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Abstract 
After two decades, the challenge of theory-phobia and theory-ism has, for 
some, entered a discourse that can be called the ‘critical discourse’ of 
comparative studies of Persian poetics. This discourse challenges 
comparative studies of the heterogeneous Persian and Western literatures 
and through the essential and foundational rejection of these studies, 
attempts to deny their existence and essence. Some Western scholars regard 
other literatures as a propelling force that can fill in the void of contemporary 
literary theory. Others from the East consider such studies to be an 
opportunity to regain a lost literary-theoretical identity and thus return to 
the global literary discourse. Even though the critical discourse intends to 
deny comparative theoretical studies in an imbalanced way, it, nonetheless, 
puts forward some points which are required for such studies to be done, 
and highlights the explication of a special set of instructions for dialogue 
among heterogeneous literary theories. Pursuing this aim, the present paper 
adopts a descriptive-analytical method in order to critically present and 
develop the main principles of Shunqing’s Variation Theory. What he 
establishes as the four main principles of dialogue – discursive 
independence, discursive equality, mutual elucidation, and the search for a 
common ground while maintaining difference as well as the mutual 
complements of variability among heterogeneous literary theories – contain 
a set of practical instructions that can introduce comparative poetics to a 
new phase of dialogue.   
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
The ‘critical discourse’ arising from the discursive conflict between 
theory-phobia and theory-ism not only disapproves of applying Western 
literary theories to Persian literary texts but also questions the 
methodology and results of such research studies. In this approach 
there seems to be a misunderstanding of both the concept of literary 
theory and the process of theorization, with a very strict definition of 
literary theory being stressed, regardless of the historical process of 
theorization, and synchronic and diachronic dialogues among literary 
theories and cultures. However, it is clear that different examples of 
Western and Eastern literary theories reveal different qualities of world 
literature. Because of the cultural origins of theories from the West and 
the East such a dialogue cannot be easily established and a framework 
should be developed to prepare the ground for the realization of such 
dialogues. 
 
2. Theoretical Framework 
The present study draws on Shunqing’s research study “The discourse of 
literary theory and the dialogue between Western and Chinese literary 
theories” where he discusses the dialogue among heterogeneous 
literary theories at both micro and macro levels. At the macro level, the 
relationship among heterogeneous literary theories is the focus of 
attention, while at the micro level the major ways in which 
heterogeneous literary theories are related have been examined. 
 
3. Methodology 
The present article adopts a descriptive-analytical method to introduce, 
develop and criticize the principles of dialogue among heterogeneous 
literary theories put forward in Shunqing’s article. 
 
4. Findings 
In the present paper, the main components of dialogue among 
heterogeneous theories have been redefined and the concept of literary 
theory, indigenous theory, the objective and means of dialogue and the 
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equivalents considered for “theory” in different languages have been 
discussed. Other than languages belonging to the same family as French 
and English, only a few languages, such as Mandarin Chinese and Indian, 
have an exact equivalent, rooted in their own language, for ‘theory’. In 
the equivalents produced for this term in Persian, literary theory is 
dominated by the Western paradigm of the concept of scientific theory 
and most lexicographers find these equivalents inadequate and not 
quite exact. The purpose of dialogue among heterogeneous literary 
theories is to enable different theories to identify their own 
philosophical background, theoretical nature, presuppositions and 
principles and those of other theories as well so that they may develop 
and even combine with other theories. Shunqing stresses the principle 
of “discursive independence” as the most important principle of 
dialogue. However, what seems to be of greater importance is the 
necessity of developing the main signifier of theoretical identity and the 
“indigenous self-discourse system” as a participant in the dialogue. Yet, 
Shunqing disregards the quantity and quality of the independence. The 
relativity of the principle of independence contributes to the 
development of dialogues, which can empower contemporary, 
indigenous literary theories and prevent the marginalization of some 
theories. Discursive equality in dialogues can create equal opportunities 
and commitments. It presupposes equal status for heterogeneous 
literary theories and finds any heterogeneity to be the result of their 
epistemological and methodological differences. The principle of mutual 
elucidation pushes aside all one-sided interpretations and 
presuppositions and emphasizes understanding and explains differences 
and distinctions among different sides. The principle of “the search for a 
common ground while maintaining differences” is based on dialogue 
rather than monologue, and highlights distinctions more than 
differences. “The mutual complements of variability” provides for 
displays of global culture with an open, all-inclusive attitude so that the 
gaps in contemporary literary theory is filled in based on distinctions.  
 
5. Conclusion 
The literary-cultural interactions indicate that the 21st century is the era 
of dialogue among different cultures and, thus, in line with the 
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development of the global culture we should formulate our strategies to 
make dialogue possible and also try to universalize our literary theories 
while embracing other literary theories. This seems to be the only way 
to deal with the indigenous ‘aphasia’ and the hegemony of Western 
literary theory and recreate our own system of literary theory.   
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 چکیده
تواا  از ن  بوا است که مینی شدهباوری پس از دو دهه، نزد برخی وارد گفتماهراسی و نظریهچالش نظریه

مطالعات تطبیقی باطیقوای اارسوی یواد کوردن ایوم گفتموا ، مطالعوات تطبیقوی « گفتما  انتفادی»نام 
بنوایی ایوم سم و  کاشد با نفی ماهای و مکشد و میهای نامتجانس اارسی و غرب را به چالش میادبیات
عنواا  یون نیوروی  ها بهها به دیگر ادبیاتی از غربیت ننها را انکار کندن برخها، ماجادیت و ماهیپژوهش

 هوا را ارصوتیها نیوز ایوم پژوهشادبی معاصر را پُرکندن شرسی هتااند شکاف نظرینگرند که میمحرکه می
دانندن هرچنود گفتموا  جهانی میی راته و برگشت به گفتما  ادبدستنظری از وبرای ک ب هایت ادبی

است ولی با ایم حال ماارد مواجهی  های تطبیقی نظریمعتدل درصدد نفی پژوهشای ناانتفادی به شیاه
 اسوت و رورورت تبیویم یون هوایی بای وتهکند که تاجه به ننها برای انجام چنیم پژوهشنیز طرح می

دهودن هم وا بوا ایوم هودف ایوم های ادبی نامتجانس را نشوا  مینظریه دستارالعمل ویژه برای دیالاگ
کینگ را نقود و آ های نامتجوانس شوو انتقادی، اصال اساسی دیوالاگ نظریوهیکرد تاصیفیبا رو پژوهش
چه ایشا  به عناا  چهار اصل اساسی دیالاگ و استقالل گفتما ، برابری گفتما ، ایضواح دهدن ننب ط می

نواهمگانی میوا   ههوای دوجانبوجای نقوا  اشوتراب بوا حفوا تموایز و مکملودوجانبه و اصل ج وت
تاانود اسوت کوه باطیقوای تطبیقوی را میکند، دستارالعملی کاربردیهای ادبی نامتجانس ورع میهنظری

 نای از دیالاگ سازدتازه هوارد مرحل
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 مقدمه -1

انود  هوای متتلفوی متو بر بادهشوا  از پارادای های ادبوی معاصور در حیوات تکواملیهنظری

های اجتمواعی و انتقوادی، نظریوه ه، نظریونقوالب صونعتیهایی مانند علام طبیعی، اپارادای 

ای اراوانوی مااجوه هوهای ادبوی در غورب، بوا چالشن تکامل نظریوهو غیره گراسیاسی باات

استن در شکل گراته« هاجنگ نظریه»و « ئاریتننتی »هایی مانند که جریا است  چنانباده

ادبوی  هو امکوا  یوا امتنواع نظریو هراسویهباوری و نظریایرا  نیز نزاع گفتمانی میا  نظریوه

شا  را در متا  است که نه تنها کارب تشده -ادیبیشتر انتف-اارسی، وارد گفتما  انتقادی 

های ادبی نامتجوانس های تطبیقی میا  نظریهپژوهش بلکه گاهی داند اارسی نامتناسب می

 نگردنانکار می هشناسانه به دیدرا در پاششی نسیب -اارسی و غرب-

سرارداد  مبنای تطبیو  تی و ایدئالاژین ایم گفتما ، اغلب با هدفمعدود هاادارا  سن 

گیرنودن ها را به سُتره میت، روش و نتایج ایم پژوهشادبی اارسی و غرب، ماهی ها  نظریمی

ا  چند باید از ناع ارانقد پنداشت، ولی واسعیت ایم است کوه سوتنها را هرااکنیایم چالش

 هکووه دغدغوونن های یوون نقود راسووتیم اسووت و بوویش ازز مؤلفووهئ، کمتوور حووانتشوویمتنود و 

ایم دسوته از  پردازانه داشته باشند، درصدد طعنه و نفی مبنا و ماهیتشناسانه و نظریهروش

تمرکز ننها بر ایم مطلب ت کید دارد که تشابه و چوه ب وا هور نواع  ها ه تندن عمدهپژوهش

انگارانه لاحانه و سوادههوا سوادهریتی جانب اارسی ایوم پژوهشتا -تقدم و ابرگذاری نظری

تناظری مایل بوه ازن م  هادبی غرب با ناعی مطالع هاست، و ایم ادعاها پس از نشنایی با نظری

صدد ررب نواعی سازی، دراند و با تراند سادهدهادبی غرب پدیدنم هخادکرد  مفاهی  نظری

پردازی ادبوی در مفهوام معاصور مصوداسی از نظریوه اند  چراکه در زبا  اارسویهایت جعلی

رسد اینها تنهوا اندن به نظر میها مبتال به بداهمی و بدروشیوجاد ندارد  بنابرایم ایم تطبی 

ن  از سای دیگرا  را اموری ناسیانالی وتی  هدانند و داعیادبی می هغرب را برخاردار از نظری

پردازی و مفهوامم ادبوی، اراینود نظریوه هفهام نظریپندارندن ناعی بداهمی از مو گفتمانی می

ها مندرج اسوت کوه بودو  تاجوه بوه گفتموا  مَضی م نظریه در تحلیل و تف یر ایم گزارش

پردازی را اراینودی نهوادی، نکادمیون، معاصور و البتوه غربوی پردازی، نظریوهتاریتی نظریه

 اعتنایندن ها بیرهنگادبی و ا هزمانی نظریدانند و به دیالاگ درزمانی و ه می
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شاد و بوه است که م تندات مکتاب ن  از نتم باستا  نغاز میادبی غرب حرکتی هنظری

های ادبی، علمی و ارهنگوی باید از پایتتتادبی اارسی نیز می هرسدن نظریغرب امروزی می

 معاصر پیاند بتاردن  هایرا ، در طی اعصار متتلف نغاز شاد و به ادبیات و نظری

محار و کارب وت اارسی با نفی و نقد نبوار پژوهشوی نظریوه ادبی هتما  انتفادی نظریگف

سوازی ها رومم سادهاند که ایم کارب وتهای ادبی غرب بر متا  ادبی اارسی، مدعینظریه

شادن برای ایوم منظوار راتم لذت ادبی میادبی غرب، منجر به تقلیل و ازبیم هتعمدی نظری

را نیوز منکور « بنیوادی عمولم نقود -نظریوه»تس، گاهی حتوی رمم تمثیل تتت پروکروس

 هاست که کارب وت یون نظریوگانه اتهامات در ایم تصار نهفتهشاندن مشکل اساسی ایممی

کوه نوه حالیشناخت و ارزیابی کل متم است  در شناسی،مثابه ماهیتادبی روی ین متم به

 دنچنیم مدعایی ندارن ادبی و نه کاربرا  نظریه هنظری

باسوتانی و کالسوین اارسوی نیوز  هپردازانکشف و تف یر ذخایر نظری و نظریه هدر زمین

شوا  بوه تنهایوت ذهنی -شودهنوه مدو -اد انگاشتم نرشیا ادبی و نقدی ماجاغلب با ناچیز

ها و نقدهای بالغی کالسوین ای از تذکرهمقاالتی از بیا ، بدیع، معانی، عروض و ساایه و پاره

ادبی مؤبر واسع شاند  ولی تاسوف  هبندی نظریتاانند در ارمالهرچند اینها می شادنخت  می

تاا  ننها را در گفتموا  هنجارهوای نظوری کوه ستتی میاهمی بیش نی ت و بهدرننها ساءم

ای ایم مقواالت، متفواوت پردازی است، گنجاندن نقش روساختی، ابزاری و گزارهاساس نظریه

استن مقطعوی و متییربواد  ایوم مفواهی   بامی هر ژراای نظریاز هنجارهای نظری م لط ب

شوادن هنجارهوای نظوری ادبی می هساخت نظریاست که مانع سرارگراتم ننها در ژرف نقصی

مورده « مقواالت»اندن بنابرایم، های تاریتی و ارهنگی عمی م درزمانی و همزمانیدارای ریشه

 محارندنزنده و دیالاگ« هنجارها»و 

قوال معنوا و انت های مانند چی تی و نحواادبی بامی، مفاهی  ریشه های نظری نظریهنجاره

نبواد  دانوش در گذشوته، تنهوا در ایدر معناست که بنا بوه جزیره غیره ت بیر باات و زمینه و

بوامی را در  هتاانی  هنجارهای نظری مارد نیاز نظریومتا  نظری و ادبی حیات ندارد، بلکه می

 که در گذشته مباحث عل  منط  به مدد دستار زبا  نمدن بیابی ، چنان مجاور هایحازه

های باسوتانی و کالسوین پردازی ادبی و کشف نظریوهبه ایم ترتیب، باور به امکا  نظریه

ادبی غرب و شرق،  هارض ایم ناشتار است و البته وارح است که مصادی  نظریپیشاارسی 

ین از ننهوا  دهد و بدو  هرت جها  را به ما نشا  میین ماهیتم متفاوتم بتشی از ادبیا هر
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ادبوی اسوت، اموا  هنظریو هادبیات جها ، چیزی ک  خااهد داشتن بنابرایم دیالاگ تنها نیند

های نامتجانس منش  و خاستگاه تمدنی و ارهنگی متفاوتی دارند که دیالاگ را دشواار نظریه

های ادبوی و تطبیقوی نظریوه هرومم مطالعو رو، ما نیاز به چارچابی داری  کهسازدن ازیممی

 دیالاگ میا  ننها را تاصیف، مهیا و تنظی  سازدن هادبیات نامتجانس، شرایط و زمین

دیگری در اینجا منظار است، ایم  هچه بیش از هر مؤلفادبی نامتجانس چی ت؟ نن هنظری

س، اجوزاء و های ادبوی نامتجواناست که رمم تفاوت در تاریخ، زبوا  و ارهنوگ، در نظریوه

دیگر اه  و کارب ت یک انی نداردن برای مثوال  همفاهی  متناسب و متناظر هر نظریه با نظری

ادبوی غورب  هدسیقاً هموا  چیوزی نی وت کوه در نظریو« اه  معنا» ،ادبی شرسی هدر نظری

گراتم تشابه و تجوانس بور تیوایر و ادبی نامتجانس رمم مفروض هاستن بنابرایم نظرینمده

های ادبوی رو، دیوالاگ نظریوهازیوم نهای ادبوی تاجوه دارداهی  منودرج در نظریوهتمایز مف

، هان از دیود نظورینامتجانس یعنی دیالاگ سرشت، ترکیب و خصاصیات مفاهی  ایم نظریه

ت خایش یا در معیارهای نظری، متجانس یوا نامتجوانس ادبی در کلی هممکم است دو نظری

های ادبوی بوامی میا  نظریه تجانس همیشهکه ایم عدم ت مل ایم استسابل هباشند ولی نکت

هوای ادبی خاص نیز روی بدهد و حالت هتااند در درو  ین نظریبامی نی ت، بلکه میو غیر

واحد از علل متفاوتن ناهم وانی  همتتلفی پدید نیدن همانند تناع اجزاء یا محصال و یا نتیج

پوذیری یوا هوا، ترکیبفواوت و تنواع حالتتاانود ناشوی از تهای ادبی نامتجوانس، مینظریه

ای، تفواوت ارهنگوی، تفواوت ای، تفواوت زمینوهگریزی، تاا  تاریحی، غنای حااظهترکیب

 تاریتی، تفاوت مراتبی، تفاوت در عاامل پدیدنورنده، تفاوت مکانی می باشدن 

های نظوری موذهبی، بور اضوای شوناختی و دیوالاگ میوا  سوامانه -هرچند اضای سیاسی

موذهبی و  -گیری از رویکردهوای صورااً سیاسویتاا  با ااصولهامتجانس ت بیرگذار است، اما مین

ها و تمایزهای سرشتی و تالش برای اه  ننها نواعی اتتاذ رویکردهای ارهنگی و تمرکز بر تفاوت

 سازنده ترتیب دادن دیالاگ

اسوت  ایاست مقالهدههای نامتجانس به چاپ رسیدیالاگ نظریه ههایی که در حازاز پژوهش

«ن ادبوی چویم هادبوی غورب و نظریو هادبی چینی و دیالاگ میا  نظریو هگفتما  نظری»با عناا  

از دانشوگاه سویچاا   1کینگچینوی، شوآ  هسال 56پرداز ایم تحقی ، پژوهشگر و نظریه هنای ند

جوا ی داردن از ننادبی بامی و ادبیات و باطیقای تطبیق هنظری هاست که تحقیقات متعددی در زمین

                                                           
1. Shunqing 
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 -های نامتجوانس و باطیقوای تطبیقویدیالاگ میا  نظریه-ش شده در ایم پژوهکه مشکل طرح

رومم معراوی و انتقوال  تواصدد اسوت ادبی ما نیز است، ایم ناشتار در مشکل گفتما  مطالعات

 بوه نقود و ب وط ن  باوردازد و دسوتارالعمل ن وبتاً ،های نامتجانساصال اساسی دیالاگ نظریه

 سبیل مطالعات در زبا  اارسی اراه  کندنمن جمی برای ایم

 
 پژوهش هپیشین -1-1

هوای گذشته پژوهشگرا  زیادی در شرق و غورب بوه اهمیوت دیوالاگ میوا  ادبیات هطی ده
بووا  ها در تالوود علوو  موودر دیووالاگ تموود در کتوواب  1بووالانوودن نرو بردهنامتجووانس پی

های چینی، هنودی، دیالاگ تمد  هتاریخ، نقش برج ت کشید  مفهام اروپامحاری درچالشبه
الاگ دیوهو  در کتواب  2دهدن امرمد دالموایرعربی و مصر باستا  را در تالد عل  مدر  نشا  می

رشد، گاته، حااا، سروش، گوادامر و االت اساسی ابمؤبا طرح س ها: برخی صداهای نمانهتمد 

توریم دانودن اموا مرتبطها میالاگ میوا  تمود دی همهاتما گاندی را به عناا  الگاهای برج ت
های اصلی دیالاگ است که تعدادی از رویه (1995)کینگ شآ  هحارر، رسال هل پژوهش به م 

نیز دو اصل و  (2003a) 1و ژی 3کینگچینی را نورده و پژوهش شآ  هادبی غرب و نظری هنظری
نیز روی الگاهوای  (2002) 6و گا هچهار روش را برای هدایت و پژوهش در ایم زمینه طرح کرد

باطیقوای تطبیقوی را بررسوی  استن برخی نیوزمتجانس تمرکز کردههای ناترکیبی میا  نظریه

 هارهنگی دربوارباطیقوای تطبیقوی: ناشوتاری میوا »در  (1990) 5اند، از جمله ارل ماینرکرده
ن بت به نقد ادبی غربی پیکربندی باطیقای تطبیقی: سه رویکرد »در  7  کای«های ادبینظریه

پردازی باطیقوای ارل ماینر  باطیقوای تطبیقوی و نظریوه»در  (2014) 8  نینگ وانگ«و چینی
باطیقای تطبیقی معاصر: بدو  خاورمیانوه جهوانی »در  (2015) و دیگرا    میرزابابازاده«جهانی
ای در عوهشناسوی ادبوی هنود و غورب: مطاله تی»بوا عنواا   (2000) 9پانودا هو مقال« نی ت

 «نباطیقای تطبیقی

                                                           
1. Bala 
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ای از ننهوا اهرسوت های ن بتاً مرتبط دیگری نیز وجاد دارد که در ادامه پارهبرخی پژوهش
ادبوی و وجوه کارب وتی و عملوی  هنمازش نکادمین نقد و نظری هل ای که به م شادن دستهمی

ی برای نمازش نقد روشی اران ا»در  (1918) 1از جمله چارلز س تره  اندها تاجه داشتهنظریه

در  (2009)  پاینوده «ادبوی هدر موارد نموازش نظریو» هدر مقال (1994) 2  گرشام مایرز«ادبی
در  (2010) 3  ایوا  بارنواد«نمازش نقد ادبی بوه دانشوجایا  ایرانوی  برخوی ماانوع ارهنگوی»
در  (2012) 1و جویم متی ویم« غربوی در ایواالت متحودههای نموازش ادبیوات غیردشااری»
مکوا  نمیوزش بعضی دیگر ا«ن های ن ادبی در سطح تحصیالت تکمیلی: نقش و چالش هینظر»

بوه سوای »در  (1977) 6اند از جمله جین واین لیوابامی را بررسی کردههای بامی و غیرنظریه

ها از انتقال و واردات دانش و نظریه هل ای ه  به م عده«ن های ادبی چیم و غربترکیب نظریه
  رابورت جوین «سوفر نظریوه»در  (1983) 5اندن ماننود ادوارد سوعیدپرداخته منظرهای متتلف

و  7  و مجماعووه مقوواالت ارزشوومند گاوشووکا«نووانوری و انتقووال دانووش»در  (2010)هاولمووت 
 ن (2016) 8پیاتروا کی

مطالعات باطیقای تطبیقوی و  هدر زبا  اارسی، هرچند پژوهش مبتکرانه و م تقیمی دربار

بویش برخوی متوا  واسوت  ولوی ک نشده های نامتجوانس منتشورا و نظریوههدیالاگ ادبیات
شناسوانه، اند که البته در پاشش نسیبادبی داشته هنقد و نظری ههای مرتبطی را در حازدغدغه

 ن(1)اندها حرکت کردهها و هندیگاهی خالف چینی
ادبوی، ایوم  هنظریو هندهای ادبی نامتجانس و نیرو و با تاجه به مشکل دیالاگ نظریهایماز 

های انتقادی رمم معرای و انتقال اصوال اساسوی دیوالاگ نظریوه -ناشتار با رویکرد تاصیفی

له در  تر م وپردازد و با بررسی دسی ایشا  می هکینگ، به ب ط و نقد مقالادبی نامتجانس شآ 
ایوم ناشوتار بورای  دهدن برای تحق  ایم نظوام،ه میئمندتر ن  را ارانمای بامی به شکلی نظام

ادبی شرق و غرب سائل به گفتما  و نگواه گفتموانی م وتقل اسوت کوه نواگزیر اصوالی  هنظری
کند که متناسب بوا مشوارکا  گفتموا  و را بر ایم دیالاگ گفتمانی طرح می بنیادیم و راتاری
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 هریوادبیات جهوانی و نظ ههای متعدد در حازسصد راستیم دیالاگ استن باور به وجاد گفتما 
« نوزاع گفتموانی»نوه در ادبی  هادبی، منطب  با ایم اصل ماراعه است که ارایند تکایم نظری

 هبنابرایم برخالف کشمکش گفتمانی مطورح در نظریو استننهفته« دیالاگ گفتمانی»بلکه در 

ادبی جهانی، موا دیوالاگ گفتموانی را در مرکوز سورار  ها و مااه، با تاجه به استضای نظریئالکال
ادبوی شورق و غورب در دو صوارت مواکرو و  هکینگ دیالاگ گفتمانی میا  نظریای ن شآ داده

سطح ماکرو، شامل اصال اساسوی ارتبوا  میوا   (نShunqing, 2008 : 3) کندمیکرو تبییم می
، گفتما ، سی وت  گفتموا ، حوس گفتموا  هجمله نظریهای ادبیات نامتجانس استن از نظریه

، اصول اسوتقالل گفتموا  د گفتمانی و غیرهن در جزئیات ایم سطح،ارهنگی، سااع هروش اندیش

جانبوه و اصول ج وتجای معیارهوای مشوترب بوا حفوا اصل برابری گفتما ، اصل تف یر دو
هوا اسوتتراج و تااند از دل اینها و سوایر پژوهشها وجاد دارد که البته اصال دیگری میتفاوت

های ارتبوا  میوا  شویاه ههوای اصولی و اولیوارااه گرددن سطح میکرو، به رویکردهوا و حالت
 های ادبی نامتجانس اشاره دارد که در ناشتاری دیگر مارد بحث سرار خااهد گراتننظریه

 
 نامتجانس ادبی هاینظریه دیالوگ اصلی اجزای -2

کینگ در ایوم شناسی، بحث تعاریف بر دیگر مباحث تقدم طرح دارد، شوآ اگرچه از نظر روش
اسوت  جا که ایم ناشتار به ناعی اتح باب ایوم بحوث در اارسینن کند  ولی ازمیزمینه بحث ن

های نامتجانس را بوازتعریف بنا بر اولایت و محدودیت اضای مقاله، اجزای اصلی دیالاگ نظریه
بامی، هدف و ابزار دیوالاگن بتشوی از اخوتالف  هویژه مفهام نظریه، نظریکنی ، بهو تبییم می

های نامتجانس، به تفاوت اهو  و تحدیود و توداخل تعریوف اراع دیالاگ نظریهها در مدیدگاه

دهد که رسید  بوه تعریفی بشر نشا  می هکه تجربگردد  چراا  از ایم مفاهی  برمینظرصاحب
ویژه در تعریفی جامع و مانع، منطب  با معیارهای تعریف منطقی، با تاجه به ماراع مطالعه بوه

تاا  ادعای تعدد تعریف به تعوداد راحتی میالاصال نی ت و بها  سهلعلام ان انی چند هحاز
نظرا  را پذیرات  اما از لحاظ نظری، شر  اصلی دیالاگ داشتم چوارچاب هماهنوگ و صاحب

رسد بیا  وجه ااتراق و تمایز ایم مفاهی  در نیل به ایوم واحد است، که به نظر می هتعاریف پای

تواا  در ایم تفاوت و تناع تعریفی در خصاص ایم مفواهی  را میمقصاد راهگشاتر باشدن دلیل 
 عاامل زیر خالصه کرد: 

جانبوه را هموه هایوم مفواهی  کوه احاطو هتاریتی، ارهنگی و زبانی عظی  و پیچیود هگ تر-1
 نمایدن ناممکم می
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 کنندن هایی که معراا  در ن  تنفس میها و پارادای اختالف و تناع گفتما -2

زبانی ایم مفواهی  کوه تطواب  ننهوا را بوا زبانی و برو و تناع مصداسی و عینی درو  اختالف-3
 کشدن انتزاعی و تعریفی ایم مفاهی  به چالش می هحاز

ای از ماهیوت به هر ترتیب اارغ از تکثر تعریفی ایم عناصر که هور یون بوه نحوای گاشوه
نظور تعریفوی از بوه یون اتفواق دهود، رسوید ادبی جهانی را به موا نشوا  می هادبیات و نظری

 های دیالاگ استن بای ته
 

 ادبی هنظری -2-1

ها در گفتموا  تاا  اهمی ن بی از ماسعیت و ماجادیوت دیگور نظریوهاز نقا  عزیمتی که می
اسوتن  تئواری هها برای واژها و زبا گزینی دیگر ادبیاتتاجه به معادل ،ادبی حاصل کرد هنظری

روشونی سابول اسوتنبا  های اارسی دو نکته بهتئاری و تعریف ارهنگگزینی مدخل در معادل
است  نت ت اسوتیالی پوارادای  غربوی مفهوام تئواری در زبوا  علموی  و دیگور، ناب وندگی 

خانااده بوا هایی که ه نگارا ن بجز زبا های عربی و اارسی برای تئاری در ذهم ارهنگمعادل

هایی از سبیل چینوی مانوداریم، هنودی، مجارسوتانی، با اند، معدود ززبا  اران ای و انگلی ی
رای تئواری هایی بای، مائاری، میالی، تاگالاب، تایلندی و ویتنامی معادلای لندی، ژاپنی، کره
ن مابقی همه معادل نوایی تئاری اران ای یا بئاری انگلی وی (2)شا  دارددارند که ریشه در زبان

-انودن بعود از ایوم دو کلموه ها انتتاب کردهیا یکی از معادلرا یا به عناا  تنها معادل مناسب 
اسوتن هوای دیگور داشتهگزینی را در زبا بیشتریم معوادل« نظریه»اصطالح  -تئاری و بئاری

ها عالوه بر اارسی و عربی عبارتند از: نذربایجانی، پشتا، تاجیکی، ترکوی، اردو، ایم گروه از زبا 
 ن  (3)اوییاری و ازبکی

اسوت  مانی گفتما  تئاری غربیکاای نشانگر هژ ههای اصطالح تئاری به اندازگزینیمعادل
ها نظیر چینی و هندی طی سرو  متو خر تحوت تو بیر اسوتعمار و اسوتثمار که دیگر تمد چرا

بازیوابی هایوت  ها بهاخیر است که ایم تمد  هاند و طی دو دهپریشی ارهنگی بادهدچار زبا 

مشابه غورب در دیگور « تئاری»اندن بنابرایم انتظار ظهار شا  برنمدهراتهادبی و نظری از دست
 ارهنگی و نگاهی ارهنگی نی تن هها چندا  منطب  با منط  تاسعزبا 

ها در تون رشوتهاگر تعاریف نظریه را در علام تجربی، ان انی و اجتماعی، در سیواس بوا تن
ب وا بوه ایوم کوه چه طاریبرخاردار است  به نظر بیاوری  خااهی  دید که از گاناگانی اراوانی

نتیجه برسی  که تعریف منطقی جامع و مانع از نظریه ممکم نی ت و نواگزیر بایود بوه وصوف 
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اسوت بلکوه تواریتی و ارهنگوی  ایتعریف شادن بنابرایم، نظریه نه تنها امری ماراعی و رشته
های متتلفوی ی متتلف، شاهد وصوفارهنگ -های تاریتیها و دورهنیز استن بنابرایم در حازه

کوه در رو بورای اینف تعریوف شوادن از ایومباید متناسب با ن  نماد، به وصوای  که میاز نظریه

علموی، بورای  ههای نظریمؤلفه هادبی بمانی ، در سیاس با اه  رایج نظریه و سلط هدیالاگ نظری
علموی -مفهوام منطقوی  -الف: گیری ادبی و مصادی  ن  حداسل سه سطح را در نظر می هنظری

مفهام ماسع نظریهن با تاسل به ایم سوه سوطح نموادی  -ج ، مفهام مضی  نظریه -بنظریه  
مفهوام معاصور نظریوه  هادبی اارسوی و سولط هتاا  از گفتما  امتناع نظریراحتی مینظریه به

 بیرو  شد، و اضایی برای دیالاگ یااتن 

 
 بومیادبی بومی و غیر هنظری -2-2

 توراوش درو  ،ادبی بوامی هتریم خصاصیت نظریمفهام بامی، مه  هرغ  تشتت نراء دربارعلی
های تاریتی متتلف، با تاجه به نیازها ادبی ن  است  یعنی چنیم نظریاتی طی دوره -ال فی-

ن بنوابرایم اندکل گراته و تصوحیح و تنظوی  شودهعلام مجاور ش هو مااجهه با نبار ادبی و تاسع

وجوه هیچبامی بوه هازگاری و پایایی بیشتری با متا  ادبی ین بام داردن البته نظریتناسب و س
بامی نی ت  بلکه بحوث های غیرمتضاد و متقابل با نظریهها و مُناایم ت بیرپذیری از دیگر نظریه

ادبوی،  -ها کوامالً منطبو  بوا ماهیوت عموامیم یریها و ه مد نظر است و هم انی« تمایز»
تلفیو  و ترکیوب ی و ادبیات استن بنابرایم رویکرد منتتوب در مااجهوه بوا ادبیوات، ادب هنظری
اسوت، پوس مفهوام نامتجوانس در ت و حقیقت ابر ادبیبامی با غیربامی برای اه  ماهی هنظری

 هرو، نظریوای ایم مفهامن از ایمناعی مترادف با متمایز است تا دیگر معانی شبکه ایم ناشتار به
است که در ین بام ادبی در مااجهه با متا  ادبی بامی برای اه  ادبیات  ایظریهادبی بامی، ن
ادبی، نبار ادبی، نارینشگری ادبی و نقد ادبوی بوامی  هاست و ت بیر متقابل نظریشده بامی خل 
 دهدنمی ه  نشا  به را ن بت

 
 نامتجانس ادبی هاینظریه دیالوگ هدف -2-3

 های نامتجانس بتااننود،نظریه ن  در کهاست اضایی ایجادامتجانس، های نتالش دیالاگ نظریه
هوا و ارضپیش ماهیوت نظوری، ال وفی، -نظوری هزمینپس و یابند دست معنا نزاد جریا  به

 نو تاسوعه دهنودکننود های نامتجانس خاد و دیگری را کشف و ترکیوب نظریه هاصال ماراع
بیر بور جریوا   ند مشتمل بور چنود هودف باشود: توتااهای نامتجانس میدیالاگ میا  ادبیات
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های ادبوی های ادبی نامتجانس، اخذ و الهام از نظریوهنارینشگری ادبی و تبلیغ و معرای نظریه
 نبار ادبی و نظورین ولوی هادبی، تبادل دانش نظری و مبادله و ترجم هبرد نظرینامتجانس  پیش

توریم هودف مندرج است، شواید بتواا  مه  ای که درو  دیالاگبا تاجه به پتان یل خالسیتی

البته نه الزاماً صارتی واحود -ادبی جهانی  های ادبی نامتجانس را رسید  به نظریدیالاگ نظریه
معراتوی و نظوریم  هکوه دیوالاگ روی کول سواماندان ت  چرا -ادغام و ترکیب ننهااز نظریه و 

اازایی بتشی و ه سازد و تاا  تاسعهمیگذارد و ننها را هماهنگ و همناا ادبی ت بیر می هنظری
ادبوی  هادبی گذر از مانالاگ نظریو هدارد، بنابرایم حداسل ت بیر دیالاگ بر گفتما  حارر نظری

 ادبی منجر خااهد شدن  هغرب و رسید  به دیالاگ است که به پذیرش پلارالی   در نظری

 
 دیالوگ ابزار -2-4

های ادبوی نامتجوانس اسوت، اموا ا ابوزار دیوالاگ نظریوهتنه« ادبی هنظری»تریم نگاه، در ساده
هوای تطبیقوی منحصر در پژوهش« های ادبی نامتجانسدیالاگ میا  نظریه» همشارکا  و حاز

نامتجوانس  هچیزی که بتااند میوا  دو یوا چنود نظریوشادن هرویژه باطیقای تطبیقی نمیو به

گورددن در ایوم دیودگاه حتوی الاگ تلقی میادبی ارتبا  برسرار نماید، ابزار و ماراعی برای دی
اندن اما ابزار حقیقی چنیم دیوالاگی بررسی تطبیقی همطالع هنبار ادبی نامتجانس، مشاربم بای ت

رسد اندیشه و بیا  انتقادی و انتقادپذیری ابزار الزم بورای دیوالاگ باشوند  چی ت؟ به نظر می
پریشوی ادبوی دچوار زبا  هشاد که نظریولی بدو  شن کاای نی تن تفکر انتقادی، ماجب می

 که تفکر انتقادی مبتنی بر استدالل و خاداندیشی ژرف و گریز از مانالاگ استننشاد  چرا

  
 نامتجانس ادبی هاینظریه میان گفتگوی برای اساسی اصول -3

 اسوت گاییادبی غرب در دورا  معاصور مبوتال بوه تون هبه باور ب یاری از پژوهشگرا ، نظری

(Vide. Sun, 2001 & Shunqing and Yu, 2003b: 91 & Shunqing, 2008: 10, 13)  کوه
راوت، وجاد نید و تنها راه برو  تاجهی در ن  بههای نظری و کارب تی سابلشده شکاف ماجب

ن  بوه  ههاسوت  رویکوردی کوه پیشوینهوا و تمد بوا دیگور ارهنگ مداراتتاذ رویکرد دیالاگ

و  (Vide. Zappen, 2004)رسود جایی سوقرا  میز مکالموات حقیقوتهای ااالطوا  اگزارش
 2002)شواد ارتباطات از ن  بحوث میهایی مانند ال فه، بالغت، روانشناسی و امروزه در حازه

Kent & Taylor, 2011; Vide. Womack,). 
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گفتم و تاانایی داد  تعریوف یون چیوز بوه از نظر ااالطا  دیالاگ، یعنی پرسید  و پاسخ
رسید  به زیبایی مطل  و وسواف بوه حقیقوت  هدیگری و گراتم تعریف درستی از او، تنها شیا

توریم اشوکال مثابه یکی از اخالسیبادن االسفه و بالغیا ، دیالاگ را به (632 /2 :1381)ااالطا ، 

ن در روابط عموامی، دیوالاگ اندارتباطات دان ته و از ابزارهای جداسازی حقیقت از کذب گفته
شاد که در ابر ین چرخش نظوری بوه اه  می« ارتبا  با عمام مردم در مارد م ائل»مثابه هب

و ارتباطات را به عنواا  ابوزار روابوط  (Grunig & Hunt, 1984) کندمدیریت ارتباطات میل می
م ناشوتار مود نظور اسوت، مفهامی که از دیالاگ در این (Vide. Botan, 1992) کندمعرای می
یور کگوارد، میتائیول بواختیم، متفکرانی مانند هاما ، کی که مبتنی و متعهد به نراءمبیش از نن

های مطالعوات تطبیقوی، پائالا ارایر، مارتیم بابر و دیاید باه  باشد، بیشتر مبتنی بر رورورت
باطیقای تطبیقی در اضوای گفتموانی خوارج از غورب  هاست که در حاز هاییتجربه و پژوهش

 استنانجام شده
 

 اصل استقالل گفتمان  -3-1

مثابوه را طرح کرد و گفتموا  را بوه« تما اصل استقالل گف»شناسی گفتمانی گرماس در نشانه
تاا  رومم ادبی، می همارد انتظار نظری هین کلیت معنادار از جها  زندگی دان تن بنا به نیند

 هار از گرماس، به ناعی پدیدارشناسی گفتما  مبتنی بور دیوالاگ دسوت یااوت کوه سوازندعب
اصول اسوتقالل »( عینواً 2003aکینگ )ادبی جهانی اسوتن شوآ  هگفتما  دیگری به نام نظری

تنواع ویژه کتواب چنود تحقیو  دیگور و بوه اسوت و مجودداً دراش نوردهرا در رساله« گفتما 
اسوت کوه ارتبوا  میوا   اسوت و معتقودطورح کرده (248 :2014) های ادبیات تطبیقینظریه
بوه زبوا  « گفتما »استن « گفتما » هل زبا  نی ت بلکه م  هل های ادبی نامتجانس م نظریه

 هیا گفتار در معنای عام اشاره ندارد، بلکه به اصال ساختار معنای ارهنگوی بوا همراهوی نظریو
ن ایم اصال، اندیشه، بیا ، ارتباطات اصویل (Shunqing, 2008 : 3-4) تحلیل گفتما  ت کید دارد

شوادن ارهنگی را شوامل می هین سنت ارهنگی خاص، تاریخ اجتماعی و پیشین هشدکدگذاری

ادبوی نامتجوانس، دیوالاگ دوطراوه اهمیوت های گاید برای ارتبا  میا  نظریهکینگ میشآ 
اازایود کوه رف را تنظوی  کوردن او میباید اصال اساسی مشترب دو طون بنابرایم میزیادی دارد

بایود بوه می -اسوت که البته، ارایندی پیچیده-ای مطمئناً برای ساخت چنیم گفتما  دوجانبه
های سازی نظام ارهنگی شتصی، ترجموه و معراوی اصوطالحات، بحوث در موارد زمینوهپاب

وراح مقودم ای ت بهبننچه در اینجا می (نIbid: 4)متتلف ارهنگی و اجتماعی و غیره پرداخت 

https://en.wikipedia.org/wiki/James_E._Grunig
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منظار برسراری دیالاگ گفتموانی و گفتموا  مشوترب موارد  بر بحث اصل استقالل گفتما  به
« گفتموا  بوامی-نظوام خواد»گرات، ررورت ایجاد دال کانانی هایت نظوری و بحث سرار می

 بایود رومم پوذیرش سوایرهوا، میمثابه یکی از طرایم دیالاگ استن بنابرایم، دیگور ادبیاتبه

پردازانوه، شا  اهتمام بارزند و بوا تکیوه بور نبواغ نظریوه  نظریگیری گفتماها، در شکلنظریه
 شا  ن  را صارت گفتمانی ببتشندنادبیات، تاریخ و ارهنگ

تااند تعویم و ها، میبادگی گفتما گ  ت و ه  از منظر تبارشناسی ااکا، مفاهیمی مانند
هد و اضایی را برای دیالاگ اراه  سوازد  اموا تعیویم ادبی بامی را بکا هاستقالل گفتما  نظری

ادبوی  هاستن تصار سطعیت در استقالل گفتما  نظریومیزا  ایم استقالل مارد غفلت واسع شده

تم کوه ن وبی  م لط خااهد شود، درحالیگفتما هجایی و سلطساز برتریشرق یا غرب، زمینه
خیلی مه  در دیالاگ مبتنوی بور ایوم  هتگذشته، نکمحارتر استن از ن اصل استقالل، دیالاگ

تر، در اصل ایم است که مفهوام اسوتقالل، نواظر بور مارواع دیوالاگ اسوتن بوه بیوا  دسیو 
 ت مفروض استن عات مشترب، متشابه و متجانس ن بیت و در تمایزها سطعیمارا

مه  اسوتن بوا تاجوه « اصل استقالل گفتما »ن بت به « تعییم حدود گفتما »رو، از ایم

تواریتی، اجتمواعی و ارهنگوی  هبه رویش مدر  مفهام ملت و از سای دیگر، تجربوه و حااظو
تاا  نغاز و پایا  مورز یون گفتموا  را معویم شرق در خصاص استعمار و استثمار، چگانه می

ادبی اارسوی، عربوی و  همثالً تعییم مرز گفتمانی نظری ؟های مترب در اما  ماندکرد و از تنش
تاانود منجور بوه وجه ساده نی تن بار ایدئالاژیکی مترب ایم اصل، میهیچبه ترکی از همدیگر

ادبی بامی بشاد و دیالاگ را ساسط کندن بورای تحقو  دیوالاگ راسوتیم،  هناعی استبداد نظری

، «ادبوی بوامی هاصل اسوتقالل گفتموا  نظریو»مه  است که پیاسته به یاد نورد که منظار از 
منودی از ادبی بامی و امکوا  بهره ههای نظریبی غرب و محدودیتاد هگایی نظریرهایی از تن

 هبداد نظریوچه ایم امر منجر بوه سولطه و اسوتاست، چناندبی متناع غربی و شرسیهای انظریه
ای مثابوه نظریوهو بوه -علام ان انی وطنی شواهدی  که بعضاً در گفتما چنان- ادبی بامی بشاد

 هبادن بنابرایم، اصل استقالل باید بتااند تاا  و بُرد نظریوتاتالیتر عمل کند، نقض غرض خااهد 

ادبی معاصر و بامی را اازایش دهد و نباید منجر به انزوا و انزواطلبی شادن همچنیم ایوم اصول 
و تواه   -بوامیهای غیرمنع کارب وتی نظریوه-ازی سسازی و بیگانهم تعد ایدئالاژی دیگری

 ن  احتراز کردنباید از است، که می پردازینظریه
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 اصل برابری گفتمان  -3-2

ها و کنود و ارصوتنظوری مقابلوه می هست که با تبعیض و ایجواد طبقوبرابری گفتما ، اصلی
اسواس رویکورد سوازدن بری ادبوی نواهمگم اوراه  میهاتعهدات برابری را حیم دیالاگ نظریه

ی نامتجانس نغواز و ه وتی و های ادبتاا  تصار کرد نظریهالب میجا  هال ف هشناسانه تی
شناسوانه اسوت، شناسانه و روشهای معراتها ناشی از تفاوتسرشت مشابهی دارند و ناهمگنی

های ادبی نامتجانس وجاد داردن ذکر ایوم نکتوه مهو  بنابرایم ناعی برابری و تمایز میا  نظریه
ب، ناشوی از تجربوه و غرادبی غرب و غیر هیالاگ میا  نظریاست که طراداری از اصل برابری د

یوالاگ برابور استدالل پ ااستعماری مت بر از اح اسات و عااطف ملی و شتصی نی ت، بلکه د

های نظریوه« باد نامتجوانس»اساس تصودی  ادبی غربی بر هادبی غیرغربی و نظری همیا  نظری
های نظریوه« ت و سرشوت برابورماهیو»در ایوم اصول، مؤیود « برابر» رو، لفااستن از ایمادبی

اسوتن «جونس نظوری»برابری در دیالاگ بنا به برابربواد  در  هنامتجانس نی ت  بلکه رسانند
که به ماجوب اصول اسوتقالل است چراقالل گفتما  ب یار حیاتی ارتبا  ایم اصل، با اصل است

ادبی غرب از سولطه و برتوری  های م تقل خااهد باد و ایم واسعیت که نظریگفتما  هر نظریه

ها را شوارش دیگر نظریه هطلبانطلبانه و استقاللهای هایتر است، ممکم است تالش برخاردا
های سرکاب و مقابله را اعوال کنود، اموا وروع و برانداز سلمداد کند و مکانی  نظری و هژما 
 ایم اصل تضمینی برای برسراری دیالاگ استن  هپذیرش دوسای

های ادبوی در ارتبوا م میوا  نظریوه کینگ معتقود اسوت رسوید  بوه برابوریم واسعویشآ 
گراتم ایم اصل، محکام بوه هژموانی ارهنوگ نامتجانس ب یار دشاار است، رهاکرد  یا نادیده

گرایی نظری ستت یا نورم، مبتنوی (ن بنابرایم هر ناع غربShunqing, 2008 : 4شاد )برتر می
های ادبوی نوامرئی نظریوه کرد ، ناشی از هژموانیمند به جایگزیمهبر خادزنی ارهنگی و عالس

اسوت، بوه ادبی جهانی را که از غرب نش ت گراته هنظری هتاا  ایدغربی استن بر ایم اساس می
هوا در صوارت ادبی غورب تف ویر کورد  چراکوه هژمانی هی نظریناعی به خادویرانگری هژمان

)نونن کنند داد  تفاق و برتری بیرونی خادشا  به خادویرانگری درونی گرایش پیدا میدستاز

کنود کوه تاریتی یواد می هکینگ برای تبییم اصل برابری از ایم نمانشآ  (ن111: 1387لیم، من
ارهنگی چیم و غرب در سر  بی ت ، بوا غفلوت از اصول برابوری، زموانی کوه در ارتباطات میا 

های ادبی جدید جها  خوارج بادنود، بوه خاداندیشوی دردنواکی ها در حال جذب نظریهچینی
بشواد و در « پریشویزبا »ادبوی چینوی دچوار  هدند، که باعث شد ارهنگ چینی یا نظریرسی

غورب نشوا  بدهود  ن وبت بوههای متفواوتی مااجهه با برخاردم ارهنگی دراماتین، ایدئالاژی
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(Shunqing, 2008 : 4)های ادبی غرب از ااالطا  تا اازاید تقریباً تمام نظریهن وی همچنیم می
که دیوالاگ حالیاند، دری شناخته شدههای غیر غربمدرنی   در نظامو پ تارسطا، مدرنی   

هوای نامتجوانس بوا انودن در نتیجوه، غالوب ادبیاتویژه اصل برابری گفتما  را نادیده گراتهو به

جای انود و بوهشوا  را ارامواش کرده  نظوری خوارجی، گفتموا  نظوری داخلویجذب گفتما
خارجی، در خادشا  پیانود زده و کوامالً جوایگزیم  ه ت نظریسازی گفتما  بامی با کاربغنی
شوا  را از های نظوری و رویکردهوای اساسیاندیشه، بیا ، مقالوه هاند و در ایم میا  شیاکرده

اخیور برخوی  هدر دهوشا  دشاار خااهد شودن راته ت یید مفهام ملت برایراته اند، ودست داده
ارهنگی « پریشیزبا »هند و ترکیه ن بت به ابتالی به غربی نظیر چیم، ژاپم، های غیرادبیات

چوه بوه « پریشویزبا »اندن ادبی کاشیده هنگاه شدند و برای بهباد و بازگشت به گفتما  نظری
تفواوتی دانش، ناشوی از بی هداد  گفتما  بامی ملی باشد یا نشانگر تیییر شاخمعنای از دست

تواریتی نشوا   هارهنگی و دیوالاگ اسوتن تجربوداد  حس برابری در برخارد میا دستیا از
های ادبوی نامتجوانس، پیوروی از اصول برابوری شر  دیالاگ مؤبر بیم نظریهدهد که پیشمی

 و اا  نابرابری تبدیل شاد« مانالاگ»تااند به می« دیالاگ»گفتما  استن در غیر ایم صارت 

(Ibid: 4-5)اسوت: له را در ایورا  گاشوزد کرده است که بروز ایم م و ن شایگا  از جمله ک انی
اندن اموا های غربی، ارهنگ خایش را گ  کردهها در عصر کنانی در پی پیروی از مکتبایرانی»

کردند، بازگردنود هنر و خالسیت که پس از هر بحرا  به ن  رجاع می هنارینند هباید به ن  نقط
بشکااند و طرحی نوا در اندازنود تاانند الن را سقف در ایم صارت است که به سال حااا، می

 (ن  212: 1381)

ااراطوی و تفریطوی دارد کوه  هادبی، سای هسازی و تقایت گفتما  بامی نظریت کید بر غنی

اسوت و عمامواً و در محااول دانشوگاهی رواج یااته« ادبی هسازی نظریبامی»امروزه با اصطالح 
غربی در متا  بوامی و  هر کارب ت نظریشادن دخلط می« پردازی ادبینظریه»چه ب ا عامداً با 
باید مجهز بوه تفکور و ابوزار که منتقد میسب ن  مه  است که بدانی  اول اینتناسب یا عدم تنا

منتقد ادبی تنها تطبی  نظریوه بوا موتم بوامی و اسوتتراج شوااهد  هانتقادی باشد  بانیاً، وظیف
مثابوه یکوی از بایود بوهابی ابور، مینظریه نی ت و هر منتقدی در کنار نقود و ارزیو هت ییدکنند

 ادبی ظاهر بشادن همف را  و منتقدا  نظری
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 اصل ایضاح دوجانبه -3-3

استن ایم اصل، برای کنارگذاشتم تموام « اصل ایضاح دوجانبه»از اصال مه  دیالاگ گفتمانی 
گرایانوه نتبه ه وانگارانه، استدارگرایانوه، نوانگاردانگارانوجزم ،جانبههای ینارضتف یرها و پیش

رانی و حاشویه سوازیبرج ته اسوت کوه بتاانود منجور بوه نوزاع، گفتموانی در هرگانه دیالاگ
اشوتراکات نی وت، و حتوی نگواه صورااً  هگفتمانی بشادن هدف ایم اصل تنهوا ایضواح دوجانبو

 و م وئالیت ایضواحیا هوا و تمایزهوپ ندد  بلکه روی اهو  و ایضواح تفاوتابزارگرایانه را نمی
بندی دیوالاگ مفصول هتواا  بوه نینودطرایم ت کیود داردن تنهوا در ایوم صوارت، می هدوجانب
گفتموانی  شوده و جانشویممثابه گفتما  ادبوی جهوانیم تئاریزههای نامتجانس ادبی، بهگفتما 

کوه رسوماً « ایضواحی همطالعو»کینگ معتقود اسوت ادبی معاصر امیدوار بادن شآ  هبرای نظری
طورح شود، منطبو  بوا  1975در  2هاواو چمم هُایی 1هُنگ یمتایاانی گاتیتاسط پژوهشگرا  

مثابوه یون رویکورد در مطالعوات ایضواحی بوه هبواد و پویش از ن ، مطالعو« جانبهایضاح ین»
دو  1992اسوتن در به کار راته 6چَمو ژمی گُان  1، وو می3پژوهشگرا  چینی مانند وَنگ گااُومی

ایضواحی درب ادبوی  هکوانا  مطالعو»ن  ناشوت  هرح کرد و دربارمجدد ایم مفهام را ط 5ومی

« ایضواحی همطالع»اش از کینگ، در رسالهشآ  1996استن ساس در « ارهنگیمتقابل و میا 
 7 بار، چوم دابردن اما برای نت وتیمشناسی اصلی مکتب چینی نام به عناا  یکی از پنج روش

ب وط  اجموالی ادبیوات تطبیقوی بررسیرا در کتاب  «ایضاح دوجانبه» (1988) 8یاو لُا شیانگ
دوجانبه یا متقابل  هجانبه نی ت، بلکه ین شیاین هوجه، مطالعهیچایضاح به»دادند و ناشتند 

تور ادبی ملتی خاص تواا  ایضواح دیگوری را دارد و بواور ااراطی هاستن ایم باور که تنها نظری

که هرگز از ادبیات سایر ملول حالیدر- رت دیگت ین ملت خاص بر ادبیامبنی برابرگذاری ادبیا
ن دیگوور (Shunqing, 2008 : 5-6) «داوواع نی ووتسابوول از نظوور نظووری -اسووت بیر ناذیراتهتوو

پژوهشگرا  چینی مفاهی  دیگری نظیر شناخت متقابل، تصدی  متقابول، متممیتوت را کوه بوه 
چووه ن نن(Vide. Yue, 2016: 90) انودنزدیون اسووت، مطورح کرده« ایضواح دوجانبوه»مفهوام 
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های نامتجانس، بوه کند ایم است که در دیالاگ گفتما کینگ از ایضاح دوجانبه اراده میشآ 
بامی کاای نی ت  بلکوه ایضواح های ادبی غیرزه، تنها جذب نظریهمنظار ایجاد گفتما  ادبی تا

کوه یود همچنا های سایر ملل مزایای چشمگیری داردن عالوه بر ن ، باو تف یر ادبیات و نظریه

کنوی ن بوه عبوارت دیگور « صوادر»خادما  را نیز  هکنی ، نظریمی« وارد»های دیگرا  را نظریه
را داشته باشی ، یعنی  در دیالاگ بایود بور اهمیوت « صادرات»باید حداسل اح اس و شعار می

 (ن Shunqing, 2008 : 5) کاربرد گفتما  و صادرات گفتما  نگاه باشی 
کینگ در برسراری تعادل میا  واردات و صادرات ارهنگی و نظوری دارد از ت کیدی که شآ 

میوا  سودرت  هاماریالی   پژوهشی و نظری و رابط هل م  چند نظر نیازمند ت مل استن نت ت

انود کوه برخوی اشواره کردههنگی با صادرات ارهنگی استن چنانار هاستصادی و تاسع -سیاسی
شواند  بوه نحوای کوه ت ارهنگوی بیشوتر مشوتی میملل برتر سیاسی، استصادی بوا صوادرا

کوه دیوالاگ شاند  چناندگی به ننها هدایت می، هم ایی و ماننهای اروتر ناگزیر به جذبملت
کینگ نظور شوآ  وراح نابرابر استن بوهادبی غرب و شرق و حتی در نبار ادبی به هکنانی نظری

های نقضی ماننود خواد تصادی نی ت و مثالاسوایم نابرابری تنها به دلیل ماسعیت برتر سیاسی

ست، از نظر صادرات استصوادی ا که سدرت اتمینیا داردن مثالً چیم عالوه بر ننچیم، ژاپم و بریتا
ادبوی در  هویژه نظریونت وت را داراسوت ولوی از نظور صوادرات ارهنگوی و بوه هاکنا  رتبه 

پردازا  ادبوی نظریوه هاصولی سوه  برج وتبردن بنابرایم دلیل می سرورعیتی اروتر و نابرابر به
ادبی غرب اسوت  اموری کوه در  هها و سنت نظریبرد  نانوریارثنمریکایی، مااقیت ننها در به

اسوت و میوراث بوه تو خیر ااتواده غیوره ابر استعمار و عاامل داخلی دیگور در چویم و هنود و

 استنشا  شکااا نشدهباستانی
در « یگرایوغیر»و « غیرسوتیزی»ادل دو اصطالح ااراطی تاا  حد تعایضاح دوجانبه را می

کارگیری گفتموا  غیور و الهوام از ت  که تجایز ن  نه تنها مبتنی بر بههای علمی دان گفتما 
استن تنهوا  بامی در باات بامیغیر هداد  نظریبلکه شهامت نشا  است  ن  برای گفتما  بامی

هوای ملیتوت و ری نایم بوامی، برخواردار از ویژگیتاا  گفت که گفتما  نظصارت می در ایم

دانودن ای عوالی میرا نمانوه 1کینگ نسوای وانوگ گوااویمارد شوآ  استن در ایم سازیجهانی
بورای تارویح نبوار « 1پاچی و پری»ادبی چینی  هرا به دلیل کارب ت نظری2سیچاهمچنیم لی

 (ن Shunqing, 2008 6 :) کندستایش می 2کاندرا
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 ناهمگونی  ههای دوجانبجوی نقاط اشتراک با حفظ تمایز و مکملول جستاص -3-4

مطالعووات  هحوواز هووای مهوو  و معمووال دراز روش« هوواها و تفاوتشووباهت همقای وو»روش 
در اینجوا « جای نقا  مشترب با حفا تمایزوج ت»چه تحت عناا  اصلاست ولی ننتطبیقی

 هکوه روش مقای وت متفاوت استن نت وت ایناز چند جهای است، با روش سنتی مقای هنمده
محار اسوتن از سوای دیگور در ایوم اصول محار است ولی ایوم اصول دیوالاگسنتی مانالاگ

شوادن همچنویم بتوش ت کید می« تمایز»بر « تفاوت»جای ای سنتی، بهبرخالف روش مقای ه
سورار دارد، بوه  سوازیدر پوارادای  جهانی« ناهمگانی ههای دوجانبمکمل»متم  ایم اصل یعنی

سوازد توا بتواا  نحای که امکا  نمایش ارهنگ جهانی با دیدگاهی اراگیر و بواز را ممکوم می

نغواز »کنود کوه نقل می 3کینگ از لیا جیمینگشآ  تر از مدل کنانی ساختنای معقالنظریه
ادبیات تطبیقی چینی و غربی ج تجای اشتراکاتشوا  اسوت، اموا هودف واسعوی کشوف ارزش 

ادبیات، چه ادبیات چینی یا »گاید: می 1ن یاا  هگزینگ(Shunqing, 2008 : 37) «هاستتمایز
هوای گیری پژوهششوکل رو، اشوتراکات مبنوای، از ایم«ادبیات غربی، چیزهای مشابهی دارند

های ادبی متمایز ناشی از محویط، تری در مارد تجلیهای گ تردهتطبیقی است  که به بررسی

« اشوتراکات»ت کیود بور  (نShunqing, 2008 : 6) شوادم و ارهنگ خوت  میزما ، نداب و رسا
« هوای دوجانبوهمکمل»اساس اصول است  که بر گذاریو ارزش« تملی»معنی تمرکز بر  مفید

بوامی و تلفیو  و ترکیوب ن  را مهیوا غیر هاخذ و یادگیری نظریو ه، زمینرمم برسراری ارتبا 
کینگ معتقدنود کوه اساسواً راستا شآ  دهدن در همیمیبامی را پاشش م هکند و خأل نظریمی

هوای ادبیات تطبیقی دو کارکرد دارد: کارکرد ارتباطی برای تعامول بوا اشوتراکات میوا  ادبیات

کرد  تشوتیی تمایزهوا و برج وتهنامتجانس و تلفی  و نمیزش ننها  و کارکرد مکملی بورای 
های متقابول دوجانبوه و ستیبابی به مکملت و ارزش خاص هر ادبیات، به منظار دملیت، اردی

: نای وندمی باطیقوای چینوی و غربوی همقای در کتاب وی م ن همچنی(Ibid : 6)کارب ت ننها 
ادبی چینی و غربی و میایرت و متالفت کامول  هتی در نظریهای چشمگیر ملیرغ  تفاوتعلی»

 هوا،بنوابرایم میایرت ن(Ibid : 6)« های مشوترب زیوادی بوا هو  دارنودینهدر برخی مفاهی ، زم

ادبی جهوانی  ههای نامتجانس است که شکاف نظریهای نظریهتها، تمایزها و کالً اردیمتالفت
 کندن را پر می
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ناعی تمایز منودرج  همانی نی ت، پیاسته در کنه مفهام ن جا که مشابهت، ادعای ایماز نن
ادبی نامتجانس اهمیت ب وزایی دارد  های ی نظریهتعیتم و تشت ه لاست، بنابرایم تاجه به م 

هوای ایودئالاژین ناسیانالی وتی و ویژه که گواه برخوی در پوژوهش تطبیقوی بور ابور انگیزهبه

شواندن ی برتری و ابرگوذاری بالوجوه میها و حتهمانیسازی مدعی ایمادهگفتمانی، به مدد س
کنود  و نس بحثوی نمیهای ادبوی نامتجوادر نظریه« تمایز»کینگ در مارد چی تی خادم شآ 

از سبیول تموایز  های ادبوی بوه برخوی مصوادی  ن هوای دیوالاگ نظریوهاقط در بتش حالت
رسود تموایز کندن به نظر میای و اهرستی اشاره میگفتمانی، رویکردی، تف یری، مقرراتی، رده

در  بندی ن  ابر گذاشته باشد، بنوابرایم عنصوری کوهاست که در نظریه و ارمال هر ن  چیزی

تواا  می -دیالاگ-مرکزی ایم ناشتار  هنظریه ابرگذار نباشد تمایزناریم نی ت! با تاجه به اید
در  -با شر  ت ییود دوجانبوه-گفت که تمایز، انحصار صاری و کارکردی نظریه یا اجزای نظریه 

حیم دیالاگ استن ایم امتیاز برح ب تقابل و تضاد و یوا احاطوه و شومال در دیوالاگ میوا  
های ادبوی نامتجوانس ی نظریوهشواد  بنوابرایم تعویتم و تشوتدرب میهای نامتجانس یهنظر

استن استتراج، شوناخت و تبارشناسوی نقوا  متموایز  مبتنی بر تمایز تقابلی و یا تمایز احاطی

گیری های ادبی نامتجانس، با تاجه بوه عاامول محیطوی، ارهنگوی و تواریتی در شوکلنظریه
های دیگور اموری ها و ظهار نظریهها، دگردی یها و بروز دگرگانیظریهکنش نها و بره نظریه

کندن به عنواا  های نامتجانس را تشدید میپیچیده و دشاار است که لزوم دیالاگ میا  نظریه
شعر هویچ »ادبی چینی  ههای متفاوت و مشترب میا  نظریکینگ به برخی ویژگینمانه، شآ 

« 1ژنوگ –چی »و « زدایینشنایی»غربی، و میا  « هرمناتین»و « تف یر م ل  و سطعی ندارد

سوطح  هچینوی و نظریو هزبا ، تصاویر، معنا در نظری هو همچنیم میا  نظری 2تانگابیم هو نظری
اازایی نیز تفاوت و ه  3گا زوژنو (نShunqing, 2008 7 :)است غرب اشاره کرده همتنی در نظری
نل نشوا  شوناختی ایودههای زیبایییون نمانوه از مودلادبی چینی و غربی را در  همیا  نظری

، بوه ایوم نتیجوه 1تصوایر چینوی هپروتاتایپ غربوی و نظریو هنظری هاستن او پس از مقای داده
چینوی  6خشکی ههای نظریغربی برای اصالح و جبرا  کاستی« پروتاتایپ هنظری»رسد که: می

ادبی مدر  را پور بکنودن  هنظریند شکاف تاامی چینی، 5بلاغ و کمال هکه نظریحالیکاراست در
                                                           
1. qi-zheng: (Oddness/Commonness) 
2. Tongbian: (Continuity and Change) 
3. Gu Zuzhao 
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دهودن را نشوا  می« خشوکی هنظریو»شکااایی مدرنی   غرب، اهمیت مدر  و امروزی  چراکه
پس از تالد مکتب تصایرگرایی در غرب، شاعرا  از اشعار م تقی  و سوطحی ناراروی بادنود و 

شناسوی از زیباییمنودی بوه پیوروی ننهوا را از اصوالت و صوحت و واسعیت هامارسیانی ت ذائق

اند کوه تیییر دادن پژوهشگرا  مت خر و مدر  غربی متاجوه شوده تلایحی ههای هنرمندانحالت
شاد بلکه شامل تصاویر مبه  و تمیزنودادنی ماراعات هنری نه تنها زندگی واسعی را شامل می

ور اسوت، چینوی د« بدعتکاری اراتر از تصاویر» هشادن اگرچه هناز چنیم درکی از عالسنیز می
« خشوکی هنظریو»دیالاگ و اصال ن ، احتمال پذیرش و جذب  هدهد که در سایولی نشا  می

 ن (Ibid: 39) از سای غرب در نینده وجاد دارد

 
 گیرینتیجه -4

در سوطح مواکرو تحوت عنواویم - های ادبی نامتجانس کهدیالاگ نظریه اصال اساسی کنار در
تما ، اصل تف یر دوجانبه و اصل ج تجای معیارهوای اصل استقالل گفتما ، اصل برابری گف

 و نواهمگم ادبوی هاینظریوه میوا  موؤبر دیالاگ برای مطرح شد، -اهمشترب با حفا تفاوت

 هاینظریوه تکثور و تناع پذیرش اصل » مثال،عناا به دارد، وجاد نیز دیگری اصال نامتجانس
 جوامع، منظور اصول اتتواذ» ،«لاگاصل مبنوا و مارواع واحود دیوا» ،«غیربامی و بامی ادبی

اصول » ،«اصول پرهیوز از سواگیری نظوری» ،«هانظریوه اصوالت به ن بت بینانهواسع و منطقی
، «نظریهاصل ماجادیت شوبه»، «باد  اشتراکات و مشابهاتاصل ذاتی» و «بامی هپایایی نظری

 و متنوی مؤیودات و م تندات بر اصل اصرار»و « ادبی هنظری هاصل اجتناب از ترویج ین جانب»

که در ایوم مجوال امکوا  پورداختم بوه ننهوا  بقیه ماارد و« بامی هنظری تبییم درغیره  و ادبی
   می ر نی تن

 ویکو ،بی وت سور  م ولماً دهد،که روند تعامالت ادبی و ارهنگی نشا  میه، چناننتیج در
بایود ی، میجهوان ارهنوگ هتاسوع با است و همناا یکدیگر با متتلف هایدیالاگ ارهنگ سر 

سوازی گفتموا  رومم جهانی کنوی  و تنظوی  را خادموا  یهابرای ایجاد گفتما ، استراتژی

از  تواا می طریو  ایوم بوه اقوطن های ادبی دیگر را جوذب کنوی ادبی خادما ، نظریه هنظری
 را خواد ادبوی هنظریو نظوام ادبوی غورب خوارج شود و هبامی و مانالاگ نظریو «پریشیزبا »

 هاست، مقدمه و مبانی نظری چنویم حضواری در عرصوننچه در ناشتار باال نمده نکرد بازسازی
 استن  ادبی هدیالاگ نظری
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 نوشتپی
 یادبو یهاهیو متاطب در نظر حال یمقتضا تیرعا گاهیجا( »1386) ادکاهیاز جمله ناشتار ص -1

و   «یادبو یهاهیورتفواه  در بحوث نظ دو ساءم»( با عناا  1391) یرراان هو مقال  «میو نا یسنت
و   «را یودر ا یقویتطب اتیادب یهاهیبا نظر ییررورت نشنا»( با عناا  1391) یروانیپژوهش اناش

 اتیوو ادب یادب هینقد و نظر هرابط یهاتیها و ظراچالش مییتب»( با عناا  1391ذکاوت )  یتحق
در خلو   یادبو یهاهیرنقش نظ»( با عناا  1391) یمیارشد رح یکارشناس هناما یو پا  «یقیتطب

 یموددیو علو یخوانامم هو مقالو  «ییایوؤر داهللیو یهاو سوروده هاشوهیبا تاجه بوه اند ،ینبار ادب
  و «معاصور قواتیدر تحق یادبو یهاهیوکاربرد نظر یشناسبیدرما   نس ایدرد »( با عناا  1391)

و   «یات ادبومطالعو یشناسوموتم و روش نشیگوز»( بوا عنواا  1392سور )کله یمحمد  یتحق
و   «جدید نقد غربی یهووازهماو ن نیایرا حااا  میا پیاند»( بووا عنوواا  1392) یپووژوهش محموود

و  یخوانامم هو مقالو  «ینیجوا یجهانگشوا خیتوارو  ییگراصوارت( »1392) ا یتقا یلیجل همقال
 نیوتراژ ریبه تقد ینگاه  ییصداه  ای ییعطار: چندصدا ریالطمنط »( با عناا  1391) یمددیعل
( بوا 1396) یخوانو پژوهش امم  «میباخت همنط  مکالم یمارد ه: مطالعرا یدر ا یادب یهاهینظر

و   «میمربوا  بوه نراء بواخت تبر مقاال دیبا ت ک هاهی: کارب ت نادرست نظریزدگهینقد نظر»عناا  

و   «را یودر اشوکنانه شالاده یهوابوه پژوهش یانتقاد ینگاه»( با عناا  1396) یخانامم  یتحق
 ه  و مقالو«مودر  یادبو هیو نظر یمتا  کهم اارس»( با عناا  1396) یدکتر اتاح ریستم سردب

بوه  یشوناختبینس ینگواه صر معا یادب یهادر پژوهش هیاستدار نظر»( با عناا  1395) یخانامم
 ( بوا عنواا 1395) پواریو پوژوهش ساسوم  «محارهیونظر یهوادر پژوهش هیون بت موتم و نظر

( بوا عنواا  1395) مقودمیعموارت ه  و مقالو«های نقد ادبیهای درسنامهشناسی و نارسایینسیب»
 مقودمیعموارت هشو پژو  «یبالغ یهانامهدرس میمدر  در تدو یهاهیکاربرد نظر یشناسبینس»
 یدارشوناختیکارب وت روش پد یشناسوبیشاعرانه: نس یهایاز اپاخه تا نانور»( با عناا  1395)
از کارب وت  موا یریموا و نواگز( »1397) یخوانامم هو مقالو  «یاارس هحاز یادب یهاپژوهش در
 یهوایکاسوت وپس از اسالم  را یمتم در ا حیبه کتاب سنت تصح یانتقاد ینگاه  یادب یهاهینظر

در  یادبو هیونقود کواربرد نظر»( بوا عنواا  1397سور )کله ی  و پژوهش محمد«ن  هشناسانروش
( بوا عنواا  1397) یطواهر ه  و مقالو«سواختارگرا یشناسوتیبور روا دیوبوا ت ک  یهشمقاالت پژو

همه  غلبکه ا «را یدر ا یو نظام نقد ادب هیاقدا  نظر لیبر دال یاامر ناماجاد  مقدمه یج تجا»
 اندن  تمرکز کرده یدر متا  اارس یغرب یهاهیکارب ت نظر هل نقدم نقد دارند و به م  کردیرو

lǐ)انوداریم )چینوی م -2 lùn) (zh) 论理, (zh) 理論( ،)(xuéshuō) (zh) 说学, (zh) 說學 هنودی ،)
(m (siddhānt) hi)) सिद्धांत( مجارسوتانی ،)(hu)elmélet ( ای ولندی ،)kenning( ژاپنوی ،) (ja) 理論

, gakusetsu)がくせつ) (ja) 学説, riron), りろん(کوره ،)( ای (ko) 학설(iron),  (ko) 이론



 211   9311ستان پاییز و زم، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی  ...مواجهه در )غیاب!(؛ اصول اساسی دیالوگ

 

)North Koreairon) ((r (ko) 리론(hakseol), ( موائاری ،)ariā( میوالی ،)(onol)(mn) онол  تاگوالاب ،)
(huna( ویتنامی ،)(vi)t ếc thuyọ, h(vi)n ậ, lý lu(vi)t ếlý thuyن) 
(، f (tyorí) (ps) تیواری ،f (nazaryá) (ps)  (، پشوتا )نظریوهnəzəriyyə, teoriyaنذربایجوانی ) -3

(، ترکوی sà-th) (trít) ทฤษฎี-(dii(، تایلندی ) nazari (tg)назария)теория (teoriya) ,(yaتاجیکی )

((tr), teori (obsolecent) (tr), nazariye (tr)kuram ( اردو ،)ہنظوووریf (nazariya)  اوییووواری ،)
 (ن teoriya (uz)nazariya ,(uz)( و ازبکی ) (nezeriye)ەرىیەزە )
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