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دانشیار گروه زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،ایران

چکيده
ادبیّات تطبیقی برخالف تصوّر برخی از مخاطبان عام  -و حتّی برخی از پژوهشگگران ایگح حگوزه  -فقگ بگ بیگان
جنب های تأثیر و تأثّر و مقایس های نقدی محتوایی و ساختاری و ...نمگی پگردازد ،بکهگ ماهیّگ
پویا «بینافرهنگی» اس ؛ در حقیق  ،رابطۀ ادبیّات تطبیقی و فرهنگ ،رابط ای «دیالهتیگ

و ات ایگح دانگ ِ

» و دوسگوی اسگ کگ

ایح رابط  ،بیشتر در چارچوب «پژوه های میانرشت ای» و «مطالعات فرهنگگی» تجکّگی مگییابگد .افگوون بگر ایگح،
ادبیّات تطبیقی ،ضمح بررسی «گفتمانهای فرهنگی» حگاک بگر جامعگ  ،راهگی بگرای شگناخ «هویّگ فرهنگگیِ»
مکّ ها ،فصکی تازه در «رواب و تعامالت فرهنگی» ،ابواری برای «تهامل فرهنگ انسانی» و آغگازی بگرای حرگور
سودمندان در صحن «فرهنگ جهانی» و احترام ب «تعگدّد و تهّّگر فرهنگگی» بگ شگمار مگیآیگد؛ امّگا آنچگ ادبیّگات
تطبیقی و مطالعات فرهنگی مرتب با آن را در معرض تهدید جدّی قرار میدهد ،مسگألۀ «خگودبرتربینی فرهنگگی و
غربمحوری» آن اس  .ایح موضوع ک ب «نقد پسااسگتعماری» نیگو معگروف اسگ  ،نگ تنهگا موجگ «شگناخ
غنای فرهنگی متقابل» نمیشگود ،بکهگ از ابوارهگای گسگتر

و

«ناسیونالیسگ و امرریالیسگ فرهنگگی» نیگو بگ شگمار

میآید .ایح جستار ،چرایگی و چگگونگی رابطگۀ ادبیّگات تطبیقگی را در ایگح دو رویهگرد متفگاوت فرهنگگی؛ یعنگی
گستر

«تعامالت فرهنگی» و مسألۀ «استعمار فرهنگی» بررسی مینماید.

واژگان کليدی :ادبیّات تطبیقی ،فرهنگ و ارتباطات ،مطالعات فرهنگی ،استعمار فرهنگی.

 .1تاریخ دریاف 1392/9/22 :
 .2رایانام t_zinivand56@yahoo.com :

تاریخ پذیر 1392/12/11 :
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 .2پيشگفتار
آرمانِ بنیادیحِ ادبیّات تطبیقی ،تقوی

فرهنگ مکّی و بومی و گستر

دیگر فرهنگهاس  :ایح مسأل  ،بدیح معنی اس

فرهنگگ تعامگل و گفگ

و گگو بگا

ک ادبیّات تطبیقی ،ضمح اهتمام ب فرهنگ مکّی ،خگود

تعصگ قگگومی»  1و «خگودبرتربینی فرهنگگگی»  2بگ دور دانسگگت و بگ سگگوی تفگاه و تعامگگل بگا دیگگگر
را از « ّ
فرهنگها و پذیر

«تهّّر و تعدّد فرهنگی»  3حرک مینماید:

میتوان ادبيّات را پایه گذار مطالعات فرهنگی در دوران معاصـر مسسـو

کـرد...

بدینسان درآميختن مطالعات ادبی و فرهنگی نه تنها تضعيف وجه مـتن ادبـی آن
نيست ،بلکه موجب بازنمایی فصول مشترک این دو حوزة تسقيقی در علوم انسانی
است ...مطالعات فرهنگی ،دانشی بينرشتهای است کـه ترکيبـی از جامعـهشناسـی
مطالعات و نظریههای ادبی ،نظریههای فرهنگشناسی ،مطالعات فيلم و تلویزیون و
رسانههای عمومی ،تاریخ ،هنر ،انسانشناسیفرهنگی موسـيقی و ادبيّـات عاميانـه و
خردهفرهنگهاست (انوشيروانی.)1 :2936 ،

در حقیق  ،ایح دیدگاه ،بیانگر ایح اندیش اس

ک ادبیّات ،ب ویژه ادبیّات تطبیقگی ،نگ تنهگا «پایگ گگذار

مطالعات فرهنگگی( )1در دوران معاصگر»  1اسگ  ،بکهگ مطالعگاتِ فرهنگگی ،از دل مطالعگاتِ ادبگی بیگرون
آمدهاند» (کالر .)41 :1331 ،از ایحرو ،پیوند ادبیّات تطبیقی و مطالعات فرهنگی ،مسأل ای غیرقابل انهگار
اس ؛ هرچند ک طبیعتاً آن دو در رو ها ،هدفها و شیوههای تحکیل با یهدیگر تفاوتهایی دارند.
افوون بر ایح ،اصوالً «رابطۀ ادبیّات و فرهنگ ،رابطگ ای دیالهتیگ
ایح بدان معنی اس

ک گفتمگان ادبیّگات و فرهنگگ ،یگ

اسگ » (تسگکیمی )224 :1334 ،و

گفتمگان دو سگوی و انفهگا ناپگذیر اسگ

همانطور ک ادبیّات میتوان د ب عنوان ابواری فعّال و هویّ ساز در شگهوفایی و شگناخ

و

فرهنگگ مگ ثّر

باشد ،فرهنگ نیو میتواند بسترها ،زمینگ هگا و ابوارهگای الزم را بگرای شگهوفایی و غنگای ادبیّگات فگراه
نماید.
آنچ محور اساسی ایح پژوه
ول

اس  ،پیوند ادبیّات تطبیقی با مقولۀ فرهنگ و اجوای آن اسگ « :رنگ

»  1و «آوستح وارن»  4در کتاب نظریۀ ادبیّات بر جداییناپذیر بودن فرهنگگ از پژوه هگای ادبگی و

تطبیقی تأکید نمودهاند .ب عنوان نمون  ،آندو در باب پیوند متقابل فرهنگ شفاهی و پگژوه هگای ادبگی
1. Communal
2. Cultural megalomania
3. Cultural pluralism
 .1ایح تعبیر را انوشیروانی ب عاری گرفت ام ()1 :1334

5. Rene wallek
6. Austin warren
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چنیح میگویند:
ما باید این نظر را بپذیریم که مطالعة فرهنگ شفاهی ،بخش جداییناپذیر پژوهش
ادبی است؛ زیرا نمی توان آن را از مطالعة آثار مکتو جدا کرد؛ و بـين ادبيّـات
مکتو و شفاهی ،پيوسته تأثير متقابلی وجود داشته است ()31- 32 :2939

اهمیّ

ایح پیوند ب انگدازهای اسگ

نمودهاند ،فرهنگ را بخ

کگ برخگی از پژوهشگگران در تعریفگی کگ از ادبیّگات تطبیقگی اراهگ

جداییناپذیر آن دانست اند« .ایوشورل» در کتگاب ادبیّگات تطبیقگی نیگو ضگمح

تأکید بر ایح پیوند متقابل و ناگسستنی چنیح میگوید:
اساساً منظور از ]ادبيّات تطبيقی[ آن اقدامی است عقالیی با هدف مطالعه و بررسی
هر چيزی که گفته شود یا بتوان گفت :ادبی است و مرتبط نمـودن آن بـا دیگـر
عناصر تشکيلدهندة فرهنگ ( ... )19 :2936ادبيّات تطبيقی ،هنر روشمندی اسـت،
به خاطر تسقيـ

در پيونـدهای قياسـی ،قرابـت ،تـأثير مقایسـة ادبيّـات بـا دیگـر

قلمروهای بيان و معرفت؛ یا اینکه موضوعات و یا فنون ادبی مابين آنها ،با فاصـله
و یا بدون فاصله نسبت به زمان و مکان ،آنهم به این شرط که متعلّـ بـه چنـدین
زبان و یا به چندین فرهنگ باشد و یا اینکه حتّی جزء یک سنّت باشد تا بهتر بتواند
به وصف آنها ،به درک آنها و به ارزیـابی آنهـا پرداخـت ...ادبيّـات تطبيقـی
مطالعه و بررسی مقایسه آثاری است که برخاسـته از زمينـهای فرهنگـی متفاوتنـد
(همان.)11 :

از ایح تعبیرها و دیگر تعبیرهای مشاب  ،چنیح برمیآید ک ادبیّگات اگرچگ در برهگ ای از زمگان ،سگایۀ
اروپامحوری و امرریالیس فرهنگی غرب را تجرب نموده اس  ،امّا ات و ماهیّت  ،در شگناخ متقابگل و
گف وگوی فرهنگی میان مکّ ها نهفت اس
فرهنگی را مورد نقد و نهوه

و بیشتر بر آن بوده اسگ تگا خگودبرتربینی و انحصگارگرایی

قرار دهد و در مسگیر شگناخ متقابگل گگام بگردارد .ایگح سگخح معگروف

«فردینان برونیتیر» 1994-1319( 1م) گویایی ایح استراتژی فرهنگی و انسانی ادبیّات تطبیقی اس :
ما هرگز خودمان را نخواهيم شناخت ،اگر فقط خودمان را بشناسيم( .انوشيروانی،
3 :2/2 ،2933؛ به نقل از :موهانتی)91 :

در حقیق  ،ادبیّات تطبیقی ،بر آن اس تا در عرصۀ جهانی ،دریچ ها و روزن هگای امیگد بگ گفگ

و

تعصگبات قگومی برهانگد و بگ
گو و تفاه میان فرهنگها و مکّ ها را بگشاید و آنهگا را از نژادپرسگتی و ّ
سوی پیوندها و مشترکات فهری  -فرهنگی سوق دهد؛ و ایح همان ماهیّ

و کارکرد حقیقگی و بنیگادیح

ادبیّات تطبیقی ب عنوان سفیر غیرسیاسی ،امّا فرهنگی ،مکّ هاس .

منتقد و نویسندة فرانسوی1. Ferdinand Brunetier :
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 .2-2پيشينة پژوهش

در باب پیشینۀ پژوه  ،الزم اس

ک اشاره شود تاکنون  -ب زبان فارسی  -پگژوه

مسگتقکی بگا عنگوان

فوق صورت نگرفت اس ؛ امّا برخی از پژوهشگران ب برخی از زوایای ایح موضوع اشاره نمودهاند .البتّگ
اهمیّ

چنیح تحقیقاتی در غرب ب اندازهای اس

کگ در دانشگگاه «پگوردو» ( ،1از سگال  1999تگا کنگون)

مجکّ ای تخصصی و مستقل با عنوان «ادبیّات تطبیقی و فرهنگ»  2ب سگردبیری «اسگتیون توتوسگی»  3منتشگر

میگردد .سردبیر ایگح نشگری در سگال ( ،)2993کتگابی (مجموعگ مقگاالت) بگا عنگوان ادبیّگات تطبیقگی و
مطالعات تطبیقی فرهنگ  1چاپ نموده اس

ک دسترسی ب ایگح کتگاب بگرای نگارنگده مقگدور نبگود .در

شمارة پنج ایگح مجکّگ (ادبیّگات تطبیقگی و فرهنگگ :دانشگگاه پگوردو) ،مقالگ ای از سگوی «تومگو ور

»1

( )2993با عنوان «ادبیّات تطبیقی در برابر فرهنگ تطبیقی»  4ب تحکیل ارتباط ادبیّگات تطبیقگی و فرهنگگ و
چال های فراروی آندو پرداخت اس  .از ایحرو ،ایح مقال  ،جدّیتریح پژوهشی اس
مقالۀ نگارنده همسویی و اشترا

دارد .ور  ،در بخ

در امریهگگای شگگمالی پرداخت گ و در بخ گ
میپردازد و بر ایح عقیده اس
پی

نخس

ایح مقال  ،ب وضگعی

ک تا حدودی بگا
ادبیّگات تطبیقگی

دوّم مقالگ نیگگو ب گ تحکیگگل رابطگ ادبیّگگات تطبیقگگی و فرهنگگگ

ک اگر مطالعات فرهنگی نبود ،ادبیّگات تطبیقگی در مسگیر نگابودی و زوال

میرف « .شگورل»  -همگانطگور کگ پگی

از ایگح اشگاره شگد  -نیگو در کتگاب ادبیّگات تطبیقگی ،بگا

بهرهگیری از عناصر فرهنگی ب تعریف ادبیّات تطبیقی میپگردازد .)21 :1334( .سگیدی ،نیگو در مقالگ ای
با عنوان «درآمدی توصیفی  -تحکیکی بر چیستی و ماهیّ

ادبیّات تطبیقی» در بحث رابطۀ ادبیّگات تطبیقگی

و فرهنگ ب برخی از جنب های ایح مقال اشاره نموده و بر ایح عقیده اس

کگ ادبیّگات تطبیقگی ،بگی

هر چیو ،در شمار دستاوردهای فرهنگی اس « )9 :1399( .ساداتی نصگرآبادی» در دوّمگیح همگای

از
مکّگی

ادبیّات تطبیقی دانشگاه رازی ،مقال ای بگا عنگوان «ادبیّگات تطبیقگی و روابگ فرهنگگی» بگ چگاپ خواهگد
رساند ک ب برخی از پیوندهای متقابل ادبیّات تطبیقی و فرهنگ اشاره نموده اس )1392( .
امّا پرس هایی ک ایح مقال در پی پاسخگویی بدانهاس  ،عبارتند از:
1. Purdue University
2. Comparative Literature and Culture
3. Steven Totosy de Zepetnek
4. Comparative Literature and Comparative Cultural studies
5. Tomo Virk
6. Comparative Literature versus Comparative Cultural
Studies
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 .1ادبیّات تطبیقی و فرهنگ ،چگون میتوانند در شهوفایی و تهامل یهدیگر سگودمند باشگند محگدوده
و قکمرو هری

از آن دو در ایح تعامل کجاس

 .2آیا کجفهمی و استفادة نامناس

از ماهیّ

ادبیّات تطبیقی میتواند ،آسی هگایی بگرای حگوزة فرهنگگ

ب همراه داشت باشد چرا و چگون
برای دستیابی ب پاسخ چنیح پرس هایی ،ضمح اسگتفاده از رو

توصگیفی  -تحکیکگی ،موضگوع مقالگ بگ

دو محور «پیوند دوسویۀ ادبیّگات تطبیقگی و فرهنگگ» و «آسگی شناسگی ادبیّگات تطبیقگی در پرتگو مسگاهل
فرهنگی» دست بندی شده اس .
چارچوب نظری ایح پژوه  ،بر اسگا
پذیر

«مطالعگات پسااسگتعماری» اسگتوار اسگ  :در ایگح مقالگ  ،ضگمح

و تأیید پیوند متقابل و تأثیرگذار ادبیّات تطبیقی و فرهنگ ،تال

شگده اسگ تگا اروپگامحوری و

اهداف فرهنگی ،سیاسی و استعماری غرب نیو مورد نقد ،تحکیل و تعکیل قرار گرفت و برای برونرفگ از
ایح چال ها ب چگونگی آگاهی فرهنگی برای تغییگر و اصگالن نیگو همگ گمگارده شگود« .در حقیقگ ،
مطالعات پسااستعماری ،ایح نهت را ب ما یادآور میشود ک دان

نهادین شگده (در قالگ گفتمگانهگای

مدرنیت ) تابع نیروهایی چون استعمار و جغرافیای سیاسی اس » (منتظرقاه و غالمی)112 :1392 ،
 .1پردازش تسليلی موضوع
 .2-1پيوند دوسویه ادبيّات تطبيقی و فرهنگ

در ایح رویهرد ،تأثیر و تأثّر متقابل ادبیّات تطبیقی و فرهنگ ،پیوست رو ب فوونگی اسگ ؛ چراکگ همگاره
شاهد گستر

تعامل و ارتباط آن دو هستی  .در تعامل قدیمی آن دو ،ادبیّات تطبیقی ،تگأثیر شگگرفی بگر

فرهنگگ مکّگی دارد؛ زیگگرا ادبیّگات تطبیقگی ،سگگب بیگداری و پویگگایی فرهنگگ یگ

سگگرزمیح مگیشگگود و

زمین های تهاپو و غنای فرهنگی را فراه میآید .در ایح رویهگرد ،بگ ویگژه آنچگ در مهتگ
ادبیّات تطبیقی مشهور اس  ،ادبیّات تطبیقی میتواند میوان اصال
ی

و عدم اصال

یگا صگادرات و واردات

فرهنگ را مشخّص نماید .در چنیح فراینگدی ،فرهنگگ مکّگی مگیتوانگد ضگمح پیگدا کگردن جایگگاه

فرهنگی خود و استفاده از دستاورد دیگر فرهنگگهگا ،گگام در مسگیر آسگی شناسگی ،شگناخ
خوی

فرانسگوی

و پویگایی

بگردارد و خگود را بگ فرهنگگ دیگگر مکّگ هگا بشناسگاند .در حقیقگ  ،دو ککیگدواهه اساسگی ایگح

رویهرد« ،فرهنگگ مکّگی» و «فرهنگگ دیگگری» اسگ

میشوند.

کگ در تعامگل ادبیّگات تطبیقگی و فرهنگگ شگهوفا
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امّا در ایح بررسی ،پرس

دیگری ب هح خطور میکند :آیگا ادبیّگات تطبیقگی ،تنهگا بگ شگهوفایی و

تهامل فرهنگ مکّی و جهانی میاندیشد جایگاه فرهنگ عامّ و خردهفرهنگها در ایگح فراینگد چگونگ
در پاسخ میتوان گف  :اگرچ ادبیّات تطبیقگی بگ غنگای ادبیّگات مکّگی و جهگانی مگیاندیشگد ،امّگا

اس

اهتمام ب ادبیّات عامیانگ و شگفاهی و خگردهفرهنگگهگا ،بخگ

جگداییناپگذیر ادبیّگات تطبیقگی بگ شگمار

میآیند .اهتمام ب لهج ها و زبانهای عامیان  ،بررسی اسطورهها و افسان ها و آداب و رسوم فرهنگهگا از
قکمروهای اساسی پژوه های تطبیقی ب شمار میآیند .در ایح رویهرد ،چگونگی تحوّل و تأثیر متقابگل
فرهنگ عامّ و مکّی  -و حتّی جهانی  -مورد نظر اس  .در حقیق  ،ادبیّگات تطبیقگی رابطگۀ تنگگاتنگی بگا
فرهنگ عامیان  ،مکّی و جهانی دارد و اصوالً نمیتوان پیوند ادبیّات تطبیقگی بگا فرهنگگ را در چشگ انگداز
فرهنگی خاصی تعریف نمود ،بکه الزم اس تمامی ابعگاد و چشگ انگدازهای فرهنگگی را در سگط هگای
مختکف مطالع نمود .ب هر حال ،ارتباط ادبیّات تطبیقگی بگا فرهنگگ را میتگوان در «شگهوفایی و تهامگل
فرهنگ مکّی»« ،اهتمام بگ خردهفرهنگهگا و فرهنگگ عامیانگ و شگفاهی» و «در

بهتگر ادبیّگات مکّگی» 1و

جهانی و «روشح نمودن زوایای ناشناخت ادبیّات مکّی» خالص نمود.
بخ

و رویهرد اخالقی  -انسانی

دیگری از پیوند ادبیّات تطبیقی با مقولۀ فرهنگ مربوط ب ماهیّ

ادبیّات تطبیقی اس :
ادبيّات تطبيقی ،ذاتاً رشته ای فراملّيتی و بين فرهنگی( )1است .لذا زمينـه مناسـبی
برای ایجاد و توسعه و گسترش روابـط و تعـامالت بـين فرهنگـی اسـت .گسـترش
تعامالت بينفرهنگی ،موجبات شناخت بهتر «دیگری» را فراهم میآورد و شناخت
به تفاهم و دوستی و صلح پایدار میانجامد .ادبيّات تطبيقی باعـ
تعصـبات قـومی کـه منشـأ خـودبزر
سعة صدر میشود و از ّ

وسـعت دیـد و

بينی و جـدل بـين

ملّتهاست ،میکاهد (انوشيروانی.)26- 21 :2/2 ،2933 ،

در حقیقگگ  ،غنگگا بخشگگی بگگ فرهنگگگ مکّگگی و جهگگانی و پرهیگگو از فرانگگگری فرهنگگگی ،رهگگایی از
خودشیفتگی فرهنگی و احترام ب فرهنگ دیگر مکّ ها ،س هگدف بنیگادی و اساسگی ادبیّگات تطبیقگی بگ
شمار میآیند .ازایحرو ،اگر پژوه های تطبیقی نتوانگد فرهنگگ مکّگی و جهگانی را تقویگ
پذیر

و تحمّل و سعۀ صگدر را تقویگ نمایگد ،از ماهیّگ

بیهوده نهاده اس  .بدون تردید ،الزم اس

و اسگا

خگوی

کنگد و رون

دور شگده و گگام در مسگیر

ک پژوهشگران ادبیّات تطبیقی از گذر پژوه هگا بگ «تهّّگر»

و «افقهای متعالی فرهنگی» بیاندیشند.
 .1دو تعبیر را از انوشیروانی ب عاری گرفت ام ()39 :1/2 ،1339
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بخ

دیگری از پیوند متقابل ادبیّگات تطبیقگی و مقولگۀ فرهنگگ مربگوط بگ ایجگاد گگرای

و دانگ

جدیدی ب نام «ادبیّات تطبیقی نو»  1اس  .در حقیق  ،امروزه ادبیّات تطبیقی ،مطالعۀ فرهنگ را بگ امگری
اجتنابناپذیر تبدیل نموده اس  ...در ایح رویهرد ،ادبیّات تطبیقی ،با رشتۀ «مطالعات فرهنگی»  2ترکیگ
شده و رشتۀ جدیدی ب نام «مطالعات تطبیقی ادبیّات و فرهنگ»  3را ب وجود آورده اس :
این پژوهشگران [پژوهشگران این حوزه] بر این عقيدهاند که چون ادبيّات یکی از
چندین گفتمانهای فرهنگی است ،بایـد آن را در بافـت و خاسـتگاه اجتمـاعی -
فرهنگی آن مورد مطالعه قرار داد .لذا ،مطالعات زیباشناختی نمیتواند دیگر هدف
مطالعات ادبی باشد .این نسلة نوین ،متن را فقط به متن نوشتاری و ادبيّات را فقـط
به ادبيّات معيار و معتبر مسدود نمیکند و حيطة مطالعات خود را به سينما و نقّاشی
و ادبيّات عامّه پسند ،مانند داستانهای هریپـاتر و اربـا

حلقـههـا مـیگسـتراند

(همان)21 :

در چنگیح فراینگدی ،ادبیّگات تطبیقگی از آن چگارچوب نقگد زیباییشناسگی ،خگارج شگده و بگ ابگواری
روشمند برای تحکیل هدفمند اشیاء و پدیدههای فرهنگی و گفتمانهای حاک بر جامع تبگدیل مگیشگود.
نتیج اینه در پس ایح دیدگاه ،مطالعات فرهنگی رشد و گستر

مییابد .اصگول نظگری ایگح گگرای ،

بیشگگتر در مهتگ آمریهگگایی ادبیّگگات تطبیقگگی و در دهگگۀ نگگود از سگگوی «برنهگگایمر»  1مطگگرن شگگده اس گ
همگانطور کگ اشگاره شگگد؛ مطالعگات فرهنگگگی ،دانگ

و

بینارشگگت ای و ترکیبگی از دیگگدگاههای گونگگاگون

جامع شگگناختی ،فرهنگگگشناسگگی ،مطالعگگ رسگگان هگگا ،بررسگگی ادبیّگگات عامّگگ و خگگردهفرهنگگگهاسگگ .
نظری پردازان ایح حوزه معتقدند:
«فرهنگ هر جامعهای از گفتمانهـای گونـاگونی تشـکيل شـده اسـت کـه مـتن
نوشتاری یا ادبيّات فقط یکی از آنهاسـت .در واقـ ،،آنهـا «مـتن» را در معنـای
وسي،تری به کار میبرند که میتواند شامل متون نوشتاری و دیداری و شـنيداری
و فرهنگ عامّه نيز باشد .بسياری از تطبي گران دهة هشتاد امریکـا بـه ایـن نتيجـه
رسيدند که دیگر نمیتوانيم مطالعات ادبيّات تطبيقی را به حيطة تنگ ادبيّات فـاخر
مسدود کنيم و الزم است که به سایر مسصوالت فرهنگی از قبيل فيلم ،مجموعههای
تلویزیونی ،پيامهای بازرگانی ،موسيقی و ...نيز توجّـه کنـيم» (انوشـيروانی،2933 ،
.)12 :2/1

1. New Comparative Literature
2. Cultural studies
3. Comparative studies of Literature and Culture
4. Bernheimer Charles.
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چنیح رویهردی ب معنی «زیادهخواهی ادبیّات» و «دخال

در قکمرو فرهنگ و اجتماع» نیسگ  ،بکهگ

ب معنی «حرور ادبیّات در متح زندگی انسانی» و «توسعۀ گسترة مفهومی آن اس  .»1ایح رویهگرد کگ از
سوی برنهایمر و پژوهشگران دیگری مورد بس قرار گرف  ،فصگل تگازهای از پیونگد ادبیّگات تطبیقگی بگا
فرهنگ را گشود .در پرتو چنیح مباحّی اس

کگ شگورل در کتگاب ادبیّگات تطبیقگی ،بگا مالحظگۀ عنصگر

فرهنگگ بگ تعریگگف ادبیّگات تطبیقگگی مگگیپگردازد« :مطالعگ و بررسگگی مقایسگ ای آثگگاری کگ برخاسگگت از
زمین های فرهنگی متفاوتند )21 :1334( »...در حقیق  ،ادبیّات تطبیقی در پرتگو همگیح کگارکرد فرهنگگی
اس

میآیگد ،وقتگی کگ یگ

ک الزم اس ب چنیح پرس هایی پاسخ دهد« :چ پی

جوء فرهنگی میشود [جوء فرهنگ خودی] و در مواجهۀ با ی

وجگدان بشگری،

اثر ،تبدیل ب جوهی از فرهنگگ دیگگری

میشود » (همان)21 :
 .1-1آسيبشناسی ادبيّات تطبيقی در پرتو مسائل فرهنگی

پس از آنه ادبیّات تطبیقی ب سرزمیحهای شرقی و اسالمی راه پیدا نمود ،مخالفان و موافقگانی بگ نقگد و
ستای

از آن پرداختند .همانطور ک اشاره شد؛ بسیاری از پژوهشگران و نظریگ پگردازان حگوزه ادبیّگات

تطبیقی ،ایح دان

را ابواری برای تقوی

فرهنگ مکّی و حرور در عرص های جهانی و احتگرام بگ تعگدّد

و تهّّر فرهنگی قکمداد نمودند؛ امّا در برابر ایح گروه ،جریان دیگری نیو وجود دارد کگ ضگمح پگذیر
ایح فکسف و ماهیّ

ادبیّات تطبیقی ،بر ایح باورند ک اروپامحوری مهت های ادبیّات تطبیقی و پیونگد آن

با دو جریان ناسیونالیس و امرریالیس فرهنگی غرب ،امری انهارناپذیر اس  .در حقیقگ  ،اینگان بگا دیگدة
تردید و اتهام ،امّا از زاوی فرهنگ و هویّ ب جریگان ادبیّگات تطبیقگی مگینگرنگد .اسگتداللی کگ مبنگای
فرضی آنان اس ؛ دور بگودن مبگانی نظگری ادبیّگات تطبیقگی از چگارچوبهگای فرهنگگ و هویّگ دیگگر
مکّ ها ،ب ویژه مکّ های مشرق زمیح ،اس  .افوون بر ایح ،از نظرگاه ایشگان ،ادبیّگات تطبیقگی زمینگ سگاز
ترعیف و تفرقۀ ادبیّات اسالمی و شرقی و مایۀ اسگتعمار و اسگتّمار فرهنگگی مگیشگود .در ایگح رویهگرد
نقدی ایشان ک با عنوانهایی همچون؛ نقد فرهنگی و نقد پسااستعماری )3( 2معگروف اسگ  ،ناسیونالیسگ
و امرریالیس فرهنگی غرب ب شدّت مورد نقد و نهوه

قگرار گرفتگ اسگ  .از نظگر ایشگان ،نتیجگۀ ایگح

رویهرد امرریالیستی غرب ،تقدیس فرهنگگ غربگی و خرگوع دیگگران در برابگر آن اسگ ؛ زیگرا ادبیّگات
تطبیقی در مفهوم غربی با مساهل فرهنگی ،سیاسی و ایدهولوهی غرب در پیوند اس .
 .1تعبیر را از انوشیروانی ب عاری گرفت ام ()12 :2/1 ،1339
2. postcolonial
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از برجست تریح پژوهشگرانی ک از زاویۀ فرهنگگ بگ نقگد ادبیّگات تطبیقگی پرداختگ انگد ،مگیتگوان بگ
«ادوارد س ع » «طععد ع ا»« ،ب ع حمم د مج ع ع
الس
مج

الس عالم کف ع »« ،حسععی ععی ا ع »« ،حس ع م اب ععی»« ،د مج ع ع
ععد» «عب مج

عزالع مج حمن ا ن صع » اشاره نمود .البتّ ایح موضوع (نقد فرهنگی ادبیّگات تطبیقگی) پگی
لالع مج حمن» و « مج

ایح ،از سوی برخی ناقدان غربی نیو مورد توجّ قرار گرفت اس ؛ «رن ول

از

»« ،سوزان باسگن »« ،فرانسگوا

یوس » در شمار ایح پژوهشگران هستند .از آنجگا کگ نگارنگده ایگح سگطرها در دو مقالگ بگا عنگوان« :آن
سوی ماهیّ

ادبیّات تطبیقی از دیدگاه ناقدان عرب» و «معرّفی و تحکیل دیدگاههای نقگدی ادوارد سگعید

بر چال های بنیادیح ادبیّات تطبیقی» ب تفصیل ب بررسی ایح موضگوع پرداختگ اسگ ؛ و بگرای اینهگ بگ
تعبیر دوستی فرهیخت « ،سرق

ادبی از خویشتح» تصوّر نشود ،مخاطبان را بگ مطالعگۀ آن دو مقالگ ارجگاع

میده .
در اینجا نیو مطالبی را ب حکق های ایح بحث اضاف میکن ک در آن دو مقال نیامده اس ؛ تگی .ا .
الیوت  1در کتاب دربارة فرهنگ از پیوند جگداییناپگذیر فرهنگگ غربگی بگا رویهردهگای سیاسگی ،چنگیح
مینویسد:
امروزه گرفتار آنگونه مسألة فرهنگ هستيم که همزمـان بـه نازیسـم ،کمونيسـم و
ناسيوناليسم قوّت میبخشد ...آن کشوری که پذیرای فرهنگی از خـار مـیشـود
بی آنکه چيزی داشته باشد کـه در عـو

بدهـد و کشـوری کـه هـدفش اعمـال

فرهنگش بر کشور دیگر است ،بی آنکه بخواهد چيزی در عو

بپذیرد ،هـردو از

این نبود داد و ستد صدمه خواهند دید ...ما در حال حاضـر نمـیتـوانيم ارتبـاط
زیادی با یکدیگر برقرار کنيم ( 203 :2963و  212و .)213

«کی گریح» و «جیل لبیهگان» در کتگاب درسگنامۀ نظریگ و نقگد ادبگی از پیونگد ادبیّگات بگا سیاسگ هگای
استعماری فرهنگ غربی چنیح مینویسند:
در درسهای ادبيّات انگليسی ،اروپامسوریِ انکارناپذیری به ویژه در سطوح باالی
علمی وجود دارد ...هيچگاه دانشجویان را به پرداختن موضـوعاتی نظيـر هویّـت
فرهنگی ،نژادپرستی ،استعمارگرایی و حاشيهگرایی بـا موضـوعاتی ماننـد وطـن و
ممالک بيگانه و اینکه چگونه «مام وطنِ جهانگسـتر» بـر گـردة «ممالـک بيگانـة»
استعمارزده بنا میشود ،ترغيب نمیکنند ()931- 932 :2939

«تری ایگکتون» نیو در کتاب پی درآمگدی بگر نظریگۀ ادبگی از ارتبگاط ادبیّگات بگا جریگان امرریالیسگ غربگی
ایحگون میگوید:
1. T. S. Eliot

فرهنگ در زندگی ملّت هایی که برای اسـتقالل از امپریاليسـم مبـارزه مـیکننـد،
معنایی به دور از صفسات نقد روزنامـههـای یکشـنبه دارد .امپریاليسـم نـه تنهـا بـه
بهره گيری از نيروی کار ارزان ،مواد خام و بازارهای مناسـب مـیپردازنـد ،بلکـه
زبانها و آدا

و رسوم را ریشهکن میکند (.)133 :2936
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فرهنگگگی خگگوی

بگگوده و در حقیقگگ نگگوعی از «مقاومگگ

مگگیگیرنگگد( .ر: .

فرهنگگگی» را در پگگی

امیرانتخابی)224 :1339 ،
اصگوالً «خودبگاختگی»« ،غیرپرسگتی» و «شگگیفتگی» نسگب بگ نظریگ هگگا و دیگدگاههگایی کگ از سگگوی
نظری پردازان غربی مطرن میشود در جوامع شرقی و اسالمی ب ی

عادت و بیماری تبدیل شده اسگ .

(ر : .صالحیامیری )191 :1339 ،ادبیّات تطبیقی نیو ب عنوان ی

نظریگ جدیگد در قکمگرو فرهنگگ و

ادبیّات ،خارج از ایح مقول نیس ؛ زیرا در آن سوی ماهیّ

پویا و راهبردی ،اهداف «اسگتعمار

ایح دان

نو» نهفت اس ؛ بنابرایح ،ضمح تأکید بر «پویگایی فرهنگگی» و اسگتفاده از «دسگتاوردهای فرهنگگی» دیگگر
مکّ ها« ،بیداری فرهنگی» در برابر «تهاج فرهنگی» ِ غرب ،نیو امگری ضگروری و غیرقابگل انهگار اسگ .
ازایحرو ،ضرورت «برنام ریوی» و «سیاس گذاری فرهنگی» در ایگح زمینگۀ اسگتراتژی
اس ؛ چراک پیوند ادبیّات تطبیقی با مقولۀ فرهنگ ،دو روی ی

اهمیّ

 ،امگری بسگیار بگا

سه اس ؛ یعنی ه مگیتوانگد

زمین ساز «پویایی» و «توسعۀ فرهنگی» باشد و ه میتواند مایۀ «وابستگی» و «تأخّر فرهنگی» شود.
نتيجه
 .1ادبیّات تطبیقی ،نق

چشمگیری در گستر

تعامالت فرهنگی عهدهدار اسگ ؛ زیگرا تقویگ فرهنگگ بگومی،

شفاهی و مکّی و اهتمام ب تعدّد و تهّّر فرهنگی و گفتمانهای فرهنگی حاک بر جامع از آرمانهگای اساسگی ایگح
دان

ب شمار میآید .افوون بر ایح ،پیدایی دان

فرهنگ اس

ک نق

مطالعات فرهنگی ،بخ

دیگری از خگدمات متقابگل ادبیّگات و

و محور اساسی از آن ادبیّات تطبیقی اس  .ب هر حگال ،ادبیّگات تطبیقگی در ایگح رویهگرد،

نوعی داد و ستد و «وامگیری فرهنگی»( )1تکقّی و تعریف میشود ک نق

چشمگیری در شگهوفایی فرهنگگ مکّگی

و شهلگیری مناسبات جهانی دارد.
 .2ادبیّات تطبیقی در رویهرد اروپامحوری خود با ناسیونالیس و امرریالیس فرهنگی غگرب در ارتبگاط اسگ  .ایگح
چال

اساسی ادبیّات تطبیقی ک ب نقد فرهنگی و پسااستعماری نیو معروف اس  ،سب

ب برخی نظری های ادبیّات تطبیقی نیو شده اس ؛ زیرا ایح نظریات ،بعراً ب سب
هویّ

و عدم اصال

گسگتر

تردیگد و اتهگام

اروپامحوری ،زمینگ سگاز بحگران

و ب تعبیری؛ ناامنی و وابستگی فرهنگی ب غرب میشود .از ایحرو ،ادبیّگات تطبیقگی در ایگح

رویهرد ،تقسی فرهنگ ب «خود» و «دیگری» بوده و بیشتر در همان چگارچوب «اسگتعمار فرهنگگی» و بگ تعبیگری؛
«فشار فرهنگی»( )4تبییح و تعریف میشود.

پینوشتها
( )1مطالعات فرهنگی ( :)Cultural studieمجموع آثار گوناگونی با جه گیگریهگای متفگاوت و معطگوف بگ تحکیگل
انتقادی اشهال و فرایندهای فرهنگی در جوامع معاصر و نودی

ب معاصر اس ( .استوری« :1334 ،پیشگگفتار») مطالعگات
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فرهنگی مدرن دو رویهرد دارد :رویهرد نخس
موج

با محوری سگاختارگرایی فرانسگوی دهگۀ  1949آغگاز مگیشگود کگ بگ

آن ،فرهنگ (از جمکگ ادبیّگات) مجموعگ ای از رویگ هگا قکمگداد میشگود کگ قواعگد یگا قراردادهگای آن نیازمنگد

توصیفاند .روالن بارت ،چهرة شاخص ایح جریان اس  .رویهرد دیگر مطالعات فرهنگی ،نظریگۀ ادبگی مارکسیسگتی در
بریتانیا بود ک در آثار ریموند ویکیامو و ریچارد هوگارت تجکّی یافت اس  .ایح نظری در پی بازیابی و اکتشگاف فرهنگگ
عامّ طبقۀ کارگری بودند ک با همسان پنداریِ فرهنگ با ادبیّات واال دیگر ب چش نمیآمد (کالر49:1331 ،؛ و نیو ر: .
شرفالدیح)
( )2بینافرهنگی( :)cross culturalمطالعات بینافرهنگی ،ب مقایس و رابط بیح دو یگا چنگد فرهنگگ متفگاوت مگیپگردازد.
اصطالن «بینافرهنگی» از سال  1939در عکوم اجتماعی مطرن شد .ایح اصطالن در آغاز ب مطالعۀ تطبیقی بر پایۀ مطالعات
آماری دادههای فرهنگی اطالق میشد و تا چند ده خاص عکوم اجتمگاعی بگود؛ امّگا بگ تگدریج ،معنگای ثانویگۀ تعگامالت
فرهنگی ب آن افووده شد .اصطالن بینافرهنگی میتواند ب یهی از موارد زیر اشاره داشت باشد :الف .مطالعات بینافرهنگی:
ک ب بررسی ،مقایس و تحکیل زمین های مختکف در میان فرهنگهای متفاوت میپردازد .ب.ارتباطات بینافرهنگی :نگوعی
حوزه مطالعاتی اس

ک ب بررسی ایح موضوع میپردازد ک چگون افرادی با فرهنگهگای متفگاوت بگا یهگدیگر ارتبگاط

برقرار میکنند .بعد از  1929بحث ارتباطات بینافرهنگی ب عنوان برجست تریح بخ

مطالعات بینافرهنگی مطرن شد .ایگح

مسأل پاسخی بود ب فشار پدیده جهانیشدن ک اقترا میکرد تمامی بخ های تجگاری در رابطگ بگا آگگاهی بینگافرهنگی
آموز

داده شوند .ج.ب هرگون تعامکی میان اعرای گروههایی با فرهنگهگای مختکگف اطگالق مگیشگود( .آقاگگلزاده،

)11- 13 :1392
( )3مطالعات پسااستعماری ( :)postcolonialنظری و نقد پسااستعماری بر جابگ جگاییهگای فرهنگگی  -و تگأثیرات آن بگر
هویّ های فردی و جمعی  -متمرکو اس ؛ زیرا ایح تأثیرات خواهناخواه ب دنبال تسکّ و حاکمیّ

استعمارگران ب وجود

میآیند .نظری و نقگد پسااسگتعماری ایگح مباحگث را از دیگدگاه نااروپگامحور ( )non-Eurocentericبررسگی مگیکنگد و
امرریالیس توسع طک

متجاوزِ و قدرتهای استعمارگر و خاصّ نظام ارزشی حگامی امرریالیسگ را کگ همچنگان در جهگان

غرب حه فرماس  ،ب طور ریش ای ب پرس

میکشد .نظری و نقد پسااستعماری ،فرایندها و تأثیرات جاب جایی فرهنگی

را مورد بررسی قرار میدهد و نشان میدهد ک آوارگان [استعمارزده] چگون از هویّ
ادوارد سعید و هُمیبابا از چهرههای سرشنا

فرهنگگی خگود دفگاع مگیکننگد...

ایح نظری ب شمار میآیند (برتنس)231- 239:1331 ،

( )1جهانی شدن( :)Globalizationایح تعبیر مناقش برانگیو ،دارای معانی و رویهردهای متفاوت و بعراً متناقری اس .
رابرتسگگون ایگگح تعبیگگر را بگگ معنگگی درهگگ فشگگردن جهگگان و تبگگدیل آن بگگ مهگگان واحگگد تعریگگف نمگگودهانگگد( .ر: .
رابرتسون)31:1332،
( )1وامگیری فرهنگی( :)cultural borrowingروندی ک در جریان آن ،فرهنگی ،عناصری از فرهنگگ دیگگر را وام
میگیرد( .راسخ ،1391،ج )1292:2
( )4فشار فرهنگی ( :)cultural thrustب نظر جیمو ا.کوهیح ،فشار فرهنگ مادی بگ فرهنگگ غیگر مگادی اسگ
 )311ک البتّ در ایح جستار ،مقصود همان تهدید فرهنگی و گسیختگی فرهنگی( )2اس .

(همگان:

ادبیّات تطبیقی و مقولۀ فرهنگ 13/
( )2گسیختگی فرهنگی ( :)disintegration culturalدر هنگام تما
مسک میدانند ،تال

فرهنگی ،گروهی کگ از نظرفرهنگگی خگود را

دارد فرهنگ گروه کوچهتر و خرده فرهنگ آنان را نابود یا دگرگون کنگد .نتیجگ چنگیح رونگدی

چند پاره شدن و یا غیرکارکردی شدن فرهنگ زیرسکط اس  .سکط فرهنگی ،سب پیدای

شهلهای جدیدی از تجرب

فرهنگی و گاهی شهلهایی از آسی اجتماعی خواهد شد( .همان)941 :

کتابنامه
الف :کتا ها
 .1آقاگلزاده ،فردو

()1392؛ فرهنگ توصيفی تسليل گفتمان و کاربردشناسی ،چاپ اوّل ،تهران :نشر عکمی.

 .2استوری ،جان ()1334؛ مطالعات فرهنگی دربار فرهنگ عامّه ،ترجمگۀ حسگیح پاینگده ،چگاپ اوّل ،تهگران :نشگر
آگ .
 .3الی  ،تی.ا

()1349؛ دربارة فرهنگ ،ترجم  :حمید شاهرخ ،چاپ اوّل ،تهران :نشرمرکو.

 .1ایگکتون ،تری ()1334؛ پيشدرآمدی بر نظریه ادبی ،ترجم  :عبا

مخبر ،چاپ دوّم ،تهران :نشر مرکو.

 .1برتنس ،هانس ()1341؛ مبانی نظریة ادبی ،ترجم  :محمدرضا ابوالقاسمی ،چاپ اوّل ،تهران :نشر ماهی.
 .4تسکیمی ،عکی ()1333؛ نظریههای ادبی و کاربرد آنها در ادبيّات فارسی ،چاپ هفت  ،تهران :کتاب آم .
 .2رابرتسون ،رونالد ()1332؛ جهانیشدن تئوریهای اجتماعی و فرهنگ جهانی ،ترجمۀ کمگال پگوالدی ،چگاپ
دوّم ،تهران :نشرثالث با همهاری مرکو بیحالمککی گفتگوی تمدنها.
 .3راسخ ،کرام ال ()1391؛ فرهنگ جامعهشناسی و علوم انسـانی ،جکگد دوّم ،چگاپ اوّل ،جهگرم :دانشگگاه آزاد
اسالمی واحد جهرم.
 .9سعید ،ادوارد ()1332؛ فرهنگ و امپریاليسم ،ترجمۀ اکبر افسری ،چاپ اوّل ،تهران :تو

و مرکگو بگیحالمککگی

گفتگوی تمدنها.
 .19شورل ،ایو ()1334؛ ادبيّات تطبيقی ،ترجمۀ طهمورث ساجدی ،چاپ اوّل ،تهران :امیرکبیر.
 .11صالحی امیری ،سیدرضگا ()1339؛ انسجام ملّی و تنـوّع فرهنگـی ،چگاپ دوّم ،تهگران :پژوهشگهده تحقیقگات
.

استراتژی

 .12کالر ،جاناتان ()1331؛ نظریة ادبی ،ترجمۀ فرزان طاهری ،چاپ دوّم ،تهران :نشر مرکو.
 .13گریح ،کی

و جیل لبیهگان ()1333؛ درسنامه نظریه و نقد ادبـی ،ترجمگۀ گگروه مترجمگان ،ویراسگت  :حسگیح

پاینده ،چاپ اوّل ،تهران :نشر روزگار.
 .11منصوری ،جواد ()1321؛ فرهنگ استقالل و توسعه ،چاپ اوّل ،تهران :وزارت امورخارج .
 .11ول

رن و آستیح وارن ()1323؛ نظریة ادبيّات ،ترجمۀ ضیاء موحد و پرویو مهاجر ،چاپ اوّل ،تهران :عکمگی

و فرهنگی.
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 :مجلّهها
 .14امیرانتخگابی ،شگگهرام ()1339؛ «رویهگگرد فرهنگگی در برنام گ ریگگوی ناحی گ ای» ،مجموعــه مقــاالت مــدیریت و

برنامهریزی فرهنگی ،ب کوش

سیدرضا صالحی امیری ،چاپ اوّل ،تهگران :پژوهشگهده تحقیقگات اسگتراتژی

،

صص .291- 219
 .12انوشیروانی ،عکیرضا ()1334؛ «درآمدی ساده و کوتاه برادبیّات تطبیقی و مطالعات فرهنگی» .گفگ

و گگوی

رادیویی.www.farhangshenasi.ir :
)1339( -------------- .13؛ «ضرورت ادبیّات تطبیقی در ایران» ،ویژهنامة ادبيّات تطبيقی فرهنگستان زبـان

و اد فارسی ،دورة اوّل ،شمارة اوّل( ،1/1 ،بهار) ،صص .33- 4
)1339( -------------- .19؛ «آسگگی شناسگگی ادبیّگگات تطبیقگگی در ایگگران» ،ویژهنامــة ادبيّــات تطبيقــی نامــة

فرهنگستان زبان و اد فارسی ،دورة اوّل ،شمارة دوّم( 1/2 ،پاییو پیاپی  ،)2صص .11- 32
 .29زینیوند ،تورج ()1392؛ «آن سوی ماهی

ادبیّات تطبیقی از دیدگاه ناقدان عرب» ،دوفصلنامة پـژوهشهـای

ادبيّات تطبيقی ،دانشگاه تربيت مدرس .فعالً چهیدة ایح مقال در سای
)1392( ---------- .21؛ «دیدگاههای نقدی ادوارد سعید بر چال

مجکّۀ مذکور نمای شده اس .
های بنیادیح ادبیّگات تطبیقگی» ،دوفصـلنامة

پژوهشهای ادبيّات تطبيقی ،دانشگاه تربيت مدرس .فعالً چهیدة ایح مقالگ در سگای مجکّگۀ مگذکور نمایگ شگده
اس .
 .22ساداتی نصرآبادی ،عاطف سادات ()1392؛ «ادبیّگات تطبیقگی و روابگ

فرهنگگی» ،مجموعـه مقـاالت دوّمـين

همایش ملّی ادبيّات تطبيقی ،دانشگاه رازی کرمانشاه .ایح مقال از دبیرخانۀ همای  ،دریاف
گرفت اس  .در مجموع مقاالت دوّمیح همای

و مورد مطالعگ قگرار

مکّی ادبیّات تطبیقی دانشگگاه رازی در سگال  1393چگاپ خواهگد

شد.
 .23سیدی ،سیدحسیح (« .)1399درآمدی توصیفی  -تحکیکی برچیستی و ماهیّ

ادبیّات تطبیقگی» ،فصـلنامة نقـد و

ادبيّات تطبيقی دانشگاه رازی کرمانشاه ،سال اوّل ،شمارة  ،3صص .29- 1
 .21شرفالدّیح ،سید حسیح ()1332؛ «مهت

مطالعات فرهنگگی» ،مجلّـة معرفـت ،م سّسگۀ آموزشگی و پژوهشگی

امام خمینی (ره) ،شمارة  ،124صص .21- 11
 .21صالحی امیری ،سیّدرضا ()1339؛ « پویایی نظگام فرهنگگی کشگور :آسگی هگا و راهبردهگا» ،مجموعـه مقـاالت

مدیریت و برنامهریزی فرهنگی ،ب کوشگ
استراتژی

 ،صص .114- 32

سیدرضاصگالحی امیگری ،چگاپ اوّل ،تهگران :پژوهشگهدة تحقیقگات

ادبیّات تطبیقی و مقولۀ فرهنگ 11/

 .24منتظرقاه  ،مهدی و فرزادغالمی ()1392؛ «نقد پسااسگتعماری بازنمگایی شخصگیّ هگای سگریال قهگوة تکگخ در
مواجه با مدرنیت ایرانی» ،مجلّة رسانه و فرهنگ ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگـی ،سگال سگوم ،شگمارة
اوّل ،صص .131- 192
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