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عالوه بیقی دانشگاه آرهوس دانمارک است و تاکنون استاد ادبیات تط نوزندال تامسِرمدس 
جهان،  واتی چون ادبیات دانمارک عویراستاری پنج جلد کتاب در باب موضولیف و تأبر 

رداری از بنقشهتصنیف کرده است: نیز دو کتاب ، یگرایپساانسانبازنمود ادبی و  ،رمان
انسان نو  و( 2008) های فراملّیالمللی و ادبیاتگیری ادبیات مرجع بین: شکلادبیات جهان
  .(2015) 1900ییرات در جسم، ذهن و اجتماع بعد از غپساانسانی از تهای دیدگاهدر ادبیات: 

آینده خواهید های را در شماره حاضر و شماره رداری از ادبیات جهانبنقشههایی از بخش
طور که از همان .پردازدیادبیات جهان م دربارةبه چند موضوع مشخص . این کتاب خواند

 المللیبینگیری ادبیات مرجع شکلتشریح روزندال هدف کتاب هم پیداست، فرعی عنوان 
(international canon) شود، همان چیزی که با عنوان ادبیات جهان نیز شناخته میاست. 

قوانین  عتابالمللی بیندر دو سطح ملی و گیری ادبیات مرجع فرایند شکلروزندال، در نظر 
ادبیات اول، داند. او دو رویکرد کلی به ادبیات جهان را ناکافی می .لی هستندقجداگانه و مست

جای ها را در خود ها در همه زمانبزرگ که همه آثار همه زبانی اکتابخانهبه مثابه جهان 
ادبیات جهان به عنوان دوم،  .مفید نیستنظر پژوهشی از که و کالن  مفهومی باز ؛دهدمی

گیری که قانون شکل و متغیری وابسته مفهومی کالن ؛جمع ادبیات مرجع ملل مختلفحاصل
انتخاب چون روزندال آن است که بحث  .گیردالمللی را نادیده میبین عادبیات مرجمستقل 

مستقل  المللی در فرایندی پیچیده و نسبتاًو ورود آنها به ادبیات مرجع بین« جهانی»آثار 
 ادبیات جهان تالش برای درک و تحلیل این فضا است. ،افتداق میاتف

. در کندشروع میو ادبیات تطبیقی های پسااستعماری نقد نظریهخود را با بحث روزندال 
آن است که رویکردی مشخص برای مطالعه  اساسی ایرادمورد مطالعات پسااستعماری، 

 درنتیجه، ؛دهده دست نمیبخارج از چهارچوب استعمار/پسااستعمار تولید شده ادبیات 
 درماری همچنان عپسااست اتنظری ،با ادبیات تراولیه برای برخوردی جهانیخیز علیرغم 

که ، های ادبیات جهاند و برای اندیشیدن به پیچیدگینمانمحور محدود می-چهارچوبی اروپا
رای ادبیات چالشی جدی بهمچنین ترجمه آیی ندارند. کار ،ن ترجمه نقشی محوری داردآدر 
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قادر چهارچوب نظری و عملی آن  ،عنوان یک رشتهبه ،کهچرا نیز هستتطبیقی سنتی 
  تبیین کند. در جهان را و گردش ادبی المللی در تقسیم فضای ترجمه نابرابری بیننیست 

از دو جهت ادبیات جهان، روزندال کار خود را  هدر تالش برای حل پیچیدگی مطالع
و  ،طور خاص اروپای غربیه، بپردازدمی به ادبیات جهان از منظر غربکند. اول محدود می

بسیاری از نتایج کتاب درباره نابراین . بای خود در ادبیات دانمارکحاشیه-از جایگاه نیمه
مفهوم دوم: فرهنگی است. ادبی و ه آن حوزنیاز متمرکز بر  عمدتاًکارکرد ادبیات جهان 

constellating  ای کلمهعنوان ترجمه شده است( را به« سازیمجموعه»)که در اینجا
همانطور گیرد: را از نجوم می constellation مفهوماو . دهدبحثی محوری بسط میکلیدی و 

نظر هبشده بندیدستههایی مجموعهصورت هزمینی باز دید بیننده در فضا که صور فلکی 
ورای مشابه  ییهامجموعهدر  منطقی مشخصمتون را با توان میادبیات جهان نیز در آیند، می

گاه پژوهشگر در یتغییر سوال پژوهشی و یا جا .کردو مطالعه بندی دستهمکان زمان و  ،زبان
منطق کار منتقد کشف ، اما کندیر میغیدستخوش ترا ها سازیمجموعهساختار ادبیات جهان 

 . سازدممکن مییی را در ادبیات جهان هامجموعهچنین روابطی است که 
های هایی است که پیوندهای تاریخی و فرهنگی و یا شباهتپیشنهاد روزندال مجموعه

یچیدگی ادبیات کاستن از پبرای  یروشسازی مجموعه دارند؛و محتوایی ساختاری  ،زبانی
در  .استروابط مشترک خاص برمبنای ز طریق محدودکردن دایره آثار مورد مطالعه اجهان 

 .کندبررسی میهای ادبیات جهان به عنوان مجموعهدو گروه اثر را او خود ، متونبررسی 
ادبیات جنگ . دوم، آنگیری لثیر تداخل فرمی و فرهنگی بر شکأتادبیات مهاجرت و اول، 

ثیر جنگ جهانی دوم و تأمربوط به کند، آثار انتخاب می اوالی که ثم انسان:و کشتار 
  اروپایی است.ل انسان هلوکاست بر تخیّ

ادبیات جهان برای مطالعه او دالیل  کند، یکی ازنوان میعنیز روزندال طور که همان
و ترکیبی چیزی ابت به ثگرا و جوبومفهومی از است: فرهنگ برداشت معاصر از تغییر 
و  یاز روابط ادبی، تاریخصرف ی درک ملّ ،سازیدر دوران جهانی، دیگر به عبارتی .سیال

ا که رچ اهمیت بسیاری دارندی فراملّو ی مفاهیم پساملّ ناکافی است؛ در این دوران یفرهنگ
فرایند غیرقابل اجتناب بطن ی، با توجه به قرار داشتن آن در ملّ عبرای درک وض

تصور  فبرخال ی است.شرایط ملّفرض فهم پیشالملی ضای بینف، درک سازیجهانی
شود(  فترتیبی که تعری)به هر ی خالص و یکدستگرایان در جهان، هویت ملّیملّ

در جهان حاضر ابزار المللی بینهای فرهنگی بستان-در پی تشدید بدهدر واقع، ؛ معناستبی
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ادبیات جهان یکی از است. الزم برای درک وضع حال ورای مفاهیم مّلی فکری جدیدی 
فهوم ادبیات و این خود به بسط مهای ممکن برای دستیابی به چنین هدفی است. روش

بررسی  ادبیات جهانحاصل چنین برداشتی آن است  .گرددنیز منجر میمطالعات ادبی 
بطن در فهوم ادبیات برای کنکاش در ماست نیست، بلکه رویکردی وسیع ادبیات در ابعادی 

درباره : برای مثال، زمانی که استبر نظریات روزندال وارد  یینقدها مسلماً .سازیجهانی
های فرهنگی خود را بر مبنای فرضکند، پیشسازی صحبت میتنوع حاصل از جهانی

هایی که در در فرهنگاما کند. اش بیان میو نهادینه شده در متن فرهنگینقادانه رویکردی 
ای هستند، برخورد نقادانه هنوز جایگاه مشخصی ندارد و در نتیجه جهان امروز حاشیه

گاهی از اما نکته اساسی آ شود.کردن فرهنگ منتهی میبه یکدست سازی عمدتاًجهانی
های ادبیات بخشبه همین دلیل  :خ دادن استجهان در حال رییرات بزرگی است که در غت

تا ی خود هستند شآموزهای برنامهتدریجی در حال تغییر های دانشگاهی پویا در نظامی ملّ
بدلیل حضور و ادبی امروز ی ند که در آن مفاهیم ملّنماده کآای دانشجویان را برای آینده

بروز تری بود و یا به شکل جدید و پیچیدهد نمعنا خواهبییا  ،متنوع یجهانفرهنگ پررنگ 
های زبان و ادبیات فارسی چندان همپای تحوالت رسد بخشنظر نمیه. بپیدا خواهند کرد

خواهد بنیادین تعییر طور هات ادبی بعمطالدر آن ای باشند که جهانی آماده ورود به دوره
های ای، فرهنگ آنالین، و اقتباس ادبی در قالبهای رایانهپژوهش درباره بازی مثالً کرد.

های های پژوهشی بخشمختلف از مبانی مهم درک و نقد فرهنگ است که جایی در برنامه
  زبان و ادبیات فارسی ندارد. 

و همزمان  ،متعدد سازی از آثار، تالش برای مجموعهادبیات در جهانو تنوع چندگانگی 
های که راه منتهی شده استدر مطالعه متون ادبی به نتایج جدیدی استفاده از امکانات جدید 

ها از این روش. یکی کندباز میتنوع و جدید کنکاش در متون ادبی مفراوانی را برای 
فرانکو مورتی در این روش آنچه  :استعلوم انسانی دیجیتال امکانات بردن کاربه
نقش »شود تا تصویری که به تعبیر پاسکال کازانووا نامید ممکن میمتن می« دورخوانی»

، هدف فاصله نقدبه شیوه سنتی متن یات تمرکز بر جزئه جای ب: است دیده شود« قالی
 کشف روابطی احتمالی میان متون گوناگونو دیدن تصویری بزرگتر گرفتن از متن برای 

سازی در اختیار های حاصل از ابزار دیجیتال در واقع امکاناتی برای مجموعهداده. است
تنوع و گستردگی به  راهکاری مؤثر برای رویکردی جدید دهد کهپژوهشگران قرار می

 ∎ ینده به این مبحث خواهیم پرداخت.آهای ادبیات جهان است. در شماره


