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چکیده
جســتار حاضــر از دو بخــش؛ یکــی اصلــی و دیگــری فرعــی ،تشــکیل شدهاســت .بخــش
اصلــی نگاهــی اســت انتقــادی بــه ســیر ادبیــات تطبیقــی در ایــران از آغــاز تــا امــروز .بخــش
فرعــی شــامل یــک ضمیمــه اســت :ســرفصل ادبیــات تطبیقــی دانشــگاه تهــران در دهــة پنجــاه
شمســی .جســتار پیـ ِ
ـشرو میکوشــد تــا نشــان دهــد چــون ایــن رشــته در ایــران هیــچگاه
بهطوــر پیوس��ته ،نظاممنـ�د و مبتنـ�ی ب�رـ نظریهه��ای ادبیــات تطبیقــی تدریــس و تشــکیل
نشــده و فاقــد الزامــات اولیــه؛ ماننــد گــروه آموزشــی مســتقل ،درســنامههای نظــری و عملــی
مناســب ،انجمــن علمــی ،نشــریة تخصصــی و اســتادان متخصــص بــوده ،نتوانستهاســت
بهدرســتی تشــکیل شــود و در مســیر درســت حرکــت کنــد .بهعــاوه ،چیســتی و تعریــف
ادبیــات تطبیقــی در ایــران در ادوار مختلــف دچــار کجفهمیهــای بســیار شدهاســت؛ از درک
ناقــص و نادرســت از ادبیــات تطبیقــی ،چارچوبهــای نظــری و روششناســی آن گرفتــه تــا
عــدم آشــنایی بــا نظریههــا و رویکردهــای جدیــد آن .از آنجــا کــه ادبیــات تطبیقــی در همــه
جــای دنیــا کارِ گروهــی و جمعــی (جمعــی از تحصیلکــردگان ایــن رشــته و ســایر رشــتهها؛
اعــم از ادبیــات ملــی و خارجــی) اســت ،بــرای رهایــی از ایــن بنبســت ،افــزون بــر تهیــه و
تــدارک الزامــات ضــروری ایــن رشــته ،متخصصــان ایــن رشــته و دیگــر رشــتههای مرتبــط،
بایــد ســرفصلی تهیــه کننــد کــه ماهیــت بینارشــتهای داشــته باشــد و امــر آمــوزش محــدود بــه
حضــور متخصصــان یــک یــا دو گــروه آموزشــی نباشــد و از اســتادان متخصــص گروههــای
مختلــف آموزشــی ،بــرای تدریــس دروس ایــن رشــته اســتفاده کننــد.
واژههای کلیدی :ادبیات تطبیقی در ایران ،سرفصل ،گییار ،مکتب فرانسه.
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مقدمه
پیــش از پرداختــن بــه ســیر تاریخــی و انتقــادی ادبیــات تطبیقــی در ایــران ،بهتــر اســت
بــه اجمــال هرچــه تمامتــر بــه پیدایــش و خاســتگاه ایــن رشــته در اروپــا و آمریــکا نگاهــی
بیافکنیــم .ادبیــات تطبیقــی در ســنجه بــا ادبیات(هــای) م ّلــی ،رشــتهای جــوان و نوپــا محســوب
ـخ دقیــق پیدایــش ادبیــات تطبیقــی بهآســانی و بــا قطعیــت امکانپذیــر
میشــود .تعییــن تاریـ ِ
نیســت .بــه اعتقــاد پــارهای از محققــان ،در نیمــة دوم قــرن نوزدهــم دو پژوهشــگر فرانســوی،
یعنــی آبــل فرانســوا ویلمــن 1و ژان ژاک آمپــر ،2در ســخنرانیها و نوشــتههای خــود از آغــاز
رویک��رد جدی�دـی در مطالع�اـت ادبـ�یـ یعنـ�ی ادبیــات تطبیقــی3ـ ســخن میگفتنــد .بــه اهتمــام
ایــن اســتادان ،ایــن رشــتة دانشــگاهی بهتدریــج رشــد کــرد ،نضــج گرفــت و گســترش یافــت.
پــارهای دیگــر از محققــان ،قدمــت ادبیــات تطبیقــی را بــه اوایــل قــرن نــوزده میرســانند .بــه
4
بــاور آنــان ،ادبیــات تطبیقــی بــه کوشــش دو تــن از اســتادان دانشــگاه ســربن ،فرانســوا نوئــل
و فرانســوا الپــاس ،5بیــن ســالهای  1816تــا  1825آغــاز شــد و در اواســط قــرن نوزدهــم
شــتاب گرفــت .بــه هــر تقدیــر ،بــا اطمینــان میتــوان فرانســة قــرن نــوزده را خاســتگاه ادبیــات
تطبیقــی بهشــمار آورد.
گفتهانــد کــه اصطــاح ادبیــات تطبیقــی ظاهــرا ً بــه تقلیــد از اصطــاح آناتومــی تطبیقــی
ژرژ کویــه 6س��اخته شـ�د و بهتدری��ج رواج یافـ�ت .ب�اـ ای��ن همــه ،اصطلـاح ادبیــات تطبیقــی
اســمی بیمســما یــا غلطانــداز اســت؛ چراکــه ســبب شدهاســت برخــی تطبیــق را هــدف
غایــی ایــن رشــته بداننــد؛ درواقــع ،ادبیــات تطبیقــی یعنــی مطالعــه و بررســی ادبیاتهــای
ملــی کــه از تطبیــق بهعنــوان "ابــزار"؛ نــه "هــدف" اســتفاده میکنــد .ناگفتــه نمانــد کــه
در ادبیــات تطبیقــی پژوهشهــا در فراســوی مرزهــای ملــی و زبانــی صــورت میگیــرد؛ از
ایــنرو ،گســترة تحقیــق در ادبیــات تطبیقــی بهمراتــب وســیعتر و متنوعتــر از ادبیات(هــای)
مل��ی اسـ�ت .ب��ه گفت�ةـ آ .اون آلدریــج مطالعــة ادبيــات تطبيقــي در اســاس ،تفــاوت چندانــي بــا
ادبياتهــاي م ّلــي نــدارد؛ جــز اينكــه دامنــة آن گســتردهتر اســت و بــا بيــش از يــك ادبيــات ســروكار
دارد .بهعــاوه هيــچ ادبياتــي را ،كــه محقــق قــادر بــه مطالعــة آن باشــد ،مســتثني نميكنــد .تطبيقگــرـ
بهجــاي محدودكــردن خــود بــه محصــوالت ادبــي يــك ملــتـ ميتوانــد كاالهــاي ادبــي مــورد نيــاز
خــود را از يــك فروشــگاه بــزرگ ادبــي تهيــه كنــد (آلدریــج.)54 :1396 ،

در ابتــدا ادبیــات تطبیقــی (آنچــه کــه بعــدا ً مکتــب فرانســه نــام گرفــت) شــاخهای از
تاریــخ ادبیــات تلقــی میشــد کــه بــه بررســی روابــط تاریخــی میــان دو یــا چنــد ادبیــات
م ّلــی میپرداخــت .بهعــاوه ،از آنجــا کــه در قــرن نــوزده ِ اروپــا اثباتگرایــی فراگیــر بــود،
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رشــتة نوبنیــاد ادبیــات تطبیقــی نیــز تحــت تأثیــر آن قــرار گرفــت و بــه تأســی از آن در
پژوهشهــای تطبیقــی بــر عرضهداشــت مســتندات و مــدارک تاریخــی تأکیــد تامــی وجــود
داشــت و هرگونــه پژوهــش تطبیقــی را منــوط بــه اثبــات رابطــة تاریخــی بیــن دو ادبیــات/
فرهنــگ میدانســت .پــس از وقــوع جنــگ جهانــی دوم ،مکتــب دیگــری (کــه بعــدا ً مکتــب
آمری��کا خوانـ�ده ش��د) پدی��د آم��د و دامنـ�ة پژوهشهــای تطبیقــی را چندیــن و چنــد گام بلنــد
فراتــر بــرد و ادبیــات تطبیقــی را بــا ســایر رشــتههای علــوم انســانی و هنرهــای زیبــا (از
جملـ�ه :نقاشــی ،موسیــقی ،معم��اری و )...پیون��د زد .جســتار حاضــر بــه بررســی ســیر تاریخــی
و انتقــادی رشــتة ادبیــات تطبیقــی در ایــران میپــردازد.
هدف تحقیق
هــدف جســتار حاضــر ایــن اســت کــه بــا نگاهــی بــه ســیر تاریخــی ادبیــات تطبیقــی در
ایــران ،نشــان دهــد کجــا راه را درســت رفتهایــم و کجــا درســت نرفتهایــم .هــدف اصلــی
ایــن مقالــه ،گشــودن راه بهســوی آینــده اســت؛ البتــه بــا توجــه بــه گذشــته؛ چراکــه گذشــته
چــراغ راه آینــده اســت .ایــن جســتار میکوشــد تــا نشــان دهــد ،بهراســتی مــا کــه در دهــة
پنجــاه شمســی چنیــن برنامــة قابلتوجهــی داشــتهایم ،چــرا حــال هنــوز اینجــا هســتیم؟ کجــا
از مســیر علمــی خــارج شــدیم؟ حــال چــه کنیــم تــا بــه مســیر درســت برگردیــم؟
اهمیت و محدودة تحقیق
هرچنــد از دهــة دوم و ســوم قــرن چهاردهــم شمســی پژوهشهایــی بــا عنــوان تطبیقــی
در ایــران عرضــه شدهاســت؛ ســابقة رشــتة ادبیــات تطبیقــی در ایــران در معنــی دقیــق کلمــه،
چن��دان طوالن��ی نیس��ت .محـ�دودة جسـ�تار حاض��ر ،بررسـ�ی تع��دادی از آثــار عرضهشــده (هــم
نظ��ری و ه��م کارب�رـدی) در زمینــة ادبیــات تطبیقــی ،از آغــاز تــا دهــة پنجــاه شمســی اســت.
از آنجاکــه آثــار مربــوط بــه دهههــای متأخرتــر (دهــة هشــتاد بــه بعــد) بررســی شــده ،تنهــا
بــه اشــارهای بــدان اکتفــا شدهاســت .غــرض نویســنده آن اســت کــه نگاهــی انتقــادی بــه آثــار
عرضهشــده در ایــن گســتره بکنــد و از رهگــذر تحلیــل انتقــادی آنهــا پرتو(هــای) تــازهای بــر
وضعیــت کنونــی ادبیــات تطبیقــی بیافکنــد؛ باشــد کــه بــه شــکلگیری نظاممنــد و مبتنــی بــر
نظریــة ایــن رشــته انــدک کمکــی بکنــد.
پیشینة تحقیق
خوشــبختانه دربــارة ســیر ادبیــات تطبیقــی در ایــران ،هــم بــه زبــان انگلیســی و هــم بــه
زبــان فارســی ،کارهایــی انجــام شدهاســت کــه مهمتریــن آنهــا بهترتیــب ســال انتشــار
عبارتانــد از:
الــف .فارســی« :ادبیــات تطبیقــی در ایــران :پیدایــش و چالشهــا» از مجیــد صالحبــک و
هــادی نظــری مقــدم ( )1387و «ضــرورت ادبیــات تطبیقــی در ایــران» از علیرضــا انوشــیروانی
(.)1389
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ب .انگلیســی« :ادبیــات تطبیقــی در ایــران» )2012( 1و «ناســامانگی ادبیــات تطبیقــی در
ایــران» ( )1398هــر دو از علیرضــا انوشــیروانی و «وضعیــت حاضــر ادبیــات تطبیقــی در
ایــران» 2از آدینــه خجســتهپور و بهنــام فومشــی (.)2014
در مجم��وع میت��وان گف��ت در ای��ن آث��ار نویس�نـدگان بهاختصـ�ار ب�هـ بررسـ�ی سـ�یر
تاریخــی و بعضــ ًا انتقــادی ادبیــات تطبیقــی در ایــران پرداختهانــد و عمومــ ًا غــرض آنهــا
بهنوعــی تاریخنــگاری ایــن رشــته بودهاســت .بهعــاوه ،جنبــة انتقــادی آنهــا در ســایة
بُعــد تاریخــی قــرار گرفتــه و عمومـ ًا تأکیــد بیشــتر بــر معرفــی کوشــندگان ایــن راه و آثارشــان
بودهاســت .ناگفتــه نمانــد کــه انوشــیروانی در «ناســامانگی ادبیــات تطبیقــی در ایــران» از دیــد
انتقــادی و اصالحاتــی ،ایــن موضــوع را بررســی کردهاســت.
انوشــیروانی در «ادبیــات تطبیقــی در ایــران» افــزون بــر بررســی ســیر مختصــر تاریخــی
و انتقــادی ایــن رشــته در ایــران« ،بــر امکانــات بالقــوه بــرای توســعه و گســترش ایــن رشــته
در قلمروهــای جدیــد پژوهشــی» ( )1 :2012نیــز تأکیــد کردهاســت .خجســتهپور و فومشــی
بیشــتر بــه بررســی ایــن رشــته در دهــة  80شمســی بــه بعــد و همچنیــن بــه بررســی کتابهــا،
مجــات ،ســرفصلها ،همایشهــا و گروههــای آموزشــی ایــن رشــته پرداختهانــد:
در دورة جدی�دـ ،چندینــ مجل��ة ادبی��ات تطبیق��ی راهاندــازی ش��ده ،ســرفصلهای
دانشــگاهی عرضــه شــده ،کتابهایــی منتشــر شــده ،همایشهایــی برگــزار شــده و
گــروه آموزشــی و انجمــن ملــی ادبیــات تطبیقــی نیــز تأســیس شدهاســت .هرچنــد
چنیــن فعالیتهایــی کامــ ً
ا نویدبخــش اســت؛ امــا آنهــا نیــز نواقــص دارنــد
(.)1 :2014

جس��تار حاض��ر میکوش��د ضم�نـ بهرهمن��دی از تحقیقــات پیشـ�ین ،راه را نشــان دهــد و
آن را اندکــی کاربردیتــر و هدفمندتــر کنــد .بهعــاوه ،بــا توجــه بــه ایــن ســند جدیــد کــه
بهدســت آمدهاســت و ســابقة کار را در پنجــاه ســال پیــش نشــان میدهــد ،راه را بــا وضــوح
بیشــتر تبییــن کنــد.
نگاهی انتقادی به سیر ادبیات تطبیقی در ایران
در ایــران هــرگاه ســخن از تاریخچــة ادبیــات تطبیقــی بهمیــان میآیــد ،نــام فاطمــه ســیاح
ِ
درس ســنجش ادبیــات و حتــی پایهگــذار ایــن رشــته
( )1326 -1281بهعنــوان پایهگــذار
مطــرح میشــود .بهتــر اســت در ابتــدا مــروری بــر کارنامــة ایشــان در ایــن زمینــه داشــته
باشــیم و بعــدا ً بــه بررســی مدعیــات مطرحشــده بپردازیــم .فاطمــه ســیاح در مســکو از پــدری
ایرانــی ،میرزاجعفرخ�اـن رضــازاده محالت��ی (مع��روف بهــ س�یـاح) و مــادری «آلمانیتبــار کــه
بزرگشــدة روســیه بــود» (ســیاح )43 :1354 ،بــه دنیــا آمــد .میرزاجعفرخــان از ابتــدای جوانــی
ب��ه روسـ�یه مهاج��رت ک��رده و اس��تاد زب��ان و ادبی��ات فارس��ی در دانش��گاه مس�کـو ب��ود .وی
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«مــدت  45ســال در دانشــکدة زبانهــای شــرقی در مســکو پرفســور زبــان و ادبیــات بــود»
(همــان .)54 :فاطمــه ســیاح «تحصیــات متوســطه و عالــی خــود را در مســکو گذرانــد»
(همــان) .ســپس دکتــرای خــود در ادبیــات فرانســه را از دانشــگاه مســکو گرفــت و پــس از
دانشآموختگــی بــه مــدت چهــار ســال در همــان دانشــگاه تدریــس کــرد .رســالة دکتــری او
دربــارة آثــار آناتــول فرانــس1844( 1ـ  )1924بــود .میرزاجعفــر در ســال  ،1313در پــی وقــوع
انقــاب اکتبــر  1917روســیه و «تحمــل صدمــات روحــی و تصاحــب اجبــاری دارایــی»اش،
بــه ایــران آمــد« .ســرانجام از تفضــات الهــی وســیلة حرکتــم بــه ایــران فراهــم شــد ...و حــال
زایــد بــر یــک ســال اســت کــه بــه ایــن پایتخــت فیروزبخــت وارد شــدهام» (همــان .)42 :در
ای��ن سفــر یاــ ک�وـچ اجب��اری ،فاطمـ�ه سیــاحـ ک�هـ در ایـ�ن زمـ�ان س�یـ و دوســاله بــودـ بــه
همــراه پــدر بــه ایــران آمــد .فاطمــه ســیاح بــه زبانهــای روســی و فرانســه تســلط داشــت و
بــا زبانهــای انگلیســی و آلمانــی نیــز آشــنا بــود .ناگفتــه نمانــد کــه وی زبــان فارســی را روان؛
امــا بــا لهجــه صحبــت میکــرد (انوشــیروانی .)1 :2012 ،پــس از گذشــت چهــار ســال ،یعنــی
در ســال  ،1319او بــا ســمت دانشــیاری در دانشــگاه تهــران پذیرفتــه شــد.
از آنجاکــه ســیاح بــه چنــد زبــان و ادبیــات خارجــی اشــراف و آشــنایی داشــت ،افــزون بــر
تدریــس ادبیــات روســی ،تدریــس درســی بــا عنــوان ســنجش ادبیــات (بــه تعبیــر امــروز همــان
ادبیــات تطبیق��ی) بــه او واگ��ذار شـ�د .متأس�فـانه ،از س��یاح کت��اب مس��تقلی در زمین��ة ادبیــات
تطبیقــی برجــای نماندهاســت؛ امــا گویــا وی ســرگرم گــردآوری و فراهــمآوردن کتابــی در ایــن
زمینــه بــوده اســت« :در ســال جــاری (یعنــی [ )1326فاطمــه ســیاح] مشــغول تدویــن و تألیــف
کتــاب ســنجش زبانهــای خارجــی بــوده کــه اجــل مهلــت نــداد و عالَــم ادب را از ایــن اثــر
نفیــس محــروم کــرد» (ســیاح.)68 :1354 ،
آنچــه از ســیاح در قلمــرو ادبیــات تطبیقــی برجــای مانــده دو مقالــه ،پــارهای از تقریــرات
کالســی و دو ســخنرانی اســت کــه تســامح ًا میتــوان آنهــا را در زمــرة ادبیــات تطبیقــی
(مکتـ�ب فرانسـ�ه) بهشــمار آورد .ایــن آثــار را میتــوان در قلمــرو مطالعــات تأثیــر و تأثــر/
تأثیرپژوهــی ،2پذیــرش و اقبــال ادبــی 3و مشــابهتهای مضمونــی 4قــرار داد .عناویــن ایــن
مقــاالت عبارتانــد از« :تأثیــر و نفــوذ داستایوســکی در ادبیــات فرانســه»« ،انتقــاد دانشــمندان
اروپایــی در بــاب فردوســی» (کــه بــه بررســی ترجمههــای شــاهنامة فردوســی در انگلســتان،
آلمــان ،و فرانســه میپــردازد و تضمنـ ًا موضــوع اقبــال و عــدم اقبــال بــدان را مطــرح میکنــد)،
«شــرق در آثــار پوشــکین» و «شــباهت و اختــاف بیــن گوتــه و حافــظ» .بــا مـ ِ
ـرگ زودهنــگام
ســیاح ،درس سـ ِ
ـنجش ادبیــات هــم تعطیــل شــد .بــه گفتــة رئیــس وقــت دانشــگاه تهــران
چــون بــرای تدریــس [درس] ســنجش ادبیــات ،آشــنایی بــه ادبیــات چنــد زبــان
بیگانــه الزم اســت ،انجــام ایــن کار از عهــدة هــر کســی برنمیآیــد و بدبختانــه
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اینجانــب تــا ایــن تاریــخ کســی را کــه صالحیــت تدریــس ایــن درس را داشــته
باشــد در نظــر نــدارم؛ بنابرایــن دانشــگاه ناگزیــر اســت فعـ ً
ا ایــن درس را تعطیــل
نمایــد (ســیاح.)59 :1354 ،

ب�رـ اس��اس مــدارک موجـ�ود ،دکت��ر فاطم��ه ســیاح از ســال  1317تــا ســال  1326در
دانشــگاه ،درســی تحــت عنــوان "ســنجش ادبیــات" (بــه تعبیــر امــروز همــان ادبیــات تطبیقــی)
تدریــس میکــرد؛ از ایــنرو ،وی را نخســتین کســی دانســتهاند کــه «[درس] ادبیــات تطبیقــی
را در ایــران وارد دروس دانشــگاهی کــرد» (همــان .)61 :ایــن ســخن درســت اســت؛ امــا
او را نبایــد پایهگــذار رشــتة ادبیــات تطبیقــی در ایــران بهشــمار آورد؛ زیــرا در آن زمــان در
دانشــگاههای ایــران ،رشــتة مســتقلی بــه اســم ادبیــات تطبیقــی وجــود نداشــت کــه بهطــور
مجــزا تدریــس شــود؛ بلکــه فقــط درســی بهعنــوان "ســنجش ادبیــات در زبانهــای اروپایــی"
بــود کــه بــا نگاهــی بــه یادداشــتهای باقیمانــده از آن درس ،روشــن میشــود چنــدان بــه
ادبیــات تطبیقــی در معنــی اخــص کلمــه مربــوط نیســت .بهعــاوه ،بــا توجــه بــه تقریــرات
کالس ایشــان میتــوان گفــت کــه ســیاح در خــال ایــن درس ،گــهگاه مباحــث مربــوط
بــه ایــن موضــوع را نیــز بهطــور گــذرا مطــرح و مثالهایــی نیــز عرضــه میکردهاســت.
درواقــع ،تطبیــق او بیشــتر در قلمــرو بررســی مضامیــن مشــترک بیــن ادبیــات اروپایــی و
فارســی بودهاســت .حقیقــت آن اســت کــه ســیاح بیشــتر درگیــر مباحــث مربــوط بــه حقــوق
و مطالبــات زنــان (آنچــه امــروز مطالعــات زنــان 1خوانــده میشــود) بــود و در زمــان او ،بنیانــی
بــرای تشــکیل رشــتة ادبیــات تطبیقــی گذاشــته نشــد .بهعــاوه دانشــجویانی هــم تربیــت
نشــدند کــه پــس از ایشــان ،کار را دنبــال کننــد.
درســت اســت کــه بــا مــرگ ســیاح وقفــهای ایجــادشــد؛ امــا عالقهمنــدان ایــن حــوزه،
بهطــور پراکنــده و خودجــوش ،در ایــن زمینــه آثــاری عرضــه کردنــد کــه ســیاهة آنهــا در
ادامــه خواهــد آمــد .البتــه ،ناگفتــه نمانــد کــه تــا مدتــی نیــاز مبــرم بــه تأســیس ایــن رشــته در
ایــران احســاس نشــد و هیــچ انجمــن علمــی /ادبــی یــا نهــاد رســمی /دولتــی تشــکیل نشــد
تــا بتوانــد ایــن رشــته را راهانــدازی کنــد و بــه تحقیقــات پراکنــده و نامنســجم در ایــن زمینــه
ســامان بخشــد .شــایان ذکــر اســت کــه در همیــن مقطــع ،دکتــر محمــد محمدیمالیــری بــا
تأســیس مجلــة الدراســات االدبیــه ،در ایــن زمینــه اقداماتــی انجــام داد.
از فعالیتهــای انجامشــده میتــوان بــه تألیــف و ترجمــة چنــد کتــاب و مقالــه؛ از جملــه
ترجمــة کتــاب ادبیــات تطبیقــی م .ف .گییــار بــه قلــم جمشــید بهنــام ( )1332و نقــش مجالتی
ماننــد مجلــة شــرق ،ســخن و یغمــا ،اشــاره کــرد کــه تعــدادی مقالــة تأثیرگــذار (بیشــتر عملــی
و نــه نظــری) منتشــر کردنــد .برخــی از ایــن آثــار ،بــه ترتیــب تاریــخ انتشــار ،عبارتانــد
از :ادبیــات تطبیقــی اثــر فرانســوا گییــار 2تألی��ف جمشــید بهنــام (« ،)1332تاریــخ روابــط
و تأثیــرات ادبــی 1و  »2در مجلــة یغمــا ،بهــ قل��م ســید فخرالدیــن شــادمان ( ،)1332ایــران
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در ادبیــات فرانســه اثــر شــجاعالدین شــفا ( ،)1333نقــد ادبــی اثــر عبدالحســین زرینکــوب
(« ،)1338فــدر و ســودابه از نظــر راســین و فردوســی» (ســخن ،5331 ،بازچــاپ در کتــاب
جــام جهانبیــن)« ،شــب رمئــو و ژولیــت و شــب زال و رودابــه» (یغمــا ،5331 ،بازچــاپ
در کتـ�اب نوشـ�تههای بیسرنوشـ�ت) هـ�ر دو بـ�ه قلـ�م محمدعلـ�ی اسـلامی ندوشـ�ن ،ایــران
در ادبیــات فرانســه از جــواد حدیــدی ( ،)1346آنــدره ژیــد و ادبیــات فارســی تألیــف حســن
هنرمنــدی ( )1349و «ادبیــات تطبیقیــ چیستــ؟» اثـ�ر ابوالحســن نجفــی (آمــوزش و پــرورش،
 )1351اشــاره کــرد .در ســالهای بعــد ،بــه گفتــة حســن جــوادی ،از میــان افــراد مذکــور،
عبدالحســین زرینکــوب در راهانــدازی رشــتة ادبیــات تطبیقــی نقــش پررنگتــری داشــت
کــه در ادامــة ایــن جســتار بــدان خواهــم پرداخــت .از آنجــا کــه ایــن افــراد ،فرانســهدان
یــا تحصیلکــردة فرانســه بودنــد ،ادبیــات تطبیقــی مکتــب فرانســه را رواج دادنــد و از همــان
آغــاز مکتــب آمریــکا مغفــول مانــد .تنهــا کســی کــه بــه مکتــب آمریــکا ،آن هــم بــه اختصــار
هرچــه تمامتــر ،پرداختــه ابوالحســن نجفــی اســت.
در ســال  1332جمشـ�ید بهنـ�ام تألیـ�ف موجـ�زی بهعنـ�وان ادبیــات تطبیقــی (در  38صفحــه)
ـته و ترجمــة آزادی از
عرض�هـ ک��رد .در واق��ع ،اهـ� ِم مطال��ب ای��ن کت��اب خالصــة شکستهبسـ 
کتــاب ادبیــات تطبیقــی ( )1951فرانســوا گییــار بــود کــه او بهعنــوان تألیــف بهنــام خــود
ســکهزده بــود (علــویزاده .)92 :1392 ،شــگفت اینکــه او تنهــا در پانوشــت صفحــة  31بــه
گییــار اشــاره کــرده و در منابــع ،آن را بهعنــوان یکــی از منابــع مــورد اســتفادة کتابــش
آوردهاســت؛ حــال آنکــه بدنــة اصلــی کتــاب او برگرفتــه از اثــر گییــار اســت و او تنهــا
بخشهــای موجــزی را بــر آن افــزوده اســت .گفتنــی اســت کــه کتــاب (!) بهنــام ،تنهــا بــه
فاصلــة دو ســال بعــد از انتشــار کتــاب گییــار در فرانســه بــه فارســی منتشــر شــد .تــا آنجــا
کــه میدانــم ،ایــن نخســتین کتابــی (بــه بیــان بهتــر رســاله ،جــزوه یــا مقالــهای) بــود کــه بــه
زبــان فارســی دربــارة تعریــف و خاســتگاه ادبیــات تطبیقــی ،اصــول و مبانــی آن و تــا انــدازهای
قلمروهــای تحقیــق آن بــه زبــان فارســی منتشــر میشــد .در پاییــز ســال  1374علیاکبــر
خانمحمــدی ایــن کتــاب را بهطــور کامــل بــه فارســی ترجمــه کــرد و در مقدمــهاش ترجمــة
بهنــام را ،بهدرســتی «کتابچــهای بیســر و تــه» خوانــد کــه «بــه نوعــی ترجمــه از همیــن
کتــاب حاضــر [ادبیــات تطبیقــیِ فرانســوا گییــار] بــوده» اســت .بــه گفتــة خانمحمــدی ایــن
کتــاب «عــاوه بــر محدودیــت تیــراژ ،هیــچ نشــانی از موجودیــت جهانــی ،ســابقه و اصــول
کاربــردی ایــن رشــته نداشــت و بــه نظــر میرســید مقالــهای بــوده کــه بهصــورت کتابچــه
درآمدهاســت» (گویــارد.)8 :1374 ،
شــایان ذکــر اســت کــه در همــان ســال انتشــار کتــاب (!) بهنــام ،کــه اسـ ِ
ـاس آن کتــاب
ادبیــات تطبیفــی م .ف .گییــار بــود ،ســیدفخرالدین شــادمان در مقالــهای دوبخشــی تحــت
عنــوان «تاریـ�خ رواب��ط و تأثیــرات ادبـ�ی» بــه آرای فرانســوا گییــار اشــاره و مختصــرا ً کتــاب
او را معرفــی ک��رد و نمونــهای عملــی از قلمــرو تأثیرپذیــری بهدســت داد:
در بــاب ایــن قســمت از علــوم ادبــی نوشــتههای معتبــر ادبــی فــراوان اســت و دو
ســال پیــش کتابــی بــه زبــان فرانســه انتشــار یافــت مختصــر و بســیار مفیــد ،تألیــف
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گویــار جامــع اصــول مباحــث و کلیــات مســائل و معرفــی دامنــه و حــدود منطقــی
تحقیقــات و تتبعــات خــاص ایــن شــعبه و در آن شــرایط الزم بــرای تحقیــق و
محق�قـ و نی�زـ روش مطابقـ�ه و مقایســة آثــار بــه قصــد کشــف روابــط و تأثیــرات
درج اســت (شــادمان.)176: 1332 ،
ادبــی همــه 

از منظــر شــادمان موضــوع اصلــی ادبیــات تطبیقــی ،کشــف و بررســی روابــط و تأثیــرات
بالواســطة ادبــی اســت« :موضــوع ایــن شــعبة جدیــد از علــوم ادبــی ،تاریــخ روابــط و تأثیــرات
ادبــی اســت و تطبیــق و ســنجش را فقــط تــا جایــی در آن راه اســت کــه کاشــف وجــودِ
رابطــه و تأثیــری مســتقیم میــان اشــخاص یــا آثــار ایشــان باشــد» (همــان)؛ امــا بــه اعتقــاد او
صــرف اشــاره و کشــف کافــی نیســت؛ بــل «منظــور اصلــی تتبــع ایــن اســت کــه هــر ملــت
و هــر مصنــف یــا شــاعر یــا نویســنده بــا آنچــه از دیگــران گرفتــه چــه کــرده و بــه آن چــه
آبورنــگ و صورتــی دادهاســت» (همــان.)178 :
عبدالحســین زرینکــوب در ســال  1334از پایاننامــة خــود بــا عنــوان «نقــد الشــعر» ،بــا
راهنمایــی اســتاد بدیعالزمــان فروزانفــر ،دفــاع کــرد .وی چهــار ســال بعــد ،در ســال ،1338
ایــن اثــر را بــا افــزود و کاســتهایی در قالــب کتابــی بــا عنــوان نقــد ادبــی ،بــه همت انتشــارات
امیرکبی��ر ،منتش��ر کــرد .زرینکــوب بخــش بســیار موجــزی از ایــن کتــاب را بــه ادبیــات
تطبیقــی یــا بــه تعبیــر او «ادب تطبیقــی» (12ـ  )128اختصــاص داد .آنچــه او در ایــن مختصــر
مطــرح فرانســوی اســت؛ البتــه
بیــان میکنــد چکیــدة آرای فرانســوا گییــار ،تطبیقگــر
ِ
ناگفتــه نمانــد کــه او در پاورقــی بــه منبــع مــورد اســتفادة خــود ،یعنــی همــان کتــاب گییــار،
اشــاره کردهاســت .وی ابتــدا بــه اختصــار هرچــه تمامتــر دربــارة آبــل فرانســوا ویلمــن،
ـروج ایــن تعبیــر ،ســخن میگویــد .بــه
واض ـ ِع اصطــاح ادبیــات تطبیقــی ،و ســنت بــوو ،مـ ِ
بــاور او ،اصطــاح ادب تطبیق��ی یـ�ا ادبیــات تطبیقــی کــه بــرای معــادل فرانســوی و انگلیســی
آن در زبــان فارســی وضــع و متــداول شدهاســت« ،دقیــق و خوشآهنــگ» نیســت؛ امــا وی
«بــه پیــروی از تــداول و شــهرت [ایــن اصطــاح] ،اســتعمال آن را روا» (زرینکــوب:1383 ،
 )181دانســت.
از منظــر زرینکــوب ،محققــان ادبیــات تطبیقــی میکوشــند «در مناســبات و روابــط ادبــی
و ذوقــی بیــن اقــوام و ملــل تحقیــق کننــد و ایــن تحقیقــات را مبتنــی بــر مــدارک و شــواهد
دقیــق درســت تاریخــی بنماینــد» (همــان) .بــه گفتــة او
پژوهنــدهای کــه بــه تحقیــق در ایــن رشــته اشــتغال دارد ،مثــل آن اســت کــه در
ســرحد قلمــرو زبانــی قومــی بــه کمیــن مینشــیند تــا تمــام مبــادالت فکــری
و ادبــی را کــه از آن ســرحد بیــن آن قــوم و اقــوام دور و نزدیــک دیگــر روی
میدهــد تحــت مراقبــت و نظــارت خویــش بگیــرد» (همــان.)182 :

افــزون بــر ایــن ،زرینکــوب میکوشــد تــا بیــن ادب تطبیقــی ،نقــد تاریخــی و موازنــة ادبــی
کــه گــهگاه بــا یکدیگــر همپوشــانی دارنــد تمایــز قائــل شــود .بعدهــا زرینکــوب ،بــه علــت
تســلط بــه چنــد زبــان خارجــی و کثــرت مطالعاتــش ،در دهــة پنجــاه شمســی ،نمونههــای
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عملــی زی��ادی در قلم�رـو ادبیاــت تطبیقــی مکتــب فرانس��هـ ماننــد تأثیــر و تأثــر ،مشــابهتهای
مضمون��ی ،و پذیرــش ادب��ی بیـ�ن ادب فارس��ی ،عرب��ی و اروپایـ�یـ چــه در قالــب مقالــه ،چــه
در خــال کتابهایــش از جملــه نقــش بــر آب منتشــرکــرد.

پیــش از آن کــه ایــن بخــش را بــه پایــان ببــرم بهتــر اســت گریــزی بزنــم بــه کتــاب ایــران
در ادبیــات فرانســه اثــر جــواد حدیــدی ( )1346و مقالــة «ادبیــات تطبیقــی چیســت؟» ()1351
بــه قلــم ابوالحســن نجفــی .ایــران در ادبیــات فرانســه از نمونههــای ممتــاز و عملــی ادبیــات
تطبیقــی مکتــب فرانســه بــه زبــان فارســی اســت .ایــن کتــاب یــک دورة چهارصدســالة تأثيــر
ادبیــات فارســی بــر ادبیــات فرانســه را برمیرســد .در واقــع ،قلمــرو ایــن کتــاب ،تأثیرپذيــري
و بررســی كشــف ارتباطــات میــان ادبیــات فارســی و فرانســه اســت کــه بــر مســتندات و
مــدارک متقــن و دســت اول اســتوار اســت .بعدهــا ،حدیــدی ایــن کتــاب را بســط و گســترش
داد و در ســال  1372تحــت عنــوان از ســعدی تــا آراگــون منتشــر کــرد.
اســتاد نجفــی در ســال  1351مقالــهای بــا عنــوان «ادبیــات تطبیقــی چیســت؟» منتشــر
کــرد .در ایــن مقالــة نســبت ًا بلنــد ،وی در ابتــدا بــه تعریــف ســاده و روشــن گییــار از ادبیــات
تطبیقــیـ یعنــی "تاریــخ روابــط ادبــی میــان ملــل"ـ میپــردازد و مــراد او را «تأثیراتــی میدانــد
کــه ادبیــات کشــورهای مختلــف در یکدیگــر کردهانــد» ( .)436نجفــی در ادامــه بــه پــل وان
تیگــم1ـ اســتاد فقیــد ادبیــات تطبیقــی در دانشــگاه پاریــس و یکــی از پایهگــذاران ایــن علــم
و اســتاد فرانســوا گییــارـ میپــردازد و بــه وام از او« ،موضــوع بحــث ادبیــات تطبیقــی را
همیــن قســمت اخیــر؛ یعنــی تأثیــر و تأثــر متقابــل ادبیــات ملــل میدانــد» ( )444کــه او قریــب
چهــل ســال پیــش در کتابــش ادبیــات تطبیقــی )1931( 2بــدان پرداختــه بــود .در پایــان نجفــی
چنیــن نتیجــه میگیــرد کــه «موضــوع ادبیــات تطبیقــی از جایــی آغــاز میشــود کــه ادبیــات
ملــی پایــان مییابــد؛ بهعبــارت دیگــر ،هــر بررســی و پژوهشــی کــه از محــدودة ادبیــات یــک
قــوم واحــد تجــاوز کنــد و بــه پهنــة ادبیــات جهانــی پــا بگــذارد ...از مقولــة ادبیــات تطبیقــی
خواهــد بــود» ()448؛ امــا تفــاوت عمــدة مقالــة نجفــی بــا دیگــر آثــارـ یعنــی کتابهــا و
مقالههــای نوشــته یــا ترجمهشــده دربــارة ادبیــات تطبیقــی بــه زبــان فارســیـ ایــن بــود کــه
نجفــی نخســتین کســی بــود کــه ادبیــات تطبیقــی مکتــب آمریــکا را؛ البتــه بیآنکــه تصریح ـ ًا
از آن نامــی ببــرد ،بــه اجمــال بــه عالقهمنــدان ایــن حــوزه معرفــی کــرد:
ادبیــات تطبیقــی بررســی ادبیــات اســت بیــرون از محــدودة کشــوری خــاص،
نیــز از یــک ســو بررســی روابــط ادبــی کشــورهای مختلــف اســت و از دیگــر
ســو بررســی روابــط ادبیــات بــا رشــتههای گوناگــون علــم و اعتقــاد بشــری؛ از
جملــه بــا هنرهــا (نقاشــی ،موســیقی ،معمــاری ،پیکرتراشــی و غیــره) ،بــا علــوم
انســانی (زبانشناســی ،مردمشناســی ،فرهنگشناســی ،تاریــخ و غیــره) ،بــا علــوم
اجتماعــی (سیاســت مــدن ،اقتصــاد ،علــوم قضایــی ،جامعهشناســی و غیــره) ،بــا
Paul Van Tieghem
la Littérature comparée
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مذهــب و فلســفه و ایدئولــوژی هــر دوره از تاریــخ و حتــی بــا علــوم خــاص
(ریاضیــات ،هیئــت ،فیزیــک و غیــره) .حاصــل کالم :تطبیــق ادبیــات یــک کشــور
بــا کشــورهای دیگــر اســت و تطبیــق ادبیــات بــا حوزههــای دیگــر فعالیتهــای
فکــری و ذوقــی بشــر (نجفــی.)448 :1351 ،

آنچــه اســتاد نجفــی بــا اندکــی دخــل و تصــرف نقــل کــرده و وام گرفتــه ،برگرفتــه از
آرای تطبیقگــر آمریکایــی هنــری رمــاک 1در مقالــة معــروف «ادبیــات تطبیقــی :تعریــف و
عملکــرد» ( )1961اســت کــه در کتــاب ادبیــات تطبیقــی :روش و چشــمانداز اثــر نیوتــن
اســتالکنخت 2آمــده و در منابــع مقالــة نجفــی هــم ذکــر شدهاســت .بهطــور کلــی ،اســتاد
نجفــی در خصــوص وضعیــت ادبیــات تطبیقــی در ایــرا ِن آن دوران معتقــد اســت کــه:
بیشــتر اســتادان از موضــوع اصلــی ادبیــات تطبیقــی بیخبــر بودنــد ،درس آنهــا
یــا دربــارة مکتبهــای ادبــی غــرب بــود یــا عمدتــ ًا بــه مقایســة بخشهایــی از
ادبیــات ایــران بــا یکدیگــر یــا بــه ادبیــات غــرب اختصــاص داشــت .آنهــا گمــان
میکردنــد ادبیــات تطبیقــی یعنــی تطبیــق ادبیــات ایــران بــا ادبیــات کشــورهای
دیگــر (ناشــناخته.)19 :1385 ،

همینجــا مناســب اســت بــه عــدم پیوســتگی ،تسلســل و تــداوم نظاممنــد متــون نظــری
و عملــی اســتادان کــه نظامبخــش یــک رشــتة علمــی اســت اشــاره کنــم .متأســفانه متأخــران
کار خــود را بــر کار متقدمــان اســتوار نمیکننــد؛ بهعــاوه کارِ همدیگــر را نقــد و تحلیــل و
تکمیــل نمیکننــد و ...تسلســل و پیوســتگی الزم دیــده نمیشــود.
در نشســتهای انجمــن ترویــج زبــان و ادب فارســی و در نشســتهای مجــازی متعــددی
کــه بــا دکتــر حســن جــوادی داشــتم ،ایشــان اشــاره کردنــد کــه زرینکــوب بــه کمــک اســتادان
دیگــری ،کــه نــام آنــان در ادامــه خواهــد آمــد ،در دهــة پنجــاه تصمیــم بــه تأســیس رشــتة
ادبیــات تطبیقــی در دانشــگاه تهــران گرفتنــد .افــزون بــر ایــن ،علیاکبــر خانمحمــدی در
مقدمــة کتــاب ادبیــات تطبیقــی ( ،)1374بــدون ذکــر نــامِ زرینکــوب یــا دیگــر اســتادان،
اشــارهای بــه راهانــدازی ایــن رشــته در دهــة پنجــاه کــرده اســت:
در ســالهای قبــل از انقــاب اســامی مقطــع فــوقلیســانس ادبیــات تطبیقــی در
دانشــکدة ادبیــات دانشــگاه تهــران ،بــرای یکــی دو دوره دانشــجو پذیرفــت کــه
نظــر بــه نقایــص عمــدهای کــه در برنامــه و عمــل داشــت بــه جایــی نرســید و بــا
وقــوع انقــاب تعطیــل و دیگــر بازگشــایی نشــد (گویــارد.)8 :1374 ،

احمــد کریمــی حــکاک کــه تحصیــات او نیــز در زمینــة ادبیــات تطبیقــی بودهاســت ،در این
بــاب نظــر دیگــری دارد .بــه گفتــة او در ســال 1358بــود کــه دانشــگاه تهــران تصمیــم گرفــت
رشــتة ادبیــات تطبیقــی را تأســیس کنــد و دانشــکدة ادبیــات ،اســتاد محمدرضــا شــفیعیکدکنی
Henry H. H. Remak
N. P. Stallknecht
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را مأمــور انجــام ایــن کار کــرده بــود .نکتــة قابــلتأمــل ایــن اســت کــه شــفیعیکدکنی کار را
بــه کریمــی حــکاک کــه تحصیلکــردة ایــن رشــته اســت میســپارد:
چنــد ماهــی پــس از حــدوث انقــاب بــه ایــران برگشــتم و بــه محــض مراجعــه
بــه دانشــکدة ادبیــات دانشــگاه تهــران ،در بخــش زبــان و ادبیــات انگلیســی ،بــا
ســمت اســتادیار اســتخدام شــدم و در تــرم تابســتان  ۱۳۵۸تدریــس را آغــاز کــردم.
در آن ســالها هنــوز مســتق ً
ال درســی بــه نــام "ادبیــات تطبیقــی" در دانشــکدة
ادبیــات و علــوم انســانی تدریــس نمیشــد .البتــه پانــزده ســال پیشــتر درســی بــا
عنــوان "زیباییشناســی" بــه زبــان فارســی توســط اســتاد عیســی اســپهبدی ،کــه
اســتاد ادبیــات فرانســه بــود ،تدریــس میشــد کــه بخشــی از گســترة موضوعــی
ادبیــات تطبیقــی را در بــر میگرفــت و اســتاد لطفعلــی صورتگــر و شــاید اســتادان
دیگــری هــم کــه مــن نمیشــناختم و درســی بــا آنهــا نگرفتــه بــودم نیــز ،در
درسهــای خویــش مقوالتــی را در حیطــة ادبیــات تطبیقــی ارائــه میکردنــد؛ ولــی
ادبیــات تطبیقــی هنــوز بــه انــدازة کافــی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه بــود .در ابتدای
ورود مــن بــه دانشــکدة ادبیــات ،آقــای دکتــر محمدرضــا شــفیعی کدکنــی ،کــه
ســالها پیشتــر در زمــان اقامتشــان در دانشــگاه پرینســتون بــا مــن آشــنا بودنــد و
میدانســتند کــه تحصیــات مــن در رشــتة ادبیــات تطبیقــی بودهاســت ،گفتنــد کــه
بــه تازگــی ایشــان و بعضــی اســتادان جوانتــر دانشــکده در رشــتههای گوناگــون
بــه ایــن فکــر افتادهانــد کــه رشــتهای بــا ایــن نــام را در دانشــکده معرفــی کننــد و
دانشــکده ،ایشــان را مأمــور انجــام ایــن کار کردهاســت .نظــر ایشــان و خواســت
ایشــان از مــن ایــن بــود کــه مدیریــت ایــن رشــته را کــه موقت ـ ًا فقــط در ســطح
فــوق لیســانس ارائــه میشــد ،مــن بــر عهــده بگیــرم .بــا اشــتیاق پذیرفتــم و
نخســتین درس را بــا عنــوان "تجــدد ادبــی :اصــول و ســنتهای رایــج در غــرب"
ارائــه کــردم کــه در آن بیشــتر دانشــجویانی بودنــد کــه در دو رشــتة ادبیــات فارســی
و ادبیــات انگلیســی لیســانس گرفتــه بودنــد و در ســطح فــوق لیســانس ادامــة
تحصیــل میدادنــد؛ ولــی نــه اســتخدام و تدریــس مــن دیــر پاییــد ،نــه تأســیس و
گســترش ادبیــات تطبیقــی (فرهمندفــر.)7 :1400 ،

چنــان کــه آمــد در اواخــر دهــة پنجــاه ،بــا تغییــرات سیاســی و فرهنگــی کــه در ایــران
رخ داد ،رشــتة ادبیــات تطبیقــی تعطیــل شــد و تــا یکــی دو دهــه بعــد ،تحقیقــات پراکنــده و
خودجــوش همچنــان ادامــه داشــت .در ســال  1384اتفــاق فرخنــدهای رخ داد و فرهنگســتان
زبــان و ادب فارســی ،زیــر نظــر اســتاد ابوالحســن نجفــی ،درصــدد برآمــد تــا گــروه پژوهشــی
ادبیــات تطبیقــی فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی را تأســیس کنــد و «اولیــن قــدم اساســی
را در ایــن راه برداشــت و برنامــهای مــدون بــرای انتشــار مجلــة تخصصــی در ایــن زمینــه و
تدویــن درسنامههــای مــورد نی�اـز تهی��ه» کــرد (انوشــیروانی .)3 :1389 ،در دو ســه دهــة اخیــر
چنــد دانشــگاه گرایــش ادبیــات تطبیقــی را تأســیس کردهانــد و تعــدادی مجلــة مربــوط بــه
ایــن گرایــش نیــز راهانــدازی شدهاســت .بــه گمــان مــن ،شــاید از نظــر ک ّمــی کارهــای نســبت ًا
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خوبــی صــورت گرفتــه باشــد؛ امــا از نظــر کیفــی انبوهــی کار وجــود دارد کــه بایــد بهدســت
متخصصــان ایــن رشــته انجــام شــود؛ از جملــه نوشــتن ســرفصل روزآمــد و جهانشــمول،
تألیــف و ترجمــة درسنامههــای الزم (هــم در زمینــة نظــری و هــم عملــی) ،تربیــت اســتادان
متخص��ص ،و ...در مجمــوع ،عــاج کار در همــکاری و کار گروهــی و جمعــی و ســعة صــدر
و برنامهریــزی علمــی و دقیــق و پرهیــز از شــتابزدگی اســت .بایــد بــه فکــر تهیــة منابــع
علمــی معتبــر باشــیم و در ایــن راه بــه ترجمــه و تألیــف نیــاز داریــم .مهمتــر اینکــه بایــد
بکوشــیم از گروههــای آموزشــی مختلــف دعــوت بــه همــکاری کنیــم.
اکنوــن وقــت آن رسیدهاس��ت ک��ه ب��ه اجماــل ب��ه بررســی ســرفصل ادبیــات تطبیقــی
دانش��گاه تهرــان بپردازیمــ (تصوی��ر اصـ�ل آن در بخ��ش پینوشـ�تها خواهدــ آمــد) .اگــر بــه
ســرفصل ارائهشــده نیــک بنگریــم درمییابیــم کــه آنــان از رهگــذر توجــه و دقتــی کــه بــه
زبانهــا و فرهنگهــای دیگــر کردهانــد ،هــدف ایــن رشــته را بهدرســتی فهمیــده و درک
خوبــی از آن داشــتهاند .اولیــن مطلبــی کــه در ایــن ســرفصل جلــب توجــه میکنــد آن اســت
کــه آنــان ادبیــات تطبیقــی را رشــتهای بینارشــتهای قلمــداد کردهانــد کــه در پرتــو تعامــل و
تبــادل بــا دیگــر رشــتههای علــوم انســانی شــکوفا خواهــد شــد و متقابــ ً
ا بــه شــکوفایی
دیگ��ر رشــتهها نیــز ،البتـ�ه در حـ�د وس��ع خ��ود ،کم��ک خواه��د کرــد« :ادبیــات تطبیقــی ماننــد
هــر رشــتة دانــش و پژوهــش بــا رشــتههای دیگــر بیارتبــاط نمیتوانــد باشــد .دانشهــای
دیگــر انســانی ادبیــات تطبیقــی را مــدد میدهنــد و ادبیــات تطبیقــی ذخائــر علمــی رشــتههای
دیگــر را گشــایش میبخشــد .هدفهــای کلــی ادبیــات تطبیقــی منفــک و مجــزا از رشــتههای
دیگــر دانــش و پژوهــش نیســت» (ســرفصل .)1 ،نویســندگان سـ�رفصل دورة فــوق لیسـ ِ
ـانس
ادبیــات تطبیقــی دانشــگاه تهــران ،هــدف ایــن رشــته را از ســویی:
آگاهــی و بهرهمنــدی از چگونگــی نگــرش و داوری ملــل و اقــوام مختلــف نســبت
بــه فعالیتهــای ذهنــی ،آفرینشهــای فکــری و ذوقــی و نفســانیات بشــر و از
دیگرســو نشــاندادن راههایــی کــه دیگــر اقــوام بشــری بــرای بیــان اندیشــهها
و احساســات و تلطیــف عواطــف و تجســم زیباییهــای حیــات پیمودهانــد و
پیبــردن بــه نقــش ادبیــات از راه شــناخت اندیشــههای مشــترک و تصــورات
ذوقــی مشــابه اقــوام مختلــف (ســرفصل )2 ،ذکــر کردهانــد .بهعــاوه ،آنــان بــا
تأســیس ایــن رشــته امیــدوار بودهانــد کــه ایــن امــر «بتوانــد افقهــای تــازهای
بــرای پــرواز اندیشــه و ذوق بگشــاید و جهانهــای ناشــناخته و تالشهــای فکــری
و ذوقــی اقــوام دیگــر را در دســترس اندیشــمند ایرانــی قــرار دهــد» (ســرفصل.)2 ،

ماهیــت ادبیــات تطبیقــی اقتضــا میکنــد کــه مدرســانی از گروههــای مختلــف آموزشــی
ادبیاتهــای ملــی (فارســی ،عربــی ،انگلیســی ،فرانســه ،آلمانــی ،و )...و ســایر هنرهــا و
رشــتهها (نــه فقــط یــک یــا دو گــروه آموزشــی) بــرای تدریــس آن همــکاری کننــد .فرامــوش
نکنیــم کــه هــدف ادبیــات تطبیقــی شناســاندن ادبیــات ملــی بــه جهان یــا دیگــری و شناســاندن
دیگــری بــه ایرانیــان اســت؛ لــذا ادبیــات فارســی جایــگاه مهمــی دارد و نبایــد مــورد غفلــت
قــرار گیــرد .ادبیــات تطبیقــی بــدون ادبیــات ملــی معنایــی نــدارد .مــا از طریــق ادبیــات تطبیقــی
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و تعامــل بــا دیگــر ادبیاتهــا و رشــتهها بــر غنــای ادب ملــی خــود میافراییــم .نکتــة جالــب
توجــه دیگــر در ایــن ســرفصل آن اســت کــه نویســندگان ،ایــن اقتضــا و الــزام را ،در حــد
امکانــات آموزشــی آن روز ،بهدرســتی لحــاظ کردهانــد:
دانشــکدة ادبیــات و علــوم انســانی دارای چندیــن اســتاد و دانشــیار و اســتادیار اســت کــه
از تخصــص و تجــارب آنــان در اداره و تدریــس دروس مختلــف ادبیــات تطبیقــی اســتفاده
خواهــد شــد .در صــورت لــزوم از اســتادان ادبیــات تطبیقــی دانشــگاههای معتبــر جهــان بــرای
همــکاری دعــوت بهعمــل خواهــد آمــد (ســرفصل.)7 ،

ب�اـ نگاه��ی بــه اعض��ای هیــأت علمــی معرفیشــده بــرای تدریــس دروس ایــن ســرفصل
بــه اســتادانی از گروههــای آموزشــی مختلــف؛ ماننــد فارســی (ســیمین دانشــور ،عبدالحســین
زرینکــوب ،محمدجعفــر محجــوب ،محمدرضــا شــفیعی کدکنــی) ،گــروه عربــی (مهــدی
محقــق ،فیــرزو حریرچــی ،حســن ســادات ناصــری) ،گــروه انگلیســی (حســن جــوادی ،بهــرام
مقــدادی ،رض��ا براهنـ�ی ،اردالن داوران ،جولــی اســکات میثمــی) ،گــروه فرانســه (حســن
هنرمنــدی ،محمدتقــی غیاثــی) و گــروه روســی (مهــری آهــی) برمیخوریــم کــه نشــان
میدهــد آنــان ایــن الــزام را بهخوبــی رعایــت و محقــق کردهانــد.
در دانشــگاههای معتبــر دنیــا رســم بــر ایــن اســت کــه دانشــجوی متقاضــی تحصیــل
رشــتة ادبیــات تطبیقــی ،افــزون بــر زبــان و ادبیــات مــادری /ملــی خــود بایــد بــا دو ســه زبــان
و ادبیــات ملــی دیگــر (یــا دســت کــم بــه یــک زبــان و ادبیــات ملــی دیگــر) بهخوبــی آشــنا
ِ
لیس�اـنس ادبی��ات تطبیقـ�ی ،بــا توجــه بــه
باشــد .خوشــبختانه نویس��ندگان س�رـفصل دورة فــوق
مقتضی��ات زمانةــ خ�وـد ،در شــرایط ورود بــه ایــن رشــته ایــن نکتــة مهــم (دســت کــم آشــنایی
بــا یــک زبــان و ادبیــات دیگــر) را لحــاظ و بــر آن تأکیــد کردهانــد (ســرفصل.)5 ،
بــا نگاهــی بــه دروس پیشــنهادی بــرای ایــن رشــته کــه در دو بخــش اصلــی (ده عنــوان)،
و اختیــاری (هفــده عنــوان) آمدهاســت ،متوجــه میشــویم هــم ادبیــات ملــی ،هــم ادبیــات
کشــورهای همســایه و هــم ادبیــات کشــورهای اروپایــی ،مــد نظــر برنامهریــزان بودهاســت.
نکتـ�ة مه��م دربـ�ارة دروس پیش��نهادی ای��ن اس��ت ک��ه نویســندگا ِن ســرفصل ،توأمــان بــر نظــری
و کاربردیبــودن ایــن دروس تأکیــد کردهانــد .تنــوع دروس اختیــاری در ایــن ســرفصل
نیــز نشــان از بلندنظــری و دوراندیشــی برنامهریــزان دارد و دروس و مباحثــی ماننــد "طنــز
تطبیقــی"" ،ادبیــات عامیانــة تطبیقــی" و "ادبیــات مطبوعاتــی تطبیقــی" شــایان توجــه اســت.
جــدا از اینهــا ،آنــان تاحــدی بــه نقــش ترجمــه و مســائل مرتبــط بــا آن در ادبیــات تطیبقــی
ک��ه ام�رـوز بــه جدــ ب��ر ای��ن ارتبـ�اط تأکیـ�د میش��ود ،نی��ز توج��ه داش��تهاند؛ ماننــد:
 .1بررســی تأثیــر متقابــل آثــاری کــه در قــرن بیســتم از زبــان فارســی بــه یکــی از
زبانهــای خارجــی یــا از یکــی از زبانهــای خارجــی بــه فارســی برگردانیــده
شــده [و بــر] روی ســیر تحــول و تفکــر ادبــی [نقــش داشتهاســت] .2 ،مطالعــه
دربــارة چگونگــی پیدایــش و کیفیــت ایــن ترجمههــا؛ مثـ ً
ا تأثیــر ادبیــات غــرب در
تحــول ادبــی ایــران در ســالهای اخیــر از طریــق ترجمههــا و بررســی چگونگــی
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آنهــا (ســرفصل.)8 ،

بــه گمــان مــن ،بــا همــة جامعیــت و شــمولی کــه ســرفصل مذکــور دارد ،نقــاط ضعــف
چنــدی در آن مشــهود اســت :نخســت ایــنکــه ،ایــن ســرفصل شــدیدا ً تحــت تأثیــر اصــول
و مبانــی مکتــب فرانســه اســت؛ چراکــه بیشــتر محورهــای پژوهشــی عرضهشــده حــول
قلمروهــای تأثیــر و تأثــر ،اقبــال ادبــی و اشــتراکات و افتراقــات مضمونــی میچرخــد .دوم
اینکــه آنــان بــر نظریــه و کاربســت آن ،چنانکــه بایــد و شــاید تأکیــد نکردهانــد .ســوم اینکــه
از قلمروهــای پژوهشــی جدیــد ادبیــات تطبیقــی؛ مثـ ً
ا بیــن ادبیــات و ســینما ،ادبیات و نقاشــی،
ادبیــات و موســیقی و ...نشــانی در ایــن ســرفصل نیســت و نکتــة آخــر اینکــه ،آنــان بــه تهیــه
و تدویــن منابــع درســی بــرای ایــن رشــتة نوپــا ،راهانــدازی مجلــه و انجمــن ادبــی مخصــوص
ای��ن رشــتهـ ک��ه از نیازهاــی اصل�یـ ه��ر رش��تة نوبنی��اد اسـ�تـ هیــچ اشــارهای نکردهانــد.
نتیجه
تردیــدی نیســت کــه تحلیــل انتقــادی گذشــته میتوانــد چــراغ راه آینــده باشــد .جســتار
حاض�رـ میکوش��د تـ�ا باــ بررس�یـ گذش��تة ادبی��ات تطبیق�یـ در ایـ�ران ن��ور ت��ازهای بــر وضعیــت
کنونــی آن بتابانــد و بــه راهانــدازی آن در زمــان حــال کمــک کنــد .مطابــق شــواهد در دهــة
پنجــاه بــا توجــه بــه بافــت آن زمــان برنامــة خوبــی نوشــته و کار گروهــی آغــاز شــد؛ ولــی کار
هیــچگاه بهســامان آغــاز نشــد و رســمیت نیافــت .چنــد دهــه بعــد ایــن امــر دوبــاره پیگیــری
شــد ولــی متأســفانه بــدون توجــه بــه تجربــة گذشــته ،افــرادی آمدنــد و نقــد کردنــد و نقــاط
ضعــف را یــادآور شــدند؛ ولــی بــاز هــم توجــه چندانــی نشــد .متأســفانه از آنجاکــه ایــن رشــته
در ایــران هیــچگاه بهطــور پیوســته ،نظاممنــد و مبتنــی بــر نظریههــای ادبیــات تطبیقــی،
تدریــس نشــده و تــا پیــش از یکــی دو دهــة اخیــر ،در ایــران فاقــد گــروه آموزشــی مســتقل،
درسنامههــای نظــری و عملــی مناســب ،انجمــن علمــی ،نشــریة تخصصــی و اســتادان
متخصــص بــوده ،نتوانستهاســت چنانکــه بایــد شــکل بگیــرد و در مســیر درســت حرکــت
کنــد .بهعــاوه ،چیســتی و تعریــف ادبیــات تطبیقــی در ایــران در ادوار مختلــف متأســفانه دچــار
کجفهمیهــای بســیار شدهاســت؛ فیالمثــل تطبیقگــران گاه درک ناقــص یــا حتــی نادرســتی
از ادبیــات تطبیقــی ،چارچوبهــای نظــری و روششناســی آن داشــتهاند و گاه بــا نظریههــا
و رویکردهــای جدیــد آن آشــنا نبودهانــد .از آنجاکــه ادبیــات تطبیقــی در همــه جــای دنیــا کارِ
گروهــی و جمعــی (جمعــی ار تحصیلکــردگان ایــن رشــته و ســایر رشــتهها؛ اعــم از ادبیــات
ملــی و خارج��ی) اســت ،افــزون بــر تهیــه و تــدارک الزامــات ضــروری ایــن رشــته ،کــه در
ب�اـال ب�هـ آنهــا اش��اره ش��د ،از ای��ن بررسیــ درمییابیـ�م کـ�ه بای��د ب�هـ کم��ک متخصصـ�ا ِنـ مــراد
از متخصصــان تنهــا تطبیقگــران نیســت .در ادبیــات تطبیقــی علمایــی هســتند کــه هرچنــد
رشــتة تخصصــی آنهــا ادبیــات تطبیقــی نبودهاســت؛ ولــی توانســتهاند بــا مطالعــات منظــم
و روشـ�مند در ای�نـ رش��ته صاحبنظ��ر شــوندـ ایــن رشــته و ســایر رشــتههای مرتبــط،
ســرفصلی بــرای ادبیــات تطبیقــی تهیــه کنیــم کــه ماهیــت بینارشــتهای داشــته باشــد ،در اختیــار
یــک یــا دو گــروه آموزشــی نباشــد و از اســتادان متخصــص از گروههــای مختلــف آموزشــی،
نــه فقــط گروههــای ادبیاتهــای ملــی مختلــف ،بــرای تدریــس دروس ایــن رشــته اســتفاده

نگاهی انتقادی به دیروز و امروز ادبیات تطبیقی در ایران 223 /

کنی��م .کوت��اه ســخن اینک��ه ،از بررســی اســناد گذشــته دریافتیــم کــه از تجربــة گذشــته،
چنــدان اســتفاده نکردیــم و متأســفانه شــتابزده عمــل کردیــم .ادبیــات تطبیقــی در ایــران
نیــاز بــه بازتعریــف دارد .بایــد از تجربیــات گذشــته درس بگیریــم .اشــتباهات گذشــته ،ماننــد
تبارشناســی غلــط را تکــرار نکنیــم تــا بتوانیــم بنیانــی اســتوار بنــا نهیــم.
پینوشتها
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی -دهه پنجاه
الف) هدف

دورة فوق لیسانس ادبیات تطبیقی

 .1آگاه��ی و بهرهمن��دی از چگونگ��ی نگــرش و داوری ملــل و اقــوام مختلــف نســبت بــه فعالیتهــای ذهنــی،
آفرینشهــای فکــری و ذوقــی و نفســانیات بشــر .در ایــن بهرهمنــدی مقایســة «نوعهــای ادبــی» ()genres
م�وـرد نظ��ر اس��ت ،بهطوریکــه مقایســة آنهــا بــا نحــوة بیــان ،شــكل زبــان و صورخیــال در ادب فارســی بتوانــد
افقهــای تــازهای بــرای پــرواز اندیشــه و ذوق بگشــاید و جهانهــای ناشــناخته و تالشهــای فکــری و ذوقــی
اقــوام دیگــر را در دســترس اندیشــمند ایرانــی قــرار دهــد.

 .2نشــاندادن راههایــی کــه دیگــر اقــوام بشــری بــرای بیــان اندیشــهها و احساســات و تلطیــف عواطــف و
تجســم زیباییهــای حیــات پیمودهانــد.
 .3پی بردن به نقش ادبیات از راه شناخت اندیشههای مشترک و تصورات ذوقی مشابه اقوام مختلف.

بــا دیــدی نــو میتــوان از ایــن چش ـمانداز بــه ادبیــات فارســی نگریســت و بــه مــدد مقایســة نحــوة بیــان و
نــوع پرداخــت اندیشــهها بــه جهــان اشــتراک و افتــراق شــرق و غــرب پــی بــرد و نقــش و ارزش ادبیــات
فارســی را در گســترش و تحــول ادب جهــان بــاز شــناخت.
ب) شرایط ورود

کســانی میتواننــد داوطلــب شــرکت در ایــن دوره شــوند کــه عــاوه بــر دارا بــودن شــرایط ذکرشــده در
آئیننامــة فــوق لیســانس دانشــگاه تهــران:

 -1دارای درجة لیسانس یا باالتر در یکی از رشتههای زیر باشند:
ادبیات تطبیقی  -زبان و ادبیات فارسی  -زبان و ادبیات خارجی

(دارنــدگان درجــة لیســانس در ســایر رشــتههای نزدیــک و متناســب نیــز میتواننــد بــا نظــر شــورای موضــوع
تبصــره  2در امتحــان ورودی شــرکت کننــد).
 -2داوطلبان باید از عهدة امتحانات زیر برآیند:
الف) امتحان زبان فارسی

ب) امتحان یک زبان خارجی (به انتخاب داوطلب)

ج) امتحان ادبیات فارسی یا ادبیات خارجی (به انتخاب داوطلب)

د) مصاحبه در صورت لزوم

تبصــره  1پذیرفتهشــدگان در امتحــان ورودی موظــف خواهنــد بــود بــر مبنــای تشــخیص شــورای یکتــا چهــل
واحــد از دروس دورۀ لیســانس را بــه صــورت پیــش درس و کمبــود بگیرنــد و پــس از توفیــق در ایــن دروس
دانشــجوی رســمی ایــن دوره بــه شــمار خواهنــد رفــت.
تبصــره  2تــا موقعــی کــه ایــن گــروه رســم ًا تشــکیل نشــده ادارۀ امــور آن بــر عهــدۀ یــک شــورای اجرایــی
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مرکــب از یــک یــا چنــد تــن نماینــده از هــر یــک از گروههــای زبانهــای خارجــی ،زبــان و ادبیــات انگلیســی
و ادبیــات فارســی خواهــد بــود کــه در ادبیــات تطبیقــی تدریــس خواهنــد کــرد .جلســات ایــن شــورا زیــر نظــر
رئیــس دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی تشــکیل خواهــد شــد.

ج  --برنامه درس

قسمت اول – دروس اصلی (هر درس دو واحد که در  3ساعت تدریس می شود)
 -1مبانی و سیر نقد ادبی

 -2فلسفة ادبیات و مکتبهای ادبی

 -3سبکشناسی تطبیقی

 -4اصول و روشهای ادبیات تطبیقی
 -5نوعها و صورتهای شعر

 -6انواع ادبیات داستانی از دید تطبیقی
 -7انواع ادبیات نمایشی

 -8اسالم و ادبیات فارسی
 -9ادبیات عرفانی
دروس اصلی

 -1مبانی و سیر نقد ادبی

الــف) بررســی ســیر تحــول نقــد ادبــی در ایــران بــا مقایســة ســیر تحــول آن در یونــان قدیــم و روم ،در قــرون
وســطی و در رنســانس تــا دوران جدیــد.
ذکــر علــل تحــول نقــد ادبــی در ایــران و رابطــة آن بــا ادبیــات عــرب ،عثمانــی ،هنــد و پاکســتان و ادبیــات
عــرب ،توجیــه ایــن علــل بــا ارائــه دالیــل و شــواهد.

ب) بررسی شیوههای نقد در شرق و غرب با ذکر وجود اشتراک و افتراق آنها و علل آن.
 -2فلسفة ادبیات و مکتبهای ادبی

بررســی تعاریــف مختلفــی کــه در ادوار پیشــین از ادبیــات شــده اســت .مطالعــه دربــارة وجــوه اشــتراک و
افتــراق ایــن تعاریــف ،رابطــه بــا ســیر تحــول اجتماعــی و تاریخــی کشــورهای مربــوط ،بررســی تأثیــر متقابــل
توجیههــای مختلــف از ادبیــات بــر ســیر تحــول ادبــی آنهــا.
شرح علل پیدایش مکتبهای ادبی و پایههای فلسفی ،اجتماعی و تاریخی آنها.

ذکــر رابطــة ادبیــات بــا ســایر شــاخههای هنــری مقایســة تفکــر ادبــی و هنــری در ایــران بــا نظامهــای فکــری
مشــابه در غــرب.
 -3سبکشناسی تطبیقی

بررســی رابطــة ســاختمان زبــان بــا اشــکال ادبــی ماننــد غــزل ،قصیــده ،رباعــی ،قصــه ،رمــان ،نــوول ،داســتان
کوتــاه و غیــره در ادبیــات فارســی و در ادبیــات غــرب.
مطالعــه دربــارة اصــول سبکشناســی جدیــد در غــرب ،بررســی تئوریهــای جدیــد سبکشناســی و امکانــات
روشهــای نویــن آن بــرای تعییــن کیفیــت و ماهیــت رابطــة ســاختمان شــکلی زبــان بــا اشــکال مختلــف زبــان.

 -4اصول و روشهای ادبیات تطبیقی

تاریــخ پیدایــش و تحــول ادبیــات تطبییقــی بهعنــوان رشــتة علمــی و آشــنایی بــا ســبکهای مختلــف آن
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مطالبــی کــه مــورد مطالعــه و بررســی ادبیــات تطبیقــی قــرار میگیــرد و نحوههــای مختلــف کار ادبیــات
تطبیقــی ،بررســی و مقایســة انــواع برخــورد نویســندگان در کاربردهــا ،موضوعهــا و تصویرهایــی کــه در ادبیــات
زبانهــا ،ملتهــا و عصرهــای مختلــف ظاهــر میشــود و مقایســة طــرز کار نویســندگان مختلــف در انــواع
ادبــی در اشــکال ادبــی و در بــه کار بــردن ابــزار و اســباب کار ادبــی – مطالعــة تــوارد و تداخــل تأثیــر و تأثــر
مســأله نفــوذ و غیــره.
 -5نوعها و صورتهای شعر

مطالعــه و مقایســة مفهــوم نــوع در ادبیــات شــرق و غــرب ،بررســی انــواع مختلــف ادبــی و تأکیــد بــر آن انــواع
و گونههــای مختلــف آن در محتــوای تاریخــی ،فرهنگــی و اجتماعــی مث ـ ً
ا بررســی انــواع حماســی و غنایــی
و ســیر تحــول اشــکال متشــابه در ایــران و در غــرب (ماننــد غــزل و «ســانت» و مطالعــة کاربــرد ابــزار عناصــر
شــعر (ماننــد وزن و قافیــه ،مجــاز و ســمبل و غیــره) توســط شــعرای شــرق و غــرب
 -6انواع ادبیات داستانی از دید تطبیقی

مطالعــه و مقایســة مفهــوم نــوع در ادبیــات شــرق و غــرب بررســی انــواع مختلــف ادبــی و تأکیــد بــر آن انــواع
کــه در اشــکال داســتان بــا موفقیــت بیشــتری متبلــور میشــود .مطالعــة مفهــوم داســتان در ادبیــات و گونههــای
مختلــف آن در محتــوای تاریخــی ،فرهنگــی و اجتماعــی (پیدایــش داســتانهای ســیر و ســیاحت ،داســتانهای
اجتماعــی ،سرگذشــت و داســتانهای روانــی و جریــان ســیال ذهــن و غیــره) اشــاره بــه اشــکال مختلــف
افســانه ،حکایــت ،قصــه ،داســتان بلنــد و کوتــاه و غیــره.
 -7انواع ادبیات نمایشی

مطالعــه و مقایســة مفهــوم نــوع در ادبیــات شــرق و غــرب ،بررســی انــواع مختلــف ادبــی و تأکیــد بــر آن ،انــواع
ادبــی کــه در شــکل نمایــش بــا موفقیــت بیشــتری متبلــور میشــود .مثـ ً
ا «بررســی انــواع ادبــی تــراژدی کمــدی
کــه در شــکل نمایــش ظاهــر میشــود» ،بررســی گونههــای مختلــف تــراژدی قدیــم و جدیــد و گونههــای
مختلــف کمــدی قدیــم و جدیــد و اشــاره بــه تعزیــه ،ملــودرام و غیــره .همچنیــن مقایســة ســیر تحــول نمایــش
در غــرب و در شــرق در محتــوای تاریخــی ،فرهنگــی و اجتماعــی.
 -8ادبیات ایران پیش از اسالم

الف) بررسی اوستا در مقایسه با آثار دینی هندوان

ب) بررسی اساطیر ایران در سنجش با اساطیر هند ،یونان ،بینالنهرین و غیره
ج) ادبیات مانوی و بررسی آن در ارتباط با تفکر چین و مسیحیت
د) بررسی ادبیات پهلوی از دید تطبیقی

 -9اسالم و ادبیات فارسی

ســیر تحــول ادبیــات فارســی در رابطــه بــا توســعة اســام در ایــران ،قــرآن در ادبیــات فارســی ،مقایســه و نقــد
ترجمههــا و تفســیرهای مختلــف فارســی و اهمیــت آنهــا در ادب فارســی ،بحــث دربــارة ترجمــة آثــار پهلــوی
بــه عربــی و تطــور انــواع شــعر و نثــر عربــی (مث ـ ً
ا قصیــده و مقامــه) و تأثیــر آنهــا در ادب فارســی ایرانیــان
عربینویــس و نقشــی کــه در گســترش فرهنــگ اســامی داشــتند.
 -10ادبیات عرفانی

(بررســی ریشـههای فکــر عرفانــی در هنــد ،یونــان ،مســیحیت و اســام ،بیــان ســیر فکــر عرفانــی و اشــراقی در
مغربزمیــن و مقایســة عرفــان ایــران بــا آن)
دروس اختیاری

 -1ادبیــات حماســی از دیــد تطبیقــی :مقایســة ادبیــات حماســی و طــرز برخــورد نویســندگان شــرق و غــرب
در کاربــرد ایــن نــوع .بهعنــوان مثــال مقایســة ســبک و محتــوای کار در آثــار حماســی ایــران (ماننــد شــاهنامة
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فردوســی) و غــرب (ماننــد ایلیــاد هومــر ،انیــد ویرجیــل ،بهشــت گمشــده ،میلتــن و غیــره) و بررســی نــکات
متشــابه (در رابطــه بــا نــوع ادبــی حماســه) و متفــاوت (در رابطــه بــا محتــوای تاریخــی ،فرهنگــی و اجتماعــی)
ایــن آثــار.
 -2ادبیات غنایی از دید تطبیقی

بررســی نــوع ادب غنایــی و مطالعــه و مقایســة ادبیــات غنایــی و طــرز برخــورد نویســندگان شــرق و غــرب
در کاربــرد ایــن نــوع .بهعنــوان مثــال ســبک و محتــوای کار در آثــار غنایــی ایــران (ماننــد غزلیــات مولــوی و
حافــظ) و غــرب (ماننــد اشــعار پینــدار ،آویــد ،شکســپیر ،گوتــه ،شــاتوبریان و غیــره) ،بررســی نــکات متشــابه
(در رابطــه بــا نــوع ادبــی غنایــی) و متفــاوت (در رابطــه بــا محتــوای تاریخــی ،فرهنگــی و اجتماعــی) ایــن آثــار.
 -3ادبیات اندرزی از دید تطبیقی

تعریــف ادبیــات انــدرزی مفهــوم و ســبک کار در شــرق و غــرب شــرح تعهــد نویســنده بــه اجتمــاع .مطــرح
مســأله تبلیــغ در ادبیــات .بحثــی کلــی دربــارة اندرزنامههــای پهلــوی ،ترجمــه و تقلیــد آنهــا در فارســی و
عربــی .ادبیــات انــدرزی و رابطــة آن بــا ادبیــات عرفانــی .بحــث و مقایســة آثــار انــدرزی ایــران (نظــم و نثــر
ســعدی و عطــار و غیــره) و غــرب (هــراس ،الفونتــن و غیــره) و اشــاره بــه تأثیــر و تأثــر متقابــل در ادبیــات
انــدرزی شــرق و غــرب.
 -4ادبیات بزمی از دید تطبیقی

تعریــف و بررســی ادبیــات «رمانــس» در شــرق و غــرب ،ســیر تحــول و علــل تاریخــی پیدایــش ادبیــات
«رمانــس»« ،طــرح مســأله»« ،انحطــاط» در ادبیــات

بحــث و مقایســة آثــار بزمــی ایــران (ماننــد خســرو و شــیرین) نظامــی« ،ویــس و رامیــن» فخــر گرگانــی) و غرب
(ماننــد داســتانهای مربــوط بــه آرتــور در انگلســتان و «تریســتان و ایزولــت») و غیــره.
 -5ادبیات طنزی از دید تطبیقی

تعریف و تفکیک طنز و هجو و هزل و غیره.

بررســی و مطالعــة مفهــوم گونههــای مختلــف ادبیــات طنــزی در شــرق و غــرب ،ارتبــاط طنــزی بــا انتقــاد
اجتماعــی و اشــاره بــه  Ironyدر ادبیــات مــدرن.
 -6ادبیات عامیانه از دید تطبیقی

ال�فـ) بررس�یـ افس��انه از لح��اظ روان�یـ و اجتماعـ�ی و غیــره -ش��رحی درب��ارة داســتانهای بلنــد فارســی چــون
ســمک عیــار و دارابنامــه ،اســکندرنامه ،بررســی شــیوة بیــان و شــخصیت قهرمانهــا در داســتانهای عامیانــه
و قصههــای کوتــاه از نــوع قصههــای مجموعــة صبحــی -بررســی قصههــای خارقالعــاده
ب) بررســی فهلویــات -ترانههــای ســاده چــون دوبیتــی باباطاهــر -ترانههــای محلــی و بینــام -ضربالمثلهــا
و مثلهــا
 -7ادبیات مطبوعاتی از دید تطبیقی

مقایس�ةـ ادبیــات مطبوعاتــی ب�اـ اش��اره بـ�ه س��یر تح��ول مطبوعاــت در ش�رـق و غ��رب اث��ر اینگونــه فعالیــت ادبــی
کــه رابطــة روزانــه و موقتــی بــا اوضــاع اجتماعــی دارد در تحــول کلــی ادبیــات اشــاره بــه «رمــان دنبالـهدار» در
ادبیــات غــرب ،ادبیــات دوران انقــاب مشــروطیت ایــران و غیــره.
 -8خیام و فکر خیامی

(بررســی فکــر خیامــی (بیاعتبــاری جهــان و گــذرا بــودن عمــر) در آثــار فکــری پیــش از اســام -در شــعرای
پیــش از خیــام چــون رودکــی و فردوســی -در رباعیــات خیــام منســوب بــه او و رباعیاتــی کــه بــه تقلیــد او
ســروده شــده اســت ،در آثــار گوینــدگان بعــد از او مقایســة آن بــا مــوارد مشــابه در ادبیــات خــارج ،بررســی
مســأله انحطــاط در ادبیــات شــرق و غــرب.

نگاهی انتقادی به دیروز و امروز ادبیات تطبیقی در ایران 227 /

 -9مقایسة ادبیات ایران و غرب تا قرن 18

بررسی تأثیر متقابل فارسی و یونان قدیم ،روم ،قرون وسطی ،رنسانس تا قرن هیجدهم

مطالعــه دربــارة ترجمــة آثــار ادبــی ایــران در غــرب ،چگونگــی پیدایــش و کیفیــت ایــن ترجمههــا و نقــش آنهــا
در تحــول ادبیــات در غــرب.
مطالعــه دربــارة متنهایــی کــه از ادبیــات غــرب (یونــان قدیــم ،روم) بــه فارســی برگردانیــده شــده و روی ســیر
تحــول ادبیــات در ایــران تأثیــر گذاشــته اســت.
 -10مقایسة ادبیات ایران و غرب در قرن 19

بررســی تأثیــر متقابــل آثــاری کــه در قــرن  18و  19از فارســی بــه یکــی از زبانهــای خارجــی یــا از یکــی
از زبانهــای خارجــی بــه فارســی برگردانیــده شــده اســت روی ســیر تحــول و تفکــر ادبــی ،مطالعــه دربــارة
چگونگــی پیدایــش و کیفیــت ایــن ترجمههــا ،مثـ ً
ا بررســی علــل و ترجمههــای پیدرپــی آثــار ادبــی ایــران در
قــرن  18و  19در اروپــا و تأثیــر ســبک و تفکــر شــرقی در پیدایــش و تحــول مکتــب رمانتیســم.
 -11مقایسة ادبیات ایران و غرب در قرن 20

بررســی تأثیــر متقابــل آثــاری کــه در قــرن بیســتم از فارســی بــه یکــی از زبانهــای خارجــی یــا از یکــی از
زبانهــای خارجــی بــه فارســی برگردانیــده شــده اســت روی ســیر تحــول و تفکــر ادبــی.
مطالعــه دربــارة چگونگــی پیدایــش و کیفیــت ایــن ترجمههــا .مثـ ً
ا تأثیــر ادبیــات غــرب در تحــول ادبــی ایــران
در ســالهای اخیــر از طریــق ترجمههــا و بررســی چگونگــی آنهــا.
 -12مسائل ترجمة ادبی

بررســی ترجمــه و دیدهــای مختلــف دربــارة شــیوههای مختلــف ترجمــه در نظــم و نثــر و غیــره در محتــوای
زبانهــا ،فرهنگهــا و اجتماعــی مختلــف

اشاره به سیر تحول ترجمه در شرق و در غرب

اثر ترجمه در پیدایش فرهنگ لغات جدید ،ساختمان جمله و غیره
 -13تأثیر متقابل ادبیات فارسی و ترکی

تأثیــر متقابــل زبــان ترکــی و فارســی در یکدیگــر .فرهنگهــای اولیــة ترکــی چــون Codex Cumanicus
و فرهنــگ کاشــغری و غیــره .شــرح آمــدن اقــوام تــرک بــه ایــران و مهاجــرت آنهــا بــه آناطولــی ارتبــاط بــا
نویســندگانی کـ�ه فعالیتــ ادبیشــان در هــر دو زبــان بــوده اســت (مثــ ً
ا امیرعلیشــیر نوایــی ،شاهاســمعیل
صفــوی ،فضولــی و غیــره) ادبیــات فارســی در دربــار عثمانــی مطالعــة موضوعــات مشــترک بیــن دو ادبیــات
(مثـ ً
ا منظومههــای مختلــف چــون لیلــی و مجنــون و یوســف و زلیخــا در دو زبــان) تأثیــر مطبوعــات ترکــی در
ادبیــات دورة مشــروطه.
 -14تأثیر متقابل ادبیات ایران و هند و پاکستان

(تأثیــر تفکــر هنــدی در ایجــاد ســبک معــروف بــه هنــدی تأثیــر ادبیــات فارســی در هنــد و پاکســتان بــا ذکــری
از فارسیســرایان و فارسینویســان مهــم آن دو کشــور)

 -15سیر تحول مقاله

مفه��وم مقالــة ادب�یـ مقایس��ة تحوــل آن در غ��رب و در ش��رق هدفهــا و سبکشناســی مقالــه ،ارتبــاط آن بــا
ادبیــات مطبوعاتــی ،تبلیغاتــی و غیــره.

تحــول مقالــه بهمعنــای خــاص مقالــة ادبــی و اهمیــت آن در پیدایــش نقــد ادبــی پیدایــش مقالــه در ادبیــات
ایــران و خاورمیانــه و ارتبــاط آن بــا مقالــة غربــی در محتــوای تاریخــی ،فرهنگــی و اجتماعــی.
درس فرعی شماره
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 -16سیر تحول رمان

مفهوم رمان و ارتباط آن با گونههای داستانی دیگر پیدایش رمان در غرب یا ذکر علل اجتماعی آن.

تحــول رمــان در قــرن  18و گونههــای مختلــف آن (ماننــد رمــان عاطفــی ،رمــان مکاتبهــای و غیــره) رمــان
در قــرن  19و گونههــای مختلــف آن (ماننــد رمــان گاتیــک ،رمــان اجتماعــی ،رمــان تاریخــی ،رمــان سرگذشــت
و غیــره) و اشــاره بــه مکتبهــای ادبــی ماننــد «رئالیســم» و «ناتورالســیم» در رابطــه بــا رمــان گرایشهــای
جدیــد رماننویســی در قــرن  ،20تأثیــر فلســفة روانشناســی ،روانــکاوی و علــوم و غیــره در آن .پیدایــش
رمــان در ایــران و خاورمیانــه و ارتبــاط آن بــا رمــان در غــرب بــا درنظرگرفتــن محتــوای تاریخــی ،فرهنگــی و
اجتماعــی.
 -17سمینار تحقیقی

بررســی و بح��ث موض�وـع و مس��ألهای خــاص در ادبیــات تطبیقــی بــا شــرکت یــک یــا چنــد اســتاد و محقــق
و متخصــص از گــروه یــا از خــارج گــروه بــا دعــوت گــروه
هیأت علمی

دانشــکدة ادبیــات و علــوم انســانی دارای چندیــن اســتاد و دانشــیار و اســتادیار اســت کــه از تخصــص و تجــارب
آنــان در اداره و تدریــس دروس مختلــف ادبیــات تطبیقــی اســتفاده خواهــد شــد .در صــورت لــزوم از اســتادان
ادبی��ات تطبیق��ی دانشگــاههای معتبــر جهــان بــرای همــکاری دعــوت بهعمــل خواهــد آمــد.

در ضمــن بعضــی از دروس توســط یــک نفــر اداره میگــردد ،ولــی از چنــد اســتاد بــرای تدریــس آن دعــوت
میشــود.
ذی ـ ً
ا اســامی کســانی کــه بــا درنظرگرفتــن درجــة علمــی ،کار تحقیقــی و یــا تجربــة تدریــس واجــد شــرایط
دروس برنامــة فوقلیســانس در ادبیــات تطبیقــی هســتند ،در رابطــه بــا دروس مختلــف ذکــر میشــود.
 -1مبانی نقد ادبی

براهنی -داوران -رجایی -زرینکوبها

 -2فلسفة ادب و مکتبهای ادبی

آهی -آریانپور -جوادی -داوران -رجایی -زرینکوب -میثمی -مقدادی

 -3اصول و مبانی ادبیات تطبیقی
داوران -رجایی -میثمی

 -4سبکشناسی

آریانپور -براهنی -باطنی -رجایی -محقق
 -5نوعها و صورت شعر

اسالمی -براهنی -جوادی -داوران -رجایی -شفیعی -میثمی

 -6ادبیات داستانی

آهی -براهنی -جوادی -داوران -دانشور -رجایی
 -7نوع ادبیات نمایشی

براهنی -جوادی -رجایی -میثمی

 -8بررسی تطبیقی ادبیات پیش از اسالم
اسالمی -شایگان

 -9اسالم و ادبیات فارسی
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حریرچی -زرینکوب -سادات ناصری -محمدی
دروس اختیاری

 -1ادبیات حماسی از دید تطبیقی
اسالمی -جوادی -داوران

 -2ادبیات تغزلی

حریرچی -رجایی -داوران -شفیعی -میثمی

 -3ادبیات اندرزی

جوادی -زرینکوب -محمدی
 -4ادبیات بزمی

اسالمی -داوران -رجایی

 -5ادبیات طنزی
براهنی -جوادی

 -6ادبیات عامیانه از دید تطبیقی

اسالمی -جوادی -محجوب -میثمی
 -7خیام و فکر خیامی

اسالمی -جوادی -رجایی -میثمی

 -8مقایسة ادبیات ایران و غرب تا قرن هیجدهم
جوادی -رجایی -هنرمندی

 -9مقایسة ادبیات ایران و غرب تا قرن نوزدهم
جوادی -رجایی -هنرمندی

 -10مقایسة ادبیات ایران و غرب تا قرن بیستم
براهنی -داوران -رجایی -میثمی -شفیعی

 -11مسائل ترجمة ادبی

اسالمی -براهنی -جوادی -داوران -میثمی -هنرمندی
 -12مقایسة ادبیات فارسی و ترکی
جوادی -حاکمی -قیطانچی

 -13مقایسة ایران با هند و پاکستان
اسالمی

 -14تاریخچة مطبوعات در ایران از نظر ادبی
اسالمی -آرینپور -جوادی

 -15سیر تحول مقاله
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A Critical View on the Past and Present of the Comparative Literature in Iran
Mostafa Hosseini1

Abstract
The present paper is comprised of two parts, a main part and a subsidiary one. The
main part deals with the critical study of the development of the discipline of comparative literature in Iran from the start to the present time. The subsidiary part includes
an appendix i.e., the University of Tehran’s curriculum of the comparative literature
in 1350s. The present paper tries to show that comparative literature has never been
established and taught in a sustained and systematic manner based on the theories of
comparative literature. It has been deprived of the primary necessities such as independent departments, a proper curriculum, scientific associations, professional journals and expert professors. In different periods of time, the nature and the meaning of
comparative literature in Iran has been troubled with a number of misunderstandings
from theoretical frameworks and methodology to a lack of familiarity with new theories and approaches. Since everywhere in the world comparative literature involves
teamwork (comprised of experts in comparative literature as well as scholars of national and foreign literatures), to get rid of the present dead-end, more than providing
what is essential to the discipline, experts of the comparative literature and related
disciplines aught to design a curriculum with an interdisciplinary nature and teaching
would not be limited to the presence of experts from one or two departments.
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