
 
 

 :برداری از ادبیات جهاننقشه
 های فراملّیالمللی و ادبیاتگیری ادبیات مرجع بینشکل

 
 نوزندال تامسِرمدس 

 1زهرا عباسی ترجمه
 

اصطالح دیگر همراه با کلیدواژة مهم این بیات جهان که احتماالً بیش از هراصطالح اد
رود، در یک دهه گذشته بار دیگر در کانون توجه قرار کار میسازی، بهروزها، جهانی

اند، طور که اغلب مردم جهان آن را به اشکال گوناگون تجربه کردهگرفته است. همان
 اقتصاد ویژهبه –نیروهایی قدرتمند وواقعی بلکه امری است سازی خیالی واهی نیست، جهانی

خالف تصور عمومی[ ]برسازی ما جهانیرانند. اپیش می ،خوب و چه بد چه ،را نآ –رسانه و
حه مسام ای که باویژه در حوزهواحد و یکسان در جهان نیست، به اتیدر حال ایجاد تغییر

ای تکثر تمایالت جهانی در سطح بومی و منطقهبروز که با گرفته، چرانام« فرهنگ جهانی»
د؛ به این معنی که ادبیات کنادبیات جهان نیز صدق می ق درکند. همین منطای ایجاد میتازه

های مشترکی نیز شود، اگرچه جنبهدیدی خاص تعریف می ةجهان همواره از مکان و زاوی
 وجود دارد.]میان زوایای مختلف[ 

پژوهشگران  ،قرار گرفته است]نهادهای پژوهشی[ ادبیات جهان در دستورکار که اکنون 
معرفی کرد.  1827تا اصطالحی را احیا کنند که یوهان ولفگانگ گوته در سال  ندبرآن

هایی مجموعه – لینزاهارپرکو  النگمن، بدفورد، نورتون –کم چهار مرکز نشر مطرح دست
تعدادی از محققان  2اند.ادبیات جهان را منتشر کرده]آنتولوژی[ های شناسیتابکبزرگ از 

پاسکال کازانوا و  ،گسترکریستوفر پرند، راش، فرانکو مورتیمطرح نیز، همچون دیوید دم
اند و یا در حال ادغامبخش ها ها اند. در دانشگاهان ساسی آثاری در این باره منتشر کردهوه

بخش فقط مختص تغییرات این در واقع  ؛کنندواحدهای درسی مشترک همکاری میارائه در 
در استعماری ادبیات بریتانیا، آمریکا و پسامرزهای میان انگلیسی نیست که در آن ادبیات 
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های درسی . برنامههای آموزشی[ است]برنامهادغام هرچه بیشتر حال تغییر عمیق برای 
شوند که در آن دانش جهانی به دقت بررسی و با شرایطی تطبیق داده میی بهملّ]ادبیات[ 

انجمن ادبیات تطبیقی آمریکا  ةسالدارد. گزارش عملکرد ده اهمیت ندازه دانش ملیا
[ACLAکه در ]  اما نشانی از  تأکید داشت «چندفرهنگی»مفهوم بر منتشر شد  1995سال

، ادبیات این انجمن 2006که در گزارش سال این در حالی است  ؛ادبیات جهان در آن نبود
در حال  [MLA]ن زبان مدرن نجمراستا نیز امحوری است و در همین  یفهوممجهان 
 3.یک راهنمای جامع برای تدریس ادبیات جهان استسازی و چاپ آماده

ت ادبیات یک ملّصرفاً اید به کتوجیهی منطقی در این باره ئه تر از همه، امروزه ارامهم
آثار  ةجذابیت مطالعحاصل  امر صرفاًاین را مطالعه کرد دشوار است. ت خود( ملّ )احتماالً
که ادبیات و  ،مثلث قدیمی تاریخ، زبان، بلکه بدین دلیل است که های متنوع نیستفرهنگ

دیگر به استواری گذشته  آوردرا فراهم میهای ]علوم انسانی[ پژوهشبنیان بسیاری از 
 ةهای آمادجدید، پاسخشرایط چگونگی تطبیق مطالعات ادبی با  ة. در عین حال، دربارنیست

به این دستیابی تواند گامی در مسیر تمایل به ادبیات جهان میاما دست نیست. در چندانی 
 باشد.ها پاسخ

تعریفی از مفهوم ادبیات جهان دشوار است. آشکار است که ادبیات جهان  همتأسفانه ارائ
 همطالع ةفرازمینی را از دایرموجودات ها و دیگر ه آثار مریخیویکردی است کبه راشاره 

گیرد. این را دربرمی]در جهان حاضر[ ها کند، اما در اصل، تمام انواع ادبیاتبیرون می
به مثابه حرکت  هب« ادبیات جهان»چندان بلندپروازانه است که در آن اصطالح روشی نه

مفهوم دیگر ادبیات جهان، ]به معنای[ است که با گیر سوی ]بسط و توسعه[ مفهومی همه
صطالح اترتیب، ناهمخوان است. بدین کامالًاز بهترین آثار ادبی جهان، متشکل ای مجموعه

جهان و یا تنها بخشی  گویای این نیست که آیا تمام ادبیاتبه خودی خود « ادبیات جهان»
و یا ترکیبی از این  ،های جهانیمایههایی فرمی خاص، درون، به دلیل ویژگیآن راخاص از 

که ادبیات جهان مانند وجود بیاید هتصور بت برای برخی این گیرد. ممکن اسدو، در بر می
آمیزد و ادبیاتی جدید موسیقی جهان است، به این معنا که جمالت مختلف بومی را در هم می

است، اما تشخیص ی و محلی در آن قابل لآثار م]رد پای[ دهد که هرچند دست میبه
مباحثی ادبیات فراملی و یا پساملی نیز  مطالعاتتوان آن را به ملتی خاص نسبت داد. نمی

]به معنای فهوم ادبیات جهان ش و بیان مبرای پوشکه ، هرچند مشابه را مطرح می کنند
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پذیربودن تمایز میان توجیه ةهایی را دربارپرسشو همین نکته  ؛اندناکافیگسترده آن[ 
 ]در مطالعات ادبی[ مطرح می کند.ی لملی و فراممفاهیم 

]و ادبیات جهان باید این مسئله را درنظر داشته باشد که پیشروی ویکردی به هر ر
ها جهان متفاوت بوده است. برخی ادبیات]نقاط مختلف[ تاریخی ادبیات در گیری[ شکل

که برخی دیگر همواره حالیاند، درهای خارجی داشتهادبیات اند، اما ارتباط اندکی باقدیمی
نیز ها اند. دیگر ادبیاتفشارهای خارجی بوده]تداخل و[ از صل حادر معرض تغییر و تحول 

ه بدون مهم این است ک ةحال، مسئلهرآنها اغلب شفاهی است. به ةاند و پیشینبسیار جوان
دلیل گستردگی آن، درک ادبیات جهان بهگزیند، شخص برمیتوجه به نوع تعریفی که هر
اشته د ]از آن خود[ د تمامیت ادبیات جهان راتواننمیکس . هیچهمواره ناممکن خواهد بود

]در همه ک کلیت یکپارچه صورت یهبجهان را توان ]پیچیدگی[ نمیکه طور ، همانباشد
از آن ادبیات جهان های یچیدگیبررسی پتوان برای میتنها  ابعاد آن[ درک کرد.

است جالب هشی ؛ آنچه به عنوان کاری پژوآن را پیمود]برخی وجوه[ برداری کرد و نقشه
هایی منسجم تبدیل ها به فرمروشی است که از طریق آن این پیچیدگی]کشف و توسعه[ 

 . شوند
کردن با هدف کار ؛دنیای غرب استمنظر ادبیات جهان از  هبحاضر توجه پژوهش 

هایی سرتاسر جهان نیست، بلکه بیشتر طرح پرسش ی ازفرد از آثارای منحصربهمجموعه
 ادبیات جهان و رشد آن در جهان غربگیری[ ]و شکلچگونگی ساختار  ةدربار گرایانهواقع

با  هاآن ةرابطبررسی هایی برای تحلیل این تغییرات و ایدهئه است. هدف این کتاب ارا
حث اصلی کتاب را ابم المللی آثار و نویسندگان است.بینگیری مجموعه مرجع شکل

 زیر خالصه کرد:صورت هبتوان می
شود و را شامل میالمللی بین ادبیات مرجع ةمطالعکه هم ادبیات جهان الگویی است  •

  مند باشد و آنها را مطالعه کند؛هعالق نواع ادبیاتطلبی را دارد که به اهم این جاه

های گسستالمللی در ادبیات جهان با بین مرجعگیری ادبیات شکلتاریخ  •
، های ]قرار گرفته[ در مرکز سامانه جهانیشکوفایی موقتی ادبیاتهمراه است:  یچشمگیر

که ادبیات مرجع را  یهای جدیدو دورهکه ]از سامانه جهانی[ جدا هستند، نویسندگان مرجع 
توان می]مفاهیم ادبی[ یابی شارزو توزیع دهند. پیوستگی را تنها در مراکز اصلی تغییر می

 دید؛
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کم المللی دستبینساخت ادبیات مرجع در  حتواییو م یهای فرماهمیت ویژگی •
ملی گیری ادبیات مرجع شکلخصوص که است، بهبوده مطالعه موضوع و کمتر شده گرفته 

حاصل جهان المللی آن دارد. در نتیجه، ادبیات هایی متفاوت نسبت به نوع بینمنطق و ارزش
 ت؛نیس]و مجموعه مرجع آنها[ های ملی ادبیاتجمع 

از آثاری [ Constellation] المللی متشکل از چندین مجموعهبینادبیات مرجع  •
وجه را به آثار توانند تمرجع میهای فرمی و معنایی مشترک دارند: آثار است که ویژگی

چنین  ةکند. با مطالعادبیات جهان  ةصحنوارد آنها را جلب و شده کمتر شناخته
شود. بینانه از ادبیات جهان ممکن میبرانگیز و واقعای چالشهایی، دستیابی به نقشهمجموعه

در دست برد، از ادبیات جهان میکار در معنایی که فردریش نیچه به ی بسیاری،نقدهای سنت
آثار شناختی گزینش جامعهقشه ]فرایند[ طور نقّادانه به نهاین آثار باز اندکی تعداد ؛ اما است
 اند؛پرداختهمتن رویکردی مبتنی بر همراه با ادبی 

و به شکلی روزافزون رفته مفهوم فرهنگ رفتهاست که ر یاخ یهاتنها در دهه •
، ترکیبی و مشروط تعریف شده [non-essentialistوجوب گرا ]غیری مفهومصورت هب

غایب بوده اما امروزه یکی از  اتتاریخ ادبیدر مطالعات بخش اعظم است؛ چیزی که در 
  ؛تمایل بیشتر به ادبیات جهان است ةدالیل عمد

ا مشکالتی که الگوهای ادبیات تفاوت چندانی بادبیات جهان  ةپیچیدگی گسترد •
نحوه چگونگی ه در این نظریات ب، اگرچه دندار پسااستعماری داشتهمطالعات تطبیقی و 
پیدایش است ادبیات جهان الگویی در حال پرداخته نشده است. ها این پیچیدگیکاستن از 

دلیل هبچرا که ، باشدبرای ادبیات تطبیقی و مطالعات پسااستعماری  یجایگزینتواند که می
 خواهد شد؛های آن جدی گرفته اش، پیچیدگیموضوع گسترده

جغرافیای های زمینهآن در با همراه ]حاصل از[ و سازی و تغییرات جهانی ةاید •
ادبیات جهان را به  ةسیاسی، رسانه، اقتصاد و هویت فرهنگی در پانزده سال گذشته اید

تاریخ ]درک ما از[ ای جدید وارد کرده است. این دگرگونی به تغییری عمده در برهه
   خواهد انجامید.طوالنی ادبیات جهان 

 ندر دو فصلِ نخست، به مباحث بنیادی اند:شدهموضوعات در چهار فصل بررسی این 
. امالمللی پرداختهسازی بینکاربردهای مرجع نیز ووضوع مطالعه عنوان مادبیات جهان به

ملی های بینادبیاتحتوایی او م یهای هویتی، فرمر دو فصل دیگر به ویژگیآن ددنبال به
 خواهم پرداخت. 
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سازی فرهنگ، تاریخ با جهانیآن  ارتباطاز منظر ، الگوهای ادبیات جهان اول در بخش
تطبیقی و  ادبیات—غالب در ادبیاتالگوی عنوان یک مفهوم و ارتباطش با دو آن به

مهم که  ةشوند. این مبحث با جستاری در یک جنبمی بررسی—پسااستعماریمطالعات 
ادبیات  ةایدگیری[ ]شکلتمایزات زمانی در یعنی نشده، پرداخته تاکنون چندان به آن 

ادبیات  ةه تاریخ مبسوط ادبیات، صحنعالقه و پرداختن فرد پژوهشگر بشود. جهان، دنبال می
ایجاد ادبیات امانه س درسازی ممکن است در آینده جهان و یا تغییراتی که جهانی معاصر
 ةکند. زمانی که دربارایجاد میوفیر بسیاری تان[ ]در ایجاد نوع مفهوم ادبیات جهکند، 

 شود، هرسه جنبه باید سهمی در خور داشته باشند.ادبیات جهان بحث می
گیری ادبیات مرجع جهان بحث وجه تاریخی شکلهای کلیدی نکتهدوم در باب  بخش

ست، ولی تر اباثباتشود تصور میالمللی از آنچه اغلب ادبیات مرجع در سطح بینکند. می
کردن  با دنبالاکز ادبی ]جهان[ هم هست. در واقع مرنشانگر متغیر بودن تاریخی حال عیندر

گذاری ادبیات جهان پایهحتوایی الگوهای فرمی و م ةمطالعات آتی دربارمراکز است که این 
یات وارد ادباند و المللی در گردش بودهصورت بینثاری که بهشناسایی آبا کار این  ؛شودمی

آثارش در همین رابطه، خورخه لوئیس بورخس که اند تسهیل خواهد شد. مرجع جهان شده
از  ایعنوان نمونهدر فضای بین ادبیات جهان و فرهنگ ملی خود نوشته است بهرا 

د، اما در نآیشمار میمرجع بهدر زمره ادبیات الملل بین ةه در عرصمطرح شده کنویسندگانی 
  اند.منزوی بودهی سطح ملّ
های تحلیل روشهای ادبی با بحث مطالعه پدیدهبحث های سوم و چهارم، مبخشدر 

، ادبیات سوم آمیزد. در بخشدر هم میالمللی بینهای ادبیاتگرفتن در نظرو ادبیات جهان 
های فرم و به رسمیت شناختن های مربوط به نوآوریمهاجران محور بحثشده توسط نگاشته
نویسندگان مهاجر در ادبیات مدرن و معاصر بسیاری از است. از آنجا که آثار  یفرهنگ

المللی و های تأثیرات بینویژه در زمینهآنان، به آثاراند، بررسی دستاوردهایی درخشان بوده
]درباره اطالعاتی مفید  ،المللیبیندهی به ادبیات مرجع شکلهای فرمی در روند نوآوری

گیری بردارد. افزون بر این، نویسندگان مهاجر طرحی تاریخی از روند شکلدرادبیات جهان[ 
، پیر بوردیومفاهیمی که  ؛کنندگرایی ارائه میگرایی و جهانمنظرهای فرهنگی، هویتی، ملی

 اند. کردهنیز مطرح بک و هومی بابا  شلریوا
نوشته گرفتن حق زندگی فرد  ةموضوع بحث ادبیاتی است که دربار، چهارم در بخش

جمعی و یا بالیای طبیعی. در این بخش چگونگی تأثیر شگرف خواه با قتل دسته شده است،
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ای که در پی ادبی و پنج نظریهنوع شناختی این محتوا بر پذیرش و دریافت اثر، ابعاد زیبایی
 شود.ررسی میاند، بالمللی بودهتببین چرایی اهمیت این موضوع در فرهنگ ادبیات بین

های آثار در ادبیات جهان موعهوجو برای مجکه جستخواهم داد گیری توضیح در نتیجه
کند چگونه متون کامالً متفاوت با هم واقع خود روشی از تحلیل است که مشخص میدر

ادبی قرار داد. در این رویکرد  ةتوان آنها را در یک حوزهای مشترکی دارند که میویژگی
است، زیرا در آن از طریق بسیار حیاتی  جهان مفهوم و کاربرد این مجموعه آثار ادبیاتبه 

، با هم فاصله دارندشده که احتماالً از بُعد مکان و زمان های مشترک آثار نوشتهویژگی
   4کشف کرد.الگوهای ادبیات جهان را توان می

ش خود را در خوان ةپیشین هدخواننکه بدانیم هر کندادبیات جهان تنها زمانی معنا پیدا می
کند. این تاریخ باید از انسجامی برخوردار باشد که هم در دخیل می]آثار و تحلیل آنها[ 

تواند ژانرها های آثار میفرد باشد. مجموعهبهادبی مشترک و هم برای خواننده منحصر ةجامع
مرجع متصل کند. بنابراین،  شده را به آثارتر از آن آثار کمتر شناختهرا به هم مرتبط و مهم

ادبی را با امانه های سدر  گزینشو فرایند از هویت  متعادلدرکی های آثار مجموعه
های مربوط به تمایل ما به خواندن آثار رسشبه پدهد که دست میروشمندی به کنجکاوی
 پاسخ خواهد داد.بیگانگان 

***** 
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 های فرمی و یا پیوندهای تاریخی؟ مبنای محتوا ایجاد می شوند، بر اساس شباهت


