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 .9مقدمه
از آنجا که هيچ ديدگاهی پاسخگوی همة پرسشهايی که مطرح شده است ،نبوده و نيست،
ديدگاه گوته 9دربارة ادبيات جهانی 2نيز با پرسشهايی مواجه بوده که پاسخهايش نتوانسته

است همگان را خرسند کند .بهباور گوته ،يکی از راههای شناخت درست پديدهها ،پرداختن به
چندوچون پيدايش و دگرگونی پيوستة آنها در گذر زمان است (کافمن78 :9387 ،ـ.)71
گسترش و پويايی روزافزون دانش به گوته آموخت از ارائة هرگونه چارچوبی دربارة ادبيات
جهانی و مرزهای آن بپرهيزد .او هرگز بهگونهای روشمند به بررسی کيفيت ديدگاهش
نپرداخت؛ به همين سبب روشنگری خواستِ راستين او سخت دشوار است .ولک میگويد« :از
آنجا که بسياری از بيانات گوته عبارت است از گفتههای تصادفی و نه تفسير دقيق ،از آنها
برای روشن کردن اصول مورد نظر او بهرة چندانی نمیتوان گرفت» (.)282 /9 :9388
بهباور گوته ،در زندگی سرشار از نوآوری و آفرينش هنری ،پرداختن به سروده يا نوشتة
فرد سخنور دارای ارزش چندانی نيست .آنچه ارزش دارد ،پرداختن به سبک و شيوة او و
بازتاب آن در ميان سخنوران و هنرمندان همروزگارش است و اميدهايی که برای آيندگان
آفريده است (مان و ابوتراب .)982 :9378 ،ناگزير نمیتوان از يگانه ديدگاه گوته دربارة
ادبيات جهانی سخن گفت؛ چراکه او در اين باره رويکردهای گوناگونی دارد که در گذر زمان
دگرگون شده است و درحال حاضر بخشی از آنها فقط ارزش تاريخی دارد.
از آنجا که بسياری از سرودهها و نوشتههای گوته تاکنون به فارسی برگردانده نشده است،

نويسندگان مقاله برآناند برپاية مقالههای او ،ديوان غربی ـ شرقی 3،نمايشنامة فاوست 4و
زندگینامة خودنوشت 5وی به بررسی رويکردهای گوته به ادبيات جهانی بپردازند .به روش

توصيفی ـ تحليلی و با رويکرد تاريخی ـ تکوينی ،نخست به بررسی کارکرد فرانسهگرايی،
ملیگرايی ،اروپاگرايی و جهانگرايی در پيدايش ديدگاه ادبيات جهانی پرداخته و سپس
کوشيدهاند پيوند جنبشهای روشنگری ،آزادیخواهی ،رمانتيسم ،توفان و پريشانی ،و ترجمه را
با ديدگاه ادبيات جهانی روشن کنند و در پايان بازتاب ديدگاه ادبيات جهانی در ميان چند تن
از انديشمندان و سخنوران را بررسيدهاند.
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در ادامه چند گروه واژگان پرکاربرد از نگاه نويسندگان مقاله تعريف شده است:
ادبيات جهانی :هر نوشتهای است که در اوج نوآوری و بیمانندی ،انسانیتر ،ادبیتر،
فراگيرتر و ماندگارتر باشد و رستگاری همگان را درپی داشته باشد.
تاريخ ادبيات جهان :شرح احوال و سنجش و ارزيابی آثار سخنوران برجستة جهان و نيز
تاريخ پيدايش و دگرگونی انواع ادبی و سبکهای ادبی از آغاز تا امروز است.
ادبيات تطبيقی :يکی از شاخههای نقد و نظرية ادبی است که به بررسی چندوچون پيوند
(وامدهی و وامگيری) ميان سخنوران ،ادبيات ،ديگر دانشها ،هنرها و رخدادها میپردازد.
ادبيات عمومی :يکی از شاخههای نقد و نظرية ادبی است که زبان ادبی (روساخت و
ژرفساخت) ،زيبايیشناسی سخن ،انواع ادبی ،سبکهای ادبی ،مکتبهای ادبی ،نقد ادبی و
تاريخ ادبيات را بررسی میکند.
ادبيات قومی :هر نوشتة نوآورانهای است که از فرهنگ و زبان تودة مردم سرچشمه گرفته
و گويی تودة مردم آن را نوشتهاند .گفتنی است که با ادبيات توده (عامه /فولکلور) يکسان
نيست.
ادبيات ملی :هر نوشتة نوآورانه و کممانند ادبی ،انسانی ،فراگير و ماندگار که بسيار وابسته
به مرزهای فرهنگی ،تاريخی ،جغرافيايی و ...يک کشور باشد.
9ـ .9پيشينة پژوهش
جهانبگلو در پژوهش «جهانیبودن يا جهانیشدن؟» ( )9383رويکرد گوته به ادبيات جهانی را

گونهای از جهانی بودن فرهنگی میداند .يوست 2در مقالة «مفهوم ادبيات جهان» ()9387
شماری از رويکردهای گوته به ادبيات جهانی و پيوند آنها با ادبيات تطبيقی و ادبيات ملی را

بررسی کرده است .فيروزآبادی در «گوته و مفهوم ادبيات جهانی و تطبيقی» ( )9311به بررسی
خواست گوته از ادبيات جهانی و مرزهای ميان ادبيات جهانی و ادبيات تطبيقی نظر داشته
است .امينيان طوسی در مقالة «گزارشی از انجمن ادبيات جهانی و مؤسسة ادبيات جهانی»
( )9315گزارشی از کارکرد و جايگاه رويکردهای نوين به ادبيات جهانی را بهدست داده
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است .مورتی 7در «تأمالتی در ادبيات جهان» ( )9312با بررسی رويکردهای گوته به ادبيات
جهانی ،راهکارهای نوينی برای پرداختن به ادبيات جهانی پيشنهاد داده است.
9ـ .2پرسشهاي پژوهش
ـ گوته چه رويکردهايی به ديدگاه ادبيات جهانی دارد؟
ـ جنبشهای سياسی ،اجتماعی ،فلسفی ،هنری و ادبی در پيدايش ديدگاه ادبيات جهانی چه
کارکرد و جايگاهی دارد؟
 .2بحث و بررسي
2ـ .9فرانسهگرایي
نگاهی هرچند گذرا به سرگذشت زبان و ادبيات فرانسه و چگونگی پيدايش ،گسترش ،برتری
و ماندگاری آن در گذر روزگار ،روشنگر سرگذشت زبان و ادبيات در ديگر کشورهای اروپايی
سدههای هجدهم و نوزدهم خواهد بود .فرانسه بهمنظور پيشی گرفتن فرهنگی بر همسايگان
خود ،به دو راهکار کارآمد دست زد .راهکار نخست بنيانگذاری فرهنگستان فرانسه بود.

پريستلی 8مینويسد:

ايجاد فرهنگستان فرانسه توسط ريشيليو در زمانی که فرانسه مقتدرترين کشور
اروپا بود [دوران لوئی چهاردهم] ادبيات را در وضع و موقعيتی رسمی قرار داد
[ ]...در اين ضمن از نويسندگان و خوانندگان خارجی (آن هم نه به عبث)
خواسته میشد که اقداماتی را که پاريس و ورسای در زمينة ادبيات بهعمل آورده و
[ ]...بستايند (.)27 :9387

دو ديگر پايهگذاری انجمن زبان و ادبيات پليئاد( 1پليئاد دوم) بود .آنچه را که جنبش پليئاد

آشکارا درپیاش بود ،در ديدگاه دوبله 91میتوان جست .دوبله سخنوران روم باستان را بهترين
الگو برای شاعران و نويسندگان فرانسه میداند« :روميان چگونه زبان خود را غنی کردند؟ []...
با تقليد کردن از بهترين سخنوران يونانی ،تبديل خود به آنها ،بلعيدن آنها و بعد از هضم
14
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کردن آنها ،تبديل آنها به خون و غذا» (کازانووا .)57 :9313 ،باآنکه انديشمندان و سخنوران
فرانسه برآن بودند بهشيوة بازرگانان ،کارگزار بیچونوچرای ارزشگذاری فرهنگی در جهان
(اروپا) شوند و بر سودجويی خود بيفزايند ،آشکارا میکوشيدند با سرپوش نهادن بر خوی
برتریجويی خود ،چهرة فرانسه را از هرگونه ناپاکی و آاليش بزدايند.
زبان فرانسه نهتنها زبان نامهها و گفتوگوهای سياسی ،اداری و تجاری کشورهای اروپايی
بود ،شاهان و بزرگزادگان روسيه ،آلمان و ...نيز به فرانسه سخن میگفتند؛ چراکه فرانسويان
خود را در جايگاه قومی برگزيده و پرچمدار دين نوين (آزادی) شناسانده بودند (لوکاچ و
ديگران .)954 :9382 ،فرهنگ ،زبان و ادبيات فرانسه برای ديگر کشورها کارکرد آينه و چراغ
را داشت؛ بهگونهای که میتوانستند خود را در آينة ديگری بنگرند و در روشنايی چراغ ديگری
راه رستگاری را بيابند .فرهنگ زبان و ادبيات فرانسه بخش بزرگی از اروپا را فراگرفت؛ زيرا
«فرانسویها هميشه و همهجا تمدنشان را با خود بههمراه دارند :قهوهخانه و تئاتر» (لوز،
 .)39 :9371اين باور همگانی که فرهنگ ،زبان و ادبيات فرانسه هسته ،محور و الگوی
فرهنگ ،زبان و ادبيات ديگر کشورهاست ،دستکم بيش از يک سده پيشينه داشت؛ زيرا
فرانسه کشوری چندفرهنگی بود که با شتابی بيش از همسايگان خود ،پيش میرفت.
گوته بی آنکه پرچمدار دشمنی با فرانسه شود ،مینويسد« :چگونه میتوان بدون داشتن
تنفر از کسی (فرانسه) سالح بهدست گرفت؟» (همان .)317 ،ناپلئون دستاوردهای انقالب
فرانسه را به آلمان آورده بود؛ از اين رو برخی انديشمندان (مانند هگل و گوته) با آن دشمنی
نکردند .گوته کوشيد دوگانة هسته ـ پوسته را ازميان ببرد .راهکار او پيوستن به ادبيات جهانی
بود؛ ادبياتی که از چنبر ذوق ،سليقه ،فزونخواهی و برتریجويی فرانسه رَسته باشد .شايد
نگرش گوته بر اين باور آزادیخواهانه استوار بود :جهان بهسوی بهتر شدن پيش میرود.
ناگزير هيچ فرهنگ ،زبان و ادبياتی بهتنهايی نمیتواند ماية رستگاری مردم جهان شود.
2ـ .2آلمان

15

Downloaded from clrj.modares.ac.ir at 5:36 IRST on Wednesday November 25th 2020

دورة  ،8شمارة ،2تابستان 9911

انديشمندان آلمان برای نخستين بار پذيرفتند کشور گرفتار آشوب و پريشانی است و بايد برای
رهايی از آن چارهای بينديشند .گوته میگويد« :ما آلمانیها خود را نژاده میدانيم؛ زيرا از روز
ازل تا به امروز دگرگونی و پيشرفت را چندان نيازمودهايم» (مان و ابوتراب.)985 :9378 ،
موج فراگير ناخرسندی از نداشتن يکپارچگی سياسی ،شکوه ملی و فرهنگ ،زبان و ادبيات
درخور ،انديشمندان و سخنوران آلمان را برآن داشت بهجای آفرينش ادبی ،به ترجمه ،نقد و
نظريههای ادبی روی آورند؛ زيرا ادبيات کهن آلمان چندان پربار و درخشان نبود که بتواند

راهگشای سخنوران آينده شود .از اين رو لسينگ 99میگويد« :ما هنوز يک ملت نيستيم .من از
تشکيالت سياسی سخن نمیگويم [ ]...ما هنوز کهنهمقلدان هرآنچه بيگانه است ،هستيم»
(ولک.)228 /9 :9388 ،

باآنکه بهباور مولر ،92هوش سرشار ،جهانگرايی ،آشتیجويی و ميانجيگری ميان مردم و

کشورها بخشی از سرشت آلمانیهاست که بايد آن را پاس بدارند (لوکاچ و ديگران:9382 ،

 ،)231هَزلت 93آلمانیها را برای داشتن يک ويژگی که رفتهرفته بخشی از سرشت آنها شده

است ،سرزنش میکند« :آلمانیها در بهدست آوردن نام و آوازه ـ آنهم به هر شيوهای ـ هيچ
مرزی نمیشناسند» (ولک .)219 /2 :9388 ،گوته از اين سرشت بههيچروی بیبهره نبود.
از آنجا که تا روزگار گوته ،جنگ همواره يگانهراه شناساندن خود به ديگران بوده است،
ماية هرگونه پيشرفت بهشمار میرفت .گوته از زبان فاوست و مفيستوفلس میگويد« :فاوست:
باز جنگ! خردمندان دشمنش میدارند .مفيستوفلس :جنگ باشد يا صلح؟ خردمندی هميشه در
آن است که دستاورد خوبی به سود خويش از آن حاصل شود» ( .)349 :9372در اين
رويکرد ،هنگامی که کشورگشايی با ابزار جنگ جای خود را به کشورگشايی با ابزار فرهنگ
میدهد ،بهتر است که بههنگام از آن بهره برد .بیگمان گوته پس از ديدار با ناپلئون اين سخن
او را همواره بهياد داشته است« :تقدير سياست است و نه چيز ديگر» (لوز)381 :9371 ،؛ از
اين رو برای بهبود سرنوشت مردم آلمان ،راهکار فرهنگی را پيشنهاد کرد .او بهراستی ادبيات
جهانی را با فرهنگ جهانی برابر میداند .در اين رويکرد ،هر اندازه جنگ و سياست شکاف
ميان کشورها را افزايش میدهد ،فرهنگ از شکاف ميان کشورها میکاهد.
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از آنجا که آلمان در ميدان جنگ بيشتر با شکست روبهرو شده بود ،میکوشيد به پشتوانة
فلسفه ،موسيقی و ادبيات به کشورگشايی بپردازد .باآنکه آنان سرانجام در جنگ با فرانسه پيروز
شدند ،همچنان در بند فرهنگ فرانسه ماندند .نگاه گوته به دوران پس از جنگ سرشار از
خوشبينی است؛ از همين رو با نگرشی شناختمحور مینويسد:
دورهای است که میتوان از ادبيات جهانی عمومی سخن گفت و اين کار بس
درست است؛ زيرا همة ملتهايی که در جنگهای هراسانگيز آسيب ديدهاند و
قصد دارند هويت خويش را درک کنند ،ناگزير دريافتهاند که بسياری از امور را از
بيگانگان گرفتهاند و تا آن زمان اين نيازهای معنوی برای آنان ناشناخته بوده است.
به همين دليل هم آن حس همجواری پديد آمده است (فيروزآبادی.)17 :9388 ،

لسينگ ،هردر 94و گوته بخشی از عمر خود را در جنگ سپری کرده بودند؛ به همين دليل
زودتر از فيلسوفان توانستند آيندة جهان را پيشبينی کنند (آدرنو .)921 :9388 ،آنان دستکم
يک سده پيش از شعلهور شدن آتش دو جنگ جهانی ،زنگ خطر را بهصدا درآوردند و
پرچمدار گفتوگو و مهرورزی در جهان شدند .از همين سبب است که گوته با رويکرد
آشتیجويانه مینويسد« :تکرار میکنيم منظور [از ادبيات جهانی] اين نيست که اقوام مختلف
يکسان بينديشند؛ بلکه میخواهيم تفاهم متقابل بياموزند و اگر به مهر ورزيدن به يکديگر
رغبتی ندارند ،دستکم راه تحمل کردن يکديگر را فراگيرند» (ولک.)283 /9 :9388 ،

2ـ .9مليگرایي
دلبستگی انديشمندان و سخنورانی همچون کانت ،گوته و شيلر به زبان و ادبيات آلمانی

بهراستی گواه ملیگرايی بیچونوچرای آنان است؛ آنهم در روزگاری که فردريک دوم 95زبان
آلمانی را «زبانی درخور اسبها» خوانده بود .پيدايش ملیگرايی پس از وابستگی به ريشههای
دينی ،جغرافيايی ،تاريخی و نژادی سخت وابسته به ريشههای زبانی بود.

17
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گوته درست در روزگاری از ادبيات جهانی سخن گفت که دوران اوج هواداری سرسختانه
از زبان و ادبيات ملی در اروپا بود .در اين دوران سخن گفتن از ادبيات جهانی گناهی بزرگ
بهشمار میرفت؛ تا آنجا که «ادبيات رفتهرفته در اروپا ماية نفاق شد» (کازانووا.)94 :9313 ،
بنابراين بنيان ادبيات جهانی واکنشی به مرزبندیهای ادبيات ملی کشورها بود.
در روزگاری که ملیگرايان در فکر بازپسگيری آلمان از دستاندازیهای فرانسه ،اتريش،
انگليس ،امپراتوری رو به نابودی روم و شهرياران پرشمار آلمانی بودند ،گوته در انديشة گرفتن
جهان به ياری فرهنگ بود .راهکار او گريز از ادبيات ملی نابوده به ادبيات جهانی بود.
بنيان نهادن آلمانی باشکوه يگانهآرمان گوته و ملیگرايان بهشمار میرفت .رويکرد
ملیگرايان بيشتر درونی و ديدگاه گوته بيرونی بود .ايشان برآن بودند که به ياری نبوغ و
نوآوری ،در ساية بيگانهستيزی و با پُررنگ کردن مرزهای نژادی و فرهنگی ،آلمان را به برتری
و شکوه آرمانی برسانند .گوته میخواست هرآنچه را که نيک است اما آلمانی نيست ،به ياری
بگيرد؛ از اين رو بیپروا دربارة جايگاه ادبيات خودی (اروپا) دربرابر ادبيات بيگانه (شرق)
میگويد که وقتی پيشينيان ما در جنگل و بر روی درختان زندگی میکردند ،چينيان آفريدگار و
دارای هزاران داستان بودند (پوچنر .)9 :9318 ،پس از آن ،در  39ژانويه  9827به اکرمان
میگويد:
من به باوری عميق رسيدهام که شعر دارايی جهانی بشريت است .ادبيات ملی ديگر
معنايی ندارد .اکنون ما ادبيات ارزشمند جهان را در دست داريم [ ]...و درعين حال
که برای آثار خارجی ارزش قائل هستيم ،نبايد خودمان را اسير آنها کرده و
بهعنوان مدل از آنها استفاده کنيم .ما نبايد اين ارزش را به چينیها يا صربها يا
کالدرانیها و يا اشراف بدهيم .اگر بهدنبال مدل هستيم ،بايد به يونان باستان
برگرديم که همواره آثار زيبای بشريت در آن پيداست .بقية آثار را بايد از جنبة
تاريخی بررسیکنيم .آثار زيبا را به خودمان نسبت دهيم (امينيان طوسی:2192 ،
.)87

18

Downloaded from clrj.modares.ac.ir at 5:36 IRST on Wednesday November 25th 2020

محمدرضا کريمی و همکاران

رویکردهاي گوته به ادبيات جهاني

فصلنامة پژوهشهاي ادبيات تطبيقي

وی در اين ديدگاه بیپرده از روح زمان (برتریجويی و فزونخواهی) سخن میگويد و
مینويسد« :آنچه شما روح زمانها نام میدهيد ،دراصل چيزی جز روح خود نويسندگان
کتابها نيست که زمان در آن بازتاب يافته است» (گوته21 :9372 ،ـ.)29
ملیگرايان ادبيات ملی را طبيعی و ادبيات جهانی را تقليدی میشمردند .در نگاه آنان،
نوآوری برابر با پرهيز از تقليد بود .باآنکه گوته به گواه نوشتهها و سرودههايش ،بیگمان اين
پند ارزندة پيشينيان را همواره پيش چشم داشته است« :چون من باش اما خود من نباش»
(احمدی ،)429 /2 :9375 ،مَنتسل

92

در سرزنش او میگويد« :گوته بهگُزين بزرگ است،

مقلِد بزرگ همة جنبشها و گرايشهای باب روز خارجی در ادبيات» (ولک/3 :9381 ،

 .)255با اينهمه ،گوته نزد مان« 97ايزدی قومی» است (ولک.)38 /7 :9388 ،

ملیگرايان در نداشتن زبان و ادبيات ملی ،زمان را گناهکار میدانستند .بنابراين هردر
جدايی ادبيات ملتها را طبيعی میدانست و میگفت« :نبوغ نياز به زمان دارد» (کازانووا،
 .)921 :9313بهباور ملیگرايان ،آلمان کشور يگانه و برگزيدهای بود که خيلی زود رهبری
جهان را ازآنِ خود میکرد .اين باور برخاسته از ديدگاههای ملیگرايانة فيخته

98

بود« :مردم

آلمان مردم برگزيدهای هستند که روزی ندايی آسمانی آنان را برای سروری بر جهان
فرامیخواند» (لوکاچ و ديگران234 :9382 ،ـ .)235گوته نيز بر اين باور بود که آلمان کارکرد
ويژهای در بنيان ادبيات جهانی و پيوند دوستانه ميان کشورها دارد (امينيان طوسی:2192 ،
.)82
بهاعتقاد ملیگرايان:
ـ فرهنگ ملی زاييدة فرهنگ بومی و قومی بود و تمدن زاييدة جهانگرايی؛ ناگزير فرهنگ
خوب و تمدن بد بهشمار میرفت.
ـ رقابت ادبيات ملی با ادبيات جهانی رقابتی نابرابر است که سرانجامی جز نابودی ادبيات
ملی درپی ندارد.
ـ پذيرش فرهنگ ،زبان و ادبيات بيگانه فقط در ساية دست کشيدن از فرهنگ ،زبان و
ادبيات ملی شدنی است.
11
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ـ ادبيات فزونخواه و برتریجوی بيگانه (ادبيات جهانی = ادبيات سلطه) ادبيات ملی را از
هرگونه نوآوری و شکوفايی بازمیدارد.
ـ ادبيات جهانی ادبيات ملی را وامیدارد با ناديده گرفتن ارزشهای ملی به زيان آرمانهای
ملی گام بردارد.
در آغاز سدة نوزدهم ،پيدايش سرمايهداری نوين شتاب فراوانی به دگرگونیهای جهان در
حوزههای گوناگون فرهنگی ،اقتصادی و ...بخشيد .نمايان شدن هرچه بيشتر نابرابریهای
فرهنگی خشم ملیگرايان را برانگيخت .در اين دوران ،شتاب در انباشت سرمايه برپاية رقابت،
يگانهراه برتریجويی بود .از اين رو گوته با رويکردی رقابتمحور و مقايسهای مینويسد:
«ادبيات جهانی که من تعريف کردهام بهطور تهديدکنندهای مانند شاگرد جادوگری از ما پيشی
گرفته است؛ اسکاتلند و فرانسه همهروزه درحال توليد آثار هستند» (امينيان طوسی:2192 ،
.)17
2ـ .4ادبيات اروپایي
انديشمندان و سخنوران همروزگار گوته پيش از او ،از ادبيات اروپا سخن گفته بودند .آنان با
نگاه به پيوستگی ژرف ريشههای فرهنگی کشورهای اروپايی ،آرمان يکپارچهسازی ادبيات
91

اروپا را در سر داشتند .ماتيزينی

میگويد« :روزگار ملیگرايیهای پراکنده بهپايان آمده و

ادبيات اروپا در آستانة پيدايش است» (يوست .)38 :9387 ،مادام دو اشتال

21

يکی از

پيشگامان ديدگاه ادبيات اروپايی بهشمار میرود .او بهجای بنيان نهادن ادبيات قومی و ملی که
هردر پرچمدار آن بود ،ادبيات اروپايی را پيشنهاد کرد« :در روزگار ما ،بايد به ارزشهای
اروپايی پرداخت» (ولک221 /2 :9388 ،ـ .)279انديشة اروپاگرايی میکوشيد اروپا را بینياز
از جهان و جهان را نيازمند اروپا کند.
در گام نخست ،کمترين چشمداشت از اروپاگرايی اين بود که اروپا با دست خود ،خود را
ازميان نبرد .از اين رو ماتيزينی میگويد« :ما همچون انگشتان يک دست خواهيم بود ،جدا اما
همکار» (ماتيل .)471 /2 :9383 ،خواست او اين بود که ادبيات ملی کشورها هريک جداگانه
911
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کار خود را پيش ببرند؛ اما فقط درپی يک هدف باشند :يکپارچگی اروپا .النگفو 29با نگرانی
میگويد« :همانگونه که خون آنها (شرقيان) به خون ما آميخت ،سرانجام انديشه و احساس
آنها نيز با ادبيات ما درمیآميزد» (ولک .)218 /3 :9381 ،آنچه در روزگار گوته اروپاييان را
از رسيدن به اين هدف بازداشت ،ستيز بر سر اين بود که فرهنگ ،زبان و ادبيات کدام کشور
اروپايی شايستة چنان جايگاهی است که بتواند الگوی کشورهای ديگر شود .در اين ميان،
بیگمان فرانسه خود را درخور چنين جايگاهی میدانست؛ زيرا دستکم بيش از يک سده
چنين جايگاهی را ازآنِ خود کرده بود.
2ـ .5جهانگرایي
جهانگرايی عبارت است از گرامیداشت و گاه پذيرش فرهنگ ،ارزش ،باور ،دين ،نژاد ،زبان و
ادبيات ديگری در جهان .جهانگرايان خود را شهروند جهان میدانند .آنان بر اين باورند که
سرنوشت همة انسانها و پديدههای جهان بههم گره خورده است و رويدادهای کوچک و
بزرگ جهانی ـ خواه نيک ،خواه بد ـ ناگزير سرنوشت همگان را دگرگون میکند.

پيش از گوته ،ولتر ،22شلگل ،23لسينگ ،هردر ،مادام دو اشتال و ...شعر (ادبيات) را زبان

جهانی ناميده بودند .ويالند

24

نيز از ادبيات جهانی که ويژة انسان جهانی است ،سخن گفته

بود .در نگاه گوته ،شعر (ادبيات) راستين ويژة انسان راستين (انسان جهانی) است و بس؛
چراکه فقط او میتواند به ياری آن رستگار شود (مان و ديگران .)43 :9379 ،در اين رويکرد،
سخن ،سخنور و سخندان در ادبيات جهانی به يگانگی میرسند.
 .9گوته
گوته در  28اوت  9741در فرانکفورت ديده به جهان گشود .سخت دلبستة ديدگاه انديشه و

عمل بود .در بيستوپنجمين بهار زندگیاش داستان رنجهای ورتر جوان 25نام و آوازة او را در
سراسر اروپا فراگير کرد .او پيش از مرگش در 9832م به آيندگان و همروزگارانش آموخت
که هر شاهکار ادبی (هنری) تنها بخشی از فرايند پيشرفت است و بس.
919
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گوته را فقط میتوان يکی از پيشگامان فراخوان همگانی برای پيوستن آگاهانه و هدفمند
به ادبيات جهانی دانست .سرشت او آميزهای از همسازی ناسازها بود .او بهراستی اصالحطلبی
انقالبی ،باستانگرايی نوجو ،انديشمندی شاعر و جهانگرايی ميهندوست بود .ناگزير دگرگونی
پيوستة جهان و جهانيان تحول انديشه را نزد او آسان کرده بود.
گوته در بنيان نهادن ديدگاه ادبيات جهانی بيش از هرکس وامدار انديشههای روسو

22

و

هردر است .بهباور روسو ،جهان فقط برپاية يک خواست همگانی میتواند هستی خود را پاس
بدارد .تکتک مردم و کشورهای جهان بايد فزونخواهیهای خود را فراموش کنند و برای
رسيدن به خواست همگانی بکوشند (لوکاچ و ديگران .)985 :9382 ،گوته نيز با پيشنهاد
ادبيات جهانی برآن بود که ادبيات ملی کشورها را از جدايیافکنی و مرزبندیهای خودخواهانه
بازدارد:
خيلی باشکوه است که ما حاال بهواسطة روابط و تعامالت پويا بين فرانسویها،
انگليسیها و آلمانیها ،به جايی رسيدهايم که میتوانيم يکديگر را اصالح کنيم .اين
بزرگترين مزيتی است که از ادبيات جهان بهدست آمده است و همچنان ادامه
خواهد يافت (يوست.)37 :9387 ،
در اين رويکرد ،بزرگترين دستاورد ادبيات جهانی مرززدايی و همکاری به هدف بهبود
است.
هردر يکی از برجستهترين پيشگامان روشنگری ،نقد و نظرية ادبی آلمان بهشمار میرود.
بهاعتقاد او ،مردم هرکشور برپاية ارزشهای ملی خود که ويژة آنهاست ،میتوانند فرهنگ و

تمدن خاص خود را بنيان نهند .ترانههای قومی
است (ولک .)259 /9 :9388 ،هاينه

28

27

او «نخستين جُنگ جامع ادبيات جهانی»

بهدرستی او را از پيشروان ديدگاه ادبيات جهانی

میداند:
هردر همة ابنای بشر را چنگ عظيمی میشمرد که در دست استاد ازل قرار
دارد .در نظر او ،هر قومی يکی از زههای اين چنگ غولآساست که بهنحو خاصی
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کوک شده است و او هماهنگی جهانی زههای گوناگون را دريافته بود (ولک،
.)222 /3 :9381
ملیگرايی و جهانگرايی به دور از تندروی هردر ،گوته را به پيروی از او برانگيخت؛ از
اين رو میگويد« :شعر پديدهای جهانی است و هرچه جالبتر و هيجانانگيزتر باشد،
ويژگیهای ملی را بهتر نشان میدهد» (امينيان طوسی .)15 :2192 ،در اين رويکرد ،ادبيات
بهخودیخود جهانی و ملی است.
بهباور گوته ،فرايند ادبيات جهانی خواهناخواه همه را با خود همراه خواهد کرد .در اين
ميان ،کسانی بيشتر زيان میکنند که ديرتر به آن بپيوندند .در اين رويکرد ،ادبيات جهانی هرگز
جايگزينی برای ادبيات ملی نيست .او دلبستگی به ادبيات قومی و نپيوستن به ادبيات جهانی
را سخت به زيان ادبيات ملی آلمان میدانست.
گوته يکی از راههای پيوستن به ادبيات جهانی را گفتوگو ميان انديشمندان و سخنوران
کشورها و فرهنگها میدانست« :آنجا که دانايان بههم میرسند ،فرزانگی تجلی میيابد»
( .)292 :9312در اين ديدگاه ،پيوند ميان سخنوران هنگامی ستوده است که ماية نوآوری و
شکوفايی آنان شود .عصر گوته روزگار انديشمندان و سخنوران دورانساز بود .او درپی آن بود
که به ياری ادبيات جهانی آنها را بههم پيوند دهد ،به جهانيان بشناساند و کاری کند که صدای
آنها شنيده شود .بنابراين با نظرگاه تاريخی ،اجتماعی و شناختمحور مینويسد:
اگر از ادبياتجهانی ،اروپايی يا عمومی شجاعانه سخن بهميان میآوريم،
بهمعنای آن نيست که بايد ادبيات ملتهای مختلف و آثار آنان را بشناسيم؛ زيرا
چنين آشنايی وجود دارد و در گذشته نيز وجود داشته است و کموبيش ادامه
خواهد يافت .خير! منظورم از اين سخن آن است که اديبان زنده و درحال فعاليت
بايد يکديگر را بشناسند و با حسی از همدلی و عالقه بکوشند بر جوامع تأثير
بگذارند (فيروزآبادی.)18 :9388 ،
نوشتهها و سرودههای پرشمار و گوناگون گوته گواه روشنی بر باور ژرف او به ادبيات
جهانی است .او میگويد« :هميشه هرکسی میخواهد به سليقة خود انتخاب کند .آنجا که
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عرضه فراوان باشد ،هرکس آنچه را که بايستة اوست میيابد؛ و کسی که فراوان برای دهش
دارد ،همهچيز را به همه میدهد» (گوته.)1 :9372 ،
در اين ديدگاه ،فقط ادبيات جهانی توانايی خرسندسازی جهانيان را دارد؛ زيرا سرشار از
ادبيات ملی است .بهباور گوته ،بزرگنمايی و گونهگونی نوشتهها و سرودهها تودة مردم را
خرسند میکند .نخبگان فقط با بزرگمنشی ساختگی خرسند میشوند؛ اما تنها شمار اندکی از
فرهيختگان موجب رضايت سخنوران میشوند (مان و ابوتراب983 :9378 ،ـ .)984گوته از
هيچ کوششی برای راهنمايی تودة مردم فروگذاری نکرد .بهباور او« ،هرگز نمیتوان در يکآن
ازپسِ خرسند کردن دو فرمانروا (دربار و مردم) برآمد؛ ناگزير من مردم را برمیگزينم» (لوز،
 .)347 :9371گوته برآن است که سخنور(ان) و پيامبر(ان) سرشتی يگانه دارند؛ زيرا خداوند
به يکاندازه آنان را از عشق و وحی برخوردار کرده است .آنچه آنان را ازهم تفکيک میکند،
تفاوت در روش و هدف است .پيامبران همة توان خداداده را برای گردآوری مردم جهان زير
پرچم يک باور بهکار میگيرند؛ به همين سبب برآناند که جهانی يکرنگ و يکپارچه بنيان
نهند .اما سخنوران با انديشههای گوناگون و بیکران خود درپی پايهگذاری جهانی رنگارنگ و
بیکران هستند (گوته .)241 :9312 ،در اين رويکرد ،بیگمان خواست گوته از ادبيات جهانی
يکپارچگی جهان بوده است ،نه يکرنگی آن.
پوشيده نيست که خواست گوته از ادبيات جهانی دانش ادبی و پيوند مردم جهان با ابزار
ادبيات بوده است؛ اما آگاهی از انگيزة راستين او چندان آسان نيست .باآنکه گاه ناگزير بود از
کششهای انسانی خود به سود کششهای هنری چشم بپوشد (لوز ،)943 :9371 ،نمیتوان
آرمان او و ديگر انديشمندان و سخنوران همروزگارش را در برتریجويی فرهنگی ،سياسی و
اجتماعی ناديده گرفت.
 .4روشنگري
روشنگری يکی از برجستهترين جنبشهای علمی و فلسفی است که در سدههای هفدهم و
هجدهم در بخشهايی از اروپا گسترش يافت و پرچمدار جهانگرايی شد .بهباور بنيانگذاران
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جنبش ،خرد و دانش يگانهراه رستگاری آدمی است .آنان کارکرد عشق ،احساس و تخيل را
ناديده گرفتند .از اين رو انديشمندانی همچون گوته به رويارويی با برخی از ديدگاههای جنبش
برخاستند .آنان بر اين باور بودند که آدمی برای پرواز (رستگاری) دستکم به دو بال نياز دارد:
خرد و احساس .در روزگاری که آموزههای روشنگری درپی گسترش مرزبندیها (خاور و
باختر ،ملیگرايی و جهانگرايی) بود ،گوته در کنار پذيرش برخی از رويکردهای جنبش
روشنگری به جهانگرايی ،کوشيد تا اندازهای مرزبندیها را ازميان ببرد.
4ـ .9آزادي خواهي
آزادی کليدواژة جنبشهای سدة هجدهم در اروپا بود و هستة بيشتر جنبشهای فرهنگی،
سياسی و اجتماعی بهشمار میرفت .پيام جنبش اين بود که آنچه نزد گروهی ماية رستگاری
است ،میتواند نزد گروهی ديگر موجب گمراهی باشد .جنبش آزادیخواهی بسيار وامدار
جنبش روشنگری است .کارکرد برجستة جنبش آزادیخواهی در پيدايش ديدگاه ادبيات جهانی
در اين است که از آن پس ،انديشمندان و سخنوران بهره بردن از دستاوردها و آگاهی از
ديدگاههای ديگران را نياز راستين و کارويژة خود دانستند.
4ـ .2رمانتيسم
نيمة دوم سدة هجدهم سرآغاز پيدايش جنبش رمانتيسم دربرابر جنبش روشنگری است .اين
جنبش در آغاز ديدگاهی فلسفی بود؛ ولی رفتهرفته هنر ،ادبيات و سياست را نيز فراگرفت.
بهباور پيروان آن ،تنها ادبيات اين توانايی را داشت که از انبوه آواهای ناساز آوايی دلنشين
بسازد و پراکندگیها و ناهمگونیها را يکپارچه و همگون کند .در نگاه آنان ،ادبيات در کانون
هستی جای داشت .از ميان ويژگیهای برجستة جنبش رمانتيسم بيش از هرچيز ،نگاه به شرق،
پرداختن به ادبيات قومی ،ندای جهانگرايی و آرزوی فرمانروايی بر جهان خاستگاه پيدايش
ادبيات جهانی بوده است.
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4ـ .9توفان و پریشاني
همزمان با پيدايش جنبش رمانتيک در اروپا ،گروهی از انديشمندان و سخنوران آلمان گرد
آمدند و بنيانگذار جنبشی شدند که توفان و پريشانی نام گرفت .برجستهترين ويژگیهای اين
جنبش عبارتاند از:
ـ ايستادگی دربرابر برخی از انديشههای جنبش روشنگری؛
ـ ستيز با موج فزونخواهی فراگير فرانسه؛
ـ بازگشت به فرهنگ يونان و روم باستان؛
ـ رجوع به زبان ،ادبيات و فرهنگ کهن آلمان؛
ـ ستايش طبيعت ،نبوغ و ارزشهای فردی ،قومی و ملی.
آنچه در آلمان و اروپا بهنام جنبش توفان و پريشانی پديدار شد ،ريشه در نگرانیهای
ژرف انديشمندان اروپا در سدة هجدهم داشت؛ نگرانیهايی که خاستگاه پيدايش ديدگاههايی
همچون جهانگرايی ،حقوق جهانی ،انسان جهانی و ادبيات جهانی شد.
 .5جنبش ترجمه

پادشاه انگليس آلفرد بزرگ 21دربارة ترجمه و جايگاه آن در گذر روزگار مینويسد:
پس در سير آداب و قوانين جهان انديشه کردم و ديدم روز نخست ،قانون زندگانی
به زبان عبری نوشته شده بود .پس از آن ،يونانيان همة آن قواعد را به زبان يونانی
برگردانند و جز دستورهای مذهبی ،ساير کتب سودمند را نيز به يونانی ترجمه
کردند .رومیها نيز به همين کيفيت بهوسيلة مترجمين دانا ،روز اقتدار خويش
آنهمه را به زبان التينی نگاشتند و ساير ملل مسيحی نيز همين روش را پيروی
نمودند (صورتگر.)89 :9387 ،
از اين رو ترفند «زبان فرانسه زبان التين نوجويان است» نتوانست انديشمندان و سخنوران
آلمان را فريب دهد .آنان افزونبر آفرينش و نوآوری زبانی و ادبی ،دستبهکار ترجمة گسترده
از ديگر زبانها شدند .گوته مینويسد« :سوای تمام توليدات خودمان ،ما با تصرف کامل
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هرآنچه بيگانه به ماست ،توانستهايم به درجة فرهنگی خيلی بااليی برسيم» (کازانووا:9313 ،
 .)319گوته خوب بهياد دارد که فرانکفورت از ديرباز چهارراه تجارت جهانی (اروپا) بوده
است؛ از اينرو مینويسد« :آلمانیها هميشه واسطه بودهاند و منبع احترام و شناخت متقابل»
(همان .)312 ،پس از ترجمة فاوست به زبان فرانسه ،اکرمان میگويد« :او ديگر فاوست را در
متن آلمانیاش دوست نداشت؛ بلکه با احساس خوشی و لذت آن را در زبانی که بوسوئه و
کورنی و راسين بهکار میبردهاند ،تازه گشته و شاداب میيافت» (گوته .)2 :9372 ،بهباور
گوته ،ترجمه «يکی از احترام برانگيزترين و شايستهترين کارها در بازار همگانی تجارت
جهانی است» (کازانووا .)98 :9313 ،پس از آنکه يکی از نمايشنامههايش بهنام

تورکواتوتاسو 31به فرانسه ترجمه شد ،به بررسی بازتاب آن در فرانسه پرداخت .گوته نخستين

بار در ماه مه  9827از ادبيات جهانی سخن گفت« :شخصاً حاضرم به اطالع دوستانم برسانم
که بر اين باور هستم ادبيات جهانی درحال شکلگيری است که در آن ما آلمانیها نقشی
پرافتخار ايفا میکنيم» (امينيان طوسی .)82 :2192 ،سپس در  9ژانوية  9828در نامهای به
کاراليل 39دربارة ترجمة تاسو به انگليسی نوشت:
مايلم نظر شما را راجع به اينکه چقدر اين تاسو میتواند انگليسی باشد؟ بدانم .نظر
شما کمک زيادی به من خواهد کرد؛ چراکه ارتباط متن اصلی با متن ترجمهشده
درحقيقت رابطة کشوری را با کشور ديگر بيان میکند و هرکسی بايد بداند که گذر
ادبيات جهان از مرزهای ملی اهميت زيادی دارد (همان.)13 ،

اکنون پرسش اين است که چرا گوته  52سال (9775ـ9827م) پس از چاپ رنجهای
ورتر جوان و فراگير شدن نام و آوازهاش در اروپا ،يکباره با ترجمة نمايشنامة تاسو به زبان
فرانسه ،از ادبيات جهانی سخن گفت .شايد پاسخ اين باشد که برای پرواز ،افزونبر گسترة
آسمان به دو بال نيرومند نيز نياز است .پيش از آن (ترجمة تاسو) اگرچه سرودهها و نوشتههای
گوته ،شيلر و ديگر شاعران و نويسندگان آلمان خوانندگان فراوانی (گسترة آسمان) داشت،
زبان و ادبيات آلمان (دو بال) بهاندازهای نيرومند نبود که بتواند بار سنگين ادبيات جهانی را
بهدوش بکشد و نه دربرابر ،بلکه در کنار زبان و ادبيات فرانسه و انگليس بايستد .مترجمان
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آلمانی در آغاز بيش از هرچيز در انديشة ترجمه از زبانهای ديگر (انباشت زبانی و ادبی)
بودند تا ترجمه به زبانهای ديگر .کازانووا میگويد« :زبان آلمانی با راهاندازی برنامة عظيم
ترجمة آثار ،خواست مدعی زبان جهانشمول (يعنی زبان ادبی) جديدی بشود» (:9313

 .)313از همين رو گوتسکو مینويسد« :آن چيزهايی به ادبيات جهانی تعلق دارند که ارزش
ترجمه شدن به زبانهای بيگانه را دارد» (ولک .)271 /3 :9381 ،کازانووا نيز دربارة
نويسندگانی که زبان شناختهشدة ادبی ندارند ،میگويد« :شرط پذيرفته شدن در جهان ادبی

ترجمة آثارشان به يکی از زبانهای ادبی مهم است» ( .)921 :9313ترجمه به ديگر زبانها
گام بلندی بود که در آلمان به سختی و کُندی برداشته شد.
 .6ادبيات و فلسفه

پس از پيدايش جنبش روشنگری ،پيوند ميان فلسفه و ادبيات استوارتر شد .بهباور کافمن،32

«فلسفه و ادبيات آلمان ازهم جدا نيستند [و] در کشور گوته ،نفوذ شاعران هميشه بيشتر از

فيلسوفان بوده است» (11 :9387ـ .)911گوته کوشيد با گذر از زبان پيچيدة فلسفه به زبان
سادة ادبيات ،جهانی بهتر از آنچه را که هست ،پی افکند .او برای رهايی از گفتمان پيشين
(ادبيات ملی ،ادبيات اروپايی) گفتمان نوينی (ادبيات جهانی) را بنيان نهاد .نگرانی از اينکه خرد
و دانش سرچشمههای خيال را میخشکانند ،در روزگار گوته تا اندازهای فراگير شده بود.
گسترش فلسفه در آلمان روزگار گوته ،ادبيات را از شکوفايی بازداشته بود .او از زبان فاوست
میگويد« :افسوس! فلسفه ،حقوق ،طب ،و تو نيز الهيات ماللآور! [ ]...شما را من با شور و
شکيبايی ،به حد اکمل آموختهام [ ]...از همين روست که از هرگونه شادی محروم گشتهام»
(گوته .)92 :9372 ،بنابراين رويکرد گوته به خرد و دانش نيز شاعرانه بود (کافمن:9385 ،

 .)18بهباور او ،تنها تا جايی میتوان به خرد و دانش دل سپرد که مردم را از احساسات نيک

بازندارند .ناگزير از زبان مفيستوفلس به گريز از فلسفه و پناه بردن به احساس سفارش میکند:
تو اگر شش اسب داشته باشی ،مگر زورشان زور تو نيست؟ سوارشان که میشوی،
تو! يک انسان معمولی! چنانی که انگار بيستوچهار پا داری .زود حسهايت را
آسوده بگذار! و با آنها راه بيفت! و در دنيا بگرد! به تو بگويم :آدم خوشگذرانی
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که فلسفه میبافد ،چارپايی است که جن در يک خلنگزار خشک دايرهوار
میچرخاندش ،و حال آنکه گرداگرد آنجا چمنزار سبز زيبايی گسترده است (گوته،
.)47 :9372

گوته در ستيز با ديدگاه کانت که جهان را دو بخش رو در رو (خاور و باختر) خوانده بود،

چنين سرود« :خاور و باختر ،شمال و جنوب زير دستان صلح دادارند» (آبادی .)4 :2197 ،او

زنگ هشدار را دربرابر مرزبندیهای فلسفه بهصدا درآورد و يکی از پرچمداران جهانگرايی در
آلمان شد .اين رويکرد بیگمان ارجمندترين آرمان ادبيات جهانی بهشمار میرود.
 .7بازار جهاني
ادبيات و سرمايهداری سدة نوزدهم بخش بزرگی از پيشرفت خود را وامدار جادوی خيال
است .بهره بردن از فرهنگ در جايگاه کااليی تجاری ،در پيوند خيالپردازیهای شاعرانه با
سرمايهداری نوپا ريشه داشت .سرمايهداری در سنگر فرهنگ پناه گرفت و وانمود کرد درپی
رستگاری (بهبود زندگی) مردم جهان است .فرهنگ نيز پذيرفت همچون ديگر کاالها دادوستد

شود و به انباشت سرمايه ياری رساند .گوته گروه واژة بازار جهانی ادبيات را از بودمر 33وام

گرفت .بودمر خود را بازرگانی میدانست که توانسته بود با ابزار ترجمه ،فرهنگهای گوناگون
کشورهای اروپايی را به بهترين شيوه به يکديگر بشناساند (ولک .)214 /9 :9388 ،در اين
رويکرد ،ادبيات سرمايهای معنوی است و بهشدت نيازمند بازاری برای ديده شدن ،خوانده
شدن ،پسنديده شدن و ...است .از اين رو ادبيات ناگزير است از همة سازوکارهای پذيرفتهشده
در بازار جهانی سرمايه پيروی کند .بهباور گوته ،بازار ادبيات جهانی «بازاری است که در آن
همة ملل کاالهای خود را عرضه میکنند» و به «تجارت ايده در ميان ملل» میپردازند؛ تجارتی
که او آن را «تجارت معنوی جهانی» مینامد (کازانووا97 :9313 ،ـ .)98در اين ديدگاه
يگانهراه برتری ،شکوه و ماندگاری ادبيات ملی ،پيوستن به بازار جهانی ادبيات است .گوته
آشکارا خواهان برتری زبان آلمانی در بازار جهانی ادبيات است« :هرکس که آلمانی بداند و ياد
بگيرد ،در بازاری بهسر میبرد که همة ملتها توليداتشان را عرضه میکنند .چنين کسی حکم
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مترجم را دارد ،حتی وقتی پولی به جيب میزند» (پوچنر .)2 :9318 ،در اين رويکرد ،جايگاه
ترجمه به زبان آلمانی همچنان برجسته است.
 .8بازتاب دیدگاه ادبيات جهاني
دگرگونی ديدگاه گوته دربارة ادبيات جهانی ،از آغاز (9827ـ9832م) تا به امروز ،ماية
برداشتهای گوناگون انديشمندان و ادبپژوهان شده است؛ چراکه هرگاه دادهها با ديدگاهی
همخوانی ندارد ،ديدگاه دگرگون میشود .در نظر کاراليل ،ادبيات جهانی «تبادل ادبی آزاد با
ملتهای ديگر است .از صحنه خارج کردن تکتک ملتها نيست» (ولک.)944 /3 :9381 ،
مارکس و انگلس 34در منشور کومونيسم 35مینويسند« :آفريدههای معنوی يک ملت به همگان
تعلق يافته است .کوتهبينی و کوتهنظری ملی هرچه بيشتر ناممکن میشود و از بههم پيوستن
ادبيات محلی و ملی متعدد ادبيات جهانی شکل میگيرد» (ريکور و ديگران.)14 :9383 ،
ولک میگويد خواست گوته از ادبيات جهانی پيوند انديشمندان و سخنوران جهان از راه
وامدهی و وامگيری بوده است .وی يکپارچگی ادبيات ملتهای گوناگون را آرمان دلخواه
ادبيات جهانی میداند (ولک .)283 /9 :9388 ،جهانبگلو ( )383 :9383کارکرد بنيادی
ادبيات جهانی را از نگاه گوته ،بهره بردن از فرهنگ بشری و افزودن آن به روح قومی خود
میداند و برآن است که گوته پيشروِ گاندی در گشودن پنجرهها (نه دروازهها) بهسوی فرهنگ
جهانی است .او با ستايش اين سخن گاندی که میگويد« :من میخواهم خانهای داشته باشم با
پنجرههايی رو به فرهنگهای مختلف تا نسيم آن فرهنگها به درون خانة من بوزد ،ولی
نمیخواهم که توفان بيايد و خانة مرا از جای بکند» (همان ،)387 ،راهکار گاندی را به
ديگران نيز پيشنهاد میکند .بهنظر مورتی ،انگيزة برتریجويی يکی از ويژگیهای برجستة
ادبيات جهانی است:
ادبيات جهان بهراستی يک سامانه است ،اما سامانهای از تغييرات؛ سامانه يکی بود
اما يکسان نبود .فشار مرکز انگليسی ـ فرانسوی در تالش بود که آن را يکسان کند
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فصلنامة پژوهشهاي ادبيات تطبيقي

[ ]...مشاهده میکنيد که چطور مطالعة ادبيات جهان ،الجرم مطالعة تالش برای
استيالی نمادين در جهان هم هست (.)2 :9312
يوست با پرداختن به ديدگاهی که ادبيات جهانی را با ادبيات تطبيقی يکسان میشمارد،
میگويد« :ادبيات جهان و ادبيات تطبيقی دو مضمون هممعنا نيستند .درواقع ادبيات جهان
پيشنياز ادبيات تطبيقی است و مواد خام مورد نياز پژوهشگر ادبيات تطبيقی را دراختيار او
قرار میدهد» (.)38 :9387
 .1نتيجه
ادبيات جهانی به جهان ،مردم جهان ،آرمانها ،ارزشها ،غمها و شادیهای آنان در گذر زمان
میپردازد .بیگمان هرآنچه در جايگاه ادبيات جهانی نام و آوازهای بهدست میآورد ،هميشه و
برای همگان بهترين گزينه نيست .يک يا چند تن و يا يک يا چند کشور بهتنهايی توانايی و
شايستگی آفرينش آن را ندارند .کارآمدترين ابزار شناخت خود از نگاه ديگران ،شناساندن خود
به ديگران و شناخت ديگران از زبان خودشان است .برايند تقسيم کار سخنوران جهان در
گسترة زمان است .وامدار هيچ کشور ،فرهنگ ،نژاد ،زبان و ...نيست .بهآسانی با فرهنگ ديگر
کشورها همراه میشود و فرهنگهای ديگر را با خود همراه میکند .بههيچروی فهرستی از
بدهکاریها و بستانکاریهای سخنوران کشورها نيست .با ادبيات ملی سر ستيز ندارد .دين
نوينی نيست که همگان ناگزير از پيروی آن باشند .دمبهدم دگرگون میشود و چارچوبی ايستا
و روشی پايدار برای پيروی ديگران بهدست نمیدهد.
پينوشتها
1. Johann Wolfgang von Goethe
2. world literature
3. West-Östlicher Divan
4. Faust
5. life of Goethe
6. Fronçois Jost
7. Franco Moretti
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8. John Boynton Priestly
9. Pléiade
10. Joachim du Bellay
11. Gotthold Ephraim Lessing
12. Adam Heinrich Müller
13. William Hazlitt
14. Johann Gottfried Herder
15. Friedrich der Große
16. Wolfgang Menzel
17. Thomas Mann
18. Johann Gottlieb Fichte
19. Giuseppe Mazzini
20. Madame de Staël
21. Henry Wadsworth Longfellow
22. Voltaire (François Marie Arouet)
23. Karl Wilhelm Friedrich Schlegel
24. Christoph Martin Wieland
25. The Sorrows of Young Werther
26. Jean-Jacques Rousseau
27. Folk SongsVolkslieder
28. Christian Johann Heinrich Heine
29. Alfred the Great
30. Torquato Tasso
31. Thomas Carlyle
32. Walter Arnold kaufmann
33. Johann Jakob Bodmer
34. Karl Heinrich Marx & Friedrich Engels
35. Manifest der Kommunistischen Partei

منابع
.)FAZ(  روزنامة فرانکفورتر آلگماينه.» «ترجمة آموزش رواداری از گلستان.)2197(  اسکندر،ـ آبادی

.https://p.dw.com/p/2c1Kv
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.ققنوس
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 فصلنامة.» «گزارشی از انجمن ادبيات جهانی و مؤسسة ادبيات جهانی.)2192(  امير،ـ امينيان طوسی
.912ـ89 صص.9 ش.9 د.هنر و زبان
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ـ پريستلی ،جان بوينتن ( .)9387سيری در ادبيات غرب .ترجمة ابراهيم يونسی .چ .4تهران :اميرکبير.
ـ پل ريکور و ديگران ( .)9383مبانی نظری مدرنيسم (مجموعهمقاالت) .تهران :سازمان چاپ و
انتشارات.
ـ پوچنر ،مارتين (« .)9318کتابخوانهای جهان متحد شويد» .ترجمة افسانه دادگر .وبگاه آسو.
ـ جهانبگلو ،رامين (« .)9383جهانی بودن يا جهانی شدن» .مجلس و پژوهش (مجلس و راهبرد).
ش .43صص371ـ.318
ـ صورتگر ،لطفعلی ( .)9387تاريخ ادبيات انگليس .چ .3تهران :اميرکبير.

ـ فيروزآبادی ،سيدسعيد (« .)9388گوته و مفهوم ادبيات جهانی و ادبيات تطبيقی» .مطالعات ادبيات
تطبيقی .س .3ش .92صص19ـ.914
ـ کازانووا ،پاسکال ( .)9313جمهوری جهانی ادبيات .ترجمة شاپور اعتماد .چ .2تهران :نشر مرکز.
ـ کافمن ،والتر آرنولد (  .)9387کشف ذهن (گوته ،کانت ،هگل) .ترجمة ابوتراب سهراب و فريدالدين
رادمهر .چ .2تهران :نشرچشمه
ـ لوکاچ ،گئورک و ديگران ( .)9382رمانتيسم (مجموعهمقاالت) .چ .2تهران :سازمان چاپ و
انتشارات.
ـ گوته ،يوهان ولفگانگ فون ( .)9372فاوست .ترجمة م.ا .بهآذين .تهران :نيلوفر.
ـ ـــــــــــــــــــــــــ ( .)9312ديوان غربی ـ شرقی .ترجمة محمود حدادی .چ .2تهران :بنگاه
ترجمه و نشر کتاب پارسه.
ـ لوز ،جرج هنری ( .)9371زندگی گوته .ترجمة ساسان اطهرینژاد .چ .3تهران :شرکت توسعة
کتابخانههای ايران.
ـ ماتيل ،الکساندر ( .)9383دايرةالمعارف ناسيوناليسم .سرپرستان ترجمه کامران فانی و محبوبه مهاجر.
2ج .تهران :کتابخانة تخصصی وزارت امور خارجه.
ـ مان ،توماس و ديگران (« .)9379گوته انسانی برای تمام جهان» .ترجمة محمد پوينده .پيام يونسکو.
س .25ش .289صص42ـ.44
ـ مان ،توماس و سهراب ابوتراب (« .)9378گوته آفريدگار سخن» .هنر و معماری :زيباشناخت .ش.9
صص973ـ.914
ـ مورتی ،فرانکو (« .)۶۹۳۱تأمالتی در ادبيات جهان» .ترجمة اميد آزادی بوگر .فصلنامة مترجم .ش.22
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ـ ولک ،رنه ( .)9388تاريخ نقد جديد .ترجمة سعيد ارباب شيرانی8 .ج .ج .9چ .3تهران :نيلوفر.
ـ ـــــــــ ( .)9388تاريخ نقد جديد .ترجمة سعيد ارباب شيرانی8 .ج .ج .2چ .3تهران :نيلوفر
ـ ـــــــــ ( .)9381تاريخ نقد جديد .ترجمة سعيد ارباب شيرانی8 .ج .ج .3چ .3تهران :نيلوفر.
ـ ـــــــــ ( )9388تاريخ نقد جديد .ترجمة سعيد ارباب شيرانی8 .ج .ج .7چ .9تهران :نيلوفر.
ـ يوست ،فرانسوا (« .)9387مفهوم ادبيات جهان» .ترجمة عليرضا انوشيروانی .مطالعات ادبيات تطبيقی.
ش .5صص33ـ.48
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