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  چكيده 

 خودهايي در عرصة  بندي صورت   به،روح يا پارادايم آن دوره  معرفت بشري در هر دوره و با توجه به
هاي  كه در قرن نوزدهم شكل گرفت، دانش  ها بندي ها و صورت بندي  تقسيميكي از اين. زند ميدست 

  داشتهكه دو يا چندين پيكرة مطالعاتي  هايي است اي از دانش  مجموعه،هاي تطبيقي دانش. تطبيقي بود
هاي ناب متمايز   خود را هم از مطالعات تطبيقي و هم از دانش،هايي ها با ويژگي اين دانش. باشند

  .دكنن مي
. ستاها  ويژه فلسفة وجودي آن ها و به گونه از دانش  بررسي كالن اين،موضوع اين نوشتار

هاي تطبيقي  هاي مطالعة دانش يكي از آسيب. گونه نگرش كالن است ما فاقد اين  متأسفانه جامعة علمي
در .  استهاي تطبيقي  نبود چنين نگرش كالني در خصوص دانش،همچون ادبيات تطبيقي يا هنر تطبيقي

  .كنيمها ارائه  ها و چگونگي تكوين اين دانش  تا تصويري كالن از ويژگييمكوش اين مقاله مي
  

  . ادبيات تطبيقي فلسفة وجودي،بندي معرفت، هاي تطبيقي، مطالعات تطبيقي، صورت  دانش:كليدي ژگانوا
 

  مقدمه . 1
هاي متعددي  بر اساس شاخصكه  دارند هاي گوناگوني  بندي ها و تقسيم بندي  صورت،ها دانش

طبيعي، محض و مضاف، نظري و كاربردي،  و نيانسا  بهتوان  ها را مي آن. اند شكل گرفته
 تقسيم نيزتطبيقي و غيرتطبيقي   ها همچنين به اين دانش. اي تقسيم كرد اي و بينارشته رشته تك
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يك از اين  هر .ستندههاي دانش مورد توجه   بيش از ديگر گونه،كه در اين نوشتار شوند  مي
 از اين قاعده  نيزهاي تطبيقي دانش .ها بر پاية شاخصي خاص استوار شده است بندي صورت

رفته  اي شكل گرفتند و رفته ها نيز بر اساس پارادايم ويژه  اين دانش زيرا،ندمستثني نيست
  . ها تبديل شدند اي منسجم و پيوسته از دانش عنوان مجموعه به

بندي  در معرفت بشري و صورت   و مهمي  نقش بسيار گستردههاي تطبيقي دانش
عنوان يك مجموعه دانش مورد  اند، اما كمتر به هاي قرن نوزدهم و پس از آن ايفا كرده دانش

هاي تطبيقي همچون ادبيات تطبيقي، فلسفة  گرچه برخي از دانش. اند توجه محققان قرار گرفته
هاي  اي از پژوهش  موضوع پاره،صورت جداگانه  به،تطبيقي، حقوق تطبيقي و مديريت تطبيقي

صورت  گاه به  تقريباً هيچوها بسيار كم هستند   اين پژوهش اند، اما   عميق و اصيل بودهگاه
  .اند يكپارچه و هماهنگ مورد بررسي قرار نگرفته

  :دو پرسش زير اين پژوهش تالشي است در جهت پاسخگويي به 
  هاي معرفتي، چه تعريفي دارد؟ بندي ن يكي از صورتعنوا هاي تطبيقي به دانش. 1
  تفاوت آن با مطالعات تطبيقي چيست؟ . 2

كه   شود هايي اطالق مي دانش به» هاي تطبيقي دانش«در يك تعريف اوليه، ساده و كلي، 
هاي تطبيقي با مطالعات تطبيقي  در مورد تفاوت دانش .ها دو يا بيشتر باشد پيكرة مطالعاتي آن

ها با توجه  هاي مطالعاتي در هر دو، آن رغم تعدد پيكره ضية پژوهش اين است كه به نيز فر
  .شوند رويكرد و ساختار، از يكديگر متمايز مي به

تفاوت ميان   بهابتدا  ي تطبيقي،ها دانش طبيعتتعريف و براي روشن شدن در اين نوشتار 
هاي تطبيقي  دانشرا كه ي يها يويژگپردازيم، سپس  مي و مطالعات تطبيقي هاي تطبيقي دانش
تاريخچة اين   بهكنيم و پس از آن ، بررسي ميكنند مي يز متماغيرتطبيقي يها  دانشرا از
  .كنيم ميها اشاره  هاي آن زمينه و تكوين چگونگيها و  دانش
  

  هاي تطبيقي  از مطالعات تطبيقي تا دانش. 2
. استتفاوت آن با مطالعات تطبيقي   هاي تطبيقي، كي از مسائل ضروري تحقيق دربارة دانشي

هاي تطبيقي دچار مشكالت و  اين مسئله موجب شده است بررسي دانش   توجهي به بي
چيست و چه تفاوتي » مطالعة تطبيقي «اين است كهپرسش اصلي . هاي خاصي شود پيچيدگي
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ي روشن اين پرسش الزم است نخست مطالعات تطبيق  دارد؟ براي پاسخ به» دانش تطبيقي«با 
 و همزاد با روند شمار مي بهمطالعات تطبيقي از نخستين انواع مطالعات بشري . و تعريف شود

طور كلي شناخت، همانا شناخت و  هاي مطالعه و به خود مطالعه هستند، زيرا از نخستين روش
بشر همواره همراه با   كه شناخت علمي  توان گفت طور كلي مي به. مطالعة تطبيقي بوده است

ويژه شناخت   به– امكان شناخت ،مطالعة تطبيقي بوده است، چنانكه بدون تطبيق يا مقايسه
 تماميبنابراين مطالعات تطبيقي شكل اوليه، گسترده و كلي . شده است  ميسر نمي- علمي

 با توجه به. گيرند  دو يا چندين پيكره مورد بررسي قرار ميها كه در آنهستند هايي  پژوهش
هاي  دانش  به ه در مطالعات تطبيقي دو يا چند پيكره وجود دارد، اين مطالعاتاينكه هموار 

  .شوند تطبيقي بسيار شبيه مي
هاي تطبيقي  تفاهم و اشتباه در حوزة دانش يكي از مسائلي كه همواره موجب سوء بنابراين

 هاي تطبيقي است، زيرا مطالعات ، روابط و مناسبات ميان مطالعات تطبيقي و دانششده
مطالعة تطبيقي  توان به هاي گوناگون همواره وجود داشته است؛ چنانكه مي تطبيقي در رشته

فلسفه، مطالعة تطبيقي ادبيات، مطالعة تطبيقي هنر، مطالعة تطبيقي سياست، مطالعة تطبيقي 
 اي بسيار طوالني ها از سابقه ها و رشته مطالعات تطبيقي دانش. غيره اشاره كرد دين و

طور مثال، مطالعات  به؛ هاي علمي دارد ها و شاخه و ريشه در تكوين رشتهبوده  برخوردار 
 ها به گردد كه وي در آن مي آثار ارسطو باز ويژه  يونان باستان و به  تطبيقي سياست به

هاي ديگر نيز  گونه مطالعات در رشته اين. ها و زندگي سياسي پرداخت مطالعة تطبيقي حكومت 
. و معين كرد  ها را محاسبه توان تاريخ تكوين و آغاز آن انكه نميوجود داشته است، چن

. كند ها را از مطالعات غيرتطبيقي متمايز مي كه آن دارند هايي  بنابراين مطالعات تطبيقي ويژگي
  .)21: 1389نامورمطلق، ( دو يا چند پيكرة مورد بررسي است داشتن ،ترين ويژگي مهم

 با مطالعات تطبيقي )دو يا چند پيكرة مطالعاتيداشتن (هاي تطبيقي در اين خصوص  دانش
كه   از نظر دور داشتاما نبايد . دانند ميكه برخي اين دو را يكي    است دليلهستند و به  مشابه
ترين  مهم. كنند مطالعات تطبيقي متمايز مي  هاي تطبيقي از جهاتي خود را نسبت به دانش

  .ند از زمان، گستره و ساختارا ند عبارتشو كه موجب اين تمايز مي  هايي شاخص
هاي تطبيقي در  دانش. پردازيم ميتفاوت زماني ميان اين دو دسته از مطالعه   نخست به

ي ا و فقط بخش مشخص و ويژه اند  هاي خاصي شكل گرفته پارادايم  قلمرو زماني و با توجه به
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 مطالعات تطبيقي زمان خاصي گفتيم كه  گونه همان. اند خود اختصاص داده  از تاريخ علم را به
طور   و بهدارندتاريخ تولد كه هاي تطبيقي  عكس دانش  بر،اند و هستند  و همواره بودهندارند

كه مطالعات تطبيقي در   توان گفت مي. اند عمده در قرن نوزدهم و پس از آن شكل گرفته
 شاهد ،گوناگون باستانيهاي  ، چنانكه در يونان و در تمدناند اسطوره همواره وجود داشته

  به،شناسي عنوان بنيانگذار اسطوره در دورة مدرن نيز حتي كروزه به. چنين مطالعاتي هستيم
 دوم قرن ةشناسي تطبيقي با ماكس مولر در نيم مطالعات تطبيقي دست زده است، اما اسطوره 

اي   اسطوره تطبيقية بنابراين مطالعشد؛نوزدهم آغاز شد و همچون يك شاخه مستقل مطرح 
اي بر تولد آن در قرن نوزدهم   همة محققان اسطوره وشناسي تطبيقي تفاوت دارد  اسطورهبا

  .نظر دارد  اتفاق
هاي تطبيقي، گستره است؛ به عبارتي  دومين شاخص تمايز مطالعات تطبيقي بادانش

و ند خوردار تطبيقي برمطالعات  نسبت بهكمتريمراتب   هاي تطبيقي از گستره و ابعاد به دانش
تر، بسياري از  بيان روشن  به. تر است ها محدودتر و دقيق دامنه و قلمرو تحقيقاتي اين دانش

هاي تطبيقي قرار  دانشعنوان  ذيلگيرند،   در حوزة مطالعات تطبيقي قرار مي وموضوعاتي
داشته اتي كه دو يا چندين پيكرة مطالع  اي هر نوع مطالعه  گيرند، زيرا مطالعات تطبيقي به نمي
 و هر چه شرايط بيشتر باشد، دارندهاي تطبيقي شرايط بيشتري  پردازد، ولي دانش  ميباشد

 در قلمرو ،طور مثال، مطالعة دو اثر ادبي در يك فرهنگ  به؛شود دايرة مطالعاتي محدودتر مي
ين بر هم.  ادبيات تطبيقي جاي گيردةتواند در حوز گيرد، ولي نمي مطالعات تطبيقي قرار مي

نمونه   براي   نظاميةخمس فردوسي و شاهنامهاساس تحقيق در مورد عناصر دو اثر همچون 
 اما ادبيات ، تطبيقي محسوب شودةتواند مطالع  در اين دو اثر ميخسرو و شيرينداستان 

  .تطبيقي نيست
عنوان دانش و  هاي تطبيقي پيش و بيش از هر چيز به  دانش.شاخص سوم ساختار است

عنوان يك نظام  ها به  لذا اين دانشرا دارند؛هاي علم   يعني ويژگي،شوند  مطرح ميخاص  علمي
هاي تحقيقاتي ويژه و همچنين پيكرة  هاي مرتبط و با روش يا روش يا نظريه  منسجم با نظريه

 علمي يهاي تطبيقي دروس و عناصر دانش. شوند  تعريف و تبيين مي،مطالعاتي خاص خود
كه مطالعات تطبيقي در  دهند، در حالي  ها را در خود جاي مي از دانستنياي   كه مجموعهدارند
هاي  بنابراين دانش. اي از دروس يك درس خاص شبيه است تا مجموعه   بيشتر به،ها دانش



 1392، پاييز و زمستان )2پياپي  (2، شمارة 1                                                   دورة  هاي ادبيات تطبيقي پژوهش

 

 119

شوند، اما مطالعات تطبيقي چنين  آموزشي محسوب مي-تطبيقي يك گروه مستقل علمي
موضوع مهم ديگري نيز يادآوري شود و آن تفاوت  مناسب است اينجادر . جايگاهي را ندارند

مطالعات تطبيقي هنر از دروس و واحدهاي . است» هنر تطبيقي«و » مطالعات تطبيقي هنر«
بررسي دو   شود كه به مطالعاتي اطالق مي  هاي دنيا و ايران است و به مرسوم در دانشگاه

شده كه شرايط و   ي ارائه اما هنر تطبيقي همچون دانش،پردازد پيكرة متفاوت هنر مي
مند، اصول و  عنوان مطالعة علمي و نظام ، زيرا دانش بهدارداي  هاي ويژه ضرورت

طور مثال، هر دانشي بايد تكليف خود را با موضوع و پيكرة   بهخود را دارد؛خصوصيات 
هر دانش مجموعة عناصر و . ويژه با روش مطالعه روشن كند مورد مطالعة خويش و به

همين دليل، هنر   به؛پردازد مند موضوع خود مي مطالعة نظام  اي است كه به پيوستهعوامل 
 و محققان آن حوزه بايد اين را داردهاي خاص  خود  ها و روش تطبيقي موضوعات، نظريه

  .ها را كسب كنند ها و روش نظريه
موضوع » هاي تطبيقي دانش«باز وجود داشته است، اما  از دير» مطالعات تطبيقي«گرچه 
  به  هاي تطبيقي نسبت تفاوت دانش. شود دو قرن اخير مربوط مي  تري است و به نسبتاً تازه

ها  ترين تفاوت شود، بلكه مهم موضوع زمان تكوينشان محدود نمي  مطالعات تطبيقي فقط به
تر از  تر و گسترده تر، مطالعات تطبيقي عمومي بيان دقيق  به. دامنة آن دو است مربوط به

هر   ، مطالعات تطبيقي بهكرديم اشاره پيشتركه   طور  زيرا همان،هاي تطبيقي هستند نشدا
هاي تطبيقي شرايط ديگري  شود، اما دانش  اطالق مي،بيش از دو پيكره بپردازد  كه به  اي مطالعه
ريگين در كتاب خود با . شود مي و هر قدر شرايط بيشتر شود، دايرة تحقيق نيز محدودتر دارند

واقع همة  اگرچه در«: نويسد  در خصوص علوم اجتماعي تطبيقي ميروش تطبيقيوان عن
هاي علوم اجتماعي در اين معناي گسترده تطبيقي هستند، اما اصطالح روش تطبيقي در  روش

 مقايسة –نوع خاصي از مقايسه   معنايي محدودتر و براي اشاره به  علوم اجتماعي نوعاً به
كه   در ادامه بايد گفت) 31 :1388ريگين، (» .شود كار گرفته مي  به–واحدهاي اجتماعي كالن 

كه  دارند ها و تمايزاتي   تفاوت، دانش تطبيقيي عناصر و اجزاهمةروش تحقيق، بلكه تنها  نه
بخش خاصي از مطالعات   هاي تطبيقي به  بنابراين دانش،شود ها مي موجب اصالت اين دانش

  . دارندشناختي  ي و روشيهايي همچون زماني، قلمرو گيكه ويژ  شود تطبيقي اطالق مي
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   تطبيقي و غيرتطبيقييها دانش. 3
 .اند هاي دور وجود داشته گذشتهدارد كه از هاي گوناگوني  بندي معرفت بشري صورت

ها،  بندي ها و عوامل اصلي تحول صورت  فلسفة آن،هاي معرفتي بندي بندي و صورت تقسيم
بدون اينكه بخواهيم وارد اين بحث . روند  شمار مي بهشناسي  عرفتهمگي از موضوعات مهم م

هاي  كه براي ما بسيار مهم و اساسي است، دانش  از منظريبگوييم گسترده شويم، بايد 
اين نوع از . هاي تطبيقي و غيرتطبيقي تقسيم كرد دو دستة بزرگ دانش  توان به بشري را مي

مالك و ميزان .  استمهم بسيار ،ع نوشتار حاضرموضو ويژه با توجه به  به،بندي صورت
 خود، يعني پيكرة  ها به  آننوع نگرش  هاي تطبيقي پيش از هر چيز بسته به جداسازي دانش
هايي قرار   در مقابل دانش وپردازند يك پيكره مي  هاي غيرتطبيقي به  دانش.تعدد آن است

 شرط الزم براي ها  افزايش پيكرهالبته .ها از يكي بيشتر است گيرند كه پيكرة مطالعاتي آن مي
هاي تطبيقي   بنابراين موضوع و پيكرة مطالعاتي دانش،هاي تطبيقي است، نه شرط كافي دانش

اي  كننده شوند، از اهميت خاص و تعيين ها تلقي مي كه از عناصر متمايزكنندة اين دانش
اين نكته    لذا در اينجا به؛آن اختصاص يافته است برخوردارند كه بخشي از اين نوشتار به

  .اند  يافتهقوامهاي تطبيقي بر اساس تعدد پيكرة مطالعاتي   كه دانشكنيم ميبسنده 
ها متمايز  پيكره از ديگر دانش  هاي تطبيقي خود را فقط با توجه به كه دانش گفتني است 

يكي از عناصري طور كلي  به. ها بسيار مهم است كنند، بلكه روش تحقيق نيز در اين دانش نمي
هاي ديگر دارد، روش تحقيق  از معرفت  هاي اصطالحاً علمي كه نقشي اساسي در تمايز دانش

شود و حتي  گرچه امروزه در خصوص روش تحقيق مباحث زيادي ارائه مي. ست اها آن
 هنوز از عناصر اصلي روشدهند، اما  ارزش جلوه   را كمآنكوشند  ها مي برخي از نگرش

  . آيد شمار مي ها به علوم و دانش
 اشاره دارد و در مورد علوم اجتماعي  نيزوجه تمايز ديگري  ريگين در اين خصوص به

  : نويسد تطبيقي و تفاوت آن با علوم اجتماعي غيرتطبيقي مي
اين شكاف . االجتماع تطبيقي است و كيفي بارزترين جنبة علم  شكاف عميق ميان كار كمي«

 .)33 :همان(» .حتماالً از هر عرصة ديگر علوم اجتماعي بيشتر استاالجتماع تطبيقي ا در علم
و كيفي در   هاي كمي اي دارد، بر شكاف روش  روش تحقيق توجه ويژهبهكه   اين نويسنده

هاي تطبيقي  گرا در دانش از نظر وي نگرش كل. ورزد دانش تطبيقي و غيرتطبيقي تأكيد مي
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 در تحقيقات غيرتطبيقي كمتر مورد توجه قرار معموالًكه   هاي كيفي دارد سوي تحليل  روي به
االجتماع تطبيقي با غيرتطبيقي   علمميانها  مورد ديگري از تفاوت   باز به،ريگين. دنگير مي
  :نويسد  و ميپردازد مي

اند تا پژوهش اجتماعي تطبيقي را تأكيد بر چندسطحي بودن آن تعريف كنند؛  برخي كوشيده
در سطح ؛ شود  پژوهش تطبيقي همزمان در دو سطح انجام مي،ننظر پرزورسكي تيو به

  عقيدة ايشان هرگونه تحليلي  به. سيستمي و در سطح بين) با سطح كالن اجتماعي(ها  سيستم
هاي كالن اجتماعي باشد، پژوهش تطبيقي واقعي نيست، مگر  ها و تفاوت كه مبتني بر شباهت

   .)34 :همان(نيز شامل شود ها را  آنكه بررسي برخي خصايص درون گروه
  هاي غيرتطبيقي تواند آن را از دانش هاي تطبيقي مي در اين ديدگاه چندسطحي بودن دانش

  . اليه هستند متمايز كند كه تك
هاي خاص خود، هم در مقابل  هايي هستند كه با ويژگي هاي تطبيقي دانش بنابراين، دانش

معني  البته اين تقابل به. اي رشته هاي ميان  دانشگيرند و هم در مقابل هاي محض قرار مي دانش
هاي  تكميل ديگر گونه  هاي تطبيقي به كه دانشبگوييم ها نيست، بلكه بهتر است  انكار كامل آن

هاي  ، دانشگفتيمكه پيشتر نيز  طور همان. پردازند اي مي  يعني محض و بينارشته،دانشي
هايي  جنبه  شوند و به ها متمايز مي ديگر دانشموضوع و روش مطالعه از   تطبيقي با توجه به

پردازند يا موضوع اصلي و كانوني  هاي دانشي يا نمي كه ديگر گونه  پردازند از شناخت مي
  .ها نيست آن

هاي ناب و دقيق و  هايي، نخست خود را از دانش هاي تطبيقي با ويژگي بنابراين، دانش
 عصر ةهاي ناب كه پديد دانش. كنند مياي متمايز  اي و بيناشاخه رشته هاي ميان سپس از دانش

اين . پردازند مطالعة موضوع خود مي  اي به شاخه طور محض و تك ، بهروند شمار مي بهمدرن 
كوشند موضوع   و ميهستندها  دور از تأثيرات ديگر دانش  ها تا حد امكان خالص و به دانش

نگري دستاوردهاي فراواني  ي و جزئياين ريزبين. خود را تا جاي ممكن ريز و جزئي كنند
 اطالعات بسيار زيادي كه دهد مياو اين امكان را  ، زيرا به استبراي انسان مدرن غربي داشته

انسان معاصر    همين دستاوردها بود كه به.دست آورد در مورد عنصر كوچك و محدودي به
ها و  ري و ريزبيني نارسايينگ اين جزئي.  بر طبيعت بيشترين تسلط را پيدا كندكهامكان داد 

ترين اين  مهم. مرور زمان خود را بيشتر نشان داد  هايي نيز در پي داشت كه به آسيب
عبارت ديگر، گرچه  موضوع مورد مطالعه بود؛ به بهدادن نگرش كالن و كلي   دست ها از مشكل
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ي و كالن از ا نگرش شبكه همراه داشت، اما در آن  نگرش جزئي، انبوهي از اطالعات را به
 وضعيت علم در »فيل در تاريكي« و حكايت مثنويها پيش در  مولوي قرن. رفت دست مي

عنوان يك آسيب  گويا اين نگرش همواره به. شرح داده استخوبي  مدرن را به  دورة
  . جدي و عميق تلقي نشده است،اندازة عصر مدرن  گاه به شناسانه مطرح بوده، اما هيچ معرفت

دنبال آن پيشنهاداتي را در پي داشت كه طرح  ها، اعتراضات و به  واكنش،رفتياين نظام مع
اي درصدد پيوند مجدد  رشته هاي ميان دانش. اند اي و تطبيقي از آن جمله رشته هاي ميان دانش
در همين خصوص، . هاي جدي شده بود ها موجب آسيب هايي برآمدند كه جدايي آن دانش

هاي  اي، طراحي و ارائه شد و اكنون تقريباً همة دانشگاه رشته نهاي ميا اي از دانش مجموعه
طور  هايي به  حتي دانشگاه واند مند شده اي بهره رشته هاي ميان بزرگ دنيا از اين دانش

  .اند ها اختصاص يافته آن  انحصاري به
شناسي  گسست معرفت  اي واكنشي به رشته هاي ميان هاي تطبيقي همانند دانش دانش

اي  رشته هاي ميان  حال، همچون دانش ؛ با ايننداوج خود رسيد   كه با عصر مدرن بههستند
گرچه . خواهيم گفتاين استقبال اندك، داليلي دارد كه دربارة آن سخن . ندمطرح نشد

اي  رشته هاي ناب و تك اي در مقابل دانش رشته هاي ميان همراه دانش  هاي تطبيقي به دانش
كه   هايي وجود دارد اي نيز تفاوت هاي تطبيقي و بينارشته يان همين دانشگيرند، اما م قرار مي

كه در خصوص   يكي از موضوعات حساس و مهمي. ها اشاره شود آن مناسب است به
حتي برخي ميان . اي است هاي بينارشته ها با دانش هاي تطبيقي مطرح است، تفاوت آن دانش

از نظر ما تفاوتي اساسي ميان اين دو وجود ي كه ؛ در حالها تفاوتي قائل نيستند اين دانش
كه    در صورتي،هاي مطالعاتي تأكيد دارند هاي تطبيقي بر روي پيكره دارد، زيرا دانش

 يا يا هاي بينارشته در دانش. شوند ها متمركز مي اي روي خود دانش رشته هاي ميان دانش
شوند تا  ي گوناگون تلفيق و تركيب ميها شكل   دو يا چندين دانش با يكديگر به،اي رشته ميان

موضوعاتي همانند زمين و . تري موضوعات را مورد بررسي قرار دهند صورت جامع به
ها را با يك تخصص يا حتي چندين  كه بتوان آن  محيط زيست يا انسان، موضوعاتي نيستند

ها و   قرنتجربة بشري در اين . صورت جداگانه مورد بررسي و مطالعه قرار داد تخصص به
تواند براي برخي   حد مي  اي تا چه رشته كه نگاه تك  هاي اخير نشان داد اين دهه در ويژه  به

هاي دانشي در  اي از ضرورت رشته هاي چند موضوعات مضر و خطرناك باشد؛ لذا دانش
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   دوباره به،گرايي افراطي  و معرفت بشري پس از يك دوره تخصصشدعصر حاضر تلقي 
  . ها سوق پيدا كرد سوي آن الن نيازمند شد و بههاي ك نگاه

  
  هاي تطبيقي تاريخچة دانش. 4

كه از ابتدا و همراه با خود   ، برخالف مطالعات تطبيقيكرديمتر نيز اشاره  چنانكه پيش
هاي تطبيقي نسبتاً تازه هستند و  مطالعات و تحقيقات اولية بشري گسترش يافته است، دانش

هاي تطبيقي فقط براي  بررسي تاريخچة دانش.  را شناسايي كردها توان سرچشمة آن مي
ها نيز  گيري و شرايط تكوين اين دانش ها مفيد نيست، بلكه چگونگي شكل شناخت تاريخي آن

هاي تطبيقي محصول ارتباط و  دانش ها و تعريفشان مفيد باشد تواند در شناخت بهتر آن مي
شود، زيرا  تأكيد مي» تمدن «ة واژ براينجادر . هاي غربي و شرقي هستند برخورد تمدن

  . ها هستند فرهنگ  به  تري نسبت ها واحدهاي بزرگ تمدن
كه كشورهاي غربي در سرزمين شرقي مستقر شدند و بخش    هنگامي،در قرن نوزدهم

ند، محققانشان فرصت بيشتري براي شناخت داستعمار خود درآور  بزرگي از اين مناطق را به
   در اينزيراها موجب شگفتي غربيان شد،  اين پژوهش. هاي شرقي پيدا كردند گجوامع و فرهن

. هاي آنان مغايرت داشت فرض كه با پيش  متمايزي مواجه شدندو موضوعات مشترك با ميان 
كه از زمان يونانيان  شد  دستاوردهاي اين تحقيقات موجب ايجاد خدشه در تفكر اروپامحوري

كه فرهنگ با اروپا  ند ها اين تصوير را برهم زد ويژه شباهت ها و به ت تفاو.بر اروپا حاكم بود
  .شود تعريف مي

مند  طور نظام كه چرا غرب تا پيش از قرن نوزدهم به  ممكن است اين پرسش مطرح شود
عمر حدوداً صدسالة    با اشاره به،هاي تطبيقي نپرداخته بود؟ كدارنات تيواري دانش  به

كه تا حدي پاسخ   ن حوزه فرضياتي دارديهاي خاص ا پژوهش ةربار، دسي تطبيقيشنا دين
  : گويد مي يو. كند  را روشن ميباالپرسش 

 باز واقعيت اين  به ، موضوعاين ة دربارسي و بررتحقيق زمينة در أخير تي مهم برادليل يك
 اواخر نهميها تا   از غرب آغاز شده و غربيجديد ة دورعلمي در مطالعات بيشتركه  گردد  مي

فكر   ندرت به  بهكه   كردند مي ي خود در قلب و روحشان چنان احساس برتردين ةدربار
 دين از غير ديگري دين هيچ بررسيضرورت  نتيجه،  در؛آمدند مي  برشرقي اديان آن با مقايسة
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كه   ود باين يپرداختند، فقط برا مي ديگر اديان  مطالعة بهكه    همگاهي  وكردند نميخود را احساس 
 خود را بزرگ دين در مقابل ند و شمرناچيزرا ها   اهميت آن را نشان دهند وادياننقاط ضعف آن 

   .)5 :1381، تيواري(جلوه دهند 
 وجود داشته، كمتر زمين  مردم مغربميان باستان در يوناناز كه   ي اروپامحورشديدتفكر 

 و حكمت انديشه غرب با كشف بهتر اما، داد مي  غربيان  بهعلمي را مناسب و مقايسة يكامكان 
 ،استعمار  بهبخشي  استحكاميعني ،كند مي بدان اشاره تيواريكه  چيزي  آن ي براويژه به و شرقي
  . احساس كردپيش از بيش را تطبيقي ةمطالع   بهنياز

 شدمند مطرح  شكلي نظام  رفته به  رفته،هاي تمدن غرب و شرق مطالعات تطبيقي ميان داده
اينكه در   با توجه به. شدهاي تطبيقي در همين دوره  زايش برخي از دانش  نجام منجر بهو سرا

شناسي بسيار مطرح بودند، نخستين  شناسي و اسطوره هايي همچون زبان اين دوره دانش
زبان تطبيقي و  هاي دستورددستاور. ندهاي تطبيقي نيز از دل همين علوم برخاست دانش

 و نتايج فراواني را شدگرگوني در بسياري از تصورات اروپاييان فيلولوژي تطبيقي موجب د
ويژه خانوادة بزرگ  شناختي، به هاي زبان كه تهية نقشة خانواده  دنبال داشت  نيز به

شود، بلكه در  حوزة علوم انساني نمي  ها محدود به اين دانش. ست اها هندواروپايي، يكي از آن
 دربارة برخي از و تطبيقي ادبيات عمومي در ،پاژو. ها نيز وجود داشته است ديگر حوزه

  : نويسد  مي،هاي نخست قرن بيستم شكل گرفتند كه در دهه  هاي تطبيقي دانش
كه ادعاي كاربرد تحليل تطبيقي ميان   هايي بود شاهد تكثر دانش] بيستم[هاي قرن  نخستين دهه

هاي  ، دستورزبان تطبيقي زبان)1800-1805 (1تطبيقي كويه   آناتومي؛ها دارند انواع و مقوله
 »غيرهو ) 1833(، فيزيولوژي تطبيقي از بلنويل )1821 (2اروپايي التين از فرانسوا رينوار

(Pageaux, 2007: 8)تيگم   وان.ها مطرح شده است  ادبيات تطبيقي تقريباً همراه با همين دانش
ها در كتاب خود   از دانشو برخي ديگر» ادبيات تطبيقي«خصوص صفت تطبيقي در عبارت  در

واژة تطبيقي در تاريخ ادبي تقريباً همان زماني وارد «: نويسد  مي1931سال  در  ادبيات تطبيقي
 ,Van Tighem( فيزيولوژي، و همگي متأثر از نظراتي مشابه  وكه در فيلولوژي، آناتومي  شد

1951: 20(.  
  ترين كشف قرن نوزدهم عنوان مهم  بهكه برخي از آن  اين موضوع چنان مهم و تاثيرگذار بود 

  . كنند كه خود قرن اكتشافات بزرگ است، ياد مي
 3فريمن ماكس مولر و وسيلة  به،هم كشف قرن نوزدترين بزرگعنوان   به،تطبيقي  آناتومي«

 
1. Cuvier 
2. Francois Raynouard 
3. Freeman 
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 يها پيش از آن نفوذ فلسفة اجتماعي در خالل سال .)14 :1385، ديگران مقيمي و(» .شناخته شد
با رشد . شد مي تفكيك و فقه سياست مانند اقتصاد، ييها رشته به ميالدي 1825 تا 1700
 امر اين و شدتر  روشنهاي تطبيقي  مادي، مفهوم دانش پيشرفت بر بيشتر تأكيد و ييگرا  عينيت
 تا آن موقع غيره و سيشنا  فقه، سياست، اسطورهد ماننييها  رشتهزيرا «،بود مهم بسيار يا حادثه

بدين ترتيب روش تطبيقي توانست خأل ) 14: همان(» . مربوط بودندغربي يها زمانسا بهمنحصراً 
تاريخچة چند مورد  در اينجا به.  و بدان بپردازدكندهاي غربي را نمايان  بزرگ موجود در پژوهش

  .كنيم ها اشاره مي از اين دانش
كنند، تركيب  رح مي مط4نگاران و محققان ادبيات تطبيقي همچون وان تيگم كه تاريخ طور همان

 توسط ويلمن در دانشگاه سوربن 1827تر در سال  طور دقيق  و بهماز قرن نوزده» ادبيات تطبيقي«
. ادبيات تطبيقي سوق پيدا كردند   بهزيادي محققان ،ي و پس از ودر همان دوران. كار گرفته شد به

. يات هندوايراني كشيده شدسوي ادب  ويژه به  مباحث مشابهي را دنبال كرد و به5ژاك آمپر ژان
. كرد هشاهنامطور مشخص خود را وقف تحقيق و ترجمة   ادامه داد و به6همين رويه را ژول مل

عبارت ادبيات تطبيقي .  را نيز مورد توجه و تحقيق قرار دادشاهنامههمچنين وي رابطه و تأثيرات 
در . فاده قرار گرفتمورد استبسيار هاي سي و چهل  خصوص از سال توسط ديگر محققان به

عنوان  هاي ديگري نيز همچنان به ، ولي عبارتشداواخر قرن نوزده اين واژه بيش از پيش رايج 
و » هاي مدرن تطبيقي ادبيات«هايي همانند   عبارت؛اند هاي معادل يا نزديك مورد توجه بوده عبارت

نظر   براي ادبيات تطبيقي دركه در اين دوره  كه نشانگر معنايي است  »ها تاريخ تطبيقي ادبيات«
گردد، در  مي  باز1931سال    به،ادبيات تطبيقي ،كه چاپ نخست كتابش  وان تيگم. شد گرفته مي

كه ادبيات تطبيقي داراي نام خود است و   پنجاه سال است«: نويسد مورد دانش ادبيات تطبيقي مي
ها آموزش داده  دي از كرسي ادبيات تطبيقي در تعدا.وضوح نشان داده شده است كاركردش به

 براي تبديل شدن بايدحال    با اين كهافزايد در ادامه مياو اما ، )Van Tighem, 1951: 32(» .شود مي
ادبيات تطبيقي در كشورهاي فرانسه، .  بازسازي شودنهاي نوي ك دانش، بر اساس پايهي  به

مريكايي و آ، اما دو مكتب شدرح ها و رويكردهاي گوناگوني ط آمريكا، آلمان و شوروي با نظريه
  .فرانسوي از تأثيرگذاري و اصالت بيشتري برخوردارند

دانش . داردشناسي تطبيقي نيز در اين خصوص تاريخچة قابل توجهي  اسطوره
وي مطالعات عميق . ل قرن نوزدهم توسط فردريك كروزه تكوين يافتيشناسي در اوا اسطوره
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نوعي بينافرهنگي   كه به  ايي انجام داده استهاي اروپ  در حوزة اسطورهيبسيارو 
» شناسي تطبيقي اسطوره«اين نوع تحقيقات   گاه به  اما هيچ،دنشو اي محسوب مي قاره درون

هاي ماكس مولر تحقيقاتي گسترده در مورد  كه با تالش  در نيمة دوم اين قرن بود. اطالق نشد
سو و اروپاييان از  ان هند و ايران از يكويژه مي  به،هاي مشترك اقوام هندواروپايي اسطوره

شناسي تطبيقي قلمداد  همين دليل وي را بنيانگذار اسطوره  صورت گرفت و به،سوي ديگر
هاي هندواروپايي  ويژه بر روي اسطورة آفتاب و نقش كانوني آن در تمدن مولر به. كنند مي

حولي جدي ايجاد كرد و شناسي تطبيقي ت پس از وي ژرژ دوميزيل در اسطوره. تأكيد داشت
 تغيير داد و هاكاركرد  فيلولوژي، بهويژه  به،شناسي جاي مباحث زبان  مالك بررسي را به

تمدني  هاي درون كه موضوع تحقيق اسطوره   درنتيجه تا هنگامي؛توجهي نيز گرفت نتايج قابل
ه تحقيق ميان دو محض اينك  گفتند، اما به نمي» شناسي تطبيقي اسطوره«آن   در اروپا بود، به

اين مثال . شناسي تطبيقي استفاده شد  اسطورهةتمدن شرق و غرب صورت گرفت، از واژ
ل قرن بيستم يهاي تطبيقي در قرن نوزدهم و اوا كم براي شناخت معناي دانش تواند دست مي

هاي تطبيقي  فلسفة تطبيقي و برخي ديگر از دانش  توان به همين شكل مي  به. باشدمؤثر 
البته معناي . كند  كفايت مي،خت، ولي مثال يادشده براي منظور ما در اين نوشتارپردا

ويژه در مورد  آن به  كه به  هاي تطبيقي در اواسط قرن بيستم تغييراتي داشته است دانش
  .، خواهيم پرداختادبيات تطبيقي

  : سدنوي پردازد و مي چگونگي تكوين اين دانش مي  بهفلسفة تطبيقيهانري كربن در 
ي بيست سدة حاضر در رسالة دكترايي ها بار در آغاز سال مفهوم فلسفة تطبيقي براي نخستين

كه بعدها استاد كرسي اديان هندي در بخش اديان   با همين عنوان توسط پل ماسون اورسل
   بهامكانماسون اورسل سعي داشت در حد . مدرسة تتبعات عالي بود، در سوربن مطرح شد

طور اساسي موضوع فلسفة تطبيقي را نه   بهيو.  بپردازدتطبيقي فلسفةوضوع مدقيق  يفتعر
 ي وتحليل اما ؛دانست مي اصطالحات، بلكه مشابهت رابطه ةكنند بيان همساني كمابيش گمراه

تواتر    بهوابستگي يعني تاريخ،عنوان  فلسفه بهتاريخ افق يگانه از حد خراجگزار بيش شايد
توان  نمي ها پژوهشگونه  كه از اين  شكي نيست. عليت تاريخي بود 7زماني و احكام مشروط

طور   اول، بهدرجة در ييها پژوهش چنين اما.  خود را دارندي جاها پژوهش اين؛ پوشيدچشم 
شكل زمان ، درستي  آن، بهيها  كوششنخستين از يكيكه  نيستند  تطبيقي فلسفة، موضوع ذاتي

 فلسفه خواهد بود تاريخ و  تاريخبهمثا  بهين مفهوم امرشد  شكفته، بنابراينشده و   زيسته
 

7. hypothetoque 
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  .)20 :1369كربن، (
اين روش در . كه در قرن نوزدهم پديدار شده بود، در قرن بيستم نيز ادامه يافت  روش تطبيقي

ها با تعديل مواضع كالسيك و  در برخي دانش ها با تحوالتي شگرف همراه بود دانشاز بعضي 
. بار مطرح شد ها همراه بود و در مواردي براي نخستين  دانشاين سيشنا وشايجاد تغييراتي در ر

شناسانه مطرح شده بود، توسط   زبانيها ريشهدر قرن نوزدهم و با كه  تطبيقي  سيشنا اسطوره
ادبيات تطبيقي . كاركردها بود، تحولي عميق يافت پرداختن بهكه    و كشف بزرگ اودوميزيلژرژ 

ات و تأثرات، مشابهت و ثير صِرف بر تأتكية يجا   نماند و بهبهره بي نيز از اين تغييرات
عنوان   تطبيقي بهمديريت ميالدي 1960 دهة اوايلاز «. گرفت قرار در نظر نيز آثار را خويشاوندي

 آن صورت توسعة ي برايا  گستردهيها قرار گرفت و تالش توجه  موردعلمي مستقل رشتة يك
  .)3: 1385 ن،مقيمي و ديگرا(» .پذيرفت
  

  گيري نتيجه. 5
هاي معرفت بشري مربوط  بندي ترين صورت كي از مهمي  هاي تطبيقي به موضوع دانش

. گرفتكه در قرن نوزدهم و با برخورد نزديك معرفتي ميان شرق و غرب شكل   شود مي
و هاي ناب  هاي تطبيقي از يك سو خود را از مطالعات تطبيقي و از سوي ديگر از دانش دانش

 آنچه ذكر شد، در تعريف  هاي پژوهش و پرسش حال با توجه به . كنند تمايز مي ماي بينارشته
شود كه عالوه بر  هايي گفته مي دانش هاي تطبيقي به  هاي تطبيقي بايد گفت كه دانش دانش

 بيش از يك پيكرة مطالعاتي، از حيث گستره، زمان و ساختار، رويكردها و  پرداختن به
تعدد    با توجه بهي تطبيقيها دانش. ناسب با موضوع مورد مطالعة خود دارندهاي مت روش

ها  البته گاهي برخي پژوهش. شوند اي متمايز مي هاي ناب و بينارشته دانش  ازپيكرة مطالعاتي، 
مطالعات ها با  اين دانش در ذكر تمايز .اي نيز باشند توانند بينارشته  تطبيقي بودن ميبر عالوه

 مشخص و محدود بودن موضوع و داشتن  همچونهاي دانشي ويژگي  بهتوجه تطبيقي، 
  .ضروري استروشي معين، 

هاي  كه مجموعة دانش اين مسئله اشاره كنيم  نوآوري اين مقاله بايد به در خصوص 
در برخي كشورها كند، اما متأسفانه  بندي معرفت بشري ايفا مي در صورت  تطبيقي نقش مهمي

 منسجم از ةعنوان يك مجموع گاه به توان گفت هيچ شور ما كمتر يا حتي ميويژه در ك و به
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هاي  شود رشته نبود چنين نگرشي موجب مي.  مورد توجه قرار نگرفته است،اي معرفتي شاخه
ها  طور جداگانه مطالعه شوند و هرگز تصويري كالن و عميق از آن دانش تطبيقي همواره به

  .ديم اين نقيصه را برطرف كنيم در اين مقاله كوشي.شكل نگيرد
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