
 

 

  
 مرگ يک رشته

 زدايی از ادبيات تطبيقیو استعمار
 

 اميرحسين وفا

 دانشگاه شيراز، استادیار ادبيات انگليسی
 

 ا،يدر دانشگاه کلمب یقيو تطب یسيانگل اتياستاد بخش ادب ،1وکياسپ یچاکراورت یاتریگا
 ةترجم.2 است یپژوه پردازان مطالعات پسااستعمار و فرودست هینظر نیتر از برجسته یکی

تواند  یا فرودست میآ» ة(، مقال1۹۷۶) دایاثر ژاک در یشناس دستورزبان ةدربار یسيانگل
( از 2۰۰۳) رشته کی مرگ و (1۹۹۹) یپسااستعمار منطقبر  نقدی ،(1۹۸۵) «د؟یسخن بگو
 اتيساختارشکن در مطالعات ادب یعنوان منتقد را به وکياسپ گاهیهستند که جا یجمله آثار

 نی؛ در ارشته کیمرگ بر است  یمختصرشرح حاضر  ةمقال .اند کرده تيو فرهنگ تثب
نظام  نانينش هيبه حاش ژهیو توجه و ،یقيتطب اتيادب فیبر ضرورت بازتعر وکيکتاب اسپ

و دوران ترجمه و  ،یساز یتوان در عصر جهان یکند. چگونه م یم ديجهان، تأک یمستقر کنون
اقوام و ملل مختلف  اتيو تکثّر ادب یاز تنوع زبان ،یسيجهان به زبان انگل اتيگردش ادب

از  فارغ -یتوان با پرداختن به زبان و فرم ادبیدهد که مینشان م وکيمحافظت کرد؟ اسپ
را  «ینینو یقيتطب اتادبي» -یجهان ةیو خارج از منطق سرما یسيانحصار زبان انگل

و  ی)هم جوامع بشر یخاک ةدر کر یعدالت اجتماع یريگياش پ کرد که دغدغه یگذار هیپا
 وکياسپ یآرا ةشیر «ییاستعمارزدا»مفهوم  یحاضر با معرف ة( است. مقالستیز طيهم مح

 ةندیکتاب را در آ نیو عواقب ا تياهم ،رشته کیمرگ ه عکرده، و با مطال یرا واکاو
 .   دینما یم یبررس یقيتطب اتيادب ةرشت
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 مقدمه
شود که ميان یادآور مى (،1۹۸۹) 1دهدپاسخ میکتاب امپراتوری سوزان بسنت، در ستایش 

(. 1۰مطالعات پسااستعماری و ادبيات تطبيقی پيوندی بالقوه نزدیک و سازنده برقرار است )
بسنت البته بر این اعتقاد نيست که مطالعات تطبيقی ادبيات از بدو پيدایش در قرن نوزدهم 

را عادالنه بررسی کند. غيراروپایی، ادبيات ویژه جهان، بههای ادبياتتوانسته ميالدی همواره 
 «نگرشی پسااروپایی در ادبيات تطبيقی»پژوهی، بسنت نویدگر ظهور  با تمرکز بر ترجمه

های ادبی،  جمله هویت فرهنگی، کانُن مسائل کليدی از»پاسخ به شود که طی آن  می
راه منتقد را برای عبور از  «ادبيات نگاری پيامدهای سياسی تأثير فرهنگی، و تاریخ و دوره

 (.٤1کند )شناختی هموار می های روش بحران

لزوم احيای درباب بسنت  ةیکم، ده سال پس از نگارش نظری و اما در آغاز قرن بيست
وهی جهت ژپ و ادغام آن با ترجمه مو بيست مقرون نوزدهمحور  غيراروپاادبيات تطبيقی 

، گایاتری چاکراورتی اسپيوک، فيلسوف و منتقد مفاهيم شناختیبست روشرفت از بن برون
تطبيقی تأکيد  پژوهی، همچنان بر تداوم بحران مشروعيت در ادبيات استعمار و فرودست
اش واره ( طرح2۰۰۳) مرگ یک رشتهکتاب رود که در جا پيش میکرده است، و تا آن

رو  ةهای یک رشت آخرین نفس»را، توأم با طنزی تلخ، به  «یک ادبيات تطبيقی نوین»برای 
ای از درک اسپيوک از خالصه ة(. تالش من در این مقاله ارائxiiکند ) تشبيه می «به موت

داری  شدن فرهنگ و سرمایه تجسم مجدد و استعمارزدایی از ادبيات تطبيقی در عصر جهانی
ادبيات  ةیدگاه پسااستعماری در رشتدانم مبانی نظری دپيش از آن الزم میولی است، 

   اختصار توضيح بدهم.  بهباشد، را  اصلی اسپيوک و دیگران می ةتطبيقی، که دغدغ
 

 زدايی از ادبيات تطبيقیاستعمار

ادبيات تطبيقی:  جامع اخير خود بر ةدر مقدم 2چزار دمينگز، هان ساسی و داریو ویالنووا
ادبيات »جای پيوند آمرانه  کنند که الزم است به ، تأکيد میهای نوینها و کاربرد گرایش

ميان  به «زدایی از ادبيات تطبيقیاستعمار»ابتدا سخن از  «تطبيقی و مطالعات پسااستعماری
ویژه پس  (. شکی نيست که مطالعات پسااستعماری و ادبيات تطبيقی، به٤۳–٤2آورده شود )

–1۹۰۹و تالش منتقدانی نظير رنه اتيمبل ) ۳(1۹۷۸ادوارد سعيد ) شناسی شرقاز انتشار کتاب 
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اند.  محوری، همواره به رشد و تحول یکدیگر کمک کرده جهت عبور از اروپا 1(2۰۰۹
اند،  پژوهی بسنت ختم شده هایی نظير ترجمه عنوان نمونه به پروژه عليرغم این تحوالت، که به

زبان، باقی  انگليسی صاًزبانه، و مشخ هایی تک مطالعات ادبی پسااستعمار کماکان رسانه
تر به فرایند ذهنی تطبيق  ای اند. به این جهت است که دمينگز و دیگران، با نگاهی ریشه مانده

ادبيات تطبيقی، خوانندگان ادبيات جهان را به تغيير گفتمان و درنهایت گذار از  ةو رشت
 کنند.  فرهنگی استعمار تشویق می-عواقب تاریخی

در  -آمریکای التين ةاز جمله مفاهيم کليدی است که محققان حوز 2«استعمار زدودگی»
اند.  کردهوضع  -شناسی و نقد ادبی شناسی، نشانه شناسی، فلسفه، مردم های مختلف جامعه رشته

 ،گيرد )دمينگز و دیگران قرارمیاستفاده  مورد «درکی انتقادی از مدرنيته»این اصطالح جهت 
تفاوت دیدگاه  ٤زدگیو استعمار ۳زدا، ميان مفاهيم استعماراز دیدگاه منتقدان استعمار (.٤2

های  های جهانی استعمار در پی نهضت ظریفی وجود دارد. به این تعبير که گرچه نظام
استعمارزدگی کماکان فراگيرترین »اند،  ضداستعماری بعد از جنگ جهانی دوم فرو پاشيده

اشغال و استخراج منابع  (. مورد بحث نه صرفا٤2ًباشد ) می «انسلطه در سراسر جه ةشيو
است، فرایندی که حاصل  «استعمار بنيادین ذهن و خالقيت»طبيعی و انسانی یک اقليم، بلکه 

تالش استعمارگر برای سرکوب روال توليد دانش در جوامع دیگر از راه تحميل باورها و 
شود: در آغاز  زدگی طی سه مرحله جاری میر(. استعماالگوهای بيان خویشتن است )همان

آور  دهد؛ سپس استعمارگر تصوری بهت می دست شده قابليت توليد فرهنگ را از اقليم استعمار
بخشی محدود از این  ،کند، و در پایان از الگوهای معنایی خود را به مستعمره عرضه می

عنوان اعضای  ها را بهتا آن از مردمان بومی منتقل کردهشده  الگوها را به گروهی دستچين
 ة(. طی این فرایند است که نقش٤۳–٤2وابسته به نهادهای قدرت استعماری بپذیرد )

-اش، فرهنگ اروپا زدههای استعمار انتزاعی و حاشيه «غرب»هژمونيک جهان، به مرکزیت 
کند )همان(. در ادامه خواهيم  شمول تبدیل می آمریکایی را به یک الگوی فرهنگی جهان

-دید که اسپيوک، هنگام بازگشت به مفهوم ادبيات تطبيقی و بازتعریف مبانی جغرافيایی
جهان موضع  ةزداستعمار ةمقابل نقش تحصيلی و پژوهشی، چگونه در ةسياسی این رشت

 اندازد.  میشدن در خود را خارج از مدار جهانی «ادبيات تطبيقی نوین»گيرد و طرح  می
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باشد، تالشی  خود مفهوم تطبيق نيز میه زم نگاهی انتقادی ببازسازی ادبيات تطبيقی مستل
آمریکای التين آشکار  ةکه در نظریات اسپيوک نهفته است و در افکار محققان حوز

عنوان  گرایی به عنوان یک رشته به تاریخ تطبيق ادبيات تطبيقی به ةشود. طبعاً تاریخچ می
ردیابی است: ميان سوفسطایيان یونان باستان،  فعاليتی ذهنی وابسته است، و در سه مرحله قابل

خالف تصور بر (.٤۶ ،رنسانس، و در طول قرن نوزدهم ميالدی )دمينگز و دیگران ةدر دور
رایج در مورد پيدایش ادبيات تطبيقی در قرن نوزدهم، متفکرین استعمارزدا بر اهميت نقش 

انسان که در این دوران چراکنند،  ادبيات تطبيقی تأکيد می ةرنسانس در تأسيس رشت ةدور
های جهانی از پرتغال  اروپایی شاهد تثبيت مفهوم ادبيات و همچنين ظهور اولين امپراتوری

، منتقد مفاهيم تجدد و استعمارزدایی در جوامع 1(. والتر ميگنلو٤۷–٤۶تا اسپانيا بوده است )
در و است يان اروپایآمریکای التين، بر این باور است که از یک سو ادبيات تطبيقی ابداع 

های پرتغال و اسپانيا دارد، و زمانی ظهور  امپراتوری ةطلبان گرایی توسعه اصل ریشه در تطبيق
پژوهی به  های غالب دانش عنوان رسانه های یونانی، التين و عبری به کرد که گذار از زبان
های  ملت-دولتاصطالح غربی، به سبب آرایش نوین  های نوین به سمت ادبيات و زبان

(. از سوی دیگر، ميگنلو اذعان دارد که عليرغم استقرار ٤۵اروپایی، اتفاق افتاد )نقل از همان 
تبع آن آمریکای شمالی، اصل تطبيق فرایندی  راهبردی ادبيات تطبيقی در اروپای غربی و به

جاد تحول ایی ادبيات تطبيقی و به همين دالیل برای تغيير سيمااست. انسانی و جهان شمول 
کند:  و نيز تعامل بهتر با جهان ادبيات، ميگنلو دو پرسش کليدی را مطرح میآن در 

 مقایسهچه کسی چه چيز را و از کجا »و  «گر توانایی تطبيق چه چيز را دارا است؟تطبيق»
نظر و مکان  سياسی نقطه-)همان(؛ مسئوليت منتقد، عامليت متن، و جغرافيای« کند؟ می

از منتقدان ای  اند که طيف گستردهثر در بهسازی ادبيات تطبيقیؤل متطبيق از عوام
 د.ندار می به تفکر وا—از والتر ميگنلو تا گایاتری اسپيوک—زدا راپسااستعمار و استعمار

 

 مرگ يک رشته

در پی استعمارزدایی از  مرگ یک رشته جان ادبيات تطبيقی، اسپيوک در ایستاده بر پيکر کم
فرهنگی است که امروزه به تعبير  ای از مطالعات ميان گردش علم در شاخهروندهای توليد و 

که گاه در قامت —با واقعيات زندگی مردمان مهاجر «بازار جهانی آموزش»او در 
همخوانی —جهانی در تکاپوی گذر از مرزهای سياسی و جغرافيایی هستند ةکارگران سرمای
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خوانيم که از زمان  می «گذر از مرزها» فصل کتاب،ترین  مهم(. در xiiو همدلی ندارد )
 ةفرهنگی جهانی، رشت قطبی اما چند ، و استقرار نظام تک1۹۹2ریختن دیوار برلين در سال  فرو

بارز این تالش گردآوری  ةادبيات تطبيقی همواره مترصد نوسازی خود بوده است. نمون
است که  1(1۹۹٤)توسط چارلز برنهایمر  ادبيات تطبيقی در عصر چندفرهنگی ةمجموع

اسپيوک از انعکاس تنوع زبانی و تجربيات عينی مردمان پسااستعمار عاجز است. به زعم  به
 «مطالعات تطبيقی اجتماعی»ادبيات تطبيقی بلکه در در یک تالش موفق نه  ةاعتقاد او نمون

اسپيوک با ذکر  «نوین»صورت گرفته است. ادبيات تطبيقی  «ای مطالعات منطقه»یا همان 
 شود: ریزی می مدیر وقت بنياد فورد، پی 2قولی از توبی ولکمان، نقل

 

ای را به چالش  جنگ سرد[ بسياری از مفروضات مطالعات منطقه تحوالت اخير ]در جهان پسا
مستقل و دانستنی  «های منطقه»توان به  عنوان نمونه این تصور که جهان را می اند. به کشيده

که امروزه توجه ناظران بيشتر معطوف به گرفته است چراتردید قرار  تقسيم کرد مورد
های قومی، مهاجرت نيروی  های جمعيتی، آوارگی جایی جوش ميان مناطق است. جابه و جنب

-فرهنگ و پيوندهای اجتماعی ةجهانی و رسانه، و فرایندهای اشاع ةکار، تحرکات سرمای
ها منجر  و آرایش منطقهتری از هویت  فرهنگی جملگی به خوانش ظریف و موشکافانه

 .(۳–2شوند )ولکمان، نقل از اسپيوک  می
 

ای الگویی مناسب برای احيای ادبيات تطبيقی  چنين نگرش مترقی به مطالعات منطقه
جنگ سرد  ةای در بحبوح شود که مطالعات منطقه باشد. اسپيوک در ادامه یادآور می می

شد. همچنين ادبيات تطبيقی، در مفهوم نهاده بنا جهت تثبيت قدرت ایاالت متحده آمریکا 
های  از رژیم ۳آمریکایی این رشته، حاصل مهاجرت جمعی روشنفکرانی نظير رنه ولک

اروپایی به آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بود. علت گسترش مطالعات فرهنگی  ةخودکام
شود که از  یآسيا مربوط م ةدرصدی ميزان مهاجرت از قار و پسااستعمار نيز به افزایش پانصد

الت متحده اروشنفکرانی نظير ادوارد سعيد و همچنين خود اسپيوک را در ای 1۹۶۰ ةده ةميان
برآیند » ماندگار کرد. در پی پيوند این سه گرایش، اسپيوک تأکيد دارد که ما منتقدان

 (.۳) «جوش مردمان مهاجر در سراسر جهان هستيم  و جنب

انسانی را با تحوالت حاصل از پایان جنگ سرد و اسپيوک در اینکه الزم است علوم 
ست که به عقيده است. تفاوت آنها در اینجا عواقب بلندمدت آن مطابقت داد با برنهایمر هم
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ل چندفرهنگی ئتطبيقی به مطالعات اجتماعی و مسازدن ادبيات  گمان اسپيوک صرف گره
ای  قومی و مطالعات منطقه های انگارانه بحث کارگشا نخواهد بود، چراکه در ادغام ساده

(. طرح جایگزین ٤د )شو فرهنگ نادیده گرفته می «شناختی ادبی و زبان»های  الجرم جنبه
ی در پی کشف و شناخت دیگر اسپيوک، در تضاد با مقاصد مطالعات فرهنگی که غالباً

و درک این  «کنيم ما همواره در سياست زندگی می» :کردن نقد نيست باشند، سياسی می
پيشنهاد من تالشی است در جهت »يقت ساده اسپيوک را از پيش متعهد ساخته است: حق

زدایی از نقد، به این اميد که در عين تدبير و تعهد خود را از سياست تخاصم، ترس،  سياست
سوی یک ادبيات تطبيقی فراگير  راه اسپيوک به ة)همان(. نقش «های ناقص برهانيم حل و راه

آن روح زمانه را، که متبلور در تجربيات  ةکه بتوانيم از دریچ استزدوده  آنقدر سياست
شمول  غایت جهان هکه ادبيات تطبيقی بمعتقد است عينی انسانی است، درک کنيم. اسپيوک 

معتقد است که اميدوار است و  به احيای مجدد آن نيز مرگ یک رشته کتاباست؛ در 
 یک ادبيات تطبيقی نوین باشد»تواند سنگ بنای  ای میمناسبات توليد علم در مطالعات منطقه

 (. ۵–٤) «که عيارش توجه به زبان و بيان ادبی است

فرهنگی، خود را  گرایی در مناسبات ميان اش به نوليبرال رغم نگاه گاه گزنده به ،اسپيوک
این داند، به  می «شناختی و درایت تاریخی ها با موشکافی زبان خواندن تمامی ادبيات»ملزم به 

فارسی؛ -ژاپنی؛ عربی-چينی-ای کره»های تطبيقی جدید پيرامون مطالعاتی نظير  اميد که حلقه
انداز محدود و  (. حتی از چشم۵شکل گيرند ) «های آسيای جنوب شرقی و آفریقا زبان

جنگ سرد در آمریکا، منابع پيش روی عامليت ادبی بيش از پيش از مرزهای  دوگانه پسا
جهت اسپيوک بهترین راه توسعه را حفاظت از  اند. بدین ی فراتر رفتهادبيات ملی اروپای

یا مهارت خوانش دقيق و  خوانی نزدیک»ترین ميراث ادبيات تطبيقی کهنه، یعنی  مهم
خوانی  (. اصرار اسپيوک بر حفظ ميراث نزدیک۶داند ) می «مشروح متن به زبان اصلی

کردن ادبيات تطبيقی به  تر و نزدیک «ای طقهمنابع موجود مطالعات من»برداری بهتر از  بهره
ای در اصل به  ریزی مطالعات منطقه باشد )همان(. پی های ورای اروپا و ایاالت متحده می افق

های دولتی در آمریکا، تحت پوشش بنياد  که بودجه گردد، زمانی می آغاز جنگ سرد باز
های مختلف به شناخت  رسيدگی به مطالبات جنگ، گماشتن متخصصان رشته فورد، صرف

گذاران  مشاوره به مدیران و سياست ةبرداری از دانش توليدشده جهت ارائ دیگران، و بهره
شد... اقتضای جنگ سرد، آموزش و پرورش کادر مناسب برای بررسی مناطق بيگانه  می

های تخصصی نظامی و مدارس عالی غيرنظامی بود که بسياری از  بود... در چنين برنامه



 87///// مرگ یک رشته و استعمارزدایی از ادبیات تطبیقی

 

های آموزشی که حول مناطق، و نه رشته، تنظيم شده  بار با طرح اهيان برای نخستيندانشگ
های  عالوه بسياری از دانشجویان تأمل جدی پيرامون مناطق و زبان رو شدند. به بودند روبه

 .1(۷بيگانه را آغاز کردند )واگلی، نقل از اسپيوک 
 

ای، متذکر  تطبيقی و مطالعات منطقهپيوندی سازنده ميان ادبيات با هدف ایجاد اسپيوک، 
های  ای محکوم به تجاوز به حریم بدون حمایت علوم انسانی، مطالعات منطقه»شود که  می

 ای، ادبيات تطبيقی صرفاً ها است، و بدون تحول مطالعات منطقهعبور از مرز ةبشری به بهان
ای، فارغ از  (. مطالعات منطقه۷) «محصور در مرزهایی است  که قادر به عبور از آنها نيست

ای  بيانگر کيفيت و جدیت در رشته»اش برای آميختن با ادبيات تطبيقی،  امکانات بالقوه
خواهانه  های ترقی کار و در تضاد با سياست تحصيلی و پژوهشی است که آشکارا محافظه

دستی آن با با وجود پيوند نزدیک این دست از مطالعات با مراکز قدرت و گاه هم «است.
پيچيدگی »و همچنين  «آموزی کيفيت باالی زبان»اش، اسپيوک  بررسی های تحت حاشيه

ثر برای نوسازی ادبيات تطبيقی ؤای را الگویی م در مطالعات منطقه «باالی پردازش اطالعات
(. به همين دليل انتشار گزارش توبی ولکمان در پایان جنگ سرد، که بخشی ۸–۷داند ) می

این نشانه یک تغيير »شود:  تر ذکر شد، با استقبال محتاطانه اسپيوک مواجه میاز آن پيش
واقعی است که بنياد فورد سرانجام در پی متحدکردن مطالعات قومی/فرهنگی و مطالعات 

 توان به همين منوال ادبيات تطبيقی را نيز استعمارزدایی کرد؟ (. آیا می۸) «ای است منطقه

شدن است،  های جمعيتی حاصل از جهانی جایی هثر از جابأمت پيشنهادی اسپيوک، کهراه 
ای )شامل تاریخ،  شناختی ادبيات تطبيقی با مطالعات منطقه بينی زبان باریک»ادغام 

اصطالح  های به باشد. در این فرایند زبان می «شناسی( شناسی، نظریه سياسی و جامعه مردم
زبانی  بلکه در بحث ادبی، شاهد عبور از تکنخواهند بود،  «ميدانی»بررسی  بيگانه فقط تحت

های  ما باید زبان»حذفی در مطالعات انگليسی، پرتغالی، آلمانی، فرانسوی و غيره خواهيم بود: 
ملعبه مطالعات  های فرهنگی پویا، و نه صرفاً عنوان رسانه جنوبی را نيز به ةواقع در نيمکر

(. اسپيوک در جای دیگر توضيح ۹) «توجه قرار دهيم فرهنگی روشنفکر تبعيدی، مورد
مرکز بدون توجه  ةزایایی جامع»منتقد در تبعيد، یا اصرار وی بر  2«جهل مجاز»دهد که  می

قدر عجيب است که فرض شود هرروشنفکر آمریکایی  همان «های فرودست آن، به حاشيه
دیوید  گو باو شناس است! )گفت کند الجرم ملویل زندگی می متحده ایاالتکه خارج از 
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پرداختن به زبان »که گوید میاحيای ادبيات تطبيقی نيز اسپيوک در مورد  1(.۳۷۳دمراش 
و تعامل با واقعيات محلی و  «جنوبی، ةجهان در نيمکر ةشد رانده حاشيه های بهدیگری

بهترین راه جابجایی و »آمریکایی، -های اروپا ای آنان ورای ساختار سازمانی دانشگاه منطقه
نه از راه تحقق این مهم  (.1۰ مرگ یک رشتهباشد ) در جهانی تازه می «رشته بازسازی

و یا های غيرانتفاعی  سازمان جنوب از طریق ةهمکاری روشنفکر تبعيدی با جوامع نيمکر
کار  و های سياسی مانند سازمان ملل متحد، بلکه به تعبير اسپيوک خارج از سازتشکل
 پذیر است )همان(.  امکانداری  شدن فرهنگ و سرمایه جهانی

عنوان نمونه، اسپيوک نگران است که  ادبيات با گفتمان حقوق بشر، به ةدر باب رابط
سياسی مانند -محدود به الگوهای جغرافيایی بغرنج که غالباً ةنگرش جهانی به این مسئل

به متحده  های ویرانگر نظامی نظير حمله ایاالت غرب/اسالم است منجر به مداخله ةدوگان
بشود. درمقابل این روند،  2۰۰1سپتامبر  11عراق در پی حمالت اشغال  افغانستان و

که ستون اصلی ادبيات تطبيقی نوین اسپيوک است، با دید باز  «گرایی متعهد، تطبيق»
های  های محتوم، به نظام داوری های انتراعی، و فارغ از پيش محور، خارج از دوگانه تاریخ

(. از لحاظ آموزشی نيز، 1۳–12شود ) خاکی نزدیک می ةوع این کراخالقی و فرهنگی متن
مصرف تر از  محور بسيار عميق ثير مطالعات ادبی از طریق پژوهش عينی و زبانأت

داران آسيای شرقی و یا بنيادگرایان  سرمایه ذینفع نظير متخصينیات نظر چرای و چون بی
کردن  دفاع از سياسی»کيد شد که هدف اسپيوک أ(. پيشتر نيز ت1۳باشد ) آسيای غربی می

زدایی از سياست تخاصم به اميد ظهور سياست دوستی،  رشته نيست، بلکه حمایت از سياست
پس در  «و تأمل پيرامون نقش ادبيات تطبيقی در تحقق این کوشش مسئوالنه است.

تواند به  میصحيح ادبی  ةکردن مداخالت حقوق بشری با ادبيات تطبيقی، مطالع جایگزین
)همان(. منتقد ادبی در  «فرهنگ، که در روایت جاری است، منجر شود ةعامليت اجراگون»

ای خواهد بود که خالقانه در پی شناختن و «خواننده»بلکه  «شناس مردم»این فرایند نه 
پرداختن به دیگری است. و نيز معلم ادبيات، مجهز به ابزار تطبيق، قادر به ترجمان نه فقط 

و تذهيب یک  «وجود انسان به نظام معنایی ادبيات،»نی بلکه انسانی خواهد بود، ترجمه از زبا
 )همان(.  «زندگی»

نيروی محرک چنين ادبيات تطبيقی نوینی مردمان مهاجری هستند که در عصر 
اند؛  های جمعيتی خود را جایگزین مرزهای خاکی و آبی کرده شدن توده پسااستعمار و جهانی
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جهانی، و همچنين کارفرمایان آنان از پکن و  ةمعنی که پناهجویان و کارگران سرمایبه این 
های جغرافيای ذهنی  ورای مرکز و حاشيهجهان را  ةلندن و نيویورک، نقشگرفته تا ابوظبی 
 ةاین مردمان است که از دید اسپيوک در پروژ «صراحت ادبی»اند.  از نو درانداختهاستعمار 

فرصت بروز نيافت، اما در پيوند —دبيات تطبيقی در عصر چندفرهنگیا—چارلز برنهایمر
(: نقش این 1۵تری خواهد داشت ) ای حضور پررنگ ادبيات تطبيقی و مطالعات منطقه

و از آن  «جنوبی ةهای ملی نيمکر ادبيات»دادن به  اول ميدان ةمردمان بدون مرز در درج
است که از زمان  «جهانی ةمحلی در عرصهای بومی و  زبان»تر کمک به ظهور مجدد  مهم

که در  «زبان های انگليسی ادبيات»اند.  جهان حذف شده ةها از نقش ملت-ظهور دولت
های اسپانيولی و  ادبيات»اند، و همچنين  مستعمرات سابق بریتانيا در آفریقا و آسيا توليد شده

به استعمارزدایی از ادبيات  های غنی ادبی هستند که در آمریکای التين نيز از سنت «پرتغالی
ها، و عامليت اجتماعی   تطبيقی یاری خواهند رساند )همان(. حاصل همگرایی این ادبيات

گذر خواهند بود، و  سادگی، قابل همبستگی مرزهایی خواهد بود که مکرراً، و به»شان،  مؤلفان
 (. 1۶–1۵) «راه را برای ظهور و عبور ادبيات تطبيقی نوین هموار خواهد ساخت

مرگ یک » عطف بحث اسپيوک برای اجتناب از ةکه نقط «گذر از مرزها»در فصل 
بنای رویکرد  ای سنگ ادبيات تطبيقی و مطالعات منطقه ةگرایان است، اتحاد آرمان« رشته

و  «تدریس گروهی»کمک  باشد. اميد اسپيوک این است که با نوین او به مطالعات ادبی می
ادبيات تطبيقی را با نيازهای جاری روز، در عصر  ةبتوان رشت «یافته نيت سازمان حسن»

نوعی های جمعيتی متعاقب آن، وفق داد و آن را جهت  جایی شدن سرمایه و جابه جهانی
(. با نگاه به سيمای نگران دانشجویان خود در 2۳کار برد ) به در ادبياتملی زیباشناختی فرا

های اقتصادی، نژادی و جنسيتی، اسپيوک کارکرد اصلی ادبيات تطبيقی نوین  نابرابری ةزمان
داند که در پس پرده نگاهشان  زدودن ترس از صورت ناشناخته کسانی می»خود را 

یت است. غير از این، چه کسی توان نمایندگی از ؤر های جهانی قابل های دیگری چشم
 )همان(.  «د؟مفهوم انسان در علوم انسانی را دارا خواهد بو

جمع و جهان این افراد بدون مرز و گاه بدون وطن مضامين کليدی بحث اسپيوک تا 
خوانی، و تالش برای توليد  کيد بر نزدیکأزبان، ت ةدهند. اما دغدغ پایان کتاب را تشکيل می

های اصلی  سازی، ریشه محدود علوم انسانی از دوران استعمار تا جهانی ةدانش ورای چرخ
مرگ یک  کتابشان بسط نظریات اسپيوک در  دهند که تالش نتقدانی را شکل میافکار م
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عليه در کتاب  1، اميلی اپترو موانع پيش روی امر ترجمه زبان ةاست. با تمرکز بر مسئل رشته
 2«ناپذیر ترجمه»عنوان یک  پردازد، و از آن به به بازبينی فلسفی جهان مادی می ادبيات جهان

ثر از روندهای أشناخت آن نيازمند درکی جدید از فرایند توليد علم است. متکند که  یاد می
های ادبيات جهان، اپتر در پی ترميم نوعی  آوری، و توليد جُنگ اروپامحور گردش، جمع

های غيراروپایی  نظر زبان است که خوانش و تحليل ادبيات را از نقطه «نگاری فلسفی نقشه»
کيد بر اهميت خوانش أبا ت ۳(. همچنين عامر مفتی،1۸۶ ،٤2–٤۰نيز ممکن خواهد ساخت )

 ةشود که مقول متذکر می «شناسی و نهاد ادبيات جهان، شرق» ةدقيق متن در مقال
بالقوه  ةخود یک پدید—ای های مختلف ملی، مذهبی، تمدنی، و قاره در زمينه—تکثرگرایی»

گرایی اقتصادی و تحکيم  معادالت قدرت جهت تثبيت نوليبرال ةاست که نتيج «استعماری
پيرو اسپيوک، مفتی  (.۳۳۹باشد ) مضامين چندفرهنگی از جمله ادبيات جهان و تطبيقی می

که »داند  می «خوانی بهتر نزدیک»گرایی را نوعی  ثرترین راه مقابله با این نوع تطبيقؤنيز م
ترین  محلی متوجه جهان مادی زبان و متن است، و در سطوح گوناگون واقعيات اجتماعی، از

 )همان(.  «کند ترین بخش، عينيت اثر ادبی را به جهانيان عرضه می شمول نمود تا جهان

گرایی در آمریکای التين و  حاضر شامل نقد تطبيق ةهایی، که در مقال برایند چنين تالش
ادبيات تطبيقی  ةزدایی از رشتسيای پسااستعمار بود، به استعماردر آ« مرگ یک رشته»اعالم 

 ٤خاتمه، به ادعای جالب رواثی کریشناسوامی،شود و در و مفهوم ادبيات جهان منجر می
خواهد بود که وابستگی انحصاری منتقدان  (1۳٤) ۵«های ادبی جهانی دانش»بخش توليد  الهام

 آمریکایی از بين خواهد برد.-روپاادبيات جهان را به نظریات ا
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