
مقـدمـه

درآمدی کوتاه بر دانش ها و هنر تطبيقی

امـروزه بسـیاری از پژوهش های دانشـگاهی هنر بـا عنوان تطبیقی و اغلب مطالعـات تطبیقی هنر صورت 
می گیـرد، بـدون اینكـه هنوز مبانی علمی این حوزه مانند دیگر رشـته های تخصصی و دانشـگاهی تبیین 
و تدویـن شـده باشـد. بـه عبارتـی، در ایـن زمینه هنر بـه چندین دلیل هنـوز در وضعیت جنینی به سـر 
می بـرد و بـه همیـن علت، چالش هایـی بنیادین در این حوزه وجـود دارد كه از تعریف تا جایـگاه، از مرزها 
تـا پیكره هـا، و از روش هـا تـا نظریه هـا را در برمی گیـرد. ایـن مقدمه، به  منظورتأكید بیشـتر بـر اهمیت و 

ضـرورت تأمـل و تحقیـق در ایـن عرصه، قسـمت هایی از همین چالش ها را مـرور می كند. 

مقايسه و معرفت
نخسـت بایـد گفـت كـه تطبیـق، همـزاد آگاهـی اسـت. بسـیاری از نظریه پـردازان بر ایـن باورنـد كه هر 
شـناختی تطبیقی اسـت؛ بـرای نمونه برونیـر می گوید: »ما هرگـز خودمان را نخواهیم شـناخت اگر فقط 

خودمان را بشناسـیم« )انوشـیروانی، 1389: 7(.
دربـارة سـابقة مطالعـات تطبیقـی بایـد به شـروع تاریخ انسـان و جهش شـناختی او اشـاره كرد كه 
دانش  هـای بنیادیـن ماننـد الهیـات، فلسـفه، پزشـكی و همچنیـن زبـان و هنـر، شـكلی نظام منـد 
بـه خـود گرفتنـد، امـا هنـوز صورت بندی  هـای معرفتـی كلـی و محـدود بودنـد. بـه همیـن دلیل، 
دانش  هـای بـزرگ در دل خـود دانش  هـای خـرد و كوچـك را حمـل می كردنـد. در ایـن دوره، 
تطبیـق نیـز شـكلی تكامل یافته تـر بـه خود گرفـت و مطالعـات تطبیقی آغـاز شـد و موفقیت  هایی 
در زمینـة دانش  هـا بـه یـاری تطبیـق ممكن گردیـد. رقابت بـرای معرفت دیگـری از همـان دوران 
باسـتان رقابتـی شـدید بـود كـه به  تدریج بر شـدت آن افـزوده شـد. تمدنی كه بیشـتر گـردآورد و 
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بهتـر مقایسـه نمود، بیشـتر پیـش رفت. هر تمدنـی كه انباشـتگی فراوان تری از متن  هـای جهانـی در اختیار گرفت، 
بـر متن  هـای جهـان و بر خـوِد جهـان برتـری یافت. 

در قـرون میانـی بـه دالیـل متعـدد - ماننـد مذهب، تجـارت و جنـگ -روابـط بینافرهنگـی و در نتیجه، مقایسـه و تطبیق 
بیـش از پیـش ضـرورت یافت. به تدریج، نگرش اومانیسـتی و انباشـتگی دانش  ها بـر صورت بندی معرفت انسـان غربی تأثیر 
گذاشـت تـا در قـرن نوزدهـم كـه آن را قـرن علم محور یـا ساینتیسـم می نامند، طرحـی تازه ارائه شـد و معرفت بشـری به 
رشـته ها و تخصص  هـای كوچـك تقسـیم گردیـد؛ دانش  هـای خـرد، جـای دانش  هـای كالن را گرفتنـد و دانشـگاه  ها بیش 
از پیـش بـر مسـائل تخصصـی متمركـز شـدند. با تخصصی شـدن دانش  هـا امـكان مطالعات تطبیقـی به صـورت دقیق تر و 
مشـخص تر ممكـن گردیـد. به دنبال دسـتاوردهای اسـتعماری و صورت بنـدی تازة معرفتی، اتفاقـی تازه  نیز رخ داد و انسـان 
اروپامحـور در تحقیـق دقیق تـر دانـش، ادبیـات، هنـر و فرهنـگ انسـان شـرقی بـا یك تناقـض درونـی مواجه شـد. آنها كه 
همـواره خـود را نماینـدة فرهنـگ، و دیگـری را نمایندة طبیعـت و بربریت می پنداشـتند، شـباهت  هایی غیر  قابل  انكار میان 
دسـتاوردهای فرهنـگ شـرقی بـا خـود می دیدند كه گاه حتی در مسـائلی بـر آنها برتری داشـت. هنگامیكه غربی  ها شـرق 
آن زمـان را بـا تمـام گسـتره اش كـه تـا اسـپانیای امروزی نیز كشـیده می شـد، به عنـوان یك دیگـرِی قابل مقایسـه با خود 
پذیرفتنـد، دانش  هـای تطبیقـی متولـد شـد. بنابراین تـا زمانی كه شـرق به یـك دیگری تبدیل نشـده بود قابل مقایسـه با 
خـود نبـود. اصـل اساسـی دانش  های تطبیقی نیز همین مقایسـة میان خود و دیگری اسـت. در نتیجـه، دانش  های تطبیقی 
محصـول دگرگونـی در تصویرپـردازی از دیگری بود. بدین شـكل، به تدریـج دانش  هایی مانند »آناتومی تطبیقـی«، »ادبیات 

تطبیقـی«، »فلسـفة تطبیقـی«، »زبان شناسـی تطبیقـی« و... شـكل گرفتنـد و این رویه تا قرن بیسـتم ادامه پیـدا كرد. 
بـا تغییـردر سـاختار فرهنگی و سیاسـی كشـور )اواخر قـرن نوزدهم بـرای اروپاییان و قرن بیسـتم بـرای غیراروپاییان( 
و شـكل گرفتـن هویت  هـای ملـی، واژة»تطبیـق« معنایـی نو به خـود گرفت. اصـل واژه، مفهوم مقایسـة میـان خود و 

دیگـری را حفـظ كـرد، امـا مصداق  هـای خـود و دیگـری، از تمدن  ها به كشـور  ها تغییـر یافتند.
همین جـا بایـد گفـت برخـی معتقدند امر تطبیقی با نیات شرق شناسـانه شـكل گرفتـه و همین موجب گردیده اسـت 
تـا بـه معرفتی اسـتعماری تبدیل شـود. این موضوع توسـط ادوارد سـعید مطرح شـد و سـپس، دیگران یـا آن را تكرار 
كردنـد یـا گسـترش دادند. این مسـئله با تأكید بر اینكه سـعیدخودش یك تطبیق گرا بود، توسـط تعـدادی از محققان 
بررسـی شـده اسـت )Clavaron et al.,2015( همچنین باید افزود كه بزرگ ترین جریان  های ضداسـتعماری در حوزة 
ادبیـات و به طـور عمومـی محافـل آكادمیك مانند رویكرد  های پسااسـتعماری نیز توسـط متخصصـان ادبیات تطبیقی 
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چـون هومـی بابـا یا اسـپیواک هندی پایه ریزی شـده اسـت. بنابرایـن دانش  های تطبیقـی بیش از اینكه ملعبة دسـت 
اسـتعمارگران باشـند، به خصـوص امـروزه بـه دانش هایی دادخـواه و حتی مقاوم در مقابل اسـتعمار تبدیل شـده اند.

هنر تطبيقی
هنـر به دلیـل پیچیدگی  هـای فراوانـی كـه داشـت تا مدت  هـا پس از دیگـر دانش  هـا در دورة مطالعـات تطبیقی باقـی ماند، 
بـدون اینكـه دانـش خاص خود، یعنی هنر تطبیقی، را شـكل دهد. به همین دلیل هیچ گاه رشـتة آموزشـی بـا عنوان »هنر 
تطبیقـی« متولـد نشـده اسـت. البتـه در حـوزة پژوهشـی در دهه   های اخیـر گروه  هایی با عنـوان »هنر تطبیقـی« در برخی 
كشـور  ها ماننـد امریـكا و چیـن شـكل گرفته اند. در ایـران نیز بالغ بر پانزده سـال پیـش به همت فرهنگسـتان هنر گروهی 
بـا نام»هنـر تطبیقـی« تشـكیل شـد و كشـورمان را در زمرة پیشـگامان این حوزه قـرار داد. ایـن گروه فرازها و نشـیب  هایی 

داشـته و آثاری را منتشـر كرده و رخداد  هایی را شـكل داده اسـت. 
بـه چنددلیـل هنـر هنوز دانش تطبیقی خود را پیدا نكرده اسـت: یكی آنكه هنر با سرشـتی تخیلـی در زمرة معرفت  های 
چارچوب گریـز محسـوب می شـود، امـا دانش  ها بـر اسـاس چارچوب  هایی مانند نظریـه و روش اسـتوارند. از سـوی دیگر، 
محققـان برجسـتة هنـری بـه ایـن موضوع توجهـی جدی نداشـته اند؛ بـه همین دلیـل این حوزه نتوانسـته اسـت مبانی 
نظـری و روش شـناختی الزم را پیـدا كند تا به یك رشـتة دانشـگاهی تبدیل شـود. مشـكل سـوم و بسـیار مهـم، كمبود 
شـناخت نهادهـای آموزشـی دربـارة اهمیـت این رشـته و تأثیری اسـت كه در شـكوفایی هنر و مطالعات هنـری می تواند 
داشـته باشـد. از ایـن رو محققـان ایـن موضـوع با انبوهـی از پرسـش  ها مواجهندكه آیا مـا می توانیم هنر تطبیقی داشـته 
باشـیم یا اینكه باید به رشـته   های تطبیقی هنر مانند »سـینمای تطبیقی«، »نقاشـی تطبیقی« یا »موسـیقی تطبیقی« 
و... بپردازیـم. بـه عبارتـی، آیـا هـر یـك از ایـن رشـته   ها مسـتقل هسـتند و هویتـی متمایـز دارنـد؟ چنانچه یـك هویت 
یكپارچه برای همة آنها قائل باشـیم، دانشـی بزرگ با عنوان هنر تطبیقی ممكن می شـود. مناسـب اسـت یادآوری شـود 
كـه رشـته ها یـا درس هایـی دیگـر با نام  هایـی چون»هنر جهـان اسـالم«، »هنر شـرق«، »هنر كشـورهای عربـی« وجود 

دارنـد كـه ذاتاً تطبیقی هسـتند و دسـتاوردهای آنهـا جز با تطبیق ممكن نیسـت. 
خوشـبختانه امـروزه در جهـان بـه مباحـث تطبیقی هنر بیشـتر توجه می شـود و كتاب  هـا و به خصوص مقـاالت قابل توجهی 
منتشـر می گـردد. گاهـی تاریـخ هنـر و تطبیق گرایـی مـورد توجـه اسـت )Bayard, 2007( و گاهـی نیـز بـر روش و رویكرد 
مطالعـات تطبیقـی در هنـر تمركـز می شـود. شـاید ایـن نقـد نیز درسـت باشـد كه هنـر تطبیقی توسـط متخصصـان دیگر 
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حوزه   هـا، ماننـد ادبیـات تطبیقـی یـا فلسـفة تطبیقـی، و از زاویـة دید آنهـا مطرح می شـود. این دلیلی اسـت بر ضـرورت هنر 
تطبیقی شـاهد آن، همین دروس گوناگون مرتبط اسـت، اما متأسـفانه هنوز مبانی نظری خود را پایه ریزی نكرده و به همین 
علـت، نیازمنـد وام گیـری از دیگـر رشـته   ها اسـت تـا پس از شـكل گیری، به فكر اسـتقالل باشـد؛ مانند »نشانه شناسـی هنر« 
یـا به طـور خـاص سـینما كه با نشانه شناسـی ادبی-زبانی شـروع شـد، اما به تدریج اسـتقالل خویـش را بازیابد. شـاید این نقد 
هم وارد شـود كه منابع چنین تحقیقاتی بیشـتر از حوزه   های ادبی و فلسـفی، یا سیاسـت و جامعه شناسـی تطبیقی اسـت تا 
هنـر تطبیقـی؛ در ایـن خصـوص عـالوه بـر ارجاع به مطلب پیشـین باید اضافه شـود كـه در این منابـع نیز به بررسـی ادبیات 
و هنـر یـا فلسـفه و هنـر پرداخته شـده اسـت؛ همان طـور كه در هنر تطبیقی نیز الزم اسـت به ادبیات یا فلسـفه اشـاره شـود 

.)Dethurens, 2000: 165(

حوزه و پيکرة مطالعاتی
هنر تطبیقی از نظر معرفتی و تخصصی می تواند دسـت كم پنج الیه داشـته باشـد: درون رشـته ای، درون هنری، درون خلقی، 
درون انسـانی، درون دانشـی. بـا شـاخص فرهنگ نیـز می تواند به دو دسـتة كلی درون فرهنگی و بینافرهنگی تقسـیم شـود. 
شـاخص نخسـت، یعنی گسـترة معرفتی، از محدودتریـن و نزدیك ترین حـوزه، یعنی درون رشـته ای، آغاز و تا درون دانشـی 
گسـترده می شـود. ایـن نسـبت  ها را می تـوان در محـور عمـودی به تصویر كشـاند، امـا از نقطه نظر تنوع فرهنگی، شـاخص 
دوم شـكل می گیـرد كـه بـه درون فرهنگی و بینافرهنگی قابل تقسـیم اسـت و آن را می تـوان در محور افقی ترسـیم نمود.

درون رشـته ای: الیـه ای اسـت كـه مصداق  هـای نسـبتاً هـم ذات و هم سـنخ در آن گـرد آمده انـد و هنـر از نظـر تنـوع، یكـی از 
حوزه   هـای بسـیار غنـی اسـت. منظـور از درون رشـته ای یعنـی هر یك از رشـته   های هنری مانند سـینما، نقاشـی، موسـیقی، 
و تئاتـر، در یـك مقایسـه میـان هم هنـر خـود قرار بگیرند؛ برای نمونه، نقاشـی با نقاشـی و سـینما با سـینما. در ایـن صورت، 
هنگامی تطبیقی محسـوب می شـود كه مطالعات بینافرهنگی باشـد و در صورتی كه درون فرهنگی باشـد هنر تطبیقی نیست. 
درون هنـری: تطبیـق می توانـد میـان دو حـوزة متفاوت هنـر صورت بگیـرد؛ برای مثال میان نقاشـی و سـینما. در این 
نوع از تطبیق دو نظام نشـانه ای متفاوت با یكدیگر مقایسـه می شـوند كه تحقیق را مشـكل تر می كند وتسـلط محقق 
بـه هـر دو رشـته را می طلبـد؛ بـرای نمونه در فیلـم ظهور ژوكونـد )2011( مونالیزا از تصویر نقاشـی خـارج و در جهان 
معاصر و با مسـائل انسـان معاصر مواجه می شـود. در این نمونه، مخاطبان با دوگانة هنری، یعنی نقاشـی و سـینما، و 

سـپس مباحثی دیگر مانند زمان پریشـی مواجه هسـتند. 
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درون خلقـی: هنـر و ادبیـات دو عنصر معرفت خلقی محسـوب می گردنـد. معرفت خلقی برای رشـته هایی به كار گرفته 
می شـود كـه آثارشـان بر اسـاس تخیل اسـتوار شـده باشـد و به طور عمده منظـور ادبیات، هنـر و شـاخه های گوناگون 

آنهاسـت؛ بـرای نمونه اقتباس  هـای بینوایان ویكتور هوگو در سـینما در این دسـته می گنجد. 
درون انسـانی: رشـته های انسـانی ویژگی  هایی مشـترک دارند كه مهم تریِن آن، موضوعشـان - یعنی انسـان - اسـت. این 
رشـته ها بیـش از سـایر رشـته های علمـی با هنـر ارتباط دارنـد و در اغلـب موارد آثـار هنـری از آنها به طور مسـتقیم یا 
غیرمسـتقیم بهـره می بـرد. رابطة میان روان شناسـی و هنر در زمرة هنر تطبیقـی از نوع درون انسـانی آن جای می گیرد. 
ارتبـاط فلسـفه و هنـر نیـز كه منجر به رشـته ای به نام »فلسـفة هنر« گردیده از همین دسـت اسـت؛ برای نمونـه، ژرار 
ژنـت میـان آثـار فرویـد و آثار ادبی مقایسـه هایی انجام می دهد و معتقد اسـت ایـن آثار مانند آثار ادبـی برای یك محقق 

ادبی قابل توجه هسـتند. 
درون دانشـی: رشـته های علمی غیرخلقی و غیرانسـانی نیز با هنرها سـروكار دارند. این رشـته ها نه فقط به عنوان رشته هایی 
كـه ابـزار تولیـد را تقویـت می كننـد و فناوری هنری را توسـعه می بخشـند، بلكـه به عنوان موضـوع نیز مورد اسـتفاده قرار 

می گیرنـد؛ بـرای نمونـه سـینما و سـالمت، یا تئاتر و محیط زیسـت. مطالب فوق را می تـوان در جدول زیـر خالصه كرد.

بينافرهنگیدرون فرهنگیمثالحوزة معرفتی

ضروری-خورنق بهزاد و خورنق صحیفه بانودرون رشته ای1

فیلم داش آكل مسعود كیمیایی اقتباس از داستان كوتاه درون خلقی2
اختیاریاختیاری»داش آكل« صادق هدایت

اولویت

فیلم یك روش خطرناک با اقتباس از داستان زندگی علمی درون انسانی3
اختیاریاختیاریدو پایه گذار روان شناسی )فروید و یونگ(

اولویت

اختیاریاختیاریفیلم لوئی پاستور كه به چگونگی كشف واكسن اشاره دارد.درون دانشی4
اولویت

اختیاریاختیاریفیلم ظهور ژوكوند )2011(درون هنری5
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هنر تطبيقی و روش
دانش  هـا ارتباطـی ویـژه  بـا روش دارنـد و بسـیاری بـر ایـن باورند كـه روش و روش شناسـی بخشـی ضـروری برای 
دانش  هـا و علـوم محسـوب می شـوند. بنابرایـن، روش الزمة هنـر تطبیقی یا مطالعـات تطبیقی هنر اسـت. بی تردید 
بخشـی گسـترده از پایان نامه هـا و رسـاله ها و مقـاالت بـه مقایسـة هنـر یـك كشـور بـا كشـوری دیگـر می پـردازد. 
موضـوع ایـن اسـت كـه ایـن نـوع آثـار از چه رویكـرد و روشـی اسـتفاده می كنند. دو پاسـخ ممكن اسـت: اسـتفاده 
از رویكردهـا و روش  هـای عمومـی ماننـد روان شناسـی یـا جامعه شناسـی و غیره؛اسـتفاده از مجموعـه رویكردهایی 
كـه بـرای چنیـن مطالعاتـی مفیـد و متناسـب هسـتند. بر همین اسـاس می تـوان روش  ها و نسـبت آنها را بـا هنر و 

رویكردهـای مطالعاتـی بـه دو دسـتة كلی تقسـیم كرد: روش  هـای تطبیقـی و روش  هـای تطبیق پذیر. 
روش  هـای تطبیقـی: برخـی از روش  ها اساسـاً و ذاتاً تطبیقی هسـتند و بـه دو زیرگروه درون فرهنگـی و بینافرهنگی 
تقسـیم می شـوند. رویكرد  های تطبیقـی بینافرهنگی، رویكرد  هایی هسـتند كه افزون بر تطبیقی بـودن، بینافرهنگی 
هـم هسـتند؛ مثاًلشرق شناسـی، نقد پسااسـتعماری، تصویرشناسـی، و نقدجغرافیایی. البته هر یـك از این رویكرد  ها 
و روش  هـای تطبیقـی بینافرهنگـی بـه یكـی از مكاتب تطبیقـی نزدیك تر بوده یا در آن مكتب شـكل گرفته  اسـت؛ 
بـرای مثـال تصویرشناسـی و نقـد جغرافیایی به مكتب فرانسـوی نزدیك تر هسـتند )نامور مطلـق، 1388: 119(. در 
مقابـل، رویكرد  هـای تطبیقـی درون فرهنگـی، تطبیقـی هسـتند، اما الزامـاً بینافرهنگی محسـوب نمی شـوند؛ یعنی 
وجودشـان بـه تطبیـق مرتبـط می شـود، امـا بینافرهنگـی بودن یا نبـودن آنهـا الزامی نیسـت. از میان این دسـته یا 

زیرگـروه می تـوان بـه بینامتنیت، ترامتنیـت و تا حدی اسطوره شناسـی اشـاره نمود. 
روش  هـای تطبیق پذیـر: گذشـته از رویكرد  هـای تطبیقـی، سـایر رویكرد  هـا را می تـوان تطبیق پذیـر قلمـداد نمـود. 
رویكرد  هـای تطبیق پذیـر آن دسـته از رویكرد  هایـی هسـتند كه اساسـاً تطبیقی نیسـتند، اما قابلیت تطبیقی شـدن 
دارند؛رویكرد  هایـی ماننـد جامعه شناسـی، روان شناسـی، نشانه شناسـی، شمایل شناسـی و انواع رویكرد  های فلسـفی. 
یعنـی اینكـه می تواننـد به شـكل تطبیقـی یا غیرتطبیقی مورد اسـتفاده قـرار گیرند؛ مثـاًل اگر موضـوع »مرگ« نزد 
دو نقـاش از دو فرهنـگ گوناگـون، ماننـد ایرانـی و تركیـه ای، مطالعـه شـود در این صـورت از رویكرد روان شناسـی 

تطبیقی اسـتفاده شـده است. 
بایـد افـزود كـه رویكرد  هایـی مانند بینامتنیت فقـط یك روش تحقیق و یك ابزار تحقیقی محسـوب نمی شـوند، بلكه 
بایـد در نظـر داشـت كـه رویكـرد، هم دارای نظریه اسـت و هـم روش، و همچنیـن عناصری دیگر ماننـد اصطالح نامه 
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یـا مراجـع و... دارد. در نتیجـه، سـاده انگاری اسـت كـه مـا بینامتنیـت یـا تصویرشناسـی یـا نقـد جغرافیایـی یـا نقد 
 )approche( نـازل كنیم و تفاوت میـان رویكـرد )زیسـت محیطی را كـه نـام نقـد هم دارنـد، در حد یـك روش )متد
یـا روش  را در نظـر نگیریـم. بـه بیـان دیگـر، رویكرد  هـا نوعی خـاص از نـگاه را ترویج می كننـد و بر اسـاس آن، نوعی 
خـاص از روش مطالعاتـی را نیـز ارائـه می نماینـد. نگـرش بینامتنیت یا تصویرشناسـی یا پسااسـتعماری بـه متن و به 
گفتمـان متفـاوت اسـت. برخـی بـر اسـاس همان نگـرش بـه گفته پـردازی و گفتمـان هـم می پردازند و برخـی دیگر 

به دلیـل نـوع نگرشـی كـه بـه آثار ادبـی و هنری دارنـد بـه گفتمـان نمی پردازند و موضـوع كانونـی نمی دانند. 

جايگاه دانش  های تطبيقی وهنر تطبيقی
رشـته   های گوناگـون به تفكیك از شـاخه   های تطبیقـی برخوردارند؛ مانند »فلسـفة تطبیقی«، »زبان شناسـی تطبیقی«، 
»حقـوق تطبیقـی«، »تاریـخ تطبیقـی«، و»اسطوره شناسـی تطبیقـی« و هر كـدام ضمن داشـتن تألیفات قابـل توجه، 
یـك موضـوع و روش مطالعاتـی ویـژه  دارنـد. ایـن مجموعـه كـه مـا آن را »دانش  هـای تطبیقی«می نامیـم نـزد برخی 
ماننـد فرانسـوی  ها تطبیق گرایـی )comparatisme( نامیـده می شـود. یـادآوری می شـود همة شـاخه   ها یا رشـته   های 
تطبیقـی از یـك گسـتردگی و ارزش یـا جایـگاه برخـوردار نیسـتند و عـدم آگاهـی به ایـن موضوع موجب سـوء تفاهم 
می شـود؛ بـرای مثـال از نظـر مكتـب امریكایـی جایـگاه ادبیـات تطبیقی فراتـر از خـود ادبیـات اسـت، در صورتیكه از 
نظـر مكتـب فرانسـوی، ادبیـات تطبیقـی یكی از شـاخه   های تاریـخ ادبیات و تاریـخ ادبیات یكـی از شـاخه   های ادبیات 

می شود.  محسـوب 
جنـس و گسـترة هنـر تطبیقـی نیـز همانند ادبیات یا فلسـفه یا دیگـر تطبیقی  ها همـواره مورد بحـث و چالش بوده 

اسـت. در ایـن رابطـه دسـت كم می توان به چهـار نظر متفاوت اشـاره نمود: فرادانـش، دانش، رویكـرد و روش. 
برخـی- به خصـوص تعـدادی از نظریه پـردازان مكتـب امریكایـی- بـر ایـن باورند كه دانـش تطبیقی فرادانش اسـت، 
چنانچـه می توانـد دانش  هـای دیگـر را نیز شـامل شـود؛ بـرای مثال جایـگاه ادبیـات تطبیقـی فراتر از ادبیات اسـت 
و ادبیـات ذیـل آن قـرار می گیـرد. برخـی دیگـر بـر ایـن باورنـد كـه دانش  هـای تطبیقی زیرشـاخة دانش  هـای خرد 
هسـتند و به عنـوان دانش  هـای خـرد ارزیابـی می شـوند. در نگـرش مكتب فرانسـه هنر یـا ادبیات تطبیقی شـاخه ای 
مهـم از هنـر و ادبیـات محسـوب می شـود، امـا عـده ای دیگر بـر رویكـرد بودن جنـس هنر تطبیقـی تأكیـد دارند و 
آن را یـك رویكـرد در میـان رویكرد  هـای گوناگـون مطالعاتـی هنـر تلقـی می كننـد. آخریـن نظر این اسـت كه هنر 
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تطبیقـی در حـد یـك روش تقلیـل یابـد. روش، عنصـر كاربـردی یك رویكرد محسـوب می گـردد. به عبـارت دیگر، 
رویكـرد شـامل نظریه و روش اسـت. 

عـالوه بـر ایـن چهـار نظـر برخی هـم تطبیـق را در پیكـره و موضـوع مطالعات محـدود می كننـد و بر ایـن باورند 
كـه نگـرش تطبیقـی می توانـد موضـوع و پیكـرة مطالعاتـی خاصـی را در اختیار محقق قـرار دهد. ایـن چالش نزد 
محققـان برجسـتة جهـان نیـز مطرح شـده اسـت، چنانچه پراور در كتـاب درآمدی بـر ادبیات تطبیقی می نویسـد: 
»كالبدشناسـی تطبیقـی هـم روش اسـت و هـم موضـوع مطالعـه، در صورتی كـه امـروزه " ادبیات" فقـط موضوع 
مطالعـه اسـت« )پـراور،1397: 9(. پاتریـك اونیـل در كتـاب مبانـی سیاسـت تطبیقـی ضمـن یـادآوری معنـای 
سیاسـت بـه دانـش مطالعـة روابـط قـدرت می پـردازد و می نویسـد: »سیاسـت تطبیقـی در رشـتة علوم سیاسـی، 
رشـته ای فرعـی به شـمار می آیـد كـه ایـن مبـارزه بـر سـر كسـب قـدرت را در بیـن كشـورها مقایسـه می كنـد« 
)اونیـل، 1391: 5(. در ایـن جملـه دو نكتـه نهفتـه اسـت: نخسـت اینكـه سیاسـت تطبیقـی شـاخه ای حاشـیه ای 
محسـوب می شـود؛ دوم اینكـه سیاسـت تطبیقـی مانند دیگـر رشـته های تطبیقی موضوعـش بینافرهنگی اسـت.

یوسـت نیـز در كتـاب معـروف خـود درآمـدی بـر ادبیـات تطبیقـی فصـل سـوم را بـا ایـن عنـوان ارائـه می دهد: 
»ادبیـات تطبیقـی: نظریـه ای در ادبیـات« )یوسـت، 1397(. ایـن عنـوان بیانگر آن اسـت كه ادبیـات تطبیقی یك 

نظریـه اسـت یـا دسـت كم یـك نظریه هـم دارد. 

زيبايی شناسی تطبيقی
زیبایی شناسـی دانشـی اسـت كـه بـه چگونگـی درک و دریافـت پدیده هـا می پـردازد. این دانـش كه اغلـب به عنوان 
شـاخه ای از فلسـفه شـناخته می شـود، می تواند در خارج از نهاد فلسـفی در رشـته های دیگر مانند شـعر و ادبیات یا 
هنـر از نوعـی اسـتقالل برخـوردار گردد. رابطة میان تطبیق و زیبایی شناسـی پیش از هر چیز یادآور فلسـفة تطبیقی 
و شـاخة زیبایی شناسـی تطبیقـی اسـت. بـه بیان دیگـر، مقایسـة زیبایی شناسـی  های دو فرهنگ متفاوت اسـت، اما 
در اینجـا بـه معنـای دیگـری از این عبارت توجه خواهد شـد. یادآوری می شـود كه گذشـته از دسـته بندی رشـته ای 
ماننـد زیبایی شناسـی فلسـفی، ادبـی یـا هنـری و غیـره، زیبایی شناسـی موضـوع دسـته بندی  هایی با شـاخص  های 

گوناگـون بـوده اسـت؛ یكی از آنهـا می تواند دسـته بندی مرتبط بـا تطبیقی و غیرتطبیقی باشـد.  
از زیبایی شناسـی تطبیقـی هنـری حداقـل می توان دو برداشـت را از هم تفكیك كرد: نخسـت اینكه زیبایی شناسـی 
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امـری متكثـر اسـت و هـر نظـام فرهنگی-هنـری برای خـود زیبایی شناسـی خاصـی دارد كه در مقایسـة میـان آثار 
در مطالعـات تطبیقـی بایـد مـورد توجه قرار گیـرد؛ دوم اینكـه در درون همة آثـار نوعی روابط بینامتنـی وجود دارد 
كـه خوانـش می توانـد بـر اسـاس همیـن روابط تأثیـر و تأثـری یا حتی شـباهت صـورت پذیرد؛ بـرای مثـال، دیدن 
اثـری از بهـزاد كـه بـه تقلیـد از جنتیله بلینی تصویر شـده اسـت و یا نـگاره سـاختن كاخ خورنق كمـال الدین بهزاد 
كـه توسـط صحیفـه بانـو نگارگـر هندی اقتباس شـده اسـت. به عبـارت دیگـر، همه به یك صـورت به فهـم و درک 
یـا دریافـت آثـار نمی پردازنـد، بلكـه برخـی به طور ناخـودآگاه همـواره یك دریافـت تطبیقـی دارند یا اینكـه دریافت 
تطبیقـی آنهـا نقشـی مهـم در ارتباطشـان بـا آثـار دارد. بدین ترتیـب می توان گفت كه همـة مؤلفـان و مخاطبان به 
یـك میـزان از پیوندهـای بینامتنـی و ترامتنـی برای رمزگشـایی از آثـار برخوردار نیسـتند. افراد متخصـص بیش از 
دیگـر افـراد از دریافـت تطبیقـی برخوردارنـد. طـی تحقیقـی كه صـورت گرفته اسـت برخی از افـراد با دیـدن اثری 
به سـرعت بـه یـاد آثـار مشـابه افتـاده و بـا یـك مقایسـه میـان ایـن آثـار بـه درک و تفسـیر آن آثـار نائـل می آیند. 
بنابرایـن موضـوع زیبایی شناسـی تطبیقـی هنـر بـا زیبایی شناسـی هنـر تطبیقـی بـا هم فـرق دارنـد، اما بسـیار به 

یكدیگـر نزدیـك هسـتند، در ایـن نوشـتار زیبایی مسـئلة اصلی خوانـش تطبیقی آثار هنری اسـت.
در نهایـت امـروزه دانش  هـای تطبیقـی و بیـش از آن هنر تطبیقـی به دالیل گوناگـون مورد سـوء تفاهم و بی توجهی 
قـرار گرفته انـد، امـا در عیـن حـال بیش از بسـیاری دیگـر از رویكرد  هـا یـا فرارویكرد  ها در مقـاالت یـا پایان نامه ها و 
رسـاله   ها مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. ایـن تضـاد موجب شـده اسـت كه هر كـس از ظن خـود مطالعـات نظری و 
یـا مطالعـات كاربـردی را بـه نـام مطالعات هنـر تطبیقی انجام دهـد؛ یكی آن را بیش از حد بسـتاید و دیگـری آن را 

مضـر و بیهوده تلقـی نماید. 
باید خاطرنشـان كرد متأسـفانه هنر تطبیقی، رشـتة دانشـگاهی نشـده اسـت و از این جهت پژوهش  های دانشـگاهی 
خسـارت زیـادی متحمـل می شـوند، امـا این حوزه هـم ماننـد ادبیات تطبیقـی، فلسـفة تطبیقی، سیاسـت تطبیقی، 
حقـوق تطبیقـی و... تخصـص خـاص خـود را دارد؛ همان طوركـه فلسـفة تطبیقـی روش  هـای مخصـوص بـه خـود را 
دارد. در ایـن خصـوص ادبیـات تطبیقـی بـه لطف داشـتن رشـته و گروه دانشـگاهی توانسـته اسـت روش  هایی مهم و 
تأثیرگـذار ماننـد تصویرشناسـی، و نقـد جغرافیایـی را طرح كند. بـا این حال به دالیـل گوناگون مانند تنـوع فراوان و 
تغییـرات بسـیار یـا بی توجهـی مسـئوالن آموزشـی، هنر تطبیقی همچنان در شـرایط جنینی به سـر می بـرد و متولد 

نشـده است.
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كشـور مـا به دلیـل شـرایط قدمـت و غنای فرهنگـی - هنـری، و شـرایط جغرافیایی تمدنی كـه چهـارراه میان تمدنی 
قـرار گرفتـه اسـت می توانـد یكـی از جوامـع مناسـب بـرای پیشـگامی در عرصـة هنـر تطبیقی باشـد؛ هنـری كه نه 
موجـب تمایـز یكـی بر دیگـری، بلكه همان طوركه در قرآن كریم آمده اسـت، موجب شـناخت بیشـتر و بهتر همدیگر 
گـردد. حتـی می تـوان گفـت فرهنـگ ایرانـی بنـا بـه دالیـل تاریخـی و تمدنی، یـك فرهنـگ تطبیقی اسـت و مانند 
برخـی دیگـر درون گـرا نیسـت. از تطبیـق لـذت و گاهـی رنـج می بـرد و به طور پیوسـته خـود را بـا دیگران مقایسـه 
می كنـد و از دیگـری به عنـوان سـنگ محـك شـناخت خود اسـتفاده می كند. ایـن فرهنـگ، آمادگی میـدان داری در 
ایـن عرصـه را دارد به شـرط اینكـه نهادهای آكادمیـك بیش از پیش به رشـته ها و رویكردهای تطبیقـی توجه نمایند. 
شـاید وقـت آن رسـیده باشـد كـه تحولـی در دانش  هـای تطبیقـی صـورت گیرد و ایـن دانـش از برخی بن بسـت  های 
خـود خـارج شـود، امـا در ایران، نخسـت بایـد دسـتاورد  های جهانی دهه های گذشـته به خوبی شناسـایی شـوند. هنوز 
بسـیاری از نظراتـی كـه ارائـه می شـود، چه در دفاع و گسـترش و چه به خصـوص در نقد این حـوزه، چندین دهه عقب 
هسـتند. بـه همیـن دلیـل بهتر اسـت پیـش از هر چیزی بـه پر كردن شـكاف علمی موجـود در جامعة خود نسـبت به 
جوامـع پیشـرفته در ایـن مـورد بپردازیم و سـپس می توانیم در گسـترش و حتی نقد نیز صاحب نظرات اصیلی باشـیم. 

                                                                                                                                       بهمن نامور مطلق
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی



17 17 دوره دوم؛  شماره 3؛ پاییز 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

منابع

انوشـیروانی، علیرضـا )1389(، »ضـرورت ادبیـات تطبیقـی در ایـران«، ویژه نامـة ادبیـات تطبیقـی فرهنگسـتان زبـان و ادب 
فارسـی، شـمارة 1، بهار، صـص6-38.

اونیل، پاتریك )1391(، مبانی سیاست تطبیقی، ترجمه: سعید میرترابی، تهران: نشر قومس. 
پـراور، زیگبـرت سـالُمن )1397(، درآمـدی بر مطالعات ادبی تطبیقی، ترجمه: علیرضا انوشـیروانی و مصطفی حسـینی، تهران: 

سمت. 
نامـور مطلـق، بهمـن )1388(، »درآمـدی بـر تصویرشناسـی؛ معرفـی یـك روش نقـد ادبـی و هنـری در ادبیـات تطبیقـی«، 

فصل نامـة مطالعـات ادبیـات تطبیقـی، شـمارة 12، زمسـتان، صـص119-138.
یوست، فرانسوا )1397(، درآمدی بر ادبیات تطبیقی، ترجمه: علیرضا انوشیروانی و همكاران، تهران: سمت.

Bayard, M. )2007(, L’histoire de l’art et le comparatisme: les horizons du detour, Paris: Somogy 
éd. d’art.

Clavaron, Y.,Schweitzer, Z., Emilie, P. )2015(, Orientalisme et comparatisme, Saint-Etienne: Publ. 
de l’Univ. de Saint-Etienne.

Dethurens, P. & Bonnerot, O. H. )2000(, Fin d’un millénaire: Rayonnement de la littérature 
compare, Strasbourg: Presses Univ. de Strasbourg.


