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Abstract
As a literary discipline, comparative literature has experienced many vicissitudes. For
some time, many did not differentiate between comparative literature and world
literature, while some others understood them as rivals. Not long after this, comparative
literature went through a type of crisis which arose from its theoretical and ideological
basis. This issue went so far for comparative literature that back in twentieth century
some theorists announced this literary discipline “dead” and declared its theoretical
background “in crisis.” All the vitriolic attacks on this literary approach, however, were
a proof of its existence and lack of a thorough understanding of its mechanism on the
part of comparatists and alike. Over the last years of the twentieth century, and with the
researches of some contemporary comparatists, this discipline managed to resolve all
these crises. Comparative literature, in twenty-first century has become one of the most
important disciplines in reading literary works and many universities have set
comparative literature credit courses or run independent graduate programs. This article,
using a fundamental research with emphasis on present history of comparative literature
as tools of analysis, tries to elucidate the importance of comparative literature among
other main literary disciplines and explain its importance in contemporary times. The
findings show that with the stylistic changes in literary studies and in the outcome of the
literary production in the present age along with the rapid development in technology
and virtual world, comparative literature can provide a proper framework for comparing
studies in this subject.
Keywords: Comparative Literature, World Literature, Cultural Studies, Literary Studies.

1. Email:
2. Corresponding Author’s Email:

pouriatorkamaneh@yahoo.com
n.maleki@razi.ac.ir

مقالة پژوهشی
کاوشنامة ادبيّات تطبيقی (مطالعات تطبيقی عربی  -فارسی)
دانشگاه رازی ،سال نهم ،شمارة  ،33بهار  ،8331صص83-8 .

ادبيّات تطبيقی و جایگاه آن در آیندة مطالعات ادبی
پوریا ترکمانه

1

دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات انگلیسی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
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دانشیار گروه ادبیّات انگلیسی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
دریافت1911/12/11 :

پذیرش1911/2/22 :

چکيده
ادبیّات تطبیقی ،بهمثابة نگرشی ادبی ،تاریخ بسیار پر فراز و نشیبی را تجربه کرده است .گروهی تا مدّتها تفاوت چنددانی میدان ایدگ نگدر
و ادبیّات جهان قائل نبودند و حتّی در برههای از زمان ،آنها را در رقابت بدا یکددیگر میپنداشدتند .مددّتی از ایدگ شدرایط نگذشدته بدود کده
ادبیّات تطبیقی بهتدریج ،بهواسطة آنچه بهمنزلة بیثباتی در پایگاه نظری قلمداد میشد ،مورد انتقاد قدرار گرفدت .ایدگ نظدرات بدهطدور ممدده
سختگیرانه ،رو به فزونی داشت و تا آنجا پیش رفت که حتّی در اواخر قرن بیستم ،تعدداد مدددودی از پهوهشدگران ایدگ حدوزه از ادبیّدات
تطبیقی بهمثابة نگرشی منسوخ و بیپایه و اساس یاد میکردند؛ امّا همة ایگ کشمکشها نشان از حضور مدثثّر ایدگ سدبم مطالعدات ادبدی در
میان پهوهشگران و مدم درک دقیق و درست آن توسّط تطبیقگرایان بود .در پایان قرن بیستم ،با تال های بیوقفة پهوهشدگران ایدگ حدوزه
و درک بیشتر منتقدان ادبی از ایگ رو  ،هجمهها کاهش یافت و بدرانهای یادشده تاحدودی رفع شد .ادبیّدات تطبیقدی در قدرن حابدر بده
یکی از اصلیتریگ رو های مطالعة ادبیّات تبدیل شده و بسیاری از دانشگاهها ،واحدهایی در حوزۀ مطالعات ادبدی تطبیقدی داشدته یدا حتّدی
گروههای آموزشیای با ایگ نام تأسیس کردهاند .پهوهش حابر ،با روشی بنیادی و با تکیه بر تاریخچة کنونی ادبیّدات تطبیقدی بدهمثابدة ابدزار
الزم پهوهش ،جایگاه ادبیّات تطبیقی را میان سایر نگر ها بررسدی کدرده و وبدعیّت و اهمّیّدت آن را در قدرن حابدر بده بددگ و گفتگدو
گذاشته است .نتیجه اینکه بهواسطة تغییرات گسترده در سبم و سیاق مطالعة ادبیّات و نقد ادبی همدراه بدا مدوریّدت روزافدزون فنّاوریهدای
مختلف و دنیای مجازی ،ادبیّات تطبیقی میتواند چارچوب مناسبی را برای مطالعة مقایسهای ادبیات با سایر رشتهها و ملوم فراهم آورد.
واژگان کليدی :ادبیّات تطبیقی ،ادبیّات جهان ،مطالعات فرهنگی ،مطالعات ادبی.

 .1رایانامه:
 .2رایانامة نویسندۀ مسئول:

pouriatorkamaneh@yahoo.com
n.maleki@razi.ac.ir

کاوشنامة ادبيّات تطبيقی ،سال نهم ،شمارة  ،33بهار 8331

2

 .8پيشگفتار
 .8-8تعریف موضوع

پیش از سخگ در مورد جایگاه و نمود ادبیّات تطبیقی ،ابتدا الزم است چگونگی موجودیّت آن بررسدی شدود؛
اوّلیگ موبومی که باید در اثبات وجود ادبیّات تطبیقی به آن پرداخت ،وجود پدیددهای بده ندام «زبدان» اسدت؛
در تشریح ایدگ پدیدده ،بهتدر اسدت بده تفداوت میدان ” “Langueو ” “Langageاشداره شدود کده فردیندان دو
سوسور 1در کتاب دورههدای ممدومی زبدانشناسدی 2مطدر سداخت ( .)2111 :111مبدارت ” “Langageبده
واحدی ذاتی اشاره دارد که همة انسانها در آناتومی و ترکیببندی مغز خود از آن بهره میبرندد و بدهواسدطة
آن هیچ اجتماع انسانی بدون توانایی ارتباط وجود ندارد؛ امّا برای شناخت بهتر ایگ واحد زبانی و پتانسدیل آن،
باید وجود ” “Langueدر ایگ زمینه درنظر گرفته شود .ایگ بخدش ذهندی ،مسدئول جمدعآوری قدوانیگ ارتبداط
جمعی در جامعه است و به کمم آن میتوان بخش نهادینهشدۀ زبان را در ذهگ فعّال ساخته و از زبان بهطدور
مثثّر استفاده کرد (ر.ک :وینسنت لیچ)151 :2111 ،9؛ بنابرایگ ،نظام پیچیددهای اسدت کده بدرای درک هرچده
بهتر آن ،مطالعة جنبههای بیولوژیم ،جامعهشناسانه و روانشناسانه آن الزم است.
زبان را میتوان پدیدهای شگفتانگیز دانست که تدا حددّ قابدل تدوجّهی نیدز دربردارنددۀ مسداواتطلبدی و
برابری است و ایدگ از آنجدا اسدت کده در تشدکیل و اسدتفادۀ آن ،همدة افدراد جامعده سدهمی مشدابه دارندد؛ از
دیگرسو ،ظرفیّت مالی زبان انسان را زمانی میتوان بهتر دریافت که از آن نه بهمثابة وسیله بلکه بهمنزلدة هدد
استفاده کرد .نمونة بارز ایگ موبوع را در خلق آثار ادبی میتوان دنبال کدرد کده در آن نویسدنده یدا شدامر بدا
ظرافت تمام زبان را بهمثابة هنری زیبا میآفریند .اگر زبان واحدی جهانی است ،پس نمدود هندری آن نیدز بعدد
جهانی دارد و از قرن هجدهم ،جهانبینی اروپایی ایگ نمود را بهمنزلة ادبیّات توصیف کرد.
زبان و شعر ،دو گواه قابل استناد برای اثبات وجود اوباع و احوالی جهانشدمول از انسدان هسدتند .گوتده
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و بنیانگذاران ادبیّات تطبیقی را تا حدّ قابل توجّهی میتدوان حامیدان روشدنفکری ادبدی دانسدت کده در میدان
دیگر دستاوردها ،تشخیص و تشویق درک بشر در دنیا را گستر دادند .ایگ نکته از آنرو اسدت کده ادبیّدات
ممیقتریگ ،جهانیتریگ و ماندگارتریگ مناصر تجارب بشری را توصیف میکند .از جنبهای دیگر ،همدانطدور
که ارسطو مدرّک اولیة همة هنرها را در «تقلیدد »5و الگدوبرداری مدیدانسدت ،بایدد پدذیرفت کده بشدر لزومدا
1. Ferdinand de Saussure
2. Course in General Linguistics
3. Vincent Leitch
4. Goethe
5. Mimesis
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مخلوقی مقلّد است (11 ،1441 a :2115؛  .)1 ،1441 bدرواقع بر پایة همیگ مدرّک اسدت کده انسدان بده هندر
روی میآورد .همة هنرها تقلیدی هستند و هد آنها (بشر و حقدایق طبیعدی) یکسدان اسدت؛ امّدا هدر هندری
کار را با ابزارهای مختلفی دنبال میکند .ارسطو مبارت خاصّدی بدرای هندری کده کلمدات را بدهمثابدة ابدزار

تقلید و تصویرسازی انتخاب میکند ،به خوانندگان ارائه نمیدهدد؛ امّدا کتداب مشدهور خدود رسدالة فدگّ شدعر
(بوطیقا) 1را برای توبیح ایگ پدیدۀ هنری بهکار میگیرد (همان )1 ،1441 b :که بهمثابة اوّلدیگ مرجدع تئدوری
ادبی نیز بهشمار میرود.
در سال  ،1121گوته مقاید جالبی را درزمینة ادبیّات ملّیگرایانه ارائه کرده بود و نتیجة آن بدر ایدگ اسداس
بود که ملّیگرایی دیگر معیار مطلوبی برای مطالعة ادبیّات نبود و بر ایگ نظر بود که مطالعدات ادبدی بایسدتی بده
سمت و سوی «ادبیّات جهان» 2حرکت کندد .درحقیقدت ،بدیگ سدالهدای  1121تدا  1191گوتده بارهدا مفهدوم
ادبیّات جامعة جهانی 9را بیان کرد .براساس ایگ ،ادبیّات جهان برآمدد بخشدی از ظرفیّدت و تواندایی پیشدگویانة
شامری بود که از ایگ اصطال برای توصیف شاخهای از ادبیّات بدون حدّ و مرز استفاده میکدرد .ایدگ مدورد
نگر جدیدی در انواع مطالعات ادبی را بهنمایش میگذاشت که برپایدة رو تطبیقدی اسدتوار بدود و در آن
دوره پهوهشگران بسیاری نیز به آن توجّه کردند.
در دو قرن بعد بهروشنی میتوان تجلّی مفهوم ادبیّات جهان در گسترۀ فراملّی آن را دریافت؛ مفهومی کده
مدتوای آن بارها بازنگری شده است .دیوید دامرا  4در کتاب ادبیّات جهان چیست؟ 5تصریح مدیکندد کده
اصطال ادبیّات جهان در تعریف ،به کتابخانهای «بینظدم و پدر از آثدار متعددّد ادبدی» از سراسدر جهدان اشداره
نمیکند ،بلکه شبکهای کاربردی است که با مدتوای «یم سیستم جهانی (ادبی)» تأسیس شدده اسدت (:2119
 .)15تعریف او از ایگ مفهوم سه جنبة مهدم را شدامل مدیشدود« :ادبیّدات جهدان بدهمندوان نتیجدة شکسدتهشددن
مددودۀ ادبیّات ملّیگرا»« ،نوشتاری که از ترجمة (متون ادبی) در دسترس قرار میگیرد» و «پدیددهای کده نده
به مجمومهای کانونی از متون ادبی اشاره دارد ،بلکه روشدی از خوانددن اسدت کده سدبکی بدیطرفانده و ورای
زمان و مکان خواننده را میطلبد( ».همان )211 :مفهدوم سیسدتم ادبدی بخشدی از گدرایش دامدرا بدهحسداب
میآید .ایگ مفهوم بهطور تلدویدی در تفکّدرات الیدوت 1و در نظریّدة بیناادبیّدت 1دایدونز دوریدزیگ 1نیدز ،نمدود
1. Poetics
2. World Literature
3. General World Literature
4. David Damrosch
?5. What is World Literature
6. T. S. Eliot
7. Interliterary Theory
8. Dionýz Ďurišin
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مییابد .ازنظر دامرا  ،یم اثر ادبی زمانی در حیطة ادبیّات جهان قابل درک و بررسی اسدت کده از فرهند
و بازۀ اوّلیّة خود مستقل باشد و خویش را در میان «سیستم ادبی جهانی» مطر سازد (ر.ک :همان.)119 :
نکتهای که آغاز فعّالیّتهای تطبیقی را جان میبخشد و بهمثابة ساز و کار مهمّی در دسدترس تطبیقگرایدان
کنونی است ،همان موبومی است که تی .اس .الیوت توصیف میکندد .وی معتقدد اسدت کده نظدم ایددهآل
ادبی از جمع تمامی آثار ادبی تا به امروز بهدست میآید ،نظمی که بهمثابة ظهور آثدار جدیدد ادبدی نیدز دچدار
تغییر و تکامل میشود .درواقع ،بهواسطة چاپ آثار ادبی جدید ،نهتنها جایگاه متون ادبی دچار تغییر مدیشدود،
بلکه کلّیّت نظام ادبی نیز تدت تأثیر قرار خواهد گرفت .بدا ایدگ پنداشدت ،ندهتنهدا گذشدتة آثدار ادبدی کندونی
دگرگون خواهد شد ،بلکه متون امروزی نیز درک ادبیّدات گذشدتگان را تددتالشّدعاع خدود قدرار مدیدهندد
( .)51 :1121اگر ایگ نکته با توجّه به تفاوت زمان اهمّیّت بیابد ،در مورد مکان و شدرایط جغرافیدایی هدم قابدل
درک و بررسی است .اندیشیدن به اینکه ادبیّات نوشتهشده به زبان یدا فرهنگدی خداو (و متعلّدق بده سدرزمینی
متفاوت) بهتنهایی و در خأل موجودیّت دارد ،درواقع پنداشدتی پدوچ و ندامعقول اسدت .آثدار ادبدی کالسدیم
یونان – روم ،چیگ و فرهن

مرب در کنار آثار مصر حابر بده زبدانهدا یدا ملّیّدتهدای مختلدف ،همگدی در

تولید مصنومات ادبی سهمی داشته و حیگ مقایسه ،ارز

خود را بهصورت کاملتری پیدا میکنند.

 .2-8ضرورت ،اهمّيّت و هدف

ادبیّات تطبیقی ،تاریخ پر فراز و نشیبی را طدی کدرده اسدت .از فدراز و نشدیبهدای مکدانی و زمدانی گرفتده تدا
چالشهای نظری ،همگی ایگ نگر ادبی را در دورههای مختلف در بدرانی قرار داد که تا سدالهدای پیشدیگ
حددل نشددده بددود؛ از طرفددی بددا افددزایش روزافددزون مشددکالت سیاسددی و منطقددهای میددان کشددورهای مختلددف،
ملّیگراییِ افراطی جان دوبارهای گرفت و درک متقابل قومها و فرهن

ها از یکدیگر جای خود را بده حدسّ

برتریجویی داد .دوران پسامدرن نیز انتقادات بهسمت ایگ نگر ادبی را بدا سدوگیری بیشدتری دنبدال کدرد و
تعدادی از منتقدان حابر نیز ایگ سبم مطالعة ادبیّات را منسدوخ ،بدیپایده و اسداس یدا حتّدی مدردود دانسدتند.
پهوهش حابر از ایگ جهت مهم است که ابتدا ایگ چالشها بهصورت خالصهوار از زوایای مختلدف بررسدی
شده و سپس به ایگ موبوع میپردازد که در قرن حابر ،ادبیّات تطبیقی چگونه توانسته است به ایدگ انتقدادات
نظری و ایدئولوژیم پاسخ مناسب دهد؛ همچنیگ ،نکتة مهمتری که ایگ جستار به توبیح آن برخواهدد آمدد،
جایگاه ادبیّات تطبیقی در قرن حابر بوده و اینکه چگونه ایگ نگدر ادبدی مدیتواندد زمیندة برقدراری ارتبداط
میان فرهن

ها و اقوام مختلف را ایجاد کرده و از ملّیگرایی افراطی جلوگیری کند.

 .3-8پرسشهای پژوهش

 .1چرا ادبیّات تطبیقی همواره به تعاریف مختلف بهمثابة نگرشی ناکارآمد معرّفی شده اسدت؟ ریشدههدای ایدگ
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نگاه سختگیرانه در چیست؟
 .2ادبیّات تطبیقی چگونه به چالشهای موجود پاسخ داد؟ اهمّیّت آن در دوران کنونی و وبدعیّت ادبیّدات در
آینده چیست؟
 .9ادبیّات تطبیقی چگونه میتواند به تثبیت هویّت اقوام و فرهن های مختلف کمم کند؟
 .4-8پيشينة پژوهش

با مطالعهای گذرا میتوان تعریف های متنوّمی را که پهوهشدگران نامددار ایدگ حدوزه از ادبیّدات تطبیقدی ارائده
دادهاند را بهدست آورد؛ امّا تطبیقگرایان آنچنانکه باید نقش ادبیّات تطبیقی در جوامدع کندونی و اهمّیّدت آن
در آیندۀ مطالعات ادبی را تجزیه و تدلیل نکردهاندد .فرانسدوا یوسدت 1ادبیّدات تطبیقدی را فلسدفة جدیددی در
مطالعات ادبی میداند و از آن بهمثابة «جهانبینی ادبی» یاد میکند کده «از مرزهدای ملّدی ،زبدانی و جغرافیدایی
فراتر میرود» ( .)91 :1911وی به ایگ نکته اشاره دارد که بهطور کلّی هد ادبیّات تطبیقدی «مقایسده» نیسدت؛
بلکه «شناخت ادبیّات بهمنوان یم کلّیّت است» و ادبیّات ملل مختلف بهمثابة اجزای ایدگ کدل همدواره بدا هدم
در ارتباط هستند (همان) .یوست نقش ادبیّات تطبیقی در مصر حابر را همانندد «فلسدفه و نظریّدة جدیددی در
مطالعات ادبی» میداند که هرگونده «خدودبزر بیندی را نفدی مدیکندد و تدال دارد بدا فدراهمآوردن زمیندة
شناخت یکدیگر ،پیامآور صلح و دوستی میان ملل و فرهن

های مختلف باشد» (همان .)91 :سوزان باسدنت

2

دیگر پهوهشگر حوزۀ ادبیّات تطبیقی نظر متفاوتی دربدارۀ نقدش ایدگ نگدر ادبدی دارد .او معتقدد اسدت کده
مطالعة تطبیقی ادبیّات در قرن بیست و یکم «تأکید بر مطالعات نیمکدرۀ جندوبی و پسدااسدتعماری» ()51 :1911
است که البتّه در آن صنعت «ترجمه» جایگاه ویههای مدییابدد .او همچندیگ اهمّیّدت ادبیّدات تطبیقدی را در «بده
رسمیّتشناختگ همبستگیهای ناگزیر ناشی از انتقال ادبی» (همان )11 :میداند.
انوشیروانی با تأکید بر «مطالعات میانرشتهای» و «افق دید وسیع و ممیقتری که بر پهوهشگر مدیگشدایند»
( )4 :1912ایگ موبوع را توبیح میدهند که خصوصیّت بینارشتهای ادبیّات تطبیقدی مدیتواندد «پدل ارتبداطی
بیگ جزایر پراکندۀ ادبیّات فارسی و خارجی و سایر ملدوم انسدانی در ایدران باشدد» (همدان )1 :و ایدگ موبدوع
میتواند اهمّیّت باالی ادبیّات تطبیقی را تبییگ کند .ایگ موبوع خدود بده ارتبداط هرچده ممیدقتدر و معندادارتر
«رویکردهای نقد ادبی چون هرمنوتیم ،نشانهشناسی ،روانکاوی ،اسطورهشناسی ،جامعدهشناسدی و مطالعدات
فرهنگی» ( )4 :1911میانجامد و از طر دیگر ادبیّات را از تمبعدیبودن خود جدا میکند.
زینیوند ،دیگر پهوهشگر حوزۀ ادبیّات تطبیقی ،نکتهای مشابه را بهمثابة بعد مهم و اساسی ادبیّدات تطبیقدی
1. Francois Jost
2. Susan Bassnett
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مورد بدگ قرار میدهد و معتقد است که «ماهیّت و ذات ایدگ داندشِ پویدا ،بیندافرهنگی اسدت» و رابطدة میدان
ادبیّات و فرهن

 ،رابطهای «دیالکتیم و دوسویه» است ( .)1 :1912درواقع ایگ گفتمانهای ادبدی و فرهنگدی

راهی برای «شناخت هویّت فرهنگی ملّتها» ،ابزاری برای «تکامل فرهن

انسانی» و احترام بده «تعددّد و تکثّدر

فرهنگی» بهشمار میروند (همان) .در هر حال ،هرچندد تداریخ و پیشدینة ادبیّدات تطبیقدی تداکنون در مدواردی
بهخوبی بررسی شده است ،آینده و اهمّیّت آن در مصدر حابدر هدد پدهوهشهدای زیدادی نبدوده اسدت و
پهوهش بیشتر میتواند در پیشرفت ایگ نگر

راهگشا باشد.

 .5-8روش پژوهش و چارچوب نظری

نوشتار پیش رو بر آن است تا با استفاده از پیشینة ادبیّات تطبیقدی و فدراز و نشدیبهدایی کده ایدگ رو مطالعدة
ادبیّات پشت سر گذاشته است ،به وبعیّت کنونی آن در مقایسه با سایر سبمهای خوانش ادبیّدات پرداختده و
اهمّیّت ادبیّات تطبیقی را در آیندۀ مطالعات ادبی تبییگ کند؛ بنابرایگ ،پهوهش حابر روشدی کیفدی و تداریخی
را در پیش گرفته تا در وهلدة اوّل قددرت و مقبولیّدت ادبیّدات تطبیقدی را در دورههدای مختلدف مطالعده کندد؛
افزون بر ایگ ،با استفاده از اهمّیّت ادبیّات تطبیقی در رویارویی با ملّیگرایی کده در دوران حابدر تدا حددودی
اوج گرفته است ،به نقش پررن

ایگ سبم خوانش ادبیّات اشاره کندد .چدارچوب نوشدتار پدیش رو در ابتددا

براساس تعریفها و دستهبندیهای تطبیقگرایان شناختهشدۀ پیشیگ در ایگ حوزه اسدت ،سدپس نگارنددگان بده
پرداز نظریّات و پیشبینیهای خود دربدارۀ اهمّیّدت ایدگ حدوزه در آینددۀ مطالعدات ادبدی و نقدش کلیددی
ادبیّات تطبیقی بهمثابة نقطة واصل میان ادبیّات و سایر رشتهها به بدگ و گفتوگو خواهند پرداخت.
 .2پردازش تحليلی موضوع
 .8-2تعریف ادبيّات تطبيقی و آرمانشهر

تعاریف ادبیّات تطبیقی تاکنون دستخو تغییرات بسیاری شده است و ایگ تفاوتها نیز زمدانی بهتدر نمایدان
شد که فرناند بالدناسپرگر« )1121( 1مجلّة ادبیّات تطبیقی» را بهمنظدور بررسدی ایدگ نگدر راهانددازی کدرد.
روالند مورتیر 2در نهمیگ گردهمدایی ( )1111بدیگالمللدی ادبیّدات تطبیقدی 9بیدان داشدت کده توصدیف هندری
ریماک 4از ادبیّات تطبیقی ،هنوز نیز بهتریگ نوع تعریف از ایگ نگر

ادبی است؛ براساس ایگ:

«ادبیّات تطبیقی بررسی ادبیّات فراتر از مددودههای یم کشور خاو است که بررسی روابط بدیگ ادبیّدات از
یم طر و دیگر حیطههای دانش و باورها نظیر هنرهای زیبا ،فلسفه ،تاریخ ،ملدوم اجتمدامی ،مدذهب و ...را
1. Fernand Baldensperger
2. Roland Mortier
3. AILC/ICIA
4. Henry Remak
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ممکگ میسازد .بهطور خالصهتر ،ادبیّات تطبیقی مقایسة یم ادبیّات با دیگری یا سدایر ادبیّداتهدا ،یدا مقایسدة
آن با سایر حوزههای ملوم بشری است( ».ریماک)9 :1111 ،
ایگ تعریف ،پایه و اساس چیزی است که اوون آلدریج 1بهمثابدة مشخّصدة ادبیّدات تطبیقدی بیدان مدیدارد:
«ادبیّات تطبیقی مطالعة ادبیّات فراتر از مددودۀ یم ملّت یا مقایسدة آن بدا یدم یدا سدایر نگدر هدای ملمدی
است» (.)1 :1111
در میان چهار نگر اصلی مطالعة ادبیّات (که شامل تداریخ ادبیّدات ،نظریّدة ادبیّدات ،نقدد ادبدی و ادبیّدات
تطبیقی است) ،ادبیّات تطبیقی ،جدیدتریگ شاخهای است که مدورد توجّده پهوهشدگران ادبدی اسدت .همچدون
سایر مطالعات تاریخمدور ،ادبیّات تطبیقی نیز تدت تأثیر مدرّکها و تضادهایی است کده ناشدی از تددوّالت
فکری ،فرهنگی و ایدئولوژیم بهدستآمده از مدرنیته و دوران پسامدرن است؛ افدزون بدر ایدگ ،در مدواردی
ادبیّات تطبیقی شرایط سختی درزمینة چیرهشدن بر دستهای از کشمکشهای درونرشتهای خود را نیدز تجربده
کرده است .باوجود تمامی مشکالت میتوان منوان کرد که ادبیّات تطبیقی ،گرایشی ذاتا ایدهآلگدرا اسدت و
ایگ امر از یم طر بهدلیل گستردگی جامعة مورد مطالعة ایدگ نگدر و از طدر دیگدر ،مدددودیتهدای
ملمی و انسانی پهوهشگران ایگ حوزه است.
ادبیّات تطبیقی ،بارها در طول تاریخِ ایگ شداخة ادبدی ،بده اروپدامدوری و نخبدهگرایدی مدتّهم شدده اسدت؛
افزون بر ایگ ،ادبیّات تطبیقی بهمثابة نگرشی برای مطالعة پدیدههدای ادبدی ،تهدیددی بدرای سدایر نگدر هدای
پرآوازهای بوده است که بهتصویرکشیدن تاریخ ملّی و ادبی یم کشور ،مهدمتدریگ هدد آنهدا در بررسدی
ادبیّات بوده اسدت .درنتیجده ،تطبیقگرایدان همدواره خدود را در کشدمکش بدا آن دسدته از پهوهشدگران ادبدی
دیدهاند که تمزبانی و تمفرهنگی را رو مطالعة ادبیّات و تاریخ دانستهاندد؛ از دیگرسدو ،بایدد بده ندواقص
موجود در سبم پهوهشی و فکری خود ایگ رو نیز اشداره کدرد کده آن را در مقابلده بدا سدایر نگدر هدا و
الگوها در حیطة مطالعات ادبی و ملوم انسانی آسیبپذیر نشان داده است .بخشدی از ادبیّدات تطبیقدی ،همدواره
به مطالعة تاریخ اختصاو داده شده است ،امّا همزمان ،از همان ابتدا نیز نومی پیچیدگی تئوریدم را در خدود
بهوجود آورد که همیگ نکته بامگ ایجاد دو سدوگیری مختلدف در حیطدة رو ِ پهوهشدی ایدگ نگدر شدد.
برای بررسی ترتیب تاریخی ایدگ چدالش در ادبیّدات تطبیقدی ،بایدد مفهدوم روابدط تداریخی و حقیقدی در ایدگ
نگددر را پددیش روی خددود قددرار داد .درواقددع ،در ایددگ دیدددگاه بایسددتی روابددط مسددتقیم و ملّ دت و معلددولی
نویسندگان و آثار ادبی را مورد نظر قرار داد که بهطور دقیقتر به چرخة مکاتب ادبی ،اندواع ادبدی ،تمدایالت،
1. Owen Aldridge
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سبمها و مضمونهای ادبی میپردازد.
دیدگاه اوّلیّه در ایگ زمینه که ریشههای آن را در فلسفة اثباتگرایی 1میتوان یافت ،مهدمتدریگ هدد در
مطالعات تطبیقی را در توجّه به انتقال بگمایههدا ،مضدمونهدا ،شخصدیّتهدا ،مکاتدب ادبدی و ...از کشدوری بده
کشور دیگر یا بهطور دقیقتر ،از زبانی به زبان دیگر میداند؛ البتّه باید یدادآور شدد کده ایدگ سدبم مطالعدهای
بهمثابة بررسی داد و ستد بیگالمللی ادبیّاتها چندان هدم رایدج نیسدت .دیددگاه دوم مطالعدات تطبیقدی کده در
تقابل مستقیم با نوع قبلی است ،به بررسی پایه و اساس تئوری ادبیّات تطبیقدی مدیپدردازد؛ ندومی نگدر کده
بدون توجّه به تشابهات سطدی معمول به اشتراکات و همگرایی آثار ادبی و ادبیّاتها توجّه ویهه دارد.
ایگ گرایش به بررسی پدیدۀ چندزبانی 2پرداخته و ایگ حقیقت را آشکار مدیسدازد کده در نقداط مختلدف
جهان تشابهات ادبی و زبانی جالبی را می توان دریافت کده هدیچ ندوع رابطدة مسدتقیم قابدل اثبداتی بدا یکددیگر
نداشتهاند؛ برای مثال وقتی از ویلیام فاکنر 9بهخداطر تدأثیر از جیمدز جدویس 4در نوشدتههدایش پرسدیدند ،نکتدة
بارزی درزمینة سبم روایتدی او در داسدتانهدایش و شدباهت آنهدا بده سدبم نوشدتار جدویس در اولدیس 5و
بیداری فینیگان ،1او بهوجود ایگ شباهتها امترا میکند؛ امّا بهصراحت امالم میدارد کده سدبم نوشدتاری
داستانهایش را مدّتها قبل از خواندن آثار جویس طر ریزی کرده بود .فاکنر ،معتقدد اسدت کده بدروز ایدگ
نوع تشابهات بهمانند «وجود نومی مخزن ایدهها و تفکّد رات موجدود در دنیدای اطدرا مدا اسدت کده بدهطدرز
امجابآوری ذهگ افراد در مکانهای مختلف را بهصورت مشابهی بارور کرده و ایدگ در شدرایطی اسدت کده
ایگ ذهگها یا افراد ،کوچمتریگ ارتباطی را با یکدیگر نداشتهاند( ».ویالنوا)1 :1111 ،1
 .2-2فراز و نشيبهای تاریخی

همانطور که اشاره شد ،درک رابطة مستقیم میدان فدراز و نشدیبهدای تداریخ معاصدر و شدکلگیدری ادبیّدات
تطبیقی کار چندان سختی نیست .از اواسط قرن ندوزدهم ،گسدتر ادبیّدات تطبیقدی بده دسدتاوردهدای فدردی
وابسته بود .پس از آثار ملتزل 1و برخی از پیشروان قرن هجده نظیر خوان آندرس 1میتوان بده سدایر تدال هدا
همچون سخنرانی افتتاحیة لوئیس بگالوز 11در سدال  1141بدا مندوان «مقدّمدهای بدر تداریخ تطبیقدی ادبیّدات» و
1. Positivism
2. Polygenesis
3. William Faulkner
4. James Joyce
5. Ulysses
6. Finnegan’s Wake
7. Villanueva
8. Meltzl
9. Juan Andrés
10. Louis Benloews
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چاپ کتاب در حیطة ادبیّات تطبیقیِ پهوهشگر ایرلندی هاتچگ مداکلی پوسدنت 1در سدال  1111اشداره کدرد.
باوجود ایگ ،باید قرن بیستم را بهمثابة زمان اصلی شکلگیدری ادبیّدات تطبیقدی دانسدت .در ایدگ دوره ،ادبیّدات
تطبیقی نهتنها بهمنزلة حوزهای مهم در دانشگاهها تدریس میشد ،بلکده بدهمثابدة سدازهای اساسدی در نهدادهدای
ملّی و بیگالمللی شناخته شد.
آنچه درزمینة تاریخی ادبیّات تطبیقی مهم است ،نقش تعییگکنندۀ ایگ نگر ادبی پدس از جند

جهدانی

اوّل و معاهدددۀ ورسددای بددود کدده بامددگ پددذیر ادبیّددات تطبیقددی بددهمثابددة سدداز و کدداری راهگشددا بددرای حدلّ
کشمکشهای میان ملل مختلف بود .در ایگ میان ،درک مشترک فرهنگی و هنری مردمان در نقداط مختلدف
جهان بود که بهطور ممده ایگ مهدم را امکدانپدذیر مدیسداخت؛ امّدا در دوران جند
ادبیّات تطبیقی برای مدّت کوتاهی متوقف شد .جن

جهدانی دوم ،پیشدرفت

به ترویج هرچه بیشتر ملّیگرایی جان تازهای بخشدید و

بامگ شد تا مردم کشورهای مختلف شکوه و قدرت ملّت خود را فراتر از دیگران دانسته و بدرای برتدریدادن
آن بر سایر ملل و فرهن ها از هیچ کوششی فروگذار نکردند .برای درک ایگ موبدوع تنهدا کدافی اسدت بده
مجالّتی همچون «روحیة آلمانی »2و «روحیة فرانسوی »9اشاره کرد که در آن دوره بهمنزلة بازیگرداندان اصدلی
سیاست اروپا شناخته میشدند.
در آمریکا ،البتّه ،بهدلیل انزواطلبی ایگ کشور در سالهای پیش از جن
به ازبیگبردن هویّت پیشیگ مردم مهاجر خود ،با پایانیدافتگ جند

جهانی دوم و تمایل آنها نسدبت

جهدانی دوم مدوج جدیددی از گدرایش بده

تفاوتهای فرهنگی مشاهده شد و همیگ موبوع در طیف گستردهتر آن بهوسیلة دانشگاههدای درحدالتوسدعه
حمایت شد .ایگ موبوع بهوبو در پهوهشهای روبرت کلمنتس 4درزمینة ادبیّدات تطبیقدی و گسدتر آن
در آمریکا قابل بررسی است .کلمنتس بر ایگ باور بود کده حمایدتهدای سدازمان یونسدکو از ادبیّدات تطبیقدی
بامگ تشویق همگان نسبت به گستر ایگ نگر ادبدی شدد و در سدال  1111بسدیاری از دانشدگاههدای ایدگ
کشور ادبیّات تطبیقی را در دورههای دکتری و پسادکتری بهمثابة واحد درسی تعریف کردند.
روشگ است که شرایط صلح و آرامش به تبادالت ادبی روندق بخشدیده و میدل بده کشدف تشدابهات میدان
ادبیّات با زبانها و فرهن های مختلف افزایش مییابد .در نیمة دوم قدرن بیسدتم ،جند

سدرد بدهمیدزان قابدل

توجّهی گستر ادبیّات تطبیقی را به حالت تعلیق درآورد و بهطور دقیدقتدر ،تدأثیر ایدگ اتّفداق را مدیتدوان در
1. Hutcheson Macaulay Posnett
2. L’esprit Germanique
3. Der Franzözische Geist
4. Robert Clements
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ادبیّات کشورهای تدت تدأثیر پدردۀ آهندیگ 1در اروپدا همچدون مجارسدتان و چکسدلواکی مشداهده کدرد کده
پیشتر نیز بهمنزلة بنیانگذاران ادبیّات تطبیقدی شدناخته مدیشددند .شکسدت اتّدداد جمداهیر شدوروی سدابق و
سقوط دیوار برلیگ در پایان دهة  1111با چشماندازهایی نسبت به اروپای جدیدد همدراه بدود کده هدم ازلددا
اقتصادی و هم سیاسی بامگ بهوجودآمدن انسجام میان کشورهای درگیر بود و دیدگاهی بدهوجدود آمدد کده
در آن تشخیص ریشههای فرهنگی یکسان بسیار مورد توجّده قدرار گرفدت( .اثبدات گسدتر ایدگ موبدوع را
میتوان در درخواست ترکیه برای مضویت در اتّدادیة اروپا دنبال کرد) .پیشرفت و مدبوبیدت ادبیّدات جهدان
را باید بهمثابة پاسخی تعبیر کرد که همسو با فرایند جهانیسازی اقتصاد ،مورد استقبال قدرار گرفدت؛ گرایشدی
که پیشتر کارل مارکس 2و فریدریش انگلس 9در سال  1141بهتفصیل بیان کردند .ایدگ بیانیدة آنهدا بدهدلیدل
ظهور «ادبیّات جهان» «نشأتگرفته از ادبیّاتهای مدلّی و ملّی متعدّد» بدود کده آن را بدهمنزلدة اثدری جدانبی از
پیامدهای «بازار جهانی» میدانستند (.)19 :1141
با ایگ تعریفها ،ادبیّات تطبیقی بهمثابة نگرشی شناخته میشود که اروپامدوری ،ساز و کار تشدکیلدهنددۀ
آن نیست و البتّه درمقابل ،اروپاستیزی نیز نمیتواند بخشدی از ایدگ نگدر ادبدی باشدد .هرچندد درنظرگدرفتگ
مفاهیمی همچون ادبیّات تطبیقی یا ادبیّات جهان بهمنزلة شاخههایی کامال جدامع و طبقدهبنددیشدده ،در دوران
کنونی ،مفاهیمی دور از تصوّر است ،میتوان نگاهی «منطقهگرا» نسبت به ایگ نگدر ادبدی داشدت؛ مفهدومی
که برای مثال ،مطالعات ادبی اروپدا را بده طدور جداگانده در کندار مطالعدات سدایر جوامدع بشدری توجیده شدده
میداند .ایگ مفهوم منطقهگرایی ،نکتهای اسدت کده سدزار دومنیگدز )25 :2119( 4بدا فربدیة مطالعدات اقلیمدی
گایاتری اسپیواک 5ارتباط داده و بهنومی «به تنوّعگرایی سنّتی ادبیّات تطبیقی تأکیدد دارد» (اسدپیواک:2119 ،
.)1
 .3-2فراز و نشيبهای نظری و ایدئولوژیک

در طول سی سال اخیر ،ادبیّات تطبیقی دورانی بدرانی را سپری کرده است و ایگ موبوع را هم باید بده رشدد
احساسات ملّیگرایانه و هم تعدّد فرهن

ها مرتبط دانست .ایگ تنوّع فرهنگی و توجّده بده تفداوتهدا در طدول

ایدگ دوره بدهندومی در فضدای دانشدگاهی نمدود بیشددتری یافدت و ایدگ بددهدلیدل بدیتددوجّهی بده انسدانشناسددی
فرهن

مدور بود که ادبیّات تطبیقی از آن ریشه میگرفت .از ایگ دیدگاه ،ادبیّات را مدیتدوان ابدزاری منطبدق
1. Iron Curtain
2. Karl Marx
3. Friedrich Engels
4. César Domínguez
5. Gayatri Spivak
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بر تفکّرات امپریالیسم و استعمار دریافت .با ایگ نگر و تعریف ،فرهن
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غربی بهمثابدة ابدزار قددرت اسدت و

ادبیّات تطبیقی اصوال گفتمانی اروپامدور که ارز های ادبی را براساس طبقدة اجتمدامی و تمدایالت نخبگدان
اقلّیّت تدمیل میکند .ازنظر پهوهشگران ایگ حوزه ،ادبیّات هدر سدرزمیگ ایدگ قابلیّدت را دارد کده بدا دیگدری
مقایسه شود و بهطدور معمدول آثدار شدناختهشددهای کده در زمدرۀ ادبیّدات کالسدیم قدرار داده مدیشدوند ،از
حمایتهای بنیادهای قدرتی برخوردار هسدتند کده مجمومدهای از نمدودهدای فرهنگدی و قدومی را بده حاشدیه
میرانند .روشگ است که ادبیّات ،رشد و توسعة اوّلیّة خود را از قرنهدای دور آغداز کدرد .در آن دوران هندوز
فرهن

غربی در ادبیات چیگ ،ژاپدگ ،دنیدای مدرب و زبدانهدای سانسدکریت ،فارسدی و ...نفدوذ نکدرده بدود.

درواقع ،اگر هیچ فرهنگی بر دیگری برتری ندارد و اگر همة آثار ادبی موجود میتوانندد بدا یکددیگر مقایسده
شوند ،پس تشخیص برخی آثار بهمثابة کالسیم ،اصلی یا کانونی میتواندد موبدوع سیاسدتهدای فرهنگدی
باشد؛ تعریفهای یمجانبهای که کانونهای قدرت بهمنظور کمارز جلدوهدادن سدایر نمودهدای فرهنگدی
اممال میکنند.
بیثباتیای که میان پایگاه نظری (در ادبیّدات تطبیقدی) و بعدد تداریخی آن در بداال بیدان شدد تدا حددّ قابدل
توجّهی بامگ بهوجودآمدن بدرانهای کنونی در ادبیّدات تطبیقدی شدده اسدت .ایدگ بددران در سدخنرانی رنده
ولددم 1بددامنوان «بدددران در ادبیّددات تطبیقددی» در دومدیگ همددایش بددیگالمللددی ادبیّددات تطبیقددی در سددال 1151
بهتفصیل مورد بدگ قرار گرفت .ولم مخالف تأثیر– مدوریِ بر پایدة تداریخ در مطالعدات تطبیقدی بدود کده
سبم پهوهش را دچار تنزّل میکرد و آن را بر پایة اطّالماتی راکد و قددیمی از زنددگی نویسدندگان و تدأثیر
آنها بر یکدیگر در بازهای تاریخی طر ریزی میکرد (ولم .)111 :2111 ،او بر ایگ باور بود که پهوهشدگر
در حوزۀ ادبیّات تطبیقی ،نظریّة ادبیّات ،تاریخ ادبی و نقد ادبی باید از ایگ سبم تاریخمدور و بدر پایدة تدأثیر و
تأثّر پرهیز کرده و خود اثرها را در وهلة اوّل بررسی کند .برای تدقّق ایدگ مهدم ،ولدم بیدان داشدت کده بایدد
ادبیّت (جنبة ادبی) 2آثار که پایة اصلی مطالعات زیباشناختی را تشکیل میدهدد ،نقدد و بررسدی شدود .هرچندد
نظریّة ولم شباهت زیادی به سبم آمریکایی و مطالعات تطبیقی آنها دارد( ،که در تقابل مسدتقیم بدا سدبم
قیاس به رو

فرانسوی آن اسدت) ،در نظریّدة او ادبیّدت ،نقشدی مرکدزی داشدته و ایدگ موبدوع بده تفکّدرات

ساختارگرایانة دهة  1191پرا

(مدلّ تولّد او) اشاره دارد.

 .4-2بحران پسامدرن

در پایان قرن بیستم بود که سوزان باسنت بهطور رسمی امالم داشت که «ادبیّات تطبیقی بهندومی مدرده اسدت»
1. René Wellek
2. Literariness
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( .)41 :1119بیش از ده سال نگذشدته بدود کده گایداتری اسدپیواک نیدز ایدگ نظریّده را در کتداب مدر

یدم

نگر  1بهطور کاملتری تأیید کرد .دالیل باسنت برای بدبینی او نسبت به آیندۀ ادبیّات تطبیقی را میتدوان بده
چند دسته تقسیم کرد -1 :جایگزینی نظریّة ادبیّات (بهجای ادبیّات تطبیقدی) در مطالعدات ادبیّدات انگلیسدی در
دانشگاههای آمریکایی؛  -2تأثیر گستردۀ مطالعات فرهنگی؛  -9کاهش کرسیهای اختصاویافته بده ادبیّدات
تطبیقددی در دانشددگاههددا و  -4تددأثیر مطالعددات اسددتعمارشناسددی و چندددفرهنگی (ر.ک .)xii :2119 :اسددپیواک
بهنومی «واپسیگ نفسهای یم نگدر در حدال مدر » (ر.ک :همدان )xii :را مدورد بددگ قدرار مدیدهدد؛
کشمکشی که تطبیقگرایان بریتانیایی نیز بهطور مشابهی به آن اشاره کدرده بودندد .او بدر ایدگ نکتده تأکیدد دارد
که یم تطبیقگر ،نهتنها باید گسترۀ مطالعات خود را فراتر از «مرزهای ملّی» یافته ،بلکده بایدد معدانی و مفداهیم
جدیدی را از ورای آنها برای درک آثار ادبی استخراج کند (ر.ک :همان.)12 :
کالودیو گییدگ 2در کتداب میدان یکدی و دیگدران :درآمددی بدر ادبیّدات تطبیقدی 9نیدز بددبینی باسدنت و
اسپیواک نسبت به وبعیّت ادبیّات تطبیقی را دنبدال مدیکندد و شدرایط تطبیقگرایدان هدممصدری را توصدیف
میکند که با شم و سردرگمی به ایگ نگر ادبی میاندیشند .او وبعیّت ادبیّات تطبیقی را در بوتدة مقایسده
با همیگ نگر

در سالهای  1145تا  1115میگذارد کده شدامل مصدر طالیدی مطالعدات ادبیّدات تطبیقدی در

فضای ادبی جهانشمول بود .آنچه بیشتر مورد توجّه گییدگ بدود و ایدگ بددبینی او نسدبت بده آینددۀ مطالعدات
تطبیقی را قوّت میبخشدید ،گدرایش سیاسدتمددور ایدگ ملدوم انسدانی بدود .ایدگ بیدنش او بدهطدور ممدده بدا
گستردگی هرچه بیشتر مطالعات فرهنگی و پسااستعماری ارتباط داشت که برخال جریدان نقدد ادبدی سدنّتی
پیش میرفت (ر.ک :ساسی.)11 :2115 ،
در همیگ زمینه میتوان به افکار ژاک دریدا 4و پل دو مان 5در قرن بیستم اشاره کرد که بداوجود خالّقیّدت
و پویایی ،باید پذیرفت که سبم تجزیهگرایانة 1خوانش واسازی 1تأثیری منفدی بدر وجهدة مطالعدات ادبدی در
ملوم دانشگاهی داشته است .ایگ از آنجا است کده تدا آن زمدان زبدان ادبدی و هندری بدهمثابدة ابدزار الزمدی در
آموز های ملوم انسانی بهویهه حوزۀ اخالق ،گفتار ،زیباشدناختی و اطّالمدات ممدومی بدهحسداب مدیآمدد.
درواقع ،ادبیّات بهطور ذاتی بهمثابة ملمی اصالتا معنادار و دریچهای بدرای درک امیدال بنیدادیگ انسدانی شدناخته
1. Death of a Discipline
2. Claudio Guillén
3. Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literature comparada
4. Jacques Derrida
5. Paul de Man
6. Reductionist
7. Deconstruction
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میشد؛ امّا مشکل جایی بود که خوانشهای تجزیهگرایانة واسازی ادبیّدات را ذاتدا پدیددهای ناپایددار و بددون
معنایی کلّی معرّفی میکرد .در ایگ نگر  ،اثر ادبی همانند اتاق پهواکدی بدود کده بدهواسدطة تعددّد شدنیدههدا
نمیتوان امتباری برای صدایی واحد و جامع قائل شد و براسداس ایدگ ،نمدیتدوان معندایی غدایی در ادبیّدات را
جستجو کرد .اگر کتاب یا اثر ادبی بر معنا و مفهدوم خاصّدی داللدت کندد ،معندایی اسدت کده خوانندده در آن
بهوجود آورده است .ایگ تغییر نگدر در خدوانش آثدار ادبدی قددم بزرگدی بدود کده تفسدیر مدتگ را حتّدی از
نسبیبودن 1آن نیز جدا میکرد ،نسبیَتی هستیشناسانه 2که رومان انگداردن 9معتقدد بدود ،براسداس آن «مدتگ بده
شکلوارهای از ابهامات تبدیل شده که خواننده خود به آن معنا و فرم مدیبخشدد و ایدگ نکتده دقیقدا بدرخال
دیدگاه واسازی بود که اثر ادبی را فاقد هرگونه معنایی قابل ارجاع میدانست( ».ساسی.)12 :2115 ،
همیگ نکته نیز هد مطالعات پهوهشگرانی بود که با خوانشی واسازانه به ساختارهای سدازندۀ متدون نگداه
میکردند و البتّه بهمقیدۀ بسیاری همیگ مورد ،تدأثیرات منفدی متعددّدی را بدر شدرایط ملمدی دانشدگاههدا وارد
میساخت .برای بسیاری ،واسازی بامگ بهوجودآمدن نومی خأل نظری شده بود که ریشههدای گدرایشهدایی
همچون مطالعات فرهنگی را نیز تدت تأثیر خود قرار میداد .ژاک دریدا پاسخی درزمینة همیگ خدوانشهدای
تجزیهگرایانه و مرتبط با ادبیّات تطبیقی را در تعدادی از متون نظدری خدود همانندد «چده کسدی و چده چیدزی
مقایسه میشوند؟ »4ارائه میدهد .وی به توبیح هفت فربیهای میپردازد که بدرای بازاندیشدی نقدش ادبیّدات
(تطبیقی) در ملوم انسانی بسیار بروری است؛ امّا بهدلیل اوجگیدری ایدگ ندوع خدوانشهدای تجزیدهگرایانده و
همراهی آنها بدا سدایر موامدل ،سدنّت ادبدی نقدش اصدلی و اساسدی خدود را از دسدت داد و در کندار آن نیدز
پایگاههای فلسفی و ملمیِ مطالعة ادبیّات که البتّه ریشههدای ادبیّدات تطبیقدی نیدز در آن جدای مدیگرفدت ،بده
شکل قابل توجّهی تضعیف شد (.)22 :2111
ادوارد سعید 5بهخوبی ایگ موبوع را تشخیص داده و بیان میدارد که ایگ نگر های جدید (تجزیدهگدرا)
«ملوم انسانی را از مسیر درست خود که درواقع کَند و کاو منتقدانة ارز ها ،تاریخ و آزادی بشر مدیباشدد تدا
حدّی مندر کرده و در ازاء آن را به سازمانی مندصر به ساختارهای انعطا ناپذیر و پیچیده تبدیل کدرده و
بهواسطة هویَتمدوربودن سبم خوانش و زبان فنّی آن خوانندگان ،مدقّقان مددودی را مورد خطداب قدرار
میدهد» ( .)14 :2114از دیگرسو نیز «رویکرد واساز دریدایی» بود که البتّه بدهطدور معمدول نیدز نتیجدهای جدز
1. relativism
2. Phenomenological
3. Ingarden
?4. Who or What is compared
5. Edward Said
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تأیید بیثباتی و تصمیمناپذیری 1ندارد .جای شگفتی نیست که راهحلّی که سدعید در آثدار منتشرشددۀ پدس از
مرگش ارائه داد« ،بازگشتی به مدل تفسیری  -زبانشناختی 2بود کده البتّده نگرشدی دیدریگ و جدامعتدر بدود در
مقایسه با گرایش نویگ آن که از آغاز مطالعات انسانی از حدود  151سال پیش در دانشگاههای آمریکدا رواج
یافته است» (همان.)94 :
بهسختی میتوان بهوجود افراط در نظریّة ادبی در ایگ بازۀ زمانی اشداره نکدرد کده بامدگ تشدکیل فضدایی
ملمی شده بود که خود ادبیّات «در اولویّت قرار نداشت و (نقد) بهمثابة آفتدی بدرای مطالعدات ادبدی مدسدوب
میشد» (اشتینر .)1 :1111 ،9واکنشها به ایگ افراطیگرایی نظری در میان دانشگاهیان آمریکایی قابدل بررسدی
است و بارزتریگ آن را میتوان در مقالة کارن وینکلر 4با منوان «آغاز دورۀ پسانظری توسدط مدققَدان» 5یافدت
که تغییرات قابل توجّهی را ایجاد کرد .در ادامة همیگ نوع دیدگاهها به مطالعدات تطبیقدی اسدت کده مدیتدوان
نتایج پهوهشهای استیون توتوسی 1را گنجاند؛ تطبیقگرایی که از دهة  1111نظامی برای ادبیّات تطبیقدی قائدل
شد که بهطدور کلّدی بدهمثابدة زیرمجمومدهای از «رو هدای طبقدهبنددیشدده و تجربدی در مطالعدات ادبدی و
فرهنگی» دستهبندی میشد (.)2 :1111
 .5-2ادبيّات تطبيقی در دوران حاضر
چندیگ سال از آن دوران آمیخته با بدران نظری ادبیّات تطبیقی میگذرد و ایگ نگر ادبی بداوجود گسدتر
فرهن

ها و زبانها و در میان سایر شاخههای مشابه همانند مطالعات ادبی  -فرهنگدی بدا انعطدا پدذیری تمدام

در حال رشد و پیشرفت در میان متخصّصان ادبیّات و فرهن

مامهپسند است .میتوان ادّمدا کدرد کده ادبیّدات

تطبیقی نیز توانسته است تا حدّی به کشمکشهای موجود پیرامون پایگاه نظری و اهمّیّت وجودی خود پاسدخ
دهد و با استفاده از رو های متعدّد در سبم مطالعه توانسته است راه خدود را از ابتدداییتدریگ فندون تطبیقدی
ادبی بهسمت مطالعات میانرشتهای پیگیرد .در بیانیهای کده در سدال  2111در بداب وبدعیّت کندونی ادبیّدات
تطبیقی به چاپ رسید ،هان ساسی 1بده توبدیح ایدگ نکتده مدیپدردازد کده «ادبیّدات تطبیقدی بده موفّقیّدتهدای
چشمگیری درزمینة چالشهای نظری خود رسیده است» ( )9 :2111و نهتنها از آن شدرایط بدراندی سدالهدای
پایانی قرن پیشیگ تا حددّی نجدات یافتده اسدت ،بلکده در دوران کندونی از آن بدهمثابدة نگرشدی تثبیدتشدده بدا
1. undecidability
2. philological-interpretative model
3. Steiner
4. Karen Winkler
5. Scholars Mark the Beginning of the Age of Post-Theory
6. Steven Tötösy de Zepetnek
7. Haun Saussy

85

ادبيّات تطبيقی و جایگاه آن در آیندة مطالعات ادبی

صالحیّت و اصالتی جدید یاد میشود؛ از دیگرسو میتوان بده تدرویج مطالعدات ادبدی تطبیقدی در دانشدگاههدا
اشاره کرد که نهتنها کرسیها و واحدهای بیشتری به ایگ سبم مطالعة ادبیّات اختصاو میدهند ،بلکه توجّده
بیشتری نیز از تمامی جهات به پهوهشهای انجامشده در ایگ زمینه امم از مطالعات تمبعدی ادبی تطبیقدی تدا
حوزۀ ادبیّات جهان و پهوهشهای میانرشتهای با سخاوت تمام نشان دادهاند.
جهانشمولیّت 1و گستردگی ایگ زمینه را فراهم آورده است که ایگ نگر ادبدی مدددودیّتهدای مشدابه
در مطالعات فرهنگی را کنار زده و تعصّبات اروپامدورانة خود که البتّه ناشی از نگاه غدربمددور و تدا حددّی
متعصّبانة تطبیقگرایان غربی است را قابل توجیه نمیداندد .درواقدع ،در ایدگ مرحلده از رشدد کندونی اسدت کده
ادبیّات تطبیقی خطّ بطالنی بر مدوریّت غربگرایدی (در بسدیاری از زمیندههدا) مدیکشدد و بده وحددت رو
بشری در قالب تولیدات ادبی روی میآورد؛ از طر دیگر ،باید به نقش ادبیّدات تطبیقدی در تغییدر تعریدف و
شاکلة کانونهای ادبدی 2اشداره کدرد کده شدرایط جدیددی را در پدذیر آثدار ادبدی متندوّع از فرهند هدا و
زبانهای مختلدف در کدانون اثدرات ادبدی جهدانی بدهوجدود مدیآورد .در مصدر حابدر ،ادبیّدات تطبیقدی بده
جایگاهی رسیده است که در آن «ادبیّات جهان و مفهومی که گوته برای آن تبییگ کرد ،دیگر بهمندوان رقیبدی
برای ادبیّات تطبیقی مدسوب نمیشود» (همان )11 :و حتّی بهمثابة بخش سازندهای از ادبیّات تطبیقدی و تأکیدد
آن بر نزدیکی فرهن

ها مورد توجّه است .ایدگ بداور ساسدی را از آنجدا بایدد پدذیرفت کده  -1بدر مدوریدت

«جهانروایی تجربه و زندگی انسانی» (همان )12 :بنا نهداده شدده اسدت و « -2هدیچ فرهند

و قدومی در دنیدا

بدون هنر کالمی وجود ندارد» (همان .)11 :استفاده از ادبیّات تطبیقی و رابطة آن با نقدد ادبدی همانندد اسدتفادۀ
هنرمندانه از زبان برای آفریدن یم اثر ادبی است .به همیگ ملّت اسدت کده همدواره بده ادبیّدت بدهمثابدة هسدتة
مرکزی تمام نگر های ادبی تأکید میشود.
هرچند سالهای زیادی از پایان استعمار 9نظامی برخی از کشورها میگذرد و از سال  1145بده بعدد بیشدتر
کشورهای بعیفتر بهطدور رسدمی اسدتقالل خدود را جشدگ گرفتندد ،امّدا اسدتعمارگری 4هندوز هدم در ابعداد
مختلف و بهمراتب ممیقتر و نامدسوستری ،اهدا خود را دنبال میکند .فرهن زدایدی ابدزاری اسدت کده
سیاستهای استعمارگر از آن بهخوبی بهدره بدرده تدا ادبیّدات و فرهند

یدم سدرزمیگ را بدهتددریج از سدنّت

مندصربهفرد خود جدا کرده و آن را تدت تأثیر مالیق و اهدا مورد نظر خود قدرار دهندد .ادبیّدات تطبیقدی
ابزاری بسیار کارآمد است که در دورۀ حابر با تکیه بر درک تفاوتهدا و تقویدت روحیدة مددارا بده توبدیح
1. Cosmopolitanism
2. Literary canon
3. Colonialism
4. Coloniality
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قرابتهای انسانی ،ادبی و فرهنگی مدیپدردازد و اسدتعمار و امپریالیسدم را کده بدر تدمفرهنگدی تکیده دارد از
رسیدن به اهدا خود بازمیدارد.
خواندن ادبیّات ،بهمعنی خواندن متگ و خوانش تنگاتند

متدون اسدت و هدد آن درکدی زیباشناسدانه و

واحد از یم سازمان زبانی است .خوانش ایگ سازمانهای زبانی و ادبی از ایگ جهت مهم است که تولیدد ایدگ
اثر یا خوانش آن ،بخشی از جامعه را تشکیل میدهد .حتّی در جوامع کندونی ،ترجمدة آثدار ادبدی نیدز بدهمثابدة
بخش قابل توجّهی از فرهن

و قومیّت مردمدان شدناخته مدیشدود .درک زیباشناسدانه و واحدد از آثدار ادبدی

امروزه ،نهتنها در شناخت سایر گفتمانهای ادبی با کدها و شاخصههای مختلف مهم اسدت ،بلکده بده تعریدف
ما از نقش سایر ابزارهای ارتباط جمعی ،گستر هرچه بیشدتر ادبیّدات و سدنگ و رو هدای مختلدف خدوانش
ادبیّات بهویهه در شرایط تدت سیطرۀ فنّاوری در طیفهای مختلف فرهنگی کمم میکند.
شاید بیشتر از هر زمانی دانستگ و مطالعة ممیق دربارۀ ایدگ تندوّع ،گسدتردگی و خالّقیّدتهدای فرهنگدی و
ادبی نیازمند دیدگاهی بر پایة تطبیقی و مقایسه باشدد کده بیشدتر از هرچیدزی نیازمندد رو هدا و دیددگاههدای
دانشگاهی و ملمی است که بیش از صدسال است با نام ادبیّات تطبیقی شناخته شده است.
 .3نتيجهگيری
ادبیّات تطبیقی ،نگرشی ادبی است که شاید بیش از هر سبم دیگر مطالعة ادبیّات دچار فراز و نشیبهای متعددّد شدده
است .آنچه مطالعة تطبیقی ادبیّات از دیرباز تاکنون دنبال کرده است ،ندومی ایددهآلگرایدی اسدت کده در آن در کندار
وجود تفاوتها و تنوّعهای مندصربهفرد فرهنگی ،قومی و زبانی ،تشابهات انسانی هدم بخدش مهمّدی از راه رسدیدن بده
درک متقابل و درنتیجه پرهیز از هرگونه دشمنی و تضادّ نامطلوب است .ایدگ دقیقدا همدان موبدومی بدود کده ادبیّدات
تطبیقی و حامیان آن در دوران پس از جن

جهانی دوم در تال برای رواج آن در جوامع جهانی برآمدند و در مدیگ

حال رواج ملّیگرایی تا حدّی بود که اگر هم مقایسهای میان ادبیّات و فرهند

دو ملّدت متفداوت بدود ،بدا هددفی جدز

برتری یکی بر دیگری انجام نمیگرفت .سالهای زیادی نگذشت که شدّت ایگ تفکّرات کوتهبینانه بهتدریج از طرفدی
با مطالعات در حوزۀ ملوم انسانی کاهش یافت و ادبیّات دوباره مدورد توجّده قدرار گرفدت؛ امّدا ثبدات آن در ایدگ دوره
(دهههای پایانی قرن بیستم) بسیار چشمگیر بود .مشکل تنها در پایه و اساس نظری آن بود که بعددها و در طدول سدالیان
اخیر به آن پاسخهایی درخور داده شده است .ادبیّات تطبیقی در دوران حابر نیازمند توجّه بدیش از پدیش دانشدگاهیان
است.
 .1در دوران حابر ،آنچنانکه انتظار میرفت مطالعات تمرشتهای نهتنها در میان خوانندگان ،بلکه ندزد پهوهشدگران
تا حدّی نیز جایگاه پیشیگ خود را از دست داده بود .درموض ،ایگ مطالعات میدانرشدتهای اسدت کده ملدوم مختلدف و
گرایشهای متعدّد به آن تأکید دارند .ایگ نکته جایگاه تعییگکنندۀ ادبیّات تطبیقی میدان سدایر رشدتههدا ،بدهویدهه ملدوم
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انسانی را نمایان میکند.
 .2تمامی اقوام و فرهن

ها ،دارای زبان خاوّ خود و درنتیجه سنّت ادبی هستند .برای مطالعة ایگ گسدتردگی و تندوّع،

ادبیّات تطبیقی بهتریگ ابزار در مصدر حابدر بدهشدمار مدیآیدد .دلیدل مدکدم بدرای ایدگ ادّمدا را مدیتدوان در افدزایش
کرسیهای موجود برای ادبیّات تطبیقی در کشورهای توسعهیافته یا درحالتوسعه دانست که بده اهمّیّدت ایدگ موبدوع
بهخوبی پی بردهاند.
 .9در دوران کنونی که فنّاوری با سرمتی سرسامآور و به شدکلهدای مختلدف در حدال پیشدرفت اسدت ،سدبم تولیدد
ادبیّات و البتّه خوانش متون ادبی ،شکل و شمایل جدیدی به خدود گرفتده اسدت .بدرای درک مقایسدهای آنهدا پایده و
اساسی ملمی الزم است تا بتوان به نتایج درستی دست یافت و از طر دیگدر بتدوان ایدگ پیشدرفت ملدم را بدهصدورت
برنامهریزیشده و هدفمند هدایت کرد.
 .4هیچگاه نباید از ایگ موبوع غافل بود که شاید دوران استعمار نظامی در بیشتر مناطق دنیا بدهپایدان رسدیده باشدد ،امّدا
استعمار نرم هنوز هم فرهن

و سنّتهای مختلف را بهطور گسترده و همهجانبه ،همانند گذشته ،تدت تأثیر خدود قدرار

میدهد .ادبیّات تطبیقی ،ابزاری بسیار قدرتمند و البتّه تا حدّی کشفنشده ،میان جوامع مختلف بدوده کده بدهوسدیلة آن
میتوانند فرهن

و ادبیّات خود را به جوامع جهانی ارائه کنند .ایدگهدا تنهدا بخدشهدای کدوچکی از ارز و جایگداه

ادبیّات تطبیقی را نشان داده و جایگاه آن در آینده مطالعات ادبی را تبییگ میکند.
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مقالة حمکّمة
حبوث يف األدب املقارن (األدبنی العريب والفارسي)
السنة التّاسعة ،العدد  ،33ربیع  ،0441صص01-0 .
جامعة رازيّ ،

األدب املقارن ومكانته يف مستقبل ال ّدراسات األدبیّة (دراسة وحتلیل)
پورای ترکمانه

1

طالب ال ّدکتوراه يف فرع اللّغة اإلجنليزيّة وآداهبا ،جامعة رازي ،کرمانشاه ،إيران

انصر ملكي

2

أستاذ مشارك يف سم اللّغة اإلجنليزيّة وآداهبا ،جامعة رازي ،کرمانشاه ،إيران

الوصول0441/5/2 :

القبول0441/9/8 :

املل ّخص

ابلص عود واهلب و  .من ز زم ي هعي د ي رأ ال بع أنّ ال ف رق ه ا ابدا ااق ارن وابدا
لق د ش د ابدا ااق ارن هور ة ر ي ة أدهيّ ة ،اترخي ا ح افل ّ
الع ااي م ي زا اانطل ا انوا ينن رون إلي ا ک أدها متنافم ا م ض هع ا يف ف ون ف زمنيّة ال أبس هب ا .ف ا لب أ ّن وج هع ّالن ّق اد إلي
نق دا الذع ا العتب اره مبع ا عل ا الةوض ا النّنريّ ة العارم ة واالض طراا ابديب .أخ زه زه ّالر ي ة ااتش ّدد حن و ابدا ااق ارن ابلتّزاي د إىل أن تّ
الص ّحة .عل ا أيّة ح اف ف ّن زه التّج اذابه ل و دلّت عل ا
اعتب اره يف أواخ ر الق رن العش ريي ر ي ة أدهيّ ة منب وذ ومرفوض ة ال وق وى عل ا أس م ي ّ
ش يء ف ّن ا و ّ
دف عل ا م دأ ا ت اى الب اح ا هب زا ال نّ ط ابديب م ي ج ة وع دى اس تيعاا النّاس ديي بس رار ا وخباا ا م ي ج ة أخ رأ .أال إنّ
وقلّص حج االنتقاداه ااوج ة لألدا ااقارن يف ناية القرن العشريي اا هزل ااناررون هلزه اادرس ة ابدهيّة م ي ج ود م نية و الوّم اع وازداد
الش يء .لق د ّوف ابدا ااق ارن يف الق رن ال ّرا ي إىل أح د
ف النّاس ديي اان او ا هل ا .و ك زا اختة ت ابزم اه اا ار ح وف ابدا ااق ارن هع
ّ
اانا ج ّالريمة لدراسة ابدا حبي ت ودش ا من اهر أو أسم اى وعلي ي ة أو هع اصص ص ال ّدراس ية عل ا أس ّ وق دير يف اازي د م ي جامع اه الع امل.
يبح مقالنا زا مكانة ابدا ااقارن ابلنّمبة لما ر اادارس ابدهيّة وشان وأهّيتّ ا ا يتطرق إىل شأن يف اامتقب ال ّدراساه ابدهيّة.

الرئیسیة :ابدا ااقارن ،ابدا العااي ،ال ّدراساه الّقافيّة ،ال ّدراساه ابدهية.
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