند و صرفاً ناشناخته است و کمکی به درك مطلب نمی
در ترجمـۀ خـود    طالـب ها را در عیِن حفظ وحدت و انسـجام م  گونه نمونه کتاب حاضر صالح دانستند که این

  . خالصه یا حذف کنند
متن درس دانشگاهی در نظر گرفته شده، بعد از هر فصل تعدادي سؤال براي بحث  چون این کتاب براي

ر فصـل  هـ پاسخ به این سؤاالت و بحث دربارة آنها نه تنها به درك نکـات اصـلی   . در کالس افزوده شده است
ی هـای  نـه توانند براي هر نظریه و روش تحقیـق نمـو   کمک خواهد کرد بلکه دانشجویان با راهنمایی استاد می

دانشـجویان راه و   سان، بدین. سایر مللی که با آن آشنا هستند ارائه دهند ادبیاتفارسی و  ادبیاتکاربردي از 
تواند راهنماي خـوبی بـراي انتخـاب موضـوع      آموزند و کتاب می تطبیقی را بهتر می ادبیاتروش پژوهش در 

مطالعۀ بیشتري دارند عـالوه بـر منـابع نویسـندة     خوانندگانی که تمایل به براي . نگر باشد هاي بومی نامه پایان
کتاب که در پایان هر فصل آورده شده است برخی توضـیحات فارسـی و عنـوان منـابع و اسـامی اشـخاص و       

توضیحات نویسنده در پایان هر فصل در . یز در پانویس آورده شده استناصطالحات تخصصی ادبی به التین 
  .قالب آمده است

. اي داشته است همواره در تعامالت و ارتباطات فرهنگی بین ملل مختلف نقش عمدهبدون تردید، ترجمه 
خوشبختانه اخیراً این تالشها در ایران بیشتر شده است و امید است با ترجمۀ کتابهاي ارزشـمند علمـی ایـن    

ي تـر  تطبیقی در فضاي دانشگاههاي ایران مجال رشد و گسـترش عمیـق   ادبیاتشاخه از دانش بشري رشتۀ 
در آثـار بعـدي   . تدریج منتشر خواهد شد هایی است که در آینده بهباین کتاب اولین اثر از مجموعه کتا. بیابد

  . ها و روشهاي متأخر نیز خواهیم پرداخت این مجموعه به نظریه
ات در پایان ذکر این نکته ضروري است که ترجمۀ ایـن کتـاب بخشـی از فعالیتهـاي علمـی گـروه        ادبیـ 

دریـغ ریاسـت فرهنگسـتان و     ایـن گـروه بـا حمایتهـاي بـی     . تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسـی اسـت  
 تطبیقـی   ادبیـات  سنگ و عالمانۀ استاد ابوالحسن نجفی تـالش خـود را بـا انتشـار مجلـۀ       راهنماییهاي گران

اه دارد که امیدواریم به آغاز کرد و چندین تألیف و ترجمه در ر 1389فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 
  . زودي به دست ناشر سپرده شود

نظر استاد ابوالحسن نجفی  مترجمان این کتاب بیش از هرکس خود را مرهون راهنماییها، تشویق و دقت
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داننـد، هرچنـد مسـئولیت کاسـتیها فقـط بـر عهـدة         تطبیقی در ایران است می ادبیاتکه خود از پیشگامان 
ز آقاي مرتضی قاسمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان، که با دقت و حوصـله ایـن   مترجمان ا. مترجمان است

و همکاران محترم به خـاطر همکـاري و حمایـت     »سمت«ترجمه را ویراستاري کردند و همچنین از مدیران 
  .کنند صمیمانه تشکر و قدردانی می

  
  رضا انوشیروانی علی
  1392اسفند    

  
  

  پیشگفتار نویسنده
  

بـزرگ   یعنـ یگر، یونها انسان دیلیمن با م كاول، سرنوشت مشتر. بر پنج اصل استوار است تابکن ینگارش ا
انی یافتن و گذرانـدن سـال  یـ گـران  یان دیـ ، و سـپس، ناگهـان خـود را م   یو ادب یط فرهنگیمح یکشدن در 

من بـوده   یه اندیشیدن دربارة تفاوت و شباهت با آنان همواره دغدغۀ ذهنک یگرانیرگذار در میان آنان؛ دیتأث
در  - ام شه شوق بازگشت بـه آن را داشـته  یه همکعشق اول من،  - یآلمان ادبیاته کقت ین حقیدوم، ا. است

هـا   جهان بهره ادبیاتسایر ملل بوده و از رهگذر ترجمه و اقتباس، از گنجینۀ  ادبیاتخ خود میزبان یطول تار
خـود را   یحـال، اصـالت آلمـان    نیخود افزوده و درع یومبرده است و با تأثیرپذیري از دیگران، بر غناي ادب ب

فقط کسـانی  االت متحد به من آموخته است که یا و آلمان و ایتانیدر بر یسوم، تجربۀ معلّم. است رده کحفظ 
ه کـ ن پرسش عالمانه یا. خودشان دارند ادبیاتاز  یقیدر شناخت فرهنگ خارجی موفّق هستند که درك عم

و  یشناس ا، جامعهی، عالوه بر جغراف»شناسند چه شناختی از انگلستان دارند؟ یتان را مآنهایی که فقط انگلس«
ات ، در مورد یاسیعلوم س سـان و  ینو پـذیِر نـه تنهـا شـاعران و رمـان      چهـارم، منّـت  . نیـز صـادق اسـت    ادبیـ

دار  ه وامکـ بلهسـتم،   -نـد   ا ردهکـ ه آثارشـان افکـارم را بـارور    ک -سان ملل و فرهنگهاي مختلف ینو شنامهینما
سـان، راه را بـه مـن     رود و بـدین  منتقدانی نیز هستم که دانش و شناخت آنان از مرزهاي یک کشور فراتر می

من سعادت همکاري با وي را به مدت که  قرار دارد 1ن منتقدان اشتفان شوْلْتسهیدر رأس همۀ ا. اند نشان داده
ط به چنـد می است او عال. اگو داشتمیکسال در دانشگاه ش یک ات ن زبـان و  یبسیارخوان و مسلّ يمـرد ، ادبیـ 

ات بـراي شولتسـه   . معنـا انسـان   یتر، به تمام و از همه مهم یو با ذوق سرشار ادب فاضل ـصرفاً   یقـ یتطب ادبیـ
همکـاران و  . ه چون نَفس کشیدن طبیعی و حیاتی استکاي دانشگاهی با حدود و ثغور معین نیست، بل رشته

ا یـ  5ئورگـه اشـتفان گ  4ن،یهولـدرل  3گوتـه،  2لر،یکه بـا مقایسـۀ آثـار شـ     -کالسهاي او  دانشجویان همواره از
تـر   هاي جدیدي براي شناخت عمیـق  پنجره يو فرانسو یسی، انگلی، رومیونانی یکالسکبا آثار  6هوْفماْنستال

                                                                                                                                                                      
1. H. Stefan Schultz 
2. Schiller 
3. Goethe 
4. Hölderlin 
5. Stefan George 
6. Hofmannsthal 
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 يرو 1،کز رنـه ِولـ  انـد ا  ر پژوهشـگران تأثیرگـذار عبـارت   یسـا . بردنـد  لذّت می -آورد  آلمان فراهم می ادبیات
ستر، 2ال،کپاس لفگانگ  3لئونارد فورن،کومر 4لو يهش وایاولر 5ن،یلتایت 6ن،یسر 8،كایکـ رونالد پ 7امِبل،یرنه ا .

رابـرت   14ِیـن،  یو گـ یـ الودک 13داماسو آلونسـو،  12ِپتر دمْتس، 11،یلیجان ِب 10آلبر ِبَگن، 9س،یس. آ. ر 8،كایکپ
رد تـا  کـ  کمـ کن پژوهشگران و ارتباط شخصی با برخی از آنان به مـن  یکتاب و مقاالت ا.  و دیگران 15،یاوت

. نمکـ  كتـر در  گـر، بهتـر و عمیـق   یسه و سنجش با آثار زبانهـاي د یزبان را، از رهگذر مقا یکویژگیهاي آثار 
رد؛ البته انتظار ندارم که همگی با بافتی که من کد یمالحظه خواه یآنان را در صفحات آت يمباحث و مثالها

  .ام موافق باشند ها را در آن قرار دادهآن
ـ  کـ مایـه    ن نگـرش رایـِج سسـت   یـ بر آن هستم تا بر ا: ن علّتیپنجم و آخر را  یقـ یتطب یه مطالعـات ادب

ابـزار سـاختگی ترکیـب و    «پژوهشـگر را درگیـر    یقـ یتطب ادبیاتپندارد، یا اینکه  غیرضروري و نامشخص می
 16ان گرانتین عبارت دامیشود ع ه نقل میک یعبارت. شمکطالن بکند، خط ب می» دهیفا یپریشانی ارجاعات  ب

  :است یقیتطب ادبیاتدر مخالفت با 
ـ ناد را الیخ متنوع يهانغمه و چرخدیم ادبیات حول هدف بدون قگریتطب ـ  دهی ـ گیم ـ فیک و ردی  يفـدا  را تی
کمات ةدربار صحبت به را او یروش نیچن  ]...[ کندیم تیيامکاشـفه  از بکـر  یفیتوص ات ندکیم قیتشو ادبی 
 اثر یک هک ندک یم احساس یآدم یگاه ارد؛بعاد ندا یول دارد گاهیجا نقطه ،هندسه در .]...[ زبان در زیانگالیخ
  .دارد را طیشرا نیهم قگریتطب متشتت ذهن و ادبیات خیتار خمور ۀانیگرا یلک نگاه در

ه کارائه دهد  یقیتطب یاي از مطالعات ادب یفیشناسی توص وشد تا ردهک یتاب حاضر مکدگاهی، یخالف چنین د بر
قـات پژوهشـگران و منتقـدان را بـه     یتـاب انـواع تحق  کن یـ ا. باشد ینقشۀ ادب يات آن بر رویلکات و یدربرگیرندة جزئ

غرض من  .ندک یام، عرضه م که من بدان افزوده ییاز آثار آنان، یا مثالها يمختصر يها مختلف، همراه با نمونه يزبانها
ـ  -گرفتـه   ا تمام پژوهشهاي مهم صورتیسم یتطبیقی را بنو ادبیاتخچۀ یه تارکآن نبوده  را نـام   - یسـ یبـه انگل  یحتّ

ـ  19و پـراْتس، یمـار  18بـاورا، . م. قـات س یو تحق 17لسـن یمثل آثار ادمند و یقات مهمیتحق يرو، جا نیببرم؛ ازا  کو فرن
 ادبیـات دارم؛ مثل  يشتریب ییه من با آنها آشناکانتخاب شده  ییهادبیاتاشاهد مثالها، عمدتاً، از . است یخال 20رمودک

رده کـ اتی را عرضه کام، ن ها دادهادبیاتر یاي که به سا یدوارم با ارجاعات اجمالیا و آلمان و فرانسه، اما امیکس و امریانگل
  .کنند یه در دوردستها زندگی مکباشد  یسانکه حتّی مورد عالقۀ کباشم 
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