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چکيده
با استقبال روزافزون پژوهشگران از مطالعات تطبیقی در عرصة ادبیّات و عالقهمندی نویسندگان به نگارش مقاالت ادبیّات تطبیقیی،
مجالّت تخصّصی در این عرصه ،گسترش یافتهاند .یکی از این مجالّت ،کاوشنامة ادبیّات تطبیقیی اسیت کیه در حیوز مطالعیات
تطبیقی فارسی – عربی ،به نشر پژوهشهای مرتبط میپردازد .این مختصر ،بیا هیدآ یسیی شناسیی مقیاالت منتشرشیده در مجلّیة
یادشده ،در باز زمانی سیالهیای  2332تیا  ،2331بیا تکییه بیر روش اسیتقرادی در عر یة یمیار و سی ت تیلییل و یسیی شناسیی
پژوهشهای منتشرشده ،با استناد به نمودارهای یماری ،به بررسی مقاالت این مجلّه میپردازد و پت از واکاوی یسی هیا ،در ذییل
سه مبیث دایر مو وعی ،عناوین مقاالت و روشمندی پژوهش ،عمیدهتیرین میوارد ین را عید توجّیه کیافی بیه مباحیث ن یری
ادبیّات تطبیقی ،خأل پژوهشهای بینارشتهای و عرصههای نوین پژوهش در ادبیّات تطبیقی ،میوازیکیاری و پیرداختن بیه ممیامین
تکراری ،فقدان روش پژوهش و عد استناد به ن ریّهها و مکت های برجسته در حوز ادبیّات تطبیقی ،سوءفهم «تطبیی » در ادبیّیات
تطبیقی و ...برمیشمرد.
واژگان کليدی :مطالعات تطبیقی در ادبیّات ،یسی شناسی ،مجالّت ادبیّات تطبیقی ،کاوشنامة ادبیّات تطبیقی.

 .2تاریخ دریافت2331/1/22 :

تاریخ پذیرش2331/6/32 :

 .2رایانامهparvini@modares.ac.ir :
 .3رایانامة نویسند مسئولsoryya.rahimi@yahoo.com :
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 .3پيشگفتار
 .3-3تعریف موضوع

در دهههای اخیر ،با گسترش شناخت مطالعات تطبیقی در جامعة علمی ایران ،شمار مقاالتی که در ایین حیطیه
به رشتة تیریر دریمدهاند ،رشد روزافزونی داشتهاند .این دانش نوپایی که در اواخر قیرن نیوزدهم مییالدی در
فرانسه پا به عرصة ظهور نهاد ،هماکنون با استقبالی کمن یر از سوی پژوهشگران در اقصی نقاط جهیان مواجیه
شده و افراد متخصّص و غیر متخصّص یا به دیگر بیان ،تطبیقگران باتجربه و پژوهشگران نایشنا بیه اصیول ایین
علم ،در این عرصة پر زرق و برق قلم میزننید و بیهتبی ایین رغبیت در نگیارش مقیاالت تطبیقیی ،مجلّیههای
تخصّصی در حیطة مقارنة یثار ادبی نیز گسترش روزافزون داشتهاند .این مجالّت که میمل جم و نشیر یثیار
پژوهشگران تطبیقگر هستند ،هرکدا به نوبة خود در ارتقیای ایین دانیش ارزشیمند مییکوشیند .ازجملیة ایین
مجالّت علمی  -پژوهشی ،کاوشنامة ادبیّات تطبیقی است و همچنانکه از نا ین پیداست ،رسالت نشیر یثیار
تطبیقی را در حوز ادب بر عهده دارد.
 .8-3ضرورت ،اهمّيّت و هدف

در بیان رورت پژوهش ،همین بت که «ادبیّات تطبیقی ،همواره با بیرانهاى پىدرپیى روبیهرو بیوده اسیت،
بیران تطبیقى ،بیران توارد و مشابهت ،بیران بینارشتهاى ،بیران روش تیقی  ،بییران اروپیامیورى ،بییران
کممایگى و سطیىنگرى ،بیران شتابزدگى ،بیران غلبة کمیّت بر کیفیّیت» (انوشییرونی .)13 :2323 ،ایین
یسی ها ،بیا کیفیّیتهیای مختلی

در بسییاری از پیژوهشهیای منتشرشیده در مجیالّت مشیاهده مییشیود و

روری است با بیان کاستیها ،ریشهیابی علّتها ،معرّفی اصول ،رویکردها و چارچوب بیث در ایین علیم و
چگونگی تطبی صییح یثار ادبی ،پژوهشگران این عرصه را در نگارش مقیاالت روشیمند هیدایت نمیود .در
همین راستا ،یسی شناسی مجالّت ادبیّات تطبیقیی کیه مییلّ جمی و نشیر یثیار در حیوز مطالعیات تطبیقیی
هستند ،میتواند راهکاری مفید برای شناخت یسی های این علم در ورای واکیاوی پیژوهشهیای تطبیقیی و
بیان نقاط ع

و کاستیهای ینان باشد.

 .1-3پرسش پژوهش

 مهمترین یسی های پژوهشهای تطبیقی منتشر شده در این مجله چیست؟ .4-3پيشينة پژوهش

پیشتر ،پژوهشگران بسیاری در معرّفی این علم و یافتن یسی های پژوهشهای تطبیقیی در اییران ،دسیت بیه
قلم برده و یثار ارزشمندی را به رشتة تیریر دریوردهاند که در زیر ،به چنید نمونیه از ایین پیژوهشهیا اشیاره
میشود:

یسی شناسی مجالّت ادبیّات تطبیقی در ایران (مطالعة مورد پژوهش :کاوشنامة ادبیّات تطبیقی) 23/

انوشیروانی ( ،)11-32 :2323در مقالة «یسی شناسی ادبیّات تطبیقی در ایران» ،بیه بررسیی فیراز و نشیی هیا و
بیرانهای فراروی ادبیّات تطبیقی میپردازد و من تشریح یسی هایی همچون درک شتابزده از ن ریّههیا
و تعری ها در حوز مطالعات تطبیقی ،کلّیگویی و شتابزدگی در ارادة نتایج و ...بر لزو برنامهریزی جیام
تخصیص ،تیدوین متیون درسیی و فیراهم یوردن منیاب پیژوهش
در این حوزه؛ ازجمله تربیت نیروی انسانی م ّ
تأکید مینماید.
صییالحبی

و ن ییری میین م ( ،)22-3 :2321در مقالییة «ادبیّییات تطبیقییی در ایییران :پیییدایش و چییالشهییا»،

سرچشمة بسیاری از یشفتگیها یا کژتابیهای ذهنی و فکری حوز ادبیّات تطبیقی فارسیی را نادییده انگاشیتن
ن ریّههای ادبی از سوی پژوهشگران ایرانی و پرداختن صرآ به پژوهشهای کاربردی بیان کردهاند.
خمری ( ،)33-2 :2331در مقالة «پژوهشهای تطبیقی بین فارسی و عربی (گذشیته ،حیال و چشیم انیداز
یینده)» ،به بررسی عوامیل و مراحیل پییدایش و پیشیرفت پیژوهشهیای تطبیقیی عربیی  -فارسیی در اییران و
کشورهای عربی میپردازد و با واکاوی مهمترین تغییرات این میافیل در سیه حیطیة تئیوری ،زمیان و مکیان،
معتقد است؛ این تغییرات در حیطة تئوری به پیدایش مکت عربی و اسالمی و تمرکز بر مکت فرانسیوی و تیا
حدّی مکت امریکایی و نادیده گرفتن سایر مکات منتهی شده و در حیطة زمانی ،منجر به تمرکیز بیر ادبیّیات
کالسی

عربی و فارسی شده و در حیطة مکانی ،به میدود ساختن جغرافیایی ادبیّات تطبیقیی در کشیورهای

اسالمی ،بهویژه ،مصر ،سوریه و ایران انجامیده است.
ایرانزاده و امامی ( ،)66-21 :2331در مقالة «تیلیل مو وعی مقالههای ادبیّات تطبیقی در اییران از 2331
تا  2331هی.ش» ،پت از بررسی پژوهشهای منتشرشده در این باز زمیانی ،نتیجیه مییگیرنید کارنامیة ادبیّیات
تطبیقی در بسیاری از یثار انجا شده ،موازیکاری و پژوهشهای تکراری است.
حجازی ( ،)21-1 :2336در مقالة «ادبیّیات تطبیقیی در اییران از البیهالی همیایشهیا» ،بیه یسیی شناسیی
متخصیص ،نبیود انجمین علمیی فعّیال ،عید
ّ
همایشهای برگزارشده در این رشته پرداختیه و کمبیود نییروی
همکاری ن ا مند و هماهنگ فعّالیّتهای علمیی پژوهشیگران دانشیگاهی بیا سیایر همکیاران خیود در دیگیر
مراکز را از یسی های جدّی در مطالعات علمی و فعّالیّتهای اجرایی این حوزه برشمرده است.
افزون بر موارد ذکرشده ،پژوهشهایی چون «تیلیلی گزارشگونیه از مقیاالت چیا شید مجلّیة انجمین
زبان عربی» نوشتة میرزایی و همکاران (« ،)221-261 :2321یسی شناسیی ادبیّیات تطبیقیی در جهیان عیرب»
نوشتة پروینی (« ،)21-2 :2336تبیین چالشها و ظرفیّتهیای رابطیة نقید و ن ریّیة ادبیی و ادبیّیات تطبیقیی» از
ذکاوت ( ،)223-213 :2332هری

به گونهای در بیان چالشها و زدودن کجفهمیها و یسیی هیا از گسیتر
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ادبیّات تطبیقی سهیم شدهاند.
 .5-3روش پژوهش و چارچوب نظری

این مختصر ،بر ین است تا با بررسی مقاالت منتشرشده در این مجلّه ،در باز زمانی سالهیای  2332تیا -2331
پت از اینکه موفّ به دریافت مجوّز علمی  -پژوهشی شد  -روند کمّی و کیفی نشر مقاالت را دنبیال نمایید و
نخست با روش استقرادی ،یماری از توزی زمانی ،نمایة مو وعی مقاالت ،روشهای تطبی و ...را اراده دهید،
س ت ،با تکیه بر همین یمار ،به تیلیل و یسی شناسی مجلّة یادشده ب ردازد.
 .8پردازش تحليلی موضوع
 .3-8چيستی ادبيّات تطبيقی

حسا الخطی  ،در تعری

ادبیّات تطبیقی ،این علم را مقایسة یداب ملل گوناگون با زبانهیای متفیاوت و نییز

تطبی ادبیّات و هنرهای زیبا همچون موسیقی ،سینما ،نقاشی و مجسّمهسازی و کاوش روابط ادبیّیات بیا دیگیر
عرصههای علم مانند فلسفه ،تاریخ ،روانشناسی ،جامعهشناسی و ...میداند (ر.ک)11 :2333 :
توصی

«علم نوظهور» ،برای مطالعات تطبیقی در ادبیّات ،خالی از تسامح نیست؛ زیرا ریشههای ایین علیم

را میتوان در قرنها پیش نزد بابلیان جست که با مقایسة ادبیّات خود با ادب سومری ،میان ایین دو ادب تمیییز
دادند ،همچنان که یشوریها به سنجش ادبیّات نو و کهن خود برخاستند و سی ت رومییهیا ،بیه مقایسیة یثیار
خود با ادبیّات یونان پرداخته و تالش نمودند در پت تقلید از ادبیّیات غنیی یونیان ،هوییت خیود را نییز حفی
نمایند (ر.ک :بهی)22 :2336 ،؛ امّا اینکه ادبیّات تطبیقی را علمی نوظهور میدانند بدینسب است کیه ظهیور
ین ،بهعنوان علمی روشمند به اواخر قرن نوزدهم میالدی بازمیگردد( .ر.ک :پروینی)212 :2333 ،
«این علم ،در ابتدای شکلگیری ،شیوه و روش مشخّصی نداشیت ،امّیا بیهتیدریج بیه اصیول و روشهیای
علمی یراسته شد و در اغل کشورهای مهیمّ اروپیایی و حتّیی سیرزمینهیای دوردسیتی ماننید ژاپین و چیین
گسترش یافت .این

این علم جدید ادبیی ،تقریبیاً در تمیا مراکیز علمیی و دانشیگاهی ،ازجملیه کشیورهای

عربی و ایران ،با شدّت و ع  ،شناخته شده است» (پروینی.)22 :2336 ،
کهنترین مکتبی که در حوز ادبیّات تطبیقی شناخته شده است ،مکت فرانسوی است که بیر اصیل تیأثیر
و تأثّر یثار ادبی استوار است و بعدها پت از انتقاداتی که به اصول این مکت وارد شید ،روییهای جدیید را در
مقایسة یثار ادبی در پیش گرفت (ر.ک :هالل ،بیتا .)21 :پت از انتقاداتی که بر مکت فرانسیوی و مطالعیات
تأثیر و تأثّر وارد شد  -که بر جنبههای تاریخی بیش از درونمایة هنیری یثیار ادبیی تأکیید مییکیرد  -مکتی
امریکایی پا به عرصة ظهور نهاد که برخالآ مکت پیشیین ،شیرط تیأثیر و تیأثّر را در مطالعیات تطبیقیی الز

یسی شناسی مجالّت ادبیّات تطبیقی در ایران (مطالعة مورد پژوهش :کاوشنامة ادبیّات تطبیقی) 32/

ندانسته ،بلکه ،اصل تشابه را در مقایسة ادبیّات ملل مختل

مدّ ن ر قرار داد و حتّی عرصههای نیوینی را شیامل

بررسی رابطة ادبیّات با هنرهای زیبا همچون نقّاشی ،معماری ،سینما و موسیقی و نیز رابطیة ادب و دیگیر علیو
چون روانشناسی ،فلسفه و ...فراروی میقّقان تطبیقگر گشود (ر.ک :عبود و همکاران.)13 :2112 ،
پت از فرانسه و امریکا ،اینبار روسیه پرچمدار ادبیّات تطبیقی در قال مکت اسیالوی ییا اروپیای شیرقی
شد .این مکتی کیه بینماییة اندیشیههیای خیود را از فلسیفة میادّی میارکت وا مییگییرد ،بیر تأثیرگیذاری
زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی بر ادبیّات بیهعنیوان روسیاخت تأکیید مییکنید و تشیابه یثیار ادبیی را در
وجود بسترهای مشابه اقتصادی و اجتماعی دنبال میکند؛ گرچه برخیی بیر ایین باورنید کیه مکتی اسیالوی،
مکتبی مستقل نبوده ،بلکیه ،یمییزهای از دو مکتی پیشیین اسیت (ر.ک :علیوش 221 :2321 ،و عبیود:2333 ،
.)66-61
همانطور که مالح ه میشود ،دایر تطبی یثار ادبی گاه ینقدر میدود شده که بر سر مرزها مییایسیتد و
تبادالت یثار ملل مختل

را رصد میکند و پا از مراودات تاریخی فراتر نمینهد و گاهی ینچنیان بیا تسیامح

به مطالعات تطبیقی در ادبیّات میپردازد که مرزهای ادب را شکسته و مییان یثیار ادبیی و هنرهیای زیبیا پیونید
برقرار میکند و به مقایسة ادبیّات با نقّاشیی و معمیاری و موسییقی و ...روی میییورد (ر.ک :شیورل:2326 ،2
.)261-266
«امروزه ادبیّات تطبیقی ،شاخهای بااهمّیّت از ادبیّات بهشمار مییید که در بررسیها و پیژوهشهیای ادبیی
ممکن است رهیافت و دستاوردهای مغتنم و ارزشمندی بیه همیراه داشیته باشید .ادبیّیات تطبیقیی ،بیا رویکیرد
مقایسهای که بین ادبیّات ملل مختل

دارد ،نقش بسیزایی نیهتنهیا در نزدیی

سیازی ادبیی ملّیتهیا ،بلکیه در

تفاهمییات و روابییط سیاسییی کشییورها میییتوانیید داشییته باشیید» (پروینییی و میمّییدی رکعتییی .)26 :2332 ،در
رورت پرداختن به این علم ،همین بت که با اهتما به تطبی ادبیّات دو ملّت ،ابیات ملّی خیود را احییا کیرده
و زندگی میبخشیم ،یا به دیگر سخن ،از ی

سو ،ادبیّیات خیود را تغذییه نمیوده و از سیوی دیگیر ،از قافلیة

ادبیّات جهانی و نقد ادبی که روز به روز در حال رشد و ترقّی اسیت جیدا نمییمیانیم (ر.ک :پروینیی:2333 ،
.)26
این اهمّیّت روزافزون ،سب شده ادبیّات تطبیقی در بیشیتر کشیورهای پیشیرفتة جهیان ،بیهعنیوان رشیتهای
مستقل ،کرسیهای دانشگاههای مختلی

را از ین خیود کنید .در اییران نییز تیالشهیای بسییاری در راسیتای

تخصّصیسازی ادبیّات تطبیقی صورت گرفته است؛ گرچه هنیوز تیا رسییدن بیه سیطح مطلیوب فاصیله بسییار
1. Io Shorel

 /32کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،سال هشتم ،شمار  ،32پاییز 2331

است؛ امّا ،تالش متخصّصان این عرصه برای تأسیت گرایش ادبیّات تطبیقی و نیز نشیر مجیالّت تخصّصیی در
این عرصه درخور تقدیر است.
با این مقدّمه ،به بررسی کاوشنامة ادبیّات تطبیقی که یکیی از مجیالّت تخصّصیی در زمینیة مقایسیة یثیار
ادبی فارسی و عربی است پرداخته میشود و بر این نکته تأکید میشیود کیه گرچیه مجلّیه دارای نقیاط قیوّت
فراوانی است و جای س اس و تقیدیر دارد؛ امّیا ،ایین مختصیر بیهدلییل عمیل بیه رسیالت نخسیت خیود ،یعنیی
یسی شناسی ادبیّیات تطبیقیی در اییران در ورای بررسیی مقیاالت منتشرشیده ،از برشیمردن ایین نقیاط قیوّت
صرآ ن ر کرده و همّت خود را به واکاوی یسی های موجود در پژوهشها معطوآ میدارد.
 .8-8معرّفی کاوشنامة ادبيّات تطبيقی

صاح امتیاز این نشریه ،دانشگاه رازی کرمانشاه و سردبیری و مسیئولیت ین بیر عهید دکترتیور زینیونید،
عمو هیئتعلمی ودانشیار این دانشگاه است .این مجلّه ،در یذرماه  ،2332موفّی بیه دریافیت مجیوّز علمیی -
پژوهشی شد و تاکنون هر سال بهصورت فصلنامه به زیور طب یراسته شیده اسیت و نسیخههیای هیر شیماره از
ین ،در پایگاه مجلّه به یدرس http://jccl.razi.ac.ir :بارگذاری شده و در دسترس عالقیهمنیدان قیرار گرفتیه
است.
در صفیة اصلی مجلّه ،در بخش اطّالعات نشریه ،زیر عنوان اهداآ و چشیمانیدازها ،چنیین یمیده اسیت:
«کاوشنامة ادبیّات تطبیقی با هدآ پژوهش در زمینههای تخصّصی زیر ،منتشیر مییگیردد :انتشیار مقالیههیای
پژوهشی ناب و روشمند در حوز ادبیّات تطبیقی (عربی – فارسی) ،کم

به گسترش دانش ادبیّیات تطبیقیی

در حوز ادبیّات تطبیقی (عربی  -فارسی) ،اهتما به مبانی ن ری و جریانهای حاکم بر رونید ادبیّیات تطبیقیی
در جهان عرب و ایران» (سایت مجلّه)؛ بنیابراین ،فعّالیّیت ایین نشیریه ،تنهیا در حیوز مطالعیات تطبیقیی مییان
ادبیّات فارسی و عربی متمرکز بوده و همّت خیود را بیر نشیر مقیاالت در حیطیة مبیانی ن یری و جرییانهیای
ادبیّات تطبیقی و نیز مقایسة یثار ادبی فارسی و عربی معطوآ داشته است؛ گرچه سیردبیر میتیر کیاوشنامیه
بر این باور است که« :بسیاری از پژوهشگران عرصة ادبیّات تطبیقی کنونی ایران ،به بیان جنبیه هیای تیاریخی و
بیرونی تأثیر و تأثّر مطالعات تطبیقی عربی و فارسی بسینده مییکننید ،از ارزشهیای هنیری و زیباشیناختی اثیر
ادبی غافلاند و حوز مطالعات ادبیّات تطبیقی را به دو ادبیّات ملّی عربی و فارسی میدود مییکننید؛ از همیین
رو ،با جدّیترین چالشها در حوز ادبیّات تطبیقی روبهرو هستند ،زییرا از یی

سیو ادبیّیات تطبیقیی را بیه دو

ادبیّات ملّی فرومیکاهند و از سوی دیگر ،از ارتباط ادبیّات بیا سیایر علیو انسیانی و هنرهیا غافیل مییشیوند»
(زینیوند.)212 :2332 ،

یسی شناسی مجالّت ادبیّات تطبیقی در ایران (مطالعة مورد پژوهش :کاوشنامة ادبیّات تطبیقی) 33/

با استناد به همین سخن ،میتوان گفت :جای مطالعات تطبیقی مییان ادبیّیات فارسیی و ادبیّیات کشیورهای
اروپایی و سایر ملل در این مجلّه خالی است ،امّا چون ریشههای پیوند مییان ادبیّیات فارسیی و عربیی بیهسیب
هویّت اسالمی مشترک این دو ملّت ،میکمتر از سایر ادبیّاتها اسیت و از سیوی دیگیر ،در منشیور مجلّیه بیه
این دایر مو وعی اشاره شده ،میتوان رسالت پرداختن بیه مطالعیات تطبیقیی مییان ادبیّیات فارسیی و دیگیر
یداب جهانی را بر عهد مجالّت دیگری که ساالنه در ایران تولید و نشر میشوند ،نهاد و این مجلّیه را تنهیا در
تخصّص تطبی یثار فارسی  -عربی دانست.
در شیوهنامة نگیارش مقیاالت ،زبیان نشیریه بیه ترتیی فارسیی و عربیی ذکیر شیده اسیت؛ بیا مراجعیه بیه
شمارههای مجلّه دیده میشود که بهجز ی

شماره  -سال چهار  ،شیمار  ،26زمسیتان  - 2333کیه بیه زبیان

عربی منتشر شده ،زبان نگارش دیگر مقاالت ،فارسی است.
 .1-8بررسی استقرائی پژوهشهای منتشرشده در کاوشنامه
 .3-1-8توزیع زمانی مقاالت
همانطور که پیشتر اشاره شد ،پژوهش حا یر ،مقیاالت منتشرشیده در فاصیلة سیالهیای  2332تیا  2331را

مورد بررسی قرار میدهد و از یمارگیری پژوهشهای مربوط به  2331تا  ،2332صرآ ن ر میکنید .در ایین
باز زمانی ،کاوشنامه بهصورت فصلنامه ،به شکلی مستمر ،چهیار نوبیت در سیال منتشیر شیده و در مجمیو،،
خروجی این مجلّه در این باز زمانی 222 ،مقاله است .جدول توزی زمانی مقاالت به شکل زیر است:
جدول  .3توزیع زمانی مقاالت
تعداد مقاالت درصد
سال نشر
%23
21
2332
%26
22
2333
%26
22
2336
%23
31
2331
222
مجمو ،مقاالت

همانگونه که در جدول باال مشاهده میشود ،چا و نشر مقاالت کمیابیش رونید ثیابتی را طیی کیرده اسیت
بدینگونه که در هر شماره ،بهطور متوسّط  1مقاله چیا شیده کیه ایین تعیداد ،در سیال  2331در مقایسیه بیا
سالهای پیشین ،از ن ر کمّی ،روندی صعودی داشته است.
 .8-1-8نمایة موضوعی مقاالت

پت از بررسی مو و ،مقالههای منتشرشده در کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،نتایج بررسیی در قالی سیه نمیودار
عر ه میشود:
نمودار نخست :یمار مو و ،پژوهشها را در سه حیطة کلّی نقد کتاب ،مقاالت ن ری و مطالعیات کیاربردی
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نشان میدهد:

نمودار  .3آمار موضوع مقاالت چاپشده

نمودار دو  :با توجّه به حجم باالی پژوهشهای تطبیقی ،مقاالت این حیطه را به عناوین جزدیی تقسییم نمیوده
است:

نمودار  .8عنوانهای جزئی مقاالت چاپشده

همانطور که در نمودار نخست مشاهده میشود ،حجم وسیعی از مقاالت به تطبیی یثیار ادبیی اختصیا
یافته است ،مباحث ن ری و نقد کتابهای مربوط بیه ادبیّیات تطبیقیی نییز بیه نسیبتی بسییار کمتیر و بیه تعیداد
مساوی ،در این نشریه منتشر شده است.
در نمودار دو  ،ذیل مجموعة پژوهشهای تطبیقی ،مو و ،مقایسة ادیبان پارسییگیوی و عیربزبیان ،بیا
 12مقاله ،رتبة نخست را در میان این دست مطالعات دارد و پت از ین ،تیأثیر ادب ایرانیی بیر ادبیّیات عیرب و
امّا ،مطالعات میانرشتهای ،تصویرشناسی ،ترجمهپژوهی ،مقایسة انوا ،ادبی و سیاختارهای زبیانی نییز هرکیدا
بخش ناچیزی از پژوهشها را دربر گرفتهاند.

یسی شناسی مجالّت ادبیّات تطبیقی در ایران (مطالعة مورد پژوهش :کاوشنامة ادبیّات تطبیقی) 31/

نمودار سو  :یمار استناد به مکت های ادبیّات تطبیقیی و زیرشیاخههیای ین را عر یه کیرده اسیت کیه از
نتایج ین در یسی شناسی دایر مو وعی مقاالت بهره گرفته خواهد شد.

نمودار  .1استناد به مکتبهای ادبيّات تطبيقی و زیرشاخههای آن

با بررسی روش پژوهش در مقاالت منتشرشده - ،با استناد به ینچه در خود مقاله بیهعنیوان روش پیژوهش
ذکر شده است  -مشخّص شد ،بیشترین حجم تطبی ها با استناد به مکت امریکایی ادبیّات تطبیقی انجیا شیده
و در مرتبة بعدی ،مطالعات تأثیر و تأثّر با تکیه بر مکت فرانسوی قرار دارد .افزون بر این ،برخیی پژوهشیگران
همچون فرهاد رجبی در «واکاوی معنای زمستان در دو شعر (عبدالصیبور و شیهریار)» و ابوالیسین مقدسیی و
زین افتخاری در «بررسی تطبیقی مدایح نبوی در دیوان بوصیری و خاقانی» ،اسیاس کیار خیود را بیه ترتیی
تلفیقی از دو مکت امریکایی  -اسالوی و امریکایی  -فرانسوی قرار دادهاند؛ امّا سب شناسی ،ترجمهپژوهیی
و ن ریّاتی چون تلقّی و اقتباس که از عرصههای نوین ادبیّات تطبیقی یا بیه عبیارت بهتیر ،از زمینیههیای بکیر و
بدیعی هستند که کمتر مورد توجّه قرار گرفتهاند ،حجم ناچیزی از پژوهشها را شامل میشود.
 .4-8آسيبشناسی کاوشنامة ادبيّات تطبيقی

در این بخش ،به یسی شناسی پژوهشهیا در ذییل سیه مبییث داییر مو یوعی ،عنیوان مقالیه و روشیمندی
پژوهش پرداخته شده است .در این بررسی ،به ذکر نمونهها بسنده کرده و تمامی پیژوهشهیا برشیمرده نشیده
است؛ زیرا ،در نا تمامی مقاالت از حوصلة بیث خار بوده ،نگارش ین در چارچوب صیفیات مییدود
مقاله نمیگنجد و نیز ،همین نمونهها برای واکاوی یسی ها و رسیدن به مقصود مورد ن ر کفایت میکند.
 .3-4-8دایرة موضوعات

گستر مو وعی مقاالت منتشرشده در این مجلّه ،ذیل چند مبییث ،شیامل مییزان اهتمیا بیه مباحیث ن یری،
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میزان توجّه به عرصیههیای نیوین پیژوهش در مقیاالت کیاربردی ،نیویوری در طیر مباحیث و ...بررسیی و
یسی شناسی میشود.
 .3-3-4-8عدم اهتمام کافی به مباحث نظری ادبيّات تطبيقی

نگارش پژوهشی صییح و متقن در حوز ادبیّات تطبیقی ،مستلز یشنایی بیا مبیانی و اصیول ایین علیم اسیت.
«برای شناخت دقی و علمی ادبیّات تطبیقی ،چیارهای جیز بررسیی و مطالعیة گذشیتة ین نیسیت .بایید بیا سییر
تیوّالت ن ری ادبیّات تطبیقی که تأثیر مستقیمی در پژوهشهای کاربردی این رشته داشته اسیت یشینا شیویم
و پت از ین جایگاه خود را در این میان بشناسیم .بدون ش

ادبیّات تطبیقی در ایران باید راه خود را بیا توجّیه

به نیازهای فرهنگی و ادبی جامعه پیدا کند ،ولی برای حصول اطمینیان از انتخیابی درسیت ،الز اسیت کیه بیا
تاریخچه و سیر تیوّالت این رشته و نیلههای رایج ین در جهان یشنا شویم» (انوشیروانی.)6 :2332 ،
میتوان گفت ،ادبیّات تطبیقیی در اییران ،بیا دو چیالش عمیده روبیهروسیت؛ نخسیت برداشیت نادرسیت
پژوهشگران از مفهو تطبی و دیگری نایشنایی با تییوّالت ایین رشیته در جهیان و حیوزههیای نیوین ین .در
مورد نخست ،هدآ ادبیّات تطبیقی را تنها تطبی و مقایسة دو یا چند اثر دانستهاند؛ درحالی که تطبیی یثیار نیه
هدآ ،بلکه ،وسیلهای است برای دستیابی به هدفی واالتر یعنی چرایی وجود مشابهتها و تفاوتها .در میورد
دو نیز ،عناوین پژوهشهای منتشرشده ،خود گویای بیتوجّهی بیه حیوزههیای نیوین ادبیّیات تطبیقیی اسیت.
اینجاست که اهمّیّت پرداختن به مباحث ن ری برای جلوگیری از فرولغزییدن اصییاب قلیم در دا اشیتباهاتی
از این دست یشکار میشود .در واق  ،پژهشگران ادبیّیات تطبیقیی در اییران« ،از طیر ن یری اصیول اجتنیاب
کردهاند ،چندان که میتوان گفت :هنوز نه تعری

این علم بیه دسیت داده شیده و نیه حتّیی قلمیرو بییث ین

مشخّص شده است» (نجفی.)631 :2312 ،
بدیهی است ،عد شناخت صییح و شفّاآ از اصول ،چارچوب ،تنوّ ،و دگرگونیهیای مباحیث ن یری،
به عد درک عمی و صییح از ادبیّات تطبیقی خواهد انجامید .این یسیی  ،در پیژوهشهیای ایین مجلّیه نییز
مشهود است چنانکه از  222مقالة منتشرشده ،تنها  1مورد به مباحیث ن یری ادبیّیات تطبیقیی اختصیا

یافتیه

است که در مقایسه با مقاالت کاربردی ،بسیار ناچیز مینماید و نشان میدهید مجلّیه در جیذب پیژوهشهیای
صاح ن ران عرصة ادبیّات تطبیقی ،در داخل و خار از کشور ،چندان موفّ عمیل نکیرده اسیت ،بیرخالآ
مجلّة ادبیّات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادبیّیات فارسیی کیه بیا نشیر پیژوهشهیای پربیار و روشیمند در زمینیة
مباحث ن ری ادبیّات تطبیقی ،برای جبران خأل ناشی از نبود چارچوبها و اصول ن یری در مطالعیات تطبیقیی
و نیز در مباحثی در فواید ،اهمّیّت ،رویکردها و عرصیههیای پیژوهش درادبیّیات تطبیقیی بیهمن یور یشینایی

یسی شناسی مجالّت ادبیّات تطبیقی در ایران (مطالعة مورد پژوهش :کاوشنامة ادبیّات تطبیقی) 31/

پژوهشگران با این علم ارزشمند تالش کرده است که اقدامی درخور اجر و تقدیر است.
 .8-3-4-8حجم ناچيز پژوهشهای بينارشتهای و عرصههای نوین ادبيّات تطبيقی

تعداد پژوهشهای میانرشتهای در این مجلّه ،در مقایسه با مطالعات صرفاً ادبی ،حجیم بسییار نیاچیزی را دربیر
گرفته است( )2و نیز خأل پژوهش در عرصیههیای نیوینی چیون ترجمیهپژوهیی ،پیژوهشهیای پسااسیتعماری،
تصویرشناسی ،ن ریّة خوانش ،نشانهشناسی ،گفتگوی فرهنگها و مسیئلة جهیانیشیدن فرهنیگ و ادبیّیات در
این مجلّه ،به شکلی بارز احساس میشود و این ،اگر نشان از عد توجّه کافی از سوی دستانیدرکاران مجلّیه
به نشر این دست مقاالت نداشته باشد ،بیانگر بیتوجّهی پژوهشگران به قلمزنی در ایین عرصیة مهیم اسیت .در
واق « ،مطالعات بینارشتهای ،تا اندازهای سب خرو ادبیّات تطبیقی از پژوهشهای صیرفاً ادبیی خواهید شید؛
امّا در برابر این مسئله ،پیوند ادبیّات را با دیگر حوزههای دانیش بشیری گسیتردهتیر خواهید نمیود .ایین قلمیرو
جدید ،میتواند از انزوا و رکود در علو انسانی بکاهد و افی هیای نیوینی را فیراروی ین بگشیاید .ارزش ایین
اف و گستره نیز تنها به ادبیّات تطبیقی ختم نخواهد شد ،بلکه این ی

پیوند دو سویه است که میتوانید سیب

رهایی از تکرار فقر مو و،های پژوهشی ،فزونی رو لطافت در دانیشهیای بشیری و زییادی غنیای ادبیّیات
شود» (زینیوند.)26 :2332 ،
پت ،انت ار میرود کاوشنامة ادبیّات تطبیقی با تشوی پژوهشگران و گزینش مقاالت در حیطیة مطالعیات
بینارشتهای و عرصههای نوین ادبیّات تطبیقی ،در باروری و غنای این عرصة مهم و بدی سهیم گردد.
 .1-3-4-8موازیکاری و توارد

نگارش مقاله در مو وعاتی که پیشتر نویسندگان دیگیری بیه ین پرداختیهانید ،مسیتلز ییافتن نکتیهای نیو و
رسیدن به نتایجی است که دیگران بیدان دسیت نیافتیهانید .اگیر ایین مهیم میقّی نشیود ،رهیافیت ین ،تولیید
پژوهشهای تکراری ،موازیکاری و توارد است .صرآ وجود شباهت در یثار دو نویسینده ییا شیاعر ،شیاید
سب الز برای تطبی یثار یندو باشد؛ امّا ،بدون ش

خاصیی در
ّ
 ،دلیل کافی نیست و اگر از رویکرد نقدی

پژوهش تبعیّت نشود ،این تطبی میتوانید بیدون یابطهای مشیخّص و انسیجامی صیییح ،مییان یثیار هیر دو
نویسنده یا شاعر دیگری صورت پذیرد.
بهعنوان مثال ،چهار مقالة «بررسی تطبیقی تعهّد اجتماعی در شعر میمّد مهدی جیواهری و میمّید فرّخیی
یزدی»« ،پایداری در شعر فرّخی یزدی و ابراهیم طوقان»« ،بررسی تطبیقی جلیوههیای پاییداری درشیعر فرّخیی
یزدی و عبدالرحمن یوس »« ،بررسی تطبیقی موسیقی شیعر معیروآ الرّصیافی و فرّخیی ییزدی» ،بیه مقایسیة
اشعار فرّخی با چهار شاعر مختل

پرداخته است و همانطور که در پیشینة مقیاالت اشیاره شیده ،پییشتیر نییز
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اشعار فرّخی با سرودههای زهاوی ،رصافی ،شابی و دیگر شاعران عرب به شیوههیای گونیاگون مقایسیه شیده
خاصیی
ّ
است .در سه مورد نخست ،ممامین تکراری وطن ،استعمار ،استبداد ،جهل ملّیت و ...بیدون نیویوری
بررسی شده است.
حال پرسش اینجاست :ییا با جابهجایی نا شاعران ،میتیوان بیه نتیایج نیوینی دسیت یافیت؟ اگیر ادبیّیات
تطبیقی همچون پازلی در ن رگرفته شود که رهیافت ین ،تنها ،کنار هم نهادن وجوه شباهت اسیت ،نتیجیه ایین
میشود که تنها با وجود مشابهتی کوچ

 ،میتوان سرودههای یی

شیاعر را در کنیار اشیعار هیزاران شیاعر

تخصیص نداشیته بلکیه از عهید همگیان بیر مییییید .پیت،
ّ
دیگر نهاد و یافتن ممامین شبیه به هم نیز ،نیاز به
چگونگی تطبی و چرایی وجود شباهتها و تفاوتهیا مهیم اسیت ،نیه تغیییر عنیاوین و تکیرار مکیرّرات کیه
متأسّفانه بسیاری از پژوهشهای ادبیّات تطبیقی در ایران از بیان این چگونگیها و ییافتن ایین چرایییهیا عیاجز
ماندهاند.
 .8-4-8عنوانهای مقاالت

عنوان ،کلید فهم متن و مهمترین دریچیهای اسیت کیه نویسینده بیرای فهیم میتیوای مقالیه بیه روی مخاطی
میگشاید .اگر عنوان ،جذّابیّت الز را برای خواننده نداشته باشد ،یا مبهم بوده و یا با ینچیه در میتیوای مقالیه
یمده ،مطابقت نداشته باشد ،خواننده سرگردان شده و رغبت خود را بیرای مطالعیة مقالیة میورد ن یر از دسیت
خواهد داد؛ امّا درمورد معیارهای انتخاب عنوان مقاالت« ،باید دانست که پژوهشگران و صیاح ن یران روش
تیقی  ،به تجربههای ارزشمندی در زمینة بهبود روشهای تیقیی در علیو انسیانی دسیت یافتیهانید کیه اگیر
نگوییم بعمی از پژوهشگران کشور از ین بیخبرند ،حداقل نسبت به ین بیتوجّه میباشند .بیدین دلییل عمیالً
از ین تجارب ارزنده و یافتههای روز تیقی در پژوهشهای خود کمتر اسیتفاده میینماینید .ایین دانشیمندان،
با توجّه به نو ،و حجم تیقی  ،چند ویژگی و معیار مهم را برای انتخیاب مو یو ،تیقیی و تن ییم عنیوان ین
بیان نمودند .این معیارها که پت از جستجو و کنکاش در برخی از مشیهورترین منیاب و مراجی روش تیقیی
بهدست یمده است ،عبارتند از -2 :مو و ،مقاله باید میدود و میصور باشد؛  -2مو و ،مقاله باید جدیید و
مفید باشد؛  -3عنوان مقاله باید حتّییالمقیدور مختصیر باشید؛  -6عنیوان مقالیه بایید وا یح و جیذاب باشید»
(عسکری .)33 :2323 ،با توجّه به این معیارها ،به یسیی شناسیی تعیدادی از پیژوهشهیای منتشرشیده در ایین
مجلّه پرداخته میشود.
 .3-8-4-8کلّیبودن عنوان پژوهش

حجم استاندارد مقالة پژوهشی ،نباید از حدود  21صفیه فراتر رود ،پیت ،نویسینده ملیز اسیت مو یوعی را
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برای پژوهش خود برگزیند که در این تعداد صیفیه قابیل بررسیی بیوده و منیتج بیه نتیجیه گیردد؛ امّیا برخیی
مقاالت همچون «جلوههای خیردورزی ایرانییان باسیتان در شیاهنامه و منیاب عربیی»« ،داسیتان لیلیی و مجنیون
درگستر ادبیّات تطبیقی (مطالعیة میوردی :ادبیّیات و هنرهیای زیبیا)»« ،بررسیی ناسیونالیسیم ایرانیی و عربیی و
بازتاب ین درشعر دوران مشروطة ایران و نهمت عرب» و مواردی از این دست ،هیر کیدا مییتوانید عنیوان
ی

پایاننامة کارشناسیارشد و یا حتّی دکتری باشد .چه اینکه بررسی مناب عربی بازتیابدهنید خیردورزی

ایرانیان ،میتواند طی

گستردهای از ادبیّات عرب در دورههیای مختلی

اشعار شاهنامة فردوسی که خود ،پژوهشی مستقل را میطلبد و در خصو

را شیامل شیود ،افیزون بیر واکیاوی
بررسی داستان لیلیی و مجنیون در

ادبیّات و هنرهای زیبیا ،ذکیر چنید بنیدی از مقالیة یادشیده در بییان روش پیژوهش ،نشیاندهنید گسیتردگی
میدود مو وعی مقاله است ،ینجا که نویسندگان میتر میگویند« :روش پژوهش در این مقالیه ،مبتنیی بیر
مکات فرانسوی و یمریکایی ادبیّات تطبیقی است؛ بدینگونه که ابتدا از من ر مکتی فرانسیوی ،ایین داسیتان
را در ادبیّات عربی و ادبیّات دیگر ملیل بررسیی کیردیم و سی ت از دییدگاه مکتی یمریکیایی ،بازتیاب ایین
داستان را افزون بر ادبیّات ،در شاخههای متعدّد هنرهای زیبا ماننید نقاشیی ،خوشنویسیی ،پیکیرهسیازی ،تئیاتر،
سینما ،موسیقی ،و ...به بررسی میپردازیم» (پیرمرادیان و همکاران.)6 :2333 ،
مقالة بررسی ناسیونالیسم ایرانی وعربی و بازتاب ین در شعر دوران مشروطة ایران و نهمیت عیرب نییز بیا
ن ییر بییه اینکییه بررسییی ناسیونالیسییم را در اشییعار دو یییا چنیید شییاعر منیصییر نکییرده و در یی

عنییوان کلّیی،

سرودههای تما شاعران پارسیگوی و عربزبان دور مشروطه و عصر نهمیت را دربیر گرفتیه اسیت – کیه
طی

گستردهای از شاعران را شامل میشود  ،-عنوان مناسبی برای ی

مقاله نیسیت؛ بلکیه مییتوانید عنیوان

ی

پایاننامه باشد؛ بنابراین ،پرداختن به چنین مو وعاتی در قال ی

مقالة پژوهشی نمیتواند حی ّ مطلی

را ادا کند و نویسنده ناچار است برای فشرده کردن میتوا و گنجاندن ین در این حصیار تنیگ و مییدود ،بیه
کلّیگویی روی یورد و نتواند به نتیجة مطلوب و صییح دست یابد.
 .8-8-4-8طوالنیبودن عنوان و عدم نوآوری در انتخاب آن

دو نمونه از مقاالت چا شده در این مجلّیه کیه عنیوانی کمیابیش طیوالنی دارنید عبیارتانید از« :چگیونگی
حمور خیا در شعر عبدالوهاب بیاتی با تأکید بر دو دفتیر شیعر الّذی أیتّ ال أیتّ و املّت ي احلیّة » کیه بیه ن یر
میرسد نویسندگان میتر بهتر بود عنوان «واکاوی حمور خیا در شعر عبیدالوهاب بییاتی» را برگزییده و در
مقدّمة مقاله به این نکته اشاره کننید کیه مییدود میورد بییث ،تنهیا دو دفتیر شیعر «الّذي أیيت ال أیيت واملّت ي

احلیة » است.
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مقالة «بررسی مفهومی قصید سیّد مهدی بیرالعلو و مقایسة ین با ترکی بند میتشم کاشانی» کیه عنیوان
«مطالعة تطبیقی قصید سیّد مهدی بیرالعلو و ترکی بند میتشیم کاشیانی» بیهجیای عنیوان یادشیده پیشینهاد
میگردد و همچنان که مالح ه میشود ،این مختصر کردن عنوانها ،خللی در مفهو ینها ایجاد نمیکند.
درخصو

نو بودن عناوین و جذّابیّت ین برای مخاط  ،بایید گفیت :مقالیهای کیه مخاطی پییشتیر بیا

عناوینی مشابه یا در قالبی تکراری با ین برخورد کرده باشد ،رغبت خواننده را برای مطالعة مقالة میورد ن یر از
میان خواهد برد یا حداقل از انگیز وی برای مطالعه خواهد کاست ،حتّی اگر در میتوای مقاله نکیات بیدیعی
که پیشتر بدان اشارهای نشده ،یمده باشد .بهعنوان مثال ،بررسی ممامین سرودههای بهار ،شاعر پارسیگیوی
و بارودی ،سرایند عربزبان ،بارها و در پژوهشهای مختل

در قال کتاب ،پایاننامه و مقاله بررسیی شیده

است و نویسندگان ،مممون وطین ،یزادی ،ملّیت ،اسیتعمار و اسیتبداد را در دییدگاه ایین دو شیاعر واکیاوی
نمودهاند .پت ،این مفاهیم اگر گفته نشود نزد خواننده یشکار است ،میتوان تأکید کرد کیه نیزد او یشناسیت
و پرداختن به چنین مو وعی ،با عنوان «خوانش تطبیقی مفهو یزادی درشعر میمود سامی البیارودی وملی
الشّعراء بهار» نویوری و جذّابیّت چندانی برای مخاط ندارد گرچه ممکن است نیویوری در طیر ممیامین
در میتوای مقاله دیده شود؛ امّا جیذّاب نبیودن عنیوان و نبیود نیویوری در انتخیاب ین ،از تماییل افیراد بیرای
صرآ وقت در مطالعة مقاالتی از این دست خواهد کاست .از نمونههای دیگر این دست مقیاالت منتشرشیده
در مجلّه میتوان دو میورد« :بهیار و ادب عربیی» و «بررسیی تطبیقیی انتقیاد اجتمیاعی در شیعر میمیود سیامی
البارودی ومل

الشعرای بهار» را نا برد.

صرآ ن ر از موارد ذکرشده ،در حیطة نقد کتاب ،دو مقاله در شمار  22مجلّة کاوشنامه بیه نقید کتیاب
األدب المقارن تألی

خلیل پروینی اختصا

یافته است که پاسخ نویسیند کتیاب بیه ایین دو نقید ،در قالی

مقالهای با عنوان «نقد النّقدین (پاسخ به دو نقد صورتگرفته از کتاب األدب المقیارن اثیر خلییل پروینیی)» در
شمار بعدی مجلّه چا شده است .پرداختن به یثار نگاشتهشده در عرصة ادبیّات تطبیقیی ،معرّفیی ،بررسیی و
نقد این یثیار ،فرصیت مناسیبی را فیراروی پژوهشیگران ایین حیوزه در شیناخت بیشیتر و بهتیر پیژوهشهیا و
دستاوردهای نوین صاح قلمان و ن ریّهپیردازان عرصیة ادبیّیات تطبیقیی قیرار مییدهید و لیزو پیرداختن بیه
مو وعاتی از این دست بر کسی پوشیده نیست؛ افزون بر این ،پاسخ به دو نقد صورتگرفتیه ،در میدّتزمانی
کوتاه و نشر این پاسخ بدون وقفه در شمار بعدی ،ایین فرصیت را در اختییار خواننیده قیرار مییدهید کیه بیه
مقایسة نقدها و پاسخ به ینها ب ردازد و خود ،داوری پژوهشهای یادشده را بیر عهیده گییرد .گرچیه بیه ن یر
میرسد چا همزمان نقد کتاب و پاسخ نویسنده به این دو نقید در یی

شیماره مییتوانسیت در جلی ن یر
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مخاطبین مجلّه مؤثّرتر افتد و این فرصت را برای خوانندگان فراهم یورد تا با کنار هم نهادن نقدها و پاسیخهیا،
به نتیجهای منصفانه از نقاط ع

و قوّت کتاب بررسیشده دست یابند.

 .1-4-8روشمندی پژوهش

یکی از مهمترین بخشهای مقالة علمی  -پژوهشی ،بیان روشی است که تیلییلهیای مقالیه بیر پاییة ین بنییان
نهاده شیده اسیت .ذکیر روش تیقیی  ،در واقی  ،نقشیة کیار یی

پیژوهش اسیت؛ امّیا «یکیی از یسیی هیا و

چییالشهییای یشییکار و ج یدّی رشییتة ادبیّییات تطبیقییی ،نادیییده گییرفتن روش پییژوهش در اییین حییوزه اسییت.
روششناسی پژوهش در حوز ادبیّات تطبیقی ،مانند دیگر پژوهشهای امروزی ،ارزشیمند و بااهمّیّیت اسیت؛
به عبارت دیگر ،دوری از روشمندی در پژوهش ،از اسباب انیراآ از اصول و مبانی پژوهش ،سطیینگیری
و دوری از ژرآاندیشی ،قماوت غیرعادالنه و شتابزده و پراکندگی در میتوا و ساختار پژوهش مییشیود»
(زینیوند.)31 :2332 ،
برای واکاوی میزان روشمندی مقاالت تطبیقی در مجلّة کاوشنامه ،پژوهشهای منتشرشده در سه حیطیة بییان
روش تیقی و استناد به مکات ادبیّات تطبیقی ،بهرهگیری از مناب معتبیر ادبیّیات تطبیقیی و کیفیّیت تطبیی ییا
روشمندی مقایسههای انجا شده ،بررسی شده است که یسی های شناساییشده ،در قال موارد زییر عر یه
میشود:
 .3-1-4-8عدم بيان روش و مکتب تطبيقی مستند در پژوهش

در ایین بخیش ،از بررسیی مقیاالت ن ییری و نقید کتی صیرآ ن یر کییرده و واکیاوی خیود را معطیوآ بییه
پژوهشهای کاربردی نمودهایم که در مجمو 216 ،،مقاله را در بر میگیرد .پت از بررسیی مقیاالت تطبیقیی
و مراجعه به مقدّمة ،پژوهشهای یادشده ،بهمن ور میاسبة یمار دقی استناد به مکات ادبیّات تطبیقیی ییا عید
ذکر روش تطبی  ،نتایج بررسی در قال نمودار زیر عر ه میشود:

نمودار  .4درج مکتب مستند تطبيق

همانگونه که در یمار مندر در نمودار باال مشاهده میشود ،در  23مورد ،بیه هیی کیدا از مکاتی ادبیّیات
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تطبیقی استناد نشده و به ذکر «روش توصیفی  -تیلیلی» برای بییان چیارچوب و روش تطبیی در مقالیه بسینده
شده است .برخی از پژوهشهایی کیه مسیتند بیه مکت هیای ادبیّیات تطبیقیی نیسیت ،بیهعنوان نمونیه در زییر
برشمرده میشود:
«مطالعة تطبیقی عاشقانههای ابراهیم ناجی و حسین منزوی»« ،بررسی ناسیونالیسم ایرانیی و عربیی و بازتیاب ین
درشعر دوران مشروطة ایران و نهمیت عیرب»« ،واکیاوی تطبیقیی معصیومیتهیای کودکانیه وظرفییتهیای
انگیزشی خاطرات دوران کیودکی در شیعر طیاهره صیفارزاده و نیازک المالدکیه»« ،بررسیی تطبیقیی میدایح
ر وی درشعر عربی و فارسی از ابتدا تا پایان قرن دهیم»« ،بازتیاب بنیادهیای اخیالق اجتمیاعی امیا ر یا ()،
درشعر متعهّید عربیی و فارسیی»« ،پژوهشیی درکناییههیای مشیترک در ادب عربیی و فارسیی (نقید و مطالعیة
موردپژوهانه :امثال مولّد در مجم األمثال میدانی)» و «بررسی تطبیقی اندیشههیای پوپولیسیتی درشیعر مییرزاده
عشقی و احمد شوقی».
در مقالة «پژوهشی درکنایههای مشترک در ادب عربی و فارسی» ،با این وجود کیه یکیی از کلییدواژگان
«ادبیّات تطبیقی» است و انت ار میرود چند بندی در تو یح ادبیّات تطبیقی ییا مکت هیای ین در مقالیه یافیت
شود ،در عمل ،نویسندگان میتر نه به تو یح این علیم پرداختیهانید و نیه مکتی تطبیقیی مسیتند در مقالیه را
بازگو کردهاند.
در مقالة «بررسی تطبیقی اندیشههای پوپولیستی درشعر میرزاد عشیقی و احمید شیوقی» نییز در حیالی کیه
واژ «ادبیّات تطبیقی» در میان کلیدواژگان مقاله به چشم میخورد ،در میتیوای مقالیه نیه تو یییی در میورد
ین مشاهده میشود و نه حتّی در مناب پایانی ،منبعی در رابطه با ادبیّات تطبیقیی ،ن ریّیههیا و رویکردهیای ایین
علم یافت میشود.
مجلّییة کییاوشنامییه ،بییا در ن رگییرفتن ییرورت نگییارش مقییاالت روشییمند در عرصییة ادبیّییات تطبیقییی،
نویسندگان را ملز نموده بخشی مجزّا از پژوهش خود را بیا عنیوان «روش پیژوهش و چیارچوب ن یری» ،بیه
بیان روش تیقی و تطبی در مقاله اختصا

دهند؛ امّا با وجود اینکه الزا یادشده تیا حیدودی بیه روشیمندی

پژوهشهای تطبیقی منتشرشده در این مجلّه کم

کرده است؛ از سوی دیگر ،ذکر روش تیقی  ،بیه شیکلی

کلیشهای دریمده و بیان ین در برخی پژوهشها ،منجر به رف تکلیفی از جان نویسینده ییا نویسیندگان مقالیه
شده است! گویی در روش پژوهش ،تنها ذکر چند بندی برای رهایی از ایین الیزا و ک ییبیرداری از شییو
مقاالت پیشین در مو وعات مشابه است؛ همراه با اندکی تغیییر در ترکیی جمیالت و چیینش کلمیات .چیه
اینکه در میان  22مقالهای که مستند به مکات ادبیّات تطبیقی است ،تعدادی تنها به ذکر نا مکت بیدون هیی
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تو ییی دربار رویکرد و روش تطبی در ین بسنده کردهاند و یا به کلّییگیویی دربیار مکت هیای ادبیّیات
تطبیقی پرداختهاند.
 .8-1-4-8عدم ارجاع به منابع معتبر

با مراجعه به فهرست مناب و مآخذ پایان مقاالت ،مییتیوان دانسیت نویسینده تیا چیه مقیدار بیا منیاب معتبیر در
مو و ،مقالة خود یشنا بیوده و از ینهیا در راسیتای غنیای پژوهشیی اصیولی بهیره جسیته اسیت .شیناخت و
بهرهگیری از مناب معتبر ،امری مهم در مطالعات تطبیقی است و متأسّفانه گیاهی مشیاهده مییشیود پژوهشیگر
ادبیّات تطبیقی از مناب بیاعتبار یا دست چند در پژوهش خود استفاده کرده است.
عبدالسیال کفیافی ،احمید طیاهر مکّیی ،هنیری بیاجو،2
ّ
غنیمی هالل ،طه ندا ،عبده عبیود ،سیعید علیوش،
فرانسوا گویار ،2هنری رماک 3و ...ازجمله نویسندگانی هستند که پژوهشگر ادبیّات تطبیقی برای فهیم ماهیّیت
و چیستی این علم ،از مطالعة یثار ینان بینیاز نخواهد بود ،در نتیجه ،روری است نویسیندهای کیه بیه تطبیی
یثار ادبی میپردازد ،حداقل از یکی از این مناب معتبر در پژوهش خود بهره جوید.
یکی از مواردی که در داوری مقاالت و سنجش اعتبار علمی پژوهشها مدّ ن ر قرار میگییرد ،اسیتفاده از
مناب معتبر در مو و ،بیث است که نباید داوران میتر به یسیانی از کنیار ین عبیور کننید .بیا بررسیی منیاب
 216مقالة کاربردی منتشرشده در مجلّة کاوشنامه ،این نتیجه به دست یمد که از این تعداد ،در  11مقالیه ،نیا
هی ی

از مناب معتبر در حوز ادبیّات تطبیقی بهچشیم نمییخیورد و ایین مییتوانید بیه نیوعی گوییای عید

تخصّص یا تسلّط کافی نویسندگان در مباحث اصیولی ادبیّیات تطبیقیی و رویکردهیای گونیاگون و در حیال
تغییر ین باشد و یشنایی سطیی یا باواسطة ینان با گسیتر پهنیاور ادبیّیات تطبیقیی ،بیا اسیتفاده از منیاب دسیت
چند را نشان دهد.
با این مقدّمه ،بهعنوان نمونه ،یکی از مقاالت منتشرشده در کاوشنامه بیا عنیوان «بررسیی مفهیو انیدوه در
شعر سهراب س هری و تطبی ین با یموزههای عرفیان اسیالمی» ذکیر میشیود کیه نگارنید میتیر مقالیه ،در
تو یح ادبیّات تطبیقی و بیان ماهیّت ین ،تنها به نقل از ی

منب دست چند  ،یعنی مقالیة «ادبیّیات تطبیقیی ،از

مطالعات تاریخی فرهنگی تا مطالعات میانرشتهای» بسنده کیرده و بیا کلّییگیویی دربیار ماهییت بینارشیتهای
مطالعات تطبیقی ،هی گونه اشارهای به مکتبی که در تطبی مو و ،اشعار سهراب سی هری بیا عرفیان اسیالمی
از ین بهره جسته ،ننموده است و در نتیجه ،جم بندی انتهای سخن نییز بیا برشیمردن میواردی از شیباهتهیا و
1. Henry Pago
2. Francois Guyard
3. Henry Ramak
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تفاوتها و بدون اشاره به کیفیّت تأثیرپذیری و دالیل و چرایی شباهتها و تفاوتهای سرودههای سی هری بیا
یموزههای عرفان اسالمی ،پایان میپذیرد.
 .1-1-4-8بسنده به بيان شباهتها و تفاوتها

انوشیروانی ،با بیان اینکه ادبیّات تطبیقی ،ادبیّات «تطبیقی» نیست میگوید« :بسیارى دچار این بدفهمى شیدهانید
و غایت ادبیّات تطبیقى را چنین پنداشتهانید .در طیول دو قرنیى کیه از تولّید ادبیّیات تطبیقیى میىگیذرد ،واژ
«تطبیقى» این رشته را بیا چیالشهیا و بییرانهیاى جیدّى روبیهرو کیرده اسیت .از همیان سیالهیاى یغیازین،
صاح ن ران فرانسوى این رشته بر این نکته تأکید داشتند که ادبیّات تطبیقى ،شاخهاى از تاریخ ادبیّیات اسیت
و وظیفهاش بررسى روابط ادبى بین فرهنگهاى مختل

است و تطبیی  ،صیرفاً وسییله ییا روشیى اسیت بیراى

رسیدن به هدآ که همانا تبیین تعامالت و مبادالت ادبى بین ملّتهاى مختل

است ولى شیوربختانه تطبیی و

مقایسه ،در عمل ،خود به هدآ غایى ادبیّات تطبیقیى بیدل گردیید و در نتیجیه ،پیژوهشهیایى زییر چتیر نیا
ادبیّات تطبیقى انجا گرفته است که هیی گونیه قرابیت و سینخیّتى بیا ماهییت ین نیدارد» ()36 :2323؛ سی ت
تأکید میکند« :تیأثیر در خیأل اتّفیاق نمیىافتید ،همچنیانکیه ادبیّیات در خیأل خلی نمیىشیود .تیأثیرکردن و
تأثیرپذیرفتن یا تشابهات ادبى اتّفاقى نیستند؛ عوامل فرهنگى ،اجتماعى ،تاریخى و سیاسى ،بسترسیاز تیأثّرات و
تشابهات ادبى هستند .بر این اساس ،براى پژوهش روشمند در ادبیّات تطبیقى ،باید به الییههیاى زییرین تیأثّر و
تشابه توجّه کرد .به سخن دیگر ،مسئلة اصلى چرایى و چگونگى این رویداد است ،نیه تشیریح خیود روییداد»
(همان.)31-36 :
با این مقدّمه ،مقاالت مجلّة کاوشنامه مورد بررسی قرار میگیرد .همانطور که پیشتر ذییل مبییث بییان
روش پژوهش و مکت تطبیقی مسیتند عنیوان شید ،در شیماری از مقیاالت ،فقیدان روش پیژوهش و مکتی
مستند در تطبی یثار ادبی ،بر نیو واکاوی شباهتها و تفاوتها و بیان چرایی وجود مشیباهت و اخیتالآ در
یثار ادبی اثر گذاشته است ،همچنان که برداشت نادرست از «تطبی » در ادبیّات تطبیقی به چیینش متیون مشیابه
در کنار هم و صدور احکا کلّی بدون بیان دالیل روشن و ارادیة مسیتندات میتقن انجامییده اسیت .در نتیجیه،
رهیافت پژوهشها تنها برشمردن شباهتها و تفاوتها است و یا سطیینگری در بییان دالییل و کلّییگیویی
در ارادة نتایج؛ بهعنوان مثال ،نگارندگان میتر مقالة «بررسی تطبیقی مدایح ر وی درشعر عربیی و فارسیی از
ابتدا تا پایان قرن دهم» ،روش پژوهش را توصیفی  -تیلیلی و با رویکردی تطبیقی عنیوان مییکننید و ایین در
حالی است که رویکرد تطبی در این مقاله مشخّص نیست؛ ییا نویسندگان بر پاییة رابطیة تأثیرپیذیری شیاعران
پارسیگویی از سرایندگان عیربزبیان بیه تطبیی اشیعار مییپردازنید ییا تنهیا ممیامین میدایح ر یوی را در
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سرودههای این دو طی

بررسی کرده و به وجود رابطة تأثیر و تأثّر میان ینان توجّهی نمیکنند.

در صورت نخست ،یعنی پرداختن به بیث تأثیر و تأثّر ادیبیان ،بایید شیاهد چگیونگی اثرپیذیری شیاعران
پارسیگوی از همتایان عربزبان خود بود؛ بهعنوان مثال ،روری است ارتباط مستقیم یا باواسطة شیاعران ییا
یشنایی ینان با یثار یکدیگر و ...بررسی شده و با دالیل میتقن ،ایین اثرپیذیری اثبیات شیود .در صیورت دو ،
پژوهش روشمندی در این مو و ،،میطلبد کیه نویسیندگان افیزون بیر برشیمردن وجیوه شیباهت و تفیاوت
ممامین مدایح نبوی در سرودههای شاعران فارسزبان و عربزبان ،چرایی وجود این شباهتهیا و تفیاوتهیا
را بیان کنند .با واکاوی مقالة باال ،مالح ه میشود که نگارندگان ،تنها بیه بییان برخیی ممیامین مشیابه و ییا بیا
اختالفی اندک بسنده نموده و هی دلیلی برای وجود شباهتها و تفاوتها اراده نکیردهانید و ییا بیا ایین نتیجیة
کلّی «شاعران فارسیگوی حدود چهار قرن پیت از شیاعران عربییگیوی بیه مید و سیتایش امیا ر یا ()،
پرداختهاند و در سرایش اشعار خود از بسیاری از ممامین و مفاهیم موجیود در شیعر عربیی بهیره جسیتند و بیه
همییین دلیییل تفییاوت چنییدانی در شییعر عربییی و فارسییی در اییین خصییو

وجییود نییدارد» (یلمییههییا و ولییی

میمّدیبادی ،)223 :2316 ،بر وجود تأثیرپذیری سرایندگان پارسیگوی از شیاعران عیربزبیان ،بیدون ارادیة
مستنداتی دال بر این تأثیرپذیری ،تأکید کردهاند و از بیان کیفیّت این اثرپذیری و اثرگذاری غفلت کردهاند.
پيشنهادها
 .2اهتما به جذب و نشر مقاالت ن ری در حوز ادبیّات تطبیقی ،معرّفی رویکردها ،عرصههای نیوین و سییر تییوّالت
این رشته.
 .2توجّه بیشتر به نقد سازنده و اختصا

بخشی از پژوهشهای هر شماره به یسی شناسیی کتابهیا ،مجیالّت و سیایر

مناب در حوز مطالعات تطبیقی در ادبیّات.
 .3پیشنهاد برخی عرصههای نوین برای نگارش مقاله و اعطای اولویّیت نشیر بیه مقالیههیای نگاشتهشیده در زمینیههیای
یادشده.
 .6اهتما بیشتر به نشر مقاالت عربی در کنار مقاالتی که به زبان فارسی نگاشته میشوند ،چراکیه مخاطبیان ایین مجلّیه،
بیشتر دانشجویان و اساتید رشتة زبان و ادبیّات عرب بوده و گستر مو وعی ین ،ادیبان کشیورهای عربیی را نییز دربیر
میگیرد .این امر رورت نشر مقاالت به زبان عربی در این مجلّه را دوچندان میکند.
 .1تأکید بر شناخت نویسندگان از پژوهشهای پیشیین ،بیه من یور پرهییز از میوازیکیاری و پیرداختن بیه مو یوعات
تکراری.
 .6حسّاسیّت بیشتر داوران بر بهرهگیری نویسندگان از مناب معتبر در حوز ادبیّات تطبیقی ،ذکر مکت ادبیّیات تطبیقیی
مستند در پژوهش و روشمندی تطبی صورتگرفته میان یثار ادبی.

 /66کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،سال هشتم ،شمار  ،32پاییز 2331

 .1نتيجه
در این مختصر ،پژوهشهای منتشرشده در کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،ذیل سه مبیث «دایر مو وعی»« ،عنیوان مقالیه»
و «روشمندی پیژوهش» بررسیی شید و بیا ذکیر نمونیه ،یسیی هیا برشیمرده شید .در خاتمیه ،مهیمتیرین یسیی هیای
پژوهشهای تطبیقی در این مجلّه ،در موارد زیر بیان میشود:
 .2در دایر مو وعی پژوهشها ،چند یسی عمده شناسایی شد؛ ازجمله عد اهتما کافی بیه مباحیث ن یری ادبیّیات
تطبیقی ،خأل پژوهش در عرصههای نوینی چیون ترجمیهپژوهیی ،پیژوهشهیای پسااسیتعماری ،تصویرشناسیی ،ن ریّیة
خوانش و ،...حجم ناچیز پژوهشهای میانرشتهای در مقایسیه بیا مطالعیات صیرفاً ادبیی ،میوازیکیاری و پیرداختن بیه
مو وعات تکراری بدون خالّقیّت در بیان ممامین و طر مباحث.
 .2پت از بررسی عناوین پژوهشها ،سه یسی عمد «کلّی بودن عنوان برخی مقاالت»« ،طیوالنی بیودن نسیبی برخیی
عناوین» و «عد وجود جذّابیّت و نویوری در عنوان تعدادی از مقاالت» با ذکر نمونه برشمرده شد.
 .3برای واکاوی روشمندی در تطبی یثار ادبی ،تمیامی پیژوهشهیای کیاربردی ایین مجلّیه بررسیی شیده و مشیخّص
گردید ،تعداد  23مورد از ایین مقیاالت ،روش پیژوهش خیود را بیه هیی یی

از مکت هیای ادبیّیات تطبیقیی مسیتند

نکردهاند و به ذکر روش «توصیفی-تیلیلی» برای بیان چارچوب و شیو تطبی در مقالة خود بسنده نمودهاند ،همچنیان
که در فهرست مناب بخشی از پژوهشها ،نا هی ی
بیش

از مناب معتبیر در حیوز ادبیّیات تطبیقیی بیه چشیم نمییخیورد؛

این موارد ،بر روشمندی تطبی و رهیافت پژوهش اثرگذار بوده و از کیفیّت مممون و روشمندی تطبی یثیار

خواهد کاست .همچنان که فهم نادرست از «تطبی » در ادبیّیات تطبیقیی و میصیور نمیودن ین در ییافتن شیباهتهیا و
تفاوتها ،به غفلت از هدآ اصلی مطالعات تطبیقی در ادبیّات ،یعنی بیان چرایی این شیباهتهیا و تفیاوتهیا انجامییده
است.
 .6گرچه در کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،همچون دیگر مجالّت ،کاسیتیهیایی مشیاهده مییشیود ،امّیا بیا بررسیی رونید
گزینش و نشر مقاالت در این مجلّه ،از یغاز تا کنون ،روند روبه رشد میسوسی در کیفیّیت پیژوهشهیای منیدر در
مجلّه به چشم میخورد که نشان از ارتقیای کیفیی مقیاالت و اهتمیا وییژ دسیتانیدرکاران مجلّیه بیه چیا مباحیث
تخصّصی و ارزشمند در حیطة ادبیّات تطبیقی دارد.

 .4پینوشت
( )2برای مشاهد یمار دقی مقاالت ،به دو نمودار نمایة پژوهشهای تطبیقی و نمایة استناد به مکات ادبیّات تطبیقی رجو،
شود.
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اتسددع نطددال ا ددالت املعنیددة ّلدراسددات املقارنددة مددع تزایددد مسددّمر لدوتریة اقبددال البدداحثنی علددص إ ددا البحددو امل ّصدة ّألدب املقددارن .ويف
السیال ذاته،تعد جملة «كاوشانمده أدبیدات تطبیقدي» الديت هتدّم ّلدراسدات املقارندة يف اللغّدنی العربیدة والفارسدیة مد هد ه ا دالت .وأمدا هد ا
البحث فإنه یهدف إىل اسّقصاء اإلشكالیات املّواجدة يف املقاالت املدرجة يف جملدة «كداوشانمده» املد كورة أعداله يف غضدون  3132إىل
 3135واعّمادا علص إحصائیات دقیقة ومسّمدا م املنهج الّّبعي وبعد أن سدلطنا الضدوء علدص اإلشدكالیات والنقدائ الديت رصددانها يف
مقدداالت نشددرت يف ا لدة تبددنی إن أهددم اإلشددكالیات تكمد يف حقددول ياليددة هددي املواضددیع والعندداوی ومنهجیدة البحددث .ويف السدیال املّصددل
أنده ميكد اخّدزال اإلشددكالیات يف البحددو النظریدة لددبدب املقددارن وملددا الفدراجم يف جمددال الدراسددات بددنی الفروعیددة وعدددم تطددرل البدداحثنی إىل
ا االت احلدیثة يف األدب املقارن وكثدرة الدراسدات املوا یدة واملكدررة وعددم تدیدد إشدكالیة البحدث وكد لا املددار الديت تعّمدد علیهدا أغلبیدة
البحو املقارنة وهك ا عدم فهم وإدراك صحیح ملفهوم املقارنة.
الكلمة الدلیلیة :دراسات مقارنة يف االدب ،االشكالیات ،جمالت لبدب املقارن ،جملة كاوشانمه أدبیات تطبیقي.
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