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چکیده
چالش نظریههراسی و نظریهباوری پس از دو دهه ،نزد برخی وارد گفتمانی شدهاست که میتواا از ن بوا
نام «گفتما انتفادی» مطالعات تطبیقی باطیقوای اارسوی یواد کوردن ایوم گفتموا  ،مطالعوات تطبیقوی
ادبیاتهای نامتجانس اارسی و غرب را به چالش میکشد و میکاشد با نفی ماهای و مبنوایی ایوم سم و
پژوهشها ،ماجادیت و ماهیت ننها را انکار کندن برخی از غربیها به دیگر ادبیاتها به عنواا یون نیوروی
محرکه مینگرند که میتااند شکاف نظریه ادبی معاصر را پُرکندن شرسیها نیوز ایوم پژوهشهوا را ارصوتی
برای ک ب هایت ادبیو نظری ازدستراته و برگشت به گفتما ادبی جهانی میدانندن هرچنود گفتموا
انتفادی به شیاهای نامعتدل درصدد نفی پژوهشهای تطبیقی نظری است ولی با ایم حال ماارد مواجهی
نیز طرح میکند که تاجه به ننها برای انجام چنیم پژوهشهوایی بای وته اسوت و رورورت تبیویم یون
دستارالعمل ویژه برای دیالاگ نظریههای ادبی نامتجانس را نشوا میدهودن هم وا بوا ایوم هودف ایوم
پژوهش با رویکرد تاصیفیو انتقادی ،اصال اساسی دیوالاگ نظریوههای نامتجوانس شوآ کینگ را نقود و
ب ط میدهدن ننچه ایشا به عناا چهار اصل اساسی دیالاگ و استقالل گفتما  ،برابری گفتما  ،ایضواح
دوجانبه و اصل ج وتوجای نقوا اشوتراب بوا حفوا تموایز و مکملهوای دوجانبوه نواهمگانی میوا
نظریههای ادبی نامتجانس ورع میکند ،دستارالعملی کاربردیاسوت کوه باطیقوای تطبیقوی را میتاانود
وارد مرحله تازهای از دیالاگ سازدن
واژگان کلیدی :نظریه ادبی ،باطیقای تطبیقی ،دیالاگ
1ن دانشجای دکتری زبا و ادبیات اارسی دانشگاه گیال
2و3ن به ترتیب استاد و دانشیار زبا و ادبیات اارسی دانشگاه گیال

نظریههای نامتجانسن
* behrouz.soltani@yahoo.com
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 -1مقدمه

نظریههای ادبوی معاصور در حیوات تکواملیشوا از پارادای هوای متتلفوی متو بر بادهانود
پارادای هایی مانند علام طبیعی ،انقوالب صونعتی ،نظریوه انتقوادی ،نظریوههای اجتمواعی و
سیاسی بااتگرا و غیرهن تکامل نظریوههای ادبوی در غورب ،بوا چالشهوای اراوانوی مااجوه
بادهاست چنانکه جریا هایی مانند «ننتی تئاری» و «جنگ نظریهها» شکل گراتهاستن در
ایرا نیز نزاع گفتمانی میا نظریوهباوری و نظریههراسوی و امکوا یوا امتنواع نظریوه ادبوی
اارسی ،وارد گفتما انتقادی -بیشتر انتفادی -شدهاست که نه تنها کارب تشا را در متا
اارسی نامتناسب میداند بلکه گاهی پژوهشهای تطبیقی میا نظریههای ادبی نامتجوانس
اارسی و غرب -را در پاششی نسیبشناسانه به دیده انکار مینگردنمعدود هاادارا سنتی و ایدئالاژین ایم گفتما  ،اغلب با هدفسرارداد مبنای تطبیو
میا نظریه ادبی اارسی و غرب ،ماهیت ،روش و نتایج ایم پژوهشها را به سُتره میگیرنودن
ایم چالشااکنیها را هرچند باید از ناع ارانقد پنداشت ،ولی واسعیت ایم است کوه سوتنا
تنود و نتشوویم ،کمتوور حووائز مؤلفووههای یوون نقود راسووتیم اسووت و بوویش از ننکووه دغدغوه
روششناسانه و نظریهپردازانه داشته باشند ،درصدد طعنه و نفی مبنا و ماهیت ایم دسوته از
پژوهشها ه تندن عمده تمرکز ننها بر ایم مطلب ت کید دارد که تشابه و چوه ب وا هور نواع
تقدم و ابرگذاری نظری -تاریتی جانب اارسی ایوم پژوهشهوا سوادهلاحانه و سوادهانگارانه
است ،و ایم ادعاها پس از نشنایی با نظریه ادبی غرب با ناعی مطالعه تناظری مایل بوه ازن م
خادکرد مفاهی نظریه ادبی غرب پدیدنمدهاند و با تراند سادهسازی ،درصدد ررب نواعی
هایت جعلیاند چراکه در زبا اارسوی مصوداسی از نظریوهپردازی ادبوی در مفهوام معاصور
وجاد ندارد بنابرایم ایم تطبی ها مبتال به بداهمی و بدروشیاندن به نظر میرسد اینها تنهوا
غرب را برخاردار از نظریه ادبی میدانند و داعیه ن از سای دیگرا را اموری ناسیانالی وتی
و گفتمانی میپندارندن ناعی بداهمی از مفهام نظریه ادبوی ،اراینود نظریوهپردازی و مفهوامم
مَضی م نظریه در تحلیل و تف یر ایم گزارشها مندرج اسوت کوه بودو تاجوه بوه گفتموا
تاریتی نظریهپردازی ،نظریوهپردازی را اراینودی نهوادی ،نکادمیون ،معاصور و البتوه غربوی
میدانند و به دیالاگ درزمانی و ه زمانی نظریه ادبی و ارهنگها بیاعتنایندن
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نظریه ادبی غرب حرکتیاست که م تندات مکتاب ن از نتم باستا نغاز میشاد و بوه
غرب امروزی میرسدن نظریه ادبی اارسی نیز میباید از پایتتتهای ادبی ،علمی و ارهنگوی
ایرا  ،در طی اعصار متتلف نغاز شاد و به ادبیات و نظریه معاصر پیاند بتاردن
گفتما انتفادی نظریه ادبی اارسی با نفی و نقد نبوار پژوهشوی نظریوهمحار و کارب وت
نظریههای ادبی غرب بر متا ادبی اارسی ،مدعیاند که ایم کارب وتها رومم سادهسوازی
تعمدی نظریه ادبی غرب ،منجر به تقلیل و ازبیمراتم لذت ادبی میشادن برای ایوم منظوار
رمم تمثیل تتت پروکروستس ،گاهی حتوی «نظریوه -بنیوادی عمولم نقود» را نیوز منکور
میشاندن مشکل اساسی ایمگانه اتهامات در ایم تصار نهفتهاست که کارب وت یون نظریوه
ادبی روی ین متم بهمثابه ماهیتشناسی ،شناخت و ارزیابی کل متم است درحالیکوه نوه
نظریه ادبی و نه کاربرا نظریه چنیم مدعایی ندارندن
در زمینه کشف و تف یر ذخایر نظری و نظریهپردازانه باسوتانی و کالسوین اارسوی نیوز
اغلب با ناچیزانگاشتم نرشیا ادبی و نقدی ماجاد -نوه مدو شوده -نهایوت ذهنیتشوا بوه
مقاالتی از بیا  ،بدیع ،معانی ،عروض و ساایه و پارهای از تذکرهها و نقدهای بالغی کالسوین
خت میشادن هرچند اینها میتاانند در ارمالبندی نظریه ادبی مؤبر واسع شاند ولی تاسوف
درننها ساءماهمی بیش نی ت و بهستتی میتاا ننها را در گفتموا هنجارهوای نظوری کوه
اساس نظریهپردازی است ،گنجاندن نقش روساختی ،ابزاری و گزارهای ایم مقواالت ،متفواوت
از هنجارهای نظری م لط بر ژراای نظریه بامی استن مقطعوی و متییربواد ایوم مفواهی
نقصی است که مانع سرارگراتم ننها در ژرفساخت نظریه ادبی میشوادن هنجارهوای نظوری
دارای ریشههای تاریتی و ارهنگی عمی م درزمانی و همزمانیاندن بنابرایم« ،مقواالت» مورده
و «هنجارها» زنده و دیالاگمحارندن
هنجارهای نظری نظریه ادبی بامی ،مفاهی ریشهای مانند چی تی و نحواه انتقوال معنوا و
ت بیر باات و زمینه و غیره در معناست که بنا بوه جزیرهاینبواد دانوش در گذشوته ،تنهوا در
متا نظری و ادبی حیات ندارد ،بلکه میتاانی هنجارهای نظری مارد نیاز نظریوه بوامی را در
حازههای مجاور بیابی  ،چنانکه در گذشته مباحث عل منط به مدد دستار زبا نمدن
به ایم ترتیب ،باور به امکا نظریهپردازی ادبی و کشف نظریوههای باسوتانی و کالسوین
اارسی پیشارض ایم ناشتار است و البته وارح است که مصادی نظریه ادبی غرب و شرق،
هر ین ماهیتم متفاوتم بتشی از ادبیات جها را به ما نشا میدهد و بدو هر ین از ننهوا
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ادبیات جها  ،چیزی ک خااهد داشتن بنابرایم دیالاگ تنها نینده نظریوه ادبوی اسوت ،اموا
نظریههای نامتجانس منش و خاستگاه تمدنی و ارهنگی متفاوتی دارند که دیالاگ را دشواار
میسازدن ازیمرو ،ما نیاز به چارچابی داری که رومم مطالعوه تطبیقوی نظریوههای ادبوی و
ادبیات نامتجانس ،شرایط و زمینه دیالاگ میا ننها را تاصیف ،مهیا و تنظی سازدن
نظریه ادبی نامتجانس چی ت؟ ننچه بیش از هر مؤلفه دیگری در اینجا منظار است ،ایم
است که رمم تفاوت در تاریخ ،زبوا و ارهنوگ ،در نظریوههای ادبوی نامتجوانس ،اجوزاء و
مفاهی متناسب و متناظر هر نظریه با نظریه دیگر اه و کارب ت یک انی نداردن برای مثوال
در نظریه ادبی شرسی« ،اه معنا» دسیقاً هموا چیوزی نی وت کوه در نظریوه ادبوی غورب
نمدهاستن بنابرایم نظریه ادبی نامتجانس رمم مفروضگراتم تشابه و تجوانس بور تیوایر و
تمایز مفاهی منودرج در نظریوههای ادبوی تاجوه داردن ازیومرو ،دیوالاگ نظریوههای ادبوی
نامتجانس یعنی دیالاگ سرشت ،ترکیب و خصاصیات مفاهی ایم نظریههان از دیود نظوری،
ممکم است دو نظریه ادبی در کلیت خایش یا در معیارهای نظری ،متجانس یوا نامتجوانس
باشند ولی نکته سابلت مل ایم است که ایم عدمتجانس همیشه میا نظریههای ادبوی بوامی
و غیربامی نی ت ،بلکه میتااند در درو ین نظریه ادبی خاص نیز روی بدهد و حالتهوای
متتلفی پدید نیدن همانند تناع اجزاء یا محصال و یا نتیجه واحد از علل متفاوتن ناهم وانی
نظریههای ادبی نامتجوانس ،میتاانود ناشوی از تفواوت و تنواع حالتهوا ،ترکیبپوذیری یوا
ترکیبگریزی ،تاا تاریحی ،غنای حااظهای ،تفواوت زمینوهای ،تفواوت ارهنگوی ،تفواوت
تاریتی ،تفاوت مراتبی ،تفاوت در عاامل پدیدنورنده ،تفاوت مکانی می باشدن
هرچند اضای سیاسی -موذهبی ،بور اضوای شوناختی و دیوالاگ میوا سوامانههای نظوری
نامتجانس ت بیرگذار است ،اما میتاا با ااصولهگیری از رویکردهوای صورااً سیاسوی -موذهبی و
اتتاذ رویکردهای ارهنگی و تمرکز بر تفاوتها و تمایزهای سرشتی و تالش برای اه ننها نواعی
دیالاگ سازنده ترتیب دادن
از پژوهشهایی که در حازه دیالاگ نظریههای نامتجانس به چاپ رسیدهاست مقالهای اسوت
با عناا «گفتما نظریه ادبی چینی و دیالاگ میا نظریوه ادبوی غورب و نظریوه ادبوی چویم»ن
نای نده ایم تحقی  ،پژوهشگر و نظریهپرداز  56ساله چینوی ،شوآ کینگ 1از دانشوگاه سویچاا
است که تحقیقات متعددی در زمینه نظریه ادبی بامی و ادبیات و باطیقای تطبیقی داردن از ننجوا
1. Shunqing
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که مشکل طرحشده در ایم پژوهش -دیالاگ میا نظریههای نامتجوانس و باطیقوای تطبیقوی-
مشکل گفتما مطالعات ادبی ما نیز است ،ایم ناشتار درصدد اسوت توا رومم معراوی و انتقوال
اصال اساسی دیالاگ نظریههای نامتجانس ،بوه نقود و ب وط ن باوردازد و دسوتارالعمل ن وبتاً
من جمی برای ایمسبیل مطالعات در زبا اارسی اراه کندن
 -1-1پیشینه پژوهش

طی دهه گذشته پژوهشگرا زیادی در شرق و غورب بوه اهمیوت دیوالاگ میوا ادبیاتهوای
نامتجووانس پیبردهانوودن نرو بووال 1در کتوواب دیووالاگ تموود ها در تالوود علوو موودر بووا
بهچالشکشید مفهام اروپامحاری در تاریخ ،نقش برج ته دیالاگ تمد های چینی ،هنودی،
عربی و مصر باستا را در تالد عل مدر نشا میدهدن امرمد دالموایر 2هو در کتواب دیوالاگ
تمد ها :برخی صداهای نمانه با طرح سؤاالت اساسی ابمرشد ،گاته ،حااا ،سروش ،گوادامر و
مهاتما گاندی را به عناا الگاهای برج ته دیالاگ میوا تمود ها میدانودن اموا مرتبطتوریم
پژوهش به م له حارر ،رساله شآ کینگ ( )1995است که تعدادی از رویههای اصلی دیالاگ
نظریه ادبی غرب و نظریه چینی را نورده و پژوهش شآ کینگ 3و ژی )2003a( 1نیز دو اصل و
چهار روش را برای هدایت و پژوهش در ایم زمینه طرح کرده و گا )2002( 6نیز روی الگاهوای
ترکیبی میا نظریههای نامتجانس تمرکز کردهاستن برخی نیوز باطیقوای تطبیقوی را بررسوی
کردهاند ،از جمله ارل ماینر )1990( 5در «باطیقوای تطبیقوی :ناشوتاری میوا ارهنگی دربواره
نظریههای ادبی» کای 7در «پیکربندی باطیقای تطبیقی :سه رویکرد ن بت به نقد ادبی غربی
و چینی» نینگ وانگ )2014( 8در «ارل ماینر باطیقوای تطبیقوی و نظریوهپردازی باطیقوای
جهانی» میرزابابازاده و دیگرا ( )2015در «باطیقای تطبیقی معاصر :بدو خاورمیانوه جهوانی
نی ت» و مقاله پانودا )2000( 9بوا عنواا «ه تیشناسوی ادبوی هنود و غورب :مطالعوهای در
باطیقای تطبیقی»ن
1. Bala
2. Dallmayr
3. Cao
4. Zhi
5. Gu
6. Miner
7. Zong-qi Cai
8. Wang
9. Panda
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برخی پژوهشهای ن بتاً مرتبط دیگری نیز وجاد دارد که در ادامه پارهای از ننهوا اهرسوت
میشادن دستهای که به م له نمازش نکادمین نقد و نظریه ادبوی و وجوه کارب وتی و عملوی
نظریهها تاجه داشتهاند از جمله چارلز س تره )1918( 1در «روشی اران ای برای نمازش نقد
ادبی» گرشام مایرز )1994( 2در مقاله «در موارد نموازش نظریوه ادبوی» پاینوده ( )2009در
«نمازش نقد ادبی بوه دانشوجایا ایرانوی برخوی ماانوع ارهنگوی» ایوا بارنواد )2010( 3در
«دشااریهای نموازش ادبیوات غیرغربوی در ایواالت متحوده» و جویم متی ویم )2012( 1در
«نظریه ادبی در سطح تحصیالت تکمیلی :نقش و چالشهای ن »ن بعضی دیگر امکوا نمیوزش
نظریههای بامی و غیربامی را بررسی کردهاند از جمله جین واین لیوا )1977( 6در «بوه سوای
ترکیب نظریههای ادبی چیم و غرب»ن عدهای ه به م له انتقال و واردات دانش و نظریهها از
منظرهای متتلف پرداختهاندن ماننود ادوارد سوعید )1983( 5در «سوفر نظریوه» رابورت جوین
هاولمووت ( )2010در «نووانوری و انتقووال دانووش» و مجماعووه مقوواالت ارزشوومند گاوشووکا 7و
پیاتروا کی)2016( 8ن
در زبا اارسی ،هرچند پژوهش مبتکرانه و م تقیمی درباره مطالعات باطیقای تطبیقوی و
دیالاگ ادبیاتها و نظریوههای نامتجوانس منتشور نشدهاسوت ولوی ک وبویش برخوی متوا
دغدغههای مرتبطی را در حازه نقد و نظریه ادبی داشتهاند که البته در پاشش نسیبشناسوانه،
گاهی خالف چینیها و هندیها حرکت کردهاند()1ن
از ایمرو و با تاجه به مشکل دیالاگ نظریههای ادبی نامتجانس و نینده نظریوه ادبوی ،ایوم
ناشتار با رویکرد تاصیفی -انتقادی رمم معرای و انتقال اصوال اساسوی دیوالاگ نظریوههای
ادبی نامتجانس شآ کینگ ،به ب ط و نقد مقاله ایشا میپردازد و با بررسی دسی تر م و له در
نمای بامی به شکلی نظاممندتر ن را ارائه میدهدن برای تحق ایم نظوام ،ایوم ناشوتار بورای
نظریه ادبی شرق و غرب سائل به گفتما و نگواه گفتموانی م وتقل اسوت کوه نواگزیر اصوالی
بنیادیم و راتاری را بر ایم دیالاگ گفتمانی طرح میکند که متناسب بوا مشوارکا گفتموا و
1. Cestre
2. Gershom Myers
3. Barnard
4. Mattisson
5. JAMES J. Y. LIU
6. Said
7. Gorzka
8. Piotrowski
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سصد راستیم دیالاگ استن باور به وجاد گفتما های متعدد در حازه ادبیات جهوانی و نظریوه
ادبی ،منطب با ایم اصل ماراعه است که ارایند تکایم نظریه ادبی نوه در «نوزاع گفتموانی»
بلکه در «دیالاگ گفتمانی» نهفتهاستن بنابرایم برخالف کشمکش گفتمانی مطورح در نظریوه
الکالئا و مااه ،با تاجه به استضای نظریه ادبی جهانی ،موا دیوالاگ گفتموانی را در مرکوز سورار
دادهای ن شآ کینگ دیالاگ گفتمانی میا نظریه ادبوی شورق و غورب در دو صوارت مواکرو و
میکرو تبییم میکند ()Shunqing, 2008 : 3ن سطح ماکرو ،شامل اصال اساسوی ارتبوا میوا
نظریههای ادبیات نامتجانس استن از جمله نظریه گفتما  ،سی وت گفتموا  ،حوس گفتموا ،
روش اندیشه ارهنگی ،سااعد گفتمانی و غیرهن در جزئیات ایم سطح ،اصول اسوتقالل گفتموا ،
اصل برابری گفتما  ،اصل تف یر دوجانبوه و اصول ج وتجای معیارهوای مشوترب بوا حفوا
تفاوتها وجاد دارد که البته اصال دیگری میتااند از دل اینها و سوایر پژوهشهوا اسوتتراج و
ارااه گرددن سطح میکرو ،به رویکردهوا و حالتهوای اصولی و اولیوه شویاههای ارتبوا میوا
نظریههای ادبی نامتجانس اشاره دارد که در ناشتاری دیگر مارد بحث سرار خااهد گراتن
 -2اجزای اصلی دیالوگ نظریههای ادبی نامتجانس

اگرچه از نظر روششناسی ،بحث تعاریف بر دیگر مباحث تقدم طرح دارد ،شوآ کینگ در ایوم
زمینه بحث نمیکند ولی از ننجا که ایم ناشتار به ناعی اتح باب ایوم بحوث در اارسیاسوت
بنا بر اولایت و محدودیت اضای مقاله ،اجزای اصلی دیالاگ نظریههای نامتجانس را بوازتعریف
و تبییم میکنی  ،بهویژه مفهام نظریه ،نظریه بامی ،هدف و ابزار دیوالاگن بتشوی از اخوتالف
دیدگاهها در ماراع دیالاگ نظریههای نامتجانس ،به تفاوت اهو و تحدیود و توداخل تعریوف
صاحبنظرا از ایم مفاهی برمیگردد چراکه تجربه تعریفی بشر نشا میدهد که رسید بوه
تعریفی جامع و مانع ،منطب با معیارهای تعریف منطقی ،با تاجه به ماراع مطالعه بوهویژه در
حازه علام ان انی چندا سهلالاصال نی ت و بهراحتی میتاا ادعای تعدد تعریف به تعوداد
صاحبنظرا را پذیرات اما از لحاظ نظری ،شر اصلی دیالاگ داشتم چوارچاب هماهنوگ و
تعاریف پایه واحد است ،که به نظر میرسد بیا وجه ااتراق و تمایز ایم مفاهی در نیل به ایوم
مقصاد راهگشاتر باشدن دلیل ایم تفاوت و تناع تعریفی در خصاص ایم مفواهی را میتواا در
عاامل زیر خالصه کرد:
-1گ تره تاریتی ،ارهنگی و زبانی عظی و پیچیوده ایوم مفواهی کوه احاطوه هموهجانبوه را
ناممکم مینمایدن
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-2اختالف و تناع گفتما ها و پارادای هایی که معراا در ن تنفس میکنندن
-3اختالف و تناع مصداسی و عینی درو زبانی و برو زبانی ایم مفواهی کوه تطواب ننهوا را بوا
حازه انتزاعی و تعریفی ایم مفاهی به چالش میکشدن
به هر ترتیب اارغ از تکثر تعریفی ایم عناصر که هور یون بوه نحوای گاشوهای از ماهیوت
ادبیات و نظریه ادبی جهانی را به موا نشوا میدهود ،رسوید بوه یون اتفواقنظور تعریفوی از
بای تههای دیالاگ استن
 -1-2نظریه ادبی

از نقا عزیمتی که میتاا اهمی ن بی از ماسعیت و ماجادیوت دیگور نظریوهها در گفتموا
نظریه ادبی حاصل کرد ،تاجه به معادلگزینی دیگر ادبیاتها و زبا ها برای واژه تئواری اسوتن
در معادلگزینی مدخل تئاری و تعریف ارهنگهای اارسی دو نکته بهروشونی سابول اسوتنبا
است نت ت اسوتیالی پوارادای غربوی مفهوام تئواری در زبوا علموی و دیگور ،ناب وندگی
معادلهای عربی و اارسی برای تئاری در ذهم ارهنگنگارا ن بجز زبا هایی که ه خانااده بوا
زبا اران ای و انگلی یاند ،معدود زبا هایی از سبیل چینوی مانوداریم ،هنودی ،مجارسوتانی،
ای لندی ،ژاپنی ،کرهای ،مائاری ،میالی ،تاگالاب ،تایلندی و ویتنامی معادلهایی برای تئواری
دارند که ریشه در زبانشا دارد()2ن مابقی همه معادل نوایی تئاری اران ای یا بئاری انگلی وی
را یا به عناا تنها معادل مناسب یا یکی از معادلها انتتاب کردهانودن بعود از ایوم دو کلموه -
تئاری و بئاری -اصطالح «نظریه» بیشتریم معوادلگزینی را در زبا هوای دیگور داشتهاسوتن
ایم گروه از زبا ها عالوه بر اارسی و عربی عبارتند از :نذربایجانی ،پشتا ،تاجیکی ،ترکوی ،اردو،
اوییاری و ازبکی()3ن
معادلگزینیهای اصطالح تئاری به اندازه کاای نشانگر هژمانی گفتما تئاری غربیاسوت
چراکه دیگر تمد ها نظیر چینی و هندی طی سرو متو خر تحوت تو بیر اسوتعمار و اسوتثمار
دچار زبا پریشی ارهنگی بادهاند و طی دو دهه اخیر است که ایم تمد ها به بازیوابی هایوت
ادبی و نظری از دستراتهشا برنمدهاندن بنابرایم انتظار ظهار «تئاری» مشابه غورب در دیگور
زبا ها چندا منطب با منط تاسعه ارهنگی و نگاهی ارهنگی نی تن
اگر تعاریف نظریه را در علام تجربی ،ان انی و اجتماعی ،در سیواس بوا تنتون رشوتهها در
نظر بیاوری خااهی دید که از گاناگانی اراوانی برخاردار است بهطاری کوه چهب وا بوه ایوم
نتیجه برسی که تعریف منطقی جامع و مانع از نظریه ممکم نی ت و نواگزیر بایود بوه وصوف
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تعریف شادن بنابرایم ،نظریه نه تنها امری ماراعی و رشتهای اسوت بلکوه تواریتی و ارهنگوی
نیز استن بنابرایم در حازهها و دورههای تاریتی -ارهنگی متتلف ،شاهد وصوفهای متتلفوی
از نظریهای که میباید متناسب با ن نماد ،به وصوف تعریوف شوادن از ایومرو بورای اینکوه در
دیالاگ نظریه ادبی بمانی  ،در سیاس با اه رایج نظریه و سلطه مؤلفههای نظریه علموی ،بورای
نظریه ادبی و مصادی ن حداسل سه سطح را در نظر میگیری  :الف -مفهوام منطقوی -علموی
نظریه ب -مفهام مضی نظریه ،ج -مفهام ماسع نظریهن با تاسل به ایم سوه سوطح نموادی
نظریه بهراحتی میتاا از گفتما امتناع نظریه ادبی اارسوی و سولطه مفهوام معاصور نظریوه
بیرو شد ،و اضایی برای دیالاگ یااتن
 -2-2نظریه ادبی بومی و غیربومی

علیرغ تشتت نراء درباره مفهام بامی ،مه تریم خصاصیت نظریه ادبی بوامی ،توراوش درو
ال فی -ادبی ن است یعنی چنیم نظریاتی طی دورههای تاریتی متتلف ،با تاجه به نیازهاو مااجهه با نبار ادبی و تاسعه علام مجاور شکل گراته و تصوحیح و تنظوی شودهاندن بنوابرایم
تناسب و سازگاری و پایایی بیشتری با متا ادبی ین بام داردن البته نظریه بامی بوههیچوجوه
مُناایم ت بیرپذیری از دیگر نظریهها و متضاد و متقابل با نظریههای غیربامی نی ت بلکه بحوث
«تمایز» مد نظر است و هم انیها و ه م یریها کوامالً منطبو بوا ماهیوت عموامی -ادبوی،
نظریه ادبی و ادبیات استن بنابرایم رویکرد منتتوب در مااجهوه بوا ادبیوات ،تلفیو و ترکیوب
نظریه بامی با غیربامی برای اه ماهیت و حقیقت ابر ادبیاسوت ،پوس مفهوام نامتجوانس در
ایم ناشتار به ناعی مترادف با متمایز است تا دیگر معانی شبکهای ایم مفهامن از ایمرو ،نظریوه
ادبی بامی ،نظریهای است که در ین بام ادبی در مااجهه با متا ادبی بامی برای اه ادبیات
بامی خل شدهاست و ت بیر متقابل نظریه ادبی ،نبار ادبی ،نارینشگری ادبی و نقد ادبوی بوامی
را ن بت به ه نشا میدهدن
 -3-2هدف دیالوگ نظریههای ادبی نامتجانس

تالش دیالاگ نظریههای نامتجانس ،ایجاد اضاییاست که در ن نظریههای نامتجانس بتااننود،
به جریا نزاد معنا دست یابند و پسزمینه نظوری -ال وفی ،ماهیوت نظوری ،پیشارضهوا و
اصال ماراعه نظریههای نامتجانس خاد و دیگری را کشف و ترکیوب کننود و تاسوعه دهنودن
دیالاگ میا ادبیاتهای نامتجانس میتااند مشتمل بور چنود هودف باشود :تو بیر بور جریوا
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نارینشگری ادبی و تبلیغ و معرای نظریههای ادبی نامتجانس ،اخذ و الهام از نظریوههای ادبوی
نامتجانس پیشبرد نظریه ادبی ،تبادل دانش نظری و مبادله و ترجمه نبار ادبی و نظورین ولوی
با تاجه به پتان یل خالسیتیای که درو دیالاگ مندرج است ،شواید بتواا مه توریم هودف
دیالاگ نظریهای ادبی نامتجانس را رسید به نظریه ادبی جهانی -البته نه الزاماً صارتی واحود
از نظریه و ادغام و ترکیب ننها -دان ت چراکوه دیوالاگ روی کول سوامانه معراتوی و نظوریم
نظریه ادبی ت بیر میگذارد و ننها را هماهنگ و همناا میسازد و تاا تاسعهبتشی و ه اازایی
دارد ،بنابرایم حداسل ت بیر دیالاگ بر گفتما حارر نظریه ادبی گذر از مانالاگ نظریوه ادبوی
غرب و رسید به دیالاگ است که به پذیرش پلارالی در نظریه ادبی منجر خااهد شدن
 -4-2ابزار دیالوگ

در سادهتریم نگاه« ،نظریه ادبی» تنها ابوزار دیوالاگ نظریوههای ادبوی نامتجوانس اسوت ،اموا
مشارکا و حازه «دیالاگ میا نظریههای ادبی نامتجانس» منحصر در پژوهشهوای تطبیقوی
و بهویژه باطیقای تطبیقی نمیشادن هرچیزی که بتااند میوا دو یوا چنود نظریوه نامتجوانس
ادبی ارتبا برسرار نماید ،ابزار و ماراعی برای دیالاگ تلقی میگورددن در ایوم دیودگاه حتوی
نبار ادبی نامتجانس ،مشاربم بای ته مطالعه بررسی تطبیقیاندن اما ابزار حقیقی چنیم دیوالاگی
چی ت؟ به نظر میرسد اندیشه و بیا انتقادی و انتقادپذیری ابزار الزم بورای دیوالاگ باشوند
ولی بدو شن کاای نی تن تفکر انتقادی ،ماجب میشاد که نظریه ادبوی دچوار زبا پریشوی
نشاد چراکه تفکر انتقادی مبتنی بر استدالل و خاداندیشی ژرف و گریز از مانالاگ استن
 -3اصول اساسی برای گفتگوی میان نظریههای ادبی نامتجانس

به باور ب یاری از پژوهشگرا  ،نظریه ادبی غرب در دورا معاصور مبوتال بوه تونگایی اسوت
( )Vide. Sun, 2001 & Shunqing and Yu, 2003b: 91 & Shunqing, 2008: 10, 13کوه
ماجب شده شکافهای نظری و کارب تی سابلتاجهی در ن به وجاد نید و تنها راه برو راوت،
اتتاذ رویکرد دیالاگمدار بوا دیگور ارهنگهوا و تمد هاسوت رویکوردی کوه پیشوینه ن بوه
گزارشهای ااالطوا از مکالموات حقیقوتجایی سوقرا میرسود ( )Vide. Zappen, 2004و
امروزه در حازههایی مانند ال فه ،بالغت ،روانشناسی و ارتباطات از ن بحوث میشواد (2002
.)Vide. Womack, 2011; Kent & Taylor,
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از نظر ااالطا دیالاگ ،یعنی پرسید و پاسخگفتم و تاانایی داد تعریوف یون چیوز بوه
دیگری و گراتم تعریف درستی از او ،تنها شیاه رسید به زیبایی مطل و وسواف بوه حقیقوت
(ااالطا  )632 /2 :1389 ،بادن االسفه و بالغیا  ،دیالاگ را بهمثابه یکی از اخالسیتوریم اشوکال
ارتباطات دان ته و از ابزارهای جداسازی حقیقت از کذب گفتهاندن در روابط عموامی ،دیوالاگ
بهمثابه «ارتبا با عمام مردم در مارد م ائل» اه میشاد که در ابر ین چرخش نظوری بوه
مدیریت ارتباطات میل میکند ) (Grunig & Hunt, 1984و ارتباطات را به عنواا ابوزار روابوط
معرای میکند )(Vide. Botan, 1992ن مفهامی که از دیالاگ در ایم ناشوتار مود نظور اسوت،
بیش از ننکه مبتنی و متعهد به نراءم متفکرانی مانند هاما  ،کییور کگوارد ،میتائیول بواختیم،
پائالا ارایر ،مارتیم بابر و دیاید باه باشد ،بیشتر مبتنی بر رورورتهای مطالعوات تطبیقوی،
تجربه و پژوهشهایی است که در حازه باطیقای تطبیقی در اضوای گفتموانی خوارج از غورب
انجام شدهاستن
 -1-3اصل استقالل گفتمان

گرماس در نشانهشناسی گفتمانی «اصل استقالل گفتما » را طرح کرد و گفتموا را بوهمثابوه
ین کلیت معنادار از جها زندگی دان تن بنا به نینده مارد انتظار نظریه ادبی ،میتاا رومم
عبار از گرماس ،به ناعی پدیدارشناسی گفتما مبتنی بور دیوالاگ دسوت یااوت کوه سوازنده
گفتما دیگری به نام نظریه ادبی جهانی اسوتن شوآ کینگ ( )2003aعینواً «اصول اسوتقالل
گفتما » را در رسالهاش نوردهاسوت و مجودداً در چنود تحقیو دیگور و بوهویژه کتواب تنواع
نظریههای ادبیات تطبیقی ( )2014: 248طورح کردهاسوت و معتقود اسوت کوه ارتبوا میوا
نظریههای ادبی نامتجانس م له زبا نی ت بلکه م له «گفتما » استن «گفتما » بوه زبوا
یا گفتار در معنای عام اشاره ندارد ،بلکه به اصال ساختار معنای ارهنگوی بوا همراهوی نظریوه
تحلیل گفتما ت کید دارد ()Shunqing, 2008 : 3-4ن ایم اصال ،اندیشه ،بیا  ،ارتباطات اصویل
کدگذاریشده ین سنت ارهنگی خاص ،تاریخ اجتماعی و پیشینه ارهنگی را شوامل میشوادن
شآ کینگ میگاید برای ارتبا میا نظریههای ادبوی نامتجوانس ،دیوالاگ دوطراوه اهمیوت
زیادی داردن بنابرایم میباید اصال اساسی مشترب دو طورف را تنظوی کوردن او میاازایود کوه
مطمئناً برای ساخت چنیم گفتما دوجانبهای -که البته ،ارایندی پیچیده اسوت -میبایود بوه
پابسازی نظام ارهنگی شتصی ،ترجموه و معراوی اصوطالحات ،بحوث در موارد زمینوههای
متتلف ارهنگی و اجتماعی و غیره پرداخت ()Ibid: 4ن ننچه در اینجا میبای ت بهوراح مقودم

192

بهروز سلطانی ،احمد رضی و علیرضا نیکویی

نقد و نظریه ادبی /سال پنجم ،دوره دوم ،پاییز و زمستان 9311

بر بحث اصل استقالل گفتما به منظار برسراری دیالاگ گفتموانی و گفتموا مشوترب موارد
بحث سرار میگرات ،ررورت ایجاد دال کانانی هایت نظوری و «نظوام خواد-گفتموا بوامی»
بهمثابه یکی از طرایم دیالاگ استن بنابرایم ،دیگور ادبیاتهوا ،میبایود رومم پوذیرش سوایر
نظریهها ،در شکلگیری گفتما نظریشا اهتمام بارزند و بوا تکیوه بور نبواغ نظریوهپردازانوه،
ادبیات ،تاریخ و ارهنگشا ن را صارت گفتمانی ببتشندن
از منظر تبارشناسی ااکا ،مفاهیمی مانند گ ت و ه بادگی گفتما ها ،میتااند تعویم و
استقالل گفتما نظریه ادبی بامی را بکاهد و اضایی را برای دیالاگ اراه سوازد اموا تعیویم
میزا ایم استقالل مارد غفلت واسع شدهاستن تصار سطعیت در استقالل گفتما نظریوه ادبوی
شرق یا غرب ،زمینهساز برتریجایی و سلطه گفتما م لط خااهد شود ،درحالیکوه ن وبیتم
اصل استقالل ،دیالاگمحارتر استن از ن گذشته ،نکته خیلی مه در دیالاگ مبتنوی بور ایوم
اصل ایم است که مفهوام اسوتقالل ،نواظر بور مارواع دیوالاگ اسوتن بوه بیوا دسیو تر ،در
ماراعات مشترب ،متشابه و متجانس ن بیت و در تمایزها سطعیت مفروض استن
از ایمرو« ،تعییم حدود گفتما » ن بت به «اصل استقالل گفتما » مه اسوتن بوا تاجوه
به رویش مدر مفهام ملت و از سای دیگر ،تجربوه و حااظوه تواریتی ،اجتمواعی و ارهنگوی
شرق در خصاص استعمار و استثمار ،چگانه میتاا نغاز و پایا مورز یون گفتموا را معویم
کرد و از تنشهای مترب در اما ماند؟ مثالً تعییم مرز گفتمانی نظریه ادبی اارسوی ،عربوی و
ترکی از همدیگر بههیچوجه ساده نی تن بار ایدئالاژیکی مترب ایم اصل ،میتاانود منجور بوه
ناعی استبداد نظریه ادبی بامی بشاد و دیالاگ را ساسط کندن بورای تحقو دیوالاگ راسوتیم،
مه است که پیاسته به یاد نورد که منظار از «اصل اسوتقالل گفتموا نظریوه ادبوی بوامی»،
رهایی از تنگایی نظریه ادبی غرب و محدودیتهای نظریه ادبی بامی و امکوا بهرهمنودی از
نظریههای ادبی متناع غربی و شرسیاست ،چنانچه ایم امر منجر بوه سولطه و اسوتبداد نظریوه
ادبی بامی بشاد -چنانکه بعضاً در گفتما علام ان انی وطنی شواهدی  -و بوهمثابوه نظریوهای
تاتالیتر عمل کند ،نقض غرض خااهد بادن بنابرایم ،اصل استقالل باید بتااند تاا و بُرد نظریوه
ادبی معاصر و بامی را اازایش دهد و نباید منجر به انزوا و انزواطلبی شادن همچنیم ایوم اصول
م تعد ایدئالاژی دیگریسازی و بیگانهسازی -منع کارب وتی نظریوههای غیربوامی -و تواه
نظریهپردازی است ،که میباید از ن احتراز کردن
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 -2-3اصل برابری گفتمان

برابری گفتما  ،اصلیست که با تبعیض و ایجواد طبقوه نظوری مقابلوه میکنود و ارصوتها و
تعهدات برابری را حیم دیالاگ نظریههای ادبوی نواهمگم اوراه میسوازدن براسواس رویکورد
ه تیشناسانه ال فه جا الب میتاا تصار کرد نظریههای ادبی نامتجانس نغواز و ه وتی و
سرشت مشابهی دارند و ناهمگنیها ناشی از تفاوتهای معراتشناسانه و روششناسوانه اسوت،
بنابرایم ناعی برابری و تمایز میا نظریههای ادبی نامتجانس وجاد داردن ذکر ایوم نکتوه مهو
است که طراداری از اصل برابری دیالاگ میا نظریه ادبی غرب و غیرغرب ،ناشوی از تجربوه و
استدالل پ ااستعماری مت بر از اح اسات و عااطف ملی و شتصی نی ت ،بلکه دیوالاگ برابور
میا نظریه ادبی غیرغربی و نظریه ادبی غربی براساس تصودی «نامتجوانسباد » نظریوههای
ادبیاستن از ایمرو ،لفا «برابر» در ایوم اصول ،مؤیود «ماهیوت و سرشوت برابور» نظریوههای
نامتجانس نی ت بلکه رساننده برابری در دیالاگ بنا به برابربواد در «جونس نظوری»اسوتن
ارتبا ایم اصل ،با اصل استقالل گفتما ب یار حیاتی است چراکه به ماجوب اصول اسوتقالل
گفتما هر نظریهای م تقل خااهد باد و ایم واسعیت که نظریه ادبی غرب از سولطه و برتوری
برخاردار است ،ممکم است تالش های هایتطلبانه و استقاللطلبانه دیگر نظریهها را شوارش
نظری و هژما برانداز سلمداد کند و مکانی های سرکاب و مقابله را اعوال کنود ،اموا وروع و
پذیرش دوسایه ایم اصل تضمینی برای برسراری دیالاگ استن
شآ کینگ معتقود اسوت رسوید بوه برابوریم واسعوی در ارتبوا م میوا نظریوههای ادبوی
نامتجانس ب یار دشاار است ،رهاکرد یا نادیدهگراتم ایم اصل ،محکام بوه هژموانی ارهنوگ
برتر میشاد ()Shunqing, 2008 : 4ن بنابرایم هر ناع غربگرایی نظری ستت یا نورم ،مبتنوی
بر خادزنی ارهنگی و عالسهمند به جایگزیمکرد  ،ناشی از هژموانی نوامرئی نظریوههای ادبوی
غربی استن بر ایم اساس میتاا ایده نظریه ادبی جهانی را که از غرب نش ت گراتهاسوت ،بوه
ناعی به خادویرانگری هژمانی نظریه ادبی غورب تف ویر کورد چراکوه هژمانیهوا در صوارت
ازدستداد تفاق و برتری بیرونی خادشا به خادویرانگری درونی گرایش پیدا میکنند (نونن
منلیم)119 :1387 ،ن شآ کینگ برای تبییم اصل برابری از ایم نمانه تاریتی یواد میکنود کوه
در ارتباطات میا ارهنگی چیم و غرب در سر بی ت  ،بوا غفلوت از اصول برابوری ،زموانی کوه
چینیها در حال جذب نظریههای ادبی جدید جها خوارج بادنود ،بوه خاداندیشوی دردنواکی
رسیدند ،که باعث شد ارهنگ چینی یا نظریه ادبوی چینوی دچوار «زبا پریشوی» بشواد و در
مااجهه با برخاردم ارهنگی دراماتین ،ایدئالاژیهای متفواوتی ن وبت بوه غورب نشوا بدهود
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()Shunqing, 2008 : 4ن وی همچنیم میاازاید تقریباً تمام نظریههای ادبی غرب از ااالطا تا
ارسطا ،مدرنی و پ تمدرنی در نظامهای غیر غربی شناخته شدهاند ،درحالیکه دیوالاگ
و بهویژه اصل برابری گفتما را نادیده گراتهانودن در نتیجوه ،غالوب ادبیاتهوای نامتجوانس بوا
جذب گفتما نظوری خوارجی ،گفتموا نظوری داخلویشوا را ارامواش کردهانود و بوهجای
غنیسازی گفتما بامی با کارب ت نظریه خارجی ،در خادشا پیانود زده و کوامالً جوایگزیم
کردهاند و در ایم میا شیاه اندیشه ،بیا  ،مقالوههای نظوری و رویکردهوای اساسیشوا را از
دست دادهاند ،و راتهراته ت یید مفهام ملت برایشا دشاار خااهد شودن در دهوه اخیور برخوی
ادبیاتهای غیرغربی نظیر چیم ،ژاپم ،هند و ترکیه ن بت به ابتالی به «زبا پریشی» ارهنگی
نگاه شدند و برای بهباد و بازگشت به گفتما نظریه ادبی کاشیدهاندن «زبا پریشوی» چوه بوه
معنای از دستداد گفتما بامی ملی باشد یا نشانگر تیییر شاخه دانش ،ناشوی از بیتفواوتی
یا ازدستداد حس برابری در برخارد میا ارهنگی و دیوالاگ اسوتن تجربوه تواریتی نشوا
میدهد که پیششر دیالاگ مؤبر بیم نظریههای ادبوی نامتجوانس ،پیوروی از اصول برابوری
گفتما استن در غیر ایم صارت «دیالاگ» میتااند به «مانالاگ» و اا نابرابری تبدیل شاد
()Ibid: 4-5ن شایگا از جمله ک انی است که بروز ایم م و له را در ایورا گاشوزد کردهاسوت:
«ایرانیها در عصر کنانی در پی پیروی از مکتبهای غربی ،ارهنگ خایش را گ کردهاندن اموا
باید به ن نقطه ناریننده هنر و خالسیت که پس از هر بحرا به ن رجاع میکردند ،بازگردنود
در ایم صارت است که به سال حااا ،میتاانند الن را سقف بشکااند و طرحی نوا در اندازنود
()292 :1381ن

ت کید بر غنیسازی و تقایت گفتما بامی نظریه ادبی ،سایه ااراطوی و تفریطوی دارد کوه
امروزه با اصطالح «بامیسازی نظریه ادبی» در محااول دانشوگاهی رواج یااتهاسوت و عمامواً و
چه ب ا عامداً با «نظریهپردازی ادبی» خلط میشادن در کارب ت نظریه غربی در متا بوامی و
تناسب یا عدم تناسب ن مه است که بدانی اول اینکه منتقد میباید مجهز بوه تفکور و ابوزار
انتقادی باشد بانیاً ،وظیفه منتقد ادبی تنها تطبی نظریوه بوا موتم بوامی و اسوتتراج شوااهد
ت ییدکننده نظریه نی ت و هر منتقدی در کنار نقود و ارزیوابی ابور ،میبایود بوهمثابوه یکوی از
مف را و منتقدا نظریه ادبی ظاهر بشادن
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 -3-3اصل ایضاح دوجانبه

از اصال مه دیالاگ گفتمانی «اصل ایضاح دوجانبه» استن ایم اصل ،برای کنارگذاشتم تموام
تف یرها و پیشارضهای ینجانبه ،جزمانگارانه ،استدارگرایانوه ،نوانگاردانگارانوه و نتبهگرایانوه
در هرگانه دیالاگ گفتموانی اسوت کوه بتاانود منجور بوه نوزاع ،برج تهسوازی و حاشویهرانی
گفتمانی بشادن هدف ایم اصل تنهوا ایضواح دوجانبوه اشوتراکات نی وت ،و حتوی نگواه صورااً
ابزارگرایانه را نمیپ ندد بلکه روی اهو و ایضواح تفاوتهوا و تمایزهوا و م وئالیت ایضواحی
دوجانبه طرایم ت کیود داردن تنهوا در ایوم صوارت ،میتواا بوه نینوده مفصولبندی دیوالاگ
گفتما های نامتجانس ادبی ،بهمثابه گفتما ادبوی جهوانیم تئاریزهشوده و جانشویم گفتموانی
برای نظریه ادبی معاصر امیدوار بادن شآ کینگ معتقود اسوت «مطالعوه ایضواحی» کوه رسوماً
تاسط پژوهشگرا تایاانی گاتییم هُنگ 1و چمم هُاییهاوا 2در  1975طورح شود ،منطبو بوا
«ایضاح ینجانبه» بواد و پویش از ن  ،مطالعوه ایضواحی بوهمثابوه یون رویکورد در مطالعوات
پژوهشگرا چینی مانند وَنگ گااُومی ،3وو می 1و ژمی گُان چَم 6به کار راتهاسوتن در  1992دو
ومی 5مجدد ایم مفهام را طرح کرد و درباره ن ناشوت «کوانا مطالعوه ایضواحی درب ادبوی
متقابل و میا ارهنگی» استن ساس در  1996شآ کینگ ،در رسالهاش از «مطالعه ایضواحی»
به عناا یکی از پنج روششناسی اصلی مکتب چینی نام بردن اما برای نت وتیمبار ،چوم دا 7
و لُا شیانگیا« )1988( 8ایضاح دوجانبه» را در کتاب بررسی اجموالی ادبیوات تطبیقوی ب وط
دادند و ناشتند «ایضاح بههیچوجه ،مطالعه ینجانبه نی ت ،بلکه ین شیاه دوجانبه یا متقابل
استن ایم باور که تنها نظریه ادبی ملتی خاص تواا ایضواح دیگوری را دارد و بواور ااراطیتور
مبنی برابرگذاری ادبیات ین ملت خاص بر ادبیات دیگر -درحالیکه هرگز از ادبیات سایر ملول
ت و بیر ناذیراتهاسووت -از نظوور نظووری سابوولداوواع نی ووت» ()Shunqing, 2008 : 5-6ن دیگوور
پژوهشگرا چینی مفاهی دیگری نظیر شناخت متقابل ،تصدی متقابول ،متممیتوت را کوه بوه
مفهوام «ایضواح دوجانبوه» نزدیون اسووت ،مطورح کردهانود ()Vide. Yue, 2016: 90ن ننچووه
1. Gu Tianhong
2. Chen Huihua
3. Wang Guowei
4. Wu Mi
5. Zhu Guangqian
6. Du Wei
7. Chen Dun
8. Liu Xiangyu
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شآ کینگ از ایضاح دوجانبه اراده میکند ایم است که در دیالاگ گفتما های نامتجانس ،بوه
منظار ایجاد گفتما ادبی تازه ،تنها جذب نظریههای ادبی غیربامی کاای نی ت بلکوه ایضواح
و تف یر ادبیات و نظریههای سایر ملل مزایای چشمگیری داردن عالوه بر ن  ،بایود همچنا کوه
نظریههای دیگرا را «وارد» میکنی  ،نظریه خادما را نیز «صوادر» کنوی ن بوه عبوارت دیگور
میباید حداسل اح اس و شعار «صادرات» را داشته باشی  ،یعنی در دیالاگ بایود بور اهمیوت
کاربرد گفتما و صادرات گفتما نگاه باشی ()Shunqing, 2008 : 5ن
ت کیدی که شآ کینگ در برسراری تعادل میا واردات و صادرات ارهنگی و نظوری دارد از
چند نظر نیازمند ت مل استن نت ت م له اماریالی پژوهشی و نظری و رابطه میوا سودرت
سیاسی -استصادی و تاسعه ارهنگی با صادرات ارهنگی استن چنانکوه برخوی اشواره کردهانود
ملل برتر سیاسی ،استصادی بوا صوادرات ارهنگوی بیشوتر مشوتی میشواند بوه نحوای کوه
ملتهای اروتر ناگزیر به جذب ،هم ایی و مانندگی به ننها هدایت میشاند چنانکوه دیوالاگ
کنانی نظریه ادبی غرب و شرق و حتی در نبار ادبی بهوراح نابرابر استن بوه نظور شوآ کینگ
ایم نابرابری تنها به دلیل ماسعیت برتر سیاسیواستصادی نی ت و مثالهای نقضی ماننود خواد
چیم ،ژاپم و بریتانیا داردن مثالً چیم عالوه بر ننکه سدرت اتمی است ،از نظر صادرات استصوادی
ه اکنا رتبه نت وت را داراسوت ولوی از نظور صوادرات ارهنگوی و بوهویژه نظریوه ادبوی در
ورعیتی اروتر و نابرابر بهسر میبردن بنابرایم دلیل اصولی سوه برج وته نظریوهپردازا ادبوی
نمریکایی ،مااقیت ننها در بهارثبرد نانوریها و سنت نظریه ادبی غرب اسوت اموری کوه در
ابر استعمار و عاامل داخلی دیگور در چویم و هنود و غیوره بوه تو خیر ااتوادهاسوت و میوراث
باستانیشا شکااا نشدهاستن
ایضاح دوجانبه را میتاا حد تعادل دو اصطالح ااراطی «غیرسوتیزی» و «غیرگرایوی» در
گفتما های علمی دان ت که تجایز ن نه تنها مبتنی بر بهکارگیری گفتموا غیور و الهوام از
ن برای گفتما بامی است بلکه شهامت نشا داد نظریه غیربامی در باات بامی استن تنهوا
در ایم صارت میتاا گفت که گفتما نظری نایم بوامی ،برخواردار از ویژگیهوای ملیتوت و
جهانیسازی استن در ایم مارد شوآ کینگ نسوای وانوگ گوااوی 1را نمانوهای عوالی میدانودن
همچنیم لیسیچا2را به دلیل کارب ت نظریه ادبی چینی «پاچی و پری »1بورای تارویح نبوار
کاندرا 2ستایش میکند ()Shunqing, 2008 : 6ن
1. Wang Guowei
2. Li Siqu
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 -4-3اصل جستوجوی نقاط اشتراک با حفظ تمایز و مکملهای دوجانبه ناهمگونی

روش «مقای ووه شووباهتها و تفاوتهووا» از روشهووای مهوو و معمووال در حووازه مطالعووات
تطبیقیاست ولی ننچه تحت عناا اصل«ج توجای نقا مشترب با حفا تمایز» در اینجوا
نمدهاست ،با روش سنتی مقای های از چند جهت متفاوت استن نت وت اینکوه روش مقای وه
سنتی مانالاگمحار است ولی ایوم اصول دیوالاگمحار اسوتن از سوای دیگور در ایوم اصول
برخالف روش مقای های سنتی ،بهجای «تفاوت» بر «تمایز» ت کید میشوادن همچنویم بتوش
متم ایم اصل یعنی«مکملهای دوجانبه ناهمگانی» در پوارادای جهانیسوازی سورار دارد ،بوه
نحای که امکا نمایش ارهنگ جهانی با دیدگاهی اراگیر و بواز را ممکوم میسوازد توا بتواا
نظریهای معقالتر از مدل کنانی ساختن شآ کینگ از لیا جیمینگ 3نقل میکنود کوه «نغواز
ادبیات تطبیقی چینی و غربی ج تجای اشتراکاتشوا اسوت ،اموا هودف واسعوی کشوف ارزش
تمایزهاست» ()Shunqing, 2008 : 37ن یاا هگزینگ 1میگاید« :ادبیات ،چه ادبیات چینی یا
ادبیات غربی ،چیزهای مشابهی دارند» ،از ایمرو ،اشوتراکات مبنوای شوکلگیری پژوهشهوای
تطبیقی است که به بررسیهای گ تردهتری در مارد تجلیهای ادبی متمایز ناشی از محویط،
زما  ،نداب و رسام و ارهنگ خوت میشواد ()Shunqing, 2008 : 6ن ت کیود بور «اشوتراکات»
مفید معنی تمرکز بر «ملیت» و ارزشگذاری است که براساس اصول «مکملهوای دوجانبوه»
رمم برسراری ارتبا  ،زمینه اخذ و یادگیری نظریوه غیربوامی و تلفیو و ترکیوب ن را مهیوا
میکند و خأل نظریه بامی را پاشش میدهدن در همیم راستا شآ کینگ معتقدنود کوه اساسواً
ادبیات تطبیقی دو کارکرد دارد :کارکرد ارتباطی برای تعامول بوا اشوتراکات میوا ادبیاتهوای
نامتجانس و تلفی و نمیزش ننها و کارکرد مکملی بورای تشوتیی تمایزهوا و برج وتهکرد
ملیت ،اردیت و ارزش خاص هر ادبیات ،به منظار دستیبابی به مکملهای متقابول دوجانبوه و
کارب ت ننها ()Ibid : 6ن همچنیم وی در کتاب مقای ه باطیقوای چینوی و غربوی مینای وند:
«علیرغ تفاوتهای چشمگیر ملیتی در نظریه ادبی چینی و غربی و میایرت و متالفت کامول
در برخی مفاهی  ،زمینههای مشوترب زیوادی بوا هو دارنود» ()Ibid : 6ن بنوابرایم میایرتهوا،
متالفتها ،تمایزها و کالً اردیتهای نظریههای نامتجانس است که شکاف نظریه ادبی جهوانی
را پر میکندن
)1. Emptiness and Fullness (Xu Shi Xiang Sheng
2. Milan Kundera
3. Liu Jieming
4. Yuan Hexiang
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از ننجا که مشابهت ،ادعای ایمهمانی نی ت ،پیاسته در کنه مفهام ن ناعی تمایز منودرج
است ،بنابرایم تاجه به م له تعیتم و تشتی نظریههای ادبی نامتجانس اهمیت ب وزایی دارد
بهویژه که گواه برخوی در پوژوهش تطبیقوی بور ابور انگیزههوای ایودئالاژین ناسیانالی وتی و
گفتمانی ،به مدد سادهسازی مدعی ایمهمانیها و حتی برتری و ابرگوذاری بالوجوه میشواندن
شآ کینگ در مارد چی تی خادم «تمایز» در نظریههای ادبوی نامتجوانس بحثوی نمیکنود و
اقط در بتش حالتهوای دیوالاگ نظریوههای ادبوی بوه برخوی مصوادی ن از سبیول تموایز
گفتمانی ،رویکردی ،تف یری ،مقرراتی ،ردهای و اهرستی اشاره میکندن به نظر میرسود تموایز
هر ن چیزی است که در نظریه و ارمالبندی ن ابر گذاشته باشد ،بنوابرایم عنصوری کوه در
نظریه ابرگذار نباشد تمایزناریم نی ت! با تاجه به ایده مرکزی ایم ناشتار -دیالاگ -میتواا
گفت که تمایز ،انحصار صاری و کارکردی نظریه یا اجزای نظریه -با شر ت ییود دوجانبوه -در
حیم دیالاگ استن ایم امتیاز برح ب تقابل و تضاد و یوا احاطوه و شومال در دیوالاگ میوا
نظریههای نامتجانس درب میشواد بنوابرایم تعویتم و تشوتی نظریوههای ادبوی نامتجوانس
مبتنی بر تمایز تقابلی و یا تمایز احاطی استن استتراج ،شوناخت و تبارشناسوی نقوا متموایز
نظریههای ادبی نامتجانس ،با تاجه بوه عاامول محیطوی ،ارهنگوی و تواریتی در شوکلگیری
نظریهها و بره کنش نظریهها و بروز دگرگانیها ،دگردی یها و ظهار نظریههای دیگور اموری
پیچیده و دشاار است که لزوم دیالاگ میا نظریههای نامتجانس را تشدید میکندن به عنواا
نمانه ،شآ کینگ به برخی ویژگیهای متفاوت و مشترب میا نظریه ادبی چینی «شعر هویچ
تف یر م ل و سطعی ندارد» و «هرمناتین» غربی ،و میا «نشناییزدایی» و «چی – ژنوگ»1
و نظریه تانگابیم 2و همچنیم میا نظریه زبا  ،تصاویر ،معنا در نظریه چینوی و نظریوه سوطح
متنی در نظریه غرب اشاره کردهاست ()Shunqing, 2008 : 7ن گا زوژنو 3نیز تفاوت و ه اازایی
میا نظریه ادبی چینی و غربی را در یون نمانوه از مودلهای زیباییشوناختی ایودهنل نشوا
دادهاستن او پس از مقای ه نظریه پروتاتایپ غربوی و نظریوه تصوایر چینوی ،1بوه ایوم نتیجوه
میرسد که« :نظریه پروتاتایپ» غربی برای اصالح و جبرا کاستیهای نظریه خشکی 6چینوی
کاراست درحالیکه نظریه بلاغ و کمال 5چینی ،میتااند شکاف نظریه ادبی مدر را پور بکنودن
)1. qi-zheng: (Oddness/Commonness
)2. Tongbian: (Continuity and Change
3. Gu Zuzhao
)4. yi-jing or yi-xiang (Image theory
5. yixiang
6. yi-jing

مواجهه در (غیاب!)؛ اصول اساسی دیالوگ...

نقد و نظریه ادبی /سال پنجم ،دوره دوم ،پاییز و زمستان 9311

199

چراکه شکااایی مدرنی غرب ،اهمیت مدر و امروزی «نظریوه خشوکی» را نشوا میدهودن
پس از تالد مکتب تصایرگرایی در غرب ،شاعرا از اشعار م تقی و سوطحی ناراروی بادنود و
امارسیانی ت ذائقه ننهوا را از اصوالت و صوحت و واسعیتمنودی بوه پیوروی از زیباییشناسوی
حالتهای هنرمندانه تلایحی تیییر دادن پژوهشگرا مت خر و مدر غربی متاجوه شودهاند کوه
ماراعات هنری نه تنها زندگی واسعی را شامل میشاد بلکه شامل تصاویر مبه و تمیزنودادنی
نیز میشادن اگرچه هناز چنیم درکی از عالسه «بدعتکاری اراتر از تصاویر» چینوی دور اسوت،
ولی نشا میدهد که در سایه دیالاگ و اصال ن  ،احتمال پذیرش و جذب «نظریوه خشوکی»
از سای غرب در نینده وجاد دارد ()Ibid: 39ن
 -4نتیجهگیری

در کنار اصال اساسی دیالاگ نظریههای ادبی نامتجانس که -در سوطح مواکرو تحوت عنواویم
اصل استقالل گفتما  ،اصل برابری گفتما  ،اصل تف یر دوجانبه و اصل ج تجای معیارهوای
مشترب با حفا تفاوتها -مطرح شد ،برای دیالاگ موؤبر میوا نظریوههای ادبوی نواهمگم و
نامتجانس اصال دیگری نیز وجاد دارد ،بهعناا مثال « ،اصل پذیرش تناع و تکثور نظریوههای
ادبی بامی و غیربامی»« ،اصل مبنوا و مارواع واحود دیوالاگ»« ،اصول اتتواذ منظور جوامع،
منطقی و واسعبینانه ن بت به اصوالت نظریوهها»« ،اصول پرهیوز از سواگیری نظوری»« ،اصول
پایایی نظریه بامی» و «اصل ذاتیباد اشتراکات و مشابهات»« ،اصل ماجادیت شوبهنظریه»،
«اصل اجتناب از ترویج ین جانبه نظریه ادبی» و «اصل اصرار بر م تندات و مؤیودات متنوی و
ادبی و غیره در تبییم نظریه بامی» و بقیه ماارد که در ایوم مجوال امکوا پورداختم بوه ننهوا
می ر نی تن
در نتیجه ،چنانکه روند تعامالت ادبی و ارهنگی نشا میدهد ،م ولماً سور بی وتویکو ،
سر دیالاگ ارهنگهای متتلف با یکدیگر است و همناا با تاسوعه ارهنوگ جهوانی ،میبایود
برای ایجاد گفتما  ،استراتژیهای خادموا را تنظوی کنوی و رومم جهانیسوازی گفتموا
نظریه ادبی خادما  ،نظریههای ادبی دیگر را جوذب کنوی ن اقوط بوه ایوم طریو میتواا از
«زبا پریشی» بامی و مانالاگ نظریوه ادبوی غورب خوارج شود و نظوام نظریوه ادبوی خواد را
بازسازی کردن ننچه در ناشتار باال نمدهاست ،مقدمه و مبانی نظری چنویم حضواری در عرصوه
دیالاگ نظریه ادبی استن
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پینوشت
 -1از جمله ناشتار صیادکاه (« )1386جایگاه رعایت مقتضای حال و متاطب در نظریههای ادبوی
سنتی و نایم» و مقاله رراانی ( )1399با عناا «دو ساءم تفواه در بحوث نظریوههای ادبوی» و
پژوهش اناشیروانی ( )1399با عناا «ررورت نشنایی با نظریههای ادبیات تطبیقوی در ایورا » و
تحقی ذکاوت ( )1391با عناا «تبییم چالشها و ظرایتهای رابطه نقد و نظریه ادبی و ادبیوات
تطبیقی» و پایا نامه کارشناسی ارشد رحیمی ( )1391با عناا «نقش نظریههای ادبوی در خلو
نبار ادبی ،با تاجه بوه اندیشوهها و سورودههای یوداهلل رؤیوایی» و مقالوه اممخوانی و علویموددی
( )1391با عناا «درد یا درما نسیبشناسی کاربرد نظریوههای ادبوی در تحقیقوات معاصور» و
تحقی محمدی کلهسور ( )1392بوا عنواا «گوزینش موتم و روششناسوی مطالعوات ادبوی» و
پووژوهش محموودی ( )1392بووا عنوواا «پیاند میا حااا ایرانی و نمازههووای غربی نقد جدید» و
مقاله جلیلی تقایا (« )1392صوارتگرایی و تواریخ جهانگشوای جواینی» و مقالوه اممخوانی و
علیمددی ( )1391با عناا «منط الطیر عطار :چندصدایی یا ه صدایی نگاهی به تقدیر تراژیون
نظریههای ادبی در ایرا  :مطالعه ماردی منط مکالمه باختیم» و پژوهش اممخوانی ( )1396بوا
عناا «نقد نظریهزدگی :کارب ت نادرست نظریهها با ت کید بر مقاالت مربوا بوه نراء بواختیم» و
تحقی اممخانی ( )1396با عناا «نگاهی انتقادی بوه پژوهشهوای شالادهشوکنانه در ایورا » و
ستم سردبیر دکتر اتاحی ( )1396با عناا «متا کهم اارسی و نظریه ادبوی مودر » و مقالوه
اممخانی ( )1395با عناا «استدار نظریه در پژوهشهای ادبی معاصر نگواهی نسیبشوناختی بوه
ن بت موتم و نظریوه در پژوهشهوای نظریوهمحار» و پوژوهش ساسومیپوار ( )1395بوا عنواا
«نسیبشناسی و نارساییهای درسنامههای نقد ادبی» و مقالوه عموارتیمقودم ( )1395بوا عنواا
«نسیبشناسی کاربرد نظریههای مدر در تدویم درسنامههای بالغی» و پژوهش عموارتیمقودم
( )1395با عناا «از اپاخه تا نانوریهای شاعرانه :نسیبشناسوی کارب وت روش پدیدارشوناختی
در پژوهشهای ادبی حازه اارسی» و مقالوه اممخوانی (« )1397موا و نواگزیریموا از کارب وت
نظریههای ادبی نگاهی انتقادی به کتاب سنت تصحیح متم در ایرا پس از اسالم و کاسوتیهوای
روششناسانه ن » و پژوهش محمدی کلهسور ( )1397بوا عنواا «نقود کواربرد نظریوه ادبوی در
مقاالت پژوهشی بوا ت کیود بور روایتشناسوی سواختارگرا» و مقالوه طواهری ( )1397بوا عنواا
«ج تجای امر ناماجاد مقدمهای بر دالیل اقدا نظریه و نظام نقد ادبی در ایرا » که اغلب همه
رویکرد نقدم نقد دارند و به م له کارب ت نظریههای غربی در متا اارسی تمرکز کردهاندن
 -2چینوی مانوداریم () ،)學說 (zh), 学说 (zh) (xuéshuō)( ،)理論 (zh), 理论 (zh) (lǐ lùnهنودی
() ،)सिद्धांत )hi) m (siddhāntمجارسوتانی () ،)elmélet (huای ولندی ( ،)kenningژاپنوی ( )理論 (ja
))がくせつ, gakusetsu

)(ja

 ،)(りろん, riron), 学説کورهای (

)(ko

(iron), 학설

)(ko

이론
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...مواجهه در (غیاب!)؛ اصول اساسی دیالوگ

 تاگوالاب،)онол (mn) (onol)(  میوالی،)ariā(  موائاری،)(hakseol), 리론 (ko) (riron) (North Korea)
)نlý thuyết (vi), lý luận (vi), học thuyết (vi)(  ویتنامی،)huna(
،) (ps) f (tyorí) تیواری، (ps) f (nazaryá)  پشوتا (نظریوه،)nəzəriyyə, teoriya(  نذربایجوانی-3
 ترکوی،)ทฤษฎี )th) (trít-sà-dii)(  تایلندی،)назария (tg) (nazariya), теория (teoriya)( تاجیکی
 اوییووواری،) f (nazariya) اردو (نظوووریﻩ،)kuram (tr), nazariye (tr) (obsolecent), teori (tr)(
)نnazariya (uz), teoriya (uz)( ( ) و ازبکیnezeriye)( ەزەرىیە
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