
 

 

 

 

 ات تطبیقی؛از اندیشه تا نظریهمکتب ایرانی ادبیّ

 *تورج زینی وند

 

                                               چکیده

ات تطبیقی به دنبال توانمند سازی ادبیات ملی و عامیانهه ی ایهراو و تیرهیر و تللیه      مکتب ایرانی ادبیّ      

یهر    ضهم  نکهوه    ،می و ییر اسالمی استاای  مکتهب خدمات متقاب  فرهنگی ایراو با ملت های اسال

بهر ننرهت تها بهه دور از      ،ات تطبیقهی ادبیّه مکتب ههای   موجود در برخی هدف های استعماری  ملوری و

تمهدنی خهوی  بهه ارایهه ی      تعصّب قومی و خودبزرگ بینی فرهنگی و با بهره گیهری از شتهتوانه ی نهه    

یّت ادبیات تطبیقی بپردازد؛جرتجوی ریته های متترک فرهنه   اسالمی از میهوم و ماه –رویکردی ایرانی 

و نمدو جهانی در شرتو فرهن  و اد  ایرانی،بررسی سیر تاریخی تعام  فرهنگی و ادبهی ایرانیهاو بها دیگهر     

گوی   شیاهی، ملت ها،تبیی  جایگاه ادبیات ایراو در تکام  ادبیات جهاو،واناوی شیوندهای متترک ادبیات

شاخص های اساسی ای  نظریه به شمار  هدف ها و ایرانی با ادبیات دیگر ملت ها واااااااااز ها و لهجه های

 و« ادبیّهات نهودک و نوجهواو   »احیای  و« شرط اختالف زبانی»می نینداهمچنی ، ای  مکتب با نادیده گرفت  

حوزه مطهر  مهی    ای های شژوهتی ادبیات تطبیقی،طرحی نوی  در قلمروبه  «ادبیات متعهّد» موضوعافزودو 

 نندادو ملور اساسی ای  شژوه ،عبارتند از؛

 ات تطبیقی در ایراو از گذشته تا ننوواالف(شیتگیتاری درباره ی سیر ادبیّ

  ات تطبیقی نه برای نخرتی  بار در ایراو و جهاو مطر  می شودا  (ارایه ی مبانی نظری مکتب ایرانی ادبیّ

 ،مکتب های ادبیّات تطبیقیات تطبیقی،مبانی نظری،نظریهمکتب ایرانی، ادبیّ: کلیدی ژ ه هایوا

_________________________________________ 

 استادیار گروه زباو و ادبیات عربی دانتگاه رازی، نرمانتاه*



 

 

 .مقدمه1

نمونهه ههایی از    ،و تمهدو ههای بهزرگ بتهری در طهول تهاری        هها  اگرچه در میهاو همهه ی فرهنه         

به عنواو یک رشته ی دانتهگاهی نهه    ،اما خاستگاه ادبیات تطبیقیدیده می شود،« مقایره»و« موازنه»،«تطبیق»

دارای فرازهها و   ،ای  دان  ادبی در گهذر زمهاو  به اروشا و فرانره برمی گرددا ،برخوردار از مبانی نظری باشد

 مورد هدف نیرتا ،فرود های گوناگونی بوده است نه شرداخت  به ننها در ای  جرتار

ای  گرای  ادبی،امروزه مورد شذیرش بریاری از ملت های جهاو ،بویژه عهر  هها و ایرانیهاو، قهرار گرفتهه      

است؛در ای  میاو،گروهی به تدریس و انجام شژوه  های ادبی براساس همهاو مبهانی نظهری مکتهب ههای      

رویکهرد  »و « ازیبهومی سه  »موجود یربی)فرانروی، امریکایی ، روسی وااا( اعتقاد دارند وگروهی اندک بهه  

 چتم دوخته اندا ادبیات تطبیقی« اسالمی

اروشها و یهر     ،الگهوی بیتهتر شهژوه  ههای تطبیقهی      ملهور و  واقعیّت، ای  است نه در روزگار ننهونی ، 

ملت های صاحب اندیته و ادبیات نیز وجود دارداایه  مکتهب ههای     ،ای  در حالی است نه در شرق استا

امها در شهس     ،واو و ارزشمندی به جهاو ادبیات و ادبیات جهاو داشهته انهد  خدمات فرا،یربی ادبیات تطبیقی 

دف ههای اسهتعماری نیهز دیهده مهی شهود؛به عنهواو        خودشیقتگی فرهنگی و ه،برخی از دیدگاههای ایتاو 

شهرط تتهابه هها و تمهایز ههای فرهنگهی و       »روسی واااا(در ظاهر به –نمونه،مکتب اروشای شرقی)اسالوی 

اما فلریه ی اصلی شیدای  ای  مکتب، تهروی  اندیتهه ههای نمونیرهتی و بهیم از       ،ی نندتأنید م« اجتماعی

  دیده می شوداگرترش نظام سرمایه داری و لیبرالی یر  

برهیاری از نتهورهای   « اخهتالف زبهانی و شیونهد تهاریخی    »مکتب فرانروی ادبیات تطبیقی نیز با تأنیهد بهر   

  های تطبیقی خارج نمهوده و بهه الگوههای نظهری خهوی ،      صاحب ادبیات و فرهن  را از دایره ی شژوه

 وابرته نموده استا

مکتب امریکایی ادبیات تطبیقی نیز برای ننار گذاشت  ای  رقیباو همه ی قید و بندهای مکتب های دیگهر را  

نهیتهه اسهت بهه جههاو عرضهه       یهر   و مرز را نهه در تیکهر لیبرالهی    ننار گذاشته و نوعی انعطاف بی حدّ

 /عبهود  1:96ع:7درباره ی دیدگاهها و مبانی نظری مکتب های گوناگوو ادبیهات تطبیقی؛راکععلهوش،  )نمودا

/سهههعید جمهههال  :119ع91/ملرهههنی نیههها، :119ع991/نظهههری مهههنظم، 1:99ع16/الراجلهههی، :::1ع969،

 ( 11:9ع1/میرقادری و نیانی،:119ع77/شروینی،1196ع:1/خضری ،1196ع71/ساجدی ،:119ع:الدی ،



 

 

به عنواو یکی از شیتگاماو ادبیات تطبیقی در جهاو اسالم، برای  عقیده است نه تطبیقگراو « حرام الخطیب»

فرانروی و نیز اروشایی، گرای  های استعماری داشته و بیتتر نوشیده اند تا به بررسی تأثیر ادبیات خود بهر  

اروشایی، اهتمام داشهته انهد    دیگر ملت های ییر اروشایی بپردازندابرخی از ایتاو نیز تنها به ادبیات ملت های

  (:::1ع9:، و ادبیات دیگر سرزمی  ها را نادیده گرفته اندا)الخطیب

نه از چهره های برجرته ادبیات شایداری اسالمی به شمار می نید، نیز بر ای  نظر اسهت  « عزّالدی  المناصرة»

 ی شوندا)المناصهرة دیگهر ملهت هها مه    « وابرهتگی فرهنگهی  »ای  مکتب ها ی یربهی، سهبب    نظریه های نه

 (:1:9ع119،

فراوانهی روبهرو هرهتند نهه از      درونی و بیرونی و چال  های ها به هر حال،ای  مکتب های اروشایی با نقد

اما به نظر می رسد اساسی تری  نقدی نهه  مورد بررسی و تللی  قرار گرفته اندا ،سوی ناقداو یربی و شرقی

بهویژه   ،بیات ملت های ریته دار ازجمله سهرزمی  ههای شهرقی   نادیده گرفت  فرهن  و اد ،برننها وارد است

به عبارت دیگر مرزهای ساختگی ای  مکتهب هها سهبب شهده اسهت ،      است؛ ،ایراو و سرزمی  های اسالمی

سهم ارزشمندی در تکام  فرهن  و تمدو بتری  ملّت های مترق زمی  نهادبی –گذشته ی شربار فرهنگی 

یعنی ؛ حذف بخ  بزرگی از میراث فرهنگی و تمهدنی انرهاوااز ایه     وای   ه شود او نادیده گرفت اند داشته

رو، زمزمه ی مکتب ایرانی ادبیات تطبیقی یا تجربه ی ایرانی ادبیات تطبیقی از دیرباز، مورد اهتمام برخهی از  

ه ایهراو بهود  اندیتمنداو بوده است؛مهدی ملقّق بر ای  باور است نه خاستگاه نخرهتی  ادبیهات تطبیقهی در    

ای  نه یربی هها شیتهگام ادبیهات    »است وایرانیاو شی  از دیگر ملت ها به ای  دان  ادبی گرای  داشته اند؛

تطبیقی هرتند سخ   گزافی بی  نیرتاموالنا جالل الدی  بلخی از شیتگاماو ادبیات تطبیقهی در دنیها بهوده    

ر ایراو بریاری از شعرا و فالسهیه  رتنداداست،چرانه امروزه همه ی دنیا زیر سیطره ی فکری و معنوی او ه

و نقاداو تأنید بر ادبیات تطبیقی داشته اند؛به عنواو مثال، تطبیق دو شاعر در فرهن  فارسی وجود دارد، و یا 

دو مکتب را با هم مقایره نرده اسهتادر ادبیهات   «األنصاف فی مرای  الخالف »ابوسعید نیتابوری در نتا  

و مولغات و وزو شهعر و ضهر  المثه  هها و مضه      ،بی،بریاری از عر  هاتطبیقی زباو و اد  فارسی و عر

شعری خودشاو را از ما ایرانیاو اقتباس نرده اند)ملقّق،سخنرانی دربهاره ی ادبیهات تطبیقی،روزنامهه صهب      

 (1/1196/:، :197ایراو،شماره ی 



 

 

و اروشایی هها مطهر  گهردداز    سالها شی  از ننکه در میا« مقارنه»همو در جای دیگری اعتقاد دارد نه واژه ی 

در حهوزه ی فلرهیه و تصهوف و زبهاو     «التلقیق ماللهنهداا » سوی دانتمند ایرانی ابوریلاو بیرونی در نتا  

 (1199ع9، )ملقّقاشناسی به نار رفته است

در نقد سخ  ایتاو باید بگویمع شیدایی چنی  ریته های ایرانی، بریار ارزشمند است، اما واقعیّت ای  اسهت  

مبنای نظری و علمهی ایه  دانه  در روزگهار مها از       ، اماتاری  هیچ ملتی خالی از مقایره نیرت اگرچه، نه

یر  به دیگر ملت ها راه یافته استابنابرای  ، اگرچه وجود مواد خام ایه  رشهته و نمونهه ههای موازنهه و      

 استا سوق داده « نظریه»مقایره، ستودنی است اما ادبیات یر ، ای  گرای  را به سوی 

دوره ی نارشناسی ارشد ای  رشته در دانتگاه تهراو تأسهیس مهی شهود و تهدریس      ،شی  از انقال  اسالمی

بخ  اسالمی و عربی نو نیز با مهدی ملقّق بوده استافاطمه سیا  نیز از استاداو شیتگام در ای  رشته بوده 

 ،در دانتهکده ی ادبیهات اصهیهاو   نیز به تهدریس نو   ::11تا 11:7ابواللر  نجیی نیز در سال های  ااست

ساو شیتگام در دانتگه فردوسی متهد بوده استابزرگاو دیگری همت گمارده بوداجواد حدیدی نیز از مدرّ

حر  هنرمندی، یالملری  یوسیی، عبداللری  زری  نهو  ،بهدیا الزمهاو فروزانیهر، ملمدرضها      همچوو؛

ی ندوشه ، سهیروس شمیرها، سهید جعیهر      شییا ندننی، مجتبی مینوی، ملمد ملمدی، ملمد علی اسهالم 

سجادی ،نونب صیاری، صال  حرینی، مرتضی نیت اهلل زاده شیرازی، ناصر ملرنی نیا، نذرتاش نذرنهوش،  

وااااااااز چههره   ،علی رضا انوشیروانی،تهمورث ساجدی،هادی نظری مهنظم وحید سبزیاو شور، خلی  شروینی

بیتتر شژوه  های ای  شژوهتگراو در  ،بته باید اضا فه ننمنه الهای برجرته ای  گرای  به شمار می نیندا 

 یافت می شودا «نظریه» اشاره ای به ،چارچو  های عملی خالصه می شود و نمتر در نثار ایتاو

گیت نه شس از شیروزی انقال   و از  نیز می تواو ،در مقایره سیر ننونی ای  رشته با قب  از انقال  اسالمی

 چتمگیر بوده استع ،تلوّل ادبیات تطبیقی در ایراو ،دهه ی هیتاد به بعد

 بویژه رشته ی زباو و ادبیات عربیا ،الف(گنجاندو ای  درس در سرفص  برخی رشته ها  

 اروشایی(در برخی از دانتگاه های ایراوا–عربی( و)فارسی  –تطبیقی )فارسی ت  (تأسیس رشته ی ادبیا  

 ای  گرای ا ج(انتتار مجله های علمی و تخصّصی در   

 د( برگزاری همای  های منطقه ای، ملی و بی  المللی در حوزه ی ادبیات تطبیقیا   



 

 

نگارنده ی ای  گیتار، بر ای  عقیده است نه ادبیات تطبیقی در ساختار داخلهی و بیرونهی، نیازمنهد بازنهاوی     

 «شهمندی در شهژوه   رو»است؛دلی  ای  نظر، بیتتر از نو جهت است نه شژوه  های ننهونی مها نیازمنهد    

است ادیگر ننکه شژوه  های تطبیقی بر اساس الگوهای یربی صورت می گیرد و ای  مرهأله بها شیتهینه و    

 ریته ی فرهنگی ما چنداو تناسب و همخوانی نداردا

فرامهرز   »از سهوی  «تجربه ی ایرانی ادبیات تطبیقی»یا  «مکتب ایرانی ادبیات تطبیقی»عنواو به نظر می رسد،  

در شنجمهی  گردهمهایی    :119مطر  شده استاای  شیتنهاد در مقاله ای بهه سهال    «علی سلیمی»و  «ییمیرزا

عربهی در   –تللی  ملتوایی مقاله های ادبیات تطبیقی فارسی »انجم  تروی  زباو و ادبیات فارسی با عنواو 

–ت تطبیقی ای به ادبیرویکردی جدّ»اااااارایه گردیده استع«مجله ی علمی شژوهتی ناوش نامه دانتگاه یزد

در میاو دانتگاهیاو ایراو بهه وجهود نمهده اسهت نهه بایرهتی بها ارزیهابی         –هرچند تأخیری تقریباً یک قرنه 

را فهراهم  «مدرسه ایرانی ادبیهات تطبیقهی  »نو،زمینه ی ادبیات تطبیقی را با تجربه ی ایرانی یا به تعبیری بهتر 

 ( :119ع9میرزایی و سلیمی،«ا)نرد

او ای  اندیته، درباره ی مبانی نظری نو )تعریف، هدف و فلریه نو ،قلمهرو شهژوه  و اااااا(و   مطر  ننندگ

(اشاره ای نکرده اند و 11:9ع1دیگر مرایلی نه الزمه ی ساختاری یک نظریه ی ادبی است)راکعانوشیروانی،

شهده  ذنهر  به نظر می رسد هدف اساسی و ملوری اندیته ی ایتهاو در ضهم  بخه  ههای دیگهر مقالهه       

شژوهتهگراو ادبیهات   »استاننجا نه تقویت ادبیات ملی به عنواو نرماو اصلی ادبیات تطبیقی معرّفی می شودع

تطبیقی در ایراو باید به دنبال ینابختی به ادبیات ملی و نتاو دادو ارزش های ادبی نو در میاو ادبیات های 

یات ملهی را از دیگهر ادبیهات هها نتهاو      چگونگی بهره مندی ادب ،ملت های مختلف باشند تا از ای  رهگذر

دهندااگر مطابقه گر ادبی در شی نتف روابط ادبی بی  دو یا چند زباو گوناگوو اسهت بایهد ههدف  تمهایز     

در جههت  « تهاریخی ادبیهات ملهی   »جنبه های ویژه ی ادبیات ملی از جنبه ی عام نو باشد تا بهه شخصهیّت   

هنیت های تهاریخی ادبیهات را اصهال  نمایهد و ریتهه      نتف سیر جریاو های فکری ادبی نمک نماید و ذ

داری نو را به اثبات برسانداواگر در شی نتف زیبای های مت  ادبی است نه در مقایره با مهوارد متهابه در   

باید هدف  اثبات جنبه های زیبایی شناسانه مت  ادبی باشد تا بوسهیله ی نو   ،دیگر زباو ها به دست می نید

ای خوانندگاو ادبیات ملی نساو نماید و زیبایی نو را نشکار سازداای  امر بهه توسهعه ی   درک مت  ادبی را بر

 (:119ع6میرزایی و سلیمی،«ا)علمی و فرهنگی نتور نمک می نماید



 

 

  در ای  گیته ها نتاو می دهد نه نویرندگاو در برجرته نمهودو ادبیهات ملهی و ههدف ههای ادبیهات       تأمّ

رانره اعتقاد دارند با ای  توضی  نه بومی نمودو نظریه هها و دیهدگاههای   بیقی به هماو شیوه ی مکتب فطت

طر  شیتنهادی ایتاو به شمار می  و نکته های نلیدی ننونی ادبیات تطبیقی در شرتو ادبیات ایرانی از ارزشها

 نیدا  

دربهاره ی   (ضم  ارایه ی مقاله ی خهود  11:9نذر  96«)از بل  تا قونیه»نیز در همای  « حر  انبری بیرق»

با تبیی  نارسایی های دو مکتب عمده ی ادبیات تطبیقی )فرانرهوی و  «رویکردهای اگزیرتانریالیرتی موالنا»

امریکایی( شیتنهاد می نند نه روش شناسی جدیدی در مطالعات تطبیقی با نام مکتب ایرانی ادبیات تطبیقهی  

در ایراو را مطر  می نماید و بر ایه  عقیهده   «نگیتکثّر فره»استدالل  ،ایجاد شوداوی در دفاع از ای  شیتنهاد

است نه به دلی  تکّثر فرهنگی در شهنهه ی جغرافیهایی ایهراو مقایرهه ی اندیتهه ههای دو شهاعر در داخه          

به دلی  چند شارگی فرهنگی و تمدنی در فالت ایهراو مهی توانهد در     «دو دوره ی متیاوت»مرزهای ایراو در 

 (htt;//pp.drakbari.comرد)به نق  ازعزمره ی ادبیات تطبیقی قرارگی

به نظر می رسد، شیتنهاد ایتاو می تواند یکی از مبانی نظری مکتب ایرانی ادبیات تطبیقی به شمار نیهد؛زیرا  

 اهتمام به ای  رویکرد، سبب شرباری ادبیات تطبیقی و ریته داری نه  نو در ایراو می شودا

 .پردازش تحلیلی موضوع2

حهدود و قلمهرو   »،«فلرهیه و ههدف  »،«تعریهف مکتهب ایرانهی ادبیهات تطبیقهی     »الهه بهه   در ای  بخه  از مق 

 نو شرداخته می شود؛«مبانی نظری»و«شژوه 

 .تعریف مکتب ایرانی ادبیات تطبیقی1-2

مکتبی نوظهور و برخاسته از فرهنه  و هویّهت    ،مکتب ایرانی ادبیات تطبیقی یا تجربه ایرانی ادبیات تطبیقی

 سالمی و بهره گیهری از  اتقویت بنیادهای ادبیات ملی و ،؛نرماو اساسی ای  مکتبمی استاسال–نا  ایرانی 

و « فرهن  و اد  ایرانی»از ای  رو، دو نلید واژه ی اساسی ای  مکتب؛برای درک دیگر فرهن  هاستا ننها

بهرای  استاای  مکتب بازناوی ریته های نا  فرهن  و تمهدو ایرانهی را گهام نخرهت     « نموزه های دینی»

ورود به عرصه ی ادبیات تطبیقی می داند و برای  عقیده است نه تمدو ایرانی، سهم انکارناشذیری در تکام  

در گذر زمهاو بهه زبهاو ههای دیگهری، بهویژه        فرهن  بتری داشته است ابرخی از ای  منابا بزرگ فرهنگی



 

 

عربی، ترجمه شده است و از زباو عربی به دیگر فرهن  ها و تمدو ها نیوذ نرده است و برخی از ننها نیهز  

در دل تاری  مدفوو است ابازخوانی و بازناوی ای  منابا می توانهد شتهتوانه بزرگهی بهرای تمهدو ایرانهی و       

     در ادبیات تطبیقی به شمار نیداجهانی و به تعبیری قلمرویی نوی

اخالقهی  ،اهتمام به جنبه های معنوی ،نه وجه تمایز اساسی نو با دیگر مکتب هاست  ،بخ  دوم ای  مکتب

است نه ادبیات معنوی و متعهّد، روزنه ای مناسب بهرای   وانرانی ادبیات است؛ زیرا ای  مکتب بر ای  عقیده

ستاافزوو بر ای ،مکتب ایرانی ادبیات تطبیقهی در شهژوه  ههای    گیت وگوهای ادبی و تیاهم های فطری ا

عم  می نماید و در ایه  زمینهه بهه    « عقیده ی متترک»تطبیقی خود با نتورهای اسالمی براساس ملوریّت 

 اعتقاد نداردا ،هیچ شی  شرط ادبی 

 ای  مکتب شرداخته می شود؛ مبانی نظریدر زیر به شر  تیصیلی 

را به عنواو یک اصه   « اهتمام به شژوه  های فراملی و بی  المللی»و « یاوت زبانیت»اای  مکتب ،موضوع 1

 ،اما نو را شرط الزم و نافی به شمار نمی نورد؛زیرا نظر بر ای  است نه اهتمهام بهه فرهنه  هها     ،می شذیرد

ات ملهی  زباو ها و گوی  های بومی در شژوه  های تطبیقی می تواند شتتوانه و تغذیه مناسهبی بهرای ادبیه   

بلکه بیتتر از نو جهت است نه ادبیات ملی با بهره گیهری   ،باشداای  به معنی تعصّب و استبداد قومی نیرت

از ادبیات عامیانه به تکام  و بارورسازی خود و ادبیات جهانی نمک می نند و زمینه ههای شویهایی وشیونهد    

ف زبانی نمی تواند مانا شژوه  تطبیقهی  اافزوو برای ،موضوع اختالخود را با دیگر ملت ها تقویت می نند

در نتورهای عربی شود؛ای  نتورها اگرچه دارای یک زباو رسمی متترک هرتند  اما وجود برخی تیاوت 

های فرهنگی میاو ننها سبب گوناگونی در ادبیات ملی شده استا بنابرای ، شهرط اخهتالف زبهانی در مهورد     

صادق نیرت و شژوه  هایی نه به عنواو نمونه میاو ادبیهات  -و بریاری از نتورهای همزباو اروشایی-ننها

 ،شژوه  های تطبیقی قرار مهی گیرد؛زیهرا جریهاو ههای ادبهی     عراق و مصر صورت می گیرد در چارچو  

از  ،در عی  برخی تتابه ها ،فرهنگی واااانه بر هریک از ای  سرزمی  ها حانم بوده است ،اجتماعی ،سیاسی

 اب  تأمّ  استاجنبه های تیاوتی نیز ق

ات تطبیقی و نیز اهتمام به مبانی نظری ادبیات تطبیقی و شژوه  نشنایی با قواعد و قوانی  ادبیّ ،اای  مکتب9

های روشمند را یک اص  اساسی می داند؛فلریه ی ای  موضوع بیتتر از نو جهت است نه هر دانتهی بهر   

ویژه در عرصه ی شهژوه  اسهتاای  روش    اساس موضوع مرأله و یایت و هدفی نه دارد نیازمنرد روشی



 

 

هر شژوهتگر تطبیقی باید  ویژه سبب می شود نه شژوهتگر نسانتر و عملی تر به هدف های شژوه  برسدا

نادیهده  روش و مکتب برگزیده ای نه شژوه  خود را براساس نو انجهام مهی دههد بهه روشهنی ذنهر نمایدا      

ب می شود نه نتیجه ی شژوه  های تطبیقی به زیهاو  سبگرفت  مبانی روشمند در عرصه ی ادبیات تطبیقی 

 ،ای  موضوع نیز ممک  است در مکتب های دیگر قرار گرفته باشد اما هیچ ندام ادبیات ملی و فراملی باشدا

 مورد تأنید قرار نداده اندا« مبنای نظری»یا « اص »نو را به عنواو یک 

و  «ادبهی –وتوی فرهنگی »امریکایی و روسی(نوعی ادر مکتب های موجود ادبیات تطبیقی)بویژه فرانروی 1

ازجملهه  -سهبب وابرهتگی فرهنگهی و ادبهی دیگهر نتهورها       ،دیده می شهود نهه نتیجهه نو    «اروشا ملوری»

به الگوهای ایتاو می شهودااز دیهدگاه مکتهب ایرانهی اگهر جایگهاه        -نتورهای صاحب تمدو مترق زمی 

از اسهتعمار فرهنگهی را بهه دنبهال      ای گونه،تلقیهر شهود  ضعیف یا ،ادبیات ملی در یک داد و ستد فرهنگی 

امها مهی توانهد     ،بیتتر دیدگاههای مکتب ایرانی اگرچه در هویّت ملی و دینی وی نهیته است ،دارداازای  رو

ملی و دینهی   ،در مورد دیگر ملت ها نیز صدق ننند و همه ی ننها می توانند با بهره گیری از هویت تاریخی

 تطبیق روی نورندا خوی  به مقایره و

اهمیّت و اعتبار ویژه ای می دههد؛شژوه  ههای    ،«مطالعات میاو رشته ای»امکتب ایرانی ادبیات تطبیقی به :

اما سبب دوری ادبیات از دیگر دانه  هها نیهز شهده      ،شده استتطبیقی اگرچه تا ننوو سبب شویایی ادبیات 

اما ایه   ،وهایی را به روی شژوهتگراو گتوده است است امکتب امریکایی ادبیات تطبیقی در ای  زمینه قلمر

مکتهب   ،بیتتر هم در اختیار نظام سهرمایه داری یهر  اسهتااز ایه  رو     -مانند سینما-میداو های شژوهتی

ایرانی ادبیات تطبیقی به مطالعات میاو رشته ای نه در گذشته و حال فرهن  ها و تمدو های جهانی یافهت  

 اهتمام می ورزدا ،برای شایاو انزوای ادبیات و علوم انرانیمی شود به عنواو اصلی اساسی 

به معنی تأنید مطلق بر جنبه بیرونهی   «ادبیات ملی»و  «ملیّت»اتأنید مکتب ایرانی ادبیات تطبیقی بر موضوع 7

 ایی شهناختی یهک اثهر ادبهی    ادیده گهرفت  ارزش ههای ادبهی و زیبه    ن یا-به مانند مکتب فرانره-یک اثر ادبی

نظر بر ای  است نه تلییق شیوند تاریخی و اثبات گرایی مکتب فرانرهه بها جنبهه ههای      ،ی  مکتبنیرت؛در ا

و به تعبیری همهراه  -نقدی و زیبایی شناختی مکتب امریکایی نه در چارچو  ادبیات ملی صورت می گیرد 

 ،روشهی  چنهی  اگزین  سبب شرباری یک شژوه  تطبیقی مهی شهود   -با اقامه ی دلی  بیرونی و داخلی باشد

 ،ااز دیهدگاه ایه  مکتهب   سبب ژرفایی تعام  فرهنگی و گرتردگی دایره ی شژوه  های تطبیقی مهی شهودا  



 

 

نو مکتبی است نه در  ،بهتری  مکتب شژوهتی ،حاص  عوام  گوناگوو است ؛ بنابرای  ،شیدایی یک اثر ادبی

شهیوه ی   »  های تطبیقی بهه شایرته است نه در شژوه ،تللی  یک اثر ادبی از جامعیّت برخوردار باشداشس

به عبارت دیگهر   سبب می شود نه درک و تللی  معلول)اثر ادبی( نسانتر شودا ،عم  شوداای  شیوه «تلییقی

 ،دینهی  ،اقتصهادی  ،تهاریخی  ،اجتماعی ،سیاسی ،اهتمام به عوام  شخصیّتی ،در مطالعه ی تطبیقی یک اثرادبی

اااسهبب مهی شهود نهه      شیوند تاریخی و جریاو تأثیر و تأثّرااااا ،دریافت و درک خواننده  ،تتابه و تمایز ادبی

  ت بیتتری برخوردار باشدانمیّت و نیییّت شژوه  از درستی و دقّ

به عنواو گامی برای بازناوی میراث فرهنگی خود می نگرد و بر ای  عقیهده  « ترجمه شژوهی»اای  مکتب به 7

و  «نقبی به سوی روشهنایی »تواند می  ،ت می گیرداست نه شژوه  های تطبیقی نه در ای  چارچو  صور

نمیّهت و  ،در ای  شژوه  ها نتف نثار ایراو باستاو باشد نه به زباو عربی و دیگر زبانها ترجمه شده استا

رهن  و تمدو ایرانی نشکار می شوداای  مبنای نظری مورد تأنید مکتهب  فنیییت تأثیرگذاری یا تأثیرشذیری 

اما تیاوت نشکار مکتب ایرانی با مکتب فرانروی در ای  است  (:119ع11،اکعشورل)رفرانروی نیز می باشد

تنها به سرزمی  ههای عربهی و همرهایه     ،نه مکتب ایرانی در جرتجوی ریته های فرهنگی و تاریخی خود

بلکه بر ای  باور است نه نتف ایه    ،برنده نمی نند و اعتقادی هم به ملدود نمودو قلمرو خود نیز ندارد

حضور گرترده تهر فرهنه  ههای     بررسی چگونگی تبادل های فرهنگی در گذر تاری  و نیز سبب ،یته هار

 ،تنها بهدنبال یهافت  خویتهت  نیرهت     ،در صلنه ی ادبیّات جهانی می شودامکتب ایرانی در ای  اص  شرقی

 بلکه در جرجوی گذشته شربار خوی  و شیوندهای فرهنگی و انرانی با دیگر ملّت هاستا

به عنواو یکی از حوزه های جدّی شژوه  های « ادبیّات نودک و نوجواو»مکتب ایرانی ادبیّات تطبیقی به ا6

ایهه  موضههوع اگرچههه در نیههاز یکههی از قلمروهههای مکتههب فرانرههوی بههوده         تطبیقههی اعتقههاد داردا 

قهرار  اما در گذر زماو مورد اهمال و ییلت شژوهتهگراو عرصهه ی ادبیّهات تطبیقهی      (:19عهماواست)راکع

    حوزه تأنید می ورزدا گرفته استامکتب ایرانی به احیا و توجّه جدّی به ای 

 .فلسفه و چرایی پیدایش مکتب ایرانی ادبیات تطبیقی2-2

زنده نمودو فرهن  و اد  ریته دار ایرانی و شاس  به نیازها و دشهواری ههای    ،فلریه ی شیدایی ای  مکتب

نی و ییر ایرانی است نه بخ  های بریاری از شژوه  هها ی تطبیقهی   خوانندگاو ناقداو و شژوهتگراو ایرا

 ،تاری  ادبیات و فرهنه  جههانی   ،ننها در چارچو  مکتب های اروشایی قرار نمی گیردااز دیدگاه ای  مکتب



 

 

بلکه فرهن  و تمدو ریته دار مترق زمی  و ایراو مهی تواننهد بهرگ ههای      ،تنها در اروشا خالصه نمی شود

مکتب ایرانی ادبیات تطبیقی مهی توانهد    ،بیات تطبیقی اضافه ننند و برای رسیدو به چنی  نرمانیزرینی به اد

خالی از نقد و نقهص   ،یهرچند نه به ای  حقیقت نیز اعتقاد داریم نه هیچ مکتب ادب اگزینه ی مناسبی باشد

 نیرتا

 .حدود و قلمرو پژوهشی2-3

نونی ادبیات تطبیقی را در شمار شژوه  ههای تطبیقهی مهی    تمامی قلمروهای ن ،مکتب ایرانی ادبیات تطبیقی

 داند و دو عرصه ی نوی  را به نو می افزایدع

گواه تیاوت و تکثّر  ،الف(حذف شرط تیاوت زبانی و تأنید بر شژوه  های ادبی نه با وجود اشتراک زبانی

ط به قرو های متیاوت باشند یها  مقایره میاو دو شاعر ایرانی نه مربو ،به عنواو نمونه افرهنگی نیز می باشد

مقایره ی میاو دو شاعر عربی نه نه از ملیّت متیاوت برخوردار باشند در چارچو  ادبیات تطبیقی قرار می 

 گیرندا

رک فطهری همهه ی   تشایداری( و متعهّد انرانی نه فصه  مته   و مذهبی ، (اهتمام به ادبیات معنوی)اخالقی

شهرق و یهر  یها مقایرهه میهاو ادبیهات        و عرفهانی  میاو ادبیات دینیمقایره  ،به عنواو نمونهانراو هاستا

 معرّفی نمایداشژوهتگراو تطبیقی  نوینی را به قلمرومی تواند  دیگر سرزمی  هاشایداری شرق و 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گیری نتیجه

نظری مبانی  ،برخاسته از هویّت تاریخی فرهنگی و دینی ایراو استااز ای  رو،مکتب ایرانی ادبیات تطبیقی  

شاسهخگویی بهه نیازههای     نیهز  اسالمی استافلریه شیهدایی نو –نو در خدمت تکام  فرهن  و تمدو ایرانی 

قهرار نمهی    ،ملهور  ییشژوهتگرانی است نه فعالیّت های شژوهتی ننهها در چهارچو  مکتهب ههای اروشها     

گونهه ای از  هها  مبانی نظری نو مکتهب  دریی ای  است نه اانقد اساسی ای  مکتب بر مکتب های اروش9گیردا

جز –درهای شژوه  های تطبیقی را  ،خودملوری و خودشییتگی دیده می شوداای  مبانی ،استعمار فرهنگی

بر روی دیگر نتورها مردود نموده اسهتادر حالیکهه جریهاو ههای فرهنگهی و      -بر اساس الگوهای ایتاو

سهیر فرهنه  و ادبیهات اروشها     با -از جمله ایراو و دیگر نتورهای اسالمی-تاریخی حانم بر دیگر نتورها

بوده و نیازمند الگوهای بومی است نه با فرهن  و نیی  ای  نتهورها تناسهب و همخهوانی داشهته     متیاوت 

بخ  های عظیمی از ادبیات معنوی و متعهّهد بتهری را در قلمهرو ادبیهات      ،مکتب های اروشایی ملورباشدا

نتاو درختاو ملت های اسالمی و مترق زمی  اسهت   ،در حالیکه ای  گونه ی ادبی اتطبیقی قرار نمی دهند

شهرط   ،و نادیده گرفت  نو یعنی ییلت از بخ  بزرگی از میراث معنوی بترامکتب ایرانهی ادبیهات تطبیقهی   

تیاوت زبانی را مانعی برای شژوه  تطبیقی در نتورهایی می داند نه با وجود اشتراک زبهانی از گرهتردگی   

یرانی ادبیات تطبیقی برای  باور است نه ای  گرای  می توانهد شلهی بهرای    مکتب افرهنگی برخوردار هرتندا

 اهتمام به ارزش های انرانی و دینی باشداو صل ،دوستی  ،گیت و گو

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   منابع

ویژه نامه ی ادبیات تطبیقی فرهنگرتاو  ،ضرورت ادبیات تطبیقی در ایراو؛هاش(:119)علی رضا ،انوشیروانی

 ا19-7صص ،شماره ی اوّل ،ره اوّلدو ،زباو و اد  فارسی

،ویژه نامه ی ادبیات تطبیقی فرهنگرتاو زباو هاش(؛چال  های ادبیات تطبیقی در ایراو:119اااااااااااااااااااا) اا

 ا7-9صص ،شماره ی دوم ،دوره اوّل ،و اد  فارسی

ویهژه نامهه ی ادبیهات    ،ر ایهراو  ت تطبیقی دا هاش(؛ضرورت نشنایی با نظریه های ادبی11:9ااااااااااااااااااااااا)

 ا6-1صص ،شماره ی اوّل  ،دوره دوم ،تطبیقی فرهنگرتاو زباو و اد  فارسی

؛نظریه ادبیات تطبیقی اسالمی ؛گامی مههم در راسهتای نسهیب زدایهی از ادبیهات      ش(-ه:119خلی ) ،شروینی

 ا99-77صص :1،شماره ی ،مجله انجم  ایرانی زباو و ادبیات عربی ،تطبیقی

مجله انجم  ایرانی زبهاو و ادبیهات    ،درس المقارو لألد لالتجربة الرالفیة و اش(؛-ه:119حیدر) ،اخضری

 ا16-:1صص،19شماره ی  ،عربی

 دارالیکرا ،بیروت ،الطبعة الثانیة،م(؛نفاق األد  المقارو ؛عربیاً و عالمیاً :::1حرام)،االخطیب 

 دارالنهضة العربیةا،بیروت  ،نیةالطبعة الثا ،رات فی األد  المقاروملاضق(؛-ه1:99عبده) ،االراجلی

 تهراو امیرنبیرا ،چاپ اول ،؛از ادبیات تطبیقی تا نقد ادبیش(-ه1196طهمورث) ،اساجدی

 ،چهاپ اول  ،ترجمهعسعید حرام شور و حری  نیانی ،(ادبیات تطبیقیش-ه:119د)ملمّ،د جمال الدی  یاسع

 دانتگاه شیرازاشیراز،

 (:119ترجمهعطهمورث ساجدیا چاپ دوماتهراواامیرنبیرا)«اادبیات تطبیقی»شورل،ایوا 

 اتلاد الکتا  العر ا ،دمتق ،الطبعة األولی ،؛األد  المقارو؛متکالت و نفاقم(:::1عبده) ،اعبود

 المرنز الثقافی العربیا ،بیروت ،الطبعة األولی ،د  المقارو؛مدارس األم(1:96سعید)، ،علوش

 نهضة مصر للطباعة و النتر و التوزیاا ،الطبعة الثانیة ،المقارو اآلد ؛( 7::1ملمّد) ،ینیمی هالل



 

 

مجله انجمه  ایرانهی زبهاو و ادبیهات      ،ش(؛ادبیات تطبیقی ؛جایگاه و ضرورت ها-ه:119ناصر) ،ملرنی نیا

 ا199-91صص :1شماره  ،عربی

به تاری   :197ی شماره  ،روزنامه صب  ایراو ،هاش(؛سخنرانی درباره ی ادبیات تطبیقی1196مهدی ) ،ملقق

:/1/1196 

برته خبهری   ،فرهنگرتاو زباو و اد  فارسی،ش(؛تطبیقی ادبیات فارسی با عربی -ه1199اااااااااااااااااااااااااااا)

 ا 9شماره 

عربهی( در  -ش(؛تللی  ملتوایی مقاله های ادبیات تطبیقی )فارسهی -ه:119فرامرز و علی سلیمی ) ،میرزایی

 گردهمایی انجم  تروی  زباو و ادبیات فارسی دانتگاه یزدا مه دانتگاه یزد،لمی شژوهتی ناوش نامجله ع

مجلهه انجمه     ،ش(؛نظریة التلقی فی ضهو  األد  المقهارو  -ه11:9سید فض  اهلل وحری  نیانی) ،میرقادری

 ا91-1صص ،19شماره ی  ،ایرانی زباو و ادبیات عربی

 ،أعمال الملتقهی األوّل للمقهارنی  العهر     ،یات اللدودد  المقارو ؛اشکالم(؛بیاو األ:1:9المناصره عزالدی )

 ا117-117صص ،دیواو المطبوعات الجامعیة،الجزایر 

دانتهگاه   ،نتریه ی ادبیات تطبیقی،(؛ ادبیات تطبیقی ؛ تعریف و زمینه ی شژوه  :119هادی ) ،ظری منظمن

 اا919-991صص 9شماره ی  ،سال اوّل ،شهید باهنر نرماو

تههراو انتتهارات    ،ترجمه؛ضیا  موحد و شرویز مهاجر ،ش(؛نظریه ی ادبیات-ه1161وارو)ولک رنه و نستی  

 علمی فرهنگیا

  

 

  


