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درآمد
کتــاب معرفــی ادبیــات تطبیقــی :گرایشهــا و کاربردهــای نوین1اثــر ســزار دومینگــز
(دانشــیار ادبیــات تطبیقــی و صاحــب کرســی ژان مونــه ،اســپانیا) ،هــان ساســی( ،اســتاد
دانشــگاه در گــروه ادبیــات تطبیقــی دانشــگاه شــیکاگو) و داریــو ویالنــوا( ،اســتاد ادبیــات و
ادبیــات تطبیقــی در دانشــگاه ســانتیاگو دو کامپوســتال ،اســپانیا) در انتشــارات راتلــج ()2015
ترجمــه مســعود فرهمندفــر و روشــنک

منتشــر شدهاســت .ایــن کتــاب در ســال  1399بــا
اکرمــی بــا عنــوان درآمــدی بــر ادبیــات تطبیقــی :جریانهــا و کاربردهــای نویــن در انتشــارات
ســیاهرود در تهــران انتشــار یافتــه اســت .نگارنــده پــس از معرفــی کتــاب ،بــا بحثــی فشــرده
دربــاره چالشهــای مطالعــات مربــوط بــه ادبیــات تطبیقــی و فعالیتهــای صورتگرفتــه در
ایــن زمینــه در کشــورمان ،بــر اســاس کتــاب مــورد بحــث ،پیشــنهادها و راهکارهایــی ارائــه
میدهــد.
معرفی کتاب :ساختار و محتوا
کتــاب دارای یــک پیشــگفتار و نُــه فصــل اســت .چنانکــه در پیشــگفتار اشــاره شدهاســت،
هــر ســه مؤلــف همــه فصلهــای کتــاب را مطالعــه کــرده و در نــگارش آن نقــش داشــتهاند؛
مســئولیت فصلهــای  ،8 ،1و  9بــر عهــده ویالنــوا ،فصلهــای  ،3 ،2و  7بــر عهــده دومینگــز،
و فصلهــای  ،5 ،4و  6برعهــده ساســی بودهاســت (دومینگــز و دیگــران.)24 :1399 ،
نویســندگان ،در پیشــگفتار ،بــا آوردن نمونههــای ادبــی دربــاره مطالعــه تطبیقــی آثــار،
بــا دو رویکــرد مؤلفمحــور و خوانندهمحــور بحــث کردهانــد و بــر اســاس رویکــرد دوم،
Domínguez, C., Saussy, H., & Villanueva, D. (2015). Introducing comparative literature:
New trends and applications. Routledge.
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تأثیــر اثــر ادبــیِ "آینــده" بــر اثــر ادبــیِ "گذشــته" در مطالعــات تطبیقــی را برجســته کردهانــد.
بهجــای واژه "تأثیــر" نیــز واژه "بازنویســی" (در هــر دو معنــای اســتعاری و لفظــی) پیشــنهاد
شدهاســت .در ایــن بخــش ،بهصــورت بســیار فشــرده تعاریــف ادبیــات تطبیقــی و حــدود
و ثغــور آن آورده و بــه بعضــی از محدودیتهــای آن پرداختــه شدهاســت .در ایــن میــان،
بعضــی از چالشهــای ایــن رشــته و بــه بیانــی روشــنتر ،موضوعاتــی از قبیــل "بحــران
ِ
"اروپامحــوری" آن در نیمــه دوم ســده
ادبیــات تطبیقــی" و قضیــه "مــرگ" ایــن رشــته و
بیســتم نیــز مطــرح شدهاســت .پیشــگفتار بــا معرفــی خالص ـهای از ســاختار کتــاب بــه پایــان
میرســد.
در فصــل اول« ،ادبیــات تطبیقــی و آینــده مطالعــات ادبــی» ،مطالعــه ادبــی در چهــار حیطـ 
ـه
علمــی متمایــز شدهاســت« :بوطیقــا یــا نظریــه ادبــی ،نقــد ادبــی ،تاریــخ ادبیــات ،و ادبیــات
تطبیقــی» (دومینگــز و دیگــران .)31 :1399 ،بدیــن ترتیــب ،ادبیــات تطبیقــی ذیــل مطالعــات
ادبــی و در پیونــد بــا آن در کانــون بررســی قــرار میگیــرد .موضوعاتــی کــه در ایــن فصــل
مطــرح میشــوند عبارتانــد از :خاســتگاهها ،تعریــف و آرمانشــهر ،فــراز و نشــیبهای
تاریخــی ،فــراز و نشــیبهای نظــری و ایدئولوژیــک ،بحــران پســامدرن (اظهارنظرهــای رادیکال
بَسـنِت و اســپیواک در مــورد مــرگ رشــته ادبیــات تطبیقــی در اواخــر قــرن بیســتم و اوایل ســده
بیســتویکم ،نقــش خوانشهــای تقلیلگرایانــه از واســازی و ،)...موضوعیــت "پارادایــم
ـه ادبــی و ادبیــات تطبیقــی ،مرکزیــت
ـه نظریـ 
جدیــد" در حــال حاضــر (مباحثــی از قبیــل رابطـ 
ادبیــات ،جهانیشــدن) ،روششناســی تطبیقــی (رهیدهشــدن از بحــران ،جهانیشــدن و
حرکــت بهســوی "میانرشــتگی").
ـه نظریـهای بیناادبــی» ،نظریــه بیناادبــی عمدتـ ًا از
در فصــل دوم« ،ادبیــات تطبیقــی بــه منزلـ 
دیــدگاه دیونیــز دوریشــین ،زیــر ایــن عنوانهــای اصلــی معرفــی شدهاســت :ادبیــات بیناادبــی
چیســت؟ ،نظریــه بیناادبــی بــه منزلــه نقــد مفاهیــم عرفــی ،دو شــاخه از توســعه ادبــی (الگویــی
دوگانــه از روابــط ادبــی شــامل روابــط تکوینــی و همانندیهــای گونهشــناختی ،مبحــث اصلــی
ایــن بخــش اســت) ،میانپــردهای بینافرهنگــی ،بهســوی ادبیــات جهــان ،نظریــه ادبــی پــس از
دوریشــین .ایــن رویکــرد بــا نگاهــی نقادانــه معرفــی و تحلیــل شــده و در نهایــت بهعنــوان
ـته ادبیــات تطبیقــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
عاملــی در ایجــاد نگــرش چندبعدیتــر بــه رشـ 

تاریخچــه
در فصــل ســوم« ،ادبیــات تطبیقــی و ضدیــت بــا اســتعمار» ،بــا نگاهــی بــه
کاربســت مباحــث "پســا -اســتعمار" در ادبیــات تطبیقــی بــه تمایــز میــان دو اصطــاح
"پسااســتعمار" و "ضدیــت بــا اســتعمار" پرداختــه شدهاســت .مباحــث مربــوط بــه مباحــث
ضدیــت بــا اســتعمار زیــر ایــن عنوانهــا آمدهاســت :جایــگاه مقایســه کجاســت؟ ،درسهایــی
از فلســفه تطبیقــی ،پرس ـشهایی بــرای ادبیــات تطبیقــی مذاکــرهای .توضیحــات نویســندگان
در پایــان ایــن فصــل ،در روشنشــدن مباحــث ارتبــاط میــان ادبیــات تطبیقــی و ضدیــت بــا
اســتعمار کمککننــده اســت« :برخــاف بحثهــای معمــول در مطالعــات پسااســتعماری از
چش ـماندازی تطبیقــی (از ســالهای  1990بــه بعــد) ،مــا تصمیــم گرفتهایــم وجــوه مشــترک
ادبیــات تطبیقــی و مطالعــات ضداســتعماری را مطالعــه کنیــم .ایــن بهمعنــای انــکار ربــط و
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اهمیــت مطالعــات پسااســتعماری نیســت؛ برعکــس ،مطالعــات پسااســتعماری در دل مطالعــات
ضداســتعماری جــای گرفتــه اســت  ...بهحاشــیهرفتن زبانهــا بــه نفــع زبانهــای قدرتهــای
اقتصــادی و سیاســی (مثــل زبــان انگلیســی) از مســائلی اســت کــه مطالعــات ضداســتعماری
بــدان میپــردازد و میتــوان آن را از نظــرگاه انتقـ ِ
ـادی ادبیــات تطبیقــیِ مذاکــرهای تلقــی کــرد،
زیــرا [ایــن نــوع ادبیــات تطبیقــی] طرفــدار تکثــر زبانهــا در جامعــه دانشــگاهی اســت و
مخالــف تکزبانیشــدن پژوهشهــای دانشــگاهی» (دومینگــز و دیگــران.)111 -110 :1399 ،
در فصــل چهــارم« ،ادبیــات جهــان بــه منزلــه کنــش تطبیقــی» ،دربــاره ایــن مســائل بحــث
میشــود :دگرگونیهــای ادبیــات جهــان ،گفتوگویــی میــان همترازهــا ،کالس درس و
کتابخانــه ،فرهنگپذیــری و ترافرهنگپذیــری و جهانیشــدن ،محتــوای ادبیــات جهــان .در
ضمــنِ ایــن بحثهــا ،مجموعــهای از نظریــات ،از گوتــه و مارکــس گرفتــه تــا برانــدس،
کازانــوا ،فردریــک جیمســون ،مورتــی و دمــراش ،در کانــون تحلیــل قــرار میگیــرد.
در فصــل پنجــم« ،درونمایههــا و ایماژهــا» ،بــا تأکیــد و تمرکــز بــر اهمیت محتــوا در ادبیات
تطبیقــی ،زیــر عنوانهایــی شــامل ســوءتعبیر درونمایههــا ،ایماژهــای ملــی ،از شــباهت تــا
تفــاوت ،نحــوه خوانــش متــون بــر اســاس محتــوا -بــا درنظرگرفتــن نقــش انــواع بافتهــا -بــا
آوردن نمونههــای عملــی توضیــح داده میشــود .در ایــن میــان خوانــش تنگاتنــگ اهمیــت
میابــد .نمونههایــی از بحــث محتــوا« :واحدهــای درونمایــهای -چــه موضــوع ،اســطوره،
بنمایــه ،نمــاد ،تصویــر ،وهــم ،یــا صناعــت شــناخته شــوند -ســبب انســجام یــک اثــر بــوده
و آن را بــه آثــار دیگــر پیونــد میدهنــد .تشــخیص ایــن واحدهــا بخــش جداییناپذیــر
هــر خوانشــی اســت» (دومینگــز و دیگــران)133 -132 :1399 ،؛ «درونمایهســازی عملیاتــی
بــر معناهــای خفتــه در زبــان ،جامعــه و فرهنــگ اســت کــه توســط نویســندگان و همچنیــن
خواننــده هوشــیار ،الگوهــای تداعــی یــا طــردی را شناســایی

خواننــدگان انجــام میشــود.
میکنــد کــه بــه درونمایههــای اثــر ،نقشــی فعــال در تولیــد معنــای اثــر میدهنــد .بــا ایــن
هــدف ،خوانــش مضمونــی نمیتوانــد بهعنــوان تاریــخ ســاختگیِ اثباتگرایانــه محــض کنــار
گذاشــته شــود» (همــان.)148 :
در فصــل ششــم« ،ادبیــات تطبیقــی و ترجمــه» ،زیــر عنوانهــای (نا)مرئیبــودن ترجمــه،
ترارســانی و ترجمهناپذیــر؟ ،نقــش و اهمیــت ترجمــه در ادبیــات تطبیقــی بررســی شدهاســت.
ـه ایــن مــوارد اســت .در ایــن
افزایــش نقــش ترجمــه ،در مقایســه بــا قــرن نوزدهــم ،از جملـ 
بخــش میخوانیــم« :بســیاری از تأثیرگذارتریــن آثــار هــر ســنتی ترجمههــا هســتند ،نــه
ـخه شــاه جیمــز (،)1611
نوشــتههای "بومــی" .ادبیــات انگلیســی را بــدون کتــاب مقــدس نسـ 
(ترجمــه شــلتن

هزارویــک شــب (ترجمهشــده در  1885 ،1859 ،1706و ،)...دن کیشــوت
1612؛ اســمالِت 1755؛ و ،)..قصههــای پریــان بــرادران گریــم یــا رباعیــات عمــر خیــام
ِ
داوری ادبــیِ
نمیتــوان تصــور کــرد» (همــان .)151 :در ایــن بخــش ،ترجمــه "نوعــی کنــش
تطبیقــی" دانســته میشــود.
«تاریــخ ادبیــات تطبیقــی» فصــل هفتــم را تشــکیل میدهــد .ایــن فصــل بــا اظهــارات
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صاحبنظــران ســنت فرانســوی ادبیــات تطبیقــی در دهههــای آغازیــن قــرن نوزدهــم دربـ 
ـاره
تاریــخ ادبیــات تطبیقــی آغــاز میشــود .همچنیــن ارتبــاط ایــن شــاخه از ادبیــات تطبیقــی بــا
تاریخپژوهــی از نظــر نویســندگان دور نماندهاســت و در سراســر فصــل شــاهد ارجــاع بــه
نظریههــای نویــن تاریخپژوهــی و ارتبــاط آن بــا تاریــخ ادبیــات تطبیقــی هســتیم .در ادامــه،
زیــر ایــن عنوانهـ ِ
ـای اصلــی ،موضوعــات و چالشهــای اساســی ایــن حیطــه مــورد بررســی
قــرار گرفتهاس ـت :چــه میتوانیــم از تاریــخ ادبــی بیاموزیــم؟ ،تجربهگــری بــا تاریــخ ادبیــات
تطبیقــی ،برخــی خدمــات مهــم تاریــخ ادبیــات تطبیقــی کمیتــه (کمیتــه هماهنگکننــده تاریــخ
تطبیقــی ادبیاتهــا در زبانهــای اروپایــی ،در انجمــن بینالمللــی ادبیــات تطبیقــی) ،نقش ـهها،
حاشــیه مرکــزی .در پایــان فصــل نیــز چنیــن نتیجهگیــری شدهاســت:

گرهگاههــا ،شــهرهای
«اگــر آنچــه بهصــورت جهانــی بــه اشــتراک گذاشــته میشــود از جایــگاه ویژگــی بومــی/
منطقـهای /ملــیاش نگریســته نشــود ،هیــچ تاریــخ تطبیقــیِ ادبـیای نمیتوانــد از حــدود ملــی
فراتــر رود و فرایندهــای بیناادبــی را نشــان دهــد» (همــان.)184 :
«مقایســه بیناهنــری» ،بــا ایــن نظــر کــه در فصــل نخســت بــدان اشــاره

فصــل هشــتم،
شدهاســت ،آغــاز میشــود :بنیــان ادبیــات تطبیقــی در قــوه جهانشــمول و اســتفاده
زیباییشــناختی از ایــن قــوه یعنــی ادبیــات تشــخیص داده میشــود (همــان .)185 :همچنیــن
ـه محــاکات و تقلیــد ارســطو ،از ایــن نظــر اخیــر
ـاره نظریـ 
بــر اســاس مطالــب مطرحشــده دربـ 
1
بــرای ســاماندادن بــه مقایســه بیناهنــری اســتفاده میشــود و ســپس از امیلیــا پانتینــی در پاســخ
بــه پرســش کلودیــو گـین 2کــه آیــا مطالعــه روابــط میــان ادبیــات و هنرهــای دیگــر در حیطــه
ادبیــات تطبیقــی اســت ،نقــل میکنــد کــه «ازآنجــا کــه ادبیــات واژهمحــور اســت و پیونــد
هنرهــا مســتلزم بهبیاندرآمــدن ،ادبیــات تطبیقــی حــوزه مناســبی بــرای چنیــن پژوهشهایــی
اســت» (همــان .)187 -186 :ســپس زیــر عنوانهــای روشــنگری متقابــل هنرهــا ،هفــت
هنــر مدرنیتــه ،جابهجایــی ،ابرمتنیــت ،پســاپردازش ،موســیقی و ادبیــات ،ادبیــات و هنرهــای
تجســمی :اِکفراســیس و در آخــر ،پیــش -ســینما ،عمدهتریــن موضوعــات معتنابــه مقایســه
ـه ادبیــات تطبیقــی را در ایــن زمینــه نیــز
بیناهنــری را توضیــح میدهــد و بدینوســیله ،حیطـ 
گســترش میدهــد .در ایــن فصــل دو نمونــه تحلیــل عملــی تصاویــر دنکیشــوت و شکســپیر
نیــز ارائــه شدهاســت.
در فصــل پایانــی یعنــی فصــل نهــم ،بــا عنــوان «بازگشــت ادبیــات» ،بــه عمــده مباحــث و
ـته ادبیــات تطبیقــی مربــوط بــه عصــر حاضــر و تحــت تأثیــر «تکامــل ســریع
چالشهــای رشـ 
جامعــه معاصــر کــه تــا حــد زیــادی بهســبب توســعه حیــرتآور فنــاوری ارتباطــات بهوجــود
آمــده» (همــان ،)240 :زیــر عنوانهــای کهکشــان نوتنبــرگ ،واژه و فنــاوری :بینارســانگی،
ـه آثــار معیــار مــدرن ،خوانــدن
شــفافیت ،نوشــتار ،چــاپ ،کهکشــان اینترنــت ،ســاخت مجموعـ 
و آمــوزش ،ادبیــات و جهانیشــدن ،اخــاق جهانوطنــی پرداختــه میشــود .در آغــاز ایــن
فصــل ،اگرچــه "فرارشــته"بودن ادبیــات تطبیقــی ادعایــی جســورانه تلقــی میشــود ،بهعنــوان
Emilia Pantini
Claudio Guillén
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«هنــ ِر امــر آســتانهای و بینابینــی ،دیپلماســیِ رشــتهها ،فضــای تبــادل ویژگیهــای فرهنگــی»
ـاره بافــت آخرالزمانــی کــه انواعــی
(همــان )215 :در نظــر گرفتــه میشــود .در ایــن فصــل ،دربـ 
از نظریههــای مــرگ و انقــراض ،از مــرگ خــدای نیچــه گرفتــه تــا پایــان تاریــخ فوکویامــا،
مــرگ گذشــته هرولــد پــام ،پایــان زمانهــای دامیــان تامپســون ،و مرگهــای کوچکــی ماننــد
مــرگ مؤلــف بــارت ،و مــرگ ادبیــات تطبیقــی بَســنِت در آن بیــان شــدند ،ســخن گفتــه
میشــود و در ادامــه ،فرضیــه مــرگ ادبیــات تطبیقــی در پیونــد بــا فرضیــه مــرگ ادبیــات-
تحــت تأثیــر چنیــن بافتــی -توضیــح داده میشــود .در مبحــث اروپامحــوری و ادبیــات جهــان،
«دستکشــیدن از اروپامحــوری را بــه نفــع جس ـتوجوی افقهــای وســیعتر ادبیــات جهــان
 ...و کمــک بــه بافتســازی چندفرهنگــیِ دیدگاههــای اروپایــی ،انگلیســی -آمریکایــی،
شــرقی و آفریقایــی» (همــان )241 :و وظیفــه پیــش روی ادبیــات تطبیقــی میدانــد .در
نهایــت در بنــد پایانــی ایــن فصــل چنیــن میخوانیــم« :آمــوزش ادبیــات نقــش بیهمتایــی
در برســاخت شــهروندان کثرتگــرا ،دموکراتیــک و جهانوطــن دارد .در ایــن خصــوص،
بــه احتمــال فــراوان ،همانطــور کــه اِد آ ِهــرن 1و آرنولــد ویناســتاین 2میگوینــد« :ادبیــات
ـته انســانگرایانهای اســت کــه ظرفیــت و آمادگــی مواجهــه بــا ایــن
تطبیقــی مســلم ًا تنهــا رشـ 
چالــش آموزشــی و ایدئولوژیــک را دارد» (همــان.)246 :

چالشهای رشته ادبیات تطبیقی در ایران؛ کارکرد درآمدی بر ادبیات تطبیقی
دربــاره وضعیــت رشــته ادبیــات تطبیقــی در ایــران ،پژوهشهایــی صــورت گرفتهاســت
کــه بــا مــرور گزیــدهای از آنهــا ،میتــوان بــه چالشهــای کنونــی و پیــش روی ایــن رشــته
پــی بــرد .در یکــی از نخســتین مقــاالت« ،عــدم آشــنایی کامــل بــا بافــت فرهنگــی اجتماعــی
تحــوالت نظــری ادبیــات تطبیقــی»« ،شــتابزدگی و رشــد ناگهانــی ادبیــات تطبیقــی در ایــران،
بــدون برنامهریــزی جامــع و علمــی و بــدون تأمیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز» (انوشــیروانی،
 )35 :1389مهمتریــن مــوارد آســیبهای ادبیــات تطبیقــی در ایــران دانســته شدهاســت.
ـه اخیــر
ـه دانشــگاهی مصــوب در کشــور ،اشــکاالت مطرحشــده در مقالـ 
نگاهــی بــه دو برنامـ 
را تأییــد میکنــد« .ادبیــات تطبیقــی (فارســی و عربــی)» بهعنــوان گرایشــی در رشــته زبــان
و ادبیــات فارســی در مقطــع کارشناســی ارشــد در دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان در تاریــخ
 86/8/8تصویــب شــد کــه نگاهــی بــه دروس اصلــی ایــن گرایــش نشــان میدهــد هیــچ
درک روشــنی از ادبیــات تطبیقــی در ایــن برنامــه لحــاظ نشدهاســت .بدیهیبــودن موضــوع و
فقــدان نــوآوری؛ عــدم آشــنایی بــا تعریــف ،نظریههــای جدیــد ،و قلمــرو پژوهــش در ادبیــات
تطبیقــی؛ ناآگاهــی از چیســتی و ماهیــت ادبیــات تطبیقــی؛ ناآشــنایی بــا منابــع معتبــر علمــی و
ورود افــراد غیرمتخصــص بــه قلمــرو ادبیــات تطبیقــی از جملــه مهمتریــن مــواردی اســت کــه
در مقالــه «فقــدان روش پژوهــش در مطالعــات تطبیقــی ادبیــات عربــی و فارســی» (زینیونــد،
برنامــه گرایــش "ادبیــات

 )1391آمدهاســت و در ایــن برنامــه دیــده میشــود .امــا بررســی
رشــته زبــان و ادبیــات فارســی در مقطــع کارشناســی ارشــد (مصــوب وزارت

تطبیقــی" در
Ed Ahearn
Arnold Weinstein
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عتــف در  86/9/11و بازنگریشــده در  )93/6/16نشــان میدهــد کــه ،بهرغــم وجــود ایــن
ایــراد کــه ادبیــات تطبیقــی در آن همچنــان گرایــش محســوب شــده ،انتخــاب ســرفصلهای
ـه «بررســی انتقــادی مقــاالت
دروس اصلــی در آن ،مطابــق موازیــن علمــی بودهاســت .در مقالـ 
ـه هشــتاد» (علــویزاده )1394 ،کــه حاصــل بررســی صــد
ادبیــات تطبیقــی در ایــران در دهـ 
مقالــه در موضــوع ادبیــات تطبیقــی اســت ،مــواردی از قبیــل «فقــدان بنیــان نظــری ،پایبندنبــودن
بــه نظریــه و بدفهمــی آن یــا درک ناقــص از آن» (همــان )6 :در مقــاالت حیطــه ادبیــات تطبیقــی
در ایــران نشــان داده شدهاســت و بــه نبــود پیشزمینــه مناســب بــرای ایجــاد رشــته ادبیــات
تطبیقــی در ایــران نیــز اشــاره شدهاســت .اســتفادهنکردن از منابــع نظــری و فقــدان بنیــان
نظــری و روششــناختی و همچنیــن عــدم اســتفاده از منابــع نظــری اصلــی و جدیــد ،از جملــه
مــواردی اســت کــه در ایــن پژوهــش در مــورد مقــاالت مربــوط بــه ادبیــات تطبیقــی در دهــه
هشــتاد بــه آنهــا اشــاره شدهاســت.

گــروه ادبیــات تطبیقــی در فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی و همچنیــن مجلــه ادبیــات
تطبیقــی در ایــن گــروه در ســال  1389بهمنظــور «پــر کــردن خألهــای نظــری و روششناســی»
(انوشــیروانی )4 :1389 ،در زمینــه ادبیــات تطبیقــی تأســیس شــد .بررســی مجموعــهای از
ســرمقالههای مجلــه ادبیــات تطبیقــی بــه قلــم علیرضــا انوشــیروانی بــا عنوانهــای
«چالشهــای ادبیــات تطبیقــی در ایــران» (« ،)1389چشــمانداز ادبیــات تطبیقــی در ایــران»
(« ،)1393شــکوفایی ادبیــات تطبیقــی در ایــران» (« ،)1394ادبیــات تطبیقــی و مطالعــات
بینرشــتهای» ( ،)1395و «نقــش تعاملــی در ادبیــات تطبیقــی» ( )1395مجموعــهای از
رشــته دانشــگاهی را در ایــران نمایــان میســازد کــه بعضــی از مهمتریــن

ضعفهــای ایــن
آنهــا عبارتانــد از :فقــدان پشــتوانه قــوی نظــری و برنامهریــزی منســجم ،غفلــت از ماهیــت
بینارشــتهای ادبیــات تطبیقــی ،شــتابزدگی و فروکاســتن ایــن رشــته بــه گرایــش و چنــد درس،
فقــدان ســاختار و برنامــه علمــی و آموزشــی منســجم و روزآمــد ،نیــروی انســانی متخصــص و
دسترســی بــه منابــع علمــی.
ترجمه درآمدی بر ادبیات تطبیقی :کارکردها و راهکارهای آن در ایران
چنانکــه در بخــش قبــل دیدیــم ،عمــده چالشهــای ادبیــات تطبیقــی در ایــران در دو
بخــش خالصــه میشــود؛ یکــی ناآشــنایی بــا نظریههــا و دیگــری تعریفنشــدن سیســتم و
نظــام اســتاندارد علمــی و دانشــگاهی بــرای ایــن رشــته در ایــران .آشــکار اســت کــه نخســتین
مرحلــه آشــنایی بــا نظریههــا ،از طریــق ترجمــه میســر میشــود؛ درنتیجــه نخســتین راهــکار
بــرای بهبــود و گســترش ادبیــات تطبیقــی در ایــران ،بهراهافتــادن جنبــش ترجمــه ،بــه شــکلی
نظاممنــد و از طریــق ترجمــه متــون اصلــی در ایــن زمینــه خواهــد بــود .تأســیس ایــن رشــته در
نظــام دانشــگاهی ایــران بــا پرهیــز از شــتابزدگی و بــا لحــاظ حداکثــری اســتاندارد ،اقدامــی
ضــروری در آمــوزش و گســترش ایــن رشــته در ایــران بهشــمار میآیــد .چنانکــه مؤلفــان
کتــاب درآمــدی بــر ادبیــات تطبیقــی نیــز اشــاره کردهانــد (دومینگــز و دیگــران ،)23 :1399
طــی بیســت ســال قبــل از انتشــار کتــاب یادشــده ،کتــاب راهنمایــی در زمینــه ادبیــات تطبیقــی،
بهطــور مســتقل بــه زبــان انگلیســی منتشــر نشدهاســت .ایــن کتــاب دربرگیرنــده اصلیتریــن
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موضوعــات و چالشهــای ادبیــات تطبیقــی اســت و موضوعــات گوناگونــی را در ادبیــات
تطبیقــی ،از گذشــته تــا آینــده پیــش روی آن ،شــامل میشــود .صاحبنظــران ،کتابهــا و
مقالههایــی کــه در ایــن کتــاب بــه آنهــا پرداختــه شدهاســت ،مهمتریــن منابــع ایــن رشــته
و مباحــث مطرحشــده در آن اساســیترین موضوعــات آن بهشــمار میآیــد .ترجمــه آثــاری
کــه در ایــن کتــاب معرفــی شــده یــا دربــاره آنهــا بحــث شدهاســت ،میتوانــد بخــش
عمــدهای از خألهــای نظــری در زمینــه ادبیــات تطبیقــی در ایــران را پُــر کنــد.
در ایــن کتــاب جابهجــا از ادبیــات تطبیقــی بهعنــوان "رشــته"ای دانشــگاهی ســخن
گفتــه میشــود و بیشــتر بحثهــای آن بــه وضعیــت ایــن رشــته در نظــام دانشــگاهی مربــوط
میشــود .اســتقرار ادبیــات تطبیقــی بهعنــوان رشــتهای دانشــگاهی بــر اســاس مجموعــهای
از اســتانداردهای بینالمللــی ،چنانکــه نوئامــی شــارلوت فوکــوزاوا و کریســتین هــوارد 1در
مــرور خــود بــر ایــن کتــاب اشــاره کردهانــد ،از جملــه مــواردی اســت کــه کتــاب یادشــده
زمینههــای آن را ایجــاد میکنــد (فوکــوزاوا و هــوارد .)6 :2015 ،افــزون بــر ایــن ،نقــش
"انجمــن بینالمللــی ادبیــات تطبیقــی" و کمیتههــای آن در ایــن کتــاب برجســته شدهاســت
و نشــانگر آن اســت کــه ارتبــاط بــا مراکــز دانشــگاهی پیشــرفته و انجمــن یادشــده در
استانداردســازی و توســعه جایــگاه علمــی و دانشــگاهی ایــن رشــته میتوانــد مؤثــر باشــد.
در فصــل نخســت کتــاب ،چنانکــه در بخــش معرفــی آورده شــد ،بــرای مطالعــات ادبــی
چهــار حیطــه در نظــر گرفتــه شدهاســت :بوطیقــا یــا نظریــه ادبــی ،نقــد ادبــی ،تاریــخ ادبیــات
و ادبیــات تطبیقــی .بــا توجــه بــه وضعیــت مطالعــات ادبــی در کشــورمان ،میتــوان ادعــا کــرد
بهرغــم ضعیفشــدن هژمونــی خوانشهــای ســنتی در حیطــه مطالعــات ادبــی ،وضعیــت
پژوهشهــای مــدرن ،بــا وجــود بعضــی تجربههــای موفــق ،چنــدان مناســب نیســت .در
مــورد بوطیقــا و نقــد ادبــی ،نگاهــی بــه مجموعــهمقــاالت نخســتین همایــش ملــی نظریــه و
نقــد ادبــی کــه در ســال  1389برگــزار شــد ،نشــاندهنده دسـتآورد انــدک نظــام دانشــگاهی
در ایــن زمینــه اســت .یادداش ـت نقادانــه دبیــر ایــن همایــش دربــاره کاســتیهای نقــد ادبــی
در ایــران نیــز ایــن ادعــا را تأییــد میکنــد (فتوحــی .)17 -12 :1390 ،نتایــج بررســی مقــاالت
منتشرشــده در فصلنامــه نقــد ادبــی (متعلــق بــه انجمــن نقــد ادبــی ایــران) نیــز مؤیــد چنیــن
مقالــه منتشرشــده در یــک دوره

وضعیتــی اســت .در بررســی ســردبیر ایــن مجلــه ،در 336
دهســاله شــامل  39شــماره تــا ســال  ،1396نتایــج ناامیدکننــدهای بهدســت آمدهاســت .ســهم
ناچیــز نوشــتار نظــری و تحلیلــی ،قرارگرفتــن اکثریــت مقــاالت در قالــب "نقــد آموزشــی"
یــا "تمریــن نقــد" از جملــه مهمتریــن مــواردی اســت کــه در ایــن بررســی نقادانــه عنــوان
شدهاســت (فتوحــی .)11 -7 ،1396 ،در زمینــه مطالعــات مربــوط بــه تاریــخ ادبیــات در
کشــورمان نیــز بررســیها نشــان میدهــد کــه رونــد الگوبــرداری از نمونههــای غربــی و
اســتفاده از نظریههــای نویــن در مطالعــات مربــوط بــه تاریــخ ادبیــات ،بســیار ُکنــد بودهاســت.
ایــن معضــل حتــی در طــرح جامــع «تاریــخ ادبیــات فارســی» بــه سرپرســتی یارشــاطر نیــز
Fukuzawa, N.C. & Howard, C.
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دیــده میشــود (فرهمندفــر و شــاکری .)209 :1398 ،در نتیجــه ،بــا توجــه بــه چنیــن وضعیتــی،
میتــوان گفــت هرگونــه کوششــی در تقویــت ادبیــات تطبیقــی در ایــران در جهــت تقویــت
مطالعــات ادبــی در کشــورمان و پُرکــردن خألهــای نظــری در ایــن زمینــه خواهــد بــود.
منابع
انوشــیروانی ،علیرضــا« .)1389( ،آسیبشناســی ادبیــات تطبیقــی در ایــران» .ویژهنامــۀ ادبیــات تطبیقــی،
فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی ،شــماره  ، 2/1پیاپــی .55 -22 ،3
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فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی ،شــماره  ، 2/5پیاپــی .8 -3 ،10
ـــــــــــــــــــــ« .)1394( .شــکوفایی ادبیــات تطبیقــی در ایــران» (ســرمقاله) .ویژهنامــۀ ادبیــات تطبیقــی،
فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی ،شــماره  ،1/6پیاپــی .5 -3 ،11
ـــــــــــــــــــــ« .)1395( .ادبیــات تطبیقــی و مطالعــات بینرشــتهای» (ســرمقاله) .ویژهنامــۀ ادبیــات
تطبیقــی ،فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی ،شــماره  ،1/7پیاپــی .6 -2 ،13
ـــــــــــــــــــــ« .)1395( .نقــش تعاملــی در ادبیــات تطبیقــی» (ســرمقاله) .ویژهنامــۀ ادبیــات تطبیقــی،
فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی ،شــماره  ،2/7پیاپــی .6 -3 ،14
دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان .)86/9/11( ،مشــخصات کلــی ،برنامۀ درســی و ســرفصل دروس دورۀ کارشناســی
ارشــد در رشــتۀ زبــان و ادبیــات فارســی ،گرایــش زبــان و ادبیــات فارســی (فارســی -عربــی).
ترجمــه مســعود
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فرهمندفــر و روشــنک اکرمــی .تهــران :انتشــارات ســیاهرود.
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فتوحــی ،محمــود« ،)1390( ،نامــه نقــد» ،مجموع ـ ه مقــاالت نخســتین همایــش ملــی نظریــه و نقــد ادبــی در
ـه کتــاب( .اگــر کتــاب اســت ،عنــوان کتــاب و اگــر مجلــه اســت عنــوان مجلــه ایتالیــک
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فرهمندفــر ،مســعود؛ شــاکری ،عبدالرســول« .)1398( ،رویکردهــای نویــن در تاریــخ ادبیاتنــگاری» ،تاریــخ
ادبیــات ،دوره دوازدهــم ،شــماره .215 -195 ،2
ـته زبــان و
وزات علــوم تحقیقــات و فنــاوری ،شــورای عالــی برنامهریــزی آموزشــی .)1393/6/16( ،برنامــه رشـ 
دوره کارشناســی ارشــد.
ادبیــات فارســی ،گرایــش ادبیــات تطبیقــی ،
Domínguez, C., Saussy, H., & Villanueva, D. (2015). Introducing comparative literature: New trends and applications. Routledge.
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Fukuzawa, N.C. & Howard, C. (2015), Book Review of Introducing Comparative
Literature: New Trends and Applications, César Domínguez, Haun Saussy, and Darío
Villanueva. New York: Routledge, 2015. £24.99. ISBN: 9780415702683, available
at http://www.occt.ox.ac.uk/cct-review?page=5, 2 November 2020.
عبدالرسول شاکری؛
 ســازمان مطالعــه و، پژوهشــکدۀ تحقیــق و توســعۀ علــوم انســانی،اســتادیار زبــان و ادبیــات فارســی
. ایــران، تهــران،)تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاهها (ســمت
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Introducing Comparative Literature: New Trends and Applications.
César Domínguez, Haun Saussy, and Darío Villanueva. New York: Routledge,
2015. £24.99. ISBN: 9780415702683.
Persian translation by Masoud Farahmand-far and Roshanak Akrami, Siahroud Publishing in Tehran, Iran.
Abstract
Introducing Comparative Literature: New Trends and Applications by César Domínguez ( Associate Professor of Comparative Literature and Jean Monnet Chair at the
University of Santiago de Compostela, Spain), Haun Saussy (Professor in the Department of Comparative Literature at the University of Chicago) and Darío Villanueva (Professor of Literary Theory and Comparative Literature at the University
of Santiago de Compostela, Spain), Routledge (2015), was translated in Persian by
Masoud Farahmandfar and Roshanak Akrami and Published by Siahroud Publishing
in Tehran. In this article, the book is introduced and then, with an intensive discussion
about the challenges of comparative literature studies and activities in this field in
Iran, based on the book, suggestions and solutions are presented.
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