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  :مقالهمعرفي و نقد 

  ضرورت چارچوب نظري و روش تحقيق

  هاي ادبيات تطبيقي  در پژوهش

  

  رضا انوشيرواني علي

   دانشگاه شيراز و عضو وابستة فرهنگستان زبان و ادب فارسيدانشيار گروه ادبيات انگليسي

 
چندين دهه است كه اين دانش . يار كوتاه استسابقة رشتة ادبيات تطبيقي در ايران بس

حتي . است اي مورد غفلت نهادها و مراكز ادبي و پژوهشي كشور قرار گرفته  رشته بين

گاه با توجه به اصول نظري و روش تحقيق مشخص در  توان گفت اين رشته هيچ مي

بيات درك عوام و در بسياري موارد حتي خواص از اد. اندازي نشده است ايران راه

پذيري  پردازد تا تأثير تطبيقي اين است كه اين رشته به مقايسة ادبيات ملل مختلف مي

ها را كشف  هاي مختلف را از يكديگر نشان دهد يا تشابهات بين آن نويسندگان فرهنگ

نتيجة چنين تصور غلطي از ادبيات تطبيقي باعث شده است تا پژوهشگران ادبيات . كند

ها و روش تحقيق اين  نياز از دانستن نظريه  رشته خود را بيملي براي ورود به اين

البته . مايه به نام ادبيات تطبيقي منتشر شود هايي كم  پژوهش،عرصه بدانند و سرانجام

مند به اين رشته با خواندن  دانشجويان جوان و عالقه. شود جا ختم نمي مسئله به همين

شوند و همين سنّت غلط ديرينه را ادامه  يفهمي م درگمي و بد هايي دچار سر چنين مقاله

يكي از . كنند هاي نظري اين رشته را پيدا نمي گاه فرصت درنگ در بنياد هند و هيچد مي 

توجهي، فقدان دروس نظريه و روش تحقيق ادبيات تطبيقي در  هاي بارز اين بي نشانه

. هاي ايران است ههاي زبان و ادبيات فارسي و خارجي دانشگا هاي آموزشي رشته برنامه

توانند به دو مقالة  مندان مي عالقه. ها نيست در اينجا مجالِ پرداختن به اين چالش

در » شناسي ادبيات تطبيقي در ايران آسيب«و » ضررورت ادبيات تطبيقي در ايران«
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) 1389 بهار و پاييز 2 و 1هاي پياپي  شماره (نامة ادبيات تطبيقي نامة فرهنگستان ويژه

  .كنندمراجعه 

هاي باال، شايستة قدرداني است، كوشندگي پژوهشگراني است  رغم چالش آنچه علي

دادن چارچوب نظري و   و از نشان ها توجه كرده كه در مطالعات خود به اين دشواري

بررسي : آخرين تير«توان به مقالة  از اين ميان مي. اند كاربردي ادبيات تطبيقي غافل نشده

، دورة اول، هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش(» فيلوكتتستطبيقي اسطورة آرش و 

ابراهيم خدايار و صابر امامي اشاره كرد كه با ديدِ علمي به سراغ ) 1389شمارة سوم، 

مكتب  دستاوردهاي  تكيه بربااين دو پژوهشگر . اند هاي ادبيات تطبيقي رفته پژوهش

سطورة آرش از ادبيات باستاني  مقايسة وجوه مشترك اآمريكاييِ ادبيات تطبيقي، ضمن

ها در ادبيات پس  ايران با فيلوكتتس از ادبيات باستاني يونان و بررسي تأثير اين اسطوره

ها و  خانوادة هندواروپايي در حماسه هاي هم  كه چگونه اسطورهاند دادهاز خود، نشان 

هاي  رههاي مختلف اسطو نويسندگان ابتدا روايت. ها تجلي يافته است هاي آن قصه

 بررسي، و سپس چارچوب -  كه در ادبيات مكتوب دو ملت وجود دارد-شده را ياد

. اند  كردهات لوي استروس، ميرچاد الياده و يونگ تبيينينظري خود را بر مبناي نظر

هاي مستند از  قول حسن اين مقاله، همين توجه نويسندگان به چارچوب نظري و نقل

نويسندگان شباهت . و ادبيات تطبيقي استشناسي  نظران حوزة اسطوره صاحب

آثار ادبي ايران و يونان الگوي اساطيري اقوام هندواروپايي را دليل شباهت  كهن

 رفته و نويسندگان از اين هم فراتر. اند  نشدهها نيز غافل ، ضمن آنكه از تفاوتاند دانسته

؛ ازقبيل اند  كرده اشاره آرش و فيلوكتتس در ادبيات متأخر خود نيزبه تأثير اسطورة

 مشتمل بر انداز آرش تيردر قالب شعر نيمايي از سياوش كسرايي، » آرش كمانگير«

آرش در قلمرو «نامه و داستان آرش به نثر از ارسالن پوريا،  اي بلند، نمايش قصيده

اي از مهرداد   چكامه»حماسة آرش«در قالب داستان كوتاه از نادر ابراهيمي، » ترديد

  . )74ص(اوستا 

هاي  حول داستان فيلوكتتس در دورة مدرنيسم در غرب، آثار فراواني در زمينه

: آندره گايد(جمله در ادبيات نمايشي ؛ ازگوناگون هنري آفريده شده است

 در رمان ،)خير، فيلوكتتس در جزيره شب به: ميشل آنداژه( در شعر ،)فيلوكتت

دانيل ( در تلويزيون ،)1997 هركول :ديزني( در سينما ،)تيرانداز: مارك مرليس(
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) فيلوكتتس در جزيرة لمنوس :جيس بري(، در نقاشي )هداياي يونانيان : اشه-دني

  . )74ص( )فيلوكتتس زخمي :هرمن ويلهلم بيس(سازي  و در مجسمه

هاي يادشده، عالوه بر ادبيات، چقدر در ساير  دهد اسطوره اين فهرست نشان مي

هاي جديدتري را براي  سان، اين مقاله حوزه بدين. هنرها نيز تأثيرگذار بوده است

اي  رشته ؛ پژوهشگراني كه به مطالعات بينا كرده استپژوهشگران ادبيات تطبيقي معرفي

سازي، ادبيات و نقاشي، ادبيات و تئاتر  مانند ادبيات و سينما، ادبيات و مجسمه

الگوي اساطيري  از كهناست با استفاده  خوبي توانسته  اين مقاله به. مند هستند عالقه

حال نويسندگان از  در عين. هاي ادبي موجود بين دو ادبيات ملي را نشان دهد مشابهت

ها و فهرست منابع نيز حكايت از مطالعة عميق و  نوشت پي. اند ها نيز غافل نشده تفاوت

  .دقيق و گستردة نويسندگان دارد

در » اسطوره«استفاده از واژة در نگاه اول . همه، ذكر چند نكته ضروري است با اين

موجب بدفهمي » بررسي تطبيقي اسطورة آرش و فيلوكتتس: آخرين تير« :عنوان مقاله

كند كه در اين مقاله دو اسطورة آرش و فيلوكتتس با  خواننده چنين تصور مي. شود مي

كه با  - شناسي تطبيقي صورت، مقاله در حيطة اسطوره اند كه در اين  شده هم مقايسه 

هاي ادبيات تطبيقي  از آنجا كه پژوهش. گرفت قرار مي -  نداردارتباطي دبيات تطبيقيا

هاي  هاي بسياري ديده است، بايد عنوان مقاله حال از اين بدفهمي رايج آسيب تابه

. ها دامن زند ادبيات تطبييقي با دقت و وسواس انتخاب شود تا مبادا به اين كژفهمي

الگوي   بلكه كهنيسة محض دو اسطوره نيست؛ مقاله، مقاالبته، هدف نويسندگان در اين

ماية پژوهشي تطبيقي قرار داده و چارچوب نظري و روش تحقيق  اساطيري را دست

به اين ترتيب، نويسندگان به يكي از . )65-64ص(اند  روشني ترسيم كرده مقاله را به

  همچنينها آن. دان هاي ادبيات تطبيقي پاسخي علمي داده هاي بنيادين پژوهش چالش

راي و پ فوطور كه نورتر  همان-توانند وهشگران ادبيات تطبيقي مياند كه پژ نشان داده

دادن تشابهات بين دو  الگوهاي اساطيري براي نشان  از كهن- كنند كالديو گيلن اظهار مي

كار بردن عبارت  صورت بهتر بود نويسندگان يا از به در اين. اثر ادبي استفاده كنند

داري ددر عنوان مقاله خو )تأكيد از نگارنده است(»  ...اسطورهرسي تطبيقي بر«

   .كردند استفاده مي» در ادبيات... تجلي اسطورة«كردند يا از عبارت ديگري مانند  مي
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جز  هاي كليدي، به در واژه» شناسي تطبيقي اسطوره«انداز  ذكر عبارت غلطهمچنين 

ضمن . گونه توجيه علمي ندارد شناسي، هيچ هدادن عالقة نويسندگان به اسطور نشان

نظران اين نظرية خاص در ادبيات   كه هر دو از صاحب-اينكه جاي آثار فراي و گيلن

شايد اگر نويسندگان به اين منابع .  در ميان منابع اين مقاله خالي است- تطبيقي هستند

  . داد شده رخ نمي هاي گفته دسترسي داشتند، لغزش

هاي ادبيات تطبيقي باب  ر و حشو ديگري كه در برخي پژوهشاما روش ناسازگا

ها و  هاي شباهت خورد، ارائة جدول چشم مي شده است و در اين مقاله هم به

 )77-70صص(نويسندگان مقاله در بخش بحث و بررسي . هاي دو داستان است تفاوت

 گيري  در نتيجه ارائة جدول؛ بنابرايناند ها را توضيح داده ها و تفاوت دقت شباهت به

 گيري بهتر آن بود كه در نتيجه. كاهد  از وجهة علمي مقاله فرو ميضرورتي ندارد و

ها، بار ديگر بر نظريه و روش تحقيق مقاله  ها و تفاوت جاي خالصه كردن شباهت به

هاي ادبيات تطبيقي در ايران  ترين چالشي كه امروزه پژوهش كردند؛ زيرا بزرگ تأكيد مي

. ست، فقدان چارچوب نظري و ضعيف بودن روش تحقيق است ارو با آن روبه

 مطالعات روشمند ادبيات مند به اندن اين مقاله به همة پژوهشگرانِ عالقهحال، خو هر به

  .شود تطبيقي توصيه مي

 


