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چکيده
پذيرش ادبیات بیگانه در ادبیات خودي که در ايدۀ ادبیات جهاني تثبیت و با ادبیات تطبیقي
ابعاد گستردهاي يافته است ،ميتواند نقشي سترگ در تعامل فرهنگي ملتها ايفا کند .گرچه دو
جنگ مخرب جهاني اول و دوم در قرن بیستم و پديدۀ شوم "ترامپیسم" در قرن بیستويکم
که هر سه در ارتباط مستقیم با ناسیونالیسم افراطي قرار دارند ،صفحات تاريکي را در تاريخ
بشري رقم زدهاند ،اما از اهمیت تحقق آرمان "تعامل فرهنگي ملل" در نزد انديشمندان و ادباي
جهان هرگز کاسته نشد .اوجگیري جنبشهاي ناسیونالیستي در اوايل قرن بیستويکم که با
"ترامپیسیم" به بحراني عظیم در جامعۀ بشري مبدل شده است ،بار ديگر نقش مهم ايدۀ ادبیات
جهاني و ادبیات تطبیقي در جهان امروزي را هويدا ساخته است .جستار ذيل در صدد پاسخ به
اين سؤال است که چگونه ميتوان با ابزار ادبیات به تعامل فرهنگي دست يافته و اين تعامل را
به تمامي حوزههاي سیاسي ،اجتماعي و اقتصادي در جهان امروزي بسط داد.
واژگان کليدی :ادبیات جهاني ،ادبیات تطبیقي ،ادبیات ملي ،ادبیات بیگانه ،ترامپیسم،
ناسیونالیسم ،تعامل فرهنگي
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 -0مقدمه
اوجگیري دوبارۀ جنبشهاي ناسیونالیستي افراطي در اوايل قرن بیستويکم که با به قدرت
رسیدن دونالد ترامپ در اياالت متحدۀ آمريکا و شکلگیري پديدۀ شوم ترامپیسم به بحراني
عظیم در جامعۀ بشري مبدل شده است ،بار ديگر اهمیت ايدۀ ادبیات جهاني و ادبیات تطبیقي
را براي نیل به تعامل در حوزههاي فرهنگي ،سیاسي ،اجتماعي و اقتصادي در جهان امروزي بر
همگان آشکار ساخته است.

مفهوم "ادبیات جهاني" 4در زبان آلماني معموال در دو معنا بهکار برده ميشود ،در معناي اعم
(بعد کمي) و در معناي اخص (بعد کیفي) .در حالي که ادبیات جهاني در معناي اعم به همۀ
ادبیات موجود در سطح جهان (ادبیات جهان) اطالق ميشود ،ادبیات جهاني در معناي اخص
در نقطۀ مقابل ادبیات ملي قرار گرفته و ابعادي فرامرزي داشته و به عنوان ادبیاتي معرفي شده
است که در آن نگرش گشودن دروازههاي ادبیات خودي به روي ادبیات بیگانه و کشورهاي
مختلف جهان حاکم بوده ،نگاه ملي و ديدگاه قومي و ناسیونالیستي نسبت به ادبیات ملي جاي
خود را به ادبیات فراملي و جهانشمول در گسترۀ ادبیات ملل مختلف داده و میل به استفادۀ
متقابل از ظرفیتها ،امکانات و توانمنديهاي موجود در فرهنگ و ادب ملل مختلف جهان ،با
زبانها و فرهنگهاي متفاوت جلوهگر شده است .دقیقا همین تفکر به ادبیات تطبیقي 8انتقال
يافته است که با بررسي ارتباطات بین ادبیات موجود در جهان ،در راستاي تعامل میان ادبیات
ملل گام برميدارد.

__________________________________________________________________________
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Weltliteratur
با آن که از ديد بسیاري از منت قدين ادبي ،فرانسه خاستگاه ادبیات تطبیقي در جهان است ،اما از نقش گوته به

عنوان پرچمدار ايدۀ ادبیات جهاني در تکوين ادبیات تطبیقي (حداقل در کشورهاي آلمانيزبان) نیز نبايد غافل
شد .در ضمن هدف اين اثر به هیچ وجه واکاوي مفهوم ادبیات تطبیقي و بررسي مکتبهاي مختلف مربوط به
ادبیات تطبیقي (چون فرانسوي و آمريکايي) نیست .هدف اين است که با بررسي ايدۀ ادبیات جهاني و نقش آن
در شکلگیري ادبیات تطبیقي ،جنبههاي مختلف تأثیر ادبیات بر تعامل فرهنگي ،سیاسي ،اجتماعي و اقتصادي در
صحنۀ بینالملل روشن شود.
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گرچه (ايدۀ) ادبیات جهاني که تقريبا همزمان با گرايش متفکران ،ادبا و شاعران آلمانيزبان بهه
فرهنگ و ادب شرق شکل گرفته 4و باب پژوهشهاي ادبیات تطبیقي در کشورهاي آلمانيزبهان
را گشوده است ،در وهلۀ نخست با هدف تعامل فرهنگهي در سهطح بهینالملهل دنبهال شهده و
بنابراين از ابعاد فرهنگي و ادبي برخوردار است ،اما واکاوي مفههوم ادبیهات جههاني و جايگهاه
تفکر ادبیات جهاني در تاريخ ادبیات آلمان نشان از آن دارد که به آن بايد فراتر از ابعاد فرهنگي
و ادبي نگريسته و آن را از جنبههاي سیاسي ،اجتماعي و اقتصادي نیز مهورد بررسهي قهرار داد.
سیر تحول ادبیات تطبیقي نیز که در ارتباط مستقیم با ايدۀ ادبیات جهاني قرار دارد ،حاکي از آن
است که چگونه ميتوان با ادبیات بستر مناسبي را براي تعامل فرهنگي در صحنۀ بینالملل رقهم
زده و از ظرفیتهاي موجود در ادبیات بیگانه در راستاي غناي ادبیات ملي سود جسته و تفکهر
ناسیونالیسم افراطي را از ادبیات ملي زدود.
جستار ذيل به دنبال آن است نقش ايهدۀ ادبیهات جههاني و تفکهر ادبیهات تطبیقهي را از ابعهاد
فرهنگي ،سیاسهي و اجتمهاعي مهورد مداقهه قهرار داده و ضهرورت و اهمیهت آن را در تعامهل
فرهنگي ملل که امروزه با پديدۀ شوم "ترامپیسم" تراژدي يکجانبهگرايي را تجربه ميکند ،تبیین
کند .براي نیل به اهداف اين اثر در کنار بررسي ديدگاههاي سردمداران و رهروان ايهدۀ ادبیهات
جهاني ،جنبههاي مختلف فرهنگي ،سیاسي ،اجتماعي و اقتصادي ايهن ايهده مهورد توجهه قهرار
گرفته است.
در سالیان گذشته با توجه به نقش ادبیات جهاني و ادبیات تطبیقي در تعامل فرهنگي در صحنۀ
بین الملل آثاري چند منتشر شده که از جمله ميتوان به اثهر پتهر گوسهن  8بها عنهوان ادبیهات
جهاني ،مدلهاي درک تراملیتي ادبیات در قرن نوزدهم ،)8944( 1آثار ديتر المپینگ 1با عنهاوين
ايدۀ ادبیات جهاني ،فرايافت گوته و تحول آن )4044( 8و ادبیات بینالملل )8941( 6و نیهز اثهر
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گرايش فکري به شرق و نگاه فراملي و فراقومي به ادبیات موجود در جهان در برخي از کشورهاي اروپايي،

بهويژه فرانسه (به عنوان سردمدار نهضت گرايش به شرق) سالها قبل از طرح (ايدۀ) ادبیات جهاني در آلمان آغاز
شده بود.
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Peter Goßens
Weltliteratur. Modelle transnationaler Literaturwahrnehmung im 20. Jahrhundert
4
Dieter Lamping
5
Die Idee der Weltliteratur. Ein Konzept Goethes und seine Karriere
6
Internationale Literatur
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محمدحسین حدادي با عنوان جايگاه فرهنهگ و ادب ايهران در ايهدۀ ادبیهات جههاني گوتهه و
روکرت ( )8940اشاره کرد.

 -6بحث و بررسي
فريت اشتريش در اثر خود با عنوان گوته و ادبیات جهاني ،تعريفي از ادبیات جهاني ارائه داده
است که گرچه به مؤلفۀ تعامل فرهنگي و ادبي اديبان و انديشمندان در صحنۀ بینالملهل اشهاره
دارد ،اما آن را ميتوان به عنوان يك ايده ،مدل و حداقل تفکر به تمهامي حهوزهههاي سیاسهي،
اجتماعي و اقتصادي بسط داده و با تحقق آن بستري مناسب براي نزديکي ملل مختلهف جههان
با وجود تفاوتهاي زباني ،ملي ،قومي ،نژادي ديني و  ....فراهم کرد:
ادبیات جهاني :ادبیات جهاني فضاي فکريست که در آن ملتها با صهداي شهعرا
و نويسندگان خود دگر نهفقط با خود و از خود ،بل با يکديگر سخن ميگوينهد.
ادبیات جهاني گفتوگوي بین ملتها ،مشهارکت فکهري فهيمهابین ،داد و سهتد
انباشت هاي فکري ،حمايت و تکامل متقابل در عرصۀ تفکهر اسهت ( ،4082ص
.)42
تعريف اشتريش کنه مفهوم ادبیات جهاني به معناي اخص (ايدۀ ادبیات جهاني) را نشهانه رفتهه
است :مراودات فکري ادبا و انديشمندان جهان براي نزديکهي هرچهه بیشهتر ملهتهها در ابعهاد
فرهنگي ،اجتماعي و حتي سیاسي و اقتصادي ،تفکري که ادبیات خهودي را فراتهر از مرزههاي
ملي و قومي ،به حلقۀ ناب ادبیات جهاني پیوند داده و در جستجوي اشتراکات فرهنگي و ادبهي
بین ملل مختلف جهان است .بر پايۀ اين تعريف ،تحقق ادبیات جهاني را بايهد در محهور ورود
ادبیات ملي کشورها و ملل جهان (با فرهنگها ،زبانها ،دينها ،نژادها ،قومیتها و ملیهتههاي
مختلف) به عرصۀ بینالملل جستجو کرد .ورود ادبیات ملي به عرصهۀ بهینالملهل و اسهتفاده از
ظرفیتها ،امکانات و توانمنديهاي متقابل (تأثیرگذاري بر و تأثیرپهذيري از ادبیهات جههان) و
نگاه آمیخته به احترام و تکريم به تمامي ادبیات موجود در جهان ،تعامهل فرهنگهي ،اجتمهاعي،
سیاسي و اقتصادي بین ملل و کشورهاي مختلف جههان را رقهم زده و بهه عنهوان يهك نقطهۀ
اشتراک فکري ،عامل نزديکي هرچه بیشتر آنها خواهد شد.
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اگر ادبیات ملي به ادبیاتي تلقي شود که در خدمت زبان و فرهنگ خاصهي بهوده و روح ملهي،
قومي و ناسیونالیستي بر آن حاکم باشد 4،چنین ادبیاتي فقط در صورتي به حلقهۀ نهاب ادبیهات
ادبیات جهاني پیوند خهورده و ايهدۀ ادبیهات جههاني را تحقهق خواههد بخشهید کهه از قلمهرو
جغرافیايي خارج شده و با بسترسازي الزم براي پژوهشهاي ادبیات تطبیقهي در خهدمت ملهل
مختلف جهان و تعامل فرهنگي آنان قرار گیرد.
میل به جستوجو در افق هاي دوردست و فرهنگ و ادب بیگانه و تکريم و احترام و پهذيرش
آن در ادبیات خودي در کشورهاي آلمانيزبان به طور جدي در دورۀ ادبهي "روشهنگري" 8بهه
دلیل ماهیت "جهانوطني" 1اين مکتب دنبال شهده اسهت .در ايهن دوره ،مرزههاي ملهي نقهش
چندان مهمي ندارند و بحث تسامح بدون توجه به محدوديتهاي جغرافیايي ،سیاسهي و دينهي
جايگاهي خاص دارد (تفضلي  ،8992ص  .)81در اين میان ،بهويژه بايهد بهه گوتهولهد افهرائیم
لسینگ 1اشاره کرد که در اثر خود ناتان فرزانه که در تاريخ ادبیات آلمان بههعنهوان اثهر نمهادين
مکتب روشنگري و نمونهاي از حاکمیت عقل ديني بر جهزمانديشهي دينهي شهناخته مهيشهود،
__________________________________________________________________________

1ديتر المپینگ در کتاب خود با عنوان ادبیات بینالملل ( )8941معتقد است که اگر ادبیات ملي را که از نیمۀ دوم

قرن هجدهم (و در زمان گوته) تا تقريبا اواخر قرن نوزدهم به معناي نگارش آثاري به زبان مادري (آلماني يا هر
زبان ديگري) ،توسط نويسندگان آن زبان و در باب ويژگيهاي فرهنگي ،اجتماعي و سیاسي ملتي که به آن زبان
سخن ميگويد بدانیم ،بايد اذعان داشت که امروزه ادبیات ملي بهعنوان پديدهاي متضاد با ادبیات جهاني هويت
خود را از دست داده است ،زيرا امروزه تقريبا در همۀ فرهنگها و کشورها شاهد اين هستیم که بسیاري از
نويسندگان بیش از پیش به زبانهايي به جز زبان مادري خود آثاري به رشتۀ تحرير درميآورند؛ مثال بايد از
ادبیات مهاجرين ( )Migrantenliteraturياد کرد که نويسندگان آن آثاري خلق کردهاند که بینافرهنگي
( )interkulturellبوده و با عنوان ادبیات بینافرهنگي ( )interkulturelle Literaturنمادي بینالمللي به
ادبیات دادهاند .المپینگ به همین دلیل بر اين باور است که عصر تقابل ادبیات جهاني ،آنگونه که مدنظر گوته و
ساير پیشروان و رهروان اين ايده بوده است ،با ادبیات ملي ( )Nationaliteraturبه پايان رسیده و بايد از نوعي
بینالمللي کردن ادبیات (  )Internationalisierung der Literaturيا ادبیات بینالملل ( internationale
 )Literaturسخن گفت.
) 1720-1785حدود( Aufklärung
Kosmopolitismus
Gotthold Ephraim Lessing
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موضوع تعامل بین افراد با اديان مختلف را با نگرش خود به بحهث "تسهامح دينهي" (رواداري
ديني ،مداراي ديني) مورد توجه قرار داده است.
لسینگ با ناتان فرزانه و انتخاب مضموني شرقي از دوران جنگهاي صلیبي ،اثهري مانهدگار در
حوزۀ تفکر ادبیات جهاني و تعامل فرهنگي و ديني ملل مختلهف جههان مطهرح کهرد (رئیسهي
 ،)20 ،4108جهانبینياي که اهمیت آن در سدهههاي بعهدي بهه دلیهل تفکهرات نژادپرسهتي و
يهودسههتیزي حههاکم در حههزب ناسههیونالسوسیالیسههم (در دوران حاکمیههت هیتلههر در آلمههان) و
ديدگاههاي نژادپرستانۀ حاکم در ترامپیسم (در دوران حاکمیت ترامپ در آمريکا) بیش از پهیش
احساس شد .لسینگ با نمايشنامۀ جسورانۀ ناتان فرزانه نه فقط اين پیهام را داد کهه ارزش يهك
انسان را نبايد در اعتقاد ديني او ديد ،بلکه پها را از مرزهها و زمهانهها فراتهر گذاشهت و بهراي
آيندگان اين آموزه را به ارمغان گذاشت که با رفتار و عمل عقالني ميتوان به رغم تفاوتههاي
ديني ،ملي ،نژادي ،قومي و زباني به تعامل در تمامي حوزههاي فرهنگهي ،سهیاس ،اجتمهاعي و
اقتصادي دست يافت.
اگر لسینگ با مطرح کردن بحث "تسامح ديني" در مسیر ايهدۀ ادبیهات جههاني حرکهت کهرده
است ،اما از يوهان گوتفريد هردر 4بايد به عنوان اولین شخصیت ادبي آلمانيزبان نام برد که در
اواخر قرن هجدهم با دعوت از ادبا و متفکران آلمانيزبهان بهه شهرکت در گهرايش فکهري بهه
ادبیات بیگانه و پذيرش آن در ادبیات خودي به ادبیهات جههاني در معنهاي اخهص آن هويهت
بخشیده است.
آن چه تفکر هردر را همسو با ايدۀ ادبیات جهاني کرده است ،اين است که بايد ادبیهات بیگانهه
را مورد احترام قرار داده و از توانمنديها ،ظرفیتها و امکانات موجهود در آن سهود جسهت (
بیروس  ،4008ص  .)1استقبال او از فرهنگ و ادب بیگانه در ادبیات خودي و تکريم آن که در
قرون بعدي بستري مناسب براي پژوهشهاي ادبیات تطبیقي فراهم کرد ،بها ايهن ههدف دنبهال
شده بود که حداقل در نزد ادبا و متفکرين جهان میل به تعامل ،تفاهم و تبادل فکري و فرهنگي
را تقويت بخشد .اين تفکر را بهويژه ميتوان در اثر وي با عنهوان ژورنهال سهفر مهن)4260( 8
مشاهده کرد که اثري نمادين در تکريم ادبیات بیگانه و اساسا هر آنچه در فرهنگ و ادب آلمان
و غرب غريب است ،قلمداد ميشود.
__________________________________________________________________________

Johann Gottfried von Herder
Journal meiner Reise
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به دنبال هردر ،يك نويسندۀ ديگر آلمانيزبان ،با نام کريستف مارتین ويلند 4نیز در جهت تفکر
ادبیات جهاني حرکت کرده است .او گرچه موضعگیري خاصي در زمینۀ چگونگي مماشات بها
فرهنگ و ادب بیگانه و ورود آن به فرهنگ و ادب آلمان نداشته است ،اما در سهال  4222و در
جلد شمارۀ هفت مجلۀ تويچه مرکور( 8که خود آن را منتشر ميکرد) از مفههوم "جههانوطهن"
("جهانبین") ياد کرده 1که به دلیل آن که بر جايگاه فرد در جامعۀ جهاني تأکید دارد ،در حیطۀ
تفکر ادبیات جهاني در معناي اخص قرار ميگیهرد .در اوايهل قهرن نهوزدهم کهه جنهبشههاي
ناسیونالیستي در آلمان نضج گرفته و در دوران حاکمیت ناسیونال سوسیالیسم و با جنگ جهاني
دوم و سپ در اوايل قرن بیست و يکم در شکل جديدي با عنوان "ترامپیسهم" بهه نقطهۀ اوج
خود رسیدند ،هماره مفهوم "جهانوطن" که با مفهوم "شهروند جهاني" 1نیهز جهايگزين شهده
است ،به عنوان قطب مقابل "ناسیونالیست" مورد توجه قرار گرفته است.
در کنار لسینگ ،هردر و ويلند ،نقش گوته در تکريم ادبیهات بیگانهه و پهذيرش آن در ادبیهات
خودي و تحول ايدۀ ادبیات جهاني انکارناپذير است .گوته از ديد بسیاري از منتقدين آلماني به
عنوان پدر گفتوگو و تعامل فرهنگي در سطح بینالملل و سردمدار و بنیانگهذار ايهدۀ ادبیهات
جهاني معرفي شده و نگاه او به ادبیات جههان بهراي بسهیاري از ادبهاي آلمهانيزبهان سرمشهق
پژوهشهاي ادبیات تطبیقي شده است.
يکي از اولین مصاديق صريح کاربرد ادبیات جهاني در معناي اخص (بعهد کیفهي) و تقابهل آن

بهعنوان يك ايده در برابر ادبیات ملي ،در گفتوگوي گوته با يوهان پتر اکرمان 8در سهيويکهم
ژانويۀ سال  4282رقم خورده که براي بسیاري نقطه عطهف تفکهرات گوتهه در زمینهۀ ادبیهات
جهاني است .گوته در اين گفتوگو با فراخوان ديگر ادبا و انديشهمندان جههان بهه شهرکت در
کارزار ادبیات جهاني ،به مفهوم ادبیات جهاني "ابعادي گستردهتر" و در حد يك ايده بخشهیده
__________________________________________________________________________
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Christoph Martin Wieland
Der Teutsche Mercur. Nr. 7. 1778. S. 11
1ويلند از واژۀ ( Kosmopolitدر معناي جهانوطن يا جهانبین) استفاده کرده است ،اما اين واژۀ توسط برخي از
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منتقدان در عناوين  Weltmenschو ( Weltmannدر معناي انسان جهاني) نیز بهکار برده شده است.
واژۀ ( Kosmopolitismusجهان وطني) که در ايدۀ ادبیات جهاني گوته نقش بسیار مهمي ايفا ميکند ،ميتواند
برخاسته از همین ديدگاه ويلند (انساني جهاني با تفکري جهاني) باشد.
Weltbürger
Johann Peter Eckermann
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است .در بخشي از اين گفتوگو که براي اولین بار در مجلۀ هنهر و دورۀ کههن( 4گوتهه خهود
ناشر اين مجله بود) به چاپ رسیده ،آمده است (در :بیروس  ،4008ص :)1
بیش از پیش متوجه اين نکته ميشوم [ ]...که شعر میراث مشترک بشريسهت
و در هر نقطهاي و هر زماني و در صدها و صدها انسان جلوهگر شده اسهت
[ .]...از اين رو ،با رغبت در میان ملل بیگانهه سهیر کهرده و بهه ديگهران نیهز
توصیه مي کنم که سهم خويش را در اين راه ادا کنند .ادبیهات ملهي در حهال
حاضر حرف زيادي براي گفتن ندارد .عصهر ادبیهات جههاني فهرا رسهیده و
اکنون هر ک بايد براي سرعت بخشیدن به آن سهم خويش را ادا کند.
گوته در سخنان خود با تقابل ادبیات جهاني و ادبیات ملي به اسهتقبال ادبیهاتي جههانشهمول و
فراتههر از مرزهههاي جغرافیههايي رفتههه اسههت ،ادبیههاتي کههه در آن روح فراملههي ،فراقههومي و
فراناسیونالیستي حاکم بوده ،دروازههاي ادبیات ملي به روي ادبیهات ديگهر کشهورها و ملهل بها
رغبت گشوده شده و تالش براي تبادل ،تفاهم و تعامل فکهري و فرهنگهي بهین ملهل مختلهف
جهان صورت ميگیرد .کالم گوته و هدف او از طرح (ايدۀ) ادبیهات جههاني ،بسترسهازي الزم
براي نزديکي ملل در جهت شناخت ادبیات جهاني است ،ادبیهاتي کهه حهد و مهرز جغرافیهايي
نداشته باشد ،متعلق به کشور و ملت خاصي نباشد ،در دسترس همۀ مردم جههان قهرار گیهرد و
اين تفکر به ديگر حوزهها نیز (به ويژه سیاسي ،اجتماعي و اقتصادي) تسهري يابهد :ادبیهات بهه
عنوان ابزار نزديکي ملل جهان.
با وجود جاري شدن دير هنگام مفهوم ادبیات جهاني (سال  )4282توسط گوته ،شکي در ايهن
واقعیت وجود ندارد که نقطۀ عطف ديدگاه او نسبت به ادبیات جهاني ،اثر ديوان غربيه شهرقي
در سال  4240بود که بستر جديدي را در گرايش شاعر ،نويسنده ،اديب و متفکر آلمانيزبان به
ادبیات بیگانه فراهم کرد ،اثري جاوداني از ارادت خاص گوته به شخص حضرت حافظ که بهه
اثري نمادين در گرايش يك شاعر غربي (با تفکرات خهاص حهاکم در غهرب) بهه يهك شهاعر
شرقي (با تفکرات خاص حاکم در شرق) مبدل شده است (حدادي  ،4128صص .)44
گوته در اثر ديوان غربيه شرقي تفکهري کهه از سهعدي (بنهيآدم اعضهاي يکديگرنهد کهه در
آفرينش ز يك گوهرند) براي جامعۀ بشري به يادگار مانده بود در قالب ارادت شخصي به يك
شههاعر ايرانههي نشههان داده و بههه آينههدگان ايههن بشههارت را داده اسههت کههه بهها زدودن باورهههاي
__________________________________________________________________________
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ناسیونالیستي و دوري از هر شیفتگي به ادبیات ملهي مهيتهوان در مسهیر تعامهل فرهنگهي گهام
برداشته و اين تفکر را به حوزههاي سیاسي و اجتماعي و اقتصادي نیز بسط داد.
منظور گوته از شرق و غرب در ديوان غربيه شرقي ،گرايش شاعر غربهي بهه شهاعر شهرقي و
تالقي دو تفکر بوده است .گوته ،در نقش شاعري غربي ،در شرق گريزگهاهي از غهرب آشهفته
ميجويد و در صدد است شرق و غرب ،شاعر غربي و شرقي و فرهنگ و ادب آلمهان (غهرب)
و ايران (شرق) را به هم پیوند داده يا حداقل به هم نزديك کرده و با اين تفکر در جهت تعامل
فرهنگي و ادبي و تحقق ايدۀ ادبیات جهاني حرکت کند .او به دنبال آن بهود کهه بها اسهتفاده از
ظرفیتهاي موجود در فرهنگ و ادب شرق و استفاده از توانمنديهاي زبان آلماني در پهذيرش
فرهنگ و ادب بیگانه ،گامي اساسي در نزديکي ملهل در گسهترۀ ايهدۀ ادبیهات جههاني بهردارد.
انتخاب عنوان ديوان غربيه شرقي نشان داد که براي او شعر (ادبیات) فقط متعلهق بهه کشهوري
خاص نیست ،بلکه متعلق به همۀ کشورهاست و هر شاعر و نويسندهاي موظهف اسهت کهه بها
گريز از حاکمیت روح ناسیونالیستي در ادبیات ملي خود ،سههم خهويش را در گسهترۀ ادبیهات
جهاني ادا کند
دورنماي تفکر گوته از طرح ايدۀ ادبیات جهاني فقط اين نبود کهه ملهل مختلهف از فرهنهگ و
ادب يکديگر اطالعاتي کسب کنند ،بلکه قصد او اين بود که ملل مختلهف در کنهار آشهنايي بها
فرهنگ و ادب يکديگر ،از تفکرات و توانمنديهاي موجود در فرهنگهاي مختلف بهره ببرند،
از آراي يکديگر سود ج سته و ادبیات را بهه عنهوان محصهول مشهترک بشهريت ببیننهد (گهونتر
 ،4009صص  .)491ديدگاه گوته در باب ادبیات جهاني مدارا کردن با فرهنگ بیگانه نبود ،بلکه
مشارکت در آن بود ،ديدگاهي که از نظر سیاسهي بهه معنهاي از بهین برداشهتن مرزهها و آشهتي
جهاني و از منظر ادبیات به معناي تالش بهراي تحقهق ايهدۀ ادبیهات جههاني اسهت (شهريمپف
 ،4062ص .)12
ادبیات جهاني براي گوته ادبیاتي فراملي ،فراقومي و فرامنطقهاي بهود؛ ادبیهاتي کهه بها عبهور از
مرزهاي جغرافیايي در شکوفايي فرهنگ و ادب زبان مقصد تأثیرگذار است .اگر ديهوان غربهيه
شرقي گوته را بهعنوان بارزترين و بيبديلترين اثهر گوتهه در تعامهل فکهري و فرهنگهي و بهه
عنوان میراثي بزرگ در نزديکي غرب و شرق و ملل مختلف جهان تلقي کنهیم ،در آن صهورت
به صراحت بايد گفت که چنین اثري فقط در گسترۀ ايدۀ ادبیات جهاني قابل توجیه است.
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برداشت گوته از ادبیات جهاني ارتباط نزديك بین نويسندگان از ملیتهها ،نژادهها ،قومیهتهها،
دينها و زبان هاي مختلف ،با هدف تحقق يا به عبارتي حاکمیت روح همکاري مشترک اسهت.
اين برداشت را در ديدگاه وي ميتوان اينگونه تعبیر کرد که بايد زمینههاي همکهاري مشهترک
در حوزۀ فعالیتهاي ادبي را تقويت کرده و از اين طريق همکاري نويسندگان مختلف جهان را
فراسوي مرزهاي زباني و سیاسي رقم زد (المپینگ  ،8941ص  .)14تفکر در مقوالتي خهارج از
حوزههاي ملي نهفقط بعدي ادبي ،بلکه ابعهادي فرهنگهي ،اجتمهاعي ،سیاسهي و اقتصهادي نیهز
دارند .جلوۀ اين خط مشي در توجه به ادبیات بیگانه و ارزش قائل شدن براي آن نهفتهه اسهت
(همان ،ص .)84
هدف گوته از جهانيسازي ادبیات اين بود که ملتها با وجود اختالفات فرهنگي ،ملي ،قومي،
زباني ،نژادي و ديني ،به يکديگر نزديك شوند و از طريق ارتباط و تبادل فرهنگهي و فکهري از
تکروي و فردگرايي در حوزههاي مختلف سیاسي ،اجتماعي و فرهنگي تبري جويند و بهه يهك
وحدت نظر برسند .در صورت تحقق اين مهم ،ادبیات در خدمت ارتباط بین ملتهاي مختلف
جهان (بهويژه ادبا ،شعرا و انديشمندان) قرار ميگیرد و بهمنزلۀ جانشیني بهراي ادبیهات ملهي و
قومي به حلقۀ ناب ادبیات جهاني پیوسته ،همۀ ملتها را به هم پیونهد داده و تعامهل فرهنگهي،
سیاسي ،اجتماعي و اقتصادي بین آنها را رقم ميزند
نگاه گوته به ايهدۀ ادبیهات جههاني سرمشهق و الههامبخهش باورههاي متفکهران ،شهعرا ،ادبها و
نويسندگان آلمانيزبان در پژوهشهاي شرقشناسي شده و مسیر را براي پژوهشههاي ادبیهات
تطبیقي در آلمان هموار کرد .اگر هدف از ادبیات تطبیقي را در کندوکاو و پهژوهش در ادبیهات
کشورهاي مختلف و مقايسۀ آنها با ادبیات ملي ،يهافتن اشهتراکات و تفهاوتههاي موجهود در
ادبیات موجود در سطح جهان و چگونگي تأثیرپذيري متقابل ادبیات جههان جسهتجو کنهیم ،در
آن صورت مي توان چنین ادبیاتي را همگون با ايدۀ ادبیات جهاني ديهد کهه بها برجسهتهسهازي
اشتراکات موجود در ادبیات جهان به دنبال تعامل فرهنگي بین ملل مختلف جهان است.
از آن جايي که تحقق ادبیات جهاني به منزلۀ دريچهاي به روي ادبیات ملي براي ابراز وجود در
عرصۀ بینالملل است ،ميتوان با برجستهسازي اشتراکات ،به جايگاه ادبیهات ملهل مختلهف در
سطح جهان هويت بخشیده و از آن به عنوان يك ضهرورت در تمهامي ادوار (گذشهته ،حهال و
آينده) ياد کرد (مقايسه شود با فیروزآبادي  8990و گرابوفسکي .)8944
ادبیات تطبیقي بهعنوان حرکتي در جريان سیال ادبیات جهاني با مقايسۀ آثار ادبهي کشهورها ،در
خدمت ادبیات بومي و غیر بومي و گذر از روح فردگرايي به روح جمعگرايي قرار داشهته و در
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نهايت پیوند فرهنگ و ادبیات ملل مختلف به مفهوم ادبیات جهاني را رقم ميزند .خارج شهدن
از مرزهاي فرهنگي ،جغرافیايي ،سیاسي ،اجتماعي و حتي اقتصادي و حاکمیهت و تجلهي روح
فراقومي ،فراملي ،فرامنطقهاي و فراجغرافیايي به معناي ايجاد فضايي آکنده از احترام به ادبیهات
جهان است .اگر فضاي آکنده از احترام متقابل به ادبیات ملل بر ادبیهات ملهي حکمفرمها باشهد،
ميتوان به تأثیر متقابل نیز امیدوار بود و اين تأثیر متقابل تجليبخهش غنهاي ادبیهات خهودي و
ديگري ا ست .حاکمیت اين تفکر به معنهاي تحقهق نزديکهي و آشهتي ملهل و پیونهد ادبیهات و
فرهنگ ملل مختلف جهان است ،زيرا ادبیات هر کشوري در گسترۀ ادبیات جههان و در مسهیر
ادبیات تطبیقي ،تجلي فرهنگ و ادب ملل مختلف و در نهايت مهمترين عامل تعامهل فرهنگهي
بین ملل است.
با به کار بردن مفهوم ادبیات جهاني از سوي گوته" ،دورۀ ادبیات جهاني" و پديدۀ "تبادل ادبي
فرامرزي" آغاز شده و نمونه مدلهايي که تاکنون در زمینۀ مماشات با آثار ادبي فراملهي مطهرح
شده بود ،جاي خود را به يك فرايند آيندهسويي بخشید که نه فقط معطوف به تحول ادبیات در
معناي اخص آن است ،بلکه در نهايت همۀ حوزههاي زنهدگي اجتمهاعي ،فرهنگهي ،اقتصهادي،
صنعتي و  ....را دربر ميگیرد (گوسهن  ،8948ص  ،)48تفکهري کهه در يکهي از گفتگوههاي
گوته با اکرمان چنین بیان شده است( :در :بیروس  ،4008ص :)2
شايد بهزودي بشر متقاعد شود که هیچ هنر میهني و هیچ علم میهنهي وجهود
نخواهد داشت .اين دو ،بسان هر مهمي ،متعلق به تمامي دنیاست و ميتوانهد
فقط از طريق داد و ستد جامع و آزاد تمامي زندگان و با مالحظهۀ همیشهگي
آنچه از گذشته به يادگار مانده و نامآشناست مورد حمايت قرار گیرد.
آنچه گوته با طرح ايدۀ ادبیات جهاني به دنبال آن بود ،با توجه با تندرويها و افراطيگريهاي
حاکم در جهان امروزي (به ويژه پديدۀ شوم ترامپیسم که در تقابل با تفکهر جههانوطنهي گوتهه
قرار دارد) و نیز تفکر ناسیونالیستي حاکم در برخي از کشورهاي جهان در مبارزه با همهگیهري
کرونا (محروم کردن کشورهايي چون ايران از امکانات پزشکي و تحت فشار قرار دادن آنها از
نظر اقتصادي و پزشکي با وضع تحريمهاي سنگین که تودههاي تهیدست جامعه را بها بحرانهي
عظیم مواجه ساخته است) بیش از پیش جلوه ميکند .سخنان فوق نشان ميدهد که نگاه گوتهه
به ادبیات جهاني فقط محدود به ابعاد فرهنگي و ادبهي آن نیسهت و بهه آن فراتهر از ايهن ابعهاد
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مينگرد :تعامل سیاسي ،اجتماعي و اقتصادي و يا حداقل تحمل آن چه که براي ديگران غريب
و يا ناخوشايند است.
اگر ادبیات هر کشوري بهعنوان عامل مهم فرهنگي يك کشور مورد تکهريم و احتهرام و مبنهاي
تعامل ،تبادل و تفاهم فکري و فرهنگي قرار گیرد ،ميتوان امیدوار بود که نزديکي ملل نیز رنگ
واقعیت به خود گیرد .نگاه آمیخته با احترام به ادبیات بیگانه و فارغ از هرگونه شهیفتگي و ديهد
افراطي به ادبیات ملي ،دروازۀ ورود به ايدۀ ادبیات جهاني و تحقهق تعامهل فرهنگهي ،سیاسهي،
اجتماعي و اقتصادي در صحنۀ بینالملل است.
اگر گوته با نگارش ديوان غربي-شرقي نقش انکارناپذيري در جنبش ادبي گرايش به ادبیات
بیگانه در گسترۀ ايدۀ ادبیات جهاني ايفا کرده است ،اما از نقش فريدريش روکرت در تحول
اين ايده و تأثیر آن بر پژوهشهاي ادبیات تطبیقي و تعامل فرهنگي ملل نبايد غافل بود .ادبیات
آلمان ترجمۀ بسیاري از آثار ادبیات بیگانه (به ويژه شرق و در رأس آن ايران) را در دورۀ
رمانتیسم 4مرهون اوست .ترجمۀ وسیع ادبیات بیگانه ،روکرت را مبدل به عملگراترين
شخصیت ادبي آلماني زبان کرده که در راه تحقق ايدۀ ادبیات جهاني گام برداشته و راه را براي
پژوهشهاي ادبیات تطبیقي و نزديکي ملل (حداقل در ابعاد فرهنگي) هموار کرده است.
يکي از اعترافات صريح روکرت که نقطۀ اوج تفکر ادبیات جهاني بوده و براي آيندگان
دريچهاي به سمت تعامل فرهنگي و زدودن افکار ناسیونالیستي از ادبیات و استفاده از ابزار
ادبیات (شعر) براي آشتي جهاني در حوزههاي فرهنگي ،سیاسي ،اجتماعي و اقتصادي است،
در شعار ذيل جلوهگر شده است:
شعر جهاني
همان آشتي جهانیست ( ،4212ص .)19
روکرت در اين شعار به صراحت به اين نکته اشاره ميکند که ادبیات (شعر) آينۀ تفکهر ملهل و
حامل فرهنگ آنان بوده و با انتقال آن از يك زبان به زبان ديگهر مهيتهوان بهه وحهدت ملهل و
تحقق ادبیات جهاني دست يافت .خمیرمايۀ ايهن تفکهر در زنهدگي ادبهي و هنهري فريهدريش
روکرت با ترجمۀ ادبیات بیگانه و به ويژه مشرقزمین بهزيبهايي جلهوهگهر شهده اسهت" .شهعر
__________________________________________________________________________

 1 Romantikحدود)(1798-1835گرچه برای معادل آلمانی  Romantikواژة "رمانتیک" در زبان فارسی به
خاطر وفاداری به زبان مبدأ منطقیتر به نظر میرسید ،اما از آن جایی که این واژه در زبان فارسی در معناهای
دیگری (از جمله عاشقانه) نیز جلوه گر شده است ،واژة "رمانتیسم" را بر واژة "رمانتیک" ترجیح داده است.
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جهاني آشتي جهاني است" نشان ميدهد که او شعر 4را میراث مشترک بشري و متعلق به همهۀ
ملتها و فرهنگها و مهمترين عامل تعامل فکري و فرهنگهي ملهل مختلهف جههان و تنهها راه
نزديکي آنها به يکديگر ميداند .تعامل فکري فرهنگي نیز از ديد روکرت فقهط زمهاني تحقهق
مييابد و بايد تحقق يابد که دروازۀ فرهنگ و ادب خودي را به روي فرهنهگ و ادب بیگانهه و
نويسندگان ،شاعران ،متفکران و اساسا همۀ ملل با زبانها ،نژادها ،ملیتها ،قومیهتهها و اديهان
وفرهنگهاي متفاوت گشوده و با تزريق تفکر میل به تعامل فرهنگي بین همۀ ملهل ،در گسهترۀ
ايدۀ ادبیات جهاني حرکت کنیم.
روکرت با "شعر جهاني ،همان آشتي جهانیست" بر اين باور تأکید ميکند که بايهد بها گريهز از
مرزهاي جغرافیايي ،ادبیات را در دسترس همۀ مردم جهان قرار داد .ترجمۀ ادبیات بیگانه بهراي
او در راستاي اين هدف قرار داشت که تحقق ايدۀ ادبیات جهاني در نهايهت در راسهتاي غنهاي
زبان و ادبیات بومي و ملي (زبان آلماني و يا هر زبان ديگري) قهرار گرفتهه و بنهابراين بايهد از
ظرفیت ها و امکانات موجود در فرهنگ و ادب و زبان بیگانه براي غناي فرهنگ و ادب و زبان
مادري خود سود جست .استفاده از ظرفیتها و توانمنديههاي موجهود در ادبیهات بیگانهه ،بهه
ويژه در استفاده از استفاده از فرم شعري غزل 8مشهود است که در شعر ذيل تجلي يافته است:
قالب جديدي که ميکارمش ابتدا در باغ تو،
__________________________________________________________________________

4

فريدريش روکرت اعتقاد راسخ داشت که شعر باعث نزديکي همۀ ملل دنیا و تعامل آنها با يکديگر خواهد بود

و شالودۀ همۀ فرهنگهاست و بايد باشد.

 2روکرت بین سالهاي  4240و  4284دو مجموعه اشعار با عناوين گلهاي شرقي (که  168شعر موجود در آن

بازتابي از فرهنگ و ادبیات پارس است) و بهار عشق را بر اساس فرم شعري غزل (البته بر اساس ظرفیتهاي
موجود در زبان آلماني) نگاشته بود .يکي از نکات جالب توجه در مجموعه اشعار گلهاي شرقي اين است که
تقريبا انعکاسدهندۀ تفکر حافظ و اشعار وي و بیانگر شیوۀ فکري روکرت در قبال حافظاند .يکي از داليل اين
ادعا استفاده از مضامین شرقي چون گل و بلبل ،مي ،عشق ،هجران و وصال عشاق در اين مجموعه است .در پايان
يکي از اشعار اين مجموعه آمده است:
غزل را پريدن زيبنده است،
و سالم بلبل پاسخ گفتن
آن دم که مستانه به آواز خوانم
چندي از سرودهاي حافظ را (در :کايت

.)118 ،8948
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آه اي آلمان! زيبنده است بر حلقۀ گل پربار تو،
باشد کز شیوهام بیازمايند برخي با کامیابي خويش را
در غزل فارسي تا به حد توان ،به طبق معمول در هر اکتاوي (در :مارتوس و
ديگران ،8991 ،ص .)822
از ديد روکرت اگر همۀ متفکران ،ادبا ،شعرا ،نويسندگان و حتي مترجمان به اين باور برسند که
ادبیات بهمنزلۀ میراثي مشترک در راه نزديکي و تعامل ملل مختلف جهان و آشتي جهاني نقهش
اساسي ايفا خواهد کرد ،ميتوان به اين باور نیز رسید که ادبیهات ههر کشهوري بها ظرفیهتهها،
امکانههات و توانمنههديهههاي بههالقوه در آن از شههرايط الزم بههراي ورود عرصهۀ ادبیههات جهههاني
برخوردار بوده (مقايسه شود با :حدادي  )8942و مهيتوانهد در کنهار تعامهل فرهنگهي ،تعامهل
سیاسي ،اجتماعي و اقتصادي را نیز در صحنۀ بینالملل رقم زند ،زيرا:
شعر جاري بر همۀ زبانها
براي اهل فن يك زبان است فقط (در :باخمان  ،4008ص .)420
 -5نتيجه گيری
با آن که تفکر ادبیات جهاني در کشورهاي آلمانيزبان اواخر قرن هجدهم مطرح و در اوايل
قرن نوزدهم به عنوان يك ايده تثبیت شد ،اما از اهمیت آن در اين مفهوم که با تکريم ادبیات
بیگانه و پذيرش آن در ادبیات خودي ،فضايي آکنده از احترام متقابل به فرهنگ يکديگر (با
وجود تفاوتهاي نژادي ،زباني ،ملي ،قومي و ديني) ايجاد کرد ،هرگز کاسته نشده و ضرورت
تحقق آن با شکلگیري جنبشهاي ناسیونالیستي در سدههاي بعد و به ويژه با پديدۀ شوم
"ترامپیسم" بیش از پیش احساس شد .و به ويژه اين تأثیر ايدۀ ادبیات جهاني بر ادبیات تطبیقي
بوده است که اين امید را در میان ادبا و انديشمندان جهان زنده نگاه داشت که با ابزار ادبیات
به تعامل فرهنگي ،سیاسي ،اجتماعي و اقتصادي در عرصۀ بینالملل دست يافته و با آن به
مقابله با جنبشهاي افراطي ناسیونالیسم بپردارند.
اگر لسینگ به دلیل تکیه بر بحث تسامح ديني ،ويلند به دلیل بهکار بردن مفهوم "جهانوطن" و
هردر به دلیل دعوت از انديشمندان و ادباي آلماني در پیوستن به نهضت گرايش به ادبیات
بیگانه ،در شکلگیري ايدۀ ادبیات جهاني در کشورهاي آلمانيزبان نقش بسزايي ايفا کردهاند،
اما تکوين اين ايده با نام گوته و روکرت و گرايش فکري آنها به ادبیات بیگانه (به ويژه
شرق) رقم خورده است.
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گوته با تأکید بر مؤلفههايي چون استفاده از ظرفیتها و امکانهات موجهود در فرهنهگ و ادب
ملل ديگر ،تأثیر متقابل فرهنگ و ادب ملهل ،گشهودن دروازۀ فرهنهگ و ادب خهودي بهه روي
فرهنگ و ادب بیگانه و نگاه تکريم و احترام به فرهنگ و ادب بیگانه و حاکمیت تفکر فراملهي
و فراقومي بر ادبیات ملي ،به مفهوم ادبیات جهاني به عنون يك ايده مشروعیت بخشیده و با آن
بستري مناسهب بهراي تعامهل فرهنگهي فهراهم کهرد کهه در تمهامي ادوار امیهد بهه همزيسهتي
مسالمتآمیز را با ابزار ادبیات زنده نگاه داشته است.
روکرت نیز در راستاي تفکرات گوته ،شعر را زبان فرهنگ و ادب و احساسات ملل و ترجمهۀ
آن را تنها راه وحدت ملل و تحقق ادبیات جهاني ديده و در راه تعامل فرهنگهي ملهل مختلهف
جهان و تحقق ايدۀ ادبیات جهاني گامههاي مهمهي برداشهت .اگهر ههردر ،ويلنهد و لسهینگ را
بهعنوان پیشروان تفکر ادبیات جهاني و گوته را که با نگارش ديوان غربيه شرقي بهرگ زرينهي
در گسترۀ ايدۀ ادبیات جهاني رقم زد ،بهعنهوان پرچمهدار ايهدۀ ادبیهات جههاني قلمهداد کنهیم،
روکرت را بايد بهعنوان شخصیتي معرفي کرد که در عمل با ترجمههاي خويش نقشي عظیم در
پژوهش هاي ادبیات تطبیقي ايفا کرده و با شعار "شعر جهاني آشتي جهانیسهت" گهامي بلنهد و
مهم در راه نزديکي ملل در حوزههاي فرهنگي ،سیاسي ،اجتماعي و اقتصادي برداشته است.
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