
 

 
 سردبیرگفتار 

 (7: 3100، نقل از انوشيروانی، به3ما هرگز خودمان را نخواهيم شناخت، اگر نقط خودمان را بشناسيم )برونتير

ام و هرزمان که آن را برای دانشجویان در  ادبيّات تطبيقوی  ( اندیشيده3096-3050بارها در این سخن برونتير )

برنود. از  اند و چنين پدیدار بود کوه از آن لوذّت موی   ام، باشور و اشتياق وانری آن را یادداشت کردهبازگو کرده

( 176: 3170)نصور،  « ی، بيش از هرچيز نيازمند حکموت اسوت.  جهان امروز»نظرگاه این عبارت حکيمانه گویی 

معروف است، امری حياتی، امّا مسوتلزم شوناخت   « 2معرفة النفس »بينی اسالمی به شناخت خود یا آنچه  در جهان

هوای نرهنگوی   هوا و کاسوتی  های دیگر، ما را از تواناییاست؛ درحقيقت، آگاهی و شناخت از نرهنگ« دیگری»

بخشد و از سوی دیگور، شوناخت دیگوران، موجوب دوسوتی، مهورورزی و       ، آگاهی و بيداری میخود و دیگران

هموه سوال، بوازگوکردن ایون     شود؛ امّا پوس از ایون  های نرهنگی و تمدّنی میکاستن از تعصّبات و خودبرترببينی

و « خود»نه چگو« دیگری»و « خود»کند که آن عبارت، پرسش ساده امّا کليدی دیگری برای مخاطب مطرح می

 است. « انسان»یقين، آن خود و دیگری، همان است؟ به« دیگری»

توان یکوی از  دهد که بگویيم: ادبيّات تطبيقی را میطرح پرسش یادشده، ذهن ما را به بيان این عبارت، سوق می

د یوا ابعوادی از   هر منظومه، معرنتی را که بوه بررسوی انسوان یوا ب عو     »دانست؛ زیرا « شناسیانسان»های مکمّل دانش

شناسوی انوواع   شناسوی ناميود. انسوان   تووان انسوان  پوردازد، موی  ها میوجود انسان و یا گروه و قشر خاصّی از انسان

 (36: 3170)رجبی، « شوند.لحاظ روش یا نوع نگرش از یکدیگر متمایز میمختلف و متنوّعی دارد که به

که ادبيّات امروز موا بوا آن در    -ای نيست مایههای سطحی و بیبه هرحال، آرمان و بنياد ادبيّات تطبيقی، پژوهش

تورین و  ؛ بلکوه شوناخت واقعوی انسوان و احتورام بوه کراموت و منزلوت انسوانی، پنهوانی          -نزاع و کشمکش اسوت 

ترین هدنی است که ادبيّات تطبيقی از آغاز تاکنون در پی بيان و ترویج آن بووده اسوت؛ امّوا ایون خوود و       جدّی

همان انسانی که ادبيّات تطبيقی در پی طرح گفتمان دیالکتيک ميان ایشان است، بایسوته اسوت کوه از    دیگری یا 

دور باشود و چوه   رنج استعمار، استبداد، استثمار، ناسيوناليسوم، ناشيسوم، ليبراليسوم، اومانيسوم، کاپيتاليسوم و... بوه      

عدّد نرهنگی، در صلح، آراموش، دوسوتی و   ها باوجود تکثّر و تشهری که انسانشورانگيز است تصوّر آن آرمان

سر ببرند و جنگ و نزاع ازميان ایشان رخت بندد؛ بنوابراین گوویی تموام ادبيّوات تطبيقوی، حکایوت       مهرورزی به

 سخن است: همين دو بيت معروف سعدی شيرین
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