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هاو آسیبهاچالش؛ادبیات تطبیقی
1نرگس ایدر

ارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران ک
2مریم عزیزخانی 

ی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهرانکارشناس
چکیده

هاي اخیر و نیاز روز افزون به منابع و روش تحقیق در این رشته موجب ت ادبیات تطبیقی در سالاهمی
نوپا به توجه هرچه بیشتر تۀتردید این رشبی. وهشگران از این حوزه شده استچشمگیر پژاستقبال 

لیف یت بر کیفیت غلبه نکند و آثار تأمت کرد که کصاحب نظران و پژوهشگران نیاز دارد، ولی باید دقّ
بررسیاضر سعی بر آن شده تا بهحبه همین خاطر در مقالۀ.شده در این زمینه دقیق و راهگشا باشد

و واقع بینانه پرداخته شودبا نگاهی نقّادانههاي تطبیقی وجود داردکه در پژوهشها و مشکالتیچالش
از جمله این »بتعص«به عنوان مثال،ها ارائه نمائیمو سعی بر آن بوده تا راهکارهایی را نیز در ضمن آن

نی ادر قسمت پایوآن پرداخته شدهدالیل و جوانب مختلف که در این پژوهش به بررسی موارد است
باشدر در ایران موجود میدر حال حاض»ادبیات تطبیقیشتۀر«مشکالتی که در زمینه اي از پارهنیز به
ها نشده است که این خود باعث کاهش شدید که متأسفانه تاکنون توجه چندانی به آناي شدهاشاره

ان به کمبود شدید مدرس و استاد چند زبانه در این رشته توها میآناز جمله. شودارزش علمی آثار می
.و نداشتن دانش کافی دانشجویان رشته ادبیات تطبیقی در ایران را نام برد

.شناسیهاي ادبیات تطبیقی، آسیبادبیات تطبیقی، مکتب:کلیديواژگان
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مهمقد
تر جهانی است، روز به روز شکوفاترین روش تحقیقی در ادبیات دبیات تطبیقی که در عهد حاضر مهما

هاي که در زبانشوددلی در بین اقوام مختلف جهان میفکري و همگرمی، همپربارتر و باعث دلو 
در گویند کهیقی میبه این نوع تحقیق در ادب فارسی، ادبیات تطب. آن بحث شده استرةمختلف دربا

5آلمانیو4فرانسوي،3انگلیسیهايزباندرو»ادبتقابل «در زبان اردو ،»األدب المقارن«زبان عربی

.)118: 1388، زیدي(.شوداي به کار برده میهاي جداگانهیک به نامنیز هر
ران یک کشور مفهوم واحدي براي ادبیات تطبیقی وجود ندارد، بلکه این مفهوم حتّی میان پژوهشگ

گرایشی . نمایدتفاوت آن بسیار آشکار میي مختلف ت است و در میان پژوهشگران کشورهامتفاو
هاي ادبی صرف محدود کند که این گرایش ادبیات تطبیقی را به پژوهشخواهد دامنۀهست که می

خورد و شرط گسترش آن را برکشاندهاي فعالیت هنري نمیهاي ادبی را به دیگر حوزهپژوهشۀدامن
گرایش دیگري هم وجود دارد که مفهوم .داندتطبیق میتأثّر میان ادبیات قابلایجاد تأثیر و وتاریخی

ت هاي فعالیتطبیقی میان ادبیات و دیگر حوزهبخشد که پژوهشقدر وسعت میآنادبیات تطبیقی را
ۀبنابراین، یافتن مفهومی واحد از ادبیات تطبیقی که پیرامون آن آراي هم. گیردهنري را نیز در برمی

: 1382کفافی، (.کنار هم قرار بگیرند، دشوار استهاي ادبی در لف و حوزهادیبان، در کشورهاي مخت
پذیري است، این بدان گذاري و تأثیردهد؛ مفهوم تأثیری که در اینجا خود را نشان میلّفه مهممؤ. )9

ملل مختلف جهان با ادبیات ملی جهت است که پژوهشگران این حوزه وقتی به روابط ادبیات با 
بررسی «مفهوم عمده در این تعریف،. دهدنصر تأثیر و تأثر خود را نشان میگاه عاندیشند، ناخودآمی

.)4: 1390سیدي، (.»چند ادبیات ملّی استروابط ادبی بین دو یا 
بسیاري انجام شده از آنارزشمند هاي کنون پژوهشهاي ادبیات تطبیقی تاخصوص پژوهشدر
به 87ال به همت طهمورث ساجدي در س»از ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی«کتابی است با عنوان جمله

دو بخش تشکیل شده ازوها عرضه شدهو نشستهاهایی است که در نشریهچاپ رسیده و شامل مقاله
نوشته دکتر سید سکندر عباس »صراهاي معادبیات تطبیقی و ویژگی«:هاي دیگراز پژوهش. است

٣Comparative Literrature
٤Compasee litesatuse
٥Literatur Die Komparative
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از بهمن «قد ادبی و هنري در ادبیات تطبیقیمعرفی یک روش ن(» شناسیدرآمدي بر تصویر«زیدي، 
ازه از به سوي تعریفی ت«ازبهنام میرزا بابازاده، »هاي ادب تطبیقیدرآمدي به پژوهش«، »نامور مطلق

چونتحت عناوینیهاي ارزشمنديو نیز مقالهاز امیرعلی نجومیان» ادبیات تطبیقی و نقد ادبی
یه نظر«و »  ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهی«و یا»هاي ادبیات تطبیقی در ایرانضرورت آشنایی با نظریه«

لترجمه فی االدب الفارسی رافد ا«رضا انوشیروان و یا مقاله از علی» و روش تحقیق در ادبیات تطبیقی
جایگاه ادبیات تطبیقی در «سن تقیه، از محمد ح»ادبیات تطبیقیوترجمه«از ریحانه منصوري،»المقارن
اما باید . از ابراهیم محمدي»ادبیات تطبیقیمبانی نظري«از شیرین بهبودیان؛ »ادبیات فارسیزبان و

هاي این شاخه مهم نقد ادبی پرداخته شده باشد هایی که به بررسی مشکالت و چالشبگوییم پژوهش
ت گرفته است که به عنوان هاي چندي صورال در این زمینه نیز تالشچندان قابل توجه نیست، با این ح

نوشته مسیح هاي نقد و نظریه ادبی و ادبیات تطبیقیها و ظرفیتتبیین چالش«توان به مقالهمثال می
سعی بر که در پژوهش حاضر اشاره کرد رضا منوچهریان،دکتر علی»رویاي ادبیات تطبیقی«ذکاوت، 

.پرداخته شده استآن بوده تا به واکاوي این مسائل و مشکالت به طور دقیق 
:ها پاسخ داده شود از این قرار استاالتی که در پژوهش حاضر سعی شده بر آنترین سؤمهم

قی ترین چالش ادبیات تطبیمهماست؟ی روبروهایی به طور کلّلشو چاادبیات تطبیقی با چه مشکالت 
و چه مشکالتی بر سر راه رشته ادبیات تطبیقی در ایران وجود دارد؟ در زمان حاضر کدام مورد است؟ 

تواند کارساز باشد؟باره میچه تدابیري در این
:ت ادبیات تطبیقیاهمیمفهوم و 

هاي شود که مکتبها و رویکردهاي موجود در ادبیات تطبیقی روشن میبا نگاهی گذرا به نظریه
الح از آغاز در تعریف اصط...) فرانسوي، آمریکایی، اروپاي شرقی و آلمانی و (اگون این دانش گون

توان تعریف کلی که چند میابزار آن با یکدیگر اختالف داشتند، هروادبیات تطبیقی، شرایط، اهداف
توان گفت ادبیات تطبیقی، یعنی بردارنده رویکردهاي گوناگون ادبیات تطبیقی باشد ارائه نمود و میدر

. تطبیقیملیت با یکدیگر در روشی قیاسی ونقد علمی ادبیات دو یا چند زبان یا فرهنگ یا 
.)9: 1389الدین، جمال(

که به آشفتگی در »دبیات تطبیقی و تحول و تکامل آنجریان رو به رشد ا«محمدي ضمن اشاره به 
کند تا با مراجعه به منابع گوناگون تعریفی جامع از است، تالش میتعریف ادبیات تطبیقی دامن زده 
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امروزه : ها برگرفته از فرهنگ اندیشه انتقادي استیکی از بهترین تعریف. ادبیات تطبیقی به دست دهد
هاي مطالعاتی است که مرزبندي ملّی یا زبانی را پشت سر نهاده اصطالحی مبین برنامه»ادبیات تطبیقی«

. دهدهاي گوناگون را مد نظر قرار میشود که نفوذ متون به حوزه فرهنگگر پژوهشی میو نشان
.)212: 1389محمدي، (.شناسی تطبیقیکنونی معطوف به انسان» ادبیات تطبیقی«

ت با یکدیگر ا چند ملّویژه از پیوند میان ادبیات، فرهنگ دو ییات تطبیقی دانشی است که به گونۀادب
از جمله . ع بشري سودمند باشدتواند براي جوامهاي گوناگون میاین پیوند از جنبهوگویدسخن می

:توان به موارد زیر اشاره نمودت این دانش میترین موارد اهمیمهم
و ایجاد صلح و آرامش مشتركهايها به کمک شناساندن میراث اندیشهتتفاهم و دوستی میان ملّ-1

.هاتبط فرهنگی میان ملّه کمک کشف رواجهانی ب
دادن آن در معرض افکار و قرارکشورهاي جهان از انزوا و بستسازي الزم براي خروج بومی بستر-2

.هاتر ملّنظران دیگهاي صاحبو اندیشه
3-ات قومیخارج ساختن ادبیات بومی از حالت جمود و خود محوري و در نتیجه پویاتر شدن ادبی.
هایی از ات بومی و آشکار کردن بخشاندیشگانی ادبیهاي جریان هنري وسرچشمهروشن ساختن -4

ها بر چگونگی تأثیرپذیري نویسندگان ادب بومی از ادبیات جهانی و یا چگونگی تأثیرگذاري آن
.ادبیات جهانی

تر بی جدید در یک کشور و کمک به غنیها و انواع ادها، گونهگسترش و پیدایش صناعات، قالب-5
.)11: 1389، الدینجمال(.ادبیات آن کشورهاي ادبی زبان و شدن جنبه
به ذکر دو نمونه از فواید مطالعات تطبیقی »هاي ادبیات تطبیقیسودمندي«اي تحت عنوانلهدر مقا

هاي تاریخی، اجتماعی یابی به دریافتبرآیند ژرف کاوي آثار ادبی، دستنخستین«:اشاره شده است
که براي نمونه با سنجش موقعیت زنان در آثار ایرانی و اروپایی، نقش کمتر زنان در آثار ایرانی و است 

ند و هم به انجام نقش چشمگیرتري داردر آثار اروپایی، زنان هم. ه استتاریخ ایران آشکار شد
ایی هم در گررانی، نقش زنان کمتر است و آرمانپردازند ولی آثار ایگرایانه میکردارهاي آرمان

هاي ر ادبی در گستره جهانی، آشنایی با شیوهسودمندي دیگر آثا. شودکردان مردان دیده می
اشاره به شیوه در این بخش با . ایرانیان استکار رفته در آثار ایرانیان و غیر پردازي به داستان

.)1386:71عشقی، (» .هایی از همانندي آثار کهن ایرانی با این شیوه آمده استسوررئالیسم، نمونه
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گویدت تطبیقی این چنین میبررسی ادبیات پژوهش وطه ندا در کتاب خود در بیان اهمی:
شود تا با ادبیات در زمینه ملّی سبب می. ودمند استی و جهانی سبررسی ادبیات تطبیقی در دو زمینه ملّ

ب بیبیگانگان آشنا شده و همراه شدن با آن مایه کاهش تعصات ملی مورد نسبت به زبان و ادبی
.)15: 1380، ندا(.گرددمی

:هاي ادبیات تطبیقیمشکالت و چالش
: پژوهی در رابطه با ادبیات تطبیقیو ترجمهمشکل ترجمه.1

ی معمول چنین بوده تلقّ. سازي بوده استپژوهی ارتباط پیچیده و مسئلهارتباط ادبیات تطبیقی با ترجمه
کاري است که چندان نیازمند استعداد و بیات تطبیقی نسبت چندانی ندارد و با اداست که ترجمه 

نظر . گیرندآیند و در ازاي آن پول میاي از عهده آن برمیهاي حرفهبر این مبنا مترجمواقیت نیست خلّ
گویاي وضع و حالی است که از بد حادثه در 1931هایش در بالك در یکی از سخنرانیهیلر

:چندي سخت مشهود استکشورهاي
ر اثر اصلی را براي آن قائل بر این مبنا، هرگز شأن و اعتبا. هنر ترجمه هنري فرعی و اشتقاقی است

طبیعی ارزش مقدار کردن همین بی. لطمه فراوانی دیده استو در داوري عام درباره ادبیاتاندنشده
. مه را کمابیش از میان ببردهایی هم هنر ترجمعیار مطلوب تنزل کند و در دورانترجمه سبب شده که 

که از اهمیت آن آگاه می مرتبط با خصلت ترجمه به تباهی آن افزوده است و عالوه بر اینبدفه
.)71: 1390، باسنت(.اند، به دشواري آن نیز پی نبرده اندنشده

باشد و از آن رجمه میمشکل تدر زمینه ادبیات تطبیقی وجود دارداز جمله مشکالت مهمی کهپس 
دي در کتاب مبانی محم. ورت گرفته استهایی است که در این حوزه به زبان فارسی صجمله ترجمه

پردازد و ان عرب در حوزه ادبیات تطبیقی میهاي فارسی آثار نویسندگبه ترجمهنظري ادبیات تطبیقی 
هایی که از آثار عربی انجامها، به ویژه ترجمهترجمهبرخی از :کندها انتقاد میهاي این کتاباز کاستی

از تر مهم. اند چندان قابل اعتماد باشدتوها نمیلیل همین کاستیهایی دارد و به دشده است، کاستی
ها، مسئله اصلی نگاه خاص یق بودن یا دقیق نبودن این ترجمهچنین دقموضوع کامل یا ناقص بودن و هم

ادبیات تطبیقی، تعریف آن و معیار و مبناي تعیین محدود ادبیات ملل است نویسندگان عرب به موضوع
.)210: 1389، محمدي. (رسدنظر مییار قابل تأمل به که خود بس
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واندن متون ادبی گوناگون به الزمه تحقیق در ادبیات تطبیقی، توانایی خ«: گویددکتر غنیمی هالل می
هر زبانی از ... ارساست زیرااي نآثار ادبی به منظور مقایسه، شیوهاعتماد بر ترجمه . هاي اصلی استزبان
اصلی ا خواندن متون به زبان ها فقط بهایی دارد که درك آنها و ویژگیکاريهاي دنیا ریزهزبان

.)120: 1373،هاللغنیمی(».پذیر استامکان
:6مباحثو تحدید حیطۀینه تشتّت در تسمیهزمبحران ادبیات تطبیقی درمشکل . 2

هاي ادبیاتو تحدید حیطه مباحث از دیگر چالشتطبیقی در زمینه تشتّت در تسمیه بحران ادبیات 
. )211: 1390، منوچهریان(.رودتطبیقی به شمار می

بحران ادبیات «از آن به 1950آنچه رنه ولک در دهه جود گذشت شش دهه، هنوز بحث دربارةبا و«
سوي ادبیات تطبیقی هاي مکتب فرانچند امروز کاستید ادامه دارد، هریاد کر»تطبیقی

بحران :رسد بحران دیگري در ادبیات تطبیقی بروز کرده استشده، به نظر میکم و بیش برطرف
هاي همایشات وها، مجلّهاي مختلف، کتابدانشگاههاي ادبیات تطبیقی در گرچه برنامه. تهوی

صان بر تعریفی واحد از ادبیات تطبیقی گوناگون گواهی بر وجود یک رشته متمایز است، هنوز متخص
. کننددر چیستی ادبیات تطبیقی تردید میی که برخی حتّدان جاست این پراکندگی تا ب. توافق ندارند

چه این عنوان به ذهن خالف آنبر. گمراه کننده است» بیات تطبیقیاد«ی عنوان جالب این است که حتّ
چه چیز جز » تطبیق«ن بدو»ات تطبیقییادب«اما از . زمه ادبیات تطبیقی نیستال»تطبیق«کند، متبادر می

ی و تعیین دقیق ارائه تعریفی جامع و مانع از ادبیات تطبیق.)104: 1391زکاوت،(.»ماندمی»ادبیات«
تطبیقی از عوامل روند پژوهش . ادبیات تطبیقی استهاي جدال برانگیز در عرصۀاز چالشقلمرو آن

یقی قائل که پژوهشگر ادبیات تطبیقی به چه تعریفی از ادبیات تطبپذیرد، از جمله اینمختلفی تأثیر می
هاي تطبیقی ند و پژوهش داهاي تطبیقی را تا کجا میپذیرد، قلمرو پژوهشاست یا چه تعریفی را می

از آنجا که ارائه تعریفی . دهدهاي جدید ادبیات تطبیقی انجام میخود را براساس کدام یک از نظریه
جامع و دقیق از ادبیات تطبیقی و قلمرو آن بسیار دشوار است، پس بهتر است که پژوهشگر ادبیات 

یست که قابل نقد و بازبینی اي نیهنظر«ها بنگرد، زیرا ا و نظریههقی با نگاه نقادانه به این تعریفتطبی
.)5: 1391، وندزینی(.»نباشد

٦ The permanent of comparative literature
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تنها در تعریف و تحدید ادبیات تطبیقی، بلکه در تسمیه آن نیز تعدد و به هر حال جالب است که نه
تاریخ -2ادبیات تطبیقی- 1:گذرانیمدر اینجا ده عنوان را از نظر میتشتّت عناوین، بسیار است و ما

علم تطبیقی -6تاریخ روابط ادبی - 5تاریخ تطبیقی ادبیات - 4تاریخ ادبی تطبیقی - 3ادبیات تطبیقی 
طبیقی،تادبیات- 10ادبیات همگانی، تطبیقی - 9اي ادبیات مقایسه- 8ادبیات سنجشی -7ادبیات 
.)211: 1390، منوچهریان(همگانی

ادب و دامنۀو اهدافهانظریهادبیات تطبیقی وشناخت کافی از مبانی نظري عدم . 3
:تطبیقی

هاي ادب تطبیقی ها و نظریهتطبیقی بدون شناخت از اصول و روشتحقیقات و پژوهش پیرامون ادب 
ادبیات تطبیقی سبکی نوین از «.کاهدرسد که از ارزش علمی  اثر نیز میبیهوده به نظر میکاري
هاي غرب در آغاز دوران جدید گام به عرصه وجود هاي ادبی است که در برخی از دانشگاهسبک

هاي دور ادبا در نوظهور است، بلکه از گذشتهکامالًاین سخن بدان معنا نیست که این فن، . نهاده است
لیکن، . پرداختندمی)به هنگام نیاز و ضرورت(هاي تطبیقی هاي مختلف به انواع پژوهشسرزمین

.آورد دوران جدید استقی و کوشش در تحکیم مبانی آن رهیهاي ادبیات تطبپژوهشگسترش شیوة
هش ادبیات پژوهشگران از فلسفه و مبانی پژوتوان به ناآگاهی ها میاز دیگر مشکالت این پژوهش

در شکل ت ادبیات تطبیقی ادبیات تطبیقی چیست؟ ماهیکه هدف و فایدةتطبیقی اشاره کرد و این 
به سخن دیگر، . است»اي رو به آفتابپنجره«بلکه ادبیات تطبیقی شود، خالصه نمی»مقایسه«ظاهري 

این موضوع مدنظر نیست که شاعري بر شاعر دیگر چه تأثیري گذاشته، هدف این است که نشان دهد 
این تأثیر چگونه صورت گرفته و چه ت

تحلیل هاي ادبیات تطبیقی، ضمن بازکاوي و پژوهش.لی در ادبیات مقصد پدید آورده استحو
هاي هاي ناب ادبیات ملی و تشخیص جنبهها، سبب شناسایی ریشهتادبی ملّ-پیوندهاي تاریخی

در سطح ادبیات تطبیقی بر آن است تا جایگاه ادبیات ملی را. شودبومی این ادبیات میارداتی و غیرو
.)101: 1391، وندزینی(.»اي تازه بر تاریخ ادبی جهان بیفزایدجهانی بهبود بخشد و صفحه

وان به درستی تهاي آن نمیات تطبیقی را بدون توجه به نظریههاي اخیر ادبیالت دههچنین تحوهم
مگیري داشته و از گل و الي چشي کاربردي ادبیات تطبیقی نو توسعۀهاپژوهشگسترة. شناخت
هاي بیرون آمده و وارد عرصه–اي هاي باسمهتأثیر و تأثر و شباهت–هاي سنتی ادبیات تطبیقی پژوهش
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استعماري، ادبیات تطبیقی و قبیل ادبیات تطبیقی و ادبیات پسااي جدید شده است، از رشتهبینا
هاي ادبیات و هویتپژوهی، ادبیات تطبیقی و مطالعات فرهنگی، ادبیات تطبیقی و جهانی شدن،ترجمه

اگر قصد آن . العاتادبیات و فناوري اطّدو رگه، ادبیات و چند فرهنگی، ادبیات و محیط زیست، 
داشته باشیم از ادبیات تطبیقی سنتی به طرف ادبیات تطبیقی نو حرکت کنیم و جایگاه علمی در خور 

ر براي هاي سنتی کم مالط برداریم و با اندیشیدن و تفکّبه دست آوریم باید دست از پژوهشتوجه
هاي شود مگر از طریق آشنایی با نظریهل نمیتالشی مضاعف کنیم و این حاصکسب اعتبار علمی 

گرفتار ترند، صرفاًبدون آن راحت«کنند ر میند و تصوداری آنانی که نظریه را خوش نمیحتّ. جدید
اي کهن یا نو اساس نظریهاهانه، بربنابراین هر نقد کاربردي، آگاهانه یا ناآگ. هستند»تراي کهننظریه
ور یا برعکس، راهگشا و دلنشین آکشاند یا تکراري و ماللیراهه میآنچه پژوهشی را به ب. است

ر از چارچوب نظري به روزتر، ه هر قدر درك پژوهشگالبتّ. سازد بستگی به بنیان نظري آن داردمی
ا به فکر پژوهشگر ر،نظریه.تر باشد، نتیجه پژوهش وي سودمندتر و نافذتر خواهد بودتر و دقیقعمیق

ازیابی نظرات قبلی خودش ترغیب کشاند، او را به بهاي او را به چالش میرد، فرضیهدامیکردن وا
. انجامداقیت میبه نوآوري و خلّسانبدینکند واي مطرح میش تازهکند، پرسافکنی میکند، گرهمی

.)3: 1390،انوشیروانی(
در آغاز آگاهی کافی داشته پژوهش خودیات تطبیقی الزم است همچنین از حیطۀپژوهشگر ادب

اي میان دو اثر ادبی که با مقایسهشود که به مطالعۀادبیات تطبیقی تنگ میقدر حیطۀنگاهی آ«.باشد
شوند قدر براي آن توسع قایل میاهی آنگردد و گرد تاریخی داشته باشند، محدود مییکدیگر برخو

معماري و هنرهاي تجسمی پیوند ادبیات با موسیقی وآید و از به میان می»جامعهنر«سخن از یک که
.»شودمعماري دارد بحث میبیات با چهرة، از پیوندهایی که ادبه عنوان مثال. رودسخن می

.)211: 1390منوچهریان،(
:هاي تطبیقیو عدم نگرش واقع بینی در راه پژوهشتعصب. 4

به . باشدب میشود تعصهاي تطبیقی میپژوهشترین عواملی که باعث کاهش ارزش به نظر من از مهم
فرهنگ ایرانی و غربی و نظر وبه تأثیرات فرهنگ ترکی از زبان شدن موضوع در اینجامنظور روشن 

:پردازیمباره میدر این) گپ(هشگران غربی یکی از پژو
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که محمد دوم پس از ایندر قرن پانزدهم، تأثیر زبان فارسی در شعر و نثر ترکی افزون شد و سلطان 
رکی اي به سبک شاهنامه فردوسی به زبان تدستور داد تا شهدي شاعر شاهنامهبه حکومت رسید،

شانزدهم دست به جنبش بزرگی زد که بازتاب این جنبش در ادبیات بنویسد، حکومت عثمانی در سدة 
مانند رحمی، ذاتی، خیالی،  جایگاه ادبیات ترکی با یاري گروهی از شاعران بزرگ . ترکی مشهود است

وجود آورند که ی جنبش بزرگی بهاین شاعران در ادبیات ترک. ی رسیدفضولی به جایگاه واالیو
با وجود این نیز زبان فارسی جایگاه خویش را . ادبیات فارسی گردد،ادبیات ترکی شبیه استاد خود

شد که تأثیر رسی به ترکی ترجمه میعربی و وفاهايهاي فراوانی از زبانهمچنین کتاب. کردحفظ
نگ اروپایی که در پایان قرن هجدهم و قرن نوزدهم فرهتا این. بسزایی در آثار ترکی این دوره داشت

پیدایش دوره تنظیمات از . دها راه یافت و  نظر ایشان را به خود جلب نموبه تدریج در میان ترك
ها به سوي دن تركگپ، خرسندي خود را از روآور.ودهاي تأثیر فرهنگ غربی در جامعه ترکی بنشانه

و فرهنگ ها در باره ترکی کردن زبانهایی که تركپس از تالش: گویدنهان نکرده و میغرب پ
به ادبیات بیدن گرفت و فرهنگ غرب، زندگی نوییخویش داشتند، خورشید فرهنگ جدید بر ایشان تا

.)61: 1380، ندا.(که رو سوي پژمردگی داشت بخشیدایشان
داست این چه از سخنان وي آشکارا پیا آنام. هاي تطبیقی گپ جاي بحث و بررسی دارداستدالل

هایی که دور او این احساس خود را با عبارت. ها به غرب خوشحال استاست که او از گرایش ترك
: گویدمثالً چنین می. دگویرود، سخن میانشمندان بزرگی چون او انتظار میاز اسلوب علمی است از د

ر روآوردن به ها به خاطسپس او از ترك... ب درخشیدن گرفتخورشید فرهنگ جدید، فرهنگ غر
یشان سازگاري کند و معتقد است که فرهنگ ایرانی با روحیه و سرشت اگیري میفرهنگ ایرانی خرده

ها سازگار ، با فرهنگ تركیژه فرهنگ فرانسويوه پرسیم آیا فرهنگ اروپایی بما از وي می. ندارد
.)63همان، (است؟ 
بردهاي معیوب راه میا به سمت ادراك غلط واقعیت و روشبات ما رتعص .ب در از آنجا که تعص

است، و در بینی قرین تحریف شده، با فرصت طلبی و مصلحتپژوهش، مانند اعتقادات همگانی 
باشد، بنابراین پژوهش تحریف شده مترادف میبا اعتقادات ب در پژوهش تعصحقیقت، معموالً

.اي از زمان حمایت کندو در برههکم بعضاًممکن است از چنین اعتقاداتی، دستآمیز حتی تعصب
.)26، 1351میردال، (
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هاي لغوي وجود دارد اشاره توان به مسائلی که در زمینه جریاناز دیگر مشکالت در این زمینه می
آید رسی و عربی نزد ایرانیان پدید میهاي فامشکالتی که به سبب جمع آمدن گویشجمله کرد، از آن

ن فزونی واژگان عربی در زبابه عنوان مثال. آیدرات بوجود میهایی که در اثر تأثیر و تأثّو آفت
ندا در طه . هاي گوناگون برانگیخته استاي از ایرانیان را در دورهفارسی، به طوري که حساسیت پاره

خویش فردوسی کوشید تا از عشق و عالقۀ«: نویسدگونه میباره اینبیقی خود در اینکتاب ادبیات تط
و عنایت او به زبان فارسی بدان پایه بود که سعی داشت منظومه ه توج. نسبت به زبان فارسی دفاع کند

چند نتوانست ش بسیار کرد، هراو در این راه تال. حماسی معروف او شاهنامه از واژگان عربی تهی باشد
جا ناشی حساسیت ایرانیان از آنریشه این . ق سازددر نهایت به طور کامل هدف خویش را محقّ

ن خویش و ها وجود کلمات عربی را در زبان خویش نشانه نفوذ زبان عربی در زباشود که آنمی
ندارند که تبادل واژگان میان زبان عربی و ها به این مسأله توجه آن. آورندچیرگی بر آن به حساب می

هایی هستند که با یکدیگر همزیستی و زبان فارسی، نشانه آن است که ایرانیان و اعراب از جمله ملت
آیین مشترك، خود یاري و اعتقاد بهزیستی و هماین هم. یاري داشته و از دینی مشترك برخوردارندهم
زبان عربی، زبان آیین اسالم است، از این رو ایرانیان . ي را فراهم آوردهاي این تبادل لغوتواند زمینهمی

هایی شایان توجه و خدمات ارزشمندي در جهت ایرانیان تالش. انددر آن سرآمد گشتهآن را آموخته و
کتاب من در. شان استاند، زیرا که زبان عربی زبان دینی ایي علوم عربی و اسالمی انجام دادهاعتال

از این رو . امبناي عظیم تمدن اسالمی سخن گفتهاز نقش فعال ایرانیان در برافراشتنه اإلسالمیهرالحضا
.)51: 1380ندا، (».معناي این حساسیت لغوي را نزد ایرانیان در نمی یابم

:فقدان روش پژوهش در مطالعات تطبیقی. 5
پژوهش ه در عرصۀنیازمند روشی ویژاساس موضوع، مسأله، غایت و هدفی که دارد، هر دانشی بر

. پژوهش برسدتر به هدف تر و به شکل عملیشود که پژوهشگر آسانویژه سبب میاین روش . است
قعیت است که ویژگی مشترك بیشتر ت تطبیقی در ایران بیانگر این وااهاي ادبینگاهی گذرا به پژوهش

ساختار و نتیجۀاز این رو،. ادبیات تطبیقی استها دور بودن از مبانی روشمند پژوهش در عرصه آن
ادبیات شناسی پژوهش در حوزه روش. یر علمی، نادرست و مبهم استها نیز غبیشتر این پژوهش

به عبارت دیگر، دوري از . یت استبا اهموارزشمندهاي امروزي،تطبیقی؛ مانند دیگر پژوهش
، تأکید و پافشاري بر دیدگاه و مبانی پژوهشروشمندي در پژوهش از جمله سبب انحراف از اصول
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زده، و پراکندگی در و شتابعادالنه اندیشی، قضاوت غیر ژرفنگري و دوري ازغیرعلمی و نادرست، سطحی
در کتاب ادبیات تطبیقی بر اهمیت روش تحقیق در حوزه ادبیات ایوشورل .محتوا و ساختار پژوهش می شود

را دانش و دهد، آنفی که از ادبیات تطبیقی ارائه میو در جمله آغازین تعریتطبیقی بسیار تأکید کرده است
.)95: 1391، وندزینی(»ادبیات تطبیقی هنر روشمندي است«: کندهنري روشمند معرفی می

:مطالعات تطبیقیدرمعیار دقیق و مناسبدر تعیین آشفتگی. 6
ابتدا با طرح . دهدات ملی اختصاص میمحمدي در کتاب خود بخشی را به توضیح معناي ادبی

معیار تعیین حد و مرز ادبیات هایی مانند کند، پرسشر نشان میی را خاطهایی آشفتگی مبحث ادبیات ملّپرسش
، مرزهاي زبانی؟ کدام معیار ملی چیست؟ مرزهاي سیاسی؟ مرزهاي جغرافیایی؟ یا نه

دهد که معیار زبانی از ن میو نشاها بررسی می کندآنسپس معیارها را به ترتیت آشنا بودنتر است؟دقیق
و اگر مرزهاي »مرزهاي سیاسی براي همیشه ثابت نیستند«زیرا . تر استعیارهاي سیاسی و جغرافیایی مناسبم

و در ادامه . خوریمدي برمیجغرافیایی را نیز مالك بدانیم، باز هم گاهی به موانع ج
:دالیلی متذکر می شودارائۀهاي معیار زبانی را با کاستی

رو دانی روبهمرزهاي سیاسی منطبق است، ما با مشکل چنةبر محدودزبانی کامالًالبته در مواردي که محدودة
و ادبیات یرانی یا ادبیات فرانسوي فرانسه زمانی که میان ادبیات عربی عراقی و ادبیات فارسی اشویم، مثالًنمی

ها به طور آننی هم دربارةولی مواردي نیز هست که معیار زبا. دهیمه تطبیقی انجام میبریتانیا مطالعانگلیسی 
دقیقی کامالًمعناست که معیار زبانی نیز معیارو این خود بدین آوردکامل مؤثر نیست و مشکالتی پدید می

شود، بلکه گاهی جا مفید واقع نمینیست و همواره و همه
کند ناسب بودن معیار زبانی را نقض میپس از ذکر موارد دیگري که م.شودنقض میه موارد استثناییبه وسیل

با وجود همۀر زبان در نظر بگیریم کهکند که معیار دیگري را در کناعنوان نتیجه پیشنهاد میمحمدي به 
ی که نویسنده و روحیه ملی یعنی هوایروح فرهنگی، فضاي فکري و اندیشگی«: ها، بتواند راهگشا باشددشواري

تشخیص و تعیین این معیار را، بنابر نظر زمۀنویسنده ال».یا شاعر در آن نفس کشیده و زیسته و سخن گفته است
این آگاهی، نمودي سایۀداند تا در و عمیق از تاریخ ادبیات قومی میاستادان ادبیات تطبیقی، آگاهی وسیع
ز روح یک ادبیات و ماهیت وروشن و واضح ا

، محمدي(.هاي قومی آن در مقابل ادبیات قومی دیگري در ذهن پژوهشگر ادبیات تطبیقی شکل گیردویژگی
1389 :211(.

:عدم خودباوري فرهنگی و آگاهی کافی از تاریخ ادبیات قومی.7
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–هاي فکري ی و اصیل از گرایشفرهنگی ملّ-هاي فکريپژوهش در ادبیات تطبیقی ما را در شناخت جریان

از این رو . ی دست یابیمکند و این سبب می شود ما به یک هدف ارزشمند ملّفرهنگی بیگانه و دخیل یاري می
عهاي خود موضوگاه در بررسیهر. امري بدیهی استهاي ادبیات تطبیقیه به مطالعات ملی در پژوهشتوج-

بسنده کنیم، از هدف خویش دهند رار میها مورد مطالعه قهایی که اروپاییملی را فرو گذاشته بر موضوعيها
هاي ادبیات مادامی که پژوهشگر شرقی به خودباوري فرهنگی نرسیده باشد بررسی صرف موضوع. ایمدور شده

ا در هچه غربیی و تکیه بر آنبا فروگذاري ملّ. بخشدی به او سودي نمیتطبیقی اروپایی در رشد شخصیت ملّ
اي تطبیقی است تباه ههاي پژوهشذارند، ما هدف ملی را که یکی از هدفگآثار خویش براي ما برجاي می

شویم و پیوسته ادبیات ما در هاي خویش میتضعیف شخصیت ملی ملتایۀخبري و سادگی مکرده و با بی
هاي گویی براي ما کافی نیست که دولت. هاي قوي باقی خواهد ماندچارچوب ادبیات بیگانه و فرهنگ ملت

نیروي اسلحه  و اقتصاد خود بر ما چیره باشند و ما خود به ایشان اجازه دهیم تا در زمینه هاي فکري  وبزرگ با 
نفوذ نهایی به درون انسان است و آدمی به ترین راه براي فکر و فرهنگ مهم.فرهنگی نیز بر ما سیطره یابند

هاي بزرگ هستند و در برابر تبلیغات دولتکارهاي ادبی مردم همیشه شیفته شاه. یابدسختی این مسأله را درمی
.)68: 1380، ندا. (باشندها به ادبیات غرب سست اراده میجهانی و دعوت آن

:در ایرانمشکالت موجود بر سر راه رشته ادبیات تطبیقی*
مشکالت اي از کنیم و به ذکر پارهرشته ادبیات تطبیقی در ایران میبحث خود را معطوف بهۀدر اینجا ما دامن

:ها عبارتند ازترین آنپردازیم که مهمنوپا میاین رشتۀ
:س و استاد چند زبانه در این رشتهکمبود شدید مدر-الف

ی از ادبیات فارسی شده آیا به صرف این که رشته مصوب کنونی، گرایش«: در اینجا یک سوال مهم مطرح است
که باید با یا اینگوي نیازهاي علمی این رشته باشند؟جوابتوانند هاي فارسی، خود به تنهایی میاست، گروه

اند و گاهی که در غرب ادبیات تطبیقی خواندهیا آیا کسانیهاي عربی کار را به پیش ببرند؟ وهمکاري گروه
وانندتنمایند، خود عمالً میپردازند و ارائه طریق میها و مراکز علمی به سخنرانی مینیز در برخی دانشگاه

حقیقت این است که ادبیات تطبیقی، نه فارسی است عربی باشند؟–مدرس، کمک حال ادبیات تطبیقی فارسی 
حال باید ببینیم مدرسان و . یا یهتر بگوییم هم فارسی است و هم عربی و هم چیزي افزون بر این دوو نه عربی و

هاي ادبیات آینده، گروهبرخوردار باشند تا ما در هایی بایدها و تواناییقان این رشته تحصیالت از چه دانشمحقّ
در این رشته، ) و تدریس(اند که یکی از شرایط مطالعه و تحقیقصاحب نظران گفتهتطبیقی موفّقی داشته باشیم؟

و گرچه گفته اند که زباندانی در حد آشنایی کافی است و تسلّط کامل بر هاي گوناگون استآشنایی با زبان
عربی در ادبیات تطبیقی حتماً-، ولی بالحق و االنصاف براي گرایش فارسیپذیر نباشدزبان شاید امکانندین چ
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دانی فراهم باشد و تازه، این حداقل شروط الزم براي زبان-دوهر–باید تسلّط بر زبان و ادبیات فارسی و عربی 
و یا حتّی ی یا فرانسهن خارجه همچون انگلیساست و حد مطلوب این است که استاد ادبیات تطبیقی یا یک زبا

.)213: 1390، منوچهریان. (ترکی هم آشنا باشد
:نداشتن دانش کافی دانشجویان رشته ادبیات تطبیقی در ایران.ب

شود قی از عوامل مهمی است که باعث میعدم دانش کافی پژوهشگران و دانشجویان رشته ادبیات تطبی
عالوه بر مواردي که در هار نباشند از جمله این لغزشاز ارزش چندانی برخورداهاي تطبیقی در ایرانپژوهش

بدیهی بودن موضوع و فقدان نوآوري، «: اشاره نمودنیز توان به این موارد ها پرداخته شد، میقاله به ذکر آناین م
ر ادبی، ناآشنایی با منابع معتبهاي گونهدبیات تطبیقی با ی بودن موضوع پژوهش، ناآگاهی از چگونگی پیوند اکلّ

، وندزینی.(»، ناآشنا بودن با رویکردهاي جدید نقد ادبیاي ادبیات تطبیقیرشتهعلمی، نادیده گرفتن ماهیت بینا
1391 :95-111(.

از رشته معموالً،در زمینه پذیرش دانشجو نیز مشکل اساسی آن است که دانشجویان پذیرفته شده در این رشته
-ها طول میدبیات فارسی برخوردارند، ولی سالادبیات فارسی هستند و این عزیزان گرچه از دانش کافی در ا

: 1390، منوچهریان. (کشد تا بتوانند متون عربی را خوب بخوانند و در جهت تحقیقات تطبیقی از آن بهره ببرند
220(.

نتیجه
اي از داراي پارهیت فراوان این رشته، شود که با وجود اهماضر محسوب میدر عصر حهاي مهم نقد ادبی ادیبات تطبیقی از شاخه

پژوهی، بحران ادبیات تطبیقی در زمینه توان به مشکالتی پیرامون ترجمه و ترجمهها میآناز جملۀاشد که بها میچالشمشکالت و 
عدم تعصب و عدم واقع بینی،عدم خودباوري فرهنگی،فی از مبانی نظري ادبیات تطبیقی، ها، عدم شناخت کاتسمیه و دامنۀ پژوهش

آشفتگی در تعیین معیار دقیق  و مناسب در مطالعات ان روش پژوهش در مطالعات تطبیقی،فقدآگاهی کافی از تاریخ ادبیات قومی،
هاي تطبیقی از اهمیت به سزایی واقع بینی در بررسی پژوهشب و عدمکه از بین این موارد مشکل تعصو غیره اشاره نمودتطبیقی 

هاي را به پژوهشترین آسیببزرگکند ومیایجادنیزهاي لغويدر زمینه جریانرامشکالتیکه گاه این عاملتبرخوردار اس
درکهبیات تطبیقی، عالوه بر این ادتمام اصول و قوانینباید ضمن رعایت و آگاهی ازتطبیقیپس پژوهشگر.نمایدتطبیقی وارد می

تا خود را از این آفت بزرگ دسعی کن،داردگام برمیتکیه بر فرهنگ دیگريعدموخودت شخصیت ملیحفظ و تقویجهت
شود باید محسوب میکه به نظر من از مباحث مهم و تأثیرگذار ادبیات تطبیقی»آشتی ملی«بحث در امان نگاه دارند،نیز) تعصب(

-میره اي از کمبودها و مشکالت برادبیات تطبیقی در ایران نیز به پادر زمینه رشتۀ.همواره سرلوحه پژوهشگران این رشته قرار گیرد
زبانه در رشته ادبیات افزایش اساتید مجرّب و چند: اندیشیده شود از جمله این تدابیرها تدابیريبه منظور حل آنخوریم که باید 
.باشدمیدانش و رغبت  دانشجویان این رشته در ایرانتطبیقی و افزایش

:منابع
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، 2،  دوره ادبیات تطبیقی، » هاي ادبیات تطبیقی در ایرانضرورت آشنایی با نظریه«، )1390( انوشیروانی، علی رضا، .1
.1شماره 

.2، شماره 1، دوره تطبیقیادبیات ، ترجمه صالح حسینی، »از ادبیات تطبیقی تا ترجمه پژوهی«، )1390(باسنت، سوزان، .2
سعید : ، برگردان و تحقیقپژوهش تطبیقی در ادبیات عربی و فارسی، )1389(الدین، محمد سعید، جمال.3

پور و  حسین کیانی، انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ اولحسام
نامه فصل، »قیهاي رابطه نقد و نظریه ادبی و ادبیات تطبیها و ظرفیتتبیین چالش«، )1391(ذکاوت، مسیح، .4

.4، شماره 3؛ دوره هاي زبان و ادبیات تطبیقیپژوهش
51و 50، شماره نشریه نامه پارسی، »هاي ادبیات معاصرادبیات تطبیقی و ویژگی«، )1388( زیدي، سید سکندر عباس، .5
، 3، دوره یات تطبیقیادب، »فقدان روش پژوهش در مطالعات تطبیقی ادبیات عربی و فارسی«، )1391(وند، تورج، زینی.6

.2شماره
، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران)مجموعه مقاالت(از ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی ، )1387(ساجدي، طهمورث، .7
نامه نقد و ادبیات فصل، »تحلیلی بر چیستی و ماهیت ادبیات تطبیقی–درآمدي توصیفی «، )1390(سیدي، حسین، .8

.3دانشگاه رازي کرمانشاه، سال اول، شماره) ادبیات عربیپژوهش هاي زبان و (تطبیقی 
.، ترجمه طهمورث ساجدي، انتشارات امیرکبیر تهران، چاپ اولادبیات تطبیقی، )1386(شورل، ایو؛ .9

شماره ،)دانشگاه آزاد مشهد(نشریه ادبیات فارسی ، »هاي ادبیات تطبیقیسودمندي«، )1386(عشقی، سردهی علی، -.10
.73-89صص، 16و 15

امیرکبیر: تهران. مرتضی آیت زاده شیرازي، چاپ اول: ، ترجمهادبیات تطبیقی، )1373(غنیمی هالل، محمد، .11
، ترجمه سید حسین سیدي، پژوهشی در باب نظریه ادبیات و شعر روایی، )1382(کفافی، محمد عبدالسالم، .12

.انتشارات آستان قدس، به نشر، چاپ اول
، بیرجند، 3/2ادبیات تطبیقی،) عربی-فارسی(مبانی نظري ادبیات تطبیقی ، )1389(محمدي، ابراهیم، .13

.انتشارات قهستان
4دانشگاه باهنر کرمان، سال دوم، شماره،ادبیات تطبیقی،»رویاي ادبیات تطبیقی«، )1390(رضا، منوچهریان، علی.14

.207-226صص
نشریه گر، مجید روشن: ، مترجمدر پژوهشتعصب : عینیت در پژوهشهاي اجتماعی، )1351(میردال، گونار، .15

.26-27،ص91، شماره 51آذرنگین،
.، ترجمه دکتر زهرا خسروي، نشر و پزوهش فروزان روز تهران، چاپ اولادبیات تطبیقی، )1380(ندا،  طه،  .16
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