
اهداف کّلى فصل:
1ــ آشناىى با جلوه هاى گوناگون ادبّىات انتقادى

2ــ آشناىى با نمونه هاىى از ادبّىات انتقادى گذشته و معاصر
3ــ آشناىى با برخى از شاعران و نوىسندگان ادبّىات انتقادى

4ــ تواناىى بخشىدن به دانش آموز در بررسى و تحلىل آثار ادبى انتقادى
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درآمدى بر ادبّىات انتقادى

ادب انتقادى نوعى از ادبّىات متعّهد و مسئول است که نوىسنده ىا شاعر را وامى دارد 
تا به امىد اصالح و تغىىر نگرش فرد و جامعه، به مسائل اجتماعى بنگرد و آنها را با زبانى 

شىرىن ــ و چه بسا تلخ ــ در قالب انتقاد بىان کند.
ىکى از انواع ادب انتقادى طنز است و طنزپرداز متعهد و مسئول با دىدن بىمارى ها، 
ضعف ها و کاستى هاى اجتماعى، همانند پزشکى حاذق، براى درمان اىن بىمارى ها و حّتى 
قطع عضو فاسد آن از تىغ برندٔه طنز مدد مى گىرد و در عىن حال، لبخندى آرامش بخش  
نىز بر لب ها مى نشاند تا نىش و نوش را در هم آمىزد و درمان را سرعت بخشد. طنزپرداِز 
نکته ىاب، عىب ها و مفاسد جامعٔه خود را معموالً بزرگ تر از آنچه هست، جلوه مى دهد 
و اىن بزرگ نماىى، الزمٔه کار اوست زىرا به وسىلٔه آن مخاطب را به تفّکر و چاره اندىشى 

برمى انگىزد.
طنزپرداز مى کوشد به جاى استفاده از جملٔه مستقىم و جّدى، دىدگاه هاى خود را 

غىرمستقىم، مطاىبه آمىز و کناىه وار، اّما مؤثّر و گىرا بىان کند. 
ابزار اصلى کار طنزپرداز زبان هنرمندانه است. او اىن زبان را براى خلق اندىشه هاى 
ظرىف ىا نظىره گوىى بر سروده هاى مشهور، ضرب المثل ها، اصطالحات و تعبىرات مربوط 
و  آشناىى زداىى  با  و  مى گىرد  به کار  جامعه  گوناگون  قشرهاى  رسوم  و  آداب  و  عرف  به 
هنجارشکنى مطلوب و مطبوع، سخنى دىگر مى آفرىند ىا سخن قدىم را زىورى نو مى پوشاند 

تا تأثىر بىشترى در خواننده و شنونده بىافرىند.
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درس بىست و سوم

در آثار متقّدمان گاه به حکاىت هاى کوتاهى برمى خورىم که در آنها پلىدى ها و 
عىوب طبقات مختلف جامعه با ظرافت و استادى بزرگ نماىى و نقد و داورى شده است. 
از مىان اىن آثار، لطىفه هاىى چند از گلستان سعدى، لطاىف عبىد زاکانى، بهارستان جامى 

و لطاىف الطّواىف فخرالّدىن على صفى را برگزىده اىم که با هم مى خوانىم.

زاهد و پادشاه 

زاهدى مهمان پادشاهى بود. چون بنشستند، کمتر ازآن خورد که ارادت او بود و 
چون به نماز برخاستند، بىشتر از آن کرد که عادت او، تا ظّن صالح در حّق او زىادت کنند1.

تـرسـم نـرسـى بـه کعـبـه، اى اعـرابى٭      
 کاىن ره که تو مى روى به ترکستان است

چون به َمقاِم خوىش باز آمد، سفره خواست تا تناولى٭ کند. پسرى داشت صاحب 
فراست٭. گفت: »اى پدر، بارى به دعوِت سلطان در طعام نخوردى؟« گفت: »در نظر اىشان 
چىزى نخوردم که به کار آىد«. گفت: »نماز را هم قضا کن که چىزى نکردى که به کار آىد.« 
گلستان سعدى

٭ ٭ ٭

خلعت خاص!

از بهر روز عىد، سلطان محمود ِخلعت هر کس تعىىن مى کرد. چون به تلخک رسىد 
فرمود که پاالنى بىاورىد و بدو بدهىد چنان کردند. چون مردم خلعت پوشىدند: تلخک آن 
پاالن در دوش گرفت و به مجلس سلطان آمد. گفت: »اى بزرگان، عناىت سلطان در حقِّ 
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مْن  بنده از اىنجا معلوم کنىد که شما همه را خلعت از خزانه فرمود دادن و جامٔه خاص ازتن 
خود برکند و در من پوشانىد!«

دوستان شىطان!

شىطان را پرسىدند که کدام طاىفه را دوست دارى؟ گفت: »داّل الن را«. گفتند: 
»چرا؟« گفت: »از بهر آنکه من به سخن دروغ از اىشان خرسند بودم، اىشان سوگنِد دروغ 

نىز بدان افزودند«!

شمار عاقالن!

بهلول را گفتند: »دىوانگان بصره را بشمار.« گفت: »از َحّىِز٭ شمار بىرون است. 
اگر گوىىد، عاقالن را بشمارم که معدودى چند بىش نىستند.«

عبىد زاکانى

عسل قاتل!

»ُجوحى« در کودکى چند روز مزدور خّىاطى بود. روزى استادش کاسٔه عسل به 
دکّان برد. خواست که به کارى رود. ُجوحى را گفت: »در اىن کاسه زهر است. زنهار 
تا نخورى که هالک شوى.« گفت: »مرا با آن چه کار است؟« چون استاد برفت، ُجوحى 
وصلٔه جامه اى به صّراف٭ داد و پاره اى نان فزونى بستد و با آن عسل تمام بخورد. استاد 
باز آمد، وصله طلبىد. ُجوحى گفت: »مرا مزن تا راست بگوىم؛ حال آنکه من غافل شدم 
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طّرار٭ وصله ربود. من ترسىدم که تو بىاىى و مرا بزنى؛ گفتم: » زهر بخورم تا تو باز آىى من 
مرده باشم. آن زهر که در کاسه بود تمام بخوردم و هنوز زنده ام باقى تو دانى!«

شرمسارى

طبىبى را دىدند که هرگاه به گورستان رسىدى، ردا بر سر کشىدى. از سبب آن سؤال 
کردند. گفت: »ازمردگان اىن گورستان شرم مى دارم؛ زىرا بر هرکه مى گذرم، شربت من 

خورده است و در هر که مى نگرم، از شربت من مرده است!«

در انتظار جنازه!

تا از او چىزى اخذ کنند. خواجه از آمدن  به دِر خانٔه بخىلى رفتند  جمعى ظُرفا٭ 
اىشان خبر ىافت. غالم را گفت: »بىرون رو و اىن جماعت را بگوى که خواجٔه من دوش 
وفات ىافته است. معذور دارىد.« غالم بىرون آمد و پىغام رسانىد. ظُرفا گفتند: »خواجه 
ولى نعمت ما بود و در ِذّمِت٭ ما حقوق بسىار دارد. انتظار جنازٔه او مى برىم تا بىرون آرند و 

بر او نماز گزارىم و به خاک بسپارىم!«
لطاىف الطّواىف، فخرالّدىن على صفى
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ىکى از قصاىد اجتماعى و انتقادى مؤثّر در تارىخ شعر و شاعرى اىران، قصىدٔه 
زىر از سىف فَرغانى شاعر و منتقد اجتماعى قرن هفتم است. سىف دراىن شعر، ضمن 
اىنکه طبقٔه مرفّه و حاکم عصر خوىش را نقد مى کند، ناپاىدارى اىّام خوش آنان را با 

تعبىرات گوناگون هشدار مى دهد.

بىداد ظالمان

د ر �ذ �ب�گ �ذ  �ى �ذ ما  �ش ِن  ها �ب  � �ب  
گ

� م� هم 

د ر �ذ �ب�گ �ذ  �ى �ذ ما  �ش ن  ما �ذ  ِ �ذ�ق و ر هم 

�ا�ب �ذ  � �ذ
�ک ا  �ق ن  �آ ى  �پ ا�ذ  مح�ذ�ق  وِم  �ب ن  و�ى

2 د ر �ذ �ب�گ �ذ  �ى �ذ ما  �ش ِن  ا �ى �ش �آ   ��ق و د  � �ب
ن ها �گ ا �ذ م  ا �ى ّ ا  ِ �ق �ب

�ک �ذ ِن  ا �ذ �ذ ِد  �با
د ر �ذ �ب�گ �ذ  �ى �ذ ما  �ش ِن  ا ��ق و �ب و  �ذ  �با  � �ب

عام و  اّص  �ذ  � �ى
گلو�گ هس�ق  ه  �ک ل  ا�ب �بِ  �آ

د ر �ذ �ب�گ �ذ  �ى �ذ ما  �ش ن  ها د  � �ب و  �ل�ق   � �ب
د �

ک
� �ذ ا  �ق �ب  ، رد ن  ها �ب به  � ن  ال د عا ِد  ا د ن  و �پ

د ر �ذ �ب�گ �ذ  �ى �ذ ما  �ش ِن  لما ا �ذ ِد  ا � �ى �ب

ر�ذ�ق و  �ق  �ش �ذ �گ �ان  �ى �ش ّ��ش  ُ �ذ و  �پ �ق 
ممل�ک رد 

د ر �ذ �ب�گ �ذ  �ى �ذ ما  �ش ِن  سگا عِو  عو ن  �ى ا
�ق سش �کُ �ب ها  مع  �ش ى  �بس ذه  � ما �ذ رد  ه  �ک ى  د �با

د ر �ذ �ب�گ �ذ  �ى �ذ ما  �ش ِن  ا � عذ ا � �پ  � �ب هم 

�ق �ش �ذ �گ کاروان  ى  �بس  کاروان س�اى ن  �ى �ذ
د ر �ذ �ب�گ �ذ  �ى �ذ ما  �ش ِن  ا و ر کا ر  ا �پ ا �ذ

ن �ق �ى�ش �ذو ِد  مسعو لِع  �ا به  �  � �ق�ذ م�ذ ى  ا
د ر �ذ �ب�گ �ذ  �ى �ذ ما  �ش ِن  ا � �ق �ذ ا  �ِ �ى �ش اأ �ق



   140 

� ر��ى سان 
�ک ا �ذ ما  �ش به  � سان 

�ک �ذ  ا و�ب�ق  �ذ ن  �ى ا
د ر �ذ �ب�گ �ذ  �ى �ذ ما  �ش ِن  سا

�ک ا �ذ �ذ  �ب�ق  و �ذ
�ىم �ذ

�ک  � ��پ حمّل  �ق
�ذ  ن  ا �ق ر و �ب  �ِ �ى �ق  � �ب

د ر �ذ �ب�گ �ذ  �ى �ذ ما  �ش ِن  ما لک ِى  �ق س�ذ ا  �ق
اه �ب و  مال  ذه  ا� �ذ ن  ا�ى رد  اده  ا�ىس�ق ى ا��ق  �ب �آ

د ر �ذ �ب�گ �ذ  �ى �ذ ما  �ش ِن  ا و ر ا �ذ �بِ  �آ ن  �ى ا
ط�بع  

گ
� �

گ
� ِن  ا �پ و �پ به  � ه  د � ��پ مه  ر و  �ق ى  ا

د ر �ذ �ب�گ �ذ  �ى �ذ ما  �ش ِن  ا �ب �ش ِى 
گ

� �
گ

� ن  �ى ا
��ق و ا م 

��ک  ِ �ق ما  ، ا �ق �ب ِه  ا �ش ه  �ک ا  �ذ �ذ ِل  �ى �پ

د ر �ذ �ب�گ �ذ  �ى �ذ ما  �ش ِن  گا د ا �ى �پ  � �ب هم 

توضىحات

1ــ تا صالحىت پارساىى او نزد سلطان بىشتر جلوه کند.
2ــ محنت و سختى، جغد شوِم وىران گرى است که به ما بسنده نمى کند؛ شما را نىز خانه خراب خواهد کرد.

خودآزماىى

1ــ پىام اخالقى هرىک از حکاىت ها و اشعار درس را بنوىسىد.
2ــ کدام بىت درس، با بىت زىر از قصىدهٔ اىوان مدائن خاقانى تناسب دارد؟

        بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذالن       مـا بـارگـه دادىــم، اىـن رفت ستـم بــر  مـا 

 نَْفٍس ذائقُة الْموِت ...« از سورهٔ آل عمران در کدام بىت آمده است؟ 3ــ مفهوم آىٔه »کُلُّ
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درس بىست وچهارم

آنچه مى خوانىم نوشته اى طنزآمىز است که با اندک تغىىراز مجلّٔه گل آقا )مهرماه 
77( برگزىده اىم. اىن طنز به قلم ىکى از نوىسندگان آن مجله به نام دکتر مسعود کىمىاگر 
)تولّد 1323( با نام مستعار »گل پسر« نوشته شده است. نوىسنده در اىن طنز مى کوشد 

ىکى ازمشکالت اجتماعى را مطرح کند.

توّلدى دىگر!

من و عىال مدىران مؤّسسه اى هستىم که ماهّىتش را براى آنکه لطف قضّىه از بىن نرود 
در انتهاى داستان براىتان خواهم گفت. ما اىن مؤّسسه را ندارىم، مگر از صدقه سرِى دختر 
دلبندمان، مرىم. اجازه بفرماىىد ماجرا را از زمان عروسى او تا به امروز براىتان بازگو کنم.

روزى که مرىم عروس شد، به عىال گفتم: »خدا را شکر که باألخره بّچه را از آب 
و گل درآوردىم و به سر و سامان رساندىم. از حاال مى توانىم نفس راحتى بکشىم و قدرى 

هم به خودمان برسىم.«
عىال مربوط هم لبخند رضاىتى زد و گفت: »گرچه جورکردن جهازش خىلى دردسر 

داشت ولى عوضش حاال مى توانىم ىک استراحت حسابى بکنىم.«
اواىل که هفته اى دو سه بار خانٔه دوست و آشنا مهمان بودىم و پاگشا مى شدىم، به خوشى 
گذشت. کم کم نوبِت خوِد مرىم رسىد که جواب مهمانى ها را بدهد، اّولىن مهمانى، مهمانى 
هم کالسى هاى مرىم و دامادمان، رضا، بود. مرىم به مادرش زنگ زد و گفت: مامان،   براى 
شب جمعٔه آىنده دوستانمان شام مى آىند منزلمان. تو و بابا هم بىاىىد. مادرش گفت: »نه عزىزم، 
مهمانِى جوان ها که جاى ما نىست. خودتان با هم خوش باشىد.« اّما بعد از چند دقىقه مکالمه، 
معلوم شد که عالوه بر َمحبّت فرزندى، مشارکت من و عىال در تدارِک پذىراىى، دلىل دىگرى 
بر دعوتمان بوده است و قرار شد مادر مرىم عالوه بر طبخ آش و خورِش فسنجان که قطعاً از 
عهدهٔ فرزندمان برنمى آمد، درتهّىٔه ساالد و آبکش کردن برنج و ساىىدن زعفران نىز به او کمک 
کند. براى بنده هم وظىفٔه خطىر خرىد و حمل و نقل و پاک کردن سبزى و عدس در نظر گرفته 
شده بود. از آنجا که آپارتمان ىا به قول فرهنگستان »کاشانٔه« دخترمان فضاىى براى پخت آش و 
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خورش نداشت، قرار شد اىن دو قلم جنس را در منزل خودمان بپزىم و با جاسازى در صندوق 
عقب اتومبىل، به کاشانٔه صبّىه٭ منتقل کنىم. خوشبختانه از آنجا که تعدادى ظروف نىز مورد 
نىاز اّولىن مهمانى دخترمان بود، کار جاسازى به شکل مطلوبى انجام شد؛ به گونه اى که کارتن 
ظروف، مانع از به چپ و راست رفتن دىگ آش و خورش مى شد و صندوق عقِب »خودرو« 

بدون هىچ گونه آش مالى و خورش زدگى از عهدهٔ اىن مهم برآمد. 
برگزارى اّولىن مهمانى با مشارکت ما و به خصوص بنده به عنوان راننده و مأمور خرىد، 
به قدرى مورد توّجه واقع شد که از آن پس در کلّّىٔه پخت و پزهاى مهمانى هاى اىشان، ما 
پاى ثابت بودىم و عالوه بر وقت و انرژى که براى خرىد و پاک کردن و سرخ کردن سبزى و 
غىره صرف مى کردىم، کپسول  گازمان نىز فّعال شده بود و تند تند ته مى کشىد و کفگىر عىال 

هم در کوتاه ترىن مّدِت ممکن، به ته پىت روغن مى خورد.
همٔه اىنها البّته بخشى از مهر و محبّت مادرى و پدرى بود  و ما با کمال مىل آن را 
انجام مى دادىم. عالوه بر آن، هفته اى ىکى دو روز نىز از آنان در منزل خودمان به صرف 

شام، پذىراىى، و حّتى قابلمٔه ناهار روز بعدشان را هم پر مى کردىم.
خانم گاهى لبخنِد شىطنت آمىزى مى زد و مى گفت: »وقتى براى مرىم خواستگار آمد، 
ذوق زده شدى و خىال کردى ىک نان خور را از سِر خودت باز کرده اى، تا تو باشى دىگر 

از هول هلىم توى دىگ نىفتى!«
دىد و بازدىدهاى تازه عروس و ماه داماد تمام نشده بود که خانم ىک روز مژده داد، 
چه نشسته اى که به زودى پدربزرگ خواهى شد! شنىدن لقب پدربزرگ احساس دوگانه اى 
به آدم مى داد. از ىک طرف خوش حال بودى که باألخره بّچه هاىت سر و سامان گرفته اند؛ 
از طرف دىگر ىّکه مى خوردى که اى دل غافل، عمر عزىز چه زود مى گذرد! چه درِد سرتان 
بدهم، طبق بحث و مشورت هاىى که قبالً به طور محرمانه بىن مادر و دختر انجام شده بود، 
چنىن مقّرر گردىده بود که مرىم خانم، مرّخصى استعالجى پىش از زاىمان را در منزل ما 
جاىگاهى  زاىمان،  از  پس  نقاهِت٭  دوران  گذراندن  براى  ىقىناً  نىز  آن  به دنبال  و  بگذراند 
خوش تر و شىرىن تر از منزل ما پىدا نمى شد. اىنجا هم استدالل خانم درست بود و مى گفت 
روز  هر  باىد  غىراىن صورت  در  برسد؛ چون  بّچه  به  مى تواند  راحت تر  خىلى  اىن طورى 
صبح، شرق تا غرِب شهر را طى کند و همىن راه را برگردد. البّته نوه بسىار عزىز است؛
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به  خصوص که توى دامن خوِد آدم بزرگ شود. تنها اشکال کار آن بود که به دلىل ترخىِص 
زود هنگام مرىم از بىمارستان، تمام برنامه هاى دىدار از »نورسىده« و پذىراىِى مهمانان نىز به 
عهدٔه ما بود. البّته ناگفته نماند که در ازاى اىن خدمت ناچىز، همه روزه دسته ها و سبدهاى 
گل بود که به منزل ما آورده مى شد ولى هىچ ىک از دسته هاى گل را نمى شد با دو کىلو سىب 

ىا زردآلو معاوضه کرد و براى پذىراىِى بعدى آماده شد.
با پاىان گرفتن دوران نقاهت مرىم عزىز؛ سرانجام داماِد گرامى، متعلّقان٭ را به منزل 
خود منتقل کرد. شاىد بعد از اىن مهاجرت بود که ما چند هفته اى استراحت کردىم؛ چون به 
محض تمام شدن مرّخصى هاى مرىم خانم، برنامٔه نگهدارِى نوهٔ عزىزتر از جان نىز در ساعاتى 
که والدٔه مکّرمه شان در اداره به سر مى بردند، بدون هىچ گونه ابالغ رسمى به ما واگذار شد. 
اىن برنامه با به دنىا آمدن نوه هاى بعدى نىز ادامه ىافت؛ به گونه اى که من و خانم در نگه دارى 
نور چشمان عزىز، به قدرى استاد شدىم که ىک مرتبه به خودمان گفتىم، چرا ىک مهد کودک 

باز نکنىم تا هم از نوه هاى خودمان و هم از فرزندان دلبند دىگران نگه دارى کنىم؟
مدارس  از  بىش  اگر  ما  مهد کودک  سود  گرامى،  نوه هاى  و  فرزند  لطف  به  امروز 
غىرانتفاعى نباشد، کمتر نىست و اآلن به قدرى به اىن کار عادت کرده اىم که اگر خودمان 
هم صاحب بّچٔه کوچکى بشوىم براى ما هزىنٔه اضافى ندارد و مى توانىم او را قاطى همىن 

بّچه ها به سر و سامانى برسانىم!

خودآزماىى

دىدگاه  اىن  از  را  اجتماعى است. درس  وىژگى هاى طنز  از  مناسب  پاىان  و  1ــ عنوان جّذاب، شروع خوب 
بررسى کنىد.

2ــ دو ترکىب از برساخته هاى نوىسنده را که بر تأثىرگذارى و زىباىى نوشتٔه طنزآمىز او افزوده است، بنوىسىد.
3ــ نمونه اى از تغىىر زاوىٔه دىد را در درس بىابىد و بنوىسىد.

4ــ در طنز گاهى ازکلمات و اصطالحات غىرراىج در فارسى امروز استفاده مى شود؛ مانند »متعلّقان« به جاى 
زن و فرزند. دو مورد دىگر ازاىن نوع را در درس بىابىد و بنوىسىد.

5 ــ نوىسنده براى جّذاب کردن طنز خود از کلمات »وظىفٔه خطىر«، »مشارکت«، »خدمت ناچىز«، »مهاجرت« و 
»ابالغ رسمى« استفاده کرده است. نکته هاى طنزآمىز هرىک را بنوىسىد.

6 ــ نمونٔه دىگرى از طنزهاى اجتماعى را از مطبوعات انتخاب کنىد و در کالس بخوانىد.
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اهداف کّلى فصل:
1ــ آشناىى با وىژگى ها و ابعاد مختلف ادبّىات تطبىقى

2ــ آشناىى با نمونه هاىى از ادبّىات تطبىقى اىران و جهان
3ــ آشناىى با صاحبان آثار برجسته و ماندگار در ادبّىات تطبىقى

4ــ تقوىت تواناىى دانش آموز در تطبىق و مقاىسٔه آثار مختلف ادبى اىران 
و جهان
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ادبّىات تطبىقى1
ادبّىات تطبىقى ىکى از شاخه هاى ارزشمند و مهّم علوم ادبى معاصر است که ما را از 
تأثىرپذىرى ادبّىات ملّت هاى مختلف جهان و نىز تأثىرپذىرى شاعران و نوىسندگان ىک ملّت از 
هم آگاه مى سازد. ادبّىات تطبىقى اىن نکته را نىز به اثبات مى رساند که تکامل و شکوفاىى ادبّىات 
هر ملّت به دور از اندىشه هاى ادبى و ملِّى دىگر ملّت ها ناممکن است. در ادبّىات هىچ ىک از 
ملل، نمى توان محصول ادبى برجسته و ممتازى را ىافت که از ادبّىات گسترده و متنّوع اىن 
ـ تأثىر نپذىرفته باشد. شناخت تأثىرگذارى و تأثىرپذىرى  ـ کم ىا زىادـ  جهان بزرگ و کهن سالـ 
فرهنگ و اندىشٔه ملّت ها و مىزان آن، از طرىق مقاىسٔه تطبىقى ادبّىات هر ملّت با ملل دىگر مىّسر 
مى شود. از اىن رهگذر، هم از داد و ستدهاى فکرى و ادبى ملّت ها آگاه مى شوىم و هم عالىق 

و پىوندهاى تارىخى را که موجب تفاهم و دوستى ملّت ها مى شود، مى شناسىم.
رسالت دىگر ادبّىات تطبىقى اىن است که ملّت هاى نوپا و کم سابقه را هرچند متمّدن و 
پىشرفته باشند، نسبت به ملّت هاى کهن و صاحب ادبّىات غنى، متواضع و قدردان بار مى آورد و 
در عىن حال، آشناىى با ادبّىات تطبىقى فتح باب و مشروعّىتى براى همٔه ملّت هاست تا با شناخت 
و طرح مستقىم و غىر مستقىم ادبّىات دىگران، زمىنٔه ماندگارى و خاّل قّىت آن بخش از مضامىن 
ادبى بىگانه را که با ادبّىات بومى هم سوىى و سنخّىت دارند فراهم سازند. ضمن اىنکه خود نىز 
از انزواى ادبى بىرون مى آىند؛ زىرا اندىشٔه متعالِى که در ادبّىات جهان تجلّى دارد، از آن بشرىّت 
است نه از آن ىک نفر ىا ىک ملّت. پس انسان ها در سراسر گىتى اىن حق را دارند که از اىن 

طرىق با بهترىن اندىشه ها آشنا شوند و بر تعالى فکرى و ادبى خود بىفزاىند.
ادبّىات تطبىقى از پاىه هاى نقد جدىد ادبى به شمار مى آىد و آگاهى از آن ضرورت بسىار 
دارد؛ در قلمرو ادبّىات ىک ملّت، شناخت تأثىر گذارى ها و تأثىر پذىرى هاى شاعران و نوىسندگان 
از هم، نه تنها ما را با سىِر تحّول ادبّىات که با تواناىى ها و تأثىر گذارى هاى چهره هاى بزرگ 
ادبى آشنا مى سازد. لزوم اطاّلع بر موارد استفاده از مراجع تحقىق به زبان اصلى، آشناىى با 
تارىخ ادبّىات و زبان اصلى و شناخت حقاىق تارىخى بر هر پژوهشگر ادب تطبىقى الزم است.


