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  شگفتاريپ
  

             . نوسـان از      هـا    ه                                       ست دربارة ادبيات تطبيقي با تكيه بر نمون ا       كتابي     سان  و َ نَ                 ادبيات تطبيقي در 
كـه بـه                                                                   ك رشته از تعاريف پـيش روي ايـن نـوع مطالعـات گسـترده اسـت       ي          اين رو كه 

                                      ي ادبي كه يكي قائل به تقابل و ديگـري    ها   ه    نظري   ة                   از تأثيرات تا مطالع  ماند؛ مي ييها قطب
        هـا در                                             ست. معناي ادبيات تطبيقي در ميان اين قطـب  ا                          اي در حوزة رسمي نقد ادبي      مطالعه

                        است پس چه تفـاوتي بـا    ه   ن                                         قائل به اين باشيم كه ادبيات تطبيقي همة اي                نوسان است. اگر
               هـا در زبـان                                 ادبيات تطبيقي، تفاوت فرهنـگ    ة                                        نقد ادبي و تاريخ ادبيات دارد؟ و اگر مسئل

               گيرنـد؟ حـال       مي       د قرار   يي                     اين مسائل چرا مورد تأ  طرح             ي ديگر، بدون  ها   ه          است پس حوز
                        محتوايي شـوند، ادامـة       بي                       و فرهنگي دچار تكرار و          هاي زباني                          اگر مطالعات بر بستر تقابل

             دانـيم كـه         مـي                   اي دنبـال كـرد؟                                                            حيات ادبيات تطبيقي را بايد بر محمـل كـدام شـيوة تـازه    
ــنهاد ــان در          هايي         پيش ــات زن ــه و مطالع ــات ترجم ــتعماري، مطالع ــات پسااس ــون مطالع                                                                           چ

           هسـتند در      يي    هـا    ه     رويـ      فقط      آيد و     مي                                         چارچوب يك شيوه براي اين مطالعات به حساب ن
                ها توصيه كـرد.                     توان در همة پژوهش    مي                                         جهت دادن به مطالعات چرا كه چنين نگاهي را 

                                                                          ها اگـر بـر ايـن نكتـه اتفـاق نظـر باشـد كـه ادبيـات تطبيقـي در                                  براي پاسخ به اين پرسش
                                                  توانيم به پديداري پاسخي درخور، اميـدوار باشـيم؛       مي   اي                            جستجوي مرزهاست، تا اندازه

                        رسـاند و هـر تغييـر         مـي                                           ا مستتر است و كيفيتي را به كيفيـت ديگـر    ه   ن                مرزهايي كه در مت
          نماياند.    مي       خود را    »     ديگري «                سازد كه در قالب     مي                كيفي هويتي ديگر 

                                                        بيشـتر بـر آن اتفـاق نظـر دارنـد و بـه تكـرار در                                      و اما پرسشي كـه دانشـجويان  
                                     نشان از ابهام در چيستي ادبيات تطبيقي       كنند         مطرح مي     درس   ي  ها     و كالس    ها       همايش

          ادبـي در     ي ا   هـ    ن                          كه از برابـر نهـادن مـت      اي  ه                                         در نزد ايشان دارد. ابهام نه در باب آن شيو
      سـت؛    ها   ت                 ات و كشـف شـباه         تـأثير                            مختلـف بـا هـدف اثبـات        ي ا   هـ    ن        ها و زبا     فرهنگ
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                                                                    يي كه به رغم قديمي بودنشان همچنان در فضاي مطالعات دانشـگاهي كشـور     ها   ه   شيو
                                                خواهند بدانند اين است كه فراتر از مقولة اثبـات      مي    كه    يي  ها                   رايج است، بلكه پرسش

                ند كه قرار دادن  ا                                                ، چيست و چگونه است؟ چرا كه خود بر اين مهم واقف  ها   ت      و شباه
                                                                                محتويات تقابلي در يونيفرمي از پيش آماده براي مقولة اثبات و رديابي شـباهت را از  

                     بيشتر دانستن دارند.      و شوق     اند    ه               سر اجبار پذيرفت
                                           بـر ايـن بـود كـه كتـابي بـا موضـوع                 تصـميم                               در عقد قراردادي با سازمان سمت 

                          ي اسـتادان و پژوهشـگران     ها   ي                                                  ادبيات تطبيقي تدوين شود. بنابراين با مشورت و همفكر
                                                                                داخلي و خارجي، كار را دنبال كرديم كه متأسفانه به درازا هم كشيده شد. در اين ميان 

ــا   ت      مشــور ــا   ي  ي    ه ــونرو      ب ــه ب ــانري الوي ــوربن و    (  1                        ه ــي دانشــگاه س ــات تطبيق ــتاد ادبي                                                 اس
   :                        از تصـوير تـا اسـطوره                بـا عنـوان      ي             و مؤلف كتـاب        پرداز         ، نظريه                   استراسبورگ، پژوهشگر

                                صـورت پـذيرفت كـه سـبب شـد        ،  ) م      هجـده                                            ايران در ادبيات و انديشـة فرانسـوي قـرن    
د. در اينجـا الزم  وشـ  اي از اين نـوع مطالعـات در برابرمـان گسـترده    هاي تازهانداز چشم
دانيم اشاره كنيم كه در ايـن كتـاب هـر جـا نقلـي از الويـه بـونرو آمـده برگرفتـه از           مي

  بوده است.و مكاتبه با ايشان شفاهي  گفتگوهاي
                                      توانست در طرح مقوالت ايـن كتـاب مـا        مي            سازمان سمت      آثار           ماهيت درسي 

          ن قـرار  ي     پيشـ   ي     هـا    ه    شـد                               خـود را در چـارچوب تعريـف                   ، به طوري كـه             را محدود كند
                     كمـي بـه اسـتقبال           بايـد                                                          اما فرض را بر اين مهم نهاديم كـه ايـن نـوع مطالعـات        ، م ي  ده

                      ِ                            ها روشنايي بخشد. ابهامِ عمده بيشتر بر ايـن نكتـه              را در پژوهش    ها    آن               ابهامات برود و 
                  فرهنگـي نباشـد،      ي    هـا                                                              متمركز است كه اگر ادبيـات تطبيقـي مطالعـه در تقابـل قطـب     

                            د؟ بايـد گفـت كـه شـيوة         كـر                           با نقد ادبي براي آن ترسيم    ي       رز روشن      توان م    مي       چگونه
                                   ي ادبـي همچنـان بـر جـاي خـود          هـا    ي                   ا زبـاني و رديـاب   ي       فرهنگي   ي   ها   ه           كالسيك مقابل

            هـا هنـوز                                      ست. شايد فضاي مطالعاتي برخي فرهنـگ  ا                               استوار و در ذيل ادبيات تطبيقي
       كنـيم        مـي                 د، امـا فكـر                                   هاي فرهنگي خود بـا ديگـري باشـ                              نيازمند يافتن و تقابل ميراث
   ي    هـا    ه                                           ويژه ادبيات كالسيك، ظرفيت گشودن و رفتن در را                          گنجينة كهن ادبيات ما، به

   اي                          ات و فرعيـات آن شـيوه         تـأثير                                                        تازة ادبيات تطبيقـي را دارد. بايـد گفـت كـه شـيوة      

                                                                                                                              
1.  Olivier Henri Bonnerot 
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        و طـرح                                              مطالعـاتي بـر ايـن سـياق صـورت پـذيرد              اسـت           گاهي الزم      ، اما    است       قديمي
                       پيشين نيست. بنـابراين    ي   ها   ه                               نيازمند از ميدان به در كردن شيو     وجه           نو به هيچ  ي   ها   ه   شيو

                                                ة تكـرار مطالعـات تقـابلي رهـا سـازيم تـا             دايـر                                      با اين ذهنيت خواستيم مطالعـات را از  
                             را هم در پيش رو داشته باشند.    ي      ي ديگر  ها   ه                                    دانشجويان و مخاطبان در برابر خود شيو

             ، ادبيـات و      هـا    ت                  ادبيـات و ادبيـا                                                 كه ادبيات تطبيقي عـالوه بـر مطالعـة روابـط            هر چند
                                     ي معرفتي به مقابلة ادبيات و علوم هم  ها   ه                                        هنرها، ادبيات و ترجمه، ادبيات و ديگر شاخ

                       چرا كه با پرداختن بـه     ؛   ايم                     اي به اين موضوع نكرده                     اما در اين كتاب اشاره   ،      پردازد    مي
         ر همـين            تـوان بـ        مـي         شوند و    مي         ها مشخص           معرفتي، روش  ي   ها   ه                    ادبيات و هنرها و شاخ

                               اش به حوزة علوم هم ورود كرد.      شناسي                       سياق و بر بسترهاي روش
                     ايم تا از اين طريـق                ي پژوهشي داشته  ها   ه                                    در شيوة تدوين اين كتاب، تكيه بر نمون

                                                          منتقل شوند. فصل اول را به طور موجز و در اندازة نياز ايـن      تري                      معناها به شكل ملموس
          و توسـعة                   و بـه پيـدايش                                   ادبيـات تطبيقـي اختصـاص داده      » ه                 پيـدايش و توسـع   «          كتاب بـه  

                               پير برونـل و همكـارانش چـون      1                   ادبيات تطبيقي چيست؟           ايم و كتاب                   تعاريف نظر داشته
                  ادبيـات تطبيقـي    «                                                              مرجعي اصلي مورد استفاده قرار گرفته است. در فصلي ديگر با عنوان 

                دي در مطالعـات              مـرز، مقصـ   «       ايـم.                  هـا پرداختـه       روش          چگـونگي    به    ، »         اي روشمند        مطالعه
                                                                      عنوان فصل سوم اسـت. چنـين موضـوعي بـه تبـع رويكـرد نظـري ايـن            »             ادبيات تطبيقي

                          ً                                 ِ                          كتاب است؛ رويكردي كـه اساسـاً ادبيـات تطبيقـي را بسـتري بـراي كـاوشِ مرزهـا در         
                       دانـد؛ مرزهـايي كـه          مـي                   ي معرفتي و علمـي    ها   ه                           و ادبيات و هنرها و ديگر شاخ    ها   ت     ادبيا

            در جسـتجوي   «                                                                       محل گذر كيفيتي به كيفيتـي ديگـر اسـت. در فصـل چهـارم بـا عنـوان        
                                                                با تأمل و مطالعه در روش و منش مارسل پروسـت و كـارلوس فـوئنتس       »           مرزهاي زمان

        را هـم        هـا     آن                   ادبيات تطبيقي، كار     گر       تطبيق                                        در آثارشان، ضمن قرار دادن ايشان در مقام 
ــاب مرزهــاي مســتتر   ــاب                            در ب ــه از مجموعــه كت ــان بازيافت ــد زم ــان    ي    هــا                                               در مجل    در        رم

                چشـم فـوئنتس      از           در كتـاب    »                دو قـرن ديـدرو   «          و مقالـة                               جستجوي زمان از دسـت رفتـه  
          پايـاني،         فصـل                     ايم و سـرانجام در                    اي موجز قرار داده           مورد مطالعه   ،)2              خودم با ديگران (

                                                                                                                              
1.  Qu'est-ce que la littérature comparée? 

          افته است. ي                    ، در بازار داخل نشر              از چشم فوئنتس        و عنوان                 خودم با ديگران                       اين كتاب با عنوان اصلي      .2



                    َ    ادبيات تطبيقي در نَوسان             4

 

                 تطبيقـي ارائـه                        بـر بسـتر ادبيـات          اسـت     »        روشـمند                    نمونـه مطالعـات   «                شش نوشتار را كه 
         تواننـد      مي                                                                   ايم؛ نوشتارهايي كه دو به دو با هم ارتباطي ماهوي دارند و دانشجويان      داده

                             ، نوشتاري ديگر پديد آورند.   ها    آن            با درآميختن 
                    دكتر بونرو كه ما را    ي  ها   ت                             دانيم كه از باب همراهي و مشور    مي             در اينجا الزم 

                              مراتب سپاسگزاري خـود را بـه      ،                                            در شكل دادن به موضوعات اين كتاب راهنما بودند
                 محتـرم پژوهشـي           مـدير                                  هـاي آقـاي دكتـر مهـدي زارع،                  از همكـاري           آوريـم و     ي  جا

                     همكاران ارجمندي كـه              بيگي و ديگر                                          سازمان سمت و سركار خانم دكتر مهري بهرام
               قدرداني كنيم.                كتاب ياري دادند     اين                ما را در نگارش 

                               هـي در ذيـل دانشـكده علـوم                                                 ادبيات تطبيقي كمينه نيازمند آن است تا در گرو
                                                                                   انساني به نام گروه ادبيات تطبيقي استقرار يابد؛ بدون هيچ قيد زباني و فارغ از انتساب 

ـ   ي   ها   ه      دانشگا                     منطبق بر ساختار ديگر    ،            به زباني خاص                مثـال ماننـد           بـراي         جهـان؛     ي    ّ   مترقّ
ــدين ترتيــب   ؛       شناســي    روان  و          شناســي         جامعــه  ي     هــا   ه     رشــت ــوان رشــد و توســعة       مــي                ب                        ت

                                         را براي آن در فضاي دانشگاهي متصور بود.     تري         پرشتاب
         چون ديگر    اش                                                            ادبيات تطبيقي هنوز در راه است و در انتظار فرجامي كه پيكره

      ايـن                                                         را با آغوشـي بـاز پذيراسـت. بنـابراين نويسـندگان         ها       و روش    ها   ه       هنوز را    ها   ه   رشت
                د بـه مـوازات       خـو   ي     هـا    ه              اند و به انديش                                   از اين ظرفيت ادبيات تطبيقي سود جسته      كتاب

                                و در انتظارند كه منتقدان از طرح     اند  ه              امكان بروز داد                           رويكردهاي نظري تثبيت شده،
               نصيب نگذارند.    بي    را    ها    آن            سازندة خود،   ي   ها   ه     ديدگا

  
  رؤيا لطافتي

  1397بهار 


