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ما هرگز خودمان را نخواهيم شناخت ،اگر نقط خودمان را بشناسيم (برونتير  ،بهنقل از انوشيروانی)7 :3100 ،
بارها در این سخن برونتير ( )3096-3050اندیشيده ام و هرزمان که آن را برای دانشجویان در

ادبيّات تطبيقوی

بازگو کردهام ،باشور و اشتياق وانری آن را یادداشت کردهاند و چنين پدیدار بود کوه از آن لوذّت مویبرنود .از
نظرگاه این عبارت حکيمانه گویی «جهان امروزی ،بيش از هرچيز نيازمند حکموت اسوت( ».نصور)176 :3170 ،
شناخت خود یا آنچه در جهانبينی اسالمی به «معرفة النفس  »2معروف است ،امری حياتی ،امّا مسوتلزم شوناخت
«دیگری» است؛ درحقيقت ،آگاهی و شناخت از نرهنگهای دیگر ،ما را از تواناییهوا و کاسوتیهوای نرهنگوی
خود و دیگران ،آگاهی و بيداری میبخشد و از سوی دیگور ،شوناخت دیگوران ،موجوب دوسوتی ،مهورورزی و
کاستن از تعصّبات و خودبرترببينیهای نرهنگی و تمدّنی میشود؛ امّا پوس از ایونهموه سوال ،بوازگوکردن ایون
عبارت ،پرسش ساده امّا کليدی دیگری برای مخاطب مطرح میکند که آن «خود» و «دیگری» چگونه «خود» و
«دیگری» است؟ بهیقين ،آن خود و دیگری ،همان «انسان» است.
طرح پرسش یادشده ،ذهن ما را به بيان این عبارت ،سوق میدهد که بگویيم :ادبيّات تطبيقی را میتوان یکوی از
دانشهای مکمّل «انسانشناسی» دانست؛ زیرا «هر منظومه ،معرنتی را که بوه بررسوی انسوان یوا بعود یوا ابعوادی از
وجود انسان و یا گروه و قشر خاصّی از انسانها میپوردازد ،مویتووان انسوانشناسوی ناميود .انسوانشناسوی انوواع
مختلف و متنوّعی دارد که بهلحاظ روش یا نوع نگرش از یکدیگر متمایز میشوند( ».رجبی)36 :3170 ،
به هرحال ،آرمان و بنياد ادبيّات تطبيقی ،پژوهشهای سطحی و بیمایهای نيست  -که ادبيّات امروز موا بوا آن در
نزاع و کشمکش اسوت -؛ بلکوه شوناخت واقعوی انسوان و احتورام بوه کراموت و منزلوت انسوانی ،پنهوانیتورین و
جدّی ترین هدنی است که ادبيّات تطبيقی از آغاز تاکنون در پی بيان و ترویج آن بووده اسوت؛ امّوا ایون خوود و
دیگری یا همان انسانی که ادبيّات تطبيقی در پی طرح گفتمان دیالکتيک ميان ایشان است ،بایسوته اسوت کوه از
رنج استعمار ،استبداد ،استثمار ،ناسيوناليسوم ،ناشيسوم ،ليبراليسوم ،اومانيسوم ،کاپيتاليسوم و ...بوهدور باشود و چوه
شورانگيز است تصوّر آن آرمانشهری که انسانها باوجود تکثّر و تعدّد نرهنگی ،در صلح ،آراموش ،دوسوتی و
مهرورزی به سر ببرند و جنگ و نزاع ازميان ایشان رخت بندد؛ بنوابراین گوویی تموام ادبيّوات تطبيقوی ،حکایوت
همين دو بيت معروف سعدی شيرینسخن است:
1. Ferdinand Bruntiere
 .1امام علی (ع) خودشناسی را از برترین دانشها میداند« :افضل املعرفة ،معرفة االنسان نفسه( ».غرر الحکم ،باب معرفة النّفس ،بوهنقول
از گرامی)139 :3109 ،
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چو عضوی به درد آورد روزگوار

دگووور عضووووها را نمانووود قووورار
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