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در این مقاله که با هدف بررســی زمینه های شکل گیری مطالعات تطبیقی نوشته شده، مطالعات تطبیقی در ارتباط با فرایند و 
جریان تاریخی شرق شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع مطالعات تطبیقی در طی سال های گذشته و دست کم یک 
دهةاخیر با انتشار مجالت و نشریات تخصصی گسترش بسیاری داشته است، لیکن این موضوع از چند جهت قابل بحث و 
بررسی، و نیازمند بازخوانی انتقادی است. برخی از رشته های دانشگاهی جدید نیز با رویکرد و تأکید بر مطالعات تطبیقی شکل 
گرفته اند؛ مانند »تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسالمی« که از جمله رشته های پرمسئله و مبهم فعلی است، و البته »ادبیات تطبیقی« 
که می توان گفت زمینة اصلی آشنایی ما با موضوع مطالعات تطبیقی بوده است. با این حال، این مفهوم تخصصی عموماً در منابع 
درسی »روش تحقیق« به عنوان گونه ای از روش های تحقیق، مورد استفادة نظری قرار می گیرد و این در حالی است که تاریخ 
پیدایش این مفهوم نشان می دهد مطالعات تطبیقی در ابتدا نوعی رویکرد و شیوة مواجهه با دیگری از سوی سوژة غربی بوده 
است؛ نه یک روش را یا یک رشتة دانشگاهی. بر این اساس، درک فلسفة مطالعات تطبیقی و نظریه های مرتبط با آن و استفاده 

از آن در حوزه های ادبیات و هنر، ابتدا نیازمند آگاهی از ریشه ها و زمینه های شکل گیری آن است. 
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در ابتـدا می بایسـت دربـارة ایـن 
مسـئله تأمـل نماییـم كـه چـرا 
»مطالعـة  از  مـوارد،  برخـی  در 
تطبیقـی« و مفهـوم »تطبیقـی« به عنـوان نوعـی روش 
با خاسـتگاه فكـری و پارادایم پوزیتویسـتی یاد می شـود 
كـه در علـوم اجتماعی و سـایر علـوم بسـیار رواج دارد]1[ 
و از منظـری دیگـر ذیـل ایـن مفهـوم كلـی و پرمناقشـه 
»دانش هـای  عنـوان  تحـت  متعـددی  روش هـای  از 
تطبیقـی«]2[ نـام برده می شـود. یعنی اساسـاً بـرای ورود 
بـه حـوزة مطالعات تطبیقی، می بایسـت برای پژوهشـگر 
و نویسـنده روشـن شـود كه تطبیـق و تطبیقـی رویكرد 
اسـت یا روش. مسـئلة بعدی و صرف نظر از تبارشناسـی 
زمینه هـای  تطبیقـی،  اصطـالح  مفهومـی  و  واژگانـی 
ایـن  بحـث  اصلـی  محـور  كـه  اسـت  آن  شـكل گیری 
مقالـه اسـت. زمینه هـای تاریخـی شـكل گیری مطالعات 
تطبیقـی كـه در واقـع محصـول گفتمـان شرق شناسـی 
اسـت، ضمـن داشـتن پیامدهـای تحقیقاتـی و گشـودن 
روزنه هـای آگاهـی از تاریـخ فرهنگ و هنـر و ادبیات ملل 
شـرق، مـا را هم از یك غفلت تاریخی نسـبت به فرهنگ 
بومـی خـود آگاه می سـازد؛ غفلتـی كـه امروزه بـه دلیل 
قـرار گرفتـن در ذیل گفتمان های میان فرهنگـی و روابط 
بینافرهنگی و همچنین گفتمان پسامدرنیسـم، كم و بیش 
مورد ترمیم و بازنگری قرار گرفته اسـت، لیكن از سـویی 
دیگـر موجـب از بین رفتن یـا كم رنگ شـدن تفاوت ها و 

تمایزهـای فرهنگـی ملـل مختلف شـده اسـت.

 بـه اعتقـاد نویسـنده، رونـد مطالعـات تطبیقـی معاصر 
در ایـران را بایـد بیشـتر تحـت تأثیـر غلبـة نگرش هـای 
متن محـور در چارچـوب نگـرش كلـی اروپا محـوری در 
نظـر گرفـت، زیـرا آنچـه از یافته هـای آماری پیداسـت، 
عمـدة تحقیقـات مطالعـات تطبیقـی در قلمـرو هنـر 
و ادبیـات، اصـوالً بـر پایـة رویكردهـای سـاختگرایانه و 
متن محور، و با تأكید بر بررسـی وجوه افتراق و اشـتراک 
متـون مختلـف، انجام شـده اند. همچنین عمدتـاً بر پایة 
دانش هـا و نظریه هایـی صـورت گرفته انـد كـه خصلـت 
تطبیقـی دارند. این نوع از مطالعات كه وابسـتگی عمیق 
و پررنگی به سـازوكارهای دانشگاهی و رشته محور دارند، 
نتایـج قابل توجـه بـرای گشـودن روزنه هـای فرهنگـی و 
فكـری و فلسـفی در تعامل با سـایر فرهنگ هـا و ملل به 
دنبال نداشـته اند، زیـرا در مطالعات تطبیقی، مسـئلة ما 
صرفـاً تحلیـل متن ها نیسـت، بلكه برآیند تطبیق اسـت 
كـه انتظـار مـی رود منجـر به شـكل گیری چیزی شـود 
كـه مـا آن را »روایـت« یـا »روایت های سـوم« می نامیم. 
روایـت سـوم، به عنـوان یـك مفهـوم ابداعـی نویسـنده، 
به صورت اسـتعاری اشـاره به نتیجه یا نتایج یك مطالعة 
تطبیقـی دارد. پـر واضح اسـت كه بسـیاری از رویكردها 
و نظریه هـای جدیـد در قرن بیسـتم، مانند بینامتنیت]3[ 
و مطالعـات حوزة ترجمه با تقسـیم بندی های یاكوبسـن 
)Jakobson, 1971: 261( و بـا صورت بنـدی انـواع ترجمه 

كم و بیـش  بینانشـانه ای،  و  بینازبانـی  درون زبانـی،  بـه 
به عنـوان تكنیك هـا و روش هـای تحلیلـی در خدمـت 

مقدمه
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فرایندهـای كلـی مطالعـات تطبیقی هسـتند؛ یعنی در 
بسـیاری از مقاله هـا و حتـی پایان نامه هـا از این نظریه ها 
به عنـوان روش هایـی در خدمـت تطبیق اسـتفاده شـده 
اسـت و مطالعـات تطبیقـی، صرف نظـر از آن مقصـود 
و منظـوری كـه در روش تحقیـق مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد، اساسـاً یـك برچسـب به ظاهـر علمـی اسـت، 
چـرا كـه فراینـد عملـی و نظـری مطالعـات بینامتنی و 
حتـی حوزة مطالعات بینارشـته ای1 و میان رشـته ای،2 در 
فراینـد كلـی پژوهش هـای تطبیقـی صرفـاً كاركردهای 
روش شـناختی و تكنیكـی دارنـد و فقـدان مبانی نظری 
و روش هـای تحلیلـی در مطالعـات تطبیقـی، آن را بـه 
یـك حـوزة عـام و كلی تبدیـل می كند كه عمومـاً نتایج 
فـردی و ذوقـی و محفلی به دنبـال دارد و البته در عرصة 
مطالعـات نظری هنر، فعـاًل بضاعت بیش از این نیسـت. 
از  بسـیاری  تطبیقـی،  ادبیـات  مطالعـات  سـنت  در 
تحقیقـات بـه تطبیـق متـون ملـی با متـون ملـل دیگر 
محـدود بـوده اسـت كـه هم زمـان در دو سـوی تطبیق، 
نوعـی تفاخـر فرهنگـی و ملـی و خودسـتایی فرهنگی و 
گاه دیگری سـتیزی جریـان داشـته اسـت. ایـن تعصـب 
ملـی و فرهنگی در عرصة مطالعات ادبیات فارسـی هنوز 
پابرجا اسـت. لـذا باید اذعان داشـت آن ایدئولوژی پنهاِن 
فلسـفة تطبیـق، با در نظـر گرفتن ریشـه ها و زمینه های 
شـكل گیری اش، در حـوزة ادبیـات و هنـر نه تنهـا افشـا 

1. cross-disciplinary 
2. inter-disciplinary

نشـده كـه حتـی كاركرد ضمنـی آن نیز پر رنگ تر شـده 
اسـت. در غیـر ایـن صورت، محتـوای انبوهـی از مقاالت 
مرتبـط با مطالعـات تطبیقی هنر، نمی بایسـت در حصار 
تحلیل هـای متن محـور و كشـف بدیهیـات یـا تئوریـزه 
كـردن بدیهیـات، مبتنـی بـر نوعـی قیـاس بینازبانی یا 
بینانشـانه ای باقـی بمانـد. بنابرایـن، موضـوع مطالعـات 
تطبیقـی كنونـی كـه صرفـاً حـول محـور یـك اصطالح 
و تركیـب مفهومـی رقـم می خـورد، شـكل خنثی شـده 
و كوچك شـدة جریـان مطالعـات شرق شناسـانة مـدرن 
اسـت. در واقـع، باقی مانـدة همان سـنتی اسـت كه قباًل 
بـا محوریت مطالعة دسـتاوردهای فرهنگی ملل شـرقی 
شـروع شـد و در فرآینـد اسـتعمار غربـی به مسـیر خود 
ادامـه داد و مـا هـم در ادامـة مقالـه، به بحث دربـارة آن 

می پردازیـم.

تاریخ مطالعات هنـر و ادبیات 
طـول  در  الاقـل  ایـران،  در 
الگـوی  از  معاصـر،  دهه هـای 

اروپایـی تبعیـت كـرده اسـت و ایـن مسـئله را می تـوان 
آثـار  پیش متن هـای  همچنیـن  و  سـبك ها  تحلیـل  از 
هنـری و ادبـی دریافـت. فرهنـگ اروپایـی و به عبارتـی 
اروپا محـوری، ویژگی هـای مهمی دارد كـه در طول زمان، 
متـون مختلـف هنـری و ادبـی اش هـم بـر اسـاس همان 
عقالنیت محـوری،  جملـه  از  شـده اند؛  خلـق  ویژگی هـا 
مواضـع  و  انحصارطلبـی  علم محـوری،  انسـان محوری، 

1. نگاه بيرونی به 
فرهنگ های غير غربی
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فرادسـتانه نسـبت بـه ملـل شـرقی كـه می تـوان از آن 
كـه  كـرد  یـاد  فرهنگـی  برتری طلبـی  عنـوان  تحـت 
همگـی محصـول دوران روشـنگری و مدرنتیـه بوده انـد. 
ایـن واقعیـت تاریخـی كـه مطالعـات تطبیقـی نتیجـة 
گفتمـان شرق شناسـی اسـت و رهیافت هـای منتقـدان 
شرق شناسـی ماننـد ادوارد سـعید راه حل هایـی را پیـش 
روی مـا قـرارداده، در عیـن حال ما را بیشـتر به این نكته 
آگاه می سـازد كه این مفهوم از سـاحت معرفت شـناختی 
و فلسـفی، در بدو پیدایش اساسـاً جایگاهـی در قالب یك 
رشـتة تخصصی یا دانشـگاهی نداشـته اسـت و هدف آن، 
مطالعـة سـاختار فرهنگ هـای شـرقی از منظـر فرهنـگ 
مسـلط و مركزیت محـور اروپایی بوده اسـت. اولین نقد به 
برنامـة شرق شناسـی را انورعبد الملـك، فیلسـوف مصری 
در دانشـگاه سـوربن پاریـس، در مقالـة خـود بـا عنـوان 
نوشـت  1962م  سـال  در  بحـران«  در  »شرق شناسـی 
)Abdel-Malek, 1962(. دو سـال بعـد، مـورخ فلسـطینی 

عبد اللطیف الطیباوي در دانشـگاه لنـدن مقاله ای با عنوان 
»مستشـرقین انگلیسـی زبان« منتشـر كرد كه به صراحت 
منتقـد روش و رویكـردی بـود كه شرق شناسـان، اسـالم 
و دنیـای عـرب را نشـان داده بودنـد )Tibawi, 1964(. نقد 
سـوم در مـورد شرق شناسـی، اثرگذارتریـن و كامل تریـن 
نقد بود؛ نقدی كه در سـال 1978م توسـط ادوارد سـعید، 
مورخ فلسـطینی در دانشـگاه كلمبیا در نیویورک، با الهام 
از نظریه های پساسـاختارگرایانه، فمینیستی و نظریه های 

فوكویـی مطـرح شـد. سـعید توانسـت از ایدئولوژی هـای 
 .)Said, 1978( پنهان گفتمان شرق شناسـی پـرده بـردارد

سـعید می گویـد:
بیـن  كه  مفهومي   - ادبیات جهـان  از  گوته  ایـدة 
تصـوری از كتاب هاي بـزرگ و سـنتز مبهم از تمـام 
ادبیاتهاي جهان معلق اسـت - در اوایل قرن بیستم 
براي پژوهشگران حرفهاي ادبیات تطبیقي بسیار مهم 
بود، امـا هنـوز همانطور كه مـن توصیه كـرده بودم، 
معنـای عملی و ایدئولـوژی عملیاتی ]و پنهـان[ آن، 
تا آنجا كه بـه ادبیات و فرهنگ مرتبط اسـت این بود 
كـه راهبـری این مسـیر توسـط اروپا موضـوع اصلی 

 .)Said, 1993: 45( مـورد عالقة آنهـا بـوده اسـت

بنابرایـن مطالعـات تطبیقـی در مفهوم كنوني آن، در 
گونهاي  به  و  آغاز شده  اروپایي  امپریـالیسم  دوران  اوج 
جدایيناپذیر بـا آن دوران در پیونـد اسـت و سـعید هـم 
از ایـن ایدئولـوژی پنهان پـرده برمـی دارد؛ ایدئولوژی ای 
كـه خـودش را بـا سـخنان زیبـا در كسـوت دوسـتدار 
ادبیـات جهـان متجلی می سـازد. البته از سـال 1992م 
پـس از فروپاشـی دیوار برلین، ادبیـات تطبیقی به دلیل 
گسترش شـبكه های چندفرهنگی و مطالعات فرهنگی، 
در حال نو كردن خود بوده اسـت؛ چنانكه اسـپیواک در 
كتاب مرگ یك رشـته3 كه مشـخصاً به ادبیات تطبیقی 

3. Death of A Discipline
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اشـاره دارد، بـا یـك مفهـوم اسـتعاری، نـگاه سـیاره ای4 
یـا اصطالحـاً عالم گیـر را جایگزیـن نـگاه جهانی سـازی 
می كنـد و بـا تأكیـد بـر رابطـة دیالكتیـك بین خـود و 
دیگری، مسـئلة مطالعـات تطبیقی را فراتـر از نظام های 
پیشـین و كالسـیك در نظـر می گیـرد. او در بحـث از 
عبور از مرزها، اسـتعارة سـیاره ای را به مناسـبات قاره ای 
یـا جهانـی و منطقـه ای ترجیح می دهـد. او سـیاره ای را 
پیشـنهاد می كنـد كه نقطة مقابل جهانی سـازی اسـت، 
زیـرا از منظر اسـپیواک جهانی سـازی تحمیل نظام های 
مشـابه و همسان  سـازی آنها اسـت و این در حالی اسـت 
كـه اسـپیواک بـه دنبـال گفت و گومنـدی و تمایـز بین 

.)Spivak, 2003( خـود و دیگـری اسـت
اندیشـة مطالعات تطبیقـی از دوران روشـنگری در قرن 
هجـده در برخـی از حوزه هـای علمـی و پزشـكی مانند 
ماننـد  انسـانی  حوزه هـای  در  نیـز  و  جنین شناسـی، 
مردم شناسـی )نژادشناسی(، زبان شناسـی، تاریخ و دین 
رواج یافـت و در نیمـة دوم قـرن نـوزده از طریـق همین 
حوزه هـا به فلسـفه هـم راه یافـت. فلسـفة تطبیقی هم 
مدتی در ذیل مطالعات تطبیقی ادیان و سـپس در قرن 
بیسـتم مستقاًل با عنوان فلسـفة تطبیقی مطرح و محل 
توجه شـد )خاتمـی، 1396: 76(. در حوزة زبان شناسـی 
تاریخـی، اولیـن زبـان آسـیایی یـا شـرقی كـه در غرب 
مـورد مطالعـه قـرار گرفـت زبـان عبـری بـود؛ زبانی كه 

4. Planetary

به همراه سـریانی و كلدانـی، در میان متخصصان الهیات 
مسـیحی قباًل در اوایل قرون وسـطی شناخته شـده بود. 
در اواسـط قـرن سـیزدهم، در زمـان جنگ های صلیبی، 
یادگیـری یك زبـان آسـیایی دوم به منظـور یادگیری و 
تسـلط برای غربی هـا - یعنی زبان عربی - ضروری شـد 
و از قـرن پانزدهـم ایـن موضـوع در دانشـگاه های اصلی 
اروپـا بـرای تسـهیل در مطالعة نویسـندگان كالسـیك 
یونانـی و رومـی از طریـق ترجمه های عربـی پایه گذاری 
شـد. بـا ایـن حـال، تا قبـل از قـرن هجدهم كه سـلطة 
اسـتعماری غربـی در آسـیا مشـخص تر و واضح تر شـد، 
مطالعـة زبان هـای مختلفـی كـه در ایـن قـارة پهنـاور 
صحبـت می شـد بـا جدیـت آغـاز گردیـد. روس هـا در 
آسـیای مركـزی و شـمالی، زبان هـای مختلـف اوگـری 
یـا آلتائیـك را مطالعـه می كردنـد، در حالـی كـه زبـان 
انگلیسـی و فرانسـوی توسـط افـراد مختلـف در جنوب 
و شـرق آسـیا از جملـه هندو هـا و چینی هـا صحبـت 
می شـد و هلندی هایـی كـه اولیـن جامعة مستشـرقین 
را در سـال 1781م پایه گـذاری كـرده بودنـد، زبان هـای 
جنوب شـرقی آسـیا را نگاشـتند. نقطة عطـف در تاریخ 
شرق شناسـی كشـف ویلیـام جونـز بریتانیایـی در دهة 
1780 بـود كـه نشـان داد زبان سانسـكریت و زبان های 
باسـتان اروپایی و آسـیای غربی با یكدیگـر ارتباط دارند 
)Hübinette, 2003: 73-80(. در حقیقـت، یكـی از فضایل 

علمـای قـرن هجـده و نـوزده، آشـنایی آنهـا بـه زبان و 
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اندیشـه های تمدن هـای دیگـر بـود؛ مثاًل در آلمـان این 
تفاخر علمی مشـهود بود: گوته به فارسـی و عربی توجه 
داشـت و شـالیرماخر خودآموز زبان سانسكریت نوشت؛ 
كانـت بـه آئیـن اخالقـی زرتشـی توجـه كرد؛ هـگل به 
اندیشـه های هنـدو و زرتشـتی و عرفان هنـدی و ایرانی 
توجه كرد؛ شـوپنهاور به فلسـفة بودایـی پرداخت؛ نیچه 
بـه فلسـفة بودایـی و زرتشـتی توجـه داشـت. ایـن تب 
تفاخـر و تفاضـل بعدهـا بـه ظهـور مطالعـات آكادمیك 
ایـن تمدن هـا در مراكـز دانشـگاهی انجامیـد. به همین 
دلیـل اسـت كـه از قـرن نـوزده بـه بعـد، دانشـكده ها و 
گروه های شرق شناسـی برپا شـد و رشـته های تحصیلی 
مانند هندشناسـی، مصرشناسـی، ایران شناسـی و نظیر 
اینهـا تأسـیس شـدند )خاتمـی، 1396: 83-84(. ایـن 
ماجـرا در مطالعـات تطبیقـی دیـن هـم رونـد تاریخـی 
پررنگـی داشـته اسـت. در كتـاب مذهـب در شـرق و 
غرب كه توسـط سـرواپلی رادهاكریشـنان5 نوشته شده، 
شـكل گیری آن را مدیـون اسـتادان دانشـگاه آكسـفورد 

می دانـد. او می نویسـد: 
رشـد و توسعة علم دین شناسـی تطبیقی مدیون به دو 
عامل اسـت: انتشار و بررسی كتب مقدس مشرق زمین 
و پیشـرفت علـم مردم شناسـی. الهام بخش ایـن هر دو 
عامل اسـتادان بزرگ دانشـگاه آكسـفورد بوده اند. یكی 
از اسـتادان پژوهنـده و با شـهامت ادیان هنـد و اروپایی 

5. Sarvepalli Radhakrishnan

فردریـك ماكس مولر اسـت كـه مطالعة دین شناسـی 
تطبیقـی را بـا سـخنرانی های بسـیار و پخـش پنجـاه 
جلـد از كتاب مقدس مشـرق زمین تشـویق و تحریك 
كـرد. ماكـس مولر خطابه های خود را در دین شناسـی، 
»مقدمـه ای بـر مطالعة تطبیقـی ادیان اصلـی جهان« 

می خواند )رادهاكریشـنان، 1394: 3(. 

 در فراینـد مطالعات تطبیقی دین، دین امری تاریخی در 
نظـر گرفتـه می شـود و البته در پاسـخ بـه مخالفت هایی 
كـه در ایـن حـوزة مطالعاتـی وجود داشـته اسـت، آن را 
امـری ضـروری و علمـی می پندارنـد، بـا ایـن اسـتدالل 
كـه مطالعـات تطبیقی دیـن فراینـدی بی طرفانه اسـت، 
بـا ایـن حـال مسـئلة تاریخمندی گفتمـان دیـن در این 
امـر، نكتة حائـز اهمیتی اسـت. در واقـع بی طرفانه بودن 
مطالعـات تطبیقـی در حـوزه دیـن، اسـتداللی اسـت در 

مخالفت ها. مقابـل 

ماجــرای اســتعمار و به ویـژه 
شـــرقی،  ملـل  بـر  ســلطه 
جنبه هـای مختلـف اقتصادی، 
داشـته  فرهنگـی  و  سیاسـی 

اسـت. در واقـع در برخـی از كشـورها مانند هنـد منافع 
اقتصادی اهمیت داشـته اسـت و در كشوری مانند ایران، 
بیش از هر چیزی دسـتاوردهای فرهنگـی و هنری برای 

2.  استعمارگرایی، 
شرق شناسی و دانش
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شرق شناسـان قابـل توجـه بـوده اسـت. بـا ایـن حـال، 
تأثیـر اسـتعمارگرایی و سـلطه طلبی های گوناگون، دیگر 
حوزه هـای معرفتی مانند علم و دانـش را هم تحت تأثیر 
خـود قـرار داده بـود و در شـرایط معاصـر، حتـی به رغم 
اسـتعمارزدایی در نیمـة دوم قـرن بیسـتم، این مسـئله 
بـه نحـوی دیگـر تـداوم دارد. بـه همین دلیل، اسـتعمار 
سـاختارهای موجـود دانـش بشـری را تغییـر داد. هیـچ 
شـاخه ای از یادگیـری وجود ندارد كه با تجربة اسـتعمار 
دسـت نخورده باقـی مانده باشـد. یكـی از جنبه های مهم 
ایـن فرآینـد جمـع آوری و مرتـب كـردن اطالعـات در 
مـورد سـرزمین ها و مردمانـی بـود كـه اسـتعمارگران از 
آنهـا بازدیـد كردند و بعـداً تحت تأثیر قدرت اسـتعماری 
قـرار گرفتنـد. سـفر های اروپایی هـا در قـرون پانزدهم و 
شـانزدهم بـه آسـیا، امریـكا و افریقـا، نخسـتین مواجهة 
اروپایی هـا و غیراروپایی هـا نبـوده اسـت، اما نوشـته های 
ایـن دوره، راه جدیـدی را در رابطـه با اندیشـیدن دربارة 
بـه وجـود آوردن واقعـی دو دسـته از این مـردم، بصورت 
طبقه بنـدی شـده، بـه مثابـه تقابل هـای دوگانـه نشـان 
می دهـد. سـفر نگاری یـا سفرنامه نویسـی وسـیلة مهمی 
بـرای ایجاد برداشـت های متمایـز اروپا از خـود در رابطه 
با آن چیزی بود كه توانسـت »بقیه جهان« نامیده شـود 
)Pratt, 1992: 5؛ Loomba, 2005: 53(. بنابرایـن مطالعات 

تطبیقـی بـرای غـرب، به عنـوان فرهنـگ مركـزی، ذیل 
شرق شناسـی، و یـك راهبـرد هدفمنـد در جهت تثبیت 

مفهـوم جدیـدی از فرهنـگ اروپایـی و غربـی بـه رونـد 
خـود ادامـه داد و یكـی از هـدف هـای آن طبقه بنـدی 
جوامـع بـه خـودی و دیگـری برتـر بـود. البتـه پیـش از 
ایـن حتـی در زمـان باسـتان نیـز موضوع تمایز شـرق با 
غـرب مطرح بوده اسـت، لیكـن در آن زمـان موضوعیت 
ایـن تمایـز به صـورت جغرافیایی و سیاسـی مطـرح بوده 
و در دوران روشـنگری و قـرن نوزدهـم راهبـرد برتـری 
فرهنـگ غـرب و تلقـی كـردن شـرق به عنـوان دیگـری 
درجـه دوم، مـورد توجه قـرار گرفت و به قـول آلن تورن 
اگـر فرانسـوی ها در قـرن نوزدهـم مفهـوم تمـدن را در 
برابـر مفهـوم مردم گرایـی آلمـان قـرار میدادند، بـه این 
دلیـل بـود كـه خـود را مركـز تمـدن و مـادر مدرنیتـه 
تلقـی می كردند. احساسـی كه در فرانسـوی ها بیشـتر از 
انگلیسـی ها بـود. دلیـل ایـن امـر را می تـوان در فرهنگ 
كاتولیك و گسسـت انقالبـی فرانسـوی ها پیگیری نمود 

.)Touraine, 2007: 180(

ادوارد سعید می نویسد: 
واژة شـرق تقریبـاً یك ابداع اروپایي بود و فرانسـوي ها 
و انگلیسـي ها و تـا حـدود كمتـري هـم آلماني هـا، 
و  ایتالیایي هـا  پرتقالي هـا،  اسـپانیایي ها،  روسـي ها، 
سوئیسـي ها و... سـابقه اي در شرق شناسـي داشـته اند. 
شرق شناسـي فرآینـد مطالعـة شـرق و حتـي جهان، 
رویكـرد  ماننـد  رویكردهایـي  و  ویژگي هـا  داراي 
فلسـفي، استعماري، سیاسـي و امپریالیستي و رویكرد 
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تحقیـر بـود. در وهلـة  اول شرق شناسـي یـك تفكر و 
ایدئولـوژي اسـت. شرق شناسـي عبارت اسـت از نوعي 
سـبك فكر كـه بر مبنـاي یك تمایز هستي شـناختي 
و معرفت شـناختي بیـن شـرق و )غالـب مـوارد( غرب 
نویسـندگان  از  انبوهـي  بنابرایـن دسـتة   دارد.  قـرار 
كـه در میـان آنهـا شـعرا، داستان نویسـان، فالسـفه، 
نظریه پـردازان سیاسـي، اقتصاددانان و مقامـات اداري 
سـلطنتي یافـت مي شـوند، ایـن اختالفـات بنیادیـن 
بیـن شـرق و غـرب را پذیرفتـه و آن را نقطـة شـروع 
تئوري ها، حماسـه ها، داسـتان ها، توصیفـات اجتماعي 
شـرق،  مـورد  در  خونیـن  سیاسـي  روایت هـاي  و 
مـردم آنجـا، آداب و رسـوم آنـان، ذهنیـات ایشـان، و 

مقدراتشـان قـرار داده انـد )سـعید، 1383: 16(. 

گفتمـان شرق شناسـی كـه پایـة شـكل گیری مطالعات 
ایـن  پسااسـتعماری اسـت، »نشـان می دهـد چگونـه 
آثـار، »شـرق« را از طریـق تصاویـر خیالـی )بـرای مثال 
رمان هـا(، توصیف های به ظاهـر واقعـی )در گزارش های 
مطبوعاتـی و سـفرنامه ها( و ادعـای دانش دربـارة  تاریخ 
و فرهنـگ شـرق )كتاب هـای تاریـخ، مردم شناسـی و 

غیـره( می سـازند« )برتنـز، 1388: 259-260(.
تسـلط سـوژة  غـرب، بعدهـا بـا ورود هنرهـای جدیـد، 
گونـه ای دیگر از تسـری و تعمیـم پارادایـم هنری غرب 
را در كشـوری ماننـد ایـران رقـم زد. البتـه، ایـن بـه 
معنـای انـكار تعامـالت بینافرهنگـی نیسـت، اما چنین 

جریانی بیشـتر بـه دلیل فرایند تك  سـاحتی مناسـبات 
فرهنگـی مـا نیـز بـوده اسـت. بدیـن معنـا كـه مـا در 
جریـان تعامالت بینافرهنگی، فرآینـد ارتباط دیالكتیك 
بیـن خـود و دیگـری را اتخـاذ نكردیم و در ایـن فرآیند، 
ترجمـة فرهنگـی بـا مسـائل پیچیـده ای همـراه بـوده 
اسـت. بهتر اسـت بگوییم كه اساسـاً ترجمه ای رخ نداده 
و بـه همیـن دلیل ما بـا متن هـای هنـرِی ناهمگنی در 
فضـای گفتمانی هنـر ایران مواجه هسـتیم و برای گریز 
از ایـن ناهمگنی، بـا ایدئولوژی هایی مانند جهانی شـدن 
و جهانی سـازی و غیـره، فقـدان ترجمـة فرهنگـی از 
متن هـا و نیـز ناتوانـی خـود در بومی سـازی نامتن هـا را 
به صورت هـای مختلفـی توجیـه می كنیـم. در حقیقـت 
دوران  در  حتـی  و  تاریخـی  برهه هـای  از  برخـی  در 
معاصـر، به راحتـی در یك قاب فرهنگی متفـاوت، بدون 
هیچ گونـه واكنـِش همـراه بـا گفت وگـو قـرار گرفتیم و 
نتیجـة  ایـن پذیـرش خنثـی و تك سـاحتی تاریخی در 
عرصـة هنـر، تمهیدات بـدون نتیجـة  امروز را بـه دنبال 
داشـته اسـت. ایـن تمهیـدات برای جبـران كاسـتی ها، 
خـود را در قالـب گفتمان هـای افسـانه وار و غیـر واقعی  
و حتـی سیاسـی و گاهی هـم به صورت »موزه ای شـدن 
هنر و معماری« نشـان داده اسـت. این تسـلط به تدریج 
بـه بخشـی از حافظـة تاریخـی مـا بـدل شـده اسـت و 
مـا پیوسـته بـرای جبـران ایـن مسـئله كـه می تـوان از 
آن به عنـوان یـك مسـئلة فرهنگـی یـاد كرد، بـه طرق 
گوناگـون دسـت بـه دامـان احیـای مؤلفه هـای بومی و 
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سـنتِی بـه حاشـیه رانده شـده  بوده ایـم كـه حاصـل آن 
هـم مـوزه ای كردن هنرهـای بومی و به اصطالح سـنتی 

بـوده اسـت )رشـیدی، 1396(. 
دوران  گذاشـتن  سـر  پشـت  به رغـم  وجـود  ایـن  بـا 
اسـتعمار فرهنگـی و قـدم نهـادن در دهـة مطالعـات 
پسااسـتعماری، و به رغم پیشـنهادات مختلـف فرهنگی 
و راه  حل هـای فرهنگـی كـه آن را می توان بـا مفاهیمی 
ماننـد آمیزش هـای بینافرهنگـی، گفت و گـوی تمدن ها 
و مقوالتی از این دسـت توجیه كـرد، اتفاق قابل توجهی 
یـا سـامان پذیری سـاختار  احیـای هویـت  لحـاظ  بـه 
فرهنگ هـای بومـی و محلی رخ نداده اسـت و همچنین 
ایدئولـوژی پسامدرنیسـم هـم بـه ایـن مسـئله بیشـتر 
دامـن زد، زیـرا اگـر فرهنگ مركـزی در قـرن نوزدهم، 
اروپـا بـود و نگرش هـای بیرونـی بـه سـایر فرهنگ هـا 
بـا سـردمداری اروپـا و پروژه هـای اروپا محـور جریـان 
داشـت، اكنون مسـئله و چرخش دیگری رخ داده است 
كـه به موجـب آن، امپریالیسـم امریكایـی جایگزین آن 
شـده و با رویكردهای مختلف سیاسـی هنـوز امریكایی 
كـردن جهان و اسـتثمار و اسـتعمار ملـل خاورمیانه به 
قـوت خـود باقـی اسـت و اروپایی هـا نیـز تابـع قوانیـن 
سیاسـی و اسـتعماری امریـكا هسـتند. بـه همین دلیل 
دانش هایـی  و  خنثـی  نظریه هـای  پیـش كشـیدن  بـا 
كـه صرفـاً در خدمـت توجیـه مناسـبات بینافرهنگـی 
و گفت و گومنـدی قـرار می گیرنـد، نمی بایسـت فریـب 
بـه  خطرناكـی  ایدئولـوژی  و  تئوریـك  زیبندگی هـای 

ایده هایـی  اگـر چنیـن  را خـورد.  نـام جهانـی شـدن 
می توانسـت دسـتاوردهای فرهنگـی و هویـت بخشـی 
بـه دنبال داشـته باشـد، قاعدتاً مـا دچار آشـفتگی های 
فرهنگـی در شـرایط معاصـر نبودیم. گسسـت فرهنگی 
و شـلختگی های فرهنگـی و هنـری كنونـی مـا كـه بـا 
گفتمان هـای تطبیقـی و مطالعـات تطبیقـی متن محور 
در سـودای كشـف وجـوه تشـابه و تفـاوت بیـن متـون 
اسـت، ثمـرات علمـی  بـه دنبال نداشـته اسـت و شـاید 
بتـوان گفـت فقط بـه گشـودگی مسـیرهای تئوریك تا 
حـدودی یـاری رسـانده اسـت. ایـن فراینـد در سـنت 
فرانسـوی و در حـوزة ادبیـات تطبیقی، نقشـی متفاوت 
شـكل گیری  و  تطبیقـی  ادبیـات  سـنت  زیـرا  دارد، 
دانش هـای تطبیقـی بـه سـبك و سـیاق فرانسـوی ها، 
امـروز سـازوكارهای نظـری و علمـی و روش شـناختی 
خـاص خـودش را دارد، امـا موضـوع مطالعـات تطبیقی 
هنـر در بیـرون از دایـرة ادبیـات تطبیقـی، هنـوز محل 

اسـت.   بحث 

مراحــل  از  عبــور  از  پـس 
شكل گیری مطالعات تطبیقی 
و گذر از روندهای اسـتعماری، 
مطالعـات تطبیقی بر اسـاس 

تحـوالت پاردایم هـای تاریخ تفكر بشـری دگرگون شـده 
اسـت و امروزه به ویـژه به خاطر شـكل گیری رویكردهای 
گفتمانی و پسا سـاختگرا با عبور از پارادایـم زبان در قرن 

3. مطالعات تطبيقی و 
اندیشة پارادایمی 
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بیسـتم و ورود به پارادایم فرهنگ در قرن بیسـت و یكم، 
رونـد مطالعـات تطبیقـی بر اسـاس روش هـای غربی به 
حیـات خـود ادامه می دهد، لیكن چرخشـی دیگر یافت. 
بـه ایـن معنا كه پژوهشـگران مطالعات تطبیقـی این بار 
بـا روش هـای تطبیقـی و نظریه هایـی كـه تحـت عنوان 
دانش هـای تطبیقـی از آنهـا یـاد می شـود، بـا تجهیزات 
علمـی غرب كه مـا اغلب در قالب مبانـی نظری تحقیق 
از آنهـا اسـتفاده كنیـم، سـازوكار و سـاختار فرهنگـی و 
دسـتاوردهای خود را با دسـتاوردهای فرهنگ های دیگر 
)فرهنـگ و هنـر غـرب( مورد بررسـی و تحلیل تطبیقی 
قـرار می دهنـد و مطالعـات تطبیقـی هنـر و ادبیـات، 
كم و بیـش سـازوكاری بینافرهنگـی و درون نگـر به خود 
گرفتـه اسـت. این موضوع در فلسـفة تطبیقـی، تبلوری 

قابل توجه داشـته اسـت. 
محمـود خاتمـی پیرامـون خاسـتگاه و جایـگاه فلسـفة 
تطبیقـی تحت اندیشـه های پارادایمی، فلسـفة تطبیقی 
را ذیـل پارادایم هایـی كلـی بررسـی می كنـد كـه در 
طـول تاریخ تفكر بشـر وجود داشـته اسـت. او زمینه ای 
مناسـب بـه لحاظ نظـری و فلسـفی پیش روی مـا قرار 

می دهـد و می نویسـد: 
بازخوانـی فلسـفة تطبیقـی ذیـل اندیشـة پارادایمی 
)اوالً( خاسـتگاه فلسـفة تطبیقی را تبیین می كند و 
منشـأ و دلیل پیدایش، و همچنیـن دلیل اختصاص 
آن بـه دوران مدرن و تمایز آن از صور دیگر فلسـفه، 

از جملـه حكمـت خالـده را بیان می كنـد و )ثانیاً( از 
لحـاظ عملكـرد و ایجـاد مناسـبات میان اندیشـه ها 
قابلیت هـای فراوان و ظرفیت گسـترده ای به فلسـفة 
تطبیقـی می دهـد ]...[ بـا جایگزیـن شـدن پارادایم 
زبـان بـه جـای پارادایـم آگاهـی، فلسـفة تطبیقـی 
هـم چشـم اندازی تـازه یافـت و از اینكـه وضعیتـی 
یك جانبـه داشـته باشـد فاصلـه گرفـت و عمدتـاً 
]...[ همسـو بـا سـایر مطالعـات تطبیقـی، وضعیتی 
فوكویـی(   - هیدگـری  )به اصطـالح  دیسكورسـیو 

اختیـار كـرد )خاتمـی، 1396: 116-118(. 

از آنهـا  بـا عبـور  پارادایم هایـی كـه فلسـفة تطبیقـی 
جایـگاه و عملكردهـای متفاوتـی پیـدا می كنـد، عمدتاً 
پارادایم هـای كلـی تفكـر بشـری در طـول تاریخ اسـت 
یـاد  آنهـا  از  فلسـفی  پاردایم هـای  عنـوان  تحـت  كـه 
می شـود. ایـن سـه پارادایـم - یعنـی پارادایـم وجودی، 
پارادایـم آگاهـی و پاردایـم زبانـی - در حقیقت متناظر 
بـا صورت بنـدی تاریخـی فلسـفه هسـتند. چنانكـه پیر 
دوكاسـه در كتـاب فلسـفه های بـزرگ، تاریخ فلسـفه را 
بـه چهـار بخـش كلـی و اصلـی دسـته بندی می كنـد: 
فلسـفة یونـان، تجـدد قـرون وسـطایی، فلسـفة جدیـد 
و فلسـفة معاصـر )دوكاسـه، 1397(. در هـر كـدام از 
ایـن تقسـیم بندی های تاریخـی یـك پارادایـم مسـلط 
بـوده اسـت، لیكـن در ادامـة فلسـفة معاصـر و در ورود 
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بـه قـرن بیسـت و یكـم، پارادایـم فرهنگ هـم به عنوان 
چهارمیـن پارادایـم مطرح می شـود. فلسـفة تطبیقی در 
اندیشـه پارادایمـی - چنانكه خاتمی شـرح داده اسـت- 
ماننـد سـایر مطالعـات تطبیقـی به طـور كلـی از جملـه 
اقتضائـات پارادایـم آگاهـی بـوده اسـت، امـا در مرحلـة 
سـوم، فلسـفة تطبیقی صورتـی فرهنگی به خـود یافته 
وجـه  هـم  فلسـفی  مقایسـه های  نتیجـه،  در  و  اسـت 
فرهنگـی می یابنـد و بـه همیـن دلیـل برخـی ضرورت 
گـذر از فلسـفة تطبیقـی بـه فلسـفة میـان فرهنگـی را 
ایـن  در   .)119  :1396 )خاتمـی،  می كننـد  مطـرح 
شـرایط اسـت كـه ویژگی هـای زبانـی جـای خـود را به 
بنابرایـن، صـورت  و  گفت و گوهـای فرهنگـی می دهـد 
فرهنگـی و مطالعـات بینافرهنگـی در حوزه هـای دیگر، 
ماننـد هنـر و ادبیـات از نتایـج چرخش هـای پارادایمـی 
بـوده اسـت. در واقـع، آنچـه كه قباًل تشـریح شـد لزوماً 
بـه منزلـة این نیسـت كه جریـان مطالعـات تطبیقی بر 
همـان مـدار قبلـی و متأثـر از ماجراهای شرق شـناختی 
ادامـه دارد، بلكـه اكنون باید موضـوع مطالعات تطبیقی 
چتـر  آن  یـا  دوران  كلـی  پارادایـم  بـا  ارتبـاط  در  را 
مفهومـی و همه جانبـه ای مورد بررسـی قـرار داد كه هم 
می تـوان تحـت عنـوان پارادایـم از آن یـاد كـرد و هـم 
گفتمـان غالـب. بـا این حـال، همیـن روندهـای معاصر 
در مطالعـات تطبیقـی در ابتـدا محصـول همـان تاریـخ 

مطالعـات تطبیقـی بـا رویكـرد شرق شناسـانه اسـت. 

بنا بر شـرحی كـه در مورد 
شكل گیـری  زمینـه هــای 
ارایـه  تطبیقـی  مطالعـات 
شـد، بایـد در نظـر داشـت 

كـه موضـوع مطالعـات تطبیقـی در هنـر هنـوز محدود 
بـه فرایندهـای تطبیـق بیـن متون اسـت و ایـن رویكرد 
و منـش كلـی فرم گرایانـه و سـاختگرایانه و متن محـور، 
ناتـوان از بررسـی موضوعـات تطبیـق به منظـور برمـال 
كردن نقش هـای ایدئولوژیك اجتماعـی و فرهنگی مؤثر 
در تولیـد متن هـا اسـت. در واقـع، بررسـی زمینه هـای 
شـكل گیری مطالعـات تطبیقـی حاكـی از آن اسـت كه 
در ابتـدا نگریسـتن بـه سـاختار فرهنگی جوامع شـرقی 
ایده هایـی همچـون یكسان سـازی و یكسـان پنداری  و 
در  جهانـی  گفتمـان  قالـب  در  فرهنـگ  موضـوع 
ایـن  و  ایدئولوژیـك داشـته اند  دوران متأخـر، كاركـرد 
ایدئولـوژی در ابتـدای شـكل گیری مطالعـات تطبیقـی، 
بـر برتری طلبـی فرهنگـی غـرب تأكیـد داشـته اسـت. 
مطالعات تطبیقی حوزة هنر می بایسـت فراتر از بررسـی 
متن هـا، در جهـت بررسـی تأثیـر عوامل آشـكار و پنهان 
اجتماعـی و فرهنگـی در چگونگـی سـاختار بخشـیدن 
بـه متـون مختلـف باشـد و ایـن امـر در صورتـی میسـر 
خواهـد بـود كـه بپذیریـم نظام هـای مختلـف نشـانه ای 
و دسـتاوردهای  آثـار هنـری  از  به عنـوان مجموعـه ای 
فرهنگـی، محصـول ایدئولوژی هـا و پارادایم هـای دوران 

نتيجه گيری و بحث
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مختلـف تاریخی اسـت و بی راه نیسـت كـه تاریخ مندی 
هنـر، خـود دلیلـی روشـن بـر پیدایـش جنبش هـا و 
نحله هـای مختلف هنری در بسـتر رویدادهای اجتماعی 
و سیاسـی بـوده اسـت. چالش هـای نظـری و فلسـفی 
مطالعـات تطبیقـی در نظام های آموزشـی و دانشـگاهی 
ایـران، نشـان می دهـد پیـش از آنكـه مـا بخواهیـم و 
یـا خواسـته باشـیم بـه فلسـفه و معرفـت حاكم بـر امر 
تطبیـق بپردازیم، صرفاً یك سـازوكار مطالعاتی و نظری 
مثـاًل جدیـدی را بـه جریـان انداخته ایم كـه گویا هدف 
اصلـی اش صرفاً بـرای متمایز كردن یـك روش تحقیقی 
و مطالعاتی از سـایر روش های پیشـین و كلیشـه ای بوده 
اسـت؛ ماننـد آنچه كـه »پژوهـش هنر« گفته می شـود، 
و این در حالی اسـت كه در یك رشـتة دانشـگاهی  مثل 
»تاریـخ تطبیقی - تحلیلی هنر اسـالمی«، همان روندی 
در پیـش گرفتـه شـده اسـت كـه سـابقاً در قلمـرو كلی 
پژوهـش هنـر رایج بود و هسـت. در واقع، مبانی فكری و 
نظـری تاریخ تطبیقـی - تحلیلی هنر اسـالمی، با اتكای 
بـر مفاهیـم كلـی، دچـار مغالطه هایـی عجیب و غریـب 
شـده اسـت كه نه دانش تاریخی و تاریخ تطبیقی در آن 
جایـی دارد، نـه هنر اسـالمی، و نـه تاریخ هنر اسـالمی. 
در غیـر ایـن صورت، نمی بایسـت برای چنین رشـته ای، 
موضوعاتـی ماننـد سـینما و تئاتـر هـم گنجانده شـود و 
بـرای برون رفـت از ایـن اغتشـاش نظـری و عـدم درک 
معرفت شـناختی از موضـوع تاریخ منـدی هنـر اسـالمی 

و مسـئلة تطبیـق در ایـن فراینـد، بـرای توجه بـه وجه 
اسـالمی ماجـرا، صحبت از سـینمای معناگرا، سـینمای 
معنوی، سـینمای اسـالمی یا هنرمندانی بـه میان بیاید 
كـه به طـور مثـال در عرصة سـینما و تئاتر اسـتعالیی و 
مناسـبتی فكـر می كنند و ایـن ترفندهای سفسـطه گرا، 
بـازی بـا واژه هـا اسـت، چـرا كه بخـش عمـدة مطالعات 
هنـر در حوزة رشـته پژوهـش هنر این موضوعـات را در 
بـر می گیرد. بدیهی اسـت كه تاریـخ تطبیقی - تحلیلی 
هنـر اسـالمی مسـتلزم شـناخت از دانـش تاریخ پژوهی، 
مكاتـب تاریخ نویسـی و سـپس فلسـفة هنـر اسـالمی 
اسـت. بنابرایـن بـه نظر می رسـد كه یك عنـوان عریض 
و طویـل بـا هـدف ایجـاد یك رشـتة دانشـگاهی جدید، 
نه تنها تحت تأثیر سـازوكارهای بوروكراتیك و سـازمانی 
دانشـگاه شده اسـت، بلكه اساسـاً به افزایش معرفت های 
علمـی و تاریخـی و فلسـفی در تاریـخ هنر اسـالمی هم 
كمكـی نمی كنـد. مطالعـات تطبیقـی، صرفـاً بررسـی 
فرمالیسـتی و سـاختگرایانة صورت هـای مختلف هنری 
و حتـی مكاتـب هنـری نیسـت، بلكـه در صـدد وضـوح 
بخشیدن و آشـكار كردن گفتمان های پنهان و معناهای 
ایدئولوژیـك هنرها اسـت كه برای این مهم، می بایسـت 
دانش های وسـیعی از عوامل فرامتنـی حاكم و دخیل در 
تولیـد آثـار هنـری را گرد هـم آورد. چه بسـا آن چیزی 
كـه امـروز تحت عنـوان مطالعـات میان رشـته ای و البته 
عمدتـاً بینارشـته ای در هنـر مطرح اسـت به طور ضمنی 
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همـان نقشـی را ایفـا می كنـد كـه قـرار اسـت مطالعات 
تطبیقـی به نحـوی فراتـر و جامع تر و عمیق انجـام دهد. 
به طـور بدیهی روشـن اسـت كـه تاریـخ تطـور و تكوین 
گفتمـان هنـر و همچنیـن سـبك ها و مكاتـب هنـری، 
تأثیرگـذاری،  تقلیـد،  از  آمیـزه ای  و  تركیـب  همـواره 
كشـف  پـس  اسـت.  بـوده  دگرگونـی  و  تأثیرپذیـری، 
تأثیرپذیری هـا، حتـی مسـئلة تـوارد، و بـر مـال كـردن 
شـباهت ها و تفاوت هـای شـكلی و سـاختاری، اساسـاً 
بازگویی و تئوریزه كردن آن چیزهایی اسـت كه هسـت؛ 
به عبارتـی، بازگویـی تئوریك و سـاختارمند بدیهیات در 
قالب نوشـتارهای پژوهشـی. ایـن رویكـرد، در مواجهه با 
امـر تطبیـق و حـوزة مطالعات تطبیقـی، سـاده انگارانه و 
بی نتیجـه اسـت. در غیـر ایـن صـورت هـر پژوهشـگری 
به طـور واضـح بایـد به ایـن پرسـش های بنیادی پاسـخ 
دهـد كـه چـرا می خواهـد پدیده هـا و مقـوالت را در 
تطبیـق بـا یكدیگـر مـورد بررسـی قـرار دهد؟ هـدف او 
حل كدام مسـئله و یا پاسـخ به كدام پرسـش پژوهشـی 
اسـت؟ در مواجـه بـا چنین پرسـش های بدیهـی و البته 
بنیـادی، می تـوان نتیجـه گرفـت كـه اسـاس و بنیـان 
مطالعـات تطبیقـی هنـر در اغلب مـوارد توصیـف رو در 
روی پدیده هـا، یـا به عبارتـی توصیـف پدیده هـای قابـل 

تطبیـق در كنـار هم اسـت. 
البتـه روشـن اسـت كه تفكـر بـدون مقایسـه و تطبیق 
میسـر نیست و اساسـاً سیر تاریخ فلسـفه و شكل گیری 

نحله هـای فكـری و مكاتـب هنـری مختلـف محصـول 
بـا  نگرش هـا  و  اندیشـه ها  و  آرا  قیـاس  و  تطبیـق 
همدیگـر بوده اسـت؛ چنانكه امیـل دوركیـم6، در روش 
یـك  به عنـوان  نـه  را  تطبیقـی  روش  جامعه شناسـی، 
روش، بلكـه متـرادف بـا خـود جامعه شناسـی می دانـد. 
یعنی كل جامعه شناسـی تطبیقی اسـت، اما مسئله این 
اسـت كـه ما امـروز به گونـه ای با مطالعـات تطبیقی در 
دانشـگاه ها مواجهـه و رویارویـی داریم كـه آن را به مثابه 
یـك رشـتة تخصصـی و روش منـد، تافتـه و جدا بافتـه 
از سـایر روندهـای پژوهشـی در نظـر می گیریـم، لیكن 
در عمـل همـان كاری را انجـام می دهیـم كـه در سـایر 
روش هـای مطالعاتی توصیفی و تحلیلی مرسـوم اسـت. 
چالـش دیگـر مطالعـات تطبیقـی برخـی از مفاهیـم 
كلیـدی و فنـی در حـوزة روش تحقیـق اسـت. مطالعة 
تطبیقـی در چارچـوب تحقیقات كمی و كیفـی، روندها 
و اهـداف متفاوتـی خواهـد داشـت و یكـی از ابهامـات 
مطالعـات  در  موجـود  رسـاله های  و  مقاله هـا  اساسـی 
تطبیقـی هنـر، بالتكلیفـی و نارسـایی جایـگاه آن در 
بسـتر مفاهیمی اسـت كه در كالس هـای روش تحقیق 
آمـوزش داده می شـود. بنابرایـن مرزهای فنـی و علمی 
ایـن حـوزه بـا آن چیـزی كـه در حالـت كلـی روش 
تحقیـق تطبیقـی خوانـده می شـود باید روشـن شـود، 
چـرا كـه ایـن تناقض آشـكاری اسـت اگر پژوهشـگر در 

6. David Émile Durkheim
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فراینـد مطالعـات تطبیقی، به روش تحقیـق توصیفی - 
تحلیلـی اشـاره نمایـد. حتی مسـئلة طـرح فرضیه های 
تحقیـق هم كه در رشـته های هنـری یك اجبـار اداری 
و شـورایی و گاهـی بی مبنـا اسـت، بـه تناقضـات نظری 
حـوزة مطالعـات تطبیقی بیشـتر دامن زده اسـت و این 
نشـان می دهـد كه ما عمـاًل بین رویكرد پوزیتیویسـتی 
كالسـیك در علـوم طبیعـی و برخی از رشـته های علوم 
انسـانی، بـا منش هـا و نگرش هـای صرفـاً توصیفـی و 
تحلیلـی در مطالعـات نظـری هنـر گرفتار هسـتیم و از 
ایـن رو، آنچـه از تحقیقـات حـوزة مطالعـات تطبیقـی 
هنـر بجـا می ماند، صرفـاً تكـرار بدیهیـات، توصیف های 

كلیشـه ای بـا سـر و شـكلی به ظاهـر متفاوت اسـت. 
نكتـه ای كـه می توانـد در مطالعات تطبیقی مـورد تأمل 
قـرار بگیـرد ایـن اسـت كـه مطالعـة تطبیقـی می تواند 
اهـداف متنوعـی را از منظـر علمـی مـد نظر قـرار دهد؛ 
مانند معناسـازی، نظریه سـازی، خودشناسـی فرهنگی، 
دیگری شناسـی اجتماعـی و فرهنگـی، تاریخ شناسـی، 
آینده پژوهشـی فرهنگـی و هنـری با شـناخت تطبیقی 
گونه شناسـی،  سبك شناسـی،  موجـود،  وضعیـت  از 
اسطوره شناسـی، و دیگـر مفاهیمـی كـه باعـث افزایش 
و گشـایش دامنه هـای معرفتـی مـا نسـبت بـه نقـش و 
جایـگاه هنـر در بسـترهای فرهنگـی و اجتماعـی حال 

حاضـر و آینـده خواهد شـد. 
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