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1. Introduction 

    The evolution of comparative literature towards interdisciplinary 

approaches, putting together literature and other disciplines and 

sciences and the widespread importing of critical theories and other 

theoretical discourses into the field of comparative literature, 

developed important turns in comparative literature and its methods 

and approaches, and expanded its area considerably. But on the other 

hand, it also brought new issues and conflicts in this field; particularly 

from the late 19th and early 20th centuries, differences of opinions 

intensified. Following these debates and conflicts, the comparative 

literature, which had just emerged from the crisis of theory and 

method, faced another crisis: the crisis of identity. This new crisis was 

the result of many theories in this field and forgetting how these 

theories should be used in the analysis of literary works and how to 

distinguish between comparative literature as an independent 

academic discipline and other disciplines. In this article, the author 
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first tries to clarify the concept of interdisciplinary and its necessity in 

literary studies and provides a clear understanding of the differences 

between the traditional approach of this theory and its 

interdisciplinary turns in the present age by examining the 

interdisciplinary developments of comparative literature. Then, he 

investigates the concept of identity crisis in the comparative literature, 

explains its causes and tries to show the necessity of systematic and 

practicality of these studies, considering the scientific and logical 

boundaries between disciplines. 

 

2.Methodology  

     To answer the main problem of this research, we first define 

interdisciplinary studies, their causes and the necessity of 

interdisciplinary approaches in different studies, especially literary 

studies. In the second stage, we present a perspective of the history of 

comparative literature studies, its theoretical and methodological 

developments, from traditional French influences to critical theorists' 

reactions to this approach and then we explain the necessity of 

interdisciplinary turns in the comparative literature. What is important 

is placing literature alongside other disciplines and sciences in the 

field of comparative literature to achieve the practical purposes of 

interdisciplinary literary studies. Paying attention to this issue clarifies 

what is discussed in the third part of this paper: Examining the 

systematic theoretical and methodological frameworks for combining 

different disciplines and methods and finally putting them in a new 

structure. 

 

3.Discussion 

    The evolution of comparative literature towards interdisciplinary 

approaches and the widespread arrival of critical theories and other 

theoretical discourses into the field of comparative literature 

developed important turns in comparative literature and its methods 

and approaches and expanded its area considerably. Traditional 
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studies of comparative literature, both the influential study of the 

French school and parallel American studies, made their way to a 

variety of postmodern theories. Thus, comparative literature examines 

the relationship between literature and other sciences and disciplines, 

especially arts such as music, architecture, cinema, mass media, etc., 

which can be placed next to literature. On the one hand, the expansion 

of the realm of comparative literature solved the problem of limitation 

in this field but on the other hand, it created new issues. Following 

these debates and conflicts, the comparative literature, which had just 

emerged from the crisis of theory and method faced another crisis: the 

crisis of identity. This new crisis was the result of many theories in 

this field and forgetting how these theories should be used in the 

analysis of literary works and how to distinguish between comparative 

literature as an independent academic discipline and other disciplines. 

In other words, although comparative literature in its new sense was 

able to free itself from being limited to the study of sources and 

influences and achieve a wider system of studies, according to some 

critics this system was not well defined. This added the ambiguity of 

the field of comparative literature in terms of the independent 

academic institution. This crisis is intensified when the issue of 

adaptation, which should be at the center of the study of comparative 

literature, is neglected. Conducting interdisciplinary studies in various 

fields requires a thoughtful and systematic process and the essential 

differences between the various disciplines must be taken into 

account. Here are some key questions to keep in mind: Have we done 

an interdisciplinary research in comparative literature by juxtaposing 

the topics and methods belonging to the two disciplines? How can a 

comparatist establish a fruitful interaction between literature and other 

scientific and artistic fields? In such a way these studies achieving the 

ultimate goals of interdisciplinary studies of comparative literature do 

not ignore the differences of the disciplines and lead the researcher to 

a comprehensive and deep understanding of the subject matter. Is 

there a systematic way to combine different disciplines and their 

methods, and finally put them in a new structure? 
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4. Conclusion 

    To carry out a systematic interdisciplinary study in the field of 

comparative literature, we need to use the logical methods and 

abilities of other sciences and scientific fields to be able to address the 

concerns of literary research. Our definition of interdisciplinary 

studies and its methodology should be in accord with the principal 

objectives of interdisciplinary research. Therefore, it is necessary to 

make fundamental revisions in clarifying the definition, application, 

methodology and goals of interdisciplinary approaches in the field of 

comparative literature studies. On the other hand, using the 

interdisciplinary approaches in the study of comparative literature 

does not mean the loss of its independent methodology and identity, 

rather, it means creating a bridge between literature and other 

disciplines to enrich literary comparative studies. As much as 

restricting literary studies and separating literature from other 

scientific and cultural fields are dangerous and disadvantageous for 

the achievements of literary research, the unsystematic and 

nonfunctional expansion of interdisciplinary studies in the field of 

literature leads unjustified and biased analyses. 

Also, considering the adjacency of the nature of different disciplines 

in an interdisciplinary study is necessary to achieve the scientific and 

desired results. It is therefore clear that simply addressing the 

interdisciplinary approach in the comparative literature is not adequate 

to create a relationship between the literature and other scientific and 

artistic fields but it is also significant how to deal with these studies 

and to consider the different capabilities of interdisciplinary studies in 

different fields. 

Keywords: comparative literature, interdisciplinarity, 

interdisciplinary studies of comparative literature, identity crisis. 
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تطبیقی ادبیّات نشریۀ  

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 0011پاییز و زمستان، پنجمو  بیستشمارة  ،سیزدهمسال 
 

 و آن شناسیروش یکردهایرو ،یقیتطب اتیادب ایرشتهانیم مطالعات
 « یقیتطب اتیادب هویّت بحران

  0هزادیعلو سادات فرزانه

 چکیده

های ادبی قادر است تا ای ادبیات تطبیقی، به عنوان یک رهیافت نوین در تحلیل و بررسیرشتهمطالعات میان

با سایر را های جدید فکری و برقراری رابطۀ ادبیات با رها ساختن ادبیات از انزوا، زمینۀ گشودن افق

همچنین، بسیاری از  ؛فرهنگی فراهم آورد شناسی، هنر و مطالعاتهای علوم انسانی از جمله زبانرشته

شود. کند و منجر به غنا، تنوع و گسترش حوزۀ مطالعات ادبی میتنگناهای مطالعات علمی را بر طرف می

و ضرورت توجه به آن در  ایرشتهکوشد تا پس از بررسی مفهوم میاندر این جستار، نگارنده نخست می

سنتی این  ای ادبیات تطبیقی، درک روشنی از تفاوت رویکردرشتهمطالعات ادبی، با بررسی تحوالت میان

که به  هویّتسپس به بررسی مفهوم بحران  ،ای آن در عصر حاضر ارائه دهدرشتههای میاننظریه و چرخش

کند و پردازد، علل آن را تبیین میشود، میهای مختلف به حوزۀ ادبیات تطبیقی مطرح میدنبال ورود نظریه

ای در ادبیات تطبیقی، رشتههای میانمند برای بررسیهای صحیح و نظامشد تا با بررسی چارچوبکومی

های علمی و منطقی میان مند بودن و کاربردی بودن این نوع مطالعات را با حفظ مرزبندیضرورت نظام

 ها را نشان دهد.رشته

ای ادبیات تطبیقی، بحران رشتهنای، مطالعات میارشتهادبیات تطبیقی، میان: های کلیدیواژه
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 مهمقدّ .0 

ای و قرار دادن ادبیات رشتهتحول ادبیات تطبیقی و حرکت به سوی رویکردهای میان      
های نظری ها و علوم و نیز ورود گستردۀ نظریات انتقادی و سایر گفتماندر کنار سایر رشته

ها و ریان ادبیات تطبیقی و روشهای مهمی در جبه قلمرو ادبیات تطبیقی، چرخش
رویکردهای آن ایجاد کرد و به قلمرو آن وسعت چشمگیری بخشید، اما از سوی دیگر، 

ویژه از اواخر هایی در این حوزه را نیز به همراه داشت؛ بهها و جدالمسائل تازه و کشمکش
. به دنبال این باره شدت گرفتها در ایناختالف عقاید و دیدگاه 51و اوایل قرن  01قرن 
ها، ادبیات تطبیقی که به تازگی از بحران نظریه و روش رهایی یافته بود ها و کشمکشبحث

. بحران جدید در حوزۀ ادبیات تطبیقی حاصل هویّتبحران به بحران دیگری دچار شد: 
ها چگونه باید کردن این نکته بود که از این نظریهها در این حوزه و فراموشکثرت نظریه

توان بین ر تحلیل و تطبیق آثار ادبی بهره گرفت و با گسترۀ جدید این حوزه، چگونه مید
ها، تفاوت و تمایز قائل ادبیات تطبیقی به عنوان یک رشتۀ مستقل دانشگاهی و سایر رشته

ای، علل ایجاد آن و رشتهشد. برای پاسخ به این سوال، نخست به تعریف مطالعات میان
ای در مطالعات مختلف به ویژه مطالعات ادبی با رشتهکردهای میانضرورت توجه به روی

مرحلۀ دوم این جستار، نمایی از تاریخچۀ مطالعات در پردازیم. ای میرشتهرهیافت میان
تی تأثیر و تأثری شناسانۀ آن را از مطالعات سنّتحوالت نظری و روش  ،ادبیات تطبیقی

پردازان به این رویکرد، در پیش روی خواننده نظریههای انتقادی واکنشتا  گرفته فرانسوی
ای در ادبیات تطبیقی را مورد تبیین قرار رشتههای میانو ضرورت چرخش یمکنترسیم می

 . یمدهمی
ونه در حوزۀ ادبیات تطبیقی، چه که در این میان بسیار اهمیت دارد آن است که چگآن

های محدود این م و رها کردن آن از مرزبندیها و علودادن ادبیات در کنار سایر رشتهقرار
تواند در عین حفظ استقالل روشی و ماهیت مستقل ادبیات، اهداف کاربردی رشته، می

در یک دوره، بنا به اشارۀ ولک ای ادبیات را نیز تحقق بخشد. اگر رشتهمطالعات میان
وضوع و روش، درک های تصنعی در زمینۀ مبحران ادبیات تطبیقی به دلیل وجود مرزبندی

: 0171و  585-512: 0121ولک،  ر.ک:گرایی بود )مکانیکی از منابع و گرایش به ملی
حل این بحران، چگونه ادبیات تطبیقی را به اکنون باید به این موضوع بپردازیم که (، 12-0

دچار کرد. توجه به  ،هویّتپردازان این حوزه، به سوی بحران دیگری، بحران زعم نظریه
، بدان پرداخته شده است، روشن چه را که در بخش سوم این جستارنموضوع، آ این
ها و مند برای ترکیب رشتهشناسانه نظامهای نظری و روشچهارچوبکند: بررسی می

 ها در یک ساختار تازه. ها، تلفیق و در نهایت حل آنهای برگرفته از آنروش
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وارد اشاره کرد: علیرضا انوشیروانی در سرمقاله توان به این مپژوهش حاضر می پیشینۀدر     
(، به طور مختصر به بحث دربارۀ 0115« )ای ادبیات تطبیقیمطالعات بینارشته»خود با عنوان 

کند. های انجام گرفته در این حوزه را معرفی میپردازد و پژوهشرابطۀ ادبیات و هنر می
فرهنگی تا مطالعات -های تاریخیپژوهش ادبیات تطبیقی از»وند در پژوهشی با عنوان زینی
مند در ادبیات تطبیقی های روش(، به نقد و تحلیل چگونگی پژوهش0115« )ایرشتهمیان

های پرداخته است و برای تحلیل کمی و کیفی استنادهای پژوهش، برخی از پژوهش
و نعمتی در  پورتطبیقی این حوزه را مورد نقد و ارزیابی و استناد قرار داده است. رضوی

( حصرگرایی، ظاهرگرایی و 0115« )ایرشتهبررسی ادبیات تطبیقی و مطالعات میان»مقالۀ 
دانند که کارایی و اثربخشی مطالعات تطبیقی را هایی میهای توصیفی را از آسیبمقایسه

با تأکید بر مسئله آن است که حاضر ضرورت اصلی مقالۀ دهند. در ادبیات کاهش می
از  را ایکوشد تا درک تازهدر ادبیات تطبیقی و بررسی علل آن، می تهویّبحران 

 ای ادبیات تطبیقی ارائه دهد. رشتهمندی مطالعات میانروش
 

 بحث و بررسی.2

 ایرشتهتعریف میان.2-0   
، اعضای شورای پژوهش علوم اجتماعی 0151ای را اولین بار در دهۀ رشتهاصطالح میان    

ای توجه رشتهدر این تاریخ است که به تدریج از زوایای مختلف به بحث میان به کار بردند.
ای در عمل، مطلوبیت عام رشتهشد. با وجود این، کمتر از سه دهه است که مطالعات میان

له یا ئای، فرایند پاسخ دادن به سؤال، حل مسرشته(. مطالعات میان5111یافته است )التوسا، 
توان به قدر کفایت با یک رشته یا یچیده و گسترده است که نمیپرداختن به موضوعی پ

 که بیشتر مسائل مهم دالیل چندگانهآنجاییشگاهی و آکادمیک بدان پرداخت. ازحرفۀ دان
تر از مسائل و اندازها را برای درک جامعای از چشمای، دامنهرشتهدارند، مطالعات میان

ای، یک پدیده یا رشته(. رویکرد میان1: 0118ام، کند )کالین و ویلیها فراهم میچالش
های موضوع علمیِ مرتبط با یک رشتۀ خاص را با استفاده از مبانی، تجارب و مهارت

ند )خورسندی کهای علمی دیگر بررسی و مطالعه میروشی و آزمایشگاهی رشته یا رشته
 (. 75: 0187طاسکوه، 

 گراییهای تخصصنارسایی. 2 -2
های ها و کاستیای رویکردی است که پس از آشکار شدن ضعفرشتهات میانمطالع    

(. 17: 0187های ریز ضرورت یافته است )برزگر، تخصصی و شعبه شعبه شدن علم به رشته
یعنی رشد و توسعۀ رویکرد روند و جریان مسلط در قرن بیستم، رشد تخصصی 

ای قوت بیشتری یافته رشتهکرد میانهای اخیر توجه به رویای بوده اما در دههرشتهتک
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ها و زیستی و مشارکت میان رشتهای و همرشتهبنای مطالعات میاناست. در اشاره به سنگ
شناسی یک علم در های علمی مختلف و مشروعیت استفاده از مفاهیم و مبانی روشحوزه

آمیز به اعتراض هایها و به دنبال آن واکنشهای علم دیگر، توجه به آسیبحوزۀ پژوهش
 ها و جریان علوم ناب در دورۀ معاصر راهگشا است.تخصصی شدن علوم و دانش

ای شاخهشوند، به طور محض و تکهای ناب که پدیدۀ عصر مدرن محسوب میدانش    
کوشند پردازند و میها میبه مطالعۀ موضوع موردنظر خود به دور از تأثیرات دیگر دانش

نگری در کنار ای ممکن ریز و جزئی کنند. این ریزبینی و جزئیموضوع خود را تا ج
هایی نیز در ها و آسیبدستاوردهای فراوانی که برای انسان مدرن به همراه داشت، نارسایی

ترین این مشکالت از دست دادن نگرش کالن و کلی دربارۀ موضوع مورد پی داشت؛ مهم
راضات و به دنبال آن پیشنهادهایی را در پی ها، اعتمطالعه بود. این نظام معرفتی واکنش

ای در صدد رشتههای میاناند. دانشای از آن جملهرشتههای میانداشت که طرح دانش
هایی جدی شده بود ها موجب آسیبهایی برآمدند که جدایی آنپیوند مجدد دانشی

 (. 51- 50: 0181)نامورمطلق، 
گرایی را موارد زیر ل نارسایی و مشکالت تخصصشاقول و عموزاده نیز برخی از دالی    
 دانند:می

-ها میها موجب تمایل بیشتر آنها به جداشدن از دیگر حوزهتر شدن رشتهتخصصی -0

-گرایی منجر میرود که به زیر تخصصگرایی تا بدانجا پیش میشود. این روند تخصص

نند که درک آنها حتی برای کشود و دانشمندان در این فرایند به مباحث ریزی توجه می
 جوار هم دشوار و حتی غیرممکن است.متخصصان رشتۀ اصلی و هم

گرایی از دیگر مشکالت پیشروی در تخصصی کردن علوم است. هر متخصص مطلق -5
کند. این امر به شیوۀ کار خود را تنها شیوۀ درست یا حداقل بهترین روش مطالعه تلقی می

 های تخصصی داللت دارد. ساختگی بودن مفاهیم در رشته نگری و تا حدودیجانبهیک
گرفتن مسائل کلی و گرایی است. نادیدهگرایی از دیگر مشکالت عمدۀ تخصصتقلیل -1

آور تواند زیانهایی که در دیدرس یک تخصص خاص نیست، میتوجهی به پدیدهبی
توصیف جزئی و غیرجامع  ها، گاهی بهبه عبارت دیگر، عدم توانایی در تلفیق دانش ؛باشد

 (.11-51: 0182شود )شاقول و عموزاده، ها منجر میاز پدیده
 ایرشتهمزایای رویکرد میان. 3 -2

ای، از دستاوردهای علوم مختلف در تحلیل و بررسی رشتهای با رویکرد میاندر مطالعه    
ای ماهیتی بینارشته شود. از طرفی، برخی از مطالعات، طبیعتاًیک موضوع واحد استفاده می

های های حوزهها صرفاً با استفادۀ از رهیافتدارند و رسیدن به نتایج جامع و موجه در آن
پذیر است؛ مانند مطالعات مربوط به محیط طبیعی، علوم شناختی، مطالعات دیگر امکان
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 هایتی که با عنوان نارساییهایی از این قبیل. مشکالمربوط به نقد ادبی و حوزه
های رویکرد نوان ضرورتتواند از منظری دیگر به عگرایی یاد شد، میتخصص

را شامل موارد زیر  ایرشتهبرخی از مزایای مطالعات میانبرزگر ای لحاظ شوند. رشتهمیان
  داند: می

وضوع مورد مطالعۀ علوم مختلف. ساحتی و مانسان موجودی است چندبعدی و چند-0
-ها از منظری به انسان و تولیدات انسانی به طور جزئی میها و تخصصیک از رشتههر

تواند مرزهای بسته و مصنوعی علوم مختلف را به روی ای میرشتهنگرند. مطالعات میان
یکدیگر باز کند و امکان نگاه چندساحتی و چند بعدی به موضوعات مورد مطالعه را 

 فراهم آورد.
ها آگاه شد و ها و تخصصدستاوردهای سایر رشته توان ازای میرشتهبا مطالعات میان -5

های تخصصی غلبه و زمینه ها و یک سونگریها، بر تنگ نظریبا این اطالعات و آگاهی
: 0187های جدید و افزایش دستاوردهای علمی فراهم کرد )برزگر، پردازیرا برای نظریه

17-18 .) 
های های علمی به همکاریمداریشود تا خودای سبب میرشتهحقیقت مطالعات میاندر

های مختلف دانش فراهم گردد.           علمی تبدیل شود و زمینه برای تعامل ثمربخش میان حوزه
ها و برای همۀ ای در همۀ موقعیترشتهگونه تصور شود که مطالعات میانالبته نباید این

و به رسمیت شناخته موضوعات و مسائل کارایی دارد. پس از چند دهه تجربۀ سازمانی 
ای، امروزه در رشتههای مستقل و آکادمیک دانشگاهی در حوزۀ مطالعات میانشدن رشته

های پراکنده اما جدی وجود دارد که ها و مقاومتای، واکنشرشتههای میانبرابر فعالیت
ازند. سعمدتاً سازمانی و روشی هستند و نتایج و اهداف مورد نظر را با ابهاماتی روبرو می

ها و رعایت دقایق از روش ای در عمل، مستلزم دانش فنی، آگاهیرشتههای میانلذا فعالیت
 (.     87: 0188های معرفتی و موقعیتی است )خورسندی طاسکوه، و ظرافت

 ایفرارشته و ایچندرشته ای،رشتهمیان تفاوت میان چند اصطالح:.2-0
 ایای، چندرشتهرشتهاز خلط میان اصطالحات میاندر اینجا الزم است برای جلوگیری     

(multidisciplinary ) ای و فرارشته (transdisciplinary)  در مورد این اصطالحات
 OECD  (Organization for Economic شود. بر اساستوضیحاتی داده 

Cooperation and Development )  ای، عبارت است از مجاورت و تهچندرش
های مختلف، گاهی بدون ارتباط آشکار بین آنها مانند موسیقی، ریاضیات و رشته نشینیهم

ای از گذاشتن سیستمی از اصول برای مجموعهای، عبارت است از بنیانتاریخ. فرارشته
و یا چند رشتۀ مختلف را توصیف ای صفتی است که تعامل میان درشتهها و میانرشته

ها تا وحدت، یکپارچگی و سازماندهی ارتباط سادۀ ایده تواند ازکند. این تعامل میمی
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ها به سوی شناسی و هدایت دادهها، فرایندها، معرفتشناسیمتقابل مفاهیم، روش
سازماندهی تحقیق و آموزش در یک حوزۀ نسبتاً وسیع، گستردگی داشته باشد. گروه 

ها( با ختلف دانش )رشتههای مای، متشکل از افرادی است که در حوزهرشتهمطالعات میان
روی بر هایی که با تالش کارآمد و مؤثر های مختلف و دادهمفاهیم، اصطالحات، روش

 (. 52-52: 0175اند )، تربیت یافتهسازماندهی شده لهئمسیک 
 ای رشتهمطالعۀ ادبیات با رهیافتی میان. 2-5

های مختلف و متنوع را به شادبیات و مطالعات ادبی قلمرو وسیعی است که مجموعه دان    
بر مبنای رهیافتی ترکیبی و  های محدودکننده،گیرد و با عبور از مرزبندیخدمت می

کند. با تحلیل متون ادبی بر مبنای ای، موضوع مورد نظر خود را مطالعه میرشتهمیان
متن فراهم های عمیق معنایی ای امکان بررسی موشکافانه و رسیدن به الیهرشتهرهیافتی میان

ای با اصطالحات، تواند تعامل گستردهای خود میرشتهآید. ادبیات برمبنای توان میانمی
هایی چون ها و حوزهدر رشتههای مختلف های پژوهشمفاهیم، موضوعات و یافته

 شناسی، مطالعات فرهنگی، انواع هنرها، روانشناسی و ... داشته باشد. زبان
ها و حقیق در تعیین مبادالت مابین مطالعات ادبی و سایر حوزهواضح است که ماهیت ت   

شناسی نقش اولیه دارد. بسته به هدف و درک و دریافت گزینش مواد اطالعاتی و روش
واقع، ماهیت یابد. درادبیات بسط و گسترش می گیری تحقیق او، مرزهایمحقق و جهت

باید در کنار ادبیات قرار هایی است که کنندۀ گزینش سایر حوزهیک تحقیق مشخص
هایشان، نیاز به کاربرد بگیرند. در بخشی از مطالعات حوزۀ ادبیات به لحاظ ماهیت و ویژگی

ای است که رشتهای چشمگیرتر است؛ مثالً، نقد ادبی یک حوزۀ میانرشتههای میانرهیافت
علوم اجتماعی،  شناسی، علوم طبیعی، الهیات،هایی مانند زباندر کنار ادبیات از دانش

 کند. ای و روانشناسی استفاده میشناسی، علوم سیاسی، مطالعات رسانهزیست
 ایرشتهادبیات تطبیقی و میان.2-5

ها و دادن ادبیات و سایر رشتهای ادبیات تطبیقی و قراررشتهانآمدن وجهۀ میوجودبه    
های نظری به قلمرو گفتمان علوم در کنار هم و نیز ورود گستردۀ نظریات انتقادی و سایر

ها و رویکردهای آن های مهمی در جریان ادبیات تطبیقی و روشادبیات تطبیقی، چرخش
تی ادبیات تطبیقی، چه ایجاد کرد و به قلمرو آن وسعت چشمگیری بخشید. مطالعات سنّ

 امریکایی، مسیر خود را به (Parallel) مطالعات تأثیری فرانسوی و چه مطالعات همزمان
 مدرن پیش بردند.های پستسمت انواع نظریه

ای ادبیات تطبیقی حاصل دو حرکت عمده در این حوزه رشتهآمدن وجهۀ میانوجودبه    
سی، شنانشانه، هرمنوتیکن بی چوادجدید نقد ی هادیکرر رومینۀ ظهوبود: اوّل، ز

ن ین میاا آمد. درهم افرهنگی فرت مطالعاو جامعهشناسی ، شناسیرهسطووی، اکاروان
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 Edward) سعید، ادوارد لکونه ن رهمچودی بی متعدان ادمنتقددازان و به نظریهپران تومی

Said) ،هومی بابا (Homi Bhabha) ،اکسپیوی اگایاتر (Homi Bhabha) ،هانس برتن 
(Hans Bertens) ،هاچنا لیند (Linda Hutcheon) ، یدینگربیل (Bill Readings) ،

ری بسیاو  ( Fredric Jameson) نیک جیمسودرفر، (Jonathan D. Culler) کالرن جاناتا
تطبیقی ت بیابودند. دوم، ادتطبیقی ت بیاادشتۀ رموختۀ آنشداکه همگی د کرره شاایگر د

جدید ۀ پدیدر صل ساخت. با ظهوبه هم متّرا نسانی م اعلوی هاشتهۀ رکندایر پراجز
عرصۀ وارد تطبیقی ت بیاادب، اد وبر فرهنگ آن تأثیر ن و شدجهانیو چندفرهنگی 

 (.1: 0110 دارد )انوشیروانی،مه ب اداغرق و شرز در هنوی آن شد که بحثهای جدید
 0120پرداز ادبیات تطبیقی، در مقالۀ خود به سال ، نظریه(Henry Remak) هنری رماک    

 Comparative Literature: Its Definition) تعریف و عملکرد ادبیات تطبیقی»با عنوان 

and Function) »ت بیاادتطبیقی مطالعۀ ت بیاتعریفی نوین از ادبیات تطبیقی ارائه کرد: اد
سایر و یک سو ت از بیان ادبط میاروامطالعۀ ص و خار یک کشوی هازمری سوافر

ی سوو ... از ین ، دجتماعیم اعلو، یخرتا، فلسفه، معرفت مانند هنرهاو نش ی داهاوقلمر
را در صلی زۀ احودو تطبیقی ت بیاک از ادما(. تعریف ر22: 0110اده، ز)علویست ایگر د
ت بیان ادبط میاروامطالعۀ و  صخار یک کشوی هازمری سوافرت در ابیادمطالعۀ داشت: بر
بود ینی دنمایانگر تمایز بنیارماک، تعریف دوم معرفت. بخش و نش ی داهاوسایر قلمرو 

 د داشت.جوومریکایی امکتب و نسه افرمکتب ه گااز دیدتطبیقی ت بیان ادکه میا
با ت بیاادمقایسۀ رماک با ارائه این تعریف عالوه بر مطالعه ادبیات در فراسوی مرزها،     

ی بیان انسانی را نیز در حوزۀ ادبیات تطبیقی قرار داد و به ادبیات تطبیقی هاوسایر قلمر
های دانش سایر علوم و حوزه توانست بابخشید که از رهگذر آن میای رشتهماهیتی میان

را از سوی تطبیقی ت بیااد ۀده در حوزگستری هاتلفیقبشری پیوند یابد. او عدم 
دانست و معتقد بود اگر میمیز آطحتیاازه انداز ابیش یار ره و گیکاسردمدارانی چون 

ج نتایو ها هیدگاداشته باشیم، باید دکت رنیا مشادحساسی ی و اندگی فکربخواهیم در ز
ده ستفااقابل دار و به نتایج معنیها و از آنیم ارهم بگذر کنارا بی ت ادتحقیقااز حاصل 

(. رماک امیدوار بود با گسترش موضوعی ادبیات 27)همان: ها برسیم شتهرسایر ای بر
های تحقیقی بتواند ادبیات تطبیقی را از محدودیت و تطبیقی و پیوند آن با سایر زمینه

های متنی و روابط مبتنی بر تأثیر مکانیکی سرچشمه اعتقاد او در نتیجه بررسیانزوایی که به 
 .0و تأثر در مکتب فرانسه ایجاد شده بود، رهایی دهد

های ها و دیدگاههای موضوعی و ورود نظریهبیانیۀ رماک جواز شکستن مرزبندی    
، (Aldridge) آلدریجها به قلمرو ادبیات تطبیقی را صادر کرد. متنوعی از سایر حوزه
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 ،(Journal of Comparative Literature Studies) مطالعات ادبیات تطبیقی مجلهسردبیر 
 باره نوشت: در این

می اکنون همه بر سر این موضوع توافق دارند که ادبیات تطبیقی به معنای مقایسۀ ادبیات قو
یکردهای جدید ادبی است، واقع روشی برای دستیابی به روو ملی نیست. ادبیات تطبیقی در

های تنگ و محدود مرزهای ملی، جغرافیایی، سیاسی و زبانی فراتر روشی که از افق
انسانی و هنرهای زیبا را نیز  های علومجا که روابط بین ادبیات و سایر شاخهرود تا آنمی

گیرد. روش تحقیق در مطالعات ادبیات تطبیقی با روش مطالعات ادبیات ملی میدربر
بیش از یک  تر است؛که در ادبیات تطبیقی موضوع تحقیق گستردهز آنج تفاوتی ندارد،

گیرد. محقق ادبیات میدربر ،آنچه که دانشجو قادر به خواندنش باشدادبیات و درواقع، هر
در مرکز تجاری  که خود را به فروشگاه ملیّت واحدی محدود کند،تطبیقی به جای آن

های هپدید ۀتوان گفت که ادبیات تطبیقی در مطالعپردازد. میبزرگ ادبی به خرید می
های بلکه به ارتباط آن با سایر حوزه رود،ادبی نه تنها از مرزهای ادبیات ملی فراتر می

 ( 2-0: 0121)آلدریج،  .پردازدفکری و هنری نیز می
یقی و مسائل گیری مباحثی پیرامون ادبیات تطبیقی و مطالعات فرهنگی، ادبیات تطبشکل

مربوط به نژادشناسی و جنسیت، ادبیات تطبیقی و رسانه و مطالعاتی از این دست حاصل 
 ای ادبیات تطبیقی است. رشتهتوجه به وجه میان

رویکرد فرانسوی ادبیات تطبیقی نیز که با مطالعات تأثیر و تأثری آغاز شد، با گذشت 
تدریج مسیر خود أثیر و تأثری وارد گشت، بهزمان و بعد از انتقاداتی که بر مطالعات سنتی ت

 .5ای در این حوزه سوق دادرا به سمت رویکردهای تازه
توان در سه دورۀ فرانسه را میدر روند مطالعات ادبیات تطبیقی در نیمۀ دوم قرن بیستم  

هایی است که به بررسی جایگاه ادبیات : شامل پژوهش21دهۀ  -0بندی کرد: زمانی تقسیم
: در این 71دهۀ  -5پردازد؛ قی در اروپا و به طور متمرکز به مطالعات تأثیر و تأثری میتطبی

ر مطالعات ادبیات تطبیقی قرار دهه نظریۀ پذیرش و مقبولیت یک اثر ادبی در محو
ای و مطالعات فرهنگی توجۀ رشته: در این دهه است که مطالعات میان11دهۀ  -1گیرد؛ می

 صرفاًآ، متون ادبی (. به باور کرنه08: 5118آ، کند )کرنهجلب می گران را به خودتطبیق
ک منبع فرهنگی پیچیده به حساب موضوعی برای ادبیات نیستند بلکه ادبیات اساساً ی

متمرکز  های ادبیاتکند که بر گفتمانهای ادبیات تطبیقی توصیه میآید. وی به گروهمی
شود، بررسی کنند. خوانش غیرمتعارف متون د میشوند و موقعیتی را که متن در آن تولی

های مجازی و همکاری در ها، واقعیتهایی مانند تلویزیون، فرامتنمتعارف، توجه به رسانه
گران بسیار سودمند باشد. تواند برای تطبیقمطالعات فرهنگی از اقداماتی است که می

چون هنرهای تجسمی، های مختلف )همامروزه، ما به مقایسۀ محصوالت هنری رشته
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موسیقی، فیلم، ادبیات، گرافیک(، آداب و رسوم فرهنگی در شرق و غرب، مباحث مربوط 
های آن و ها و نشانهها، مد، ریشههای شهری، جوانان و اقلیتبه جنسیت، خرده فرهنگ

 (.  51-11پردازیم )همان: اخالقیات و مباحثی از این دست می

دبیات تطبیقی فرانسه که به طرح مباحث نوین در این حوزه تأکید پردازان اجمله نظریهاز    
به دلیل توجه به حوزۀ  (R. Escarpit) توان به افرادی نظیر رابرت اسکارپیتاند، میکرده

در طرح مسائل  (Y. Chevrel) شناسی ادبی در مطالعات ادبیات تطبیقی، ایو شورلجامعه
ادبی و رابطۀ ادبیات و هنرهای مختلفی چون  هایهای ترجمه، اسطورهمربوط به نظریه

ه دلیل ب ( D. H. Pageaux) سینما، موسیقی، نقاشی، رقص و معماری و دانیل هنری پاژو
و ( semiotics) شناسی، نشانه(intertextuality) های نوین همچون بینامتنیتتوجه به نظریه

های شاخص در ایجاد ه از چهرهادبیات زنان در حوزۀ مطالعات ادبیات تطبیقی اشاره کرد ک
برونل، پیشوا و روسو شوند. رویکردهای نوین در مکتب ادبیات تطبیقی فرانسه محسوب می

 گیرند :ای در نظرمیرشتهای میانهم ادبیات تطبیقی را مطالعه
ادبیات تطبیقی هنر روشمندی است که به بحث در باب تشابهات، تأثیرات و قرابت آثار 

پردازد. های مختلف میها و مکانهای مختلف دانش انسانی در زمانا با گونهادبی با هم ی
)برونل، پیشوا و  .فایدۀ این نوع پژوهش، وصف، فهم و درک هرچه بهتر آثار ادبی است

 ( 071: 0117روسو، 
ها به ویژه ایر علوم و رشتهادبیات با س ۀیب، ادبیات تطبیقی به بررسی رابطبدین ترت  

که  پردازدمیهای جمعی و ... هنری چون موسیقی، معماری، سینما، رسانههای رشته
بین ادبیات و هنر باید به این نکته  ۀدر خصوص رابط قرار بگیرند.ادبیات  در کنارتوانند می

  :اشاره کرد که
که اول این :پردازددرباره ادبیات با سایر هنرها می ادبیات تطبیقی از دو دیدگاه به تحقیق

شود ه داستان یا نمادی مشخص از متن نوشتاری به حوزه هنرهای دیداری وارد میچگون
اش که در اینجا پژوهشگر به دنبال فرایند اقتباس است. نویسنده با کلمه یعنی زبان نوشتاری

و هنرمند با استفاده از ابزار هنری خاص مثل خط و رنگ، صورت و آوا همان مفهوم را 
های برگرفته از آثار ادبی ها و موسیقیی سینمایی و نمایشی یا نقاشیهاکند. اقتباسبیان می

که چگونه مفهوم انتزاعی واحدی چون گنجند. دوم اینهایی میین پژوهشدر زمره چن
شود. شاعر با کلمات مرگ یا شفقت یا ناامیدی و یأس در ادبیات و سایر هنرها متجلی می

کرده است. در چنین  را از همان مفهوم بیان ساز با تراشیدن سنگ، احساس خودو مجسمه
پژوهشگر ادبیات تطبیقی بررسی تأثیر و تأثر نیست بلکه پی بردن به  ۀپژوهشی، وظیف

های متفاوت بیان ادبی و هنری است که در یکی از کلمه و در دیگری از ابزار هنری روش
 ( 2: 0115)انوشیروانی،  .استفاده شده است
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تقریباً مختصری که در زمینۀ ادبیات تطبیقی انجام داده است به رابطۀ ایو شورل در تحقیق   
سازی، سینما/تلویزیون، موسیقی، رقص، معماری هایی مثل نقاشی، مجسمهادبیات با رشته
توانند پردازد که آثار ادبی به عنوان متونی جامع میکند. وی به این نکته میو... اشاره می

توان ها را در خود ادغام کنند. به اشارۀ شورل میاشته باشند و آنترکیبی از تمام هنرها را د
پیوند بین ادبیات و هنرها را بررسی کرد و به این نکته پرداخت که چگونه در یک رابطۀ 

-011: 0182کنند )شورل، متقابل، ادبیات و هنرها مواد اصلی را برای یکدیگر فراهم می
015)1 . 

 ادبیات تطبیقی و بحران در این حوزه ایرشتهرویکرد میان.0- 2-6

وسعت قلمرو ادبیات تطبیقی از یک سو، معضل محدودیت این حوزه را حل کرد اما از     
های نقدی و ای را در این حوزه به وجود آورد. با ورود نظریهسوی دیگر مسائل تازه

 وات که فرانسچنان وسعت یافهای فرهنگی به قلمرو ادبیات تطبیقی این حوزه آنگفتمان
تر از آن است که ادبیات تطبیقی گسترده»، دربارۀ آن نوشت: ( Francois Jostیوست )

اندازی کلی است از ادبیات و دنیای یک رشتۀ دانشگاهی باشد. ادبیات تطبیقی چشم
بینی ادبی و یک نما از جهان فرهنگی که کلی شناسی انسانی، یک جهانحروف، یک بوم

 (01: 0187)باسنت،  «.و قابل درک است
ها، ادبیات تطبیقی که به تازگی از بحران نظریه و روش ها و کشمکشبه دنبال این بحث    

بحران جدید در حوزۀ ادبیات . هویّتبحران به بحران دیگری دچار شد:  ،رهایی یافته بود
 ها در این حوزه و فراموش کردن این نکته بود که از اینتطبیقی حاصل کثرت نظریه

ها چگونه باید در تحلیل و تطبیق آثار ادبی بهره گرفت و تا چه میزان باید در نظریه
ی مستقل برای این حوزه به عنوان یک رشتۀ هویّتای ادبیات تطبیقی، رشتهمطالعات میان

دانشگاهی قائل شد. این مسئله چیزی جز تحیر و سرگردانی دانشجویان این رشته را به دنبال 
عدم تبیین موضوع و انی ولک به وجود بحران در ادبیات تطبیقی به دلیل اگر زمنداشت. 

(، بحران جدید 585: 0121ولک،  ک: .رشناسی مشخص در این حوزه اشاره کرد )روش
های اخیر در این حوزه از منظر وضعیت و شکست تالش هویّتادبیات تطبیقی، بحران 

به بیان دیگر، اگرچه بود. دانشگاهی  مند ادبیات تطبیقی به عنوان یک رشتۀ مستقلنظام
ماندن به ست با گذشت زمان خود را از محدودادبیات تطبیقی در مفهوم تازۀ خود توان

تری از مطالعات دست یابد اما به اعتقاد مطالعۀ منابع و تأثیرات رها سازد و به نظام وسیع
های نظری ادبی و غیر ها و دیدگاهگیری از گفتمانبرخی، این نظام اگرچه به دلیل بهره

در  شد اما به خوبی تعریف نشده بود و همین مسئله به ابهامادبی، گسترۀ وسیعی را شامل می
 برنهایمرچالرز . 1ادبیات تطبیقی از نظر فقدان یک نهاد مستقل دانشگاهی افزود حوزۀ

(Charles Bernheimer)ساله به انجمن ادبیات تطبیقی آمریکا، سومین گزارش ده 
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(ACLA)  ادبیات های آن در قالب یک کتاب با عنوان به همراه پاسخ 0111را در سال
 Comparative Literature in the Age of) گراییتطبیقی در عصر چند فرهنگ

Multiculturalism )  درآورد و در مقدمۀ آن به وجود تشویش و اضطراب در این رشته
انداز تیره و تار آن از منظر حوزۀ کاربردی گرایی مبهم آکادمیک و چشمبه دلیل عینیت

-در یکی از مقاله (Linda Hutcheon) لیندا هاچن (.00-07: 0112اشاره کرد )برنهایمر، 

 Comparative) وضعیت مشوّش ادبیات تطبیقی»های جوابیۀ کتاب برنهایمر با عنوان 

Literature’s Anxiogenicstate) »ویژه از منظر ه را بهنیاز به بازنگری و اصالح این حوز
گیری یک حوزۀ دانشگاهی مستقل ضروری دانست )هاچن، وضعیت سازمانی و شکل

درآمدی انتقادی بر در کتاب خود،  (Susan Bassnett) (. سوزان باسنت111-511: 0112
به این نکته اشاره  ( Comparative Literatue, A Critical Introduction) ادبیات تطبیقی

کنند های مختلف به سمت ادبیات تطبیقی حرکت میاری از محققان از حوزهکرد که بسی
چنین در سال (. هم0: 0111رسند )باسنت، ها در یک نقطۀ واحد به یکدیگر نمیاما آن
منتشر کرد  (Death of a Discipline) مرگ یک رشتهاسپیواک، کتابی را با عنوان  5111

یک رشتۀ در حال مرگ به تصویر کشید )اسپیواک، و در آن ادبیات تطبیقی را به عنوان 
5111 :xiiدر همان سال، هان ساوسی .) (Haun Saussy) ادبیات »ای با عنوان در مقاله

 Comparative  Literature in an Age of) تطبیقی در عصر جهانی شدن

Globalization) » کابوس اجساد باارزشی که از»برای ادبیات تطبیقی و سنت آن، استعارۀ-

 Exquisite Cadavers stitched from fresh) اندهای تر و تازه به هم دوخته شده

Nightmares) » ،(. 1-15: 5112را به کار برد )ساوسی 

از نظر کالر اگر با نگاهی عقالنی و منطقی به این مسئله بنگریم درخواهیم یافت که     
 هایت قلمرو، استفاده از دیدگاهادبیات تطبیقی در کشاکش تحوالت خود به دلیل وسع

، به پیروزی دست یافته است اما اگر از منظر وجود یک ایرشتهنظری و یافتن صبغۀ میان
مستقل برای ادبیات تطبیقی به عنوان یک رشتۀ  هویّتنهاد مستقل یعنی در نظر گرفتن 

ی در این دانشگاهی بنگریم، شکست ادبیات تطبیقی را خواهیم دید؛ زیرا ادبیات تطبیق
(. برای توضیح بیشتر این مسئله 85: 0118زاده، شده است. )علوی هویّتمفهوم دچار بحران 

کند. تأکید اصلی این اشاره می 2انجمن ادبیات تطبیقی آمریکا 0111کالر به گزارش سال 
گزارش بر دو مسئله بود: نخست پافشاری بر این موضوع که ادبیات تطبیقی باید 

که ادبیات تطبیقی باید از کند و صبغۀ جهانی بیابد. دوم آن ی خود را رهااروپامحوری سنت
ادبیات به سمت مطالعۀ تولیدات فرهنگی یا سایر انواع گفتمان، تغییر جهت  ر رویتمرکز ب

چراکه جهانی شدن ادبیات تطبیقی و  ؛دانددهد. کالر، تأکید اول را کامالً موجه می
های فرهنگی معاصر است و هم م بازتاب واقعیترهاشدن آن از اروپامحوری صرف، ه
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های غربی به واسطۀ روابطشان با پاسخی است برای درک این مسئله که چگونه فرهنگ
اند. تأکید دوم نیز به دلیل پذیرش ادبیات به های غیرغربی شناخته و تعریف شدهفرهنگ

های ی ادبی در تحلیل گفتمانهاها و استفاده از تواناییمثابۀ گفتمانی در کنار سایر گفتمان
روانکاوانه، سیاسی، فرهنگی، رسانه و ... در خور تجلیل است. اما تأکید اصلی کالر بر 

شود: هم جهانی شدن و هم فرهنگی ای است که از عمل به این دو پیشنهاد حاصل مینتیجه
هی نیست و بخشد که دیگر شبیه به یک رشتۀ دانشگاشدن به ادبیات تطبیقی ماهیتی می

شود )همان: ها و تولیدات فرهنگی از هر نوع در سرتاسر جهان میشامل مطالعۀ گفتمان
ها و ی ادبیات تطبیقی با سایر رشتههویّتهایی دربارۀ تمایزات (. اینجاست که پرسش81-81

های دیگری در حوزۀ علوم انسانی وجود خواهد شود: آیا دپارتمانها مطرح میدپارتمان
های موسیقی، ه با ادبیات تطبیقی مغایرات داشته باشد؟ آیا دیگر نیازی به دپارتمانداشت ک

های مختلف در جهان خواهد بود؟ هایی برای مطالعۀ زمینههنر، ادبیات و فلسفه یا دپارتمان
های آیا ادبیات تطبیقی در حاکمیت جدید خود همه چیز را در علوم انسانی و بیشتر زمینه

 (.81در برخواهد گرفت؟ )همان: علوم اجتماعی 
شود که مسئلۀ تطبیق، که باید در محور مطالعات ادبیات این بحران زمانی حادتر می    

خاستگاه و تکامل »ای با عنوان تطبیقی باشد، به دست فراموشی سپرده شود. رماک در مقاله
 Origins and Evolution of Comparative) آنای رشتهادبیات تطبیقی و مطالعات میان

Literature and Its Interdisciplinary Studies »)کند:به این موضوع اشاره می 
بسامد باالیی گاه های مختلف حتی در ادوار گذشته نیز هیچمقایسۀ آثار ادبی فرهنگ»

هستۀ اصلی و مرکزی ادبیات مقایسه، حال نباید فراموش کنیم که اصل نداشته است؛ بااین
اما همین اصل، امروزه در این رشته چیزی شبیه به یک امر فرانادره و بسیار  ،تطبیقی است

دارای مدرک  ،(Peter Brooks) (. پیتر بروکس517: 5115کمیاب شده است )رماک: 
دکتری ادبیات تطبیقی از دانشگاه هاروارد و صاحب کرسی دپارتمان ادبیات تطبیقی 

آیا ما باید عذرخواهی »ای با عنوان مقاله ، در(the University of Yale) دانشگاه ییل
ام که حوزه یا رشتۀ من هرگز مطمئن نبوده»نویسد: می« (?Must We Apologize) کنیم؟

توانم ادعای تدریس یا کار در این حوزه را داشته ادبیات تطبیقی چیست و آیا واقعاً می
 Thomas) توماس روزنمیر (.152: 5101یو، به نقل از شیانگ  17: 0112)برنهایمر، « باشم

Rosenmeyer)  گر هستم؟آیا من یک تطبیق»نیز در مقالۀ (Am I a comparatist?) »
گران چه کسانی هستند و چه کارهایی انجام من هنوز مطمئن نیستم که تطبیق»گوید: می
 )همان(.« دهندمی
، به مثابۀ ماداند: چنان طرح یک پرسش کلیدی را اجتناب ناپذیر میرماک هم    

های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، پژوهشگران ادبیات، تا چه اندازه در رقابت با واقعیت
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آوری، صنایع تفریحی و چرخۀ خرید و فروش در کشورمان نژادی و مذهبی، تجارت، فن
ها به حوزۀ ادبیات، موجودیت مستقل به خود را داریم؟ )رماک، ناپذیر آنیا الحاق اجتناب

های ادبی و تواند مرزبندی مشخصی میان پژوهشپاسخ به این پرسش می(. 512: 5115
های سایر علوم ها و روشهای غیرادبی ایجاد کند و میزان و نحوۀ استفاده از نظریهپژوهش

 در ادبیات را معلوم سازد.
توان دو جنبۀ به اعتقاد رماک برای رشتۀ ادبیات تطبیقی در ایاالت متحده امریکا می    

ای به معنای واقعی در این رشتهثبت و منفی برشمرد: جنبۀ مثبت آن است که مطالعات میانم
شناسی، علوم مهندسی و تکنولوژی به موازات نگاری، فلسفه، انسانویژه در تاریخبه ،حوزه

 های میان مطالعات بیناهنری، چه در سطح تاریخی و چه در سطح معاصر، و بحث و جدال
درجنبۀ منفی،  اماای مؤثر موجب غنای مطالعات ادبیات تطبیقی شده است. ها به گونهآن

دستانی گرفتار آمده که گی خامتجربهای در دام ناشیگری و بیرشتههای میانروند پژوهش
های ادبیات در پژوهش (Inter-linguistic) و بینازبانی (Inter-national) اصل بیناملی

 (.     511)همان:  2اندتطبیقی را کنار گذاشته
پردازان این حوزه، وجود این بحران امری اگرچه باید اشاره کنیم که به باور دیگر نظریه    

طبیعی است و ادبیات تطبیقی باید از این بحران گذر کند: پایه و اساس ادبیات تطبیقی به 
 سازی یک شی یا یک فرد، برای تعریف یکروند فکری ما بستگی دارد. برای شخصی

مفهوم و برای یافتن جایگاه خویش در میان دیگران، باید مقایسه انجام شود. به همین دلیل 
اما بحران نقطۀ آخر جهان  ،کنیمهای دیگر مقایسه میادبیات ما همیشه یک ادبیات را با

های گذر از بحران را بیابیم کند تا بتوانیم روشهای پنهان ما را فعال مینیست؛ بحران انرژی
گوید: به بحران رسیدن چندان هم باره میدر این (Spivak) (. اسپیواک15: 5118آ، نه)کر

گیری کند تا به طورافراطی موضعبد نیست؛ بلکه به کیفیت و عدالت ذهن ما کمک می
نکنیم. به اعتقاد او، ادبیات تطبیقی مدرن باید از معیارهای ادبیات فراتر رود و به موقعیتی 

العۀ فراملیِ ادبیات از نظر اولین هدف ادبیات تطبیقی که همانا مط جهانی دست یابد.
ها، زمان و تاریخ اندیشه بود، تغییر کرده است و اکنون ها، مکاتب، انواع، دورهمایهدرون

ر.ک: های نوظهور بازنگری شود )ادبیات باید در پرتو آثار خلق شده در فرهنگ
 (.011: 5111اسپیواک، 

 ای در ادبیات تطبیقیرشتههای میانی پژوهششناسروش .2-6-0 

های ادبی به های پژوهشای در برخی از حوزهرشتهتأکید بر استفاده از رویکرد میان    
معنای از بین بردن استقالل روشی و تضعیف ماهیت مستقل ادبیات نیست بلکه به معنای 

دستاوردهای سایر علوم در  گیری ازای است برای ایجاد پل ارتباطی در بهرهیافتن شیوه
کردن زیرا به همان اندازه که محدود ،حوزۀ مطالعات ادبی و غنا بخشیدن به مطالعات ادبی
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ی علمی و فرهنگی و در هامطالعات ادبی به مرزهای بسته، جدایی ادبیات از سایر حوزه
ت، وسعت بار اسهای ادبی خطرناک و زیانگرفتن ادبیات، برای دستاورد پژوهشانزوا قرار

ای در حوزۀ رشتهمند و بدون توجه به اهداف کاربردی مطالعات میانبخشیدن غیرنظام
 دهد. های ناموجه و متعصبانه سوق میادبیات نیز مطالعات ادبی را به سمت تحلیل

ها الزم است اما رشته بودن ماهیتای، توجه به نزدیکرشتههای میاناگرچه در پژوهش    
ای را نباید با وسعت بخشیدن به رشتهنکته نیز ضروری است که مطالعات میان تأکید بر این

کرد؛ مثالً، درست است که  حوزۀ آکادمیک یک رشتۀ دانشگاهی یکسان تلقی
شناسی در مطالعۀ عینی ادبیات راهگشاست اما این مسئله نباید موجب شود های زبانرهیافت

باره، میتوان ی مختلف را نادیده بگیریم. در اینهاهای علمی و منطقی رشتهکه ما مرزبندی
کنفرانس »ای اشاره کرد: رومن یاکوبسن در مقالۀ پایانی خود در همایش مشهور به نمونه

در دانشگاه ایندیانا برگزار شد، در تأکید بر نزدیکی و  0128که در سال « دربارۀ سبک
ت که گویا قصد داشت ادبیات را شناسی تا آنجا پیش رفارتباط میان حوزۀ ادبیات و زبان

پردازد ... ختار کالم میشعرشناسی به مسائل سا»شناسی قلمداد کند: بخشی از قلمرو زبان
شعرشناسی را باید جزء مکمل  شناسی علم جهانی ساختار کالم است،که زبانازآنجا

ادبیات به مطالعۀ « شعرشناسی»باید توجه داشت که منظور یاکوبسن از « .شناسی دانستزبان
 (.12: 0121فالر و همکاران،  ر.ک:مفهوم عام کلمه است و نه صرفاً مطالعۀ شعر ) 

های مختلف با توجه به تمایزات ای در حوزهرشتهانجام مطالعات میانواضح است که     
االت ؤمند است. سهای گوناگون، نیازمند یک جریان اندیشیده و نظامماهیتی میان رشته

ستی در اینجا مطرح شود آن است که آیا در کنار هم قرار دادن موضوعات و اساسی که بای
ای در ادبیات تطبیقی رشتههای متعلق به دو رشته، به معنای انجام یک پژوهش میانروش

های بیان هنری ها و حوزهتواند بین ادبیات و سایر دانشگر چگونه میاست؟ یک تطبیق
ای در راستای رسیدن به که چنین مطالعهایگونهر کند بهزیستی و تعاملی ثمربخش برقراهم

ها را نادیده ای ادبیات تطبیقی باشد، تمایزات رشتهرشتهاهداف نهایی از مطالعات میان
نگیرد و محقق را به درک جامع و عمیق از موضوع مورد مطالعۀ خود سوق دهد. آیا شیوۀ 

ها ها، تلفیق و در نهایت حل آنرفته از آنهای برگها و روشمندی برای ترکیب رشتهنظام
 در یک ساختار تازه وجود دارد؟

است که هانری رماک در تعیین  یک چهارچوب قابل قبول در این زمینه طرحی    
گوید با کند. آنچه که رماک میشناسی مطالعات نوین ادبیات تطبیقی مطرح میروش

ها تعیین مناسبات میان ادبیات و سایر رشتهتواند الگوی مناسبی را برای اندکی تسامح می
فراهم آورد. پیشتر اشاره شد که رماک حوزۀ مطالعات ادبیات تطبیقی را به مثابۀ یک حوزۀ 

گیرد. او معتقد است اگر محققی بخواهد تحقیقی دربارۀ منابع ای در نظر میرشتهمیان
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در صورتی در حوزۀ ادبیات  های شکسپیری انجام دهد، این تحقیق تنهاتاریخی نمایشنامه
ها یا نگاری و ادبیات دو قطب اصلی پژوهش باشند، واقعیتگیرد که تاریختطبیقی جای می

 مند مقایسه و ارزیابی شدهای نظامها به گونههای ادبی آنهای تاریخی و انطباقگزارش
یات را به حیث نگاری و ادبباشد و همچنین نتایج حاصل از این بررسی، هر دو حوزۀ تاریخ

 Père) ماهیتشان در بر بگیرد. مثال دیگر رماک، تحقیق دربارۀ نقش پول در رمان باباگوریو

Goriot  )اثر بالزاک (Balzac  )این نوع بررسی اگر به طور اساسی )نه  ،است. به باور او
ای از های اتفاقی( به نفوذ ادبی یک نظام منسجم مالی یا مجموعهفقط برحسب نمونه

فکرات مالی مربوط شود، یک بررسی تطبیقی محسوب خواهد شد. یا بررسی یک ت
مند از اندازی روشدر صورتی که چشم(  Henry James) شخصیت در رمان هنری جیمز

های روانشناسانۀ فروید )یا آدلر، یونگ و...( ارائه کند، در این شخصیت در پرتو نظریه
شود، (. چنانکه مالحظه می25: 0110زاده، ویگیرد )علقلمرو ادبیات تطبیقی قرار می

که نتایج ایگونههای دو حوزه بهمند مفاهیم و روشبودن تحقیق و کاربرد نظامقطبیدو
ط اساسی است که حاصل از تحقیق، هر دو حوزه را به حیث ماهیتشان در بر بگیرد، شرو

ر یک دانش دیگر قرار گیرد مطالعۀ ادبیات باید در کنابه بیان دیگر،  ؛کندرماک مطرح می
کوشد تا با تعیین این شرایط، این نوع و به میزان مساوی به هر دو پرداخته شود. رماک می

 های مشخصی قائل شود. مند تبدیل کند و برای آن مرزبندیای نظاممطالعه را به مطالعه
داف زیر را ای، اهرشتهبرای یک مطالعۀ میان  (Thompson Klein) تامپسون کالین    

خواهد تا به سواالت پیچیده پاسخ گوید، تا به ای میرشتهکند: یک مطالعۀ میانتعیین می
ها و فنون مختلف را مورد مداقه قرار دهد، موضوعات گسترده بپردازد، تا روابط میان رشته

رود، تا به وحدت دانش تا مسائلی را حل کند که از محدودۀ یک رشته فراتر می
خواه در یک مقیاس محدود باشد و خواه در یک مقیاس وسیع. او برای  ؛کندپیدادست

 کند: ای هدفمند و منطقی، ساختار زیر را توصیه میرشتهانجام یک پژوهش میان

های تعریف مسئله، تعیین همۀ نیازهای علمی شامل نمایندگان و مشاوران شایسته از رشته    
جنبی مرتبط، طرح و توسعۀ یک چهارچوب صحیح  ها و آثارمختلف و نیز الگوها، سنت

کردن مطالعات قرار بگیرند، مشخص دوکاوهای مناسبی که باید مورد کنتحقیق و پرسش
خاصی که باید انجام شوند، مذاکره و گفتگو پیرامون موضوع مورد بحث )در یک کار 

قشات های موجود و جستجوی اطالعات تازه، حل مناآوری همۀ دانشگروهی(، جمع
ای، تالش برای رسیدن به توافق، تأکید بر یادگیری دوسویه در کار گروهی و ایجاد رشته

 ( 087-088: 0118)کالین،  .کردنهای تلفیق و متحداط از طریق روشو حفظ ارتب
از دیگر کسانی است که با توجه به  ( Steven Totosy de Zepetnek) استیون توتوسی    

مند و دقیقی از مطالعات ادبیات تطبیقی با کوشد تا طرح نظاموع میها بر سر این موضجدال
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ای در ادبیات تطبیقی دو اصل رشتهای را ترسیم کند. او برای مفهوم میانرشتهرویکرد میان
تواند یا باید با توجه گیرد: نخست مسلم دانستن این اصل که ادبیات میاساسی را در نظر می

های اند مثل تاریخ، روانشناسی، یا سایر حوزهمفهومی با آن مرتبط هایی که به لحاظبه رشته
بیان هنری مثل فیلم، موسیقی، هنرهای تجسمی و غیره مورد بررسی قرار گیرد. او این 

گیرد. دوم ای در پژوهش ادبی در نظر میرشتهمیان« اصل تطبیقی»رویکرد را به عنوان 
ها به های نظری سایر رشتهشناسیو روش ها، یعنی به کارگیری چهارچوب«اصل روش»

منظور فراگرفتن دانش تحلیل ادبیات و متن یا متون ادبی. توتوسی میان سه دسته از 
 شود: می ای تمایز قائلرشتهمیانمطالعات 

، به معنای پژوهش در درون ( intra-disciplinarity) ایرشتهمطالعات درون .0
های علوم انسانی یا علوم رتبط مثل رشتههایی گسترده اما به یکدیگر مرشته

شناسی، تاریخ یا روانشناسی به وام گرفته هایی که از جامعهاجتماعی. مثالً، روش
 شود. شود، در مطالعۀ ادبیات یا متون ادبی به کار گرفته میمی

کوشد تا مسئلۀ یک ، زمانی که محقق می( multi- disciplinarity) ایرشتهچند .5
های دورتر شناسانۀ رشتهاستفاده از رویکردهای نظری و روش رشته را با

هایی که ارتباط کمتری با رشتۀ مورد نظر دارند( حل کند؛ مثالً، محققی )رشته
کوشد تا یک متن ادبی با موضوع و محتوایی مشخص را با کمک زمینۀ علمی می

 یل کند.برگرفته از علومی مثل داروشناسی، هواشناسی، جغرافیا و غیره تحل

، به معنای مشارکت جمعی (pluri- disciplinarity) ای گستردهچندرشته .1
گویی به سواالتی که های مختلف برای حل مسائل و پاسخپژوهشگرانی از حوزه

ها پاسخ کننده به آنتوان به طور قانعبا استفاده از یک روش یا رویکرد نمی
 گفت.

داند بخشی میادبیات را ویژگی مغتنم و رضایت ای دررشتهتوتوسی رشد مطالعات میان    
ها در این حوزه فاقد یک اصل مهم و حیاتی یعنی اصل اما با این حال معتقد است که تالش

-های نگاشته شده در این زمینه هیچ کدام میاناند. به اعتقاد او آثار و کتابهکاربردی بود

ر.ک: اند )سی کاربردی نشان ندادهشنابودن را به عنوان یک چهارچوب و روش ایرشته
های ای در این مفهوم گسترده و با در نظرگرفتن تفاوترشته(. میان81: 0118توتوسی، 

ای و چند ای، چند رشتهرشتهای شامل درونرشتهکاربردی در سه نوع مطالعات میان
رح بخش اصلی ط -اصل تطبیقی و اصل روش -ای گسترده بر پایۀ دو اصل اساسیرشته

شود. شامل می( New Comparative Literature) از ادبیات تطبیقی نوینرا توتوسی 
بخشیدن توتوسی معتقد است که اگر مطالعۀ ادبیات بخواهد به هدف خود که همانا وسعت
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ای است دست یابد، اصل تطبیقی و اصل روش هر دو باید رشتهبه دانش ادبی در بافت میان
 (. 85بودن همراه شوند )همان:  با اصل کاربردی و عملی

کند. طرح ای در ادبیات تأکید میرشتهاشمیت نیز به اصل کاربردی بودن مطالعات میان    
ادبیات و فرهنگ در مطالعات  مند و تجربی بهاو دربارۀ کاربردپذیری رویکرد نظام

 :شود. به این معنا کهها آغاز می، با نظریۀ نظامایرشتهمیان
اجتماعی دیگر  هایهمه دانشای از نظر ساختاری مانند رشتهکل میاندبیات در شمطالعۀ ا

گیرد. به همین دلیل، مطالعۀ ادبیات اگر بخواهد گسترش یابد، باید آگاهانه صورت می
ای بودن در شکل کاربردی آن باشد. به عبارت دیگر، باید تالش شود تا رشتهشامل میان

  (7: 0111)اشمیت،  .مند صورت گیردآگاهانه و قانونمطالعۀ ادبیات در این معنا 
ها بر سر بحران ها و جدالپردازانی است که به دنبال حل کشمکشکالر نیز از دیگر نظریه 

ای در رشتهکوشد تا به ترسیم دقیق طرح خود از مفهوم میاندر ادبیات تطبیقی می هویّت
ر توضیح انتقادات خود بر تأکیدات گزارش شدن آن بپردازد. او دادبیات تطبیقی و فرهنگی

های ادبیات تطبیقی باید از مطالعۀ نویسد: این بدان معنا نیست که اعضای دپارتمانمی 0111
هایی که ادبیات تنها در های فرهنگی یا پیگیری طرحادبیات در ارتباط با سایر فعالیت

ترین گران مثل همیشه در جالبحاشیۀ آن قرار دارد یا از آن دور است، منع شوند. تطبیق
که انسانی شرکت خواهند داشت. ازآنجا شناسانه و نظری در حوزه علومهای روشپیشرفت

ادبیات نه یک نوع طبیعی بلکه ساختاری تاریخی است، مطالعۀ آن در ارتباط با سایر 
اما  ؛(82-87: 0118زاده، علویر.ک: ناپذیر بلکه ضروری است )ها نه فقط اجتنابگفتمان

تأکید کالر آن است که ادبیات باید بخش مرکزی و محوری یک تحقیق در حوزۀ ادبیات 
تطبیقی باشد. ادبیات تطبیقی به عنوان جایگاهی برای مطالعۀ ادبیات، باید پذیرای امکانات 

که نهایتاً به جایگاهی برای ها باشد اما برای اجتناب از اینها و گفتمانمتنوعی از سایر رشته
 باشد.  ادبیاتطالعات فرهنگی بدل شود، باید بخش محوری مطالعه از آن م

داند، مرکزیت می« هایی به کمک ادبیاتمقایسه»هان ساوسی نیز که ادبیات تطبیقی را    
که ادبیات تطبیقی شامل خوانش انواع مختلفی از متون معناپندارد؛ بهاینرا محرز می ادبیات

نهاد کالر بنا به اذعان خود او چندان مورد پذیرش واقع نشد و است، ولی خوانشی ادبی. پیش
اما این موضوع که ادبیات تطبیقی گریبانگیر بحران  ،(87)همان:  طرفدار زیادی نیافت

الن این رشته پردازان و فعای است، همچنان به عنوان موضوعی پرکشمکش میان نظریههویّت
اح تعریف نوین ادبیات تطبیقی و بخشیدن که رماک که خود طرجاییباقی مانده است. تا

گیری غلط این مسیر مقصر شود، خود را در جهتای به آن محسوب میرشتهوجهۀ میان
های پژوهشنامد: می« ای بدون رشتهرشتهمطالعات میان»داند و مطالعات این حوزه را می

است  کردها دنبال میسال پیش دو هدف اصلی ر 21تا  11در ایاالت متحده از ای رشتهمیان
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(: هدف نخست، یعنی نزدیکی و 7امکنم که در این مسیر مقصر بودهجا اقرار می)من همین
اما  ؛در حوزۀ ادبیات تطبیقی با موفقیت اثبات شده استای رشتهمیانتأثیر متقابل مطالعات 

ی( و و ادبیات تطبیقای رشتهمیانکردن این دو حوزه )مطالعات هدف دوم، یعنی جدا
های فرهنگی نظریه های نقدی وها، در کشاکش جریانتعریف دوباره تمایزات میان آن

پنهان مانده است. پیامد ترکیب ناصحیح این دو حوزه، ادبیات تطبیقی را به لحاظ مفهومی 
ای هایی همانند بدل کرده است تا جایی که امروز به گونهمبهم و این دو حوزه را به حوزه

رماک، ر.ک: بدون رشته بنامیم )ای رشتهمیانتوانیم این حوزه را مطالعات یآور محیرت
5115 :521.) 

کردن معنای گوید: علت اولیه و هدف نهایی از یک پژوهش ادبی، روشنرماک می    
کند بلکه متن، خود کامل متن است؛ اما این بافت متن نیست که معنای آن را روشن می

هم به طور قیاسی و نه ساختن بافت و تأیید نظریه، آنمعنا، روشنابزاری است برای اثبات 
استقرایی. البته این انتظاری است که ما از یک پژوهش ادبی داریم اما شوربختانه واقعیت 

ها، تمایالت محققان و ادبی به دلیل تفاوت در رویکردهای پژوهشی، موقعیت هایپژوهش
تر از آن چیزی است که تصور تر و آشفتهیار نابسامانها، بسهای الزم و مقتضی آنتوانایی

های ادبی همچنان اما با وجود همۀ این شرایط، اصل تقدم متن در پژوهش کنیممی
در ادبی در تحقیقات منتشر شده در این حوزه در ایاالت متحده امریکا، اصل  .پابرجاست

ه اگرچه کامالً از میان کجاییرنگ و ضعیف شده است تاتطبیقی کمهای ادبیات پژوهش
های اروپایی که ادبیات و نرفته اما به هر روی در جایگاه دوم اهمیت قرار دارد. در فرهنگ

هنرشان قدمت دیرینۀ تاریخی دارد، رویکرد تاریخی به ادبیات به مثابۀ یک پدیدۀ متمایز 
نتقادی موجب شده تا پژوهش در ادبیات تطبیقی، هم از منظر تاریخی و هم از منظر ا

 (.517-518صورت گیرد )همان: 
 

 گیرینتیجه .3
های مستلزم یافتن روشمند در ادبیات تطبیقی ای نظامرشتهانجام یک پژوهش میان    

های علمی ها و حوزهگیری از توان علمی و تحقیقاتی سایر دانشمنطقی و کارآمد در بهره
های ادبی است. های پژوهشدغدغهها در حل ها و مکملها، ضرورتبه عنوان پیش نیاز

گیری روشی که برای دهیم و جهتای ارائه میرشتهتعریفی که از ماهیت مطالعات میان
ای باشد. رشتههای میانپژوهشگیریم، باید با توجه به اهداف غایی از ها در نظر میآن
شناسی و روش رو، نیاز به تجدید نظرهای بنیادین در روشن کردن تعریف، کاربرد،ایناز

ای در حوزۀ مطالعات ادبیات تطبیقی ضروری است. از سوی رشتهاهداف رویکردهای میان
ای در مطالعات ادبیات تطبیقی به معنای از بین رشتهدیگر، تأکید بر استفاده از رویکرد میان
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ای است بردن استقالل روشی و تضعیف ماهیت مستقل آن نیست بلکه به معنای یافتن شیوه
علوم در حوزۀ مطالعات ادبی و گیری از دستاوردهای سایر رای ایجاد پل ارتباطی در بهرهب

کردن مطالعات ادبی زیرا به همان اندازه که محدود ،بخشیدن به مطالعات ادبیات تطبیقیغنا
ی علمی و فرهنگی و در انزوا هابه مرزهای بسته، جدایی مطالعات ادبی از سایر حوزه

بار است، وسعت های ادبی خطرناک و زیان، برای دستاوردهای پژوهشگرفتن ادبیاتقرار
ای در حوزۀ رشتهمند و بدون توجه به اهداف کاربردی مطالعات میانبخشیدن غیرنظام

؛ دهدهای ناموجه و متعصبانه سوق میادبیات نیز مطالعات ادبی را به سمت و سوی تحلیل
ها نیز برای رسیدن به نتایج مطلوب در یک رشته بودن ماهیتهمچنین، توجه به نزدیک

ای رشتهبنابراین واضح است که صرف طرح رویکرد میان ،ای الزم استرشتهبررسی میان
های علمی و هنری کافی در ادبیات تطبیقی در جهت ایجاد رابطه بین ادبیات و سایر حوزه

ای مختلف مطالعات هنیست بلکه چگونگی طرح این دسته از مطالعات و توجه به قابیت
های علمی بندیهای مورد استفاده نیز باید مورد نظر قرار بگیرد و مرزای در حوزهرشتهمیان

 های مختلف نیز نباید نادیده گرفته شود.و منطقی رشته
 

 ها یاداشت

چکتر ادبیات های کورماک ادبیات تطبیقی را بیشتر به مثابۀ یک رشتۀ کمکی بسیار ضروری، یک پیوند میان بخش.0

های خالقیت بشری که از نظر ساختار درونی با یکدیگر مرتبطند اما از نظر ساختار بیرونی بومی و یک پل میان حوزه

داند تا به عنوان یک موضوع مستقل که باید به هر قیمتی قوانین ثابت خود را داشته باشد مجزا از هم هستند، می

 (.1: 0110زاده، )علوی

« مرز»کردند. واژۀ اجتناب می« مقایسه»گرایان اغلب از به کاربردن کلمۀ قرن بیستم تطبیق در نیمۀ اول .5

(frontière) ارتباط»کنندۀ مفهوم ها تداعیبرای آن( »rapport)  ارتباط حقایق»یا به بیان دیگر( »rapport de 

fait)  ،(.7: 0118شد )پاژو 

 Art et Littérature: un “etatو تأمالتی چند )« وضع فعلی»یک  هنر و ادبیات:روسو در کتاب خود با عنوان  .3

present” et quelques réflexions 1977,) ای در زمینۀ ادبیات و هنر به شمار رشتهکه به عنوان پژوهشی میان

 شود.شناسی نوین میکند و منجر به طرح مسائل روشرود، پیوند این دو حوزه را بررسی میمی

 .  80-85: 0118زاده، ویرج. به عل.1

 Comparative Literature at the Turn of the“« ادبیات تطبیقی در آغاز قرن»گزارش با عنوان  این .2

Centure”  ادبیات نامه و بیانیه در قالب کتابی با عنوان پاسخ 02توسط چالرز برنهایمر نوشته شد و سپس به همراه
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( منتشر Comparative Literature in the Age of Multiculturalism) در عصر چندفرهنگی تطبیقی

 گشت.

ادبیات تطبیقی باید فراملی و فرازبانی باشد و بین یک ملت یا یک زبان و ملت و زبان  به این معنا که یک پژوهش .6

از سوی افراد  اند. اما این اصلهای درون زبانی و درون ملی از حوزه ادبیات تطبیقی خارجدیگر انجام شود و پژوهش

 ای و ناآگاه با موازین این رشته زیر پا گذاشته شد.غیرحرفه

تعریف و عملکرد ادبیات »(؛ 0110رج. به رماک، هانری )پاییز و زمستان  اشاره نویسنده به مقاله قبلی خود است. .7

 .71-21: 2یاپی ، پ1/5، نامۀ نامۀ فرهنگستانویژه ادبیات تطبیقی،، ترجمۀ فرزانه علوی زاده، «تطبیقی
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