
 
 
 

 ارتباط تاریخادبیاتنگاری و ترجمه و ادبیات تطبیقی
 

 علیرضا انوشیروانی
 

ظاهر مستقل ولی در ارتباط با هم هدف این نوشتۀ کوتاه طرح سه موضوع به
عنوان پژوهشگر ادبیات نگاری و ترجمه و ادبیات تطبیقی. بهدبیاتااست: تاریخ

ای دغدغۀ ذهنی دیرینۀ من بوده و هست رشتهتعامالت بینتطبیقی، ارتباطات و 
شدۀ رشتۀ ادبیات تطبیقی همواره به دنبال یافتن ارتباطات که، و مانند هر تربیت

ام. چند سالی است آهسته و به نظر من، جوهرۀ اصلی این دانش است، بوده
تطبیقی  ها و روش تحقیق در ادبیاتپیوسته مشغول نگارش کتابی در حوزۀ نظریه

نگاری، ترجمه ادبیاتهستم که فصلی از آن به این بحث، یعنی ارتباط بین تاریخ
پردازد. این جستار خالصۀ مطالبی است که در این فصل و ادبیات تطبیقی می

 بیشتر به آن خواهم پرداخت.
 

برای اینکه خودم موضوع را بهتر بفهمم، بحث را با چند سؤال کلی دربارۀ 
ام: تاریخ ادبیات چیست؟ به چه کار ام. در َمَثل، پرسیدهنگاری آغاز کردهادبیاتتاریخ

ها هستند؟ دیگران نگاری کدامادبیاتهای تاریخآید؟ و روش نگارش آن چیست؟ چالشمی
توانیم از آنها بیاموزیم. برای جواب به این سؤاالت الزم بود ابتدا به اند و چه میچه کرده

انداختم. در نگاهی اجمالی به سه جواب کوتاه رسیدم. ام نگاهی دوباره میت قبلیمفروضا
های تاریخی و فکری آثار ادبی ملت صورت درزمانی و بر اساس دورهاول، تاریخ ادبیات به
های تاریخی بندیکند. این دورهبندی، معرفی و ارزیابی مییا زبانی را طبقه

)periodizationاند لذا های سیاسی و اجتماعی شکل گرفتهها و جنبش) براساس نهضت
دست طرفانه از یک دورۀ ادبی بهشمول و بیتوان انتظار داشت که تصویری جامع و همهنمی

قول میرعابدینی است. بهبدهد. دوم، تاریخ ادبیات با هویت ملی و فرهنگی درهم تنیده شده
گاهی تاریخیدرک ضرورت نوشتن تاریخ ادبی حاصل رسیدن به « اجتماعی و خودآ

تاریخ « ). یا٨: ١٣٩٤خودشناسی و شناخت تاریخ و فرهنگ ملی است (میرعابدینی، 
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بندی و ارزیابی عنوان راهی فرهنگی برای تبیین هویت ملی از طریق دستهنویسی، بهادبیات
ت بررسی تاریخ ادبیا ،). از این منظر٤-٣: ١٣٩٦است (میرعابدینی، ...» میراث ادبی جامعه 

دهندۀ هویت ملی یک ملت است که متأثر از نظام سیر تطور و تحول نظام اندیشگانی و قوام
گوید های تاریخی و اجتماعی است. زرقانی به این نکته اشاره کرده و میگفتمانی دوره

های معاصر شکل گرفته، از آنها متأثر سنتی {است}که در دل گفتمان«نگاری ادبیاتتاریخ
). سوم، ماهیت تاریخ ادبیات ٣٩: ١٣٩٤(زرقانی، » بر آنها تأثیر گذاشته استگشته و 

ای است که با سایر علوم انسانی مانند نظریۀ و نقدادبی، تاریخ، یعنی حوزه ؛ای استرشتهبین
شناسی، و ترجمه ارتباط مستقیم دارد. در این شناسی، فلسفه، علوم سیاسی، گفتمانجامعه

 نگاری با ترجمه و ادبیات تطبیقی خواهم پرداخت.ادبیاتباطات تاریخکوتاه به ارت ۀمقال
نگاری تدوین یک تاریخ ادبیات جامع نیازمند ادبیاتبه دلیل گستردگی مرزهای تاریخ 

آورم. های مختلف است. چند مثال مینظران رشتههمکارِی روشمند گروهی از صاحب
گذار این اثر ِمِیر هی بیندازیم. بنیاننگا نورتن آنتولوژی ادبیات انگلیسیعنوان نمونه به به

مریکا آآموختۀ دانشگاه هاروارد و استاد دانشگاه ُکرِنل )، دانش٢٠١٥تا١٩١٢هاوارد آبرامز (
 آینه و چراغ:نظران برجستۀ رمانتیسم بود و کتاب پرداز و منتقد ادبی از صاحببود. این نظریه

این آنتولوژی  ١٩٦٢) او شهرتی جهانی دارد. آبرامز از ١٩٥٣( ١نظریۀ رمانتیک و سنت انتقادی
کاران پردازان و منتقدان ادبی متخصص آغاز کرد. در میان همرا با همکاری گروهی از نظریه

پرداز ادبی و دیوید دیچز، استاد ادبیات بلت، استاد ادبیات رنسانس و نظریهاو استیون گرین
بازنشست شد ولی حدود چهل سال، با حمایت  ١٩٨٣قرن بیستم و نقد ادبی بودند. آبرامز در 

وقفۀ خود ادامه داد و شاگردان بسیاری در طول این مدت برای انتشارات نورتن به تالش بی
انشینی خود تربیت کرد. آبرامز این افتخار و سعادت را داشت که همکاران و شاگردانش ج

شود. ویراست هفتم این اثر با همکاری تر شدند؛ موهبتی که نصیب هر استادی نمیاز او عالم
چاپ رسید. این آنتولوژی از ادبیات کهن انگلیسی، به ٢٠٠٠بلت در مشترک آبرامز و گرین

گیرد. از اواسط دهۀ نود میالدی ویکم را دربرمیتا ابتدای ادبیات قرن بیست ،بیوولفحماسۀ 
بلت، استاد و منتقد ادبی دانشگاه هاروارد، به گروه نویسندگان آنتولوژی اضافه شد و گرین

) سرپرستی گروه نویسندگان را بر عهده گرفت. این آنتولوژی ٢٠٠٨از ویراست هشتم (چاپ 
 به چاپ ) از این آنتولوژی٢٠١٨کنون ده ویراست (ویراست دهم تا  در شش جلد چاپ شد.
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یافت و تعداد  بلت سیاست علمی آنتولوژی نورتن هم تحولرسیده است. با آمدن گرین
 ها در این مجموعه فزونی گرفت.نویسندگان پسااستعماری، زن و سایر اقلیت

) ١٩٢١تا١٩٠٧ال (س ١٤جلد  ١٨در  مریکا کیمبریجآتاریخ ادبیات انگلیس و نگارش 
کردند. نقد و نظر کار میاستاد و پژوهشگر زیر نظر شش صاحب ١٧١طول انجامید و به

تری را ها هدف این جستار کوتاه نیست و فرصت فراخبررسی سیر تحول این تاریخ ادبیات
کید من بر کار گروهی و تالش هدفمند و نظاممی مند و مستمر در طول بیش از طلبد ولی تأ
قرن برای نوشتن یک تاریخ ادبیات جامع است که هنوز هم ادامه دارد. دانشمندان و  نیم

آید ولی ارزش کار و پژوهان، به جبر اینکه بشر هستند، روزی مرگ به سراغ آنها میدانش
گذارند، راهی شود. میراثی از خود بر جای میتالش آنها با کالبدشان به خاک سپرده نمی

اند. جهان را افراد انی دیگر آن را ادامه دهند. جهان را نخبگان نساختهگشایند تا کسرا می
اند که بعضًا بخت هم با آنها یار بوده و از حداقل امکاناتی ساختهکوش و اندیشمند سخت

گیریم آن  ؛اند. بدون تردید، نگارش تاریخ ادبیاتی جامع کار یک نفر نیستمند بودهبهره
کوش هم باشد. کارهای سترگ نیازمند مشارکت جمعی سخت دان ویک نفر نخبه و همه

است تا همگی گرد شمع وجود عاِلمی فرهیخته جمع شوند، و البته نهاد دلسوزی هم باشد 
 که اسباب پژوهش و معیشت آنان را فراهم آورد تا با فراغ بال تحقیق را به سرانجام رسانند. 

رو بوده است. آیا تبیین ت متعددی روبهها و سؤاال نگاِر ادبی همواره با چالشتاریخ
توان وجوه مشترک و های ادبی و فرهنگی یک دوره ممکن است؟ با چه معیاری میخصلت

های ها در دورهرا تشخیص داد؟ ازآنجاکه قلمرو جغرافیایی و سیاسی ملت همتمایز هر دور
سخن گفت؟ واحد » ادبیات ملی«توان از یک تاریخی متغیر بوده است، چگونه می

تبار توان شاعران و نویسندگانی ایرلندیچیست؟ آیا در َمَثل می» ملی«دیگر، مراد از عبارتبه
را مانند جان کیتز، ویلیام باتلر ییتز، ساموئل بکت و جیمز جویس را در تاریخ ادبیات انگلیس 

ادبیاِت ملی با چه  جای داد یا آنها به ادبیات ملی دیگری یعنی ایرلند تعلق دارند؟ مورخ تاریِخ 
ها و رویکردهای نقِد دیگر، نظریهگزیند؟ ازطرفمعیارهایی متون مورد نظر خود را برمی

نو گراییجدید نگاه ما را به تاریخ ادبیات تغییر داده است. در َمَثل، رویکرد نقد تاریخ
ی هر های قدرت و سلسله مراتب اجتماعی به تولیدات فرهنگی و هنرگوید که گفتمانمی

شوند. ساز میگاه هم برخی از این محصوالت فرهنگی خود گفتمان دهند ودوره شکل می
» هویت ملی«بخش به مثابۀ رکن جدانشدنی و قوام» تاریخ ادبیات«سان، هر کتاب بدین

های مسلط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن دوره است. ناگزیر تابعی از گفتمان
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ای سیال و تابع ساختارهای ایدئولوژیک قدرت حاکم است، لی پدیدهاما ازآنجاکه هویت م
خود را برای مخاطبان خود بازنویسی » تاریخ ادبیات«توان گفت که هر دورۀ تاریخی آیا می

ادبی کجاست؟ آیا نگاری های تاریخ) در دورهcanonicalکند؟ جایگاه آثار ادبی فاخر (می
اند؟ حتی اگر نام این آثار ثابت اند یا تغییر کردهجایگاه ثابتی داشتهها این آثار در تمام دوره

های متفاوت، و گاه متضاد، بوده مانده باشد، تأویل و خوانش آنها چگونه دستخوش تحلیل
اند؟ و چرا؟ طرح این سؤاالت آسان ولی پاسخ به آنها پیچیده است و با رویکردی شتابزده و 

 توصیفی قابل حل نیست.
شود. تعریف واحدی از مکتب های ادبی هم میها و مکتبخ ادبیات شامل نهضتتاری

هر چند  ؛نظران ادبی باشد وجود نداردیا نهضت یا جنبش ادبی که مورد قبول همۀ صاحب
های تاریخ ادبیات های ادبی مانند دورههایی برای هر یک ارائه شده است. نهضتتعریف

نیستند و مرز مشخصی ندارند. تعریفی جامع و کامل » بضد آ«اصطالح غیرقابل نفوذ و به
از نهضت ادبی حتی در درون یک جامعۀ ادبی ناممکن است. آرتور الوژوی، استاد فلسفه 

نام » هارمانتیسم«عنوان مثال، از دانشگاه جانز هاپکینز، به» تاریخ اندیشه«گذار رشتۀ و بنیان
نام » هاپسامدرنیسم«یا » هافمینیسم«یا » هاممدرنیس«که برخی دیگر از چنانبرد. هممی
ها کدام وجود ندارد و، عالوه بر آن، هر یک در زمانزیرا تعریفی واحد برای هیچ ؛برندمی

های ادبی را طورکلی، نهضتاند. بههای مختلف مفهوم و کارکرد متفاوتی داشتهو مکان
های نویسندگان و آثار ادبی را در قالباند دانند که سعی کردهساختۀ ذهن منتقدان ادبی می

های یکسان های ادبی همزمان و با خصلتتصنعی جای دهند. ولی آنچه مسلم است مکتب
دیگر، عبارتاند. بهها اصًال بروز نیافتهاند و چه بسا در برخی مکاندر همه جا ظهور نکرده

صورت ریف کرد و همواره بههر مکتبی را باید در موقعیت و بافت زمانی و مکانی معینی تع
 اسم جمع از آن یاد کرد.

های تاریخی خاصی ظهور یافته و حاصل شرایط های ادبی در بزنگاهمکتب
تر بگویم، دگرگون اند، یا، دقیقاجتماعی زمان خود بوده و پس از مدتی افول کردهتاریخی

توان سیر تحول و اند. از منظر ادبیات تطبیقی میت دیگری نمود یافتهئشده و به هی
های گرفت. فرانسوا یوست در فصلهای ادبی را در ادبیات جهان پیهای نهضتدگرسانی

ها و ) به بررسی نهضت١٣٩٧( درآمدی بر ادبیات تطبیقیهشتم و نهم از بخش سوم کتاب 
های فهمیگاه به دلیل کج«دارد: ) و اظهار می٢٠٤تا١٣٦پردازد (صص های ادبی میجریان
ماند. ثمر می، بیاندمتردافهای ادبی که معموًال ها یا جریانای، بحث دربارۀ نهضتریشه
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. اندادبیاتهای ادبی تجلِی ابعاد تاریخ ها یا جریانتوان پذیرفت که نهضتبه آسانی می
شان کارآمدترین های ادبی و مراحل تکوینکردن دورهبندیها برای طبقهها یا جریاننهضت

ها در هر خاکی رشدونمو و مسیر متفاوتی ). هرچند این مکتب١٣٧(یوست، » ندها هستروش
بدون تردید، این «خورد. چشم میهای خانوادگی در میان آنها بهولی شباهت ،اندداشته

توان های ادبی را میگرایی سوق دهد. مکتبانگاری و تقلیلها نباید ما را به سادهشباهت
آمیزد و حساب آورد که در هر سرزمینی با فرهنگ بومی درمیهبخشی از تاریخ اندیشه ب

های ادبی مانند سیاحان همیشه در سفر کند. نهضتهای متفاوتی پیدا میوبو و خصلترنگ
ورتر ر های متفاوت است و در نتیجه باها و کسب تجربههستند و خاصیت سفر آموختن اندیشه

 ترشدن است.و غنی
ای خاص های ارزشمندی در حوزۀ تاریخ ادبیات جامع یا دورهها و کتابمقالهدر ایران 

اند و نقاط قوت و ضعف است. محققان این آثار را نقد کردهاز زبان و ادب فارسی نوشته شده
؛ فتوحی، ١٣٩٠؛ زرقانی، ١٣٩٤؛ زرقانی، ١٣٨٩اند. (ر.ک: زرقانی، هر یک را برشمرده

؛ سارلی، پاییز ١٣٩١؛ سارلی، پاییز ١٣٩١؛  سارلی، بهار ١٣٨٢ ؛ فتوحی،١٣٨٦؛ فتوحی، ١٣٨٧
 ).١٣٩١؛ خاتمی، ١٣٨٠؛ سلطانی، ١٣٧٧؛ سجادی، ١٣٩٢؛ سارلی، پاییز ١٣٩٢و زمستان 

نگاری همواره با سه چالش ادبیاتگرفت که تاریخ توان نتیجهبا مرور منابع علمی باال می
یات چیست؟ ارتباط این دو دانش با هم چگونه رو بوده است: تاریخ چیست؟ ادباساسی روبه

بندی، درس تاریخ های روش دورهها و با تمام کاستیرغم تمام این چالشاست؟ اما علی
های ادبیات ملی های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشتهادبیات هنوز از دروس اصلی دوره

شوند. ولی تاریخ ستخدام میو بیگانه است و هنوز برای آموزش این درس استادانی تربیت و ا
نویسنده یا شاعر و فهرست و خالصۀ آثار و شرح آنها نیست.  ۀنامزندگیادبیات جدید دیگر 

باشد و ادبیات تطبیقی هم  جدا تواندامروز تاریخ ادبیات از نقد ادبی و ادبیات تطبیقی نمی
ی از خوانندگان ادبیات وکم، بخششده، بیشماند. امروز ادبیاِت ترجمهبدون ترجمه ابتر می

طور که گوته در سوی خود جذب کرده است. خوانندۀ قرن حاضر، همانهر کشوری را به
سمند «کند و با قرن نوزدهم اظهار داشت، دیگر خود را به خواندن ادبیات ملی محدود نمی

از طرف  ٢رود.ادبیات جهان می» دشت پر ستارۀ«و » بیکران عالم«ترجمه تا » جادویی
گر، در دوران معاصر چیستی ادبیات هم متحول شده است و دیگر محدود به ادبیات فاخر دی

                                                                                                 
 برگرفته از شعر فریدون مشیری ۲
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سؤال مهملی است. با گسترش مطالعات » ادبیات چیست؟«های ادبی نیست. دیگر قله  و
های قومی و اجتماعی، فرهنگی نه تنها سایر متون نوشتاری از جمله ادبیات عامیانه و اقلیت

نویسی بلکه نویسی، خاطرهنامهتخیلی، خودزندگیهای علمی، داستانادبیات پلیسی و جنایی
های ای و پیامهای رایانههنرهای دیداری و شنیداری مانند نقاشی و موسیقی و سینما و بازی

 شوند.نقد و ارزیابی می ،بازرگانی هم به مثابۀ متن
ها تغییر پارادیمای از همینرشتهبینهای سابقه و فزاینده به پژوهشیکی از دالیل توجه بی

ای و نمایشنامه و شعر به گیرد. رمان و داستان کوتاه به زبان سینما یا بازی رایانهنشئت می
گیرد. اغلب شکل می ایشود و مطالعات بینارسانهزبان موسیقی یا نقاشی یا باله ترجمه می

سازی کنند. اسطورهتوجه می رویکردهای جدید نقد ادبی بیش از صورت به بافتار متن
شدن است. نقد معاصر بر مبنای تفکر رمانتیک از نویسندگان و شاعران در حال گمرنک

کرد کند تا فاش سازد هر آنچه را که نقد سنتی صورتگرا تالش میزدایی میانتقادی اسطوره
 ٣»ارونهخوانش و «از چشم خواننده پنهان کند. این همان کاری است که ادوارد سعید با 

 انجام داده است.
ها را در طی قرون ارتباطات میان فرهنگ ،اما در این میان نقش ترجمه چیست؟ ترجمه

هاست و نقشی حیاتی در تبادالت پذیر ساخته است. ترجمه پل ارتباطی میان فرهنگامکان
فر ترجمه و وگویی با خزاعیالمللی داشته است. ملکیان در گفتو مراودات فرهنگی بین

  : داندنج لحاظ با هم در ارتباط میتفکر را از پ
شدن از ردم یک کشور با آخرین دستاوردهای علوم و معارف بشری؛ مانع...آشناکردن م

آوایی دادن جامعه از تکآوردن مواد خام برای تفکر؛ نجاتهای تکراری؛ فراهمپژوهش
نمودن زمینۀ فکری و فرهنگی؛ و آشکار کردن نظریۀ ناآشکارگی حقیقت در جامعه و فراهم

  ).١٣٩٧فر، صلح پایدار جهانی (خزاعی
شود خصوص در ایران مطرح میهای ترجمه بهوگو نکاتی اساسی در باب چالشدر این گفت

اما در اینجا هدف تبیین جایگاه ترجمه  ؛توانند به اصل مقاله رجوع کنندمندان میکه عالقه
توان گفت که بدون ترجمه دانش و کم میدر تعامالت فکری و فرهنگی است. دسِت 

گاهی ما از ادبیات جها بود. البته این سخن به هیچ روی بدان معنی ن بسیار نامقدار میآ
ای ارزش تواند به حوزۀ خطیر ترجمه ادبی پانهد یا هر ترجمهنیست که هر کارناآشنایی می
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گوییم منظورمان مترجمانی مانند روانشاد ابوالحسن خواندن دارد. وقتی از ترجمه سخن می
آذین، مهستی بحرینی، مجدالدین له کوثری، بهلانجفی، نجف دریابندی، محمد قاضی، عبد

قول شیرانی است و نه کسانی که بهکیوانی، مصطفی ملکیان، کریم امامی، و سعید ارباب
کار ’آورند که سوی این کار [ترجمه] روی میها به این دلیل بهبسیاری از آدم«فکوهی 

 ). ١٣٨٧(فکوهی، » ‘...دیگری نیست که بکنند 
بخشی از قلمرو مطالعات ادبیات تطبیقی است که نقش مهمی در  ،مطالعۀ تأثیرات ادبی

وکم، شناسیم که، بیشادبیات دارد. هیچ نویسنده یا شاعری را نمیروش تحقیق تاریخ 
ن مستقیم یا غیرمستقیم، از دیگری تأثیر نگرفته باشد و بر دیگری تأثیر نگذاشته باشد. از ای

بینیم کسانی مانند آمپر و ویلمن، استادان تاریخ ادبیاِت فرانسه در دانشگاه روست که می
بردند. این استادان متوجه سوربن، به اهمیت تأثیرات ادبی در تدریس تاریخ ادبیات فرانسه پی

شدند که برای شناخت بهتر ادبیات فرانسه الزم بود با ادبیات سایر کشورهای اروپایی آشنا 
نظران معتقدند آغاز ادبیات وجوی ارتباطات ادبی بپردازند. برخی صاحبند و به جستشو 

گاهی از اینکه برای شناخت عمیق تر ادبیات ملی ناگزیر تطبیقی از همین زمان است، یعنی آ
های تحقیق در روش ،باید به تعامالت ادبیات ملی با ادبیات بیگانه بپردازیم و در این راه

ای از کارساز و راهگشاست. به همین دلیل در فرانسه ادبیات تطبیقی را شاخهتأثیرات ادبی 
 کردند.یاد می» المللیتاریخ ادبیات بین«دانستند و از آن با عنوان تاریخ ادبیات می

اگرچه تطبیقگران متقدم بر این باور بودند که آثار ادبی ملل مختلف را باید به زبان اصلی 
هایی را دهند ادبیات ملتدانی، ترجیح میتأخر، با حفظ رکن زبانخواند ولی تطبیقگران م

کید مکتب های سنتی که با زبان آنها آشنا نیستند به ترجمه بخوانند تا از آن غافل شوند. تأ
ادبیات تطبیقی بر یادگیری چند زبان و خواندن متون ادبی به زبان اصلی، هر چند از نظر 

راندن زبان و ادبیات بومی مللی شد که در مرکز به حاشیهعلمی موجه بود ولی موجب بیشتر 
)، استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه کلمبیا و منتقد  -١٩٤٢نبودند. چاکراورتی اسپیواک (

) پایاِن ادبیات تطبیقی اروپامحور را اعالم و ٢٠٠٣(مرگ یک رشته پسااستعماری، در کتاب 
ادبیات جهان  ٤کند.رانده را پیشنهاد میحاشیههای بومی بهو آموزش زبان ایمطالعات منطقه

یعنی خواندن ادبیات فراسوی مرزهای جغرافیایی، ملی و زبانی که یادآور رکن اساسی ادبیات 
 ادبیات جهاندر کتاب  استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه هاروارد، تطبیقی است. دیوید دمراش،
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  گوید:می چیست؟
  یفرهنگ خاستگاه سویفرا در که است یادب آثار آنۀ دربرگیرند جهان ادبیات من نظر به

 هایکنند (برای مدتمی گردش و سیر ،یاصل زبان به چه و ترجمه صورتبه خود، چه
 مفهوم ترینجامع در جهان، شد). ادبیاتمي خوانده التین زبان به اروپا در مدید ویرژیل

 اما است، رفته فراتر خود اصلي منزلگاه از حالتابه که باشد اثري هر شامل تواندخود، می
 مؤثري زندگي گاهآن ادبي بجاست: اثر واقعی کامالً ۀ خوانند به ینیگۀ محتاطانتوجه 

کید از نویسنده است] به مثا  در فعاالنه جا، همه و همیشه که، دارد ادبیات جهانبه [تأ
 من.. ).٤، ٢٠٠٣باشد. (دمراش،  حضور داشته خود مبدأ فرهنگی فراسو  در ادبي نظامي

 یروش بلکه نیست،ی ادب آثار ازی نیافتندست و پایانای بیمجموعه جهان ادبیات که معتقدم
 کاربه تک آثارتکۀ مطالع در هم کهی روش است، دبیا آثار خواندن و گردش ِی بررس در
 هم و کالسیك فاخر آثار خواندنی برا هم یروش آنها، ۀمجموع ۀمطالع در و هم آیدمي
  ).٥شده (همان، کشفتازه آثاری برا

سرگذشت آشنایی با ژانرهای جدید یکی از دستاوردهای ترجمه است. میرعابدینی در 
کند که، نگار ادبی ایرانی اشاره می) به هجده تاریخ١٣٩٦( نگاری ادبیات معاصر ایرانتاریخ
گیری یرانی با دنیای غرب را در شکلشناختی، آشنایی ادیبان اهای روشرغم تفاوتعلی

میرعابدینی به نقل از : دانند. چند نمونهادبیات معاصر ایران و ظهور ژانرهای جدید مؤثر می
  گوید:کوب میزرین

ای مثل تئاتر و رمان به های پس از مشروطه، به تقلید از ادب اروپایی، انواع ادبی تازهدر سال
یابد. در پی نشر جراید و ترجمۀ آثار اروپایی، تّکلف منشیانه منسوخ میفضای ادبی ایران راه 

شود ... تجّدد ادبی حاصل خواست و نیاز مردم و تقلید و اقتباس از و زبان ساده می
  ).٤٣-٤٢: ١٣٩٦(میرعابدینی، » های بیان اروپایی استشیوه

آشنایی نویسندگان ایرانی با ادب غرب ار راِه «... کند: الله صفا نیز نقل میاز قول ذبیح 
). و از قول مسعود فرزان ٦٦(همان، » ای انداختهای تازهنظم و نثر فارسی را به راه ،ترجمه

 ). ١١٤(همان، » شعر فرانسه برای شاعران نیمایی جاذبۀ بیشتری داشته است«... گوید: می
های بسیاری داشته پذیری و چرخشبیات تطبیقی در طول قدمت کوتاه خود انعطافاد

ها رویکرد ادبیات است که مسیر پژوهشی این رشته را تغییر داده است. یکی از این چرخش
رو داشته های نظری و کاربردی که پیشرغم تمام چالشتطبیقی به ترجمه است. ترجمه، علی

ات فرهنگی و ادبی تأثیر بسزایی داشته است. در واقع، ترجمه پلی و دارد، در واردات و صادر 
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زند. بدون آنکه بخواهیم نقش است که ادبیات ملی را با فرهنگ و ادبیات جهان پیوند می
های ادبی به بینیم که چگونه ژانرها و مکتببافت اجتماعی و تاریخی را نادیده بگیریم، می

اند و با فرهنگ و زبان میزبان سازگاری یگر منتقل شدهواسطۀ ترجمه از فرهنگی به فرهنگ د 
گذارد و ادبیات ملی با ترجمه به سایر شده بر ادبیات ملی تأثیر میاند. ادبیات ترجمهیافته

شده راندهحاشیهشود. ترجمه تنها وسیله برای آشنایی با دیگری بهها شناسانده میفرهنگ
ی فرودست است. برای آشنایی عمیق با تاریخ شدن صدااست. ترجمه فرصتی برای شنیده

های تطبیقی در سطح جهانی نیاز به ترجمه ادبیات ملی نیاز به ادبیات تطبیقی و برای پژوهش
نگاری، ترجمه و ادبیات ادبیاتای این سه مقوله یعنی تاریخرشتهارتباط بین ۀداریم. مطالع

 گشاید.القانه میهای ادبی نوآورانه و ختطبیقی راه را برای پژوهش
 

 منابع
): ١٣٩١، دورۀ چهارم، ش یک (بهار تاریخ ادبیات». های دیگرتاریخ ادبیات و دانش«خاتمی، احمد. 

٥١-٣٧. 
): ١٣٩٧(زمستان  ٦٦وهفتم، ش ، سال بیستمترجم». گو با مصطفی ملکیانوگفت«فر، علی. خزاعی

٥١-٣٥. 
، دورۀ نامۀ فرهنگستان». نگاری در ایرانادبیاتهای معاصر و سنت تاریخگفتمان«زرقانی، سید مهدی. 

 .٣٩-٦٠): ١٣٩٤(زمستان  ٢، ش ١٥
، ١١، دورۀ نامۀ فرهنگستان». نگاری برای زبان فارسیادبیاتشناسانۀ تاریخهای روشکاستی. «____

 .٢٦-٤٠): ١٣٨٩(زمستان  ٤ش 
 ٢، ش١٥، دورۀ نامۀ فرهنگستان». نگاری در ایرانادبیاتی معاصر و سنت تاریخهاگفتمان. «____

 .٣٩-٦٠): ١٣٩٤(زمستان 
 .١٣٩٠. تهران: سخن، تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی.  ____

، تاریخ ادبیات». های فلسفی و کارکردهابندی در تاریخ ادبی: پیشینه، خاستگاهدوره«قلی. سارلی، ناصر
 .٩١-١١٦): ١٣٩١چهارم، ش یک (بهار  دوره

(پاییز و زمستان  ٢، سال پنجم، ش فنون ادبی». بندی در تاریخ ادبیهای دورهرویکردها و شیوه. «____
١٠٨-٨٩): ١٣٩٢. 

 .٢٧-٥٨): ١٣٩١(پاییز  ١٩، ش ٥. سنقد ادبی». مفهوم دوره در مطالعات ادبی. «____
.  ١١-٣٦): ١٣٩٢(پاییز  ٢٣، ش ٦. سال نقد ادبی». تاریخ ادبیبندی در اندیشی دورهنقد و باز. «____

، نامۀ فرهنگستان». نگاری و منابع آن در قلمرو زبان فارسیادبیاتنگاهی به تاریخ«سجادی، صادق. 
 .٢-٢٠): ١٣٧٧سال چهارم، ش اول (بهار 
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مجلۀ ». ش ١٣٣٢تا١٢٨٥ های فارسی در ایران، ازها و تاریخ ادبیاتبررسی سیر تذکره«سلطانی، منظر.  
 .٤٠٣-٤٢٠): ١٣٨٠( ١٥٧، ش٤٥، دانشگاه تهران. دورۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی

 ٦٨، ش کتاب ماه ادبیات و فلسفه». نگاری در ایرانادبیاتبررسی و نقد تاریخ«فتوحی، محمود. 
 .٣٢-٤٩): ١٣٨٢(خرداد 
 ٤، ش٩، دورۀ نامۀ فرهنگستان». تاریخ ادبی و بحران در استنباط معنای معاصر. «____

 .١١-٣٣): ١٣٨٦(زمستان
 . ١٣٨٧تهران: سخن،  نگاری در ایران.ادبیات. نظریۀ تاریخ ادبیات، با بررسی انتقادی تاریخ____

 ٥٩): ١٣٨٧بستان (بهار و تا ٤٧، ش مترجم». مشکل اصلی همان تعارف ایرانی است«فکوهی، ناصر. 
-٦٣ . 

. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ادبیات معاصرنگاری مروری بر تاریخمیرعابدینی، حسن. 
١٣٩٤. 
 .١٣٩٦. تهران: فرهنگ نشرنو، نگاری ادبیات معاصر ایرانسرگذشت تاریخ. ____

ه آتشی و رقیه بهادری. رضا انوشیروانی، الل. ترجمه علیدرآمدی بر ادبیات تطبیقییوست، فرانسوا. 
 ).١٣٩٧تهران: سمت، (
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