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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:                  pouriatorkamaneh@yahoo.com 

2. Corresponding Author’s Email:                         n.maleki@razi.ac.ir 



 
 پژوهشی مقالة

 فارسی( -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی کاوش

 83-8 .صص، 8331ار ، به33سال نهم، شمارة دانشگاه رازی، 

 مطالعات ادبی ةجایگاه آن در آیند تطبيقی وادبيّات 

 1ترکمانه پوریا
 ایران ،کرمانشاهرازی،  انگلیسی، دانشگاه ادبیّات زبان و دانشجوی دکتری

 2ناصر ملکی
 ، ایرانکرمانشاه انگلیسی، دانشگاه رازی، ادبیّات دانشیار گروه

 22/2/1911 پذیرش:   11/12/1911 دریافت:

  چکيده
ها تفاوت چنددانی میدان ایدگ نگدر  مثابة نگرشی ادبی، تاریخ بسیار پر فراز و نشیبی را تجربه کرده است. گروهی تا مدّتادبیّات تطبیقی، به

یط نگذشدته بدود کده تی از ایدگ شدراپنداشدتند. مددّها را در رقابت بدا یکددیگر میای از زمان، آنیّات جهان قائل نبودند و حتّی در برههو ادب

طدور ممدده شد، مورد انتقاد قدرار گرفدت. ایدگ نظدرات  بدهثباتی در پایگاه نظری قلمداد میمنزلة بیواسطة آنچه بهتدریج، بهبه ادبیّات تطبیقی

گیرانه، رو به فزونی داشت و تا آنجا پیش رفت که حتّی در اواخر قرن بیستم، تعدداد مدددودی از پهوهشدگران ایدگ حدوزه از ادبیّدات ختس

ر ایدگ سدبم مطالعدات ادبدی در ها نشان از حضور مدثثّامّا همة ایگ کشمکش ؛کردندپایه و اساس یاد میمثابة نگرشی منسوخ و بیتطبیقی به

وقفة پهوهشدگران ایدگ حدوزه های بیان و مدم درک دقیق و درست آن توسّط تطبیقگرایان بود. در پایان قرن بیستم، با تال میان پهوهشگر

های یادشده تاحدودی رفع شد. ادبیّدات تطبیقدی در قدرن حابدر بده ها کاهش یافت و بدرانو درک بیشتر منتقدان ادبی از ایگ رو ، هجمه

هایی در حوزۀ مطالعات ادبدی تطبیقدی داشدته یدا حتّدی واحد ،هاطالعة ادبیّات تبدیل شده و بسیاری از دانشگاههای متریگ رو یکی از اصلی

مثابدة ابدزار روشی بنیادی و با تکیه بر تاریخچة کنونی ادبیّدات تطبیقدی بده هش حابر، باواند. پهای با ایگ نام تأسیس کردههای آموزشیگروه

در قدرن حابدر بده بددگ و گفتگدو را آن  اهمّیّدتت و ها بررسدی کدرده و وبدعیّتطبیقی را میان سایر نگر  الزم پهوهش، جایگاه ادبیّات

هدای فنّاوریبدا مدوریّدت روزافدزون  و نقد ادبی همدراه ادبیّات ه در سبم و سیاق مطالعةدگسترات ییرتغ واسطةه. نتیجه اینکه بگذاشته است

   ها و ملوم فراهم آورد.ادبیات با سایر رشتهای برای مطالعة مقایسه را تواند چارچوب مناسبیو دنیای مجازی، ادبیّات تطبیقی می مختلف

 .، مطالعات ادبیمطالعات فرهنگی ادبیّات جهان، ادبیّات تطبیقی، :واژگان کليدی
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 پيشگفتار .8

 تعریف موضوع .8-8

 ؛چگونگی موجودیّت آن بررسدی شدود   الزم است ابتدا ،تطبیقی ادبیّات و نمود سخگ در مورد جایگاهاز  پیش

 ؛اسدت « زبدان »ای بده ندام    وجود پدیدده  ،موبومی که باید در اثبات وجود ادبیّات تطبیقی به آن پرداختلیگ اوّ

فردیندان دو  د کده  اشداره شدو   ”Langage“و  ”Langue“میدان  ر اسدت بده تفداوت    تد بهدر تشریح ایدگ پدیدده،   

بده   ”Langage“ . مبدارت (2111: 111) مطدر  سداخت   2شناسدی هدای ممدومی زبدان   دورهاب در کت 1سوسور

واسدطة  برندد و بده   خود از آن بهره می مغز بندی ها در آناتومی و ترکیبذاتی اشاره دارد که همة انسان یواحد

 ،ایگ واحد زبانی و پتانسدیل آن شناخت بهتر ا برای امّ ؛ارتباط وجود ندارد ییاتوانهیچ اجتماع انسانی بدون  آن

آوری قدوانیگ ارتبداط    مسدئول جمدع   ،ایگ بخدش ذهندی  . فته شودردر ایگ زمینه درنظر گ ”Langue“باید وجود 

 طدور ال ساخته و از زبان بهدر ذهگ فعّرا شدۀ زبان بخش نهادینه توان می کمم آنو به  است جامعهدر  جمعی

چده  ای اسدت کده بدرای درک هر   پیچیدده  نظامبنابرایگ، (؛ 151: 2111، 9)ر.ک: وینسنت لیچ ر استفاده کردمثثّ

 الزم است.  شناسانه آن شناسانه و روان های بیولوژیم، جامعهجنبهمطالعة  ،بهتر آن

طلبدی و   مسداوات  ی نیدز دربردارنددۀ  تدوجّه  قابدل  تدا حددّ  انگیز دانست که  شگفت ایتوان پدیده میزبان را 

از  دارندد؛  مشدابه  سدهمی  افدراد جامعده   همدة  ،آن و ایدگ از آنجدا اسدت کده در تشدکیل و اسدتفادۀ       برابری است

هدد    منزلدة بلکه بهوسیله  ةمثابکه از آن نه به توان بهتر دریافت زمانی میمالی زبان انسان را  ظرفیّت، سویگرد

ا شدامر بدا   توان دنبال کدرد کده در آن نویسدنده ید     ایگ موبوع را در خلق آثار ادبی می بارز ة. نموناستفاده کرد

عدد  نمدود هندری آن نیدز ب     پسجهانی است،  یاگر زبان واحدآفریند.  می زیبای هنر مثابةظرافت تمام زبان را به

 توصیف کرد.  ادبیّات  منزلةایگ نمود را به ییاروپا بینی نجها، مجهانی دارد و از قرن هجده

 4گوتده از انسدان هسدتند.    شدمول  اثبات وجود اوباع و احوالی جهان دو گواه قابل استناد برای ،زبان و شعر 

در میدان   ن حامیدان روشدنفکری ادبدی دانسدت کده     واتد  می یتوجّهقابل  تا حدّگذاران ادبیّات تطبیقی را  و بنیان

ادبیّدات   اسدت کده   رونکته از آن ایگ ، تشخیص و تشویق درک بشر در دنیا را گستر  دادند.وردهاستاددیگر 

طدور   همدان ای دیگر،  از جنبهکند. تریگ و ماندگارتریگ مناصر تجارب بشری را توصیف می تریگ، جهانی ممیق

کده بشدر لزومدا      پدذیرفت یدد  دانسدت، با مدی  و الگدوبرداری  «5تقلیدد » در را اولیة همة هنرها کمدرّکه ارسطو 
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انسدان بده هندر    اسدت کده     کمدرّ بر پایة همیگواقع (. درb 1441، 1؛ a 1441، 11 :2115مخلوقی مقلّد است )

ا هدر هندری   امّد  ؛سدت ا یکسدان )بشر و حقدایق طبیعدی(   ها آن. همة هنرها تقلیدی هستند و هد  آورد روی می

ابدزار   مثابدة  ی بدرای هندری کده کلمدات را بده     و مبارت خاصّد کند. ارسط کار  را با ابزارهای مختلفی دنبال می

 شدعر فدگّ   رسدالة ا کتداب مشدهور خدود    امّد  دهدد؛  ، به خوانندگان ارائه نمیکند سازی انتخاب می تقلید و تصویر
لدیگ مرجدع تئدوری    اوّ مثابة( که بهb 1441 ،1 همان:) گیرد کار میح ایگ پدیدۀ هنری بهبرای توبیرا  1(بوطیقا)

   رود. شمار میز بهادبی نی

نتیجة آن بدر ایدگ اسداس     ارائه کرده بود و گرایانه یملّادبیّات زمینة را در جالبیمقاید  گوته ،1121در سال 

بایسدتی بده    مطالعدات ادبدی   مطالعة ادبیّات نبود و بر ایگ نظر بود که برای مطلوبیمعیار  دیگر گرایی ملّیبود که 

مفهدوم   بارهدا گوتده   1191 تدا  1121هدای  حقیقدت، بدیگ سدال   . دردحرکت کند  2«جهانادبیّات » سمت و سوی

گویانة ظرفیّدت و تواندایی پیشد   بخشدی از   برآمدد  جهان ادبیّات ،ایگ اساسبررا بیان کرد.  9جهانی جامعةادبیّات 

کدرد. ایدگ مدورد     ز استفاده میو مر بدون حدّادبیّات ای از  شامری بود که از ایگ اصطال  برای توصیف شاخه

در آن و  اسدتوار بدود  پایدة رو  تطبیقدی   که بر گذاشت نمایش میبهرا ادبی در انواع مطالعات  یجدید نگر 

   .کردند توجّهبه آن نیز  بسیاری پهوهشگراندوره 

مفهومی کده   ؛را دریافت آن فراملّیجهان در گسترۀ ادبیّات ی مفهوم توان تجلّ میروشنی دو قرن بعد به در 

کندد کده    تصریح مدی  5جهان چیست؟ادبیّات  در کتاب 4شده است. دیوید دامرا  بازنگری بارهامدتوای آن 

اشداره  از سراسدر جهدان    «د ادبدی نظدم و پدر از آثدار متعددّ     بی» ایکتابخانهبه  ،جهان در تعریفادبیّات اصطال  

: 2119) تأسیس شدده اسدت   «یم سیستم جهانی )ادبی(»ای کاربردی است که با مدتوای  بلکه شبکه، کند ینم

شددن   مندوان نتیجدة شکسدته    جهدان بده   ادبیّدات »شدود:   . تعریف او از ایگ مفهوم سه جنبة مهدم را شدامل مدی   (15

 ای کده نده   پدیدده »و « گیرد ادبی( در دسترس قرار می نوشتاری که از ترجمة )متون»، «اگر یملّادبیّات مددودۀ 

طرفانده و ورای   وانددن اسدت کده سدبکی بدی     ای کانونی از متون ادبی اشاره دارد، بلکه روشدی از خ  مجمومه به

حسداب  بخشدی از گدرایش دامدرا  بده     سیسدتم ادبدی  مفهدوم   (211همان: « ).طلبد زمان و مکان خواننده را می

نمدود   ،زنید  1دایدونز دوریدزیگ   1تادبیّد بینا نظریّدة در و  1رات الیدوت طور تلدویدی در تفکّد  آید. ایگ مفهوم به می

                                                                                                                                  
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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جهان قابل درک و بررسی اسدت کده از فرهند     ادبیّات ادبی زمانی در حیطة یم اثر  ، نظر دامرایابد. از می

 (.  119همان: ر.ک: )مطر  سازد  «سیستم ادبی جهانی»یان را در م خویش و مستقل باشد ة خودلیّو بازۀ اوّ

ایدان  رگتطبیق در دسدترس  یمّمه مثابة ساز و کاربخشد و به جان میهای تطبیقی را  تالیّی که آغاز فعّا نکته 

آل نظدم ایدده   معتقدد اسدت کده    یو. کندد  توصیف میمی است که تی. اس. الیوت موبوهمان  ،استکنونی 

ز دچدار  مثابة ظهور آثدار جدیدد ادبدی نید    آید، نظمی که به می دستهامروز ب به ادبی از جمع تمامی آثار ادبی تا

 ،دشدو  جایگاه متون ادبی دچار تغییر مدی  هاتننه ،اسطة چاپ آثار ادبی جدیدوشود. درواقع، به تغییر و تکامل می

ر ادبدی کندونی   آثدا  ذشدتة تنهدا گ ر خواهد گرفت. بدا ایدگ پنداشدت، نده    ادبی نیز تدت تأثیر قرا یّت نظامبلکه کلّ

 دهندد  عاع خدود قدرار مدی   الشّد  گذشدتگان را تددت  ادبیّدات  بلکه متون امروزی نیز درک  ،دگرگون خواهد شد

، در مورد مکان و شدرایط جغرافیدایی هدم قابدل     بیابد اهمّیّتبه تفاوت زمان  وجّهت. اگر ایگ نکته با (51: 1121)

ق بده سدرزمینی   شده به زبان یدا فرهنگدی خداو )و متعلّد    نوشتهادبیّات ینکه رک و بررسی است. اندیشیدن به اد

 السدیم کآثدار ادبدی   و ندامعقول اسدت.   چ واقع پنداشدتی پدو  ، درت داردموجودیّتنهایی و در خأل متفاوت( به

همگدی در   ،هدای مختلدف  تیّد هدا یدا ملّ  در کنار آثار مصر حابر بده زبدان   روم، چیگ و فرهن  مرب –یونان 

 کنند. تری پیدا می کامل تورص ایسه، ارز  خود را بهحیگ مقو  شتهداتولید مصنومات ادبی سهمی 

 و هدف اهمّيّتضرورت،  .8-2

تدا   گرفتده  هدای مکدانی و زمدانی    رده اسدت. از فدراز و نشدیب   تاریخ پر فراز و نشیبی را طدی کد   ،ادبیّات تطبیقی

هدای پیشدیگ   مختلف در بدرانی قرار داد که تا سدال  یها دورهدر همگی ایگ نگر  ادبی را  ،های نظری چالش

 ،ای میددان کشددورهای مختلددف از طرفددی بددا افددزایش روزافددزون مشددکالت سیاسددی و منطقدده حددل نشددده بددود؛

 جای خود را بده حدسّ  ها از یکدیگر  ها و فرهن  ای گرفت و درک متقابل قوم رهافراطی جان دوبا گراییِ ملّی

سمت ایگ نگر  ادبی را بدا سدوگیری بیشدتری دنبدال کدرد و      هپسامدرن نیز انتقادات بدوران جویی داد. برتری

انسدتند.  د مدردود ی پایده و اسداس یدا حتّد     ایگ سبم مطالعة ادبیّات را منسدوخ، بدی   منتقدان حابر نیز تعدادی از

بررسدی  از زوایای مختلدف   وار صورت خالصهبهها  ایگ چالشدا تمهم است که اب ایگ جهتاز حابر  پهوهش

نسته است به ایدگ انتقدادات   ات تطبیقی چگونه تواپردازد که در قرن حابر، ادبیّ سپس به ایگ موبوع می ده وش

خواهدد آمدد،   یگ جستار به توبیح آن برتری که ا مهم مناسب دهد؛ همچنیگ، نکتةنظری و ایدئولوژیم پاسخ 

تواندد زمیندة برقدراری ارتبداط      قرن حابر بوده و اینکه چگونه ایگ نگدر  ادبدی مدی   جایگاه ادبیّات تطبیقی در 

 .گرایی افراطی جلوگیری کند ها و اقوام مختلف را ایجاد کرده و از ملّی فرهن میان 

 های پژوهش . پرسش8-3

هدای ایدگ    ؟ ریشده فی شده اسدت نگرشی ناکارآمد معرّ مثابةه به تعاریف مختلف بهطبیقی هموارات تادبیّچرا  .1
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 در چیست؟ سختگیرانهنگاه 

و وبدعیّت ادبیّدات در    دوران کنونیآن در  اهمّیّتهای موجود پاسخ داد؟  . ادبیّات تطبیقی چگونه به چالش2

 چیست؟   آینده

 کمم کند؟های مختلف  وام و فرهن تواند به تثبیت هویّت اق چگونه میادبیّات تطبیقی . 9

 . پيشينة پژوهش8-4

های متنوّمی را که پهوهشدگران نامددار ایدگ حدوزه از ادبّیدات تطبیقدی ارائده        توان تعریفای گذرا می با مطالعه

آن  اهمّیّدت و نقش ادبیّات تطبیقی در جوامدع کندونی   باید  که چنان آنتطبیقگرایان ا امّ دست آورد؛اند را بهداده

در  یجدیدد  ادبیّدات تطبیقدی را فلسدفة    1. فرانسدوا یوسدت  ندد اکردهتجزیه و تدلیل ن راادبی آیندۀ مطالعات  در

ی، زبدانی و جغرافیدایی   ملّد  از مرزهدای »کند کده   یاد می« بینی ادبی جهان» مثابةداند و از آن به ات ادبی میمطالع

؛ نیسدت « مقایسده »ی هد  ادبیّات تطبیقدی  طور کلّی به ایگ نکته اشاره دارد که بهو(. 91: 1911)« رود فراتر می

ی ایدگ کدل همدواره بدا هدم      ازاج مثابةمختلف بهو ادبیّات ملل  «ت استمنوان یم کلّیّشناخت ادبیّات به»بلکه 

جدیددی در   نظریّدة فلسدفه و  »یوست نقش ادبیّات تطبیقی در مصر حابر را همانندد  در ارتباط هستند )همان(. 

آوردن زمیندة  کندد و تدال  دارد بدا فدراهم     نفدی مدی   بیندی را  خدودبزر  »اند که هرگونده  د می« مطالعات ادبی

 2باسدنت سوزان (. 91)همان: « های مختلف باشد آور صلح و دوستی میان ملل و فرهن  شناخت یکدیگر، پیام

کده   نقدش ایدگ نگدر  ادبدی دارد. او معتقدد اسدت       ۀنظر متفاوتی دربدار  حوزۀ ادبیّات تطبیقی پهوهشگردیگر 

 (51: 1911) «اسدتعماری  کدرۀ جندوبی و پسدا    تأکید بر مطالعات نیم»مطالعة تطبیقی ادبیّات در قرن بیست و یکم 

بده  »قدی را در  ادبیّدات تطبی  اهمّیّدت او همچندیگ   یابدد.  ای مدی  جایگاه ویهه« جمهتر»ه در آن صنعت که البتّاست 

 داند.   ( می11: همان) «های ناگزیر ناشی از انتقال ادبی شناختگ همبستگیترسمیّ

« گشدایند  تری که بر پهوهشگر مدی  افق دید وسیع و ممیق»و « ای رشته مطالعات میان»انوشیروانی با تأکید بر  

پدل ارتبداطی   »تواندد   ای ادبیّات تطبیقدی مدی   رشته ت بیناد که خصوصیّدهن میتوبیح ایگ موبوع را  (4: 1912)

و ایدگ موبدوع    (1)همدان:  « ی و سایر ملدوم انسدانی در ایدران باشدد    جزایر پراکندۀ ادبیّات فارسی و خارجبیگ 

تدر و معندادارتر    موبوع خدود بده ارتبداط هرچده ممیدق      ایگکند. باالی ادبیّات تطبیقی را تبییگ  اهمّیّتتواند  می

 شناسدی و مطالعدات   شناسی، جامعده  کاوی، اسطوره شناسی، روان  های نقد ادبی چون هرمنوتیم، نشانه رویکرد»

 کند.   بودن خود جدا میبعدیو از طر  دیگر ادبیّات را از تم انجامد می (4: 1911) «رهنگیف

عد مهم و اساسی ادبیّدات تطبیقدی   ب  مثابةای مشابه را به ات تطبیقی، نکتهحوزۀ ادبیّ وند، دیگر پهوهشگر زینی

                                                                                                                                  
1. Francois Jost 

2. Susan Bassnett 
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و رابطدة میدان   « افرهنگی اسدت بیند  ،پویدا  ایدگ داندشِ  ماهیّت و ذات »د و معتقد است که ده مورد بدگ قرار می

های ادبدی و فرهنگدی    ایگ گفتمان واقعدر(. 1: 1912) است« دیالکتیم و دوسویه»ای  رابطه ،ادبیّات و فرهن 

تعددّد و تکثّدر   »ام بده  و احتر« تکامل فرهن  انسانی»، ابزاری برای «ها شناخت هویّت فرهنگی ملّت»راهی برای 

یّدات تطبیقدی تداکنون در مدواردی     هرچندد تداریخ و پیشدینة ادب   ر هر حال، د )همان(. دنرو می رشمابه« فرهنگی

زیدادی نبدوده اسدت و     هدای ابدر هدد  پدهوهش   آن در مصدر ح  اهمّیّتآینده و خوبی بررسی شده است،  به

   راهگشا باشد.تواند در پیشرفت ایگ نگر   بیشتر می پهوهش

 . روش پژوهش و چارچوب نظری8-5

هدایی کده ایدگ رو  مطالعدة      با استفاده از پیشینة ادبیّات تطبیقدی و فدراز و نشدیب    تاآن است بر  نوشتار پیش رو

های خوانش ادبیّدات پرداختده و    ت کنونی آن در مقایسه با سایر سبمبه وبعیّ ،ادبیّات پشت سر گذاشته است

کیفدی و تداریخی    روشدی حابر پهوهش  کند؛ بنابرایگ،تبییگ ادبیّات تطبیقی را در آیندۀ مطالعات ادبی  اهمّیّت

 هدای مختلدف مطالعده کندد؛    در دورهرا لیّدت ادبیّدات تطبیقدی    ل قددرت و مقبو پیش گرفته تا در وهلدة اوّ در را 

کده در دوران حابدر تدا حددودی      گرایی ادبیّات تطبیقی در رویارویی با ملّی اهمّیّتبر ایگ، با استفاده از  افزون

در ابتددا   یّات اشاره کندد. چدارچوب نوشدتار پدیش رو    ادباوج گرفته است، به نقش پررن  ایگ سبم خوانش 

بده  پس نگارنددگان  سد  اسدت، پیشیگ در ایگ حوزه  شدۀ های تطبیقگرایان شناخته بندی ها و دسته براساس تعریف

ی و نقدش کلیددی   ایدگ حدوزه در آینددۀ مطالعدات ادبد      اهمّیّدت های خود دربدارۀ   بینی ات و پیشپرداز  نظریّ

   وگو خواهند پرداخت. ها به بدگ و گفت ات و سایر رشتهنقطة واصل میان ادبیّ ابةمثادبیّات تطبیقی به

 . پردازش تحليلی موضوع2

   شهر و آرمانادبيّات تطبيقی تعریف  .2-8

نمایدان  زمدانی بهتدر    ها نیز شده است و ایگ تفاوت خو  تغییرات بسیاریتطبیقی تاکنون دستادبیّات تعاریف 

انددازی کدرد.   منظدور بررسدی ایدگ نگدر  راه    را به« تطبیقی ادبیّاتة مجلّ( »1121) 1رگراسپ که فرناند بالدن شد

بیدان داشدت کده توصدیف هندری       9تطبیقدی ادبیّدات  المللدی  ( بدیگ 1111در نهمیگ گردهمدایی )  2روالند مورتیر

 :ایگ اساسبر ایگ نگر  ادبی است؛هنوز نیز بهتریگ نوع تعریف از  ،تطبیقی ادبیّاتاز  4ریماک

ادبیّدات از  است که بررسی روابط بدیگ  های یم کشور خاو فراتر از مددوده ادبیّاتتطبیقی بررسی  ادبیّات»

را  تاریخ، ملدوم اجتمدامی، مدذهب و...   های دانش و باورها نظیر هنرهای زیبا، فلسفه، حیطهیم طر  و دیگر 
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مقایسدة   یدا  ،هدا  ادبیّدات ا دیگری یا سدایر  بادبیّات تطبیقی مقایسة یم ادبیّات تر،  خالصه طوربه. سازد ممکگ می

 (9: 1111ریماک، ) «.ملوم بشری است های آن با سایر حوزه

دارد: مدی تطبیقدی بیدان    ادبیّدات صدة  مشخّ مثابدة به 1پایه و اساس چیزی است که اوون آلدریج ،ایگ تعریف

هدای ملمدی     م یدا سدایر نگدر   ت یا مقایسدة آن بدا ید   فراتر از مددودۀ یم ملّ ادبیّاتتطبیقی مطالعة ادبیّات »

 (.  1: 1111« )است

ات ، نقدد ادبدی و ادبیّد   ادبیّدات  نظریّدة ، ات)که شامل تداریخ ادبیّد   ادبیّاتدر میان چهار نگر  اصلی مطالعة  

همچدون   .ادبدی اسدت   پهوهشدگران  توجّده مدورد  ای است که  جدیدتریگ شاخه ،تطبیقی ادبیّات ،قی است(یتطب

الت ناشدی از تددوّ  کده   است ها و تضادهایی کنیز تدت تأثیر مدرّبیّات تطبیقی اد مدور، سایر مطالعات تاریخ

 در مدواردی  بدر ایدگ،   افدزون  از مدرنیته و دوران پسامدرن است؛ آمدهدست به مایدئولوژی فرهنگی و فکری،

 جربده ت نیدز  ای خود را رشته های درون مکشای از کش بر دسته شدنتطبیقی شرایط سختی درزمینة چیرهادبیّات 

 و گدرا اسدت   آلایده ذاتا  یگرایش ،تطبیقیادبیّات  که منوان کرد توان وجود تمامی مشکالت میباکرده است. 

هدای   مدددودیت از طدر  دیگدر،   و مطالعة ایدگ نگدر     موردردگی جامعة دلیل گستهبامر از یم طر  ایگ 

 .  ایگ حوزه است پهوهشگرانو انسانی  ملمی

 هم شدده اسدت؛  گرایدی مدتّ   و نخبده  دوریمبده اروپدا   ،ایگ شداخة ادبدی   طول تاریخِدر  بارها ،تطبیقیادبیّات  

هدای   تهدیددی بدرای سدایر نگدر      ،هدای ادبدی   نگرشی برای مطالعة پدیده مثابةتطبیقی بهادبیّات بر ایگ،  افزون

ی هدا در بررسد  هدد  آن  تدریگ  مهدم  ،ی و ادبی یم کشورتاریخ ملّ کشیدنتصویربهبوده است که  یا آوازهپر

ادبدی  ا در کشدمکش بدا آن دسدته از پهوهشدگران     نتیجده، تطبیقگرایدان همدواره خدود ر    بوده اسدت. در  ادبیّات

بایدد بده ندواقص     ،سدو از دیگر ؛اندد  و تاریخ دانسته ادبیّاترو  مطالعة  را فرهنگی و تم زبانی که تماند  دیده

هدا و   ر مقابلده بدا سدایر نگدر     را د موجود در سبم پهوهشی و فکری خود ایگ رو  نیز اشداره کدرد کده آن   

همدواره   ،تطبیقدی  ادبیّدات بخشدی از   داده است.پذیر نشان  بی و ملوم انسانی آسیبالگوها در حیطة مطالعات اد

ومی پیچیدگی تئوریدم را در خدود   زمان، از همان ابتدا نیز نا همبه مطالعة تاریخ اختصاو داده شده است، امّ

د. ر حیطدة رو ِ پهوهشدی ایدگ نگدر  شد     دو سدوگیری مختلدف د   یجاداوجود آورد که همیگ نکته بامگ به

یخی و حقیقدی در ایدگ   بایدد مفهدوم روابدط تدار     ،تطبیقدی ادبیّدات   ایدگ چدالش در  ترتیب تاریخی برای بررسی 

ت و معلددولی روابددط مسددتقیم و ملّدد بایسددتی ایددگ دیدددگاه در ،. درواقددعنگددر  را پددیش روی خددود قددرار داد

، تمدایالت،  اندواع ادبدی  تر به چرخة مکاتب ادبی،  طور دقیقا مورد نظر قرار داد که بهآثار ادبی ر نویسندگان و

                                                                                                                                  
1. Owen Aldridge 
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 پردازد. های ادبی می ها و مضمون سبم

تدریگ هدد  در    توان یافت، مهدم  می 1گرایی را در فلسفة اثبات های آن ه در ایگ زمینه که ریشهلیّدیدگاه اوّ 

بده   یاز کشدور  هدا، مکاتدب ادبدی و...    تهدا، شخصدیّ   هدا، مضدمون   همای به انتقال بگ توجّهمطالعات تطبیقی را در 

ای  کده ایدگ سدبم مطالعده     یدادآور شدد  ه باید البتّ ؛داند گر میبه زبان دی یاز زبان ،تر طور دقیقبه کشور دیگر یا

 مطالعدات تطبیقدی کده در    دوم. دیددگاه  رایدج نیسدت  چندان هدم   ها ادبیّاتالمللی  گبی بررسی داد و ستد مثابة به

پدردازد؛ ندومی نگدر  کده      تطبیقدی مدی  ادبیّات به بررسی پایه و اساس تئوری  ،تقابل مستقیم با نوع قبلی است

 ویهه دارد.   توجّهها  ادبیّاتگرایی آثار ادبی و به تشابهات سطدی معمول به اشتراکات و هم توجّهبدون 

د کده در نقداط مختلدف    سداز  ر مدی پرداخته و ایگ حقیقت را آشکا 2ایگ گرایش به بررسی پدیدۀ چندزبانی

توان دریافت کده هدیچ ندوع رابطدة مسدتقیم قابدل اثبداتی بدا یکددیگر           جهان تشابهات ادبی و زبانی جالبی را می

 رسدیدند، نکتدة  هدایش پ در نوشدته  4خداطر تدأثیر از جیمدز جدویس    به 9ویلیام فاکنراز مثال وقتی  برای ؛اند تهنداش

و  5هدا بده سدبم نوشدتار جدویس در اولدیس      هدایش و شدباهت آن   سدتان زمینة سبم روایتدی او در دا در یبارز

سدبم نوشدتاری   دارد کده   صراحت امالم میا بهامّ ؛کند ها امترا  می وجود ایگ شباهتاو به ،1بیداری فینیگان

اسدت کده بدروز ایدگ      معتقدد  ،فاکنربود. ریزی کرده ویس طر ها قبل از خواندن آثار جتهایش را مدّ داستان

طدرز  رات موجدود در دنیدای اطدرا  مدا اسدت کده بده       ها و تفکّد  وجود نومی مخزن ایده»مانند  بهات بهنوع تشا

صورت مشابهی بارور کرده و ایدگ در شدرایطی اسدت کده     های مختلف را به گ افراد در مکانآوری ذهامجاب

 (1: 1111، 1)ویالنوا« .اند نداشتهارتباطی را با یکدیگر تریگ کوچم ،ها یا افراد ایگ ذهگ

   های تاریخی فراز و نشيب. 2-2

ادبیّدات  گیدری   هدای تداریخ معاصدر و شدکل     ، درک رابطة مستقیم میدان فدراز و نشدیب   شدطور که اشاره همان

هدای فدردی    دسدتاورد تطبیقدی بده    ادبیّدات ، گسدتر   متطبیقی کار چندان سختی نیست. از اواسط قرن ندوزده 

هدا   توان بده سدایر تدال     می 1پیشروان قرن هجده نظیر خوان آندرسو برخی از  1از آثار ملتزل وابسته بود. پس

و « ادبیّدات ای بدر تداریخ تطبیقدی    مده مقدّ»بدا مندوان    1141در سدال   11الوز لوئیس بگ افتتاحیة همچون سخنرانی
                                                                                                                                  
1. Positivism 
2. Polygenesis 
3. William Faulkner  
4. James Joyce 
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9. Juan Andrés 
10. Louis Benloews 
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اشداره کدرد.    1111در سدال   1ایرلندی هاتچگ مداکلی پوسدنت   پهوهشگر تطبیقیِادبیّات چاپ کتاب در حیطة 

ادبیّدات  تطبیقدی دانسدت. در ایدگ دوره،     ادبیّدات گیدری   زمان اصلی شکل مثابةگ، باید قرن بیستم را بهایوجود با

هدای   در نهداد  اساسدی ای  سدازه  مثابدة شد، بلکده بده   ها تدریس میای مهم در دانشگاه حوزه منزلةتنها به تطبیقی نه

 المللی شناخته شد.   ی و بیگملّ

از جند  جهدانی    کنندۀ ایگ نگر  ادبی پدس  قش تعییگن ،مهم استیقی تطبادبیّات تاریخی درزمینة آنچه 

 بددرای حددلّ راهگشددا یو کددارسدداز  مثابددةیقددی بددهتطبادبیّددات ل و معاهدددۀ ورسددای بددود کدده بامددگ پددذیر  اوّ

تلف بود. در ایگ میان، درک مشترک فرهنگی و هنری مردمان در نقداط مختلدف   خهای میان ملل م کشمکش

پیشدرفت   ،دومدر دوران جند  جهدانی    اامّد  سداخت؛  پدذیر مدی   ه ایگ مهدم را امکدان  مدطور مجهان بود که به

ای بخشدید و   گرایی جان تازه یملّ چه بیشترترویج هرکوتاهی متوقف شد. جن  به  تمدّ تطبیقی برایادبیّات 

 دادن ریبرتد ت خود را فراتر از دیگران دانسته و بدرای  های مختلف شکوه و قدرت ملّ بامگ شد تا مردم کشور

بده   کدافی اسدت   تنهدا ای درک ایگ موبدوع  ها از هیچ کوششی فروگذار نکردند. بر ملل و فرهن  سایرآن بر 

لی بازیگرداندان اصد   زلةنماشاره کرد که در آن دوره به «9روحیة فرانسوی»و « 2روحیة آلمانی»تی همچون مجالّ

 شدند.   اروپا شناخته می سیاست

ها نسدبت  و تمایل آن دومهای پیش از جن  جهانی طلبی ایگ کشور در سال نزوادلیل ابه ،هالبتّدر آمریکا،  

مدوج جدیددی از گدرایش بده      دومیدافتگ جند  جهدانی    پایانبا ، خود مهاجرمردم ت پیشیگ بردن هویّبه ازبیگ

 توسدعه  درحدال هدای   دانشگاه وسیلةر آن بهت های فرهنگی مشاهده شد و همیگ موبوع در طیف گستردهتفاوت

تطبیقدی و گسدتر  آن    ادبیّدات  درزمینة 4روبرت کلمنتس هایپهوهشوبو  در شد. ایگ موبوع بهحمایت 

تطبیقدی  ادبیّدات  هدای سدازمان یونسدکو از     کده حمایدت   بوددر آمریکا قابل بررسی است. کلمنتس بر ایگ باور 

ایدگ   یهدا  انشدگاه بسدیاری از د  1111د و در سدال  نسبت به گستر  ایگ نگر  ادبدی شد  بامگ تشویق همگان 

   واحد درسی تعریف کردند. مثابةدکتری بههای دکتری و پسا ر دورهتطبیقی را دادبیّات کشور 

روشگ است که شرایط صلح و آرامش به تبادالت ادبی روندق بخشدیده و میدل بده کشدف تشدابهات میدان         

قابدل   میدزان ، جند  سدرد بده   مسدت قدرن بی  دومیابد. در نیمة  های مختلف افزایش میها و فرهن با زبانادبیّات 

تدوان در   فداق را مدی  تدأثیر ایدگ اتّ   ،تدر  طور دقیدق و به به حالت تعلیق درآوردتطبیقی را  ادبیّاتی گستر  توجّه

                                                                                                                                  
1. Hutcheson Macaulay Posnett 

2. L’esprit Germanique 

3. Der Franzözische Geist 

4. Robert Clements 
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در اروپدا همچدون مجارسدتان و چکسدلواکی مشداهده کدرد کده         1های تدت تدأثیر پدردۀ آهندیگ    کشورادبیّات 

دداد جمداهیر شدوروی سدابق و     شددند. شکسدت اتّ   تطبیقدی شدناخته مدی    ادبیّاتگذاران  بنیان منزلةتر نیز به پیش

 ازلددا  اندازهایی نسبت به اروپای جدیدد همدراه بدود کده هدم      با چشم 1111سقوط دیوار برلیگ در پایان دهة 

وجدود آمدد کده    های درگیر بود و دیدگاهی بده  کشورآمدن انسجام میان وجودبامگ به اقتصادی و هم سیاسی

 قدرار گرفدت. )اثبدات گسدتر  ایدگ موبدوع را       توجّده های فرهنگی یکسان بسیار مورد یشهدر آن تشخیص ر

ن جهدا ادبیّدات  دادیة اروپا دنبال کرد(. پیشرفت و مدبوبیدت  توان در درخواست ترکیه برای مضویت در اتّ می

رار گرفدت؛ گرایشدی   مورد استقبال قد  ،سازی اقتصاد جهانی فرایندسو با تعبیر کرد که همپاسخی  مثابةرا باید به

دلیدل  هدا بده  . ایدگ بیانیدة آن  یان کردندتفصیل ببه 1141در سال  9دریش انگلسو فری 2تر کارل مارکسکه پیش

اثدری جدانبی از    منزلدة را بده  بدود کده آن  « دی متعدّی و ملّهای مدلّ ادبیّاتگرفته از نشأت« »جهانادبیّات »ظهور 

 (.  19: 1141دانستند ) می« بازار جهانی»های  پیامد

دهنددۀ   ساز و کار تشدکیل  ،مدوریشود که اروپا مثابة نگرشی شناخته میتطبیقی بهادبیّات ، هاریفبا ایگ تع 

گدرفتگ  نگدر  ادبدی باشدد. هرچندد درنظر    تواند بخشدی از ایدگ    ستیزی نیز نمیه درمقابل، اروپاآن نیست و البتّ

، در دوران شدده بنددی  هایی کامال  جدامع و طبقده   خهشا زلةمنجهان بهادبیّات تطبیقی یا ادبیّات مفاهیمی همچون 

می سبت به ایگ نگدر  ادبدی داشدت؛ مفهدو    ن «گرا منطقه»توان نگاهی  است، می ردور از تصوّمفاهیمی  کنونی،

طدور جداگانده در کندار مطالعدات سدایر جوامدع بشدری توجیده شدده          بی اروپدا را بده  مثال، مطالعات اد که برای

( بدا فربدیة مطالعدات اقلیمدی     25: 2119) 4ی اسدت کده سدزار دومنیگدز    ا نکته ،گراییم منطقهداند. ایگ مفهو می

 :2119اسدپیواک،  )« تطبیقی تأکیدد دارد ادبیّات تی گرایی سنّ عبه تنوّ»نومی ارتباط داده و به 5کاگایاتری اسپیو

1.)   

   یدئولوژیکاهای نظری و فراز و نشيب. 2-3

بدرانی را سپری کرده است و ایگ موبوع را هم باید بده رشدد    یتطبیقی دورانادبیّات در طول سی سال اخیر، 

هدا در طدول    بده تفداوت   توجّده و   ع فرهنگیها مرتبط دانست. ایگ تنوّ د فرهن تعدّ گرایانه و همیاحساسات ملّ

 شناسددی بده انسدان   یتددوجّهدلیدل بدی  ای دانشدگاهی نمدود بیشددتری یافدت و ایدگ بدده    ندومی در فضدد دوره بده  ایدگ 

منطبدق   ابدزاری  تدوان  مدی  راادبیّات گرفت. از ایگ دیدگاه،  تطبیقی از آن ریشه میات ادبیّمدور بود که    فرهن 

                                                                                                                                  
1. Iron Curtain 

2. Karl Marx 

3. Friedrich Engels 

4. César Domínguez 

5. Gayatri Spivak 
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اسدت و   ابدزار قددرت   مثابدة فرهن  غربی بهالیسم و استعمار دریافت. با ایگ نگر  و تعریف، یامپر راتتفکّ بر

های ادبی را براساس طبقدة اجتمدامی و تمدایالت نخبگدان      که ارز  مدورقی اصوال  گفتمانی اروپاتطبیادبیّات 

ت را دارد کده بدا دیگدری    ایدگ قابلیّد   ایگ حوزه، ادبیّات هدر سدرزمیگ   نظر پهوهشگرانند. ازک ت تدمیل مییّاقلّ

از  ،شدوند  کالسدیم قدرار داده مدی   ادبیّدات  ای کده در زمدرۀ    شدده ر شدناخته آثدا طدور معمدول   بهمقایسه شود و 

و قدومی را بده حاشدیه     هدای فرهنگدی   نمدود ای از  ای قدرتی برخوردار هسدتند کده مجمومده   ه های بنیاد حمایت

 هندوز در آن دوران  .آغداز کدرد   ی دورهدا از قرن را ة خودلیّرشد و توسعة اوّ ،ادبیّات. روشگ است که رانند می

. کدرده بدود  ن... نفدوذ  سانسدکریت، فارسدی و   یهدا  زبدان و  دنیدای مدرب  چیگ، ژاپدگ،   در ادبیات هن  غربیفر

یسده  توانندد بدا یکددیگر مقا    واقع، اگر هیچ فرهنگی بر دیگری برتری ندارد و اگر همة آثار ادبی موجود میدر

 هدای فرهنگدی  تواندد موبدوع سیاسدت   کالسیم، اصلی یا کانونی می مثابةشوند، پس تشخیص برخی آثار به

سدایر نمودهدای فرهنگدی     دادنز  جلدوه ارکممنظور های قدرت به کانونای که  جانبههای یم باشد؛ تعریف

 کنند.   اممال می

قابدل   تدا حددّ    بیدان شدد  در بداال  آنعدد تداریخی   و ب  )در ادبیّدات تطبیقدی(   پایگاه نظری نکه میا ایثباتیبی 

ه اسدت. ایدگ بددران در سدخنرانی رنده      تطبیقدی شدد   ادبیّدات های کنونی در آمدن بدرانوجودی بامگ بهتوجّه

 1151در سددال المللددی ادبیّددات تطبیقددی  همددایش بددیگ یگدومدددر « تطبیقددیادبیّددات ان در بدددر»منوان بددا 1ولددم

 بدود کده  مدوریِ بر پایدة تداریخ در مطالعدات تطبیقدی      –بدگ قرار گرفت. ولم مخالف تأثیرتفصیل مورد  به

و تدأثیر  ن الماتی راکد و قددیمی از زنددگی نویسدندگا   را بر پایة اطّ کرد و آن ل میرا دچار تنزّ پهوهشسبم 

 (. او بر ایگ باور بود که پهوهشدگر 111: 2111ولم، کرد ) ریزی میتاریخی طر  ای ها بر یکدیگر در بازهآن

و بدر پایدة تدأثیر و     مدوراز ایگ سبم تاریخ قد ادبی باید، تاریخ ادبی و نادبیّات نظریّةتطبیقی،  ادبیّاتدر حوزۀ 

بایدد   کده  بیدان داشدت  ولدم  ق ایدگ مهدم،   د. برای تدقّکنی ل بررسپرهیز کرده و خود اثرها را در وهلة اوّ رتأثّ

هرچندد   .شدود ، نقدد و بررسدی   دهدد  اصلی مطالعات زیباشناختی را تشکیل می که پایة آثار 2)جنبة ادبی( تادبیّ

)که در تقابل مسدتقیم بدا سدبم     ،دارد ها آن مطالعات تطبیقی و ولم شباهت زیادی به سبم آمریکایی نظریّة

رات بده تفکّد  یدگ موبدوع   نقشدی مرکدزی داشدته و ا    ،تاو ادبیّد  نظریّدة و  فرانسوی آن اسدت(، در  قیاس به ر

   د او( اشاره دارد.تولّ پرا  )مدلّ 1191دهة  انةیختارگراسا

 بحران پسامدرن. 2-4

« ندومی مدرده اسدت   ی بهتطبیقادبیّات »امالم داشت که  طور رسمیبه سنتادر پایان قرن بیستم بود که سوزان ب

                                                                                                                                  
1. René Wellek 
2. Literariness 



 8331ار ، به33، سال نهم، شمارة نامة ادبيّات تطبيقیکاوش 82
 

مدر  یدم   را در کتداب   نظریّده نیدز ایدگ   از ده سال نگذشدته بدود کده گایداتری اسدپیواک      (. بیش 41: 1119)
تدوان بده    تطبیقی را می ادبیّات سنت برای بدبینی او نسبت به آیندۀادالیل بتری تأیید کرد.  طور کاملبه 1نگر 

انگلیسدی در  ادبیّدات  عدات  لبیقدی( در مطا تطادبیّات جای ه)ب ادبیّات نظریّةجایگزینی  -1چند دسته تقسیم کرد: 

ادبیّدات  یافته بده   های اختصاوکاهش کرسی -9تأثیر گستردۀ مطالعات فرهنگی؛  -2 های آمریکایی؛دانشگاه

 اسددپیواک .(xii :2119ر.ک: ) فرهنگیچندددشناسددی و  ثیر مطالعددات اسددتعمارتددأ -4و  هددا در دانشددگاه تطبیقددی

دهدد؛   بددگ قدرار مدی    را مدورد  (xiiهمدان:  ر.ک: ) «ر حدال مدر   های یم نگدر  د  واپسیگ نفس»نومی  به

 بدر ایدگ نکتده تأکیدد دارد    اشاره کدرده بودندد. او   طور مشابهی به آن قگرایان بریتانیایی نیز بهکه تطبیکشمکشی 

م معدانی و مفداهی   یافته، بلکده بایدد  « یمرزهای ملّ» ا باید گسترۀ مطالعات خود را فراتر ازتنهنه ،گرکه یم تطبیق

 (.  12همان: ر.ک: ) ها برای درک آثار ادبی استخراج کندجدیدی را از ورای آن

نیدز بددبینی باسدنت و     9تطبیقدی ادبیّدات  میدان یکدی و دیگدران: درآمددی بدر      در کتداب   2یدگ  کالودیو گی 

مصدری را توصدیف    کندد و شدرایط تطبیقگرایدان هدم     تطبیقی را دنبدال مدی  ادبیّات ت اسپیواک نسبت به وبعیّ

 تطبیقی را در بوتدة مقایسده  ادبیّات  تاندیشند. او وبعیّ ادبی می سردرگمی به ایگ نگر  کند که با شم و می

 در ادبیّدات تطبیقدی   ر طالیدی مطالعدات  کده شدامل مصد   گذارد  می 1115تا  1145های با همیگ نگر  در سال

و نسدبت بده آینددۀ مطالعدات     یدگ بدود و ایدگ بددبینی ا     گی توجّهشمول بود. آنچه بیشتر مورد  فضای ادبی جهان

طدور ممدده بدا    ملدوم انسدانی بدود. ایدگ بیدنش او بده      مددور ایدگ    گدرایش سیاسدت   ،بخشدید  ت میا قوّتطبیقی ر

تی دبدی سدنّ  خال  جریدان نقدد ا  ارتباط داشت که براستعماری  چه بیشتر مطالعات فرهنگی و پساگستردگی هر

   (.11: 2115ر.ک: ساسی، ) رفت میپیش 

 خالّقیّدت  بداوجود اشاره کرد که  در قرن بیستم 5و پل دو مان 4افکار ژاک دریداتوان به  میدر همیگ زمینه  

تأثیری منفدی بدر وجهدة مطالعدات ادبدی در       1خوانش واسازی 1گرایانة هسبم تجزیکه باید پذیرفت  ،و پویایی

در  یالزمد  ة ابدزار مثابد بده  تدا آن زمدان زبدان ادبدی و هندری      است کده  انشگاهی داشته است. ایگ از آنجاملوم د

آمدد.   حسداب مدی  المدات ممدومی بده   ویهه حوزۀ اخالق، گفتار، زیباشدناختی و اطّ های ملوم انسانی به آموز 

ای بدرای درک امیدال بنیدادیگ انسدانی شدناخته       ملمی اصالتا  معنادار و دریچه مثابةطور ذاتی بهبه ادبیّات ،واقعدر

                                                                                                                                  
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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بددون  ناپایددار و   ای پدیدده را ذاتدا    ادبیّدات گرایانة واسازی  جزیههای تخوانشا مشکل جایی بود که امّ ؛شد می

هدا   د شدنیده واسدطة تعددّ  بی همانند اتاق پهواکدی بدود کده بده    اثر اد ،کرد. در ایگ نگر  فی میمعرّ یی کلّیمعنا

ا ر ادبیّدات تدوان معندایی غدایی در     نمدی ایدگ،  قائل شد و براسداس   و جامع توان امتباری برای صدایی واحد نمی

معندایی اسدت کده خوانندده در آن      ی داللدت کندد،  جستجو کرد. اگر کتاب یا اثر ادبی بر معنا و مفهدوم خاصّد  

از  یحتّد  تفسدیر مدتگ را  آثدار ادبدی قددم بزرگدی بدود کده       ش وجود آورده است. ایگ تغییر نگدر  در خدوان   به

مدتگ بده   »اسداس آن  بر ،معتقدد بدود   9انگداردن  رومان که 2شناسانه نسبیَتی هستی ،کرد دا میج نیز آن 1بودن نسبی

خال  بخشدد و ایدگ نکتده دقیقدا  بدر      رم مدی ای از ابهامات تبدیل شده که خواننده خود به آن معنا و ف واره شکل

   (.12: 2115ساسی، ) «.دانست می ارجاعمعنایی قابل  گونهسازی بود که اثر ادبی را فاقد هردیدگاه وا

های سدازندۀ متدون نگداه     بود که با خوانشی واسازانه به ساختار یهمیگ نکته نیز هد  مطالعات پهوهشگران 

هدا وارد   دی را بدر شدرایط ملمدی دانشدگاه    تدأثیرات منفدی متعددّ    ،بسیاری همیگ مورد مقیدۀبهه کردند و البتّ می

هدایی  هدای گدرایش   آمدن نومی خأل نظری شده بود که ریشهوجودخت. برای بسیاری، واسازی بامگ بهسا می

هدای  زمینة همیگ خدوانش دریدا پاسخی درژاک داد.  طالعات فرهنگی را نیز تدت تأثیر خود قرار میهمچون م

چیدزی   کسدی و چده   چده »تطبیقی را در تعدادی از متون نظدری خدود همانندد     ادبیّاتگرایانه و مرتبط با  تجزیه

ادبیّدات  بازاندیشدی نقدش    پردازد که بدرای  ای می به توبیح هفت فربیهدهد. وی  ارائه می «4شوند؟ مقایسه می

انده و  گرای هدای تجزیده   گیدری ایدگ ندوع خدوانش     دلیل اوجها بامّ ؛است)تطبیقی( در ملوم انسانی بسیار بروری 

و اساسدی خدود را از دسدت داد و در کندار آن نیدز       ت ادبدی نقدش اصدلی   سدنّ ها بدا سدایر موامدل،    همراهی آن

گرفدت، بده    تطبیقدی نیدز در آن جدای مدی    ادبیّدات  هدای   ه ریشهبتّکه ال ادبیّاتهای فلسفی و ملمیِ مطالعة  پایگاه

 .  (22: 2111) تضعیف شدی توجّهشکل قابل 

گدرا(   های جدید )تجزیده  دارد که ایگ نگر  ایگ موبوع را تشخیص داده و بیان می خوبیبه 5سعیدادوارد 

تدا  باشدد   ، تاریخ و آزادی بشر مدی ها ند و کاو منتقدانة ارز کَ درواقعملوم انسانی را از مسیر درست خود که »

ناپذیر و پیچیده تبدیل کدرده و   های انعطا  را به سازمانی مندصر به ساختار آن ءمندر  کرده و در ازای حدّ

ددودی را مورد خطداب قدرار   قان می آن خوانندگان، مدقّبودن سبم خوانش و زبان فنّمدور واسطة هویَتبه

ای جدز   طدور معمدول نیدز نتیجده    ه بده که البتّ بود« رویکرد واساز دریدایی» نیز سودیگر از(. 14 :2114)« دهد می

                                                                                                                                  
1. relativism 

2. Phenomenological 

3. Ingarden 

4. Who or What is compared?  

5. Edward Said 
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از  پدس  تشرشددۀ ندر آثدار م سدعید   ی کهحلّ جای شگفتی نیست که راه ندارد. 1ناپذیری ثباتی و تصمیم تأیید بی

د در تدر بدو   ه نگرشدی دیدریگ و جدامع   بود کده البتّد   2شناختی زبان - بازگشتی به مدل تفسیری»ارائه داد،  مرگش

های آمریکدا رواج   شگاهسال پیش در دان 151مقایسه با گرایش نویگ آن که از آغاز مطالعات انسانی از حدود 

 (.  94)همان: « یافته است

بامدگ تشدکیل فضدایی     نکدرد کده  ی در ایگ بازۀ زمانی اشداره  ادب نظریّةوجود افراط در بهتوان  می یسختبه 

آفتدی بدرای مطالعدات ادبدی مدسدوب       ةمثاب به )نقد( و ت قرار نداشتویّدر اول»خود ادبیّات  که بود ملمی شده

در میان دانشگاهیان آمریکایی قابدل بررسدی    گرایی نظری به ایگ افراطی ها . واکنش(1: 1111، 9راشتین) «شد می

یافدت   5«آغاز دورۀ پسانظری توسدط مدققَدان  »با منوان  4توان در مقالة کارن وینکلر را می است و بارزتریگ آن

وان تد  ها به مطالعدات تطبیقدی اسدت کده مدی      در ادامة همیگ نوع دیدگاه ی را ایجاد کرد.توجّهکه تغییرات قابل 

تطبیقدی قائدل   ادبیّات نظامی برای  1111را گنجاند؛ تطبیقگرایی که از دهة  1استیون توتوسی هاینتایج پهوهش

عدات ادبدی و   شدده و تجربدی در مطال  بنددی  قده هدای طب  رو »ای از  مثابدة زیرمجمومده  هی بد طدور کلّد  شد که به

 .(2: 1111) شد بندی می دسته« فرهنگی

 ادبيّات تطبيقی در دوران حاضر. 2-5

وجود گسدتر   بدا  گذرد و ایگ نگر  ادبی گ سال از آن دوران آمیخته با بدران نظری ادبیّات تطبیقی میچندی

پدذیری تمدام    بدا انعطدا   فرهنگدی   - د مطالعات ادبیهای مشابه همانن در میان سایر شاخه ها و ها و زبان فرهن 

مدا کدرد کده ادبیّدات     توان ادّ میاست.  پسند ادبیّات و فرهن  مامهان متخصّصدر حال رشد و پیشرفت در میان 

خود پاسدخ   وجودی اهمّیّتپایگاه نظری و  پیرامونجود وهای م شکبه کشم یتا حدّ تطبیقی نیز توانسته است

تدریگ فندون تطبیقدی     بتددایی در سبم مطالعه توانسته است راه خدود را از ا د های متعدّ رو  با استفاده ازو  دهد

ت کندونی ادبیّدات   وبدعیّ  بداب در  2111ای کده در سدال    در بیانیهگیرد.  ای پی رشته سمت مطالعات میانادبی به

هدای   تقیّد بده موفّ  ادبیّدات تطبیقدی  »کده   پدردازد  مدی  گ نکتده بده توبدیح اید    1رسید، هان ساسیتطبیقی به چاپ 

هدای  تنها از آن شدرایط بدراندی سدال   و نه( 9: 2111)« خود رسیده است های نظری چالشزمینة چشمگیری در

شدده بدا   تثبیدت نگرشدی   مثابدة بلکده در دوران کندونی از آن بده   نجدات یافتده اسدت،     یتا حددّ  قرن پیشیگپایانی 
                                                                                                                                  
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 
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هدا   ی در دانشدگاه تدرویج مطالعدات ادبدی تطبیقد    ه توان بد  می سواز دیگر شود؛ یاد میجدید  صالحیّت و اصالتی

 توجّده دهند، بلکه  ات اختصاو میی بیشتری به ایگ سبم مطالعة ادبیّهاها و واحد تنها کرسیاشاره کرد که نه

عدی ادبی تطبیقدی تدا   ب امم از مطالعات تم شده در ایگ زمینههای انجامپهوهشبه  از تمامی جهاتنیز  بیشتری

 اند. ای با سخاوت تمام نشان داده رشته میان هایپهوهشان و حوزۀ ادبیّات جه

هدای مشدابه    تمدددودیّ  ایگ نگر  ادبدی  و گستردگی ایگ زمینه را فراهم آورده است که 1شمولیّت جهان 

ی مددور و تدا حددّ    ناشی از نگاه غدرب  هالبتّ که مدورانة خوددر مطالعات فرهنگی را کنار زده و تعصّبات اروپا

اسدت کده    کندونی  واقدع، در ایدگ مرحلده از رشدد    در. داندد  قابل توجیه نمی را تطبیقگرایان غربی است بانةمتعصّ

کشدد و بده وحددت رو      هدا( مدی   )در بسدیاری از زمینده   گرایدی  مدوریّت غرببطالنی بر  ادبیّات تطبیقی خطّ

در تغییدر تعریدف و    باید به نقش ادبیّدات تطبیقدی   ،از طر  دیگر ؛آورد روی می تولیدات ادبیبشری در قالب 

هدا و   ع از فرهند  پدذیر  آثدار ادبدی متندوّ     را درجدیددی  اشداره کدرد کده شدرایط      2های ادبدی  شاکلة کانون

ادبیّدات تطبیقدی بده    آورد. در مصدر حابدر،    وجدود مدی  ادبدی جهدانی بده   کدانون اثدرات   های مختلدف در   زبان

مندوان رقیبدی   دیگر به ،رای آن تبییگ کردگوته ب ومی کهفهادبیّات جهان و م»جایگاهی رسیده است که در آن 

و تأکیدد  ادبیّات تطبیقدی   از ایبخش سازنده مثابةبهی و حتّ (11)همان: « شود برای ادبیّات تطبیقی مدسوب نمی

بدر مدوریدت    -1 کده بایدد پدذیرفت    از آنجدا بداور ساسدی را   ایدگ   .است توجّهمورد ها  آن بر نزدیکی فرهن 

 در دنیدا  و قدومی فرهند    هدیچ » -2بنا نهداده شدده اسدت و     (12)همان:  «انسانی تجربه و زندگیروایی  جهان»

ن با نقدد ادبدی همانندد اسدتفادۀ     استفاده از ادبیّات تطبیقی و رابطة آ(. 11همان: « )کالمی وجود ندارد بدون هنر

هسدتة   مثابدة  بده ادبیّدت  ت اسدت کده همدواره بده     به همیگ ملّ هنرمندانه از زبان برای آفریدن یم اثر ادبی است.

 شود.   های ادبی تأکید می تمام نگر  مرکزی

بده بعدد بیشدتر     1145گذرد و از سال  برخی از کشورها می نظامی 9پایان استعمارهای زیادی از  هرچند سال 

هندوز هدم در ابعداد     4اسدتعمارگری  ااسدتقالل خدود را جشدگ گرفتندد، امّد     طدور رسدمی   بهتر  بعیفکشورهای 

کده  زدایدی ابدزاری اسدت     فرهن کند.  اهدا  خود را دنبال میتری،  تر و نامدسوس میقممراتب مختلف و به

تددریج از سدنّت   ادبیّدات و فرهند  یدم سدرزمیگ را بده     خوبی بهدره بدرده تدا    های استعمارگر از آن به سیاست

تطبیقدی   د. ادبیّدات ند تدت تأثیر مالیق و اهدا  مورد نظر خود قدرار ده فرد خود جدا کرده و آن را مندصربه

بده توبدیح   هدا و تقویدت روحیدة مددارا      درک تفاوتکه در دورۀ حابر با تکیه بر  استابزاری بسیار کارآمد 
                                                                                                                                  
1. Cosmopolitanism 
2. Literary canon 
3. Colonialism 
4. Coloniality  
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از  فرهنگدی تکیده دارد   کده بدر تدم    را امپریالیسدم و اسدتعمار   پدردازد و  انسانی، ادبی و فرهنگی مدی  های قرابت

   دارد. می به اهدا  خود باز رسیدن

درکدی زیباشناسدانه و   خوانش تنگاتند  متدون اسدت و هدد  آن      وخواندن متگ معنی به ،خواندن ادبیّات 

هم است که تولیدد ایدگ   مهای زبانی و ادبی از ایگ جهت  زبانی است. خوانش ایگ سازمانسازمان واحد از یم 

 مثابدة بده  آثدار ادبدی نیدز   ترجمدة   ،کندونی  جوامعی در دهد. حتّ از جامعه را تشکیل می یبخش ،اثر یا خوانش آن

بدی  درک زیباشناسدانه و واحدد از آثدار اد   شدود.   ی از فرهن  و قومیّت مردمدان شدناخته مدی   توجّهابل بخش ق

بده تعریدف   ، بلکده  مهم اسدت های مختلف  های ادبی با کدها و شاخصه گفتمانتنها در شناخت سایر نه ،امروزه

هدای مختلدف خدوانش     و رو سدنگ  ات و ادبیّد  گستر  هرچه بیشدتر ، ارتباط جمعی ابزارهایما از نقش سایر 

   کند. کمم میفرهنگی  های مختلف در طیف فنّاوریدر شرایط تدت سیطرۀ  ویههبه ادبیّات

هدای فرهنگدی و    خالّقیّدت ، گسدتردگی و  عایدگ تندوّ   دربارۀ و مطالعة ممیق گشاید بیشتر از هر زمانی دانست

هدای   هدا و دیددگاه   نیازمندد رو   یچیدز ز هرکده بیشدتر ا   باشدد  بر پایة تطبیقی و مقایسه یادبی نیازمند دیدگاه

 با نام ادبیّات تطبیقی شناخته شده است.   است صدسالکه بیش از  استدانشگاهی و ملمی 

 گيری. نتيجه3
شدده   دهای متعددّ دچار فراز و نشیبمطالعة ادبیّات  راز هر سبم دیگ نگرشی ادبی است که شاید بیش ،یقیادبیّات تطب

اسدت کده در آن در کندار     گرایدی  آل، ندومی ایدده  از دیرباز تاکنون دنبال کرده استقی ادبیّات مطالعة تطبی چهآناست. 

راه رسدیدن بده   ی از تشابهات انسانی هدم بخدش مهمّد   فرد فرهنگی، قومی و زبانی، های مندصربه عها و تنوّ وجود تفاوت

دقیقدا  همدان موبدومی بدود کده ادبیّدات       ایدگ  نامطلوب است.  و تضادّ دشمنینتیجه پرهیز از هرگونه درک متقابل و در

در مدیگ  رواج آن در جوامع جهانی برآمدند و  ایدر تال  بر دومحامیان آن در دوران پس از جن  جهانی تطبیقی و 

ت متفداوت بدود، بدا هددفی جدز      ات و فرهند  دو ملّد  ای میان ادبیّ ی بود که اگر هم مقایسهگرایی تا حدّ رواج ملّی حال

از طرفدی  تدریج بینانه به رات کوتهایگ تفکّت شدّهای زیادی نگذشت که سالگرفت.  ی انجام نمیبرتری یکی بر دیگر

ا ثبدات آن در ایدگ دوره   امّد  قدرار گرفدت؛   توجّده ت دوباره مدورد  ملوم انسانی کاهش یافت و ادبیّا مطالعات در حوزۀ با

سدالیان   اساس نظری آن بود که بعددها و در طدول   بسیار چشمگیر بود. مشکل تنها در پایه و های پایانی قرن بیستم( )دهه

بدیش از پدیش دانشدگاهیان     توجّهدر دوران حابر نیازمند ادبیّات تطبیقی خور داده شده است. هایی در اخیر به آن پاسخ

 است.

 شدگران پهوهندزد  بلکه  ،خوانندگاندر میان تنها نهای  رشته مطالعات تم رفت انتظار می که چنان آن ،در دوران حابر .1

و ملدوم مختلدف   ای اسدت کده    رشدته  ایگ مطالعات میدان  ،موضه پیشیگ خود را از دست داده بود. درجایگانیز ی تا حدّ

ملدوم   ویدهه هدا، بده   رشدته   میدان سدایر   یکنندۀ ادبیّات تطبیق د به آن تأکید دارند. ایگ نکته جایگاه تعییگهای متعدّ گرایش
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 کند.   انسانی را نمایان می

 ،عة ایگ گسدتردگی و تندوّ  عند. برای مطالهستنتیجه سنّت ادبی و درخود  زبان خاوّی ادار ،ها وام و فرهن تمامی اق .2

تدوان در افدزایش    مدا را مدی  آیدد. دلیدل مدکدم بدرای ایدگ ادّ      شدمار مدی  یقی بهتریگ ابزار در مصدر حابدر بده   ادبیّات تطب

ایدگ موبدوع    اهمّیّدت دانست که بده   توسعه درحالیا  یافتههای توسعه دبیّات تطبیقی در کشورهای موجود برای ا کرسی

 اند.   خوبی پی بردهبه

، سدبم تولیدد   اسدت مختلدف در حدال پیشدرفت     هدای شدکل آور و به  فنّاوری با سرمتی سرسامدر دوران کنونی که . 9

پایده و  هدا  ای آن شکل و شمایل جدیدی به خدود گرفتده اسدت. بدرای درک مقایسده      ،ه خوانش متون ادبیادبیّات و البتّ

صدورت  م را بده است تا بتوان به نتایج درستی دست یافت و از طر  دیگدر بتدوان ایدگ پیشدرفت ملد      مزاساسی ملمی ال

 هدایت کرد.   مندهدفشده و ریزی برنامه

ا پایدان رسدیده باشدد، امّد    ار نظامی در بیشتر مناطق دنیا بده گاه نباید از ایگ موبوع غافل بود که شاید دوران استعم هیچ. 4

تأثیر خدود قدرار     جانبه، همانند گذشته، تدتور گسترده و همهطهای مختلف را به رم هنوز هم فرهن  و سنّتاستعمار ن

وسدیلة آن  کده بده  ان جوامع مختلف بدوده  یمنشده، ی کشفه تا حدّو البتّ ابزاری بسیار قدرتمند ،ات تطبیقیدهد. ادبیّ می

هدای کدوچکی از ارز  و جایگداه     بخدش  تنهدا  هدا ایدگ ه کنند. ارائوامع جهانی ج فرهن  و ادبیّات خود را بهتوانند  می

 کند.   ادبیّات تطبیقی را نشان داده و جایگاه آن در آینده مطالعات ادبی را تبییگ می

 منابع
نشدریة ادبیّدات تطبیقدی: فرهنگسدتان زبدان و ادب       الت نظدری ادبیّدات تطبیقدی.   سدیر تددوّ   (.1911انوشیروانی، ملیربا )

 .1-9، (2) 9، ارسیف
نشدریة ادبیّدات تطبیقدی: فرهنگسدتان زبدان و ادب       ای ادبیّدات تطبیقدی.   عات بینارشدته مطال(؛ 1912) --------------
 .1-9، (1) 4، فارسی
ادبیّدات تطبیقدی:    نشدریة  دبیّات تطبیقی در قرن بیست و یکم. ترجمة مسدیح ذکداوت.  ی بر اتأمّل (.1911باسنت، سوزان )

 .  11-51، (5) 9، ان و ادب فارسیفرهنگستان زب
، فارسدی( - )مطالعات تطبیقی مربی نامة ادبیّات تطبیقی او ک یّات تطبیقی و مقولة فرهن .ادب (.1912وند، تورج ) زینی

9 (12 ،)1-11  . 
ات فصدلنامة مطالعدات ادبیّد    .ترجمدة ملیربدا انوشدیروانی    ای جدیدد در ادبیّدات.   نظریّهفلسفه و (. 1911یوست، فرانسوا )
 .51-91، (1) 2، تطبیقی
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 مقالة حمّکمة

 (العريب والفارسي نیاألدباألدب املقارن ) حبوث يف
 01-0 .صص، 0441 ربیع، 33ة، العدد تّاسعالّسنة ال، جامعة رازي

 (ة )دراسة وحتلیلدبیّ راسات األالدّ  دب املقارن ومكانته يف مستقبلاأل

 1پورای ترکمانه
 کرمانشاه، إيران ،جامعة رازي ،ة وآداهباجنليزيّ اإل غةاللّ فرع يف  الدّکتوراه طالب

 2يملكانصر 
 ، کرمانشاه، إيرانجامعة رازي ،ة وآداهباجنليزيّ غة اإل سم  اللّ شارك يفمستاذ أ

 8/9/0441 القبول:   2/5/0441 الوصول:

 امللّخص
دا ااق  ارن وابدا رق ه  ا ابف     المن  ز زم  ي هعي  د ي  رأ ال  بع  أنّ   .عود واهلب  و ابلّص   فل  ح  ا اترخي  ا   ة،دهيّ  أد ش   د ابدا ااق  ارن هور  ة  ر ي  ة لق  

اد إلي    ّق  وج   هع    الن ّ  نّ أف   ا لب     ة ال أبس هب ا.ا متنافم  ا م  ض هع    ا يف ف   ون ف     زمنيّ  هدأک زا اانطل   ا  انوا ينن  رون إلي    ا  م  ي     يالع اا
 ن تّ أىل إزاي   د د  حن  و ابدا ااق  ارن ابلتّ  ي  ة ااتش  دّ خ  زه    زه الرّ أ ديب.ة العارم  ة واالض  طراا ابنريّ  ا النّ ض  عل  ا الةو  العتب  اره مبع   ا   الذع  ا   نق  دا  
ت عل  ا ج  اذابه ل  و دلّ     زه التّ  ة ح  اف ف   نّ يّ  أعل  ا . ةحّ رفوض  ة ال وق  وى عل  ا أس    م  ي الّص  منب  وذ  وم ةدهيّ  أره يف أواخ  ر الق  رن العش  ريي ر ي  ة اعتب  ا
 إنّ   ال أ خ  رأ.أ   ة س  رار ا وخباا   ا م  ي جاس  ديي ب ط ابديب م  ي ج   ة وع  دى اس  تيعاا النّ دأ ا ت   اى الب  اح ا هب  زا ال  نّ عل  ا م   ا و  دفّ ّن   ف يءش  
م اع وازداد ة م ي ج  ود م  نية و الوّ ناية القرن العشريي اا هزل  ااناررون هلزه اادرس ة ابدهيّ  يفدا ااقارن ص حج  االنتقاداه ااوج ة لألوقلّ 

ح  د أ ي إىل اف ابدا ااق  ارن يف الق  رن ال  رّ لق  د   وّ  .يءدا ااق ارن هع    الّش  ار  ح  وف ابزم  اه اا   و ك زا اختة  ت اب ي اان  او ا هل  ا.س  دياف    النّ 
 .مللع اجامع اه ا وق دير يف اازي د م ي س  ّ أراس ية عل ا و هع   اصص ص الدّ أي ي ة و أسم اى وعلأراسة ابدا حبي   ت ودش ا من اهر  يمة لداانا ج الرّ 

 ة.دهيّ راساه ابن  يف اامتقب  الدّ أىل شإ  ا ا يتطرق يتّ هّ أة وشان  و دهيّ مبة لما ر اادارس ابدا ااقارن ابلنّ يبح  مقالنا  زا مكانة اب

 .، الّدراساه ابدهيةةقافيّ راساه ال ّ لدّ ي، ادا العاااب، دا ااقارناب: املفردات الّرئیسیة
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