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 درآمد

 

 نه در مسجد گذارندم که رند است/ نه در میخانه کاین خمار خام است

 مسجد و میخانه راهی است/ بجویید ای عزیزان کاین کدام است "میان"
 )عطار(

هاای آن باه   مل در کشف ظرفیتأبازاندیشی آثار اندیشگانی هر فرهنگ و تبازخوانی و 

فلسافۀ  های علوم انساانی اسات.   منظور پیوند با مسائل جهان مدرن و معاصر، از رسالت

وگاوی  یکی از رویکردهای فلسفی سه دهه اخیر است که با تاکید بر گفت فرهنگیمیان

وانش آثار حکمای، ادبای، دینای و هناری     ها دیدگاهی تازه در خچندجانبه میان فرهنگ

کناد.  ها در عرصه مسائل جهان معاصر پیشانهاد مای  ها و مقایسه یا پیوند میان آنملت

وگاوی چندجانباه، مفاهماه،    اندیشی در مفاهیمی چون گفات این تفکر با دعوت به ژرف

زیسااتی، تکثاار، تمااایز، نفاای مرکزگرایاای و درک نساابت میااان خااود و دیگااری، هاام

های مختلف گشاوده  اندیشی، صلح و مدارا افق جدیدی برای اندیشمندان فرهنگمطلق

ها و جهان توان به نسبت عناصر مقوم هر فرهنگ با دیگر فرهنگاست. در این افق می

 معاصر اندیشید.

اساالمی در طاول تااریخ و     -ادبیات فارسی مهمترین نمودگار فکار و فرهناگ ایرانای   

فرهنگی ایران کهن و معاصر است. مفاهیم فلسفی و فرهنگی گنجینه سترگی از میراث 

بازتاااب یافتااه در ادبیااات فارساای در طااول تاااریخ کهاان ایاان ساارزمین، در تالقاای بااا 

 ۀهااای مجاااور ظرفیاات و بسااتر بساایار مناساابی باارای طاارح مباحاا  فلسااف فرهنااگ

گاام نخسات بارای     فرهنگیادبیات و تفکر میانفرهنگی است. طرح نسابت  میان

باره نسبت ادبیات و به طور خاص ادبیات فارسی با مقومات تفکر  تر درهی گستردپژوهش

المللی در هیات مادیرة انجمان   فرهنگی است. ایدة اولیۀ برگزاری این همایش بینمیان

اصاغر مصالح طارح شاد و پاس از آن باا       از سوی دکتر علی ایران فرهنگیمیان ۀفلسف
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 ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاات فرهنگای و  همکاری هیات مدیرة انجمن نقد ادبی، پ

دانشاگاه   : دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشگاه تربیات مادرس،  های همکاردانشگاه دیگر

ای زبان و ادبیات دانشگاه عالماه طباطباائی دانشاگاه    رشتهمرکز تحقیقات میان تهران،

جمعی از استادان ، شورای علمی با حضور دانشگاه داکا بنگالدش و جواهر لعل نهرو هند

متخصص در رشته ادبیات و فلسفه شاکل گرفات و پاس از بحا  و بررسای و تعماق       

 ای، محورهای اصلی همایش به شرح زیر تعیین شد:رشتهچندجانبه در این موضوع میان

فرهنگای و  فرهنگی و ژانرهای ادبی، ارتباط تفکر میاان نسبت تفکر میان

ن و ادبیاات فارسای در مفاهماه    رویکردهای نظریه و نقد ادبی، نقش زبا

فرهنگای در ادبیاات فارسای، تجاار      فرهنگی، مفاهیم تفکر میانمیان

فرهنگی در قلمرو زبان و ادبیات فارسی و وگو و تبادل میانتاریخی گفت

 شناسی مطالعات تطبیقی ادبیات و فلسفه .ارزیابی و آسیب

هاای  فت مقاالت به دانشگاهپس از آن سایت همایش شروع به کار کرد و فراخوان دریا

های خارج از کشور ارسال شد. همایش در پایگاه اساتنادی علاوم   دانشگاه داخل و برخی

به ثبت رسید. از تیرماه امسال برای آشانایی بیشاتر فضاای علمای      (ISC) جهان اسالم

به  سخنرانی 1با  نشستسازی جامعه دانشگاهی برای همایش، چهار پیشکشور و آماده

 شرح زیر در فضای برخط برگزار گردید :

پیوندهای فکری در شهرهای چند فرهنگی و :فرهنگی -ملتقاهای اقلیمی 

دکتر علیرضا نیکویی، عضاو هیاات علمای گاروه زباان و ادبیاات فارسای        چند آیینی 

 دانشگاه گیالن

عضاو   ،دکتر محمدجواد صاافیان  نیافتگیفرهنگی و ادبیات توسعهفلسفه میان

 علمی گروه فلسفه دانشگاه اصفهان هیات
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دکتار   فرهنگای یافتگی کارکرد ادبیات تطبیقی در پرتو فلسفه میاان بسط

عبداله آلبوغبیش، عضو هیاأت علمای گاروه زباان و ادبیاات فارسای دانشاگاه عالماه         

 طباطبائی

عضاو   دکتار محمادتقی طباطباائی ،    خیال« مقام»نوایی فلسفه و ادبیات در هم

 فلسفه دانشگاه تهرانهیأت علمی گروه 

دکتار فراناک هاشامی، عضاو هیاأت       جایگاه و اهمیت سعدی در ادبیات آلمان

 علمی گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه عالمه طباطبائی

دکتر فاؤاد مولاودی، عضاو هیاأت علمای       التقای شرق و غر  در تجربه عشق

 پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی )سمت(

اصاغر  دکتار علای   های فرمای در ادبیاات و هنار   ردیسینسبت فلسفه با دگ

 فر، عضو هیأت علمی گروه پژوهش و تاریخ هنر دانشگاه تربیت مدرسفهیمی

الملاوک  دکتار شامس   وگوی ادبیات و فلسفه با نگاهی به آثاار ساارتر  گفت

 مصطفوی، عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسالمی

 است.  دسترس درها در سایت همایش گزارش و فایل صوتی این نشست

مقاله دریافت شد. مقاالت  20 مهرماه تمدید و تعداد 21فراخوان دریافت مقاالت تا تاریخ

 آبان ماه نتایج به نویسندگان اعالم شد. در مجموع 21به کمیته داوری ارسال و در تاریخ

تاییاد قارار گرفات.    ه مورد مقاله برای ارائ 01مقاله برای درج در مجموعه مقاالت و  21

ه مقالاه  ن زمینه تخصص داشتند دعوت به اراوعالوه بر آن از استادان محترمی که در ای

ای دربااره داوری مقااالت و   آذرمااه باا تشاکیل جلساه     1شد. شورای علمی در ماور   

گیاری  ل مارتبط باا هماایش تصامیم    سخنرانان و سایر مسائها و انتخاب برگزاری پنل

نشسات باه هماراه      1سخنران )داخلی و خارجی( در 21. در مجموع نهایی را انجام داد
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دسامبر( مورد تاییاد   1و  1آذرماه)  01و  01های  افتتاحیه و اختتامیه در روزهای نشست

قرار گرفت. خرسندیم که چکیده مقااالت باه شاکل الکترونیکای مقاارن باا برگازاری        

 خواهد شد.همایش در دسترس قرار گرفت و مجموعه مقاالت نیز چاپ 

 ۀاز همراهی اعضای محترم شورای علمی، اعضای محترم هیات مادیره انجمان فلساف   

، بویژه جنااب آقاای دکتار مصالح و جنااب      ایران و انجمن نقد ادبی ایران فرهنگیمیان

آقای دکتر خدایار روسای محترم دو انجمن، جناب آقای دکتر حسینعلی قباادی ریاسات   

زاده ریاسات محتارم وقات    اهلل ایاران ی دکتار نعمات  محترم وقت پژوهشگاه، جناب آقا

ی، جناب آقای دکتر عبداهلل آلباوغبیش، ریاسات   کده ادبیات دانشگاه عالمه طباطبائدانش

، داوران ای زبان و ادبیاات دانشاگاه عالماه طباطباائی    رشتهمرکز تحقیقات میانمحترم 

داشاته اناد، صامیمانه    محترم و سایر استادان محترم که به هر نحو با همایش همکاری 

هاای دقیاق، مساووالنه و دلساوزانه دبیاران      گیاری سپاسگزارم. از زحمات فراوان و پی

محترم اجرایای هماایش سارکار خاانم فرزاناه قادمیاری و سارکار خاانم دکتار منیاره           

ابعاد همایش بسیار سپاساگزارم. همراهای و تاالش کاادر محتارم      بخش در همۀ طلیعه

نهام و  را ارج مید حدادی، وحید احمدی، محمدمهدی فالح مجیاجرایی همایش آقایان 

های انگلیسی را برعهاده  از سرکارخانم ماندانا چگنی فراهانی که زحمت ویرایش چکیده

 گرفتند نیز بسیار سپاسگزارم.

ای در رشاته های ارتبااطی میاان  امید که این همایش در گسترش مرزها و فهم ظرفیت

ای بر مناسابات ایان دو   ادبیات گامی استوار بردارد و دریچهفرهنگی و میان حوزه فلسفۀ

 تر بپیمایند. فرهنگی بگشاید تا آیندگان این مسیر خطیر را هرچه روشن شاخۀ

 که درازست ره مقصد و من نوسفرم/ همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس

 با آرزوی سالمتی و توفیق

 مریم عاملی رضایی

 0011 آذر
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 «بودندر میانه»نیرویِ خالقِ 

 ژرفاییِ مفاهمۀ میان فرهنگی -جانبی و عمودی -افقی سطوحِ

 گئورگ اشتنگر

 وین، اتریش دانشگاه در فرهنگیمیان فلسفه استاد

« بودندرمیانه»یا « میان»خواهم داد مایلم بر سطوح متفاوت موضوع در پژوهشی که ارائه 

ای درباره آن صورت نخاواهم داد بلکاه از ابتادا باه     تأکید کنم، اما هیچ حکم مفهومی اولیه

پردازم. این امر نیازمند بررسی چناد  ها میفرآیندهای مقوم و تجارب مرتبط و همبسته با آن

اناد و همچناین یکادیگر را تاییاد     متقابل با یکدیگر مارتبط زمینه مختلف است که به طور 

کوشم تا با استفاده از می گیرند.کنند، اما با این حال ابعاد مفهومی مختلفی را نیز دربرمیمی

هاای شارق آسایا و غارب، ارتباا       ها از فضاهای اندیشه و تجربه بین فرهنگبرخی نمونه

ة اندیشه و صورت زبان، همچنین باین سااحت   شناسی و اتوس، بین شیوپیشین بین زیبایی

مندی یا درک اخالقی را نشان دهام. موضاوعِ دومِ بررسای در رابطاه باا      نفسانیت و اخالق

ویژه ادبیات(، استعاره، تصویر است که های دسترسی و ارتبا  ازجمله مفهوم، واژه )بهصورت

در هماۀ   تنیاده نیاز هساتند.   مها را از یکدیگر متمایز کرد اما در عین حال درها توان آنمی

شود که به نوباه خاود در   پدیدار و ظاهر می« بودندرمیانه»سطوحِ بررسی حاضر، اصطالح 

کند. باه عباارت   عمل می« گر استطورمتقابل روشن امری که به»مثابۀ ها بهمیان فرهنگ

باین عاوالم    گزاراناه ارتبا  جدی و مفاهمۀ متقابال و ارج « بودندرمیانه»دیگر، از نظر من 

ای کند. تصویرِ خود که با خود به هماراه داریاد، باه شایوه    فرهنگی را گام به گام میسر می

دهد که به آدمیان اجازه می« بودندرمیانه»جدید و متفاوت تجربه خواهد شد. نیرویِ خالقِ 

شایوة  تر بفهمند و به فهمی دست یابند کاه باه   پذیرتر و از این رو انسانیتر، انعطافگشوده

حقیقت »گر گرایی که همواره صرفاً تداعیقوام بخش و معطوف به آینده از خطر پنهان جزم

  ماند.است، دور می« خودِ فرد
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 طرد، جذ  یا فراروی؟: عرفان و دیگریِ دینی

 (مطالعۀ موردی دیوان شمس) 

 زادهمحسن اکبری

 ت علمی دانشگاه جیرفتأعضو هی 

ای درونی و فطری است و دین نزد مولوی، امری تاریخی و زمانمند نیست بلکه واقعه

همین امر باع  شده نگاه وی به ادیان مختلف، نگاهی پدیدارشناسانه و خالی از اغراض 

، شالوده «اصل محبت»های جانبدارانه باشد.  حُبّ یار و خدا و به تعبیری داوریو پیش

در غزلیات « دینی دیگریِ»رو مولوی است. ازهمین و هدف اساسی دین از منظر

، فهم و مکالمه است.  بدین « دگراندیشی»نیست بلکه نوعی « دیگرستیزی»مولوی، 

گیرد، از هویت و وقتی در بافت و سپهر عرفانی مولوی قرار می «دیگری»معنی که 

رد. در این نگاه گیشود و اصالت و معنایی فرادینی به خود میکارکرد دینی خود تهی می

گیرد که جهود و ترسا و مسلمان و مجوس، صرفاً ای شکل میفرهنگی، مکالمهمیان

هایی قراردادی برای تمایز زبانی است نه تقابل معنایی. با توجه به درونمایه و نشانه

توان با عنوان ای میمحتوای آثار مولوی به ویژه غزلیات وی، از این فرایند نشانه

یاد کرد. بر اساس این مقدمات، در این مقاله تالش شده تا با رویکرد « قاعده وصل»

شناختی ساختگرا، طرد، جذب یا فراروی دیگریِ دینی در دیوان شمس بررسی زبان

شمس، مروج دهد، ذکر ادیان مختلف در غزلیات گردد. نتایج این تحقیق نشان می

االدیانی گرایی بینکالمهنیست، بلکه منجر به فهم و م تفاوت، خشونت و درگیری

زدایی و ای چون، زمینهگرایی از طریق شگردهای زبانیشود. این مکالمهمی

کردن واژگان و سازی و قراردادیهای زبانی و نسبیسازیگردانی، جانشینبافت

 .گیردهای زبانی انجام مینشانه

 محبت.دیگریِ دینی، مولوی، غزلیات، زبان، اصلِ کلیدی:  هایهواژ
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 ثیرادبیات متنوع فرهنگی براندیشه و زندگی کودکانأت

 آنیتا الداغی

 ت علمی دانشگاه پیام نورأعضو هی

 

وجاوه مختلاف    ضرورت بررسای  فناوری ارتباطی پدیده جهانی شدن وتوسعۀ همه جانبۀ

های بومی برای بقا فرهنگ .سازددیگر آشکار میهای برابر فرهنگ در فرهنگی ایران را

منطقای   نیازمناد اتخااذ رویکاردی    هاای ناآشانا  جهان کنونی در برخورد با فرهناگ  در

ها که بتوانند ضامن  ملت های سایر کشورها وفرهنگ نیازمند تعامل با وکارآمد هستند و

 ملل را نیز به رسمیت شاناخته  های فرهنگی سایرهای فرهنگی خود، ارزشحفظ ارزش

 کاه  کودکاان  تصاویری  هاای کتاب .برداری مطلوب کننداز آن بهره و شمردهمحترم و 

 باا  گذارناد مای  نماایش  به گوناگون هایقومیت و نژادها با را ازکودکان متنوعی تصاویر

 کناد می کمک و دهدمی آگاهی کودکان به متنوع اعتقادات از ادبی هایمجموعه ایجاد

ادبیات متنوع فرهنگی بار دیادگاه کودکاان     پژوهش حاضر تاثیر .بشناسند را یکدیگر تا

های جدیاد باا شخصایت    بسیاری از کتاب .دهدنشان میرا خودشان  نسبت به جهان و

صارف نظار از    .مریکایی استآمتوسط  کننده زندگی طبقۀمریکایی منعکسآ –فریقاییآ

برجساته   هاای قاوی و  شود شخصیتژاپن مربو  می هایی که به فرهنگ چین ونمونه

 .خوردهای چاپ شده به چشم نمیکتاب آسیایی دیگر در

 های فرهنگی،: تنوع فرهنگی، ادبیات کودکان، فرهنگ بومی، ارزشکلیدی هایهواژ

 جوامع متنوع



01 

 

 دشنام در دو زبان فارسی و آلمانی بررسی امکان ترجمه

 فرهنگیبه عنوان پلی میان 

 آزاده انصاری

 یتهران مرکزاسالمی واحد دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد  

 

. اما این واژگاان باه   استدشنام و ناسزا بیشتر نشانگر کارکرد تخاصمی زبان در اجتماع 

میزانی محدود به ادبیات هم سرایت کرده و این فراگیری کاربرد آن در سطوح مختلاف  

شاان کاه بار    م مبنای ظاهریرغاما این سطح از واژگان علیدهد. اجتماعی را نشان می

اساس خصومت بنا شده است، در بسیاری از موارد برای خالی کردن پتانسیل نزاعای در  

ای نماایش زباانی   اجتماع بدون درگیری فیزیکی خاص و صرفاً باا تکیاه بار یاک اجار     

 ها به حیطه طنز خود نشانگر ایان موضاوع اسات.   د. تسری معانی آنرومحدود بکار می

های عامیانه فرهنگ زبانی بار قواعاد اجتمااعی و زماانی     ها در بخششنامگیری دشکل

باع آن  و باه ت  از این رو ممکن است چیزی که در زمان گذشته باار تحقیار   استوار است.

های بعد بکار نرود. از آنجاایی کاه جواماع مختلاف     شده در زمانناسزاگونه را شامل می

در ایاان واژگااان خاااص  نیسااتند، ترجمااۀار اجتماااعی یکسااان زبااانی از لحاااظ ساااخت

مبدا که بتواند بار روانای   یمناسب جایگزین برای ناسزا های ادبی و یافتن واژةسرفصل

از همین رو این پژوهش در نظار دارد   نماید.زبان مبدا را به مقصد منتقل کند دشوار می

عامیانه ادبی  تا با بررسی این موضوع در دو زبان هدف آلمانی و فارسی به نگاه فرهنگ

این دو جامعه زبانی به جوانب مختلف این موضوع بپردازد و تا جای ممکن افقی عملای  

 برای امر ترجمه محقق سازد.

 ترجمهدشنام، ناسزا، فارسی، آلمانی،  :کلیدی هایهواژ
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 کدکنی شفیعیِ شادی نام به طفلی در آیرونیک گفتمان

 زادهایران اهللنعمت

 طباطبائی عالمه دانشگاه ادبیات و زبان ایرشتهمیان تحقیقات مرکز عضو و دانشیار

 

 و آزاد هاای خصیصاه  سابب  باه  کاه  اسات  فلسافی  -بالغای  سازِشیوة گفتمان آیرونی

 و بازنماایی  و تخییال ِ جهاان  در و جادّ  و واقعیات  میانۀ سویۀ در هشداربخش هایجنبه

 در مخاطاب،  هناری  التاذاذ  از پاس  منظر این از ادبی آثار مطالعۀ. گیردمی قرار واسازی

 و هاا پدیاده  با مواجه در اندیشمندِ هنرمند پیچیدة جدلیِ - فکری نظام به را او بعد وهلۀ

 آگاهی و انتقادی خوانش راهبرد اتخاذ .شودمی رهنمون ها،چالش و هاپرسش به التفات

 تار متعاالی  درک باه  ماتن،  پنهاان  هاای الیه به ورود و آیرونیکِ گفتمانِ چون و چند از

 از شاعر  دفتار  پانج  مجموعۀ) شادی نام به طفلی جستار، این در. انجامید خواهد خواننده

 از نمودهاایی  و نماا متنااق   و شاطح  زباان  کاربرد. است شده بررسی ،(کدکنی شفیعی

 .است اثر این بالغی و اندیشگانی هایویژگی از سقراطی، آیرونی مفهوم

 ایاران،  معاصر شعر شادی، نام به طفلی کدکنی، شفیعی رضا محمد: های کلیدیواژه

 تخییل،بالغت آیرونی، فرهنگی، مطالعات
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 شاعرانگی ریکور و امکان بازشناسی متقابل فرهنگی نظریۀ

 سیده اکرم برکاتی

 استاد مدعو در دانشگاه فردوسی مشهد، آموخته دکتری فلسفه از دانشگاه اصفهاندانش

 

که چگونه فهم شاعرانه، ادبی و  شودبه این مطلب پرداخته میرو در پژوهش پیش

ای بنیادی و ضروری برای بازشناسی فرهنگی است. گرچه تعامالت نمادین، مؤلفه

، در این مقاله استی گوناگون هامیان فرهنگ «پیوند»فرهنگی معموالً یادآور میان

ریکور، به وجود شکاف  در اندیشۀ« فاصله»کنیم با تمرکز و تأکید بر مفهوم تالش می

فاصله  کارکرد سازندة ها بپردازیم.فرهنگی و امکان بازشناسی متقابل آندر روابط میان

ا تبیین مفهوم توان ببه عنوان شر  ضروری برای پیوند و شناخت نظری را می

 بررسیشاعرانگی ریکور روشن کرد. در این خصوص  ( در نظریۀas if) «مثابۀبه»

شناخت که  ترین مرتبۀواسطهترین و بیدیکه چگونه فاصله حتی در بنیا شودمی

عنوان امکان و دریافتی شاعرانه و نمادین است حضور دارد. سپس مفهوم فاصله را به

عمل مورد بح  قرار  ها از منظر کنش و حوزةبل فرهنگمانعی برای بازشناسی متقا

پدیدارشناختی مفهوم  -شناختیدهیم. در پایان ضمن تالش برای توصیف هستیمی

فرهنگی ای زایا در تعامالت میانن را به عنوان سرچشمهفاصله در تفکر ریکور، وجود آ

کنیم. روشن کردن ویژگی نمادین و کارکرد زایای فاصله در بازشناسی آشکار می

 متقابل، ضرورت مبنایی رویکرد شاعرانه برای فهم فرهنگ دیگر را آشکار خواهد کرد.

فرهنگی، فاصله نگی، بازشناسی را: ریکور، شاعکلیدی هایواژه
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 حافظ و اشعار شارل بودلربررسی تطبیقی معنای مستی در غزلیات 

 دوست مهرناز بوستان

 ارشد الهیات شاخه ادیان و عرفان، دانشگاه الزهرا کارشناسی دانشجوی

 

فارسی بوده و هست. آنچه که در ای بح  انگیز در اشعار عارفانۀ مستی، همواره واژه

 گو، به عنوان مستی عنوان شده و مکررا شاعر یا برهای شاعران عارف پارسیغزل

کند که مست و در انتظار و اشتیاق ورزد و یا به یاران توصیه میمستی خویش تاکید می

های مدام از تعلل و سختگیری ساقی در رساندن شراب به ساقی باشند یا در گالیه

های روزگارانی که بی شراب مستی اک سختیدهد و به شرح سوزنعاشقان ناله سر می

پردازد . چه های دوران نوشیدن و مست شدن میبخش ساقی گذشته و بیان شادی

اند ایشان را به دلیل ترویج بسیار منتقدان و متشرعانی که معاصر با شاعران بوده

هایی اند و چه بسیار امروزه نیز بح فرهنگ نوشیدن خمر حرام ، سرزنش و تقبیح کرده

، شاعر . شارل بودلرانداند و چه نوشیدهبر سر این است که خیام ، حافظ و موالنا چه گفته

 و نویسنده فرانسوی، قطعه شعر معروفی در توصیف مستی با نام مست شوید

(Enivrez- vous )از زندگی بودلر و تربیت  که در این گفتار، ابتدا شرح مختصری دارد

و سپس قطعه مست شوید با تعریفی از مستی در اشعار و  شودمی دادهاو  و تجربۀ زیستۀ

 .شودمی بررسیای و انطباقی مقایسه به شکلکالم حافظ، 

 : مستی، شراب، حافظ، بودلر کلیدی هایواژه
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 فرهنگینقش میان گفتمان الحاق مجدد ادبیات در فضای میان

 زهرا پارساپور

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ت علمیأعضو هی

 

گیرد و در نتیجه تغییر و تحوالت اجتمااعی و  ادبیات در بستر جامعه و فرهنگ شکل می

ثیرگذارست. از سوی دیگر ادبیاات  أهای ادبی تها و سبکگیری جریانفرهنگی بر شکل

فرهنگی نقاش دارد.  های فکری و ری جریانیگنیز با کارکردهای مختلف خود در شکل

 شناسای فرهنگای قائال   از میان سه نقشی که هوبرت زپف برای ادبیات به عناوان باوم  

فرهنگای  تواند در فضای میاان ست، نقش سوم آن یعنی میان گفتمان الحاق مجدد میا

ای را ایفا کند. در این نقش ادبیات به عنوان یک رسانه فرهنگی زمیناه را  نقش برجسته

کناد. ادبیاات   دوجانبه و چندجانباه فرهنگای در جامعاه فاراهم مای      گوهایوبرای گفت

های فرهنگی جدا افتاده از هم و گاه به حاشیه رانده شده را بازساازی و بازیاابی   گفتمان

ای مناسب، به دور از خواست و اراده قادرت و باا اساتفاده از    کند و با ایجاد خلوتکدهمی

گاویی آرام و باه   ور مناسبی را در جهت گفات های بوطیقایی، بستانرژی تخیلی و جاذبه

آورد تا مخاطبان خود را در فهم خود و دیگری یاری برسااند. در  دور از هیاهو فراهم می

ای از فرهنگی، نمونهاین مجال ضمن تبیین این نقش ادبیات و ارتبا  آن با فلسفه میان

نگی در ادبیات عصار  فرهگوهای میانوگیری گفتاین نقش ادبیات را که منجر به شکل

 ایم.مشروطه شده است، توضیح داده

 فرهنگی، مدل کاربردی ادبیات گفتمان الحاق مجدد، فلسفه میان :کلیدی هایواژه
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 باور به خدا در فلسفه ارسطو و اپیکوریان مقایسۀ

 امیر حسین پرمهر یابنده

 دانشگاه گیالن دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر

 

 پردازیم وجود نداشته است. ارساطو باه  در گذشته باور به خدا آنطور که امروزه به آن می

شناسای وابساتگی تاام    طبیعات  بهارسطو، خداشناسی  چند خدا اعتقاد داشته و در فلسفۀ

دارد. او به یاک امار محساوس قائال باود و توجیاه آن را جاز باا وجاود خادا ممکان            

هایی را مطرح کرد اما اپیکور با انکار خدا و مارگ، ساعی بار آن    رکدانست، لذا محنمی

لاذت را مطارح کارد.     افراد به ارمغان بیاورد و مسئلۀداشت که سعادت و شادی را برای 

پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که باور به خدا در فلسفه ارسطو و اپیکوریاان چاه   

درصدد بررسی و مقایسه باور به خدا  هم دارد؟ پژوهش حاضر هایی باها و تفاوتشباهت

 ،رویکارد  و اسات  تحلیلای  -از نگاه ارسطو و اپیکوریان اسات. روش تحقیاق توصایفی   

بارداری  ای از طریاق فایش  اسنادی و کتابخانهاطالعات  روش گردآوریاست.  تطبیقی

 کتاب خود به نام النادا باه مسائلۀ   دهد که ارسطو در های تحقیق نشان مییافته است.

گویاد  کناد و مای  خداشناسی پرداخته است. وی در این کتاب محارک اول را بیاان مای   

محرک اول همان خدا است. به اعتقاد وی، اگر کسی باه وجاود خادا اعتقاادی نداشاته      

دانساتند و  باشد، وجود حرکت ناممکن است. اپیکوریان لذت را با خیر و خوبی یکی مای 

تمندانه اسات.  دأ و همچنین غایت زندگی سعاگرا بودند. لذت مبددر حکمت عملی، لذت

اپیکوروس بر این باور بود که اگر از ترس از خدایان و آخرت دور شاوند، باعا  آراماش    

 شود.روحی خودشان می

 خدا، فلسفه، ارسطو، اپیکوریان :لیدیهای کواژه
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 انتهای سرنوشتپایان دیوید فاستر واالس و بازی بیمزاح بی

 در پرتو کرانمندی 

 رودینرجس جعفری لنگ

 یات انگلیسی دانشگاه عالمه طباطبائاستاد مدعو زبان و ادبی

 

ترین آثاری است که پیوند بین پایان دیوید فاستر واالس یکی از خاصرمان مزاح بی

زندگی کند راه فلسفه و ادبیات را طوری به نمایش گذاشته که به طور علنی ثابت می

به وضوح مقوله درگیری  ،بشری در فراتر از مرزهای خودآگاهی وجود دارد. این اثر

که  کشد تا جاییانسان با سرنوشت و جدال انسان با خود یا دیگری را به تصویر می

در این مقاله، باید به این هر دلیلی را تکذیب کند.  خود انسان برای جدی گرفتن دنیا

کند یا راه االس جنگ با سرنوشت را به انسان توصیه میآیا وپرسش پاسخ داد که 

عشق به »گذارد؟ در این راستا، با تمسک جستن به تئوری دیگری را پیش روی او می

نیچه و نظریه ضد تئوری و تناهی بالنشو به  «بازگشت جاودان همان»و  «سرنوشت

ت تمامیت خود پردازیم که در طلب شناخسازی هر چه بیشتر مخمصه انسانی میشفاف

رسد که عاقبت مجبور به پرداخت بهایی بس گزاف به نام ای میبه مرزهای ناشناخته

برسد که با  ای از خنثی بودن بالنشوییشود. لذا انسان باید به درجهانسانیت می

ادعایی بتواند تعادل بین خودشناسی و خودخواهی را تا حد امکان برقرار سازد در غیر بی

 کشاند.آلود می، انسان را به گردابی مسخاینصورت منیت

 بازی سرنوشت، فرافلسفه، تولد دوباره، عشق به سرنوشت :کلیدی هایواژه
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 های حماسی ایرانیبازنمایی خود و دیگری از منظر حلقه

 آرابهروز چمن

 کردستان عضو هیأت علمی دانشگاه

 

معنادار به  یآثاری است که به صورت های ادبیات حماسی ایرانی، مجموعهمراد از حلقه

ای که بتوان به گونه ،های مشابهندو از منظر زبانی و فرهنگی دارای شاخصه پیوستههم

. با این وصف در این تحقیق بر حلقه حماسی مشخص نامیدحماسی  «سنت» ها راآن

های سیستانی، سنت نقالی و طومارخوانی، حلقه حماسی کوردی به عنوان حلقه

شود. فرض این تحقیق بر نگریسته می «متن»ای و شاهنامه فردوسی به عنوان حاشیه

ادبی و  -های گفتمانی و فرهنگی بر متون تولیدی، الگوهای مصرف فرهنگیاختالف

های خود و دیگری مفاهیمی اجتماعی، روایی و تاریخمندند. روایت هاست.رکرد آنکا

ها که شناسی حاکم بر آنادبی حماسی ایران به اقتضای بستر تولید، کارکرد و زیبایی

و  «خود» بازنمایی از برساختنمایانگر شفافترین  ،های ناسازندگر جهانترسیم

دیگری در روایات حماسی ایرانی در پرتو تاریخ  خود و بازنماییند. تصور و ا«دیگری»

روایی تحول روایی یا سازوناسازهای جهان روایت به صورت معناداری از دو الگوی 

های هایی از داللترسد بخش یا بخشکنند. به نظر میتبعیت می پذیرتحولو  ناپذیر

ت حماسی ای باشند که بر روایاشدهالگوهای تثبیتبرساخت مفهوم دیگری، کهن

هایی دیگر، محصول برساخت بخش یا بخشناپذیرند در حالی که و تحولتحمیل شده 

مداقه  نیز ،های هگل در باب برساخت خود و دیگری. آموزهرندگفتمان روایی خود اث

و  «سازیدیگری»، «دیگری»فیلسوفان متأخر در باب الگوهای برساخت 

مبنای تحقیق حاضر است که در چارچوب چهار سنت روایی  «بودگیدیگری»

ترین ننگ مهموحفظ قلمرو قدرت و نام گردند.الذکر بررسی میالمخرج فوقمشترک
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های بسترساز برساخت مفهوم خود و دیگری هستند که با استفاده از گفتمان

خود اخته های مشمول مفهوم برسهای زبان، دین، نژاد، جنس و کشور به گروهشاخص

های حماسی ایرانی، تنوع برساخت الگوهای بخشند. برخالف دیگر سنن و حلقهمعنا می

در شاهنامه فردوسی بیشتر و  «بودگیدیگری»و  «سازیدیگری»، «دیگری»برساخت 

های دین، نژاد و کشور حفظ قلمرو قدرت با استفاده از شاخص تمرکز آن بر گفتمان

 هاست.بیش از دیگر حلقه

 متن -، حاشیه: ادبیات حماسی، برساخت هویت، خود، دیگریکلیدی هایاژهو
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 شعر و حافظ از گوته دریافت مبنای بر شاعرانه بیان و شاعران

 پارسی

 احمدعلی حیدری

 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه عالمه طباطبائی

 

 حقیقت به راهیابی هایشیوه وجویجست در که داد قرار متفکرانی شمار در باید را گوته

 عمار  پایانی هایسال حاصل ،«شرقی-غربی دیوان. »کندنمی مضایقه کوششی هیچ از

 زیارین  هاای الیاه  باه  ورود و مشارق  جهاان  با مواجهه برای گوته. است او پربار بسیار

 سارزمین  ایان  ادبیاات  و شاعر  در را خود دیگری چیز هر از بیش که دیار این یاندیشه

 عربای  و فارسی زبان و خط آموختن او. آورد فراهم را بسیاری مقدمات کند،می منعکس

 آگااه  متفکری که گوته. بود داده انجام باره این در نیز را هاییتمرین و داشت نظر مد را

 و اروپاایی  انتزاعای  تفکار  که بود دریافته فراست به بود، خود روزگار فرهنگی شرایط به

 معناای  از نهااد، مای  اولویات  در را خود به بخشیدنتحقق که آن مهابایبی فرد اصالت

 ادبیاات  در بخاش، رهایی مضامین گوته تلقی در. است گرفته فاصله پویا و اصیل زندگی

 را حاافظ  بینیجهان معنوی ظرایف این گوته. زندمی موج حافظ شعرِ در و شرق عرفانی

. داشات می مرعی نیز خود زندگی عملی مشی در را آن که جاآن تا بود، دریافته خوبیبه

 نگااه  دساتاورد  کاه  را آدمی زندگی متفاوت هایعرصه میان جدایی است، مترصد گوته

 ی«ساوژه » باه  را زنادگی  معناای  دوبااره  تا بردارد میان از است، مدرن یفلسفه ثنوی

 ورای و( sinnlich) محسااوس یعرصااه دو میااان و بازگردانااد جهااان از افتااادهبارون 

 برقارار  آشتی دارد، الوهی بنیادی که جهان پدیدار ذیل در( übersinnlich) محسوس

 . کند

 شاعرانه بیان و شاعر شرقی،-غربی دیوان حافظ، گوته،: کلیدی هایواژه
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فرهنگی؛جایگاه ادبیات عرفانی در تفکر میان  

ثیرپذیری بحرالمعانی از تمهیداتأبا تکیه بر ت   

 گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان عضو هیات علمی خادمیسمیّه 

 دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان کاظم اصغری

های بسیار مهم در حوزة علوم انسانی است فرهنگی یکی از موضوعمسئله تفکر میان

یکدیگر شده است. این نوع تفکر را های مختلف با که سبب پیوند و نزدیکی ملت

های فرهنگی، توان در ایران و شبه قارة هند، که دارای مشترکات فراوانی در زمینهمی

هایی که تفکر . یکی از گرایشکردزبانی و تاریخی با یکدیگر هستند، مشاهده 

شود، ادبیات عرفانی است. هدف از انجام این فرهنگی در آن به وضوح دیده میمیان

ثیرپذیری عارفان در دو حوزة مختلف جغرافیای أفرهنگی و تپژوهش، بررسی تفکر میان

تطبیقی و با  –و تاریخی در ایران و شبه قارة هند است. نوشتار حاضر به روش توصیفی 

های ترین فرقهای انجام یافته است. فرقه چشتیه، یکی از کهنتکیه بر منابع کتابخانه

آن افغانستان است، اما در شبه قارة هند به اوج و شکوفایی عرفانی است که خاستگاه 

اند. القضات همدانی داشتههای عینای به اندیشهخود رسید. بزرگان این فرقه توجه ویژه

سیّد محمّد مکّی حسینی که از عارفان فرقه چشتیه است در اثر ارزشمند خویش به نام 

القضات، ثیر آثار عینأار تحت تنامۀ عرفانی است، بسی 24بحرالمعانی که حاوی 

دهد که های این پژوهش نشان میمخصوصا کتاب تمهیدات وی قرار گرفته است. یافته

نویسندة بحرالمعانی، نه تنها در محتوا، بلکه در نقل عبارات نیز، به متن تمهیدات، 

های مشترک ادبیات عرفانی، دلبستگی خاصی نشان داده است. توجه به چنین اندیشه

 تواند در گسترش روابط ایران و شبه قارة هند موثر باشد.یم

القضات همدانی، تمهیدات، سیّد محمّد عین فرهنگی،تفکر میانکلیدی:  هایواژه

 مکّی حسینی، بحرالمعانی
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  بازتا  ترس و اضطرا  بشر در عرفان و فلسفه

 (بر نگاه موالنا و کافکاتکیه با)

 اهلل خدادادیفضل

 المللی امام خمینی )ره(ت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بینأعضو هی

 

تحلیلی فراهم آمده  -هدف این مقاله که به روش بنیادی و بر پایۀ مطالعات توصیفی

است، واکاوی اختالالت روانی بشر در دو مقولۀ ترس و اضطراب از نگاه موالنا و کافکا 

آن گاو که دشتی پر از علف را روزها » جامعۀ آماری پژوهش بر اساس داستاناست. 

از مثنوی معنوی و داستان بلند « بردها در اضطراب گرسنگی به سر میچرید و شبمی

های بشری اثر فرانتس کافکا است. موالنا در مثنوی با نگاه عارفانه به اضطراب« النه»

و غلبۀ نفس اماره دانسته است؛ اما کافکا در  نگریسته و آن را ناشی از عدم توکل

داند. واسطۀ عواملی ناشناخته میداستان بلند النه، هراس انسان معاصر و علل آن را به

برده  بر دو داستان نام بر همین اساس داعیۀ پژوهش حاضر بر این است که با تکیه

اوت و علل هر یک را از ای متفهشده، عالوه بر تبیین دو مقولۀ اضطراب و هراس، نگاه

های مآبانه(تحلیل و تبیین نماید. یافته)نگاه عارفانه( و کافکا )نگاه فیلسوف دیدگاه موالنا

دهد اختالل روانی اضطراب که موالنا با دیدگاهی عارفانه پژوهش حاضر نشان می

قراری به دلیل بی»کند، منبعی مشخص دارد و اضطراب شخصیت داستان، ترسیم می

است، اما منبع هراس انسان معاصر که کافکا در داستان النه ترسیم  «از گرسنگی ترس

 کند، ناشی از عوامل ناشناخته است.می

اختالالت روانی، ترس مرضی، هراس، اضطراب: کلیدی هایواژه
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 حافظ ی ازغزل هایِل انتقادی ترجمهیتحل

 -ادبیِ ترجمه های کالرک، آریان پور، شهریاری، لویسون -بررسی و تحلیل فرهنگی)

 (دیوان حافظ 11دیویس از غزل  بالی و

 الهام خلیلی

 استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شیراز

 شیرین رزمجو بختیاری

 استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه ارومیه

 مهسا خلیلی

 یسی دانشگاه یزدآموخته کارشناسی ارشد ادبیات انگلدانش

 

اناد؛  ترجمه کرده یسیوان حافظ را به انگلیدر غرب، د یشناسشگامان شرقیبسیاری از پ

ارائاه شاده اسات. برخای از      یسا یحاافظ باه انگل   ش از چهل ترجمه از اشعاریتا کنون ب

اناد و مترجماان   مترجمان همچون ویلیام جونز به ترجمه تنها یاک غازل بسانده کارده    

اناد. در  کالرک و شهریاری دیوان حافظ را به طور کامل ترجمه کارده معدودی از جمله 

 ۀحاافظ )طباق نساخ    11موجاود از غازلِ    هاای اند ترجمهاین مقاله نگارندگان کوشیده

پاور، شاهریاری، لویساون، باالی و     که مترجمانی همچون کالرک، آریاان -ی( را رخانل

دهند. در این غزل حافظ تاا حاد   مورد نقد و بررسی قرار  -اندکردهترجمه آن را  دیویس

ین باه علات وجاود ظرائاف     بینی حافظ باشیم؛ همچنتوان شاهد بازتاب جهانزیادی می

حاضار   ۀبرانگیاز باوده اسات. در مقالا    این غازل بارای مترجماان چاالش     ۀزبانی ترجم

عباارات و   ۀاسات و ترجما   های موجود از تمامی ابیات ذیل هر بیات آورده شاده  ترجمه

 اصطالحات از منظر فرهنگی، اجتماعی و زبانی بررسی و مقایسه شده است.

 حافظ، مطالعات ترجمه، مطالعات فرهنگی، مطالعات زبانی : کلیدی هایواژه
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 فرهنگیپدیدارشناسی هوسرل و امکان فلسفه میان

 رضا دهقانی

 اتریش، دانشگاه وینپژوهشگر  

 

تواند به تعمیق جهان بیگانه می -پدیدارشناسی هوسرل با طرح دوگانه جهان خانگی

فرهنگی معاضدت کند. اما این دوگانه که ظاهراً به بیگانه امکان فلسفی اندیشه میان

دهد به اندازه کافی رادیکال نیست. برای هوسرل جهان خانگی طرح خود را می

بیگانه صرفا حوزه امر ناشناخته و نامتعین است و ساختارها همچنان تقدم دارد و جهان 

 شوند، به نحوی که درهای تجربه آن در نسبت با جهان خانگی تعیین میو امکان

شود. لذا نهایت به واسطه پیوندش با جهان خانگی و از طریق آن فهمیده می

خود را بدهد. تواند به بیگانه به شکل مناسب امکان طرح پدیدارشناسی هوسرل نمی

های غیراروپایی و شناسی فلسفهفرهنگی قصد به رسمیتعالوه براین، اگر فلسفه میان

ها از جایگاهی برابر را داشته باشد، گوی میان این فلسفهوممکن ساختن گفت

گیرد چرا پدیدارشناسی هوسرل با برنامه فلسفه به مثابه علم متقن در مقابل آن قرار می

بندد. پدیدارشناسی آن علم جهانشمولی است که فراتر از ها میوع فلسفهکه راه را بر تن

کند و این علم استعالیی برای هوسرل های متعین جهان را توصیف میفرهنگ

ناپذیری است و است، چرا که به دنبال غایت بشر اروپایی یعنی ایده پایان« اروپایی»

به فرهنگ اروپایی که معطوف به کنند تا با توجه ها همواره تالش میدیگر فرهنگ

  غایتی ایدئال است، خود را اروپایی کنند.

 جهان، جهان خانگی، جهان بیگانه، هوسرل، زیستپدیدارشناسی کلیدی: هایواژه
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 با تکیه بر آرای باختین« سیرتنگ»دیگری در رمان 

 نیامحدثه ربانی

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهاندانشجوی دکتری فلسفه، 

 

ن است. باختین یهای اساسی باختشنیده شدن صدای دیگری در متن ادبی از دغدغه

ها را موردتوجه گوییها و در هم شکستن تکظرفیت شگرف ادبیات برای بیان تفاوت

ابتدای مقاله تقریر که در  دهد. این مقاله درصدد است تا با تکیه بر آرای باختینقرار می

خواهد شد، رمان تنگسیر اثر صادق چوبک را بررسی کند. شخصیت اصلی این رمان، 

جویی از کسانی است که در تنگسیری جنوبی به نام زائرمحمد است که درصدد انتقام

اند. ماجرای رمان در بوشهر بعد از جنگ جهانی اول و نظرش حق او را پایمال کرده

هاست. به دلیل دهد که جنوب ایران در تصرف انگلیسیار ر  میدوران احمدشاه قاج

 انحاءرا در این داستان به« دیگری»توان فضای سیاسی و اجتماعی آن دوران، می

بندی کرد. ایرانی در مواجهه با انگلیسی، مسلمان در مواجهه با مختلف صورت

ر با جنوبی غیر غیرمسلمان، مواجهه مردم با حکومت و حتی مواجهه جنوبی تنگسی

ه با دیگری نقش پررنگی دارد اما پرسش اصلی ههرچند که در این رمان مواج تنگسیر.

صدا است یا چندصدا؟ باختین درمجموع رمان را آن است که رمان تنگسیر رمانی تک

داند. اما حتی در این ژانر هم آثار ادبی به میزان متفاوتی وگویی و چندصدا میژانر گفت

بخشد. ایدئال باختین از دیگری زمانی اوالی یا چندصدایی را تحقق میویژگی کارن

یابد که در رمان صدای دیگری هم شنیده شود و تنها دیدگاه مؤلف غالب تحقق می

مختلف دیگری پاسخ متفاوتی به این  یهایبندصورت در رمان تنگسیر بسته به نباشد.

 شود.پرسش داده می

 ییصداباختین، تنگسیر، چندصدایی، تک: دیگری، کلیدی هایهواژ
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های های مختلف از ادبیات جهانی و چالشبرداشت: از جانب دیگری

 فرهنگیمناسبات میان

 علی زارعی

 پژوهشگر گروه فلسفه دانشگاه گوته فرانکفورت 

ای برای تعامل عرصه -تعبیری که نخستین بار در مکاتبات گوته پدیدار شد -« ادبیاتِ جهانی»

محور ورای مرزهای ملی معرفی های انسانشمول ارزشهمهفرهنگی و بسط و شکوفایی میان

ای هم ادبیات جهانی را بازار آزادی کانتی، عده-ایوطنی گوتهشده است. در کنار این جهان

را زمانمندانه، گشوده و فارغ « جهان»کنند. از سوی دیگر، دل کاالی فرهنگی تصور میبرای تبا

های دیگر راه بودن جهان-از مفاهیم هندسی و جغرافیایی تجربه کردن )مارتین هیدگر(، در

های جدیدی را به روی )ژاک دریدا( و توجه به نسبت درونی دو مفهوم جهان و ادبیات افق

های غیرغربی در جهانی گشوده است و فرصتی برای حضور مؤثر فرهنگهای ادبیات نظریه

آید که از های دریدا برمیحال، از برخی مالحظات و پرسششود. با اینعرصه جهان تلقی می

وگو، تطبیق، فرهنگی )اعم از گفتحی  فلسفی پیش از یا ضمن هرگونه فعالیت موسوم به میان

نیاز است تکلیف برخی مسائل مقدماتی در زمینه تاریخ و واقعیتِ مؤثر یا  (…و تعامل، مقابله

 -تواند جنبه حقوقیخود را روشن سازیم. دریدا که نمی ( فرهنگWirklichkeitبالفعلِ )

هایش را پوشش تمام داللت« ادبیات»)که واژه  literatureسیاسی نهادی با نام التینیِ 

شدن )رویدادی برآمده از سنت کاو است بداند در عصر جهانیدهد( را نادیده بگیرد کنجنمی

های غیرغربی چگونه با مفاهیم و نهادهای غربی از قبیل مسیحی( ملت-میور-یونانی

literature شوند. همین دغدغه را در مبح  دیگری درباره دموکراسی و جهان روبرو می

رتبط با ادبیات جهانی و تحلیل های مکند. پس از مرور مختصر نظریهاسالم نیز مطرح می

 -ای را برخواهیم شمرد که واقعیت مؤثر ایرانیاظهارات دریدا، مسائل و مالحظات فلسفی اولیه

 انگیزد.ها را برمیفرهنگی آناسالمی پیش از هرگونه فعالیت و تفکر میان

، زمانمندی، دیگری، ایران، دریداادبیات جهانی، ادبیات ملی: کلیدی هایواژه
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های نوروزی از دیدگاه نظریۀ بررسی رابطۀ ادبیات فارسی با آیین

 7ارتباطاتی هویت هکت

 گلنابادیفاطمه زینلی 

 هنر و معماری، دانشگاه گیالن دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده 

 نرگس ذاکر جعفری
 معماری، دانشگاه گیالن هنر و دانشیار گروه موسیقی، دانشکده 

رود که به صورت شفاهی شمار میناپذیر فرهنگ ایران بهشعر و ادبیات فارسی بخش جدایی

ها نیز از ارکان مهم فرهنگ و مکتوب دارای قدمتی کهن است. از سوی دیگر سنن و آیین

ترین شکل ادبی در ادبیات فارسی است که همواره با آیین شوند. شعر خاصمحسوب می

نوروز در تعامل و ارتبا  بوده است. هدف از پژوهش حاضر در اولین گام بررسی تعامل 

موجود بین شعر و آیین نوروز است. در این راستا به تأثیری که شعر فارسی و آیین نوروز بر 

شود. در گام دوم تأثیر تعامل ادبیات و آیین بر ارتباطات اند، پرداخته مییکدیگر داشته

گیرد. این تحقیق با نگاهی کلی به در دنیای امروز مورد مطالعه قرار میفرهنگی میان

ویژه نظریۀ مدیریت هویت هکت از یک سو شعر را با توجه نظریات ارتباطات فرهنگی و به

فرهنگی از نسلی به به تأکید هکت بر نقش کلمه در ارتباطات، موجب ایجاد ارتبا  میان

کند. از سویی را یکی از عوامل حیات نوروز معرفی می داند و در نتیجه شعرنسل دیگر می

فرهنگی عنوان ابزاری مهم و کارا برای ارتباطات میاندیگر حیات یک آیین ملی کهن را به

تحلیلی  –داند. این تحقیق به روش توصیفی قومی اثرگذار میدر سطوح ارتباطات میان

 ای صورت گرفته است.انجام شده و گردآوری اطالعات به روش کتابخانه

 نوروز، شعر، مطالعات فرهنگی، نظریه ارتباطی هکت، هویت :کلیدی هایواژه

                                                            
ماندگاری نقش شعر و موسیقی در »نامه کارشناسی ارشد نگارنده با عنوان این مقاله برگرفته از پایان 1

با راهنمایی دکتر نرگس ذاکر جعفری در دانشگاه گیالن  های نوروزی )مطالعۀ موردی: شهر تهران(آیین
 است.
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 :مفهوم شهر در نقد جغرافیایی

 فرهنگی و رویکرد نقد ادبیرابطه تفکر میان 

 احمد شاکری

 استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

به دنبال یافتن مرزهای مشترک ادبیات و جغرافیا به دو نوع های نقد ادبی معاصر نظریه

پردازان نظریهدر همین راستا محیطی. : نقد جغرافیایی و نقد زیستنداروی آورده رویکرد

وانشای  خهاای خاود باه    وستفال، با تکمیل نظریاه  دبرترانتا  گاستون باشالراز بسیاری 

متفاوت از جغرافیایِ زیستِ انسان در قالب قاب متن ادبی و با ابزاری برآمده از تعامالت 

ای که در یکی از ابعاد خود بر پایه نگاهی نظریهاند. انسان با فضاهای پیرامونش پرداخته

در انواع فضاها شکل « دیگری»و « من»یافته میان وگوهای شکلگفتفرهنگی و میان

ای باه فضاا و   ویژه نگاهوستفال با پیشنهاد  دبرترانبر اساس همین دیدگاه،  گرفته است.

را بخشی از هساتیِ تعااملی و   « دیگری»جغرافیا ضمن تاکید بر رویکرد تصویرشناختی، 

الجزایاری  در آن افاراد چوناان مجماع   به شامار مای آورد؛ تعااملی کاه      «من»ارتباطیِ 

ثیر عاواملی  أشوند؛ امری که خود از تثر میأپیوسته بر هم تاثیر گذاشته و از هم متهمبه

باا  بهاره نیسات.   آمیختگی روابط انسانی و جغرافیا و فرهنگ بای نظیر پیچیدگی و درهم

را « خودمحاور » وستفال در نخستین مرحله ارائه نظریه خود، نگاه نقادانه همین رویکرد،

دهد و از برآیند میاان ایان دو نگااه باه     قرار می« محوردیگری» در راستای نگاه نقادانه

، «دیگری»به  ی، آیندِ چنین نگاهاوکند. در دیدگاه اشاره می« محوراجتماع»اهمیت نقد 

« دیگاری »زدایای از  نوعی افساون ، ایهای شبکهدر بستری سیال از مجموع فضازمان

شاناختی در  رسد از ورای چنین نگاهی اسات کاه باا مالحظاات روش    نظر می به .است

؛ بادین معناا کاه    شاود محیطی فراهم مای مطالعات فرهنگی، امکان ورود به نقد زیست
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در فرهنگای  و میاان مبنای اصلی در این دو رویکرد نقاداناه ادبای، تعاامالت فرهنگای     

. به هماین  ها مختص آنستی شهری است که سه ویژگی مکان، روابط و انسانهافضا

رواباط پیچیاده اجتمااعی در کالبادهای متناوع      دلیل در بازنمایی جوامع چنادفرهنگی،  

 روایت تعاامالت های متکثر نقش مهمی در چگونگی فرهنگ شهری و همچنین انسان

با کمک رویکرد نقد جغرافیاایی وساتفالی   حاضر تالشی است بر اینکه  مطالعه آن دارند.

 ، تجرباه فرهنگای به عناوان بساتر رواباط میاان     شهری در روایت رمان توانچگونه می

کرد و فضاهای انسانی را بازنمود و به  را مستنددر شهرهای مورد مطالعه زندگی شهری 

شهر هویت روایی مستقل بخشید. مساله اصلی پژوهش این اسات کاه ببینایم چگوناه     

ی برای بازنماایی تعاامالت و   محل ،کارکرد فرهنگی خودانواع های شهری در فضامکان

همچنین چگونه گفتمان شهری قادر است فضاهای انسانی را  و ارتباطات انسانی هستند

در مسایر دگردیسای    مطلاوب خاود را  با فضاهای شهری در ارتبا  قارارداده و کاارکرد   

 هویتی ایجاد کند. 

 نقد جغرافیایی، فضاهای شهری، رمان شهریشهر،  :کلیدی هایواژه
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 یو هنر به تحوالت اجتماع اتیمتفاوت ادب هایپاسخ – ونیکسو اَ ریتدب

 (ایران و اتریش) بزرگ

 یشاهمراد ترایم

 پژوهشگر هنر در وین، اتریش

 

چناد   یهاا قرار گرفتند کاه کشاش   یطیدوم در شرا یو اروپا پس از جنگ جهان شیاتر

و معضاالت   یطرف با مشکالت اقتصااد  کیها را احاطه کرده بود: از آن یفراوان ۀیسو

مترصد بودند  گرید یو از سو کردندیگسترده دست و پنجه نرم م یهایاز بازساز یناش

در فکار و در عمال پاس از     یجامعه در موضوع آزاد دارنهدام اریو انتظارت بس هاازیبه ن

 ادباا،  انیم نیا در .در خور به دست دهند یپاسخ سمیخشن و سرکوبگر فاش یکتاتورید

 یفکر یهاتیاز خالق یمندروزگار و با بهره طیشرا یروشنفکران و هنرمندان به اقتضا

گاروه  »آوردناد کاه دو    دیا را پد یرگاذار یو تأث رپایمقاومت د یهاها و گروهخود جنبش

 Wiener« )ویناایکنشااگران »و گااروه  اتیاادر ادب (Wiener Gruppe) «یناایو

Aktionismus )جریاان  از جملاه سارآمدان آن بودناد و هار دو     یتجسام  یدر هنرها 

 خاود  ۀزمانا  یفرهنگا  طیشرا یرا بر مبنا یرمتعارفیو غ کالیژرف و البته راد یهاپاسخ

 انیا ب یآزاد ،0221در ساال   رانیا از انقاالب ا در شارایطی کاه پایش     .عرضه کردناد 

خاوبی متصاور   تفکر آزاد حاکم بود، به های خشنی از مقابله باجایگاهی نداشت و صورت

تی ضارور  منزلۀی کنشگران بهانقالب اعمال و هاواکنش این تحول بزرگ،که پس از بود 

قابل تصاور باود   های فرهنگی و اجتماعی ایران را در برگیرد؛ سراسر گروه ناپذیر،اجتناب

 0141 یهاا ساال کاه در  گیرناد  ی را در پایش راههمان  ایرانی هم که ادبا و هنرمندان

 نیشا یپ حکومتِ یهاتیخود را از محدودشکل گرفت و تداوم یافت تا  نیدر و یالدیم

 یروشا  رفات:  یگریراه د . اما جریانِ غالبِ متفکران، ادبا و هنرمندان ایرانی بهرها کنند



21 

 

ای کاه ریشاه   دنیآفر یدادن و براشکل ی، براگویی به مقتضیات روزگارپاسخ ینرم برا

و روش  نیا کاه ا  اسات  آشاکار هاا داشات.   ی ادبای و فرهنگای آن  رمایهدر سنت و سا 

 رانیا روشانفکران وهنرمنادان ا   یچنان بارا همهای ترکیبی دیگر برآمده از آن، صورت

باه روش   سمیونیکساَهایی از قبیل و در این میان شیوه است ریپذافکار امکان انیب یبرا

 کیکردن از دیتقل ؛دارد و نیازهای خاص خود را هایژگیو یهراجتماع گیرد.ی پا نمینیو

 را بارور کند. یگرید ینتواند اجتماع دیشادر سرزمینی دیگر  شرفتیپموفقِ  شیوة

(، ایران، اتریش، تحوالت اجتماعی و انقالبی، Aktion: تدبیر، کنش )های کلیدیواژه

 فرهنگ، ادبیات و هنر.
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 فرهنگی آنهای میانهرمنوتیکِ هویت و داللت

داریوش  زیستۀ -فکریدیِ فلسفه ادبیات و هنر در تجربۀ مطالعه مور)

 (شایگان

 مالک شجاعی جشوقانی

 ت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیأعضو هی

 

 آسیا در برابار غارب  خود همچون  در آثار متقدم (0211-0202) شایگانهر چند داریوش 

کوشد تا باه پرساش فلسافی در بااب     گوید و میاز نوعی هویت اصیل شرقی سخن می

های آسیایی در مواجهه با غرب جدید بپاردازد ، اماا باا گذشات     ها وتمدنتقدیر فرهنگ

سیر آفاقی و از سرگذراندن تجاربی نظیر انقالب اسالمی  زمان و بسط تامالت فلسفی و

؟  ینی چیستانقالب دغرب معاصر، در آثاری چون  ۀزیست بۀو آشنایی دست اول و تجر

پردازد و به ناوعی باه ایان دیادگاه متمایال      میمتقدم خود  آثارآرا وبه تامل انتقادی در 

) مدرنیته ( به محوری تبادیل شاده    ها، تجربه تجددشود که در وضع کنونی فرهنگمی

باا   .چرخنداند، حول آن میکه به مشروعیت آن معترض هاییآن ها حتیکه همه بینش

تکه و از مراتاب و  است که وی صراحتا از هویت چهل زدگی جدیدافسوننگارش کتاب 

در آثاار   .گویاد مای  سخن آن شدن شناخته رسمیت به و هویتی –سطوح متکثر آگاهی 

شاهد توجه وی باه ادبیاات و هنار و تامال فلسافی در بااب        11خر شایگان در دهه أمت

. هاای هاویتی هساتیم   ههای این حوزه فرهنگی برای طرح دغدغا امکانات و محدودیت

اندیشای بارای   مدرن و نیچه، زبان هنار را رسااتر از فلسافی   گویی به تبع فالسفه پست

چنانکه هم در پرداختن به بودلر و هام پروسات ایان     داند.روایت تجارب زیسته خود می

  دغدغه را نشان داده است.

 شایگان فرهنگی،فلسفه، ادبیات،هرمنوتیک، هویت،میان: کلیدی هایهواژ
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 های فاوستِ گوتهویتگنشتاین، جیمز و تردیدها و جزم

 حسین شقاقی

 و مطالعات فرهنگی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی

 

ویلیام جیمز به او کمک  تنوع تجربه دینینویسد کتاب ویتگنشتاین در نامه به راسل می

این اصطالح را به کار  فاوست؛ به معنایی که گوته در کتاب Sorgeکند که از شر می

چه در کتاب جیمز برای ویتگنشتاین جذاب بوده رسد آنبرد، خالص شود. به نظر میمی

های دینی و عرفانی در این کتاب. اما کتاب جیمز چه است، مرتبط است با نقل تجربه

دارد؟ شباهتی که بین رویکرد  -از نگاه ویتگنشتاین –گوته  Sorgeنسبتی با مفهوم 

هایی وجود دارد این است که هر دو تکرار چنین جیمز و ویتگنشتاین به چنین تجربه

دانند و هر دو های فرهنگی و دینی متفاوت، مهم میهایی را در تاریخ و در بافتتجربه

گاه از ن –باورانه به چنین تجربیاتی دارند. در اینجا نشان خواهیم داد نگاه ضدذات

در بیان گوته به ویژه از حی  داللت آن به شک و  Sorgeاصطالح  -ویتگنشتاین

تردید، و مواجهه قهرمان اثر گوته؛ یعنی فاوست، با این شک و تردیدها اهمیت دارد. 

این شک و تردیدها ناظر به مبانی عمل در یک چارچوب فرهنگی است. از نگاه 

ها تردیدها و چه به نحو تام و تمام به ورطه آنویتگنشتاین چه مطلقا نادیده گرفتن این 

دعوت به حزم و احتیا  و آمادگی برای  Sorgeافتادن مردود است. بلکه کارکرد مثبت 

هایی پایبندند وگو با دیگرانی است که به لحاظ فرهنگی و عمال به یقینتعامل و گفت

 های ما. بعضا متفاوت با یقین

وگوی اندیشی، گفتگوته، جیمز، شک، جزم: ویتگنشتاین، کلیدی هایهواژ

 فرهنگیمیان
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 از تنِ اهلی تا تنِ سرکش: تن و فرهنگ در ادبیات

 حمیدرضا شعیری 

 استاد دانشگاه تربیت مدرس

گاردد کاه ماا باا دو ناوع تان در       جایگاه تن به مثابۀ فرهنگ در ادبیات از این جهت مطرح می

مدار که همان تنِ اهلی و یا تنِ نجیبی اسات کاه فقاط    شویم: الف( تنِ برنامهمواجه می گفتمان

رساند؛ چنین تنای در محاسابات   هر آنچه در دستور کنشی برای او قید شده است را به انجام می

کناد؛ ب( تانِ سارکش و یاا     دة تجویزی عمل مای وگنجد و در محدکنشی و یا شناختی نیز می

ی است همواره گریزان و شاید نااهل که از قاعده یا دستورالعمل خاصی پیاروی  محور که تندرام

ای نیز های شوِشی و یا بٌوشی قرار دارد و به همین دلیل تِن فوری یا بارقهکند و در وضعیتنمی

تواند یاا در مسایر   تواند حادثه یا رخداد تولید کند. همچنین تن میشود. چنین تنی مینامیده می

ها به یکدیگر حرکت کند. اما هر چه باشد این های ممکن و یا در مسیر اتصال آنجهانانفصال 

توانند در تطبیق بیناافرهنگی قارار   دو تن هر دو محصول فرهنگ هستند که به همین دلیل می

گیرند. ضحاک مار به دوش دارد و مدوسا مار بر سر. حوا و پرومته هر دو تنِ مقصری هستند که 

قصۀ مری کاردن رومیاان و   » یافته به یکدیگر هستند. در های فرهنگی انتقالسرچشمۀ جریان

موالنا با دیالوگ دو تنِ فرهنگی مواجه هستیم. ادیا  باا   « گریچینیان در علم نقاشی و صورت

گیرند. فنیکس های ممکن قرار میقتل پدر و رستم با قتل پسر هر دو در مسیر انفصال با جهان

 مساخ مدار یا اهلی دارناد.  ای هستند که تنِ بینافرهنگی برنامهای اسطورههو ققنوس هر دو پرند

آفارین  کشاند کاه درام  صادق هدایت هر دو تنی مسخ شده را به صاحنه مای   بوف کورکافکا و 

یافته به یکدیگر هستند. های انتقالکنند که نمایندة االم فرهنگهستند و به مثابۀ تنی عمل می

کناد ؟  در  طی تنِ بینافرهنگی در ادبیات شکل گرفته و تولید معناا مای  چگونه و تحت چه شرای

این جستار سعی خواهم نمود تا جایگاه تن در گفتمان ادبی و نقش آن در فرآیند بیناافرهنگی را  

معناشناختی به تصویر در آورم. مشخص خواهد شد کاه تانِ بیناافرهنگی یاا در     با رویکرد نشانه

و یا در مسیر عصیان و آشوب. به همین دلیل دو هویت در انجماد یاا  مسیر ترمیم و تسلیم است 

 گیرد.  در انتقال شکل می

  گر، تنِ اهلی، بینافرهنگ، هویتمعناشناسی، تنِ عصیان: نشانههای کلیدیواژه
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 فرهنگیبررسی نسبت ادبیات مهاجرت با تفکر میان

 احمد شیرخانی

 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 

ها در فضای گو بر سر تفاوتوفرهنگی همه مکاتب فلسفی را دعوت به گفتفلسفه میان

ها نیست، نوعی کند. گرچه خود فلسفه مستقلی در کنار سایر فلسفهفرهنگی میمیان

درک متقابل و مفاهمه در فضای تواند به کند که میگیری را معرفی میجهت

فرهنگی، به فرهنگی منتهی شود. بازخوانی ادبیات مهاجرت از منظر فلسفه میانمیان

ی، حکایت از بازتاب قابل توجه بسیاری از معیارهای گفرهن -عنوان یک برنامه فکری

های جامعه معاصر را محور ها اجابت خواستفرهنگی دارد. هر دوی آنمیانفلسفه 

ای که در آن فرهنگ و هویت با نوعی پویایی اند، جامعههای خود قرار دادهسیبرر

شوند. ها ظاهر می. همچنین، مرزها در نقش پیونددهنده بین تفاوتاست همراه شده

رواگری محوری و جهانکنند. اروپاشده جلوه میها همسنگ، محترم و پذیرفتهتفاوت

فرهنگی و نظریه و ادبیات مهاجرت فلسفه میان میان گیرد. البتهمورد اعتراض قرار می

توان به راهبرد متفاوت هرکدام برای رسیدن به در مواردی هم تمایزاتی دارند که می

 خوردگی اشاره نمود. فرهنگی و نگرش متفاوت هر کدام به پیوندفضای میان

 فرهنگی، نظریه و ادبیات مهاجرت، فضایلسفه میان: فکلیدی هایهواژ

 فرهنگی، پسااستعمارمیان
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سیری از انعکاس شهرسازی در : تحوالت در فرهنگ و تمدن هند

 ادبیات فارسی هند بعد از تأسیس حکومت اسالمی در هند

 چندر شیکهر 

 ICCRمدیر مرکز فرهنگ هندی لعل بهادر شاستری 

 هندوستان در تاشکند ازبکستانسفارت 

 

 سرود و شعر و بزمی محافل و اهجنگ و تاریخ حوادث شامل اهتن هند در ادبیات فارسی

 در شاک  بادون  .نیست ... و سراییداستان و خوانییهمرث و گوییغزل و سراییدهقصیو 

 بااقی  از روزگاار پایش تاا اماروز     فراوان ییهاکتاب در زیادی از مطالب حجم البقاین 

هاا و  و ساختمان هاشهرکقصبات و  و نو یشهرها یتعداداما عالوه بر آن  است. هماند

 حسن ثرٓ  الماتاج کتاب از شهرسازی ترسیم .هند به تأثیر از فرهنگ بوجود آمد در بناها

 ساده ) نماا فتااب ٓ  ا اتمر و بیگسنگین میرزا سیرالمنازل الی( میالدی 01 سده)نظامی

 اییها تمانسااخ  باب در همه( اردو زبانه ب) احمد سید سر الصنادید ثارٓ  ا و( میالدی01

 گنبد و مسجد زبانان است.ها معماری اسالمی و متأثر از تمدن فارسیکه طرح آن است

 تنهاا  ناه  و ... نمااز  اوقاات  و امام پیش و امام و موذن و همنار و مدرسه و مقبره و قبر و

 هام  اماروز  کاه  یافات  رواج هم مردم عامه زبان درمانده باقی مکتوب ادبیات به محدود

 هناد از تاسیس حکومت اساالم در   پس در شهرهای تنهاامر این  .است ساری و جاری

 اساالمی  شهرساازی  رونق با هم نوشهرهای  و موجود شهرهای در هبلک نگردیدحادث 

 مرشاد  ، جونپاور  فتحپورسیکری، ،دهلی شهر بزرگی بخش گرو،ٓ  ا مثل مد،ٓ  ا جوده وب

 از تعادادی  ۔و... گلبرگاه  بااد، ٓ  حیادرا  باد،ٓ  ا اورنگ باد،ٓ  فیروزا حصار، باد،ٓ  االه باد،ٓ  ا

 اهفیروزشا  قلعه اطراف، و سر  هقلع مثل دهلی از بخشی و هانسی و گلبرگه مثل شهرها

 .اطراف و دهلی
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  شهرسازی، تمدن هند، ادبیات فارسی، فرهنگ: های کلیدیواژه
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 فرهنگیمیان هرمنوتیک مبنای خوانش شعر گروس عبدالملکیان بر

 مال، کیمرله و ویمر 

 

 دانشیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه عالمه طباطبائی یشیرزاد طایف

 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبائی احمدعلی حیدری

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی سمیه قربانپور دلیوند
های ناهمگن و متکثر، ناگزیر از رویارویی با شدة کنونی که فرهنگجهانیدر دنیایِ 

ها وجود ندارد. درک و فهمِ دیگری سخنی با دیگر فرهنگیکدیگرند، راهی جز تعامل و هم

های اساسی همراه بوده و چه بسا بدفهمی موجب نزاع و هایش، همواره با چالشو ویژگی

فرهنگی با اهمیت دادن به موضوع فهم و مفاهمه و میانخشونت شده است. اندیشمندان 

آمیز، بیشتر متمایل به گفتمان هرمنوتیکی زیستی مسالمتنتیجۀ آن یعنی تعامل و هم

فرهنگی اند. در میان فالسفه، بیش از همه آراء گادامر به اغراض هرمنوتیک میانبوده

ء گادامر و با نگرشی خاص به سراغ نزدیک است. مال، ویمر و کیمرله، هریک با تأسی از آرا

اند. ای از آن تأکید بیشتری نشان دادهفرهنگی رفته و هریک بر جنبههرمنوتیک میان

ویژه فرهنگی را در ادبیات، بههای اساسی آراء هر یک از این سه متفکر میانبازنمایی مولفه

ای فرهنگیِ جامعهانتوان نوعی رمزگشایی از تمایل یا عدم تمایل میشعر هر فرهنگ، می

دانست که اثر هنری در بستر آن شکل گرفته است. در این پژوهش، به روش تحلیل کیفی 

فرهنگی، سعی در ضمن خوانش اشعار گروس عبدالملکیان از منظر هرمنوتیک میان

های فرهنگ ایرانی در پذیرش یا عدم پذیرش معیارهای فلسفۀ بازشناسیِ گرایش

بندی، زیستی و تعامل با دیگریِ دگرفرهنگ و میزان این پایی همهافرهنگی، شیوهمیان

های های پژوهش، نشان از گرایش شاعر به اغلب مولفهاست. یافته مدّ نظر قرار گرفته

 فرهنگی دانست. توان او را شاعری میانای که میفرهنگی دارد؛ به گونهفلسفۀ میان

  ویمر کیمرله، مال، لوگ،پولی وتیک،هرمن فرهنگی،میانۀ : فلسفکلیدی هایهواژ
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بازگشت امر بیگانه در پدیدارشناسی و عرفان؛ تأملی در با  مبنای 

 بیناسوژگی

 بخشمنیره طلیعه

 آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرسدانش

 استاد مدعو در دانشگاه عالمه طباطبائیو 

دانند، بسیاری از ناقدان سوبژکتیویسم که سوبژکتیویته را خودبنیاد و خودتنهاانگار می

لۀ تو یا دیگری از سوژه و من مرکززدایی کنند. این در حالی است که ئکوشند با طرح مسمی

روی از سوژة خودبنیاد از جهان خانگی و جهان بیگانه سخن گفت و آهوسرل به هدف فر

 لۀ بیناسوژگیئمس مرلوپونتی امکان بیناسوژگی برآمد. براساس سخندرصدد فراهم کردن 

در  همواره من با نسبت در دیگری است؛ زیرا نشده فهم درستیبه «دیگری» لۀمثابۀ مسئبه

لۀ پدیدارشناسی بیناسوژگی بر آن است که نه دیگری ئاست. هوسرل در طرح مس مرتبۀ دوم

عنوان بیگانه به .کندسوژه مرکززدایی می است که از غریب یا امر بیگانه امر بلکه

شود و اپذیر تجربه میجزئی از وجود خود فرد، همچون چیزی ذاتاً غیرقابل درک و دسترس

در جهان خانگی و تجربۀ معمول ماست. حضور امر « گسیختگی»یا « وقفه»ای از تجربه

عارفان دارد. در گفتمان عرفانی نقش بسزایی در مرکززدایی از نفسِ  ادبیات سنت بیگانه در

 در بیگانه به عرفان اسالمی امر بیگانه همبود نفس عارفان است. حی  انضمامی میل

جالی وطن، اقامت در اماکن  و هجرت، سفر به میل صورت به اسالمی عارفان از بسیاری

مثابۀ گرایش به غربتِ وجود دیگری و اصول مرزی و همسخنی با بیگانگان، عشق به

 غیراسالمی هایشود. در پذیرش دیگری همچون امر غریب، گفتمانیان میمالمت نما

گنوسی، یهودی، مسیحی و نیز عناصر حذفی و مطرود گفتمان  مجوسی، هایهاندیش ازجمله

اسالمی همچون تاریکی، ابلیس، هبو ، گناه، کفر و شرک به گفتمان عرفان اسالمی 

یگاه بازگشت امر مطرود و بیگانۀ گفتمان نداز متون عارفان جاگردد. از این چشمبازمی

 شود.های مختلف در گفتمان عرفانی ادغام میاسالمی است که به صورت

 امر بیگانه، پدیدارشناسی، عرفان، بیناسوژگی :کلیدی هایهواژ
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 بیگانه در جهان خانگی

 داستانیکوششی بر فهم دیگری در قا  خانواده در ادبیات 

 مریم عاملی رضایی

 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

بندی رابطه میان خود و دیگری است. فرهنگی صورتهای فلسفه میانیکی از مهمترین مولفه

)خودی( و بیگانه و تاکید  جهان هوسرل به جهان خانگیبندی دوگانه زیستبا توجه به تقسیم

ای دارد که تنیدهای که مرزهای نامشخص، نامتعین و درهمفرهنگی بر فضای میانیفلسفه میان

شود و تا خانواده و دوستان و قوم و نژاد و فرهنگ و آغاز می« من» از خود فرد و ارتباطش با 

یابد، درک خود جز از طریق درک دیگری یا درک نسبت با بیگانه حاصل ملت گسترش می

کند. نگاهی از این دیگر از نگاه وی تجربه می بت با بیگانه خود را بارشود و سوژه در نسنمی

های ارتباطی را که ما در فهم زاویه به ادبیات داستانی بویژه در ارتباطات نزدیک انسانی چالش

های فارسی مناسبات میان خود و دیگری در قالب سازد. در داستاندیگری داریم، آشکار می

شود. در این دهه اغلب نویسندگان زن ای متفاوت طرح میهشتاد به گونه خانواده بویژه از دهه

کنند که در آن در فضای خانگی به جای حضور خودی، با حضور فضای ارتباطی را تصویر می

گو، فقدان فهم مشترک یا وشویم. فقدان فضای مناسب برای تعامل و گفتبیگانه مواجه می

فکر مردساالر و رویکرد یکسویه به تعامالت دوجانبه اغلب نگری تمتقابل، مرکزگرایی و مطلق

آور است. آمیز، سرد و گاه خفقانشود که فضای داستان تنشای طرح میها  به گونهدر داستان

فرهنگی امری است که در ادبیات داستانی برای تجربۀ مطلوب میان «میانی» فقدان فضای 

هایی از رمان پس از انقالب به واکاوی این مقوله نهنمود یافته است. این مقاله با بررسی نمو

 پرداخته است.

  یگانگی، ادبیات داستانی، خانوادهخودی، ب های کلیدی:واژه
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عناصر تاریخی قرن چهاردهم میالدی هند در مثنویات تاریخی 

 امیرخسرو

 عبدالصبورخانمحمد 

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه داکا، بنگالدش

 

 0122الدین محمود معروف به امیرخسرو دهلاوی ) الدین بن سیفحکیم ابوالحسن یمین

مایالدی در دهلای( بزرگتارین و پرکاارترین      0211درگذشاتۀ   -میالدی در پتیالی، هند

گوی هند است که در پیشارفت  گوی هندوستان است. او اولین شاعر پارسیشاعر پارسی

در قرن چهاردهم نقشی مهم ایفا کارده اسات.   و گسترش زبان و ادبیات فارسی در هند 

های فارسی، عربی، ترکی و سنسکریت چیرگی داشات و باه ساعدی    امیرخسرو به زبان

کارد. وی در  تخلص می« طوطی»و سپس به « سلطانی»هند معروف بود و در اوایل به 

دین الدین بلبن پیوست و جزو مصاحبان بغراخان و سپس عالالآغاز جوانی به دربار غیاث

الادین ماالزم درباار    الدین، درآمد. پس از مرگ سالطان غیااث  محمد، پسر بزرگ غیاث

الادین  الشعرا گرفات.  پاس از آن، باه دساتگاه جاالل     شد و لقب ملک معزالدین کیقباد

در خدمت محمد را مدتی کوتاه  های آخر زندگیفیروزشاه خلجی تقرب جست و در سال

او مانناد   به این درباریان هند، بسیاری از مثنویاات  به خاطر منسوب بودنتغلق گذرانید. 

الکمال، قران السعدین، مفتاح الفتوح، دول رانی و خضرخان، نه سپهر، تغلق نامه و  ۀنهای

منثور خزاین الفتوح از عناصر تاریخی سرشاارند کاه از یکساو ادبیاات فارسای قارن        اثر

طالعاات تااریخ هناد دوره    چهاردهم میالدی هند را غنی سااخته و از ساوی دیگار در م   

در این جستار مثنویات تااریخی امیرخسارو   رود. مذکور به عنوان مرجع اصلی به کار می

رود اصلی به کار می عدهلوی را که در مطالعات تاریخ قرن چهاردهم هند به عنوان مرج

 به طور خالصه بح  و بررسی شده است. 

 تاریخی، مرجع اصلی : امیرخسرو دهلوی، تاریخ، عناصرهای کلیدیواژه
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 در گذر از آیین شدن گاو تحلیل سیر دگردیسی اسطورۀ قربانی

 مهرپرستی به عرفان

 (با تکیه بر دو داستان از مثنوی)

 زهرا عسگری
 قزوین )ره(المللی امام خمینیآموختۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیندانش 

 زادهسیدعلی قاسم
 قزوین )ره(المللی امام خمینیاستاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین 

 
عرفان برای بیان زبان رازآلود خود در به کارگیری مفاهیم سمبلیک و نمادین، از مضامین 

های کهن، گیرد و اسطورة قربانی به عنوان اسطورة مشترک در میان ملتای بهره میاسطوره

های کهن ایرانی نیز به شکل قربانی کردن گاو تجلی یافته است و موالنا در ابیاتی از در آیین

هایی چون ثیرپذیری از این اسطورة کهن، کشتن گاو را به شکل تمثیلی در ترکیبأمثنوی با ت

ثیر آیین اسالم، زیستن در عصر تعقل و هدف أکند؛ زیرا به دلیل تگاو نفس و ... توصیه می

ها که برای رسیدن به جاودانگی جسم و بقای زمین است، کردن گاو در اسطوره غایی قربانی

معنایی نیست و کشتن آن به معنای   گاو در عرفان اسالمی دارای آن درجه از محبوبیت و عمق

که  نابودکردن صفات رذیله در وجود آدمی و رسیدن به طهارت و پاکی درونی است؛ در حالی

گیری از خون مقدسی است که سبب ن ایرانی، به منظور بهرههای کهکشتن گاو در آیین

ها به جاودانگی است؛ با این همه، باروری زمین شده، الزمۀ بقای پیروان آن آیین و رسیدن آن

مثنوی که به کشتن گاو اشاره شده است، کشتن گاو به منظور دستیابی به  از در دو داستان

سو با مضامین قرآنی و فرهنگ عامیانه بوده، همهمان رزق و روزی و تجدید حیات است که 

های قرآنی و بخشی گاو از طریق آموزهکاری زایش، برکت و حیاتدهد خویشنشان می

 باورهای اساطیری به متون عرفانی راه یافته است.

: اسطورة قربانی، گاو مقدس، مهرپرستی، عرفان، مثنوی معنوی، فرهنگ کلیدی هایهواژ

 عامه
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 رشدادبی در تفسیر بوطیقای ابنفرهنگ روح زمانۀ

 رامونا عیسی
 ئیارشد فلسفه، دانشگاه عالمه طباطباآموختۀ کارشناسیدانش 

 

های شعری ارسطویی اصطالحات یونانی را ویژگی خالقانۀ با ارائهتفسیر بوطیقا رشد در ابن

پاذیری را نشاانه   مقایساه  فقادان که  به جای این تفسیر بوطیقاوارد فرهنگ عرب نمود. در 

زمانااه و ای بااا روحشکساات تفساایر بدانااد مقااوالت شااعری فرهنااگ یونااانی را بااه گونااه

حاال ایان    تا مطابق طبع زبان و فرهنگ عرب باشد. اندیشی وارد فرهنگ عرب نمودروشن

و  کردالفظی حرکت ه تحتهای ترجمرشد فراتر از روشپرسش مطرح است که چگونه ابن

طالحات اصلی ادبی کرد. دراین مطالعه سعی بر آن است اص روانۀ صحنۀ فرهنگ شعری را

محاکاات ذیال اشاعار عارب باا       وزن و لحان،  ل و ارکان اصلی شعر،یشاعرانه از جمله تخی

ات محاکا  و با مشتقات آن یعنی تشابیه  بوطیقادر لییتخدنبال شود. معانیکردی اخالقیروی

 در تصویر ایجاد و انگیزیخیال معنای لییتخ و تشبیه رشدابن نظر ازلذا  قابل تأمل هستند.

بردن طبیعی از محاکات، لحن و وزن موجب پیادایش  لذت آورند.می بوجود را مخاطب ذهن

یناد شااعرانه هساتند.    آشود به طوری که مکمل فرصناعت شعر به ویژه در فطرت پاک می

اجاازه   مهم در شعر هستند: از یک سو به شااعر  ۀل، دو مؤلفییوزن و محاکات متعلق به تخ

 هر عملای بخشد از سوی دیگر دهند وحتی بالغت را نیز تناسب میشناختی میلذت زیبایی

پاس   شاود. حسن و قبح یا فضیلت و رذیلت کشیده میبا تشبیه و محاکات به سوی دو امر 

رو وزن  دارد از این سیر تکامل شعر توانایی تأثیر وزن بر مخاطب و برانگیختن احساسات را

رشد توانایی برجستگی شوند. ابنیابند وموجب قوام شعر نیزمیو محاکات به معنا اتصال می

هاای تفسایر و شاعر را در جریاان بافات      کند. شاکاف فلسفی یک پارادایم معین راتأیید می

چنین بینشی با قصد اخالقی متناظر با فضایل و به دور از رذایل  آورد.پدید می ادبیفرهنگی

  شمارد.شود و شعر را ابزار کاملی برای تربیت انسانی برمینشان داده می

 ، محاکاتلیادبی، تخی، فرهنگ بوطیقا تفسیررشد، : ابنکلیدی هایهواژ
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 فارسی ادبیاتفرهنگی میان هایظرفیت تقویت در مولوی آثار نقش

 قبادی حسینعلی

 مدرس تربیت دانشگاه استاد زبان و ادبیات فارسی،

 

 تطاابق  فرهنگیمیان هایمولفه با گوناگون جهات از مولوی سلوک حتی اندیشه و آثار،

 مهام  عامال  معنوی؛ مثنوی بویژه، او، هایآفرینش شدن الگو و سرآمدی دلیل به. دارد

 شده واقع جدید و قدیم جهان در فارسی ادبیات عرصه در فرهنگیمیان هایجنبه ارتقاء

 بود بودایی و اسالمی – ایرانی فرهنگ تالقی نقطه که گرفته -بلخ – او زادگاه از. است

 تاا  خاانواده  زیسات  فرهنگای  مداراگرایی جایگاه و اشفرهنگی و تربیتی بالیدن نحوه تا

 اشاعار  سارایش  و استقرارش و سفر فرجام و ممتازش هایمسافرت فرهنگی رخدادهای

 و آثاار  اندیشاه،  در فرهنگای میاان  عناصر تحقق از همه و همه چندفرهنگی، و آسمانی

 باه  آنجا از حرکت شامات، و مکّه تا آنجا از نیشابور، به بلخ از. کندمی حکایت او سلوک

 چناد  آشاتی  نمودگاار  که آنجا در او ازدواج و الرنده و ملطیه اقامت صغیر، آسیای سمت

 انادیش، متفااوت  یااران  با تعامل و همدلی گفتگومندی، قونیه، در سکونت بود، فرهنگی

 باا  او تسااهل  و مادارا  هاایش، گاویی مجلاس  و مکاتیاب  اشاعار،  چندفرهنگی محتوای

 تصاوف؛  عرفاانی  رهیافات  از او چندآواگرایانه فهم پایه بر ایاندیشه گوناگون هایطیف

 چنادآوا  را مطلاوبش  جهاان  او، معنوی مثنوی بویژه آثارش، تا شدند موجب همه و همه

 صلح و سلم جایگاه را عالم کل که بخشید درونی آرامش چنان او به عرفان کند؛ ترسیم

... و یهاود  و نصاارا  و مسلمان او جنازه تشیع در است نقل اولیه منابع در چنانکه. دیدمی

 بار  ابتناا  باا  و تحلیال  – توصیفی روش با پژوهش این. داشتند شرکت ناالن و محزون

 اجمااالً  بکااود،  را وی اندیشاه  فرهنگیمیان هایجنبه است درصدد مولوی اشعار تأویل

 درون در تنهاا  ناه  مولاوی  آثاار  فرهنگای میان هایظرفیت دهدمی نشان تحقیق نتیجه
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 رویکارد  هاای مولفاه  باه  ماردم  عالقاه  تعمیاق  موجاب  روزگاار،  آن فارسی ادب جهان

 جهان از دیگر هایبخش و بالکان نواحی نیز بعد به آن از بلکه است، شده فرهنگیمیان

 ایان  جهاان  اطراف در نیز امروزه و اندآمده او چندصدایی رهیافت استقبال به نیز روز آن

 .است تزاید به رو عمالً عالقه و میل

 باه  عماومی  اقباال  آوایای،  چند مولوی، فرهنگی،میان هایگرایش: های کلیدیواژه

 فارسی ادبیات
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 اژدهای بر ره و زمرد عشق

 ای از مفهوم عشق در مولویخوانشی نیچه

 حمیدرضا محبوبی آرانی

 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

اسالمی دو رویکرد متقابل در خصوص حسن و قبح اعمال و رفتارها  ۀدر سنت اندیش

انجامد: یکی برداشت حسن و وجود دارد که به ترسیم دو تصویر متفاوت از خداوند می

کند و دیگری قبح عقلی معتزله که تصویر خدایی عاقل، عادل و اخالقی را ترسیم می

خدا چونان سلطانی غیراخالقی  برداشت اشاعره از حسن و قبح غیرعقلی که به تصویر

ای اظهارات اندیشمندانی چون غزالی و مولوی به انجامد. این نگاه دوم در پارهمی

شود که بسیار شبیه به برداشت تصویر خداوند چونان اژدها و شیری دهشتناک بدل می

هستی است: خدایی که از هرگونه نظم موجود اخالقی  ۀشوپنهاور از خاستگاه شروران

. نیچه با رجوع به گیردقرار میرود، و ورای هرگونه قانون عقالنی انسانی تر میفرا

هراکلیتوس، راه سومی برای تصویر خداوند در  ۀو بازی در اندیش خدا -مفاهیم کودک

معتزلی است و نه خدای  -گیرد که نه خدای اخالقی و مهربان مسیحینظر می

رود و از دیدگاهی که ورای اخالق میخدایی است  -غیراخالقی اشاعره، بلکه کودک

 ةبایست وی را فهم و تفسیر کرد و با وی مواجه شد. به نظر نویسندشناسانه میزیبایی

کند با چنین رویکردی به خداوند های خود سعی میمقاله، مولوی نیز در برخی نوشته

ال و رود و اعمنگاه کند، خدایی که ورای اخالق و چند و چون اخالق انسانی می

ای دیگر قابل فهم است: عشق ازلی و ابدی وی به خویشتن. رفتارهای وی از زاویه

 پذیر است. آدمی با چنین خدایی نیز بر این اساس تأویلۀ مواجه

شناسانه، : حسن و قبح اعمال، خدای غیراخالقی، موضع زیباییکلیدی هایهواژ

 خدا، عشق  -کودک
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 های فارسی به عربیادبی از رهگذر ترجمۀ رمان فرهنگی و ینیآفرقشن

 حیدر محالتی
 دانشیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه قم 

 

های دیگر ملل است. به ها وسنّتترجمه مؤثرترین ابزار تعامل فرهنگی وانتقال آیین

گردد، بلکه به ها منتقل میفرهنگ ملت پشتوانۀ این رسانۀ مکتوب نه تنها تاریخ و

ها در قالب ها وفرهنگشود. انعکاس سنّتبهترین وجه ممکن از آن محافظت می

ادبیات وانتقال آن به دیگر مردمان جهان به وسیلۀ ترجمه زیباترین رهیافت بشری عصر 

ها را در های انساندغدغه های ادبی که خاطرات وترین گونهحاضر است. یکی از جذاب

گذارد رُمان است. امروزه شاهکارهای ادبی جهان بیشتر در ودیعه میحافظۀ تاریخ به 

های فرهیخته به ابعاد اجتماعی این نشانگر توجه انسان گردد، وقالب رُمان عرضه می

دلنشین ادبی است. مقالۀ حاضر در پی بررسی چند اثر  گذار این رسانۀ محبوب وواثر

ومنتشر شده است. هدف نگارنده از این داستانی فارسی است که به زبان عربی ترجمه 

ها، بازخوردها وابعاد فرهنگی این آثار است. آنچه حائز اهمیت پژوهش کنکاش در پیام

جهان سومی  است انعکاس هنجارها، رفتارها ومناسبات جامعۀ ایرانی در جامعۀ سنتی و

بیشتر به تحلیلی بهره برده  -باشد. این مقاله که از روش توصیفیکشورهای عربی می

به دنبال شناسایی اهمیت آثار  ها پرداخته، وگونه ترجمهاجتماعی این تأثیرات فرهنگی و

ها است. در نگاه نخست به ترجمۀ این آثار به اهتمام ادبی در انتقال بار معنوی فرهنگ

بریم که در میپی رفتاری ایرانیان  مترجمان جهان عرب به خصوصیات اجتماعی و

  عی نمود عینی دارد.های اجتمامانر

 ،مان فارسیترجمه، ر، تبادل فرهنگی: کلیدی هایهواژ

 زبان عربی
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 «کشتی دیوانگان»تالقی فلسفه، ادبیات و هنر در 

 حسین مصباحیان

 گروه فلسفه دانشگاه تهران یعلم تأیعضو ه 

ای مفهومی در توضیح وضع دوگانه استعارهدر این گفتار به عنوان « کشتی دیوانگان»

:وضعی که در آن دیوانه نبودن به تعبیر پاسکال شکل  دیوانگی به کار گرفته شده است

دیگری از دیوانگی بوده است؛ و وضعی که در آن عقل همسایه خود را ساکت، محبوس 

هدی بر مقاله ضمن ارائه شوا خود سرکوب کرده است. «دیگری»و در نهایت به مثابه 

کشتی »ها درو در نتیجه تالقی آن بازتاب هردو وضع مذکور در فلسفه، ادبیات و هنر

و در  بح  کرده است که ضرورت دارد دیوانگی به همسایگی عقل بازگردد ،«دیوانگان

افشای وجوه پنهان واقعیتی که عقل ساخته است، نقش خود را ایفا کند. در چنین 

خردی جهان خبر دهد و هم حقیقت انسانی که در از بی تواندهم می« دیوانگی»جهتی، 

جهل انسان را  برابر مصنوعات خود حقیر شده است را پیش روی او قرار دهد. اگر عقل،

را به ر  او بکشد. همه ابعاد « جهل عقل»به ر  او کشیده است ، دیوانگی شاید بتواند 

 با عینک عقل دید و بیان کرد، توانکنیم را اگر نمیواقعیت جهانی که در آن زندگی می

های شیفته دیوانگان سپرد؛ را شاید بتوان به جان« ناپذیرامر بیان» دیدن و بیان

اجماع »و نه در بند « دیکتاتوری واقعیت»نه در بند  دیوانگانی که نه در بند خودند،

مقاله در مسیر بح  خود به این سرانجام نومیدانه رسیده است که در «. نخبگان

همچنان در محاق است. امری که ولی « میان»عقل و جنون، « میان»گوی وفتگ

های در هم تنیده گو و به میدان آوردن پیچیدگیوعیان است طرح ضرورت این گفت

 آن است.

 اجماع نخبگان، دیکتاتوری واقعیت، ناپذیر،امر بیان : کشتی دیوانگان،کلیدی هایهواژ

 جهل عقل
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با  پدیدارشناسی  در میانه ادبیات و فلسفه؛ تأملی در

 اگزیستانسیالیستی ادبیات  نزد سارتر

 (کتا  ادبیات چیست؟: مطالعه موردی)

 الملوک مصطفویشمس

 شمالت علمی گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران أعضو هی

 

 در ساازنده  وگاویی گفات  و تنگاتناگ  ارتبااطی  فلسافه  و ادبیات میان تاریخ سرتاسر در

 تارین مهم از برخی و کرده پرسش ادبیات چیستی از بسیاری فالسفه. است بوده جریان

 هاا، زیباایی  انعکاس بر عالوه ادبیات. اندشده عرضه ادبیات قالب در فلسفی هایاندیشه

 باوده  نیاز  بشار  هاای  پرساش  همه از ترمهم و آرزوها و آمال مشکالت، ها،رنج بازتاب

 باه  را فلسافه  و ادبیاات  کاه  اسات  مشهوری نویسندگان و فالسفه جمله از سارتر. است

. اسات  درآورده جهاان  و انساان  دربااره  خود هایاندیشه بیان خدمت به یکسان ایگونه

 فلسافی  هاای اندیشه از مهمی بخش داند،می عب  هنر و ادبیات بدون را جهان که وی

 وی، نظر از. است کرده عرضه نمایشنامه و داستان رمان، از اعم ادبیات، قالب در را خود

 انساان  اگزیستانسیال انتخاب نمود ترینروشن خاص، طور به ادبیات و کلی طور به هنر

 خاود  فلسفی مضامین ترینمهم خود، ورزیفلسفه اول دوره در سارتر. شوندمی محسوب

 هاا آن باه  نیساتی  و هساتی  کتاب در سپس و کشید تصویر به تهوع رمان در نخست را

 باه  فارد  از را خاود  توجه که تفکرش، دوم دوره در و بخشید فلسفی و مفهومی صورتی

 هاای وضعیت انعکاس با تواندمی ادبیات که رسید نتیجه این به بود، کرده معطوف جمع

 و آورد فراهم مخاطبان کنش برای قوی هاییانگیزه مختلف، جوامع اجتماعی و سیاسی

 در موجاود  متاون  تأثیرگاذارترین  از یکای  که کرد تألیف را« چیست؟ ادبیات» کتاب لذا

 و پدیدارشناساانه  رویکاردی  باا  کتاب این در وی. است شده ارزیابی متعهد ادبیات حوزه
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 تحوالت در ادبیات جایگاه و نقش از تحلیلی ارائه بر عالوه ادبیات، به اگزیستانسیالیستی

 و ادبیاات  میاان  وثیاق  پیوناد  خاود،  فلسفی شناسیانسان مبانی بسط همچنین و جامعه

 میاان  نسابت  باه  اشااره  ضمن ، حاضر نوشتار در. ساخت نمایان نو صورتی در را فلسفه

 چگوناه  فلسفه و ادبیات که شد خواهد دنبال پرسش این تاریخ، طول در فلسفه و ادبیات

 نقاش  خاود،  به بخشیدن اعتال ضمن یکدیگر، با وگویگفت و تعامل طریق از توانندمی

 طریاق  از پرسش این به پاسخ. کنند ایفا مختلف جوامع فرهنگ بخشیقوام در مؤثرتری

 .شد خواهد گرفته پی سارتر، چیست؟ ادبیات کتاب موردی مطالعه

وگو، سارتر، پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی، ادبیات، فلسفه، گفت :کلیدی هایهواژ

 ادبیات چیست؟
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های رباعیات لد و نذراالسالم در ترجمهاهای ادبی فتزجربررسی دیدگاه

 عمر خیام

 الرشیدمحمد ممیت
 دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه داکا، بنگالدش  

 محمد احسن الهادی
 و ادبیات فارسی، دانشگاه داکا، بنگالدشدانشیار، گروه زبان   

 

های ادبی و نقد نذراالسالم دارای دیدگاهشاعر ملی بنگالدش قاضی لد و افیتزجرادوارد 

شعر خاصی هستند و از سخن و شعر، شاعر و خواننده تلقی قابل توجهی داشتند. ترجمه 

 ةسرای دورشناس و شاعر رباعیستاره ،فیلسوف ،دانریاضیعمر خیام نیشابوری 

 شعداد شاعری بود اما برای رباعیاتتر از است. گرچه سطح علمی او عمیقاست سلجوقی

های جهان ترجمه شده اکثر زبان بهتا به حال رباعیات خیام  در جهان شهرت یافت.

اولین بار رباعیات  م 0121در سال  م( 0112لد )اادوارد فیتزجر انگلیسی شاعر است.

بهترین  ،قاضی نذراالسالم شاعر ملی بنگالدشبه زبان انگلیسی ترجمه کرد. خیام را 

سید مجتبی علی  ۀم با مقدم0121در سال  که استهویت ملی بنگالدش مظهر 

 نهاو است که  ایننذراالسالم  ۀامتیاز ترجم .ترجمه کردزبان بنگالی به  را رباعیات خیام

های این یافتهفارسی به بنگالی ترجمه کرده است.  زبان از انگلیسی بلکه مستقیماَ از

ها و ترجمۀ این دو مترجم از اشعار خیام، تفاوتای میان با مقایسه تواندمی پژوهش

های فرهنگی است، بررسی و مقایسه ها را که ناشی از تفاوتهای ساختاری آنشباهت

 کند.

 نذراالسالم، ترجمهقاضی تزجرالد، یخیام، رباعی، ف: کلیدی هایهواژ
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شناسی های جرمبر مبنای یافته« کِشیافغان»رُمان  یتحلیل محتوا

 شناسیفرهنگی و آسیب اجتماعی

 علی موالبیگی

 لوم سیاسی، دانشگاه عالمهشناسی، دانشکده حقوق و عدانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم

 شناسی و ادبیاتپژوهشگر حوزه جرمو  یطباطبائ

 

های گوناگونی و حتی ای پیچیده و چندگانه است که موجب بازتابمهاجرت پدیده

ها به بهترین نحو در هنر و ادبیات نمود پیدا شود. این بازتابمتضادی نزد مهاجران می

کارانه است که در بزه کند. هویت مهاجر به مثابه خُرده فرهنگی گاه کژمدارانه و یامی

نماید. رُمان حاشیه دو فرهنگ اصلی حاکم، فرهنگ مبدأ و فرهنگ مقصد، رشد می

های نسل دوم و سوم تالشی است برای درک زندگی، رنج و عشق افغان« کشیافغان»

که از دانند در حالیجا را وطن خود میکه ایناند. کسانیکه جز ایران جایی را ندیده

حقوق شهروندی هم محروم هستند. بررسی این رُمان بر مبنای روش ترین کوچک

و در  اصلی داستان، دختر جوان افغان دهنده آن است که شخصیتتحلیل محتوا نشان

که بتواند در جامعه ایران باشد. او برای آنکاری میدیدگی و بزهمعرض خطر بزه

د ولی با این حال گرفتار سازموقعیتی داشته باشد، هویت اصلی خود را پنهان می

سو شود تا از یکشود. چنین محتوایی موجب میها و مشکالت میبسیاری از سختی

شناسی تعارض فرهنگی، شناسی به ویژه جرمهای جرمبتوان این رُمان را بر مبنای یافته

کاری و شناسی که مطالعه اصلی خود را به چرایی بزهای از جرمبه عنوان شاخه

و از سوی دیگر سیاست جمهوری  کردهی مردم مهاجر اختصاص داده، تحلیل دیدگبزه

 .کردشناسی بررسی اسالمی ایران در قبال این مهاجرین را بر مبنای آسیب اجتماعی

شناسی فرهنگی، آسیب ادبیات مهاجرت، رویکرد فرهنگی، جرمکلیدی:  هایهواژ

کشیرُمان افغانشناسی، اجتماعی
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 ۀ عشق در افقی بینافرهنگیبتجر

 مولودی فؤاد

 عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی )سمت(

 

شود. به زباان  به طرق مختلف اندیشیده، تفسیر و درونی می« دیگری»در تجربۀ عشق، 

عشق، ناب  تجلی کند. تجربۀتواند به مثابه خود می« دیگری»روانکاوانه، در عشق حتی 

ترین شکل ممکن در این تجربه نماود  یدهبه پیچ« دیگری»و « خود»دیالکتیک  است و

کند. اگر این تجربه، در ساحت فرهنگی همگون شکل گیرد )خاود و دیگاری از   پیدا می

آگااه  دل فرهنگی همگون و مشترک برآمده باشند، زبانی مشترک داشته باشند، در ناخود

سنت مشترک داشته باشاند( طبیعتااً اشاتراکات از جانس     کی زیست کنند، جمعی مشتر

گاه کاه  تر در پیش پای خود و دیگری می نهد؛ اما آنهایی نزدیکگذشته و اکنون، افق

ی مختلاف  هاا این دو، از دل دو ساخت متفاوت برآمده باشند، تجرباۀ عشاق باه شایوه    

ل مفااهیم  نی مشترک که محما فرق خواهد کرد: زبا« لمسائ»شود و جنس منکسر می

آشکار و ضمنی باشد وجود ندارد و اشتراکات فرهنگی در صورتی حداقلی اسات و خاود   

اش، باه مثاباه   شناخت دیگری و بنیادهای فرهنگی او و کیفیت تجارب ریسته« مسئلۀ»

تواناد واقعیات   مای « داساتان »اگر بپاذیریم کاه    گردد.بخشی از تجربه عشق هویدا می

نه، هساتی ببخشاد و محمال زیباشناساانۀ     ساا اری زیباشناانکساجتماعی و بیرونی را در 

که تجربۀ عشاق را در   تواند باشد؛ پس داستانیات متکثر جهان بیرون و درون مییواقع

د )خود و دیگری از دو فرهناگ متفااوت هساتند(    گذارفرهنگی به نمایش میافقی میان

هاای  ر از دساتگاه کاه فراتا   فرهنگای اسات  مطالعات میانهای گاهیکی از بهترین جلوه

؛ و اگر این تجربه، هددها را نشان میمی و معرفتی، تجربۀ زیستۀ افراد این فرهنگمفهو

تارین و  هپیچیاد توانیم بگوییم که این گونۀ داستان امکان آن را دارد که عشق باشد، می
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را باه مثاباه   « ارتباا  »نمایندگان دو فرهنگ را نشان دهاد و   ترین شیوة مواجهۀعمیق

و « کریساتین و کیاد  »تاوانیم بگاوییم کاه دو رماان     حی ، مای  ینبکاود. از ا« مسئله»

فرهنگی است که گلشیری، شرح این مسئله و تفسیر آن در افقی میان« های دردارآینه»

اند و ۀ هفتاد شمسی( منتشر شدهدر دو مقطع ویژة تاریخی )اوایل دهه پنجاه و اوایل ده

هاا و در الباالی تجرباۀ    توان نسبت شارق و غارب را در آن  ها میبر مبنای تحلیل آن

کریساتین و  »زیستۀ نمایندگان دو فرهنگ بررسی کرد. یافتۀ این پاژوهش ایان اسات:    

به مثابه یک سند زیباشناسانۀ دهۀ پنجاه، تالش برای درک غرب و افراد آن است « کید

هاای  آینه»شود. از خود می بخشییگری در این داستان، به شکلی پیچیده، درونی و و د

نگر است که در آن، عشق، در البالی احضار گذشته متجلی است و اثری گذشته« ردردا

 شود.خورد و ارزشگذاری میاکنونیت غرب مرتباً با سنجۀ گذشتۀ شرق محک می

 دردار، هایآینه کید، و کریستین دیگری، بینافرهنگی، افق عشق، :کلیدی هایهواژ

 گلشیری هوشنگ
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 :فرهنگی به نقش زن در ادبیات حماسیتفکر میان

 نامهگرشاسببیوولف و  

 آزاده مهرپویان

 استادیار، گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه والیت، ایرانشهر

 

خلق  های ملل در ادبیات جهانارتباطی میان فرهنگ یفرهنگی پلمیان افتتفکر و رهی

گوی ومناسب برای مفاهمه و گفتبستری  مطالعات ادبیات تطبیقیکرده است. 

های شخصیت زن و ویژگی به بررسی نقش قالهفرهنگی فراهم ساخته است. این ممیان

با استفاده از روش مطالعه مروری  .پردازدمیفرهنگی میانرویکرد در ادبیات حماسی با 

 یمریکایآو از روش مطالعه تطبیقی به سبک  موجودآوری اطالعات ای جمعو کتابخانه

آوری شده استفاده گردیده است. شخصیت زن در برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمع

فرهنگی با لفه مشخص با توجه به رهیافت میانؤدر چند م نامهگرشاسببیوولف و 

 ،های فرهنگیتفاوت وجود رغمعلیدهد ها نشان میاند. یافتهگر مقایسه شدهیگدی

 .فرهنگی در این مطالعه تطبیقی ادبی وجود داردمضامین مشترک میان

، ادبیات تطبیقی، بیوولف ، ادبیات حماسی، زن ،فرهنگیتفکر میان کلیدی: هایهواژ

 نامهگرشاسب
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 های ملیقلب رمانتیک، و پیدایش ادبیات فیلولوژی،

 نوید نادری

 آموخته دکتری ادبیات از دانشگاه دوک آمریکادانش

ی ادبیات متأخر درباره هردرهای نوشتهپارههایی از در این گفتار، از خالل خوانش بخش

مقاالت، و  ها،(، و تعدادی از نامه0101) گوتهشرقی  -غربی دیوان(،  0141-41)آلمانی 

رغام  کانم کاه علای   به بعد(، اساتدالل مای   0141رساالت میرزا فتحعلی آخوندزاده )ح. 

هایی قدیم و حاصال انکشااف   های ملی را موجودیترمانتیک معمول که ادبیات ۀکلیش

اناد، وارد  داند که نهایتاً زمانی از مرزهای ملی خود فراتر رفتاه های ملی میتاریخی روح

هاای ملای   اناد، ادبیاات  اند، و ادبیاتی جهانی تشکیل دادهفرهنگی شدهگویی میانوگفت

ادبیاات  »هایِ انتزاعایِ  شان جز از خاللِ فهمِ عملکرداند که فهم هایی نوپدیدموجودیت

چنان که عاامر   - شود. ادبیات جهان خودهمچون واقعیتی مفهومی ممکن نمی« جهان

هاای فرهنگای   یلولوژیک جهان به واحاد از خالل تقسیم ف - مفتی استدالل کرده است

، و البتاه  شامول هماه ی واحاد،  ها باه یاک مقولاه   های متنی آنسنت ۀمستقل و ترجم

در این معنی، ادبیات جهاان ناه حاصال جماع      شده، وممکن « ادبیات»رمانتیک، یعنی 

هاای ملای کاه از مرزهاای خاود فراتار       هایی از ادبیاات های ملی، یا حتی بخشادبیات

ند، بلکه شق مقابل ادبیات ملی ست، جز در تنشی دیالکتیکی با آن وجود نادارد، و  ارفته

شان از هم و باه میاانجی رواباط مبادلاه باا      فضاهای ملی ادبیات را از خالل جدا کردن

ای از فرآیناد  وارهزناد. در نهایات، بارای ترسایم ایان تانش، طارح       یکدیگر پیوناد مای  

دهم ل فضای ملی ادبیات در ایران به دست میگیری ادبیات جدید فارسی و تشکیشکل

را برای فهم نسابت میاان ادبیاات فارسای و ادبیاات جهاان       « قلب رمانتیک»و مفهوم 

 کنم.پیشنهاد می

 : فیلولوژی، ادبیات ملی، ادبیات جهان، قلب رمانتیککلیدی هایهواژ
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 تجربۀ تفکر بصری در زبان مالی رومی

 سید مهدی ناظمی قره باغ

 پژوهشگر فلسفه سینماو  دکترای فلسفه از دانشگاه اصفهان 

 

ای و درام یونانی و تفکر بصری، تلقی تاریخی کالنی است که به تدریج از دل فرهنگ اسطوره

گردد و تا به امروز در فرهنگ و هنر و فلسفه غربی ادامه می فلسفه افالطون و ارسطو آغاز می

های مفهومی و غیر مفهومیِ مفسرِ تفکر، نقطه ثقل خود میانه اساسِ این تلقی، استعارهیابد. از 

ها و سازند. از سوی دیگر، فرمهای بصری منتقل میهای سمعی به استعارههرا از استعار

کنند. تفکر های هنری در ادوار تاریخی مختلف، به تناسب این تطورات فکری، تغییر میسبک

رغم قدرت تفکر سمعی برآمده از نصوص دینی از اسالمی هم کمابیش و علی بصری در دورة

تجربه شد و ساحات مختلف نظری و هنری را تحت الشعاع خود قرار داد. به « کالم اهلل»جمله 

دیده و آشنا با فرهنگ غرب باستان، با این اتفاق، رسد موالنا، که متفکری است جهاننظر می

ت و حسب مقام تفکر تاریخی دورة اسالمی و تأمالت و تدبرات خود، رویارویی فکری داشته اس

موالنا گاهی تفکر سمعی و بصری را  جسته و گریخته به این ماجرای فکری پرداخته است.

های او ای فکری نزدیک کرده است که اوج آن در دیدگاهلهئرو آورده و آن را تقریباً به مسپیش

این طرح، گاهی بصر و گاهی سمع را برجسته ساخته و تالش  شود. او دردرباره زبان دیده می

ها کشف و بیان کند. طرح مولوی هر چند شاید طرح دقیقی از کرده است، سهم بجایی برای آن

له بودن آن وقوف ئمعرفی جایگاه سمع و بصر در تفکر نباشد، اما مهم است چون اوالً به مس

له در دوره اسالمی، بیان ئی را از پاسخ این مسپیدا کرده است و ثانیاً کمابیش معرفی مهم

تفکر بصری از آنجایی که رویکردی کمابیش حاضر در شرق و غرب عالم است و نوع  کند.می

کننده بسیاری از دیگر مسائل فرهنگی هر د تعیینتوانگیری هر فرهنگی درباره آن، میجهت

فکر شرقی درباره آن، کمک به فرهنگی است و فهم نظر یک متله ای میانئقومی باشد، مس

 فرهنگی است.گیری یک فهم میانشکل

 : تفکر بصری، تفکر سمعی، زبان، استعارهکلیدیهای هواژ
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 دیگری و من میان مواجهه: یقظان بن حی

 

 مریم نصراصفهانی

پژوهشگاه علوم انسانی و استادیار گروه مطالعات زنان، پژوهشکده مطالعات اجتماعی، 

 مطالعات فرهنگی

 

ابن حی بن یقظانِ در داستان رمزی « دیگری»با « من»این مقاله بر محور مواجهه 

« همگان»و نفی « من»در عین نفی  حی بن یقظانداستان  .طفیل نوشته شده است

 تویی منحصر به فردی میان حی و ابسال است که در نهایت در پیوند -راوی ارتبا  من

سخنی مارتین بوبر  گیرد و از این جهت قابل مقایسه با  فلسفه همبا توی ابدی قرار می

و نظر او درباره ارتبا  یگانه میان من و توست. در این مقاله ابتدا به بررسی داستان ابن 

های ارتبا  میان حی و ابسال و سپس حی و همگان پرداخته طفیل با تکیه بر ویژگی

تو کیفیت و  -آن با شرح نظریه بوبر درباره ارتبا  میان منشده است و پس از 

توان ارتبا  های این ارتبا  مورد بررسی قرار گرفته و استدالل شده است که میویژگی

و « من»حی با ابسال را در پرتو نظریه بوبر درک کرد. در این مقاله ارتبا  میان 

و فیلسوف از دو سنت دینی گوی دوای برای گفتبهانه حی بن یقظاندر « دیگری»

تو به  -وگو میان منمتفاوت و در دو زمانه مختلف قرار گرفته است و در واقع گفت

 ها هم گسترش یافته است.وگوی میان متون و ایدهگفت

 تو -حی بن یقظان، ابسال، ابن طفیل، مارتین بوبر، من: دیکلی هایهواژ
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 «ادبیات متصل»ایدۀ : مرکز حاشیه بدون

 چیحسام نقره

 دانشگاه سوربون نوول فرانسه ادبی از نظریه گرایش تطبیقی، و عام ادبیات دکتری آموختهدانش

 تهران دانشگاه مدعو استاد و
ایدة ادبیات تطبیقی زمانی که بخواهد حقیقتا در سطح جهان به مطالعه بپردازد با دشواری 

های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد، برای این که بتوان ادبیات زبانشود: مهمی روبرو می

ناچاریم ماهیت واحدی برای ادبیات در نظر بگیریم و طبیعتا این ماهیت ا که در عین حال 

از ادبیات و « مرکزی»های کند ا بر مبنای تصور زبانهای سنجش را نیز تعیین میمالک

اند با های اخیر به اشکال گوناگون سعی کردهی در طی سالشود. متفکران ادبادبیت تعریف می

این معضل روبرو شوند، آن را حل کنند، یا از آن بگریزند. برای مثال پاسکال کازانوا تالش 

را توضیح دهد، یا ویلیام مارکس « جمهوری جهانی ادبیات»های حاکم بر کند مکانیزممی

نامد و قصد دارد به این شکل تکثر می« تطبیقی هایادبیات»کرسی خود در کلژ دو فرانس را 

های اخیر در حوزة تاریخ، تعاریف ادبیات در جهان را به رسمیت بشناسد. از طرف دیگر، در سال

ای از مطالعۀ به همت مورخانی چون سانجای سوبراهمانیام، پاتریک بوشرون و دیگران شیوه

. تاریخ متصل قصد دارد به جای مطالعۀ شودنامیده می« تاریخ متصل»تاریخ شکل گرفته که 

تطبیقی تاریخ ملل، یا مطالعۀ عام تاریخ جهان، تاریخ ملی را در بستری فراتر از مرزهای ملی و 

تواند به جهان های جریانات تاریخی مطالعه کند. ایدة تاریخ متصل میبا توجه پیوستگی

بیات تطبیقی با آن روبروست تا حدودی ای که ادمطالعات ادبی نیز وارد شود و ما را از دشواری

ای جهانی با ماهیتی واحد درک کنیم، برهاند. به این ترتیب نیازی نیست ادبیات را چون پدیده

را در « هاادبیات»های گوناگون ادبیات، این توانیم با در نظر گرفتن تعاریف و ماهیتبلکه می

رسی کنیم. در این ارائه خواهیم کوشید مبانی هایی که با یکدیگر دارند بربستر روابط و پیوستگی

ای از مطالعۀ هایی را که ادبیات متصل، برای تبدیل شدن به گونهنظری و در عین حال دشواری

 ها روبروست، بررسی کنیم.ادبیات با آن
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 در آیین مهر و عرفان اسالمی «پیر»مطالعه تطبیقی 

 هما نوزاد

 واحد الهیجان استادیار گروه ارتبا  تصویری، دانشگاه آزاد اسالمی 

 

ها که های بزرگ بوده است. یکی از این آیینها و دینایران باستان خاستگاه آیین

ای بسیار کهن دارد آیین مهر است. این آیین در ایران باستان پیش از زرتشت پیشینه

بوده است. در آن دوران شخصی که مورد احترام و ستایش گسترده اقوام ایرانی 

گانه سلوک را طی بایست مراحل هفتدینان قرار بگیرد میخواست در جرگه مهریمی

رسید که مرشد، بزرگ و کرد و در نهایت در مرحله هفتم به مقام پدر)پیر( میمی

 دینان بود. در همه مکاتب عرفانی به ویژه در عرفان اسالمی نیز بر لزومراهنمای مهری

راهنما و مرشد تاکید شده است. اهل طریقت بر این اصل اعتقاد دارند که بی وجود 

توانند مسیر واسطه توفیق در سلوک میسر نیست و مبتدیان بدون هدایت پیر، نمی

پرفراز و نشیب طریقت را بپیمایند. در این تحقیق به روش تطبیقی و با استدالل 

شده است و مباح ، هر یک جز به جز توضیح  آوری اطالعات پرداختهاستقرایی به جمع

دهد پیر از دیدگاه آیین مهر و عرفان اسالمی داده شده و در انتها نتایج تحقیق نشان می

های بسیاری است. نتایج حاکی از آن است که سالک برای دارای اشتراکات و شباهت

است دانا و  رسیدن به مرحله سلوک در آیین مهر و در عرفان اسالمی نیازمند پیری

 مرشد که راهنمای او باشد.

 آیین مهر، میترا، سلوک، عرفان، پیر: یکلید هایهواژ
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 ترجمۀ متون ادبی فارسی به زبان آلمانی

 فرهنگینمادی برای مفاهمۀ میان 

 فرانک هاشمی

 یئطباطبادانشگاه عالمه ، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات آلمانی

 

مبنای اصلی ترجمه متون ادبی از فرهنگی به فرهنگ دیگر، بر درک متقابل، پذیرفتن 

های تقرب و نیز بر مالحظۀ ایجاد ها قابلیتهای اختصاصی، شباهتویژگی

هایی در زبان و فرهنگ مقصد استوار است. هدف از شناخت فرهنگی دیگران دگرگونی

ها نیست، بلکه های ساختاری آنرگنمایی تفاوتها، بزبا کمک ترجمه متون ادبی آن

نحوی به فرهنگ هایی سازنده و خالق آن را بههدف این است که با ایجاد دگرگونی

مؤثر  خودی )یا خود را به فرهنگ بیگانه( معرفی کنیم، با آن ارتبا  برقرار کنیم و بر آن

و در خور مناسبات و در عین حال متأثر باشیم تا از این رهگذر ترکیبی متناسب 

های ادبی های متوالی و در دورهمتون ادبی فارسی در سده فرهنگی شکل گیرد.میان

گوناگون آلمانی، از فارسی به آلمانی ترجمه شده و بر ادبای ادوار مختلف تأثیر 

ها و اند. برخی از این مترجمان در توضیحِ شیوة کار خود عالوه بر تبیین جنبهگذاشته

های به آثار متقابل ناشی از مواجهۀ ساحات متنوع فرهنگی در روندِ ترجمه اهداف ادبی

اند. این مقاله در نظر دارد پس از اشاره به جایگاه و اهمیتِ ترجمه متون خود اشاره کرده

های متون ادبی فارسی به زبان هایی از ترجمهفرهنگی، به نمونهادبی در مفاهمۀ میان

 هنگی مترجمان این آثار بپردازد.آلمانی و آثار و اهداف فر

 ،فرهنگیمیان مفاهمه ،خودی و بیگانه فرهنگ ی،: ترجمه متون ادبکلیدی هایهواژ

 فارسی زبان، آلمانی زبان
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های مشترک مقاومت و پایداری در شعر معاصر افغانستان و بازتا  جلوه

 عراق

 (قیس کُبهاهلل خلیلی و ریم واکاوی تطبیقی اشعار خلیل)

 

 صادق هاشمی امجد

 آموخته دکتری زبان و ادبیات عربدانش

 مریم  ملکشاهی نژاد

 آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربدانش

است  مقاومت و پایداری در برابر دشمنان ۀترین قضایای جهان اسالم، قضییکی از مهم

ی می، کشورهای مسلمان را در ارتباطکه به دلیل برخورداری از ایدئولوژی اسال

که شاعران کشورهای اسالمی همواره  طوریه ب تنگاتنگ با یکدیگر قرار داده است

این  .اندپناه و همسایگان مسلمان اعالم نمودههای مظلوم و بیدفاع خویش را از ملّت

گونه عناصر ادبیات مقاومت در شعر دو اکاوی تطبیقجُستار به روش تطبیقی در پی و

اهلل خلیلی( و )ریم قیس کُبه( است، و از این رهگذر به شاعر افغانستان و عراق )خلیل

ای دست یافته است. با تأمل در اشعار این دو ادیب به عناصر همگونی از نتایج ارزنده

دوستی، در ادب این دو شاعر دست یافتیم. طلبی، میهنمبارزه ۀمقاومت از جمله روحی

به  عراقیشاعر ریم قیس کُبه و  افغانستانشاعر نامدار  اهلل خلیلیافزون بر این، خلیل

های واالی انسانی و اسالمی در شعر خویش روی آورده و تصاویر ها و ارزشآرمان

و اشغالگران  های سربازان اسالم در مقابل تجاوزگرانها و مقاومتزیبایی از رشادت

 اند. ترسیم نموده

ریم  ،اهلل خلیلیخلیل، صراادبیات مع، ادبیات تطبیقی ،ادبیات پایداری :یکلید هایهواژ

 قیس کُبه
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 تفسیر هگل از مولوی

 کریستین هافمن

 دانشگاه هاگن، آلمان

 

در پایاان،   أالمعارف فلسفی خود، یعنی دقیقگئورگ ویلهلم هگل در موقفی مهم از دائره

کناد، ، یعنای در   الدین رومی اشااره مای  (، به موالنا جالل0121)در ویراست  212 §در 

 زمیناه  ایان  پاردازد. در جایی که هگل به برآیند سیستم خود در مرحله روح مطلاق مای  

آورد، ای طاوالنی از او نقال قاول مای    که پااره  «الدین رومی عالی مرتبهاهمیت جالل»

در زمان ایده جوهر و وحدت است. جالب است که رومی هم اعرانۀبرای هگل در بیان ش

شاود. هگال در   شناسی متصف به موضعی مدرن مای درسگفتارهای هگل درباره زیبایی

شعر پارسی، که گوته و روکرت آن را دنبال کرده بودند، بسا کاه ابازاری مناساب بارای     

د تا به ورای ساوبژکتیویته  دادید که به او مجال میتربیت انسان مدرن به سان کلی می

رمانتیک ) و بی جهانی آن( برود و آن را با جوهریت روح آشتی دهاد. بارای فهام ایان     

از نظر او را به طور مختصار   «اراده آزاد انضمامی» ارتبا ، منطق مفهوم هگل و مفهوم 

 مورد بح  قرار خواهیم داد. 
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 و ترجمه« ادبیات فارسی»

 سیدمهدی یوسفی

 ادبیاتپژوهشگر 

 

ای آیا ادبیات بخشی از فرهنگ )ملی یا تمدنی( است؟ اگر پاسخ این سؤال آریِ قاطعانه

فرهنگی مسیر باشد که ظاهراً برای بسیاری چنین است، نسبت ادبیات و تفکر میان

تواند به مشخصی خواهد داشت: ادبیات چگونه به عنوان بخشی از یک فرهنگ می

ها کمک کند. اما این موضعی است که ر فرهنگگسترش روابط آن فرهنگ با دیگ

ندارد. درنتیجه اگر بخواهیم خود « ادبیات»الاقل هرگز راهی به تعریف بینافرهنگی خود 

توانیم بپرسیم، چه چیزی راهِ ای بینافرهنگی طرح کنیم، میادبیات را به عنوان پدیده

رای شروع کار اتخاذ تعریف بینافرهنگی ادبیات را بسته است؟ ما پاسخی ساده را ب

پرسیم قاطعانه است. درنتیجه در این بح  می« آری گوییِ»کنیم: مانع اصلی همان می

زبان و »چگونه این پاسخ قاطعیت یافت؟ چگونه ادبیات فارسی و خصوصاً آکادمی 

به شکل بنیادین از تعریف و نگریستن به وضع بینافرهنگی ادبیات « ادبیات فارسی

شده و پرتکرار نهفته است: می از پاسخ در یک واقعیت بدیهیمحروم شد؟ بخش مه

توان ادبیات فارسی را منهای گذاشتن ترجمه از تعریف ادبیات فارسی. آیا میبیرون

توان پیدایی ژانرها، متون، مکاتب و فنون ترجمه به موضوع مطالعه بدل کرد؟ آیا می

این خود دلیلی نیست که نشان دهد ادبی را بدون توجه به سیر ترجمه تحلیل کرد؟ و آیا 

 چرا دانشگاه از تحلیل ادبیات معاصر ناتوان است؟ 

، روابط «زبان و ادبیات فارسی» رشتۀ: ادبیات فارسی، ترجمه، های کلیدیواژه

 بینافرهنگی

 


