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 هچکيد
بیگان  فقگ  بگ  -و حتّی برخی از پژوهشگگران ایگح حگوزه  -مخاطبان عام  تطبیقی برخالف تصوّر برخی از ادبیّات

 پگردازد، بکهگ  ماهیّگ  و  ات ایگح دانگ ِهای نقدی محتوایی و ساختاری و... نمگیهای تأثیر و تأثّر و مقایس جنب 

و دوسگوی  اسگ  کگ   «دیالهتیگ »ای تطبیقی و فرهنگ، رابط  ادبیّات رابطۀ ،در حقیق   ؛اس« بینافرهنگی» پویا

، ایگح بگرافگوون  یابگد.تجکّگی مگی« مطالعات فرهنگگی»و  «ایرشت یانمهای پژوه »بیشتر در چارچوب  ،ایح رابط 

 «هویّگ  فرهنگگیِ»راهگی بگرای شگناخ   ،جامعگ  بگرحگاک   «های فرهنگیگفتمان»ضمح بررسی  ،تطبیقی ادبیّات

و آغگازی بگرای حرگور « انسانی تهامل فرهنگ»ابواری برای  ،«رواب  و تعامالت فرهنگی»، فصکی تازه در هامکّ 

 ادبیّگات آنچگ  امّگا ؛آیگدبگ  شگمار مگی« تعگدّد و تهّّگر فرهنگگی»و احترام ب  « فرهنگ جهانی»سودمندان  در صحن  

خگودبرتربینی فرهنگگی و »ۀ مسگأل دهد،ر معرض تهدید جدّی قرار میتطبیقی و مطالعات فرهنگی مرتب  با آن را د

شگناخ  و »نگ  تنهگا موجگ   ،نیگو معگروف اسگ  «پسااسگتعماری نقد»موضوع ک  ب   ایح اس . آن «محوریغرب

 نیگو بگ  شگمار  «ناسیونالیسگ  و امرریالیسگ  فرهنگگی»، بکهگ  از ابوارهگای گسگتر  شگودنمی «غنای فرهنگی متقابل

 یعنگی تطبیقگی را در ایگح دو رویهگرد متفگاوت فرهنگگی؛ ادبیّگات ۀچرایگی و چگگونگی رابطگ جستار، یحا آید.می

 نماید.بررسی می «فرهنگی استعمار»مسألۀ و  «تعامالت فرهنگی»گستر  

 .فرهنگی استعمارتطبیقی، فرهنگ و ارتباطات، مطالعات فرهنگی،  ادبیّات :گان کليدیژوا
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 پيشگفتار. 2

بگا  گگو و گفگ تطبیقی، تقوی  فرهنگ مکّی و بومی و گستر  فرهنگگ تعامگل و  ادبیّات ادیحِبنی آرمانِ

مام ب  فرهنگ مکّی، خگود تتطبیقی، ضمح اه ادبیّاتمسأل ، بدیح معنی اس  ک   یحا هاس :دیگر فرهنگ

یگگگر بگ  دور دانسگگت  و بگ  سگگوی تفگاه  و تعامگگل بگا د 2«خگودبرتربینی فرهنگگگی»و  1«تعصّگ  قگگومی»را از 

 :نمایدحرک  می 3«تهّّر و تعدّد فرهنگی»ها و پذیر  فرهنگ
 کـرد... معاصـر مسسـو گذار مطالعات فرهنگی در دوران را پایه ادبيّاتتوان می

نه تنها تضعيف وجه مـتن ادبـی آن  درآميختن مطالعات ادبی و فرهنگی سانینبد

در علوم انسانی  تسقيقی فصول مشترک این دو حوزة موجب بازنمایی بلکه نيست،

شناسـی است کـه ترکيبـی از جامعـه ایرشتهبين یدانش مطالعات فرهنگی، است...

فيلم و تلویزیون و  مطالعات شناسی،های فرهنگیهنظر های ادبی،مطالعات و نظریه

عاميانـه و  ادبيّـاتموسـيقی و  فرهنگیشناسیانسان ،هنر ،یختار های عمومی،رسانه

 .(1: 2936 شيروانی،)انو هاستفرهنگخرده

گگذار پایگ »تنهگا  نگ  تطبیقگی، ادبیّات ب  ویژه، ادبیّاتایح اندیش  اس  ک   یانگرب دیدگاه، یحا در حقیق ،

 فرهنگگی، از دل مطالعگاتِ ادبگی بیگرون  مطالعگاتِ اسگ ، بکهگ  1«در دوران معاصگر (1)یفرهنگگمطالعات 

ای غیرقابل انهگار تطبیقی و مطالعات فرهنگی، مسأل  اتادبیّ پیوند رو،یحا از .(41: 1331 )کالر، «اندآمده

 هایی دارند.های تحکیل با یهدیگر تفاوتها و شیوهها، هدفدر رو  آن دوطبیعتاً  هرچند ک  اس ؛

 و (224: 1334 )تسگکیمی، «ای دیالهتیگ  اسگ رابطگ  و فرهنگ، ادبیّات رابطۀ» ، اصوالًیحبر اافوون  

و  اسگ  ناپگذیرسگوی  و انفهگا  یگ  گفتمگان دو ،و فرهنگگ ادبیّگاتفتمگان ایح بدان معنی اس  ک  گ

ساز در شگهوفایی و شگناخ  فرهنگگ مگ ثّر د ب  عنوان ابواری فعّال و هویّ توانمی ادبیّاتک   طورهمان

فگراه   ادبیّگاتشگهوفایی و غنگای  یرا بگراهگا و ابوارهگای الزم تواند بسترها، زمینگ باشد، فرهنگ نیو می

 د.نمای

رنگ  » فرهنگ و اجوای آن اسگ :تطبیقی با مقولۀ  ادبیّات یوندپمحور اساسی ایح پژوه  اس ،  آنچ  
ادبگی و  هگایپژوه بودن فرهنگگ از  ناپذیرجداییبر  ادبیّات نظریۀدر کتاب  4«آوستح وارن»و  1«ول 

هگای ادبگی اهی و پگژوه . ب  عنوان نمون ، آندو در باب پیوند متقابل فرهنگ شفاندتطبیقی تأکید نموده

                                                                                 

1. Communal 
2. Cultural megalomania 
3. Cultural pluralism 

 (1: 1334) امری  گرفت ب  عا انوشیروانی. ایح تعبیر را 1
5. Rene wallek 
6. Austin warren 
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 گویند:چنیح می
ناپذیر پژوهش ما باید این نظر را بپذیریم که مطالعة فرهنگ شفاهی، بخش جدایی

توان آن را از مطالعة آثار مکتو  جدا کرد؛ و بـين ادبيّـات ادبی است؛ زیرا نمی
 (31-32: 2939مکتو  و شفاهی، پيوسته تأثير متقابلی وجود داشته است )

تطبیقگی اراهگ   ادبیّگاتای اسگ  کگ  برخگی از پژوهشگگران در تعریفگی کگ  از یح پیوند ب  انگدازهاهمیّ  ا

نیگو ضگمح  تطبیقگی ادبیّگاتدر کتگاب  «ایوشورل» اند.ناپذیر آن دانست اند، فرهنگ را بخ  جدایینموده

 :گویدمیچنیح تأکید بر ایح پیوند متقابل و ناگسستنی 
آن اقدامی است عقالیی با هدف مطالعه و بررسی  ]يقیادبيّات تطب[اساساً منظور از 

است و مرتبط نمـودن آن بـا دیگـر  یادب که گفته شود یا بتوان گفت: يزیهر چ

 هنر روشمندی اسـت، ،تطبيقی ادبيّات ...( 19: 2936) فرهنگ دهندةيلعناصر تشک

 بـا دیگـر ادبيّـات یسـةمقا يرتـأث، قرابـت در پيونـدهای قياسـی، خاطر تسقيـ  به

، با فاصـله هاآنیا اینکه موضوعات و یا فنون ادبی مابين  قلمروهای بيان و معرفت؛

به این شرط که متعلّـ  بـه چنـدین  همآنزمان و مکان،  و یا بدون فاصله نسبت به

و یا اینکه حتّی جزء یک سنّت باشد تا بهتر بتواند  باشد زبان و یا به چندین فرهنگ

تطبيقـی  ادبيّـات ...پرداخـت هـاآنو به ارزیـابی  هاآن، به درک هاآنبه وصف 

 ای فرهنگـی متفاوتنـدآثاری است که برخاسـته از زمينـه مطالعه و بررسی مقایسه

 (.11 )همان:

 یۀسگا از زمگان، ایاگرچگ  در برهگ  ادبیّگاتآید ک  از ایح تعبیرها و دیگر تعبیرهای مشاب ، چنیح برمی 
 ات و ماهیّت ، در شگناخ  متقابگل و  امّا ب را تجرب  نموده اس ،اروپامحوری و امرریالیس  فرهنگی غر

بوده اسگ  تگا خگودبرتربینی و انحصگارگرایی  بر آنها نهفت  اس  و بیشتر فرهنگی میان مکّ  وگویگف 
سگخح معگروف  یگحا فرهنگی را مورد نقد و نهوه  قرار دهد و در مسگیر شگناخ  متقابگل گگام بگردارد.

 تطبیقی اس : ادبیّاتایح استراتژی فرهنگی و انسانی  یاییم( گو 1994-1319) 1«فردینان برونیتیر»
 )انوشيروانی، .فقط خودمان را بشناسيم اگر ما هرگز خودمان را نخواهيم شناخت،

 (91 :یموهانت نقل از: به ؛3: 2/2، 2933

 وی امیگد بگ  گفگ  هگاها و روزن یچ در اس  تا در عرصۀ جهانی، بر آن ،تطبیقی ادبیّات، در حقیق  
ات قگومی برهانگد و بگ  بز نژادپرسگتی و تعصّگ ا را هگاآنها را بگشاید و مکّ  ها وفرهنگ گو و تفاه  میان

ایح همان ماهیّ  و کارکرد حقیقگی و بنیگادیح  ؛ وسوق دهدفرهنگی  -فهری  سوی پیوندها و مشترکات
 .س هامکّ  ،فرهنگی امّا، یرسیاسیغ یرسفب  عنوان  تطبیقی ادبیّات

 

                                                                                 

1. Ferdinand Brunetier : منتقد و نویسندة فرانسوی   
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 پژوهش يشينةپ .2-2

 بگا عنگوانپگژوه  مسگتقکی  -ب  زبان فارسی  -الزم اس  ک  اشاره شود تاکنون  ،پژوه  پیشینۀ در باب

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

 (تگا کنگون 1999از سگال ) ،1«پگوردو»کگ  در دانشگگاه  ای اس ب  اندازه در غرب اهمیّ  چنیح تحقیقاتی

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

تطبیقگی و  ادبیّگات )مجموعگ  مقگاالت( بگا عنگوان یکتگاب ،(2993سردبیر ایگح نشگری  در سگال ) گردد.می
 در وده اس  ک  دسترسی ب  ایگح کتگاب بگرای نگارنگده مقگدور نبگود.چاپ نم 1مطالعات تطبیقی فرهنگ

 «1ور  تومگو»از سگوی  ایمقالگ  ،پگوردو( دانشگگاه :تطبیقگی و فرهنگگ ادبیّگات) مجکّگ  یگحاپنج  ةشمار

 و  فرهنگگ وتطبیقگی  ادبیّگاتط اب  تحکیل ارتب 4«تطبیقی فرهنگ تطبیقی در برابر ادبیّات»عنوان با ( 2993)

بگا  تا حدودی پژوهشی اس  ک  تریحجدّی ،مقال  یحا رو،ایح از پرداخت  اس . اروی آندوهای فرچال 

تطبیقگی  ادبیّگاتایح مقال ، ب  وضگعی   بخ  نخس  در ،ور  .نگارنده همسویی و اشترا  دارد ۀمقال

 تطبیقگگی و فرهنگگگ  ادبیّگگاتبگگ  تحکیگگل رابطگگ   نیگگو مقالگگ  دوّمدر بخگگ   پرداختگگ  و در امریهگگای شگگمالی

مسگیر نگابودی و زوال تطبیقگی در  ادبیّگاتعقیده اس  ک  اگر مطالعات فرهنگی نبود،  یحبر اپردازد و می

 ، بگا تطبیقگی ادبیّگاتنیگو در کتگاب  -طگور کگ  پگی  از ایگح اشگاره شگد همگان -« شگورل» رف .پی  می

ای ، نیگو در مقالگ یدیسگ .(21: 1334) پگردازد.تطبیقی می ادبیّاتب  تعریف  یعناصر فرهنگگیری از بهره

تطبیقگی  ادبیّگات ۀدر بحث رابط« تطبیقی ادبیّاتو ماهیّ   یتحکیکی بر چیست -توصیفی درآمدی »عنوان با 

بگی  از  ،تطبیقگی ادبیّگاتعقیده اس  کگ   یحبر اهای ایح مقال  اشاره نموده و و فرهنگ ب  برخی از جنب 

 مکّگیدر دوّمگیح همگای  « ینصگرآبادساداتی » (9: 1399) .در شمار دستاوردهای فرهنگی اس  ،یوهر چ

بگ  چگاپ خواهگد « ادبیّگات تطبیقگی و روابگ  فرهنگگی»عنگوان ای بگا مقال  ،ادبیّات تطبیقی دانشگاه رازی

 (1392) پیوندهای متقابل ادبیّات تطبیقی و فرهنگ اشاره نموده اس . ازرساند ک  ب  برخی 

 :از عبارتند ،هاس بدانپاسخگویی  یدر پهایی ک  ایح مقال  پرس  امّا

                                                                                 

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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 محگدوده توانند در شهوفایی و تهامل یهدیگر سگودمند باشگند می چگون  یقی و فرهنگ،تطب ادبیّات .1

 در ایح تعامل کجاس   آن دوو قکمرو هری  از 

هگایی بگرای حگوزة فرهنگگ ی آس تواند،تطبیقی می ادبیّاتنامناس  از ماهیّ   استفادةفهمی و کج یاآ. 2

  چگون چرا و  داشت  باشد  همراهب  

مقالگ  بگ   موضگوع تحکیکگی، -اسگتفاده از رو  توصگیفی  ضمح هایی،پاسخ چنیح پرس برای دستیابی ب  

تطبیقگی در پرتگو مسگاهل  ادبیّگاتشناسگی آسگی »و « تطبیقگی و فرهنگگ ادبیّگاتپیوند دوسویۀ »محور دو 

 .بندی شده اس دست « فرهنگی

یگح مقالگ ، ضگمح ا در اسگ : اسگتوار« مطالعگات پسااسگتعماری»اسگا  بر  ،پژوه چارچوب نظری ایح 

تطبیقی و فرهنگ، تال  شگده اسگ  تگا اروپگامحوری و  ادبیّاتپذیر  و تأیید پیوند متقابل و تأثیرگذار 

از  رفگ بروناهداف فرهنگی، سیاسی و استعماری غرب نیو مورد نقد، تحکیل و تعکیل قرار گرفت  و برای 

در حقیقگ ، » همگ  گمگارده شگود. ها ب  چگونگی آگاهی فرهنگی برای تغییگر و اصگالن نیگوایح چال 

هگای گفتمگان در قالگ )ین  شگده نهادشود ک  دان  ایح نهت  را ب  ما یادآور می ،مطالعات پسااستعماری

 (112: 1392 )منتظرقاه  و غالمی، «مدرنیت ( تابع نیروهایی چون استعمار و جغرافیای سیاسی اس 

 تسليلی موضوع پردازش. 1

 تطبيقی و فرهنگ ادبيّاتدوسویه  يوندپ .1-2

همگاره  چراکگ  فوونگی اسگ ؛ب   رو یوست پ تطبیقی و فرهنگ، ادبیّاتو تأثّر متقابل  یرتأث در ایح رویهرد،

شگگرفی بگر  یرتگأث تطبیقی، ادبیّات ،آن دوتعامل قدیمی  در هستی . آن دوتعامل و ارتباط  شاهد گستر 

 شگگود و ویگگایی فرهنگگ یگ  سگگرزمیح مگیتطبیقگی، سگگب  بیگداری و پ ادبیّگات یگگراز دارد؛ مکّگیفرهنگگ 

در مهتگ  فرانسگوی  آنچگ  بگ  ویگژه ایح رویهگرد، در آید.های تهاپو و غنای فرهنگی را فراه  میزمین 

تواند میوان اصال  و عدم اصال  یگا صگادرات و واردات تطبیقی می ادبیّات تطبیقی مشهور اس ، ادبیّات

توانگد ضگمح پیگدا کگردن جایگگاه مگی مکّگی، فرهنگگ چنیح فراینگدی در ی  فرهنگ را مشخّص نماید.

شناسگی، شگناخ  و پویگایی آسگی  هگا، گگام در مسگیرفرهنگی خود و استفاده از دستاورد دیگر فرهنگگ

اساسگی ایگح  یگدواههککدو  ،حقیقگ  در هگا بشناسگاند.را بگ  فرهنگگ دیگگر مکّگ  و خگودخوی  بگردارد 

 تطبیقگی و فرهنگگ شگهوفا  ادبیّگاتدر تعامگل  اسگ  کگ « فرهنگگ دیگگری»و « مکّگیفرهنگگ »رویهرد، 

 .شوندمی
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تنهگا بگ  شگهوفایی و  ،تطبیقگی ادبیّگات یگاآ :کندمیور طپرس  دیگری ب   هح خ ،در ایح بررسی امّا 

ها در ایگح فراینگد چگونگ  فرهنگو خرده عامّ فرهنگ  یگاهجا  اندیشدمیو جهانی  مکّیتهامل فرهنگ 

 امّگا ،اندیشگدو جهگانی مگی مکّگی ادبیّگاتتطبیقگی بگ  غنگای  ادبیّات رچ اگ توان گف :پاسخ می در اس  

تطبیقگی بگ  شگمار  ادبیّگات ناپگذیرجگدایی هگا، بخگ فرهنگگعامیانگ  و شگفاهی و خگرده ادبیّاتاهتمام ب  

هگا از آداب و رسوم فرهنگ ها وافسان ها و اسطوره یبررس عامیان ، یهازبانها و ب  لهج  اهتمام .آیندمی

چگونگی تحوّل و تأثیر متقابگل  رویهرد، یحدر ا آیند.های تطبیقی ب  شمار میپژوه  اساسی کمروهایق

تطبیقگی رابطگۀ تنگگاتنگی بگا  ادبیّگات ،حقیق  در مورد نظر اس . - و حتّی جهانی - مکّیو  عامّ فرهنگ 

انگداز بگا فرهنگگ را در چشگ  یقگیتطب ادبیّاتتوان پیوند یو جهانی دارد و اصوالً نم مکّی فرهنگ عامیان ،

 هگایدر سگط  انگدازهای فرهنگگی راچشگ  ابعگاد و بکه  الزم اس  تمامی ،فرهنگی خاصی تعریف نمود

شگهوفایی و تهامگل »در  تگوانمیبگا فرهنگگ را  تطبیقگی ادبیّاتارتباط  ،هر حال ب  مطالع  نمود. مختکف

و  1«مکّگی ادبیّگاتدر  بهتگر »و « و شگفاهیو فرهنگگ عامیانگ   هگافرهنگخردهاهتمام بگ  » ،«مکّیفرهنگ 

 .نمود خالص « مکّی ادبیّاتناشناخت   یایزواروشح نمودن »و جهانی 

انسانی  - یاخالق یهردروتطبیقی با مقولۀ فرهنگ مربوط ب  ماهیّ  و  ادبیّاتبخ  دیگری از پیوند  

 :تطبیقی اس  ادبیّات
 زمينـه مناسـبی لذا است. (1)رهنگیای فراملّيتی و بين فرشته ذاتاً تطبيقی، ادبيّات

 گسـترش اسـت. برای ایجاد و توسعه و گسترش روابـط و تعـامالت بـين فرهنگـی

آورد و شناخت را فراهم می« دیگری»بهتر شناخت  موجبات فرهنگی،تعامالت بين

تطبيقی باعـ  وسـعت دیـد و  ادبيّات .انجامدپایدار می صلحبه تفاهم و دوستی و 

بات قـومی کـه شود و می صدرسعة   و جـدل بـين  ينیبمنشـأ خـودبزر از تعصـّ

 .(26-21: 2/2 ،2933 )انوشيروانی، کاهدیم هاست،ملّت

از  ییرهگگا بگگ  فرهنگگگ مکّگگی و جهگگانی و پرهیگگو از فرانگگگری فرهنگگگی، یغنگگا بخشگگ ،یقگگ در حق 

تطبیقگی بگ   ادبیّگاتهگدف بنیگادی و اساسگی  س  ها،خودشیفتگی فرهنگی و احترام ب  فرهنگ دیگر مکّ 

و جهگانی را تقویگ  کنگد و رون  مکّگیهای تطبیقی نتوانگد فرهنگگ رو، اگر پژوه یحازا آیند.شمار می

تحمّل و سعۀ صگدر را تقویگ  نمایگد، از ماهیّگ  و اسگا  خگوی  دور شگده و گگام در مسگیر  وپذیر  

« تهّّگر»بگ  هگا پژوه تطبیقی از گذر  ادبیّات پژوهشگرانالزم اس  ک   ،تردید بدون بیهوده نهاده اس .

 .بیاندیشند «فرهنگی متعالی هایافق» و

                                                                                 

 (39: 2/1، 1339) ام. دو تعبیر را از انوشیروانی ب  عاری  گرفت 1



 2ادبیّات تطبیقی و مقولۀ فرهنگ /
 

و دانگ   ی گگرا یجگاداتطبیقگی و مقولگۀ فرهنگگ مربگوط بگ   ادبیّگاتبخ  دیگری از پیوند متقابل  

فرهنگ را بگ  امگری  ۀمطالع ،تطبیقی ادبیّات امروزه ،یق در حق اس . 1«تطبیقی نو ادبیّات»جدیدی ب  نام 

 یگ ترک 2«مطالعات فرهنگی» ۀرشت با تطبیقی، ادبیّات رویهرد، یحدر ا ...یل نموده اس تبد یرناپذاجتناب

 :آورده اس  را ب  وجود 3«و فرهنگ ادبیّاتمطالعات تطبیقی »شده و رشتۀ جدیدی ب  نام 
یکی از  ادبيّاتچون  که انديدهعق ینبر اپژوهشگران این حوزه[ پژوهشگران ]این 

 -افـت و خاسـتگاه اجتمـاعی ب آن را در یـدبا است، های فرهنگیچندین گفتمان

تواند دیگر هدف مطالعات زیباشناختی نمی ،لذا قرار داد. ورد مطالعهمفرهنگی آن 

را فقـط  ادبيّاتو  ینوشتاررا فقط به متن  متن نسلة نوین، ینا ادبی باشد. مطالعات

به سينما و نقّاشی را  و حيطة مطالعات خود کندمعيار و معتبر مسدود نمی ادبيّاتبه 

 گسـتراندهـا مـیحلقـه و اربـا  پـاترهریهای داستان مانند عامّه پسند، ادبيّاتو 

 (21 )همان:

و بگ  ابگواری  خگارج شگده ،شناسگییباییزتطبیقگی از آن چگارچوب نقگد  ادبیّگاتفراینگدی،  یحچنگ در 

 شگود.بر جامع  تبگدیل مگیحاک   یهاگفتمانهای فرهنگی و روشمند برای تحکیل هدفمند اشیاء و پدیده

 ،نظگری ایگح گگرای  اصگول یابد.فرهنگی رشد و گستر  می مطالعات ایح دیدگاه، در پساینه   یج نت

مطگگرن شگگده اسگگ  و  1«برنهگگایمر»تطبیقگگی و در دهگگۀ نگگود از سگگوی  ادبیّگگات یهگگاییآمربیشگگتر در مهتگگ  

گونگگاگون  هایدیگگدگاهی از ای و ترکیبگکگگ  اشگاره شگگد؛ مطالعگات فرهنگگگی، دانگ  بینارشگگت  طورهمگان

 هاسگگ . فرهنگگگعامّگگ  و خگگرده ادبیّگگات یبررسگگ هگگا،رسگگان  مطالعگگ  شناسگگی،، فرهنگگگشگگناختیجامع 

 :پردازان ایح حوزه معتقدندنظری 
هـای گونـاگونی تشـکيل شـده اسـت کـه مـتن از گفتمان یاهر جامعهفرهنگ »

را در معنـای « مـتن» هـاآنواقـ،،  در .هاسـتآنفقط یکی از  ادبيّاتنوشتاری یا 

تواند شامل متون نوشتاری و دیداری و شـنيداری برند که میتری به کار میوسي،

گران دهة هشتاد امریکـا بـه ایـن نتيجـه از تطبي  ياریبس نيز باشد. عامّهو فرهنگ 

فـاخر  ادبيّاتحيطة تنگ  را بهتطبيقی  ادبيّاتتوانيم مطالعات رسيدند که دیگر نمی

های مجموعه به سایر مسصوالت فرهنگی از قبيل فيلم، الزم است که مسدود کنيم و

، 2933 )انوشـيروانی، «های بازرگانی، موسيقی و... نيز توجّـه کنـيميامپ تلویزیونی،

1/2 :12.) 

                                                                                 

1. New Comparative Literature 

2. Cultural studies 

3. Comparative studies of Literature and Culture 

4. Bernheimer Charles. 
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کهگ  ب ،نیسگ  «دخال  در قکمرو فرهنگ و اجتماع»و  «ادبیّات خواهیزیاده»چنیح رویهردی ب  معنی  

ایح رویهگرد کگ  از . «1آن اس توسعۀ گسترة مفهومی »و « در متح زندگی انسانی اتادبیّحرور » ب  معنی
تطبیقگی بگا  ادبیّگاتای از پیونگد فصگل تگازه ،دیگری مورد بس  قرار گرف  و پژوهشگرانسوی برنهایمر 

بگا مالحظگۀ عنصگر ، تطبیقگی ادبیّگاتپرتو چنیح مباحّی اس  کگ  شگورل در کتگاب  در فرهنگ را گشود.
 ای آثگگاری کگگ  برخاسگگت  از مطالعگگ  و بررسگگی مقایسگ » :پگردازدمگگیتطبیقگگی  ادبیّگات  تعریگگف بگگ فرهنگگ

 فرهنگگی کگارکرد همگیحتطبیقی در پرتگو  ادبیّات در حقیق ، (21: 1334) ...«های فرهنگی متفاوتندزمین 
 آیگد، وقتگی کگ  یگ  وجگدان بشگری،چ  پی  می» :دهدهایی پاسخ ب  چنیح پرس  الزم اس  اس  ک 

 جوء فرهنگ خودی[ و در مواجهۀ با ی  اثر، تبدیل ب  جوهی از فرهنگگ دیگگری شود ]جوء فرهنگی می

 (21 )همان: «شود می

 فرهنگی تطبيقی در پرتو مسائل ادبيّات شناسیآسيب .1-1

و های شرقی و اسالمی راه پیدا نمود، مخالفان و موافقگانی بگ  نقگد تطبیقی ب  سرزمیح ادبیّاتپس از آنه  

 ادبیّگاتپگردازان حگوزه از پژوهشگران و نظریگ  یاریبس ک  اشاره شد؛ طورهمان پرداختند. آنستای  از 

های جهانی و احتگرام بگ  تعگدّد و حرور در عرص  مکّیابواری برای تقوی  فرهنگ  راتطبیقی، ایح دان  

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

تطبیقی و پیونگد آن  ادبیّاتهای باورند ک  اروپامحوری مهت  یحبر ا تطبیقی، ادبیّاتایح فکسف  و ماهیّ  

اینگان بگا دیگدة  ،حقیقگ  در با دو جریان ناسیونالیس  و امرریالیس  فرهنگی غرب، امری انهارناپذیر اس .

کگ  مبنگای  یاسگتدالل نگرنگد.تطبیقگی مگی ادبیّگات ب  جریگان  از زاوی  فرهنگ و هویّ امّا، تردید و اتهام

 هگای فرهنگگ و هویّگ  دیگگر تطبیقگی از چگارچوب ادبیّگاتمبگانی نظگری  دور بگودن فرضی  آنان اس ؛

سگاز تطبیقگی زمینگ  ادبیّگاتایح، از نظرگاه ایشگان،  بر افوون اس . ،های مشرق زمیحمکّ  ب  ویژه ،هامکّ 

رویهگرد  یگحدر اشگود. مگی یاسگتّمار فرهنگگو مایۀ اسگتعمار و  اسالمی و شرقی تادبیّاترعیف و تفرقۀ 

 یونالیسگ ناس اسگ ، معگروف (3) 2استعماریپسا و نقد ینقد فرهنگهایی همچون؛ ک  با عنوان نقدی ایشان

نتیجگۀ ایگح  از نظگر ایشگان، ت مورد نقد و نهوه  قگرار گرفتگ  اسگ .و امرریالیس  فرهنگی غرب ب  شدّ

 ادبیّگات زیگرا ؛د امرریالیستی غرب، تقدیس فرهنگگ غربگی و خرگوع دیگگران در برابگر آن اسگ رویهر

 و ایدهولوهی غرب در پیوند اس . سیاسی تطبیقی در مفهوم غربی با مساهل فرهنگی،

                                                                                 

 (12: 1/2، 1339)ام . تعبیر را از انوشیروانی ب  عاری  گرفت 1

2. postcolonial 
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تگوان بگ  انگد، مگیتطبیقگی پرداختگ  ادبیّگاتفرهنگگ بگ  نقگد  تریح پژوهشگرانی ک  از زاویۀجست بر از 

ععع    عععد»، «طعععد  ععع ا« »ادوارد سععع   » ععع« »بععع حمم د مج ععع  » ،«حسععع م اب  عععی» ،«حسعععی   عععی ا  ععع  »، «الم کفععع   عب السمج د مج
ی( پگی  از تطبیقگ ادبیّگات)نقد فرهنگی  ایح موضوع البتّ  اشاره نمود. «ا ن صع   حمنعزمجالع مج »و  «حمنالع مج       لالسمج 

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

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

نقگدی ادوارد سگعید  هایدیدگاهتحکیل  معرّفی و»و  «تطبیقی از دیدگاه ناقدان عرب ادبیّاتسوی ماهیّ  

و بگرای اینهگ  بگ   ؛پرداختگ  اسگ   تفصیل ب  بررسی ایح موضگوع ب «تطبیقی ادبیّاتهای بنیادیح بر چال 

مقالگ  ارجگاع  آن دور نشود، مخاطبان را بگ  مطالعگۀ تصوّ« سرق  ادبی از خویشتح» ،تعبیر دوستی فرهیخت 

 ده .می

 ا . تگی. ؛ک  در آن دو مقال  نیامده اس  کن میهای ایح بحث اضاف  در اینجا نیو مطالبی را ب  حکق  

 چنگیح  ،ناپگذیر فرهنگگ غربگی بگا رویهردهگای سیاسگیاز پیوند جگدایی فرهنگ دربارةدر کتاب  1توالی

 نویسد:می
مسألة فرهنگ هستيم که همزمـان بـه نازیسـم، کمونيسـم و  گونهآنامروزه گرفتار 

شـود کشوری که پذیرای فرهنگی از خـار  مـی ... آنبخشدناسيوناليسم قوّت می

و کشـوری کـه هـدفش اعمـال  در عـو  بدهـد آنکه چيزی داشته باشد کـهبی

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

تـوانيم ارتبـاط ما در حال حاضـر نمـی ...این نبود داد و ستد صدمه خواهند دید

 .(213و  212و  203: 2963) زیادی با یکدیگر برقرار کنيم

هگای بگا سیاسگ  ادبیّگاتاز پیونگد  ادبگی نظریگ  و نقگد ۀدرسگنامکتگاب  در «لبیهگان جیل»و  «گریح کی » 

 :نویسندمیاستعماری فرهنگ غربی چنیح 
در سطوح باالی  به ویژهسی، اروپامسوریِ انکارناپذیری انگلي ادبيّاتهای سدر در

پرداختن موضـوعاتی نظيـر هویّـت  گاه دانشجویان را بههيچ جود دارد...علمی و

گرایی بـا موضـوعاتی ماننـد وطـن و و حاشيه ، استعمارگراییرستینژادپفرهنگی، 

« ممالـک بيگانـة» گـردة بـر« گسـترجهان مام وطنِ» ممالک بيگانه و اینکه چگونه

 (931-932: 2939) کنندترغيب نمی شود،می بنااستعمارزده 

یگان امرریالیسگ  غربگی بگا جر ادبیّگاتارتبگاط  از ادبگی ۀدرآمدی بر نظریپی  کتابنیو در  «تری ایگکتون»

 گوید:می گون ایح

                                                                                 

1. T. S. Eliot 
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کننـد، مـی هایی که برای اسـتقالل از امپریاليسـم مبـارزهفرهنگ در زندگی ملّت

 نـه تنهـا بـه  یاليسـمامپر هـای یکشـنبه دارد.معنایی به دور از صفسات نقد روزنامـه

پردازنـد، بلکـه گيری از نيروی کار ارزان، مواد خام و بازارهای مناسـب مـیبهره

 (.133: 2936) کندکن میو آدا  و رسوم را ریشه هازبان

و  ادبیّگاتبگ  « خودبینانگ »و « فرادسگتی» نگگاه در معنی اروپا محوری ک  با تطبیقی ادبیّات، حقیق  در 

 داریسگرمای  ها با فرهنگفرهنگ دیگر مکّ  سازیهمسان» برایابواری  ،نگردها میفرهنگ دیگر مکّ 

جهگانی » سگازی و بگ  تعبیگری؛ایگح همسگان در .هاسگ مکّ امرریالیسگ  بگر دیگگر  ۀطتوجی  سک و 1«غربی

تحگ  فشگار شگدیدی  ،فرهنگ غربی، فرهنگ دیگر جوامع سیاس  و فرهنگ و همسویی آن با (1)«شدنِ

تولیگد  ،ایگح گفتمگان هگدف ، بگدیهی اسگ  کگ بنگابرایح ؛(191: 1332 ،رابرتسگون )ر. : گیرندقرار می

آن امگوری  «بگ  کنتگرل درآوردن»و  «انحصگار»راهی بگرای  بکه  نیس ، جهانی تفاه  ودوستی  و معرف 

تطبیقی در ایح معنی، ن  تنها چیگوی بگ   ادبیّات اس  ک  با اهداف فرهنگی و سیاسی غرب متفاوت اس .

اصگوالً  زیگرا بگرد؛را نیو از بیح مگی هاآن« انسجام فرهنگی»بکه   ،افوایدها نمیمکّ « های فرهنگیسرمای »

 توانگد نیسگ ، بکهگ  هویّگ  فرهنگگی مگی «درون فرهنگگی» اییگ  مکّگ ، تنهگا مسگأل  «هویّ  فرهنگی»

هویّگ  فرهنگگی  ؛ بگدیح معنگی کگ (142: 1339 امیگری، صگالحی )ر. : باشگد ای بینافرهنگی نیوپدیده

اساسگاً دانشگی  کگ  ،تطبیقگی ادبیّگاتو چنانچگ   گیگردمگی شگهل المککگیبیحها در تعامالت درونی و مکّ 

بگ  فرهنگگ  ناپذیریجبرانهای ، آسی گیرد قراردر خدم  اروپامحوری  ،اس  المککیو بیح بینافرهنگی

بگ   - تطبیقگی بگ  عنگوان بخشگی از آن ادبیّاتو  - حقیق ، امروزه فرهنگ در .کندها وارد میدیگر مکّ 

 اسگ ، تگأثیر فراوانگی بگر 2«دیگدوظگایف ج»و « المککگیبیحقگدرت » دارایک  « عامل سیاسی»عنوان ی  

 کشورها دارد. مکّیامنیّ   استقالل و

ای اسگ  کگ  و فرهنگگی بگ  انگدازه مکّیو تأثیر آن بر امنیّ   تطبیقی از ایح زاوی  ادبیّات ۀاهمیّ  مسأل 

در نظگر گرفتگ  شگده اسگ  )ر. : سگعید،  مکّگیروسی  و امریها ب  عنگوان بخشگی از امنیّگ   کشور دو در

هجوم فرهنگی کشگورهای  برابر درموضع کشورها  در اینجا قابل  کر اس  ک  ،البتّ  .(199 و 91: 1332

خگود را بگا  ،داریهگا و الگوهگای فرهنگگ سگرمای یافت ، متفاوت اس : برخی ضمح پذیر  ارز توسع 

هگای  ، خواهان بقگا و احیگای سگن3ّ«گراییمحکّی»برخی نیو با  .کنندهماهنگ می« ة جهانیدههد»مفهوم 

                                                                                 

 (224: 1339) .امب  عاری  گرفت  امیر انتخابی . تعبیر را از1

 (11: 1321) .امی  گرفت . تعبیر را ازمنصوری ب  عار2

3. locality 
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 ر. :) گیرنگگد.را در پگگی  مگگی «مقاومگگ  فرهنگگگی»فرهنگگگی خگگوی  بگگوده و در حقیقگگ  نگگوعی از 

 (224: 1339 ،امیرانتخابی

 هگایی کگ  از سگگوی هگگا و دیگدگاهنسگب  بگ  نظریگ  «شگگیفتگی»و  «غیرپرسگتی»، «خودبگاختگی»اصگوالً  

 ی تبدیل شده اسگ .شود در جوامع شرقی و اسالمی ب  ی  عادت و بیمارپردازان غربی مطرن مینظری 

تطبیقی نیو ب  عنوان ی  نظریگ  جدیگد در قکمگرو فرهنگگ و  ادبیّات (191: 1339 امیری،صالحی ر. :)

اسگتعمار »خارج از ایح مقول  نیس ؛ زیرا در آن سوی ماهیّ  ایح دان  پویا و راهبردی، اهداف  ،ادبیّات

 دیگگر « دسگتاوردهای فرهنگگی»اسگتفاده از  و« پویگایی فرهنگگی»ضمح تأکید بر  ،بنابرایح ؛نهفت  اس « نو

 امگری ضگروری و غیرقابگل انهگار اسگ . ، نیوغرب « ِتهاج  فرهنگی»در برابر « بیداری فرهنگی» ها،مکّ 

در ایگح زمینگۀ اسگتراتژی ، امگری بسگیار بگا « گذاری فرهنگیسیاس »و « ریویبرنام »رو، ضرورت ازایح

توانگد یقی با مقولۀ فرهنگ، دو روی ی  سه  اس ؛ یعنی ه  مگیتطب ادبیّاتاهمیّ  اس ؛ چراک  پیوند 

 شود.« فرهنگی تأخّر»و « وابستگی»تواند مایۀ باشد و ه  می« توسعۀ فرهنگی»و « پویایی» ساززمین 

 نتيجه

یگرا تقویگ  فرهنگگ بگومی، ز دار اسگ ؛عهده نق  چشمگیری در گستر  تعامالت فرهنگی ،تطبیقی ادبیّات. 1

هگای اساسگی ایگح های فرهنگی حاک  بر جامع  از آرمانفرهنگی و گفتمان و اهتمام ب  تعدّد و تهّّر مکّیشفاهی و 

و  ادبیّگاتبخ  دیگری از خگدمات متقابگل  ،یدایی دان  مطالعات فرهنگیپ ایح، بر افوون آید.دان  ب  شمار می

 ،تطبیقگی در ایگح رویهگرد ادبیّگات حگال، ب  هر تطبیقی اس . ادبیّاتاس  ک  نق  و محور اساسی از آن  فرهنگ

 مکّگیشود ک  نق  چشمگیری در شگهوفایی فرهنگگ تکقّی و تعریف می (1)«فرهنگی گیریوام»و  نوعی داد و ستد

 مناسبات جهانی دارد. گیریشهل و

ح یگا با ناسیونالیس  و امرریالیس  فرهنگی غگرب در ارتبگاط اسگ . دتطبیقی در رویهرد اروپامحوری خو ادبیّات. 2

سب  گسگتر  تردیگد و اتهگام  ،تطبیقی ک  ب  نقد فرهنگی و پسااستعماری نیو معروف اس  ادبیّاتچال  اساسی 

بحگران  سگازاروپامحوری، زمینگ  سب  ب  بعراً ،تطبیقی نیو شده اس ؛ زیرا ایح نظریات ادبیّاتهای ب  برخی نظری 

تطبیقگی در ایگح  ادبیّگاترو، از ایح شود.ب  غرب میی و وابستگی فرهنگی ناامن هویّ  و عدم اصال  و ب  تعبیری؛

 و بگ  تعبیگری؛ «اسگتعمار فرهنگگی»در همان چگارچوب  بوده و بیشتر« دیگری»و « خود»، تقسی  فرهنگ ب  رویهرد

 شود.تبییح و تعریف می (4)«یفشار فرهنگ»

 هانوشتپی
و معطگوف بگ  تحکیگل  هگای متفگاوتگیگریه ج مجموع  آثار گوناگونی با (:Cultural studie) فرهنگی ( مطالعات1)

مطالعگات ( «پیشگگفتار»: 1334 )استوری، انتقادی اشهال و فرایندهای فرهنگی در جوامع معاصر و نودی  ب  معاصر اس .
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شگود کگ  بگ  آغگاز مگی 1949 ۀدهگنخس  با محوری  سگاختارگرایی فرانسگوی  یهردرو فرهنگی مدرن دو رویهرد دارد:

 قواعگد یگا قراردادهگای آن نیازمنگد  کگ  شگودیمهگا قکمگداد ای از رویگ ( مجموعگ تادبیّگاموج  آن، فرهنگ )از جمکگ  

ادبگی مارکسیسگتی در  یگۀنظر دیگر مطالعات فرهنگی، یهردرو چهرة شاخص ایح جریان اس . ،بارت روالن اند.توصیف

پی بازیابی و اکتشگاف فرهنگگ نظری  در  یحا بریتانیا بود ک  در آثار ریموند ویکیامو و ریچارد هوگارت تجکّی یافت  اس .

 نیو ر. : ؛ و49:1331 )کالر، آمدواال دیگر ب  چش  نمی ادبیّاتطبقۀ کارگری بودند ک  با همسان پنداریِ فرهنگ با  عامّ 

 (الدیحشرف

 .پگردازدمتفگاوت مگی چنگد فرهنگگبینافرهنگی، ب  مقایس  و رابط  بیح دو یگا  مطالعات (:cross cultural)ینافرهنگی( ب2)

اصطالن در آغاز ب  مطالعۀ تطبیقی بر پایۀ مطالعات  یحا عکوم اجتماعی مطرن شد. در 1939سال  از« بینافرهنگی»اصطالن 

معنگای ثانویگۀ تعگامالت  ،بگ  تگدریج امّگا؛ شد و تا چند ده  خاص عکوم اجتمگاعی بگودهای فرهنگی اطالق میآماری داده

 بینافرهنگی: مطالعات .الف تواند ب  یهی از موارد زیر اشاره داشت  باشد:می بینافرهنگی اصطالن فرهنگی ب  آن افووده شد.

 ینگوع .ارتباطات بینافرهنگی:ب پردازد.های متفاوت میهای مختکف در میان فرهنگب  بررسی، مقایس  و تحکیل زمین  ک 

هگای متفگاوت بگا یهگدیگر ارتبگاط پردازد ک  چگون  افرادی با فرهنگحوزه مطالعاتی اس  ک  ب  بررسی ایح موضوع می

 یگحا تریح بخ  مطالعات بینافرهنگی مطرن شد.بحث ارتباطات بینافرهنگی ب  عنوان برجست  1929از  بعد کنند.برقرار می

های تجگاری در رابطگ  بگا آگگاهی بینگافرهنگی کرد تمامی بخ ک  اقترا می شدنیجهان یدهفشار پدمسأل  پاسخی بود ب  

 زاده،)آقاگگل شگود.هگای مختکگف اطگالق مگیهایی با فرهنگ.ب  هرگون  تعامکی میان اعرای گروهج د.آموز  داده شون

1392 :13-11) 

و تگأثیرات آن بگر  -هگای فرهنگگی جگاییپسااستعماری بر جابگ  و نقد ی نظر (:postcolonial) پسااستعماری ( مطالعات3)

استعمارگران ب  وجود  ناخواه ب  دنبال تسکّ  و حاکمیّ یرات خواهایح تأث یراز متمرکو اس ؛ -های فردی و جمعی هویّ 

کنگد و مگی ی( بررسگnon-Eurocenteric) پسااسگتعماری ایگح مباحگث را از دیگدگاه نااروپگامحور و نقگد ی نظر آیند.می

همچنگان در جهگان و خاصّ  نظام ارزشی حگامی امرریالیسگ  را کگ   های استعمارگرتقدرو  طک  متجاوزِامرریالیس  توسع 

جایی فرهنگی پسااستعماری، فرایندها و تأثیرات جاب  و نقد ی نظر کشد.ای ب  پرس  می، ب  طور ریش فرماس حه غرب 

 کننگد...استعمارزده[ چگون  از هویّ  فرهنگگی خگود دفگاع مگیآوارگان ]دهد ک  دهد و نشان میرا مورد بررسی قرار می

 (231-239:1331 )برتنس، آیندهای سرشنا  ایح نظری  ب  شمار میچهرهبابا از و هُمی یدادوارد سع

 هردهای متفاوت و بعراً متناقری اس .یدارای معانی و رو ،(: ایح تعبیر مناقش  برانگیوGlobalizationشدن) ی( جهان1)

 ر. :) .انگگدن جهگگان و تبگگدیل آن بگگ  مهگگان واحگگد تعریگگف نمگگودهدرهگگ  فشگگردرابرتسگگون ایگگح تعبیگگر را بگگ  معنگگی 

 (31:1332،رابرتسون

فرهنگی، عناصری از فرهنگگ دیگگر را وام  ،ک  در جریان آن یروند (:cultural borrowingگیری فرهنگی)( وام1)

 (1292:2ج  ،1391)راسخ، گیرد.می

 )همگان: رهنگ مادی بگ  فرهنگگ غیگر مگادی اسگ فشار ف ،نظر جیمو ا.کوهیح ب  (:cultural thrust) یفرهنگ ( فشار4)

 اس . (2)ختگی فرهنگییو گس تهدید فرهنگیمقصود همان  ،در ایح جستار البتّ ( ک  113
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هنگام تما  فرهنگی، گروهی کگ  از نظرفرهنگگی خگود را  در (:cultural disintegration) یفرهنگ یختگی( گس2)

چنگیح رونگدی  یجگ نت .آنان را نابود یا دگرگون کنگد دارد فرهنگ گروه کوچهتر و خرده فرهنگ تال  دانند،مسک  می

های جدیدی از تجرب  سب  پیدای  شهل ،فرهنگی سکط  چند پاره شدن و یا غیرکارکردی شدن فرهنگ زیرسکط  اس .

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

 کتابنامه

 هاالف: کتا 
 .عکمی نشر ، چاپ اوّل، تهران:کاربردشناسی فرهنگ توصيفی تسليل گفتمان و (؛1392) فردو  ،زادهآقاگل .1

 نشگر اوّل، تهگران: چگاپ پاینگده، حسگیحترجمگۀ  ،عامّهفرهنگی دربار فرهنگ  مطالعات ؛(1334) جان ،استوری .2

 .آگ 

 .نشرمرکو (؛ دربارة فرهنگ، ترجم : حمید شاهرخ، چاپ اوّل، تهران:1349) .ا تی ،الی  .3

 .مرکو نشر ، تهران:دوّمعبا  مخبر، چاپ  ، ترجم :بر نظریه ادبی مدیدرآپيش(؛ 1334) ایگکتون، تری .1

 .ماهی نشر اوّل، تهران: چاپ ،ابوالقاسمی محمدرضا: ترجم  ،مبانی نظریة ادبی (؛1341) هانس ،برتنس .1

 کتاب آم . تهران: چاپ هفت ، ،فارسی ادبيّاتدر  هاآنهای ادبی و کاربرد نظریه (؛1333) عکی تسکیمی، .4

کمگال پگوالدی، چگاپ  ، ترجمۀای اجتماعی و فرهنگ جهانیهشدن تئوریجهانی(؛ 1332) ، رونالدرابرتسون .2

 ها.المککی گفتگوی تمدن، تهران: نشرثالث با همهاری مرکو بیحدوّم

 آزاد دانشگگاه ، چگاپ اوّل، جهگرم:کگد دوّمج، شناسی و علوم انسـانیفرهنگ جامعه(؛ 1391) ال ، کرام راسخ .3

 اسالمی واحد جهرم.

 المککگیتهران: تو  و مرکگو بگیح اکبر افسری، چاپ اوّل، ، ترجمۀفرهنگ و امپریاليسم (؛1332، ادوارد )سعید .9 

 .گفتگوی تمدنها

 .امیرکبیر :تهران اوّل، چاپ ساجدی، طهمورث ، ترجمۀتطبيقی ادبيّات ؛(1334) ایو ،شورل .19

تحقیقگات  پژوهشگهده ، تهگران:دوّم، چگاپ جام ملّی و تنـوّع فرهنگـیانس(؛ 1339) امیری، سیدرضگا صالحی .11

 استراتژی .

 .مرکو نشر ، تهران:دوّمفرزان  طاهری، چاپ  ترجمۀ ،ادبی نظریة(؛ 1331) جاناتان کالر، .12

مترجمگان، ویراسگت : حسگیح  گگروه ترجمگۀ ،ادبـی نقدنظریه و  درسنامه (؛1333) لبیهگانو جیل  کی  ،گریح .13

 .روزگار نشراوّل، تهران:  چاپ ،پاینده

 امورخارج . وزارت ، چاپ اوّل، تهران:فرهنگ استقالل و توسعه(؛ 1321) ، جوادمنصوری .11

عکمگی  :تهرانچاپ اوّل، ضیاء موحد و پرویو مهاجر،  ، ترجمۀادبيّات ةنظری (؛1323) . ول  رن  و آستیح وارن11

 فرهنگی.و 
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 هامجلّه : 

 مــدیریت و  مجموعــه مقــاالت، «ایریگگوی ناحیگگ فرهنگگی در برنامگگ  رویهگگرد» (؛1339) ، شگگهرامامیرانتخگابی .14

 ،تحقیقگات اسگتراتژی  پژوهشگهده صالحی امیری، چاپ اوّل، تهگران: ، ب  کوش  سیدرضاریزی فرهنگیبرنامه

 .291-219 صص

ی و گگو گفگ  .«گیتطبیقی و مطالعات فرهن ادبیّاتدرآمدی ساده و کوتاه بر» (؛1334رضا )انوشیروانی، عکی .12

 .www.farhangshenasi.ir رادیویی:

تطبيقی فرهنگستان زبـان  ادبيّاتنامة ویژه، «تطبیقی در ایران ادبیّاتضرورت » (؛1339) --------------. 13

 .33-4 ، صص(بهار) ،1/1 اوّل، اوّل، شمارة ة، دورو اد  فارسی

ــات نامــةویژه، «در ایگگران تطبیقگگی ادبیّگگاتشناسگگی آسگگی »(؛ 1339) --------------. 19 تطبيقــی نامــة  ادبيّ

 .11-32صص  (،2)پاییو پیاپی  2/1، دوّمدورة اوّل، شمارة  ،فرهنگستان زبان و اد  فارسی

هـای پـژوهش ةدوفصلنام، «تطبیقی از دیدگاه ناقدان عرب ادبیّاتآن سوی ماهی  » (؛1392وند، تورج )ینیز .29

 مذکور نمای  شده اس . ۀایح مقال  در سای  مجکّ فعالً چهیدة .ستربيت مدر دانشگاه تطبيقی، ادبيّات

 دوفصـلنامة ،«تطبیقگی ادبیّگاتهای بنیادیح نقدی ادوارد سعید بر چال های دیدگاه» (؛1392) ----------. 21

ه مگذکور نمایگ  شگد مجکّگۀایح مقالگ  در سگای   فعالً چهیدة .تربيت مدرس دانشگاه تطبيقی، ادبيّاتهای پژوهش

 اس .

ين دوّمـمجموعـه مقـاالت ، «تطبیقگی و روابگ  فرهنگگی ادبیّگات» (؛1392ساداتی نصرآبادی، عاطف  سادات ) .22
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 شد.

نقـد و  فصـلنامة ،«تطبیقگی ادبیّاتتحکیکی برچیستی و ماهیّ   -درآمدی توصیفی » (.1399) سیدی، سیدحسیح .23
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 1392، زمستان 12نامۀ ادبیّات تطبیقی، سال سوّم، شمارة / کاو 14
 

 
 
 

 1األدب ا ق رن وموضوع الثق  ة

 2و  تورج زحمين
 ايرانآداهبا، جامعة رازی، کرمانشاه، غة العربية و شارک يف قسم الل  أستاذ م

 ا لخمجص
بعتتتتب النيتتتا تأ، بالتتتتتر ا والتتتتتر  ر املتنيتتتادلأ واملقارنتتتتة الواقتتتتية لل  انتتت  الشتتتت لية وامل تتتت  نية  األدب املقتتتتارن، رأتتتتم رأ  العامتتتة و ت تتتت ال يهتتتتم  

بتتتأ األدب املقتتتارن والتقافتتتة، يةقتتتة  واييتتتة ديال تي يتتتة   هتتتر يف ن تتتا   ،يف ال اقتتت  فحستتت ل بتتتا نتتت ا التتتو    املعتتتريف ا يتتتة  قافيتتتة ديوامي يتتتةل
مر لتتة جييتتية  ف يلتت  ان يتتة التقافيتتة للشتتع ب و النيحتت ب بتتأ اليروييتتة واليراستتاي التقافيتتةل زد يلتت  ذلتتقا أن  األدب املقتتارن يعتتي  أداة لل قتت

التوتتت  ل التقتتتتايف ا تتت ال التعي ديتتتة و بيايتتتة للح تتتت ر النيو تتتال يف ستتتا ة التقافتتتة العامليتتتة و ل و الستتتت  ال التقافتتتة اةنستتتانية يف العةقتتتاي التقافيتتتة وآليتتتة
اتتتت ا ضتتتت ا دراستتتتاي اقتتتت ار التقتتتتايفل  ال  أن  متتتتا يهتتتتي د األدب املقتتتتارن واليراستتتتاي التقافيتتتتة املر ني تتتتة بتتتت  اتتتت  األ تتتترة التقافيتتتتة والتنيعيتتتتة للغتتتتربل 

تت  متتا الق ميتتة  لتتيف فقتت  ال يتت رب التعتتارف التقتتايف املع تتاة، بتتا يعتتت  آليتتة امل ضتت ل، التت   يستت    بالوقتتي مابعتتي ال  ل نيتتة، متتا آليتتاي الت س 
تتتااأ  تليتتتأ  االستتتع ار التقتتتايفملقتتتارن بتو يتتة التعامتتتا التقتتتايف و األم ياليتتة التقافيتتتةل يرمتتمل اتتت ا املقتتال  لتتت  دراستتتة يةقتتة األدب او  بايتنيارمهتتا اا 

 يف التقافةل

 اال صاالي، اليراساي التقافية، االستع ار التقايفلالتقافة و ألدب املقارن، ا الکل  ت ال مجل ل مجة:

 
 

 

                                                                                 

 91/97/9397  اريخ القني ل:    72/9/9397 ل  اريخ ال ص ل:1
 t_zinivand56@yahoo.com: لعو ان اةل  وينال 2


