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  دهيچك
 يهـا    در دانـشگاه   يسيـ ان به زبـان انگل    ات جه ي ضرورت آموزش ادب   ين نوشتار اثبات علم   يهدف ا 

ن را ياديـ ن مقاله سه بحث بنيا. ز پرداخته شودير ملل نيات ساي امروزجا دارد به ادب    يايدر دن . ران است يا
ـ ات در حفظ هو   ين نقش ادب  ييبخش اول به تب   . ندك ي م يبررس ـ ي ل يـ بخـش دوم تحل . پـردارد  ي مـ يت ملّ
ن بخش بـا  يدر ا. ران استيجمله ا  منيرغربي غيها شگاه در دان  يسيات انگل ي اهداف آموزش ادب   يانتقاد

ات غرب را در ي ادبيه چگونه استعمار فرهنگكم يده ي نشان ميپردازان پسااستعمار هي نظرياستناد به آرا
 آمـوزش   ي نظـر  ةلك، شا يانيدر بخش پا  . راند  يه م يشورها را به حاش   كر  يات سا يدهد و ادب    يز قرار م  كمر
م يدهـ   يح م يات را توض  يد در آموزش ادب   ي جد يرديكه و رو  ي نظر ة به مثاب  يسيانگلات جهان به زبان     يادب

تر  يتر و انتقاد قي عميم و هم به شناختيگران بهتر بشناسانيسان، هم ادب و فرهنگ خود را به د نيتا، بد
شـد  ر   بـه   رو يهـا    از شاخه  يكيات جهان امروز    يه ادب كني بحث ا  ةجينت. ميابير ملل دست    يات سا ياز ادب 
ات يـ  آمـوزش ادب   يها   معتبر جهان است و جا دارد ما هم در برنامه          يها   در دانشگاه  يقيات تطب ي ادب ةرشت

  .ميران بدان بپردازي در ايخارج

  .يقيات تطبي، ادبي، چندفرهنگي، نقد پسااستعماريسيات انگليات جهان، ادبيادب: يديلك يها واژه
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  مقدمه
ن يادي چند اصل بن   ي آموزش يزير  ه در برنامه  ك است   ا قاعده بر آن   ي معتبر دن  يها  در دانشگاه 

 دروس بـا  ييسـو   دروس، انطبـاق و هـم  ي علميروز بودن محتوا ل بهيرند از قبيگ يرا در نظر م   
ن مسأله در   يا.  علم و دانش در جهان     يشبرد مرزها ي و پ  يپرداز  هي جامعه و توجه به نظر     يازهاين

، بـا انـسان و تمـام رمـوز و     يي، از سـو نـد چـون  ك يدا مـ يـ  صـدچندان پ يتـ ي اهميعلوم انـسان  
 در گرو   يا  دار هر جامعه  ي پا ةشرفت و توسع  يگر پ ي د ييار دارد و، از سو    ك آن سرو  يها  يدگيچيپ
 در  يه اول علوم انـسان    كند مگر آن  ك يشرفت نم ي پ يا  چ جامعه يه.  آن است  يشرفت علوم انسان  يپ

حـداد  (» سازد تا آنهـا جهـان را بـسازند    ي م»يعلوم انسان «ها را     انسان... «. ابدي يآن رشد و تعال   
  .)3 ،1386، عادل

 يركـ  و ف  يل ارتباط تنگاتنگ معنو   يات به دل  ي ادب ي مختلف علوم انسان   يها  ان رشته يدر م 
ـ با ال  ـ گـاه و نقـش و     ي مختلـف جامعـه جا     يهـا   هي  يونـد ي پيات ملـ يـ زبـان و ادب   .  دارد يا  ژهي

ـ  بـا هو   يناگسستن هـا و     رات و ارزش  كـ ل تف  هـر جامعـه دارد و حامـ        يراث فرهنگـ  يـ ت و م  ي
ر ي شـناخت فرهنـگ سـا      يهـا   ن راه ي از بهتر  يكي يمطالعات ادب .  جامعه است  يك يها  گفتمان

  .  استيجوامع بشر
. ار گفته شده اسـت    ي سخن بس  ي مل ي در حفظ وحدت و همبستگ     يات مل ي نقش ادب  ةدربار

ـ   يسيات انگل يه به نقش ادب   كم  ين جستار بر آن هست    يدر ا  ـ  ة به مثاب ات يـ  آمـوزش ادب  بـارز  ة نمون
 يديـ ار جدكـ  آن راهي اصـل يها م و ضمن برشمردن چالش يران بپرداز ي ا يها   در دانشگاه  يغرب
 روز همگـام باشـد   ي علميها هيه هم با نظركم يران ارائه دهي در ا يسيات انگل ي آموزش ادب  يبرا

صـل  ن ايـ ق بـر ا يـ ن تحقي ايةفرض. ت داشته باشدي جامعه سنخي و فرهنگي ادبيازهايو هم با ن   
ه كـ سـازد بل   ي رهنمون م  يگري نه تنها ما را به شناخت د       يات خارج ي ادب ةه مطالع كاستوار است   

شـود   ينجا مطـرح مـ    يه ا ك ياما سؤال . ميتر بشناس   قي عم يگري د ةنييند تا خود را در آ     ك ي م كمك
ـ     ي ما با  يا مطالعات ادب  يآ: ن است يا ر ملـل و    يات سـا  يـ د ادب يـ ا با يـ  باشـد    يد اروپـامحور و غرب

ات يـ  ادبيـة م تا با طرح نظرين مقاله بر آن هستيگر، در ايرد؟ به سخن ديز در برگيها را ن   گفرهن
ات جهـان،  يـ  آوردن بـه ادب ي غرب روي فرهنگةرفت از سلط ه تنها راه برونكم  يجهان نشان ده  

 ةات جهـان گـستر  ي، ادبكش  بدون. ، است ياسي و س  يياي جغراف ي مرزها يات در فراسو  ي ادب يعني
ا ترجمه  ي نوشته   يسيه به انگل  ك شود   ياتيتواند شامل ادب    يد و م  يگشا  ي ما م  ي بر رو   را يتر  ميعظ

  . شده است
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  يبحث و بررس
  يسيات انگلي ادبيكيدئولوژي و ايخيخاستگاه تار

تـوان   يمـ  يلكف يتعردو م ينك نگاه يانداز را از چه چشم » يسيات انگل يادب«ه  كنيبسته به ا  
؛ ايـ تانيبر يامپراتـور ات يـ ا ادبيشور انگلستان  ك يات مل ي ادب يعني يسيات انگل يادباول،   :دادارائه  
در . ا ترجمـه شـده باشـد      يـ  نوشـته    يسيـ  زبان انگل  ه به ك ياتيادبهر   يعني يسيات انگل ي ادب دوم،
بـه  . شود  ي محدود م  ي خاص ياسي و س  يياي جغراف ةشور و منطق  ك به   يسيات انگل يف اول ادب  يتعر

 يات ملـ يـ ادب» يسيـ ات انگليـ ادب«ر انگلـستان اسـت و   شوك ي برايصفت» يسيانگل«گر  يسخن د 
شـود و بـا    يآغـاز مـ   وولف  ي بةه از حماسك خاص خود  ينه و سنت ادب   ي است با گنج   يشورك

ن سـنت   يـ اامـا   . دابي يدر دوران معاصر ادامه م    ت  كس و ب  يا وولف و جو   ينيرجيآثار الرنس و و   
ار و فـاخر  يات معي ادبيت و دارال گرفكدر انگلستان ش يطي و تحت چه شرا  ي از چه زمان   يادب
 ةات انگلـستان در صـحن  يـ ر ادبي دو قرن اخ   يكي ي باعث شد ط   يطيچه شرا ه  كتر آن   و مهم ؟  شد
 اثبـات ارزش  ي بـرا يلـ ي دلي ادبةتوسعن يا اير شود؟ آ  يگ  ند و همه  كدا  يگسترش پ ات جهان   يادب
 در آن   ي و جهان  يتجار،  ي، نظام ي، اقتصاد ياسيا عوامل س  ي ات انگلستان است  ي ادب ي و ابد  يذات
ت ين وضـع يـ ن اسـت ا كـ ا مميـ ر جاودانه است يسپك آثار شي ماندگار در مثَل ا  ي؟ آ ر داشتند يتأث
ن يسندگان و شـاعران انگلـستان بـه چنـ         يگر از نو  ي د يا برخ ير و   يسپك؟ چرا اصوالً ش   ندكر  ييتغ

ا يـ گـر دن ي دياهـ  ا ملل و فرهنگيافتند؟ آيدست ر ملل  يات سا يان ادب يدر م  يگاهي و جا  يتيموقع
همـسان   خـالق  يا شـاعر يـ سنده و يـ اند نو  در طول قرون گذشته قادر نبوده     ) ز اروپا ه ج ته ب بال(
 يسيـ  منتقـدان انگل    خـودِ  د به سراغِ  يجواب با افتن  ي يند؟ برا يبه جهان ادب عرضه نما    ر  يسپكش
 يـة بر نظر يدرآمد شيپتاب ك در ،يسيپرداز انگل هي، نظرTerry Eagleton گلتوني ايتر. ميرو يم

  :ديگو ين مي چنيادب
 معمـول اسـت، بـه       يات، به خالف آنچه امروزه گاه     يدر انگلستان قرن هجدهم مفهوم ادب     

 ارزشـمند در جامعـه، از   يها ل نوشتهك يات به معنيادب.  محدود نبوديليا تخي خالق  يها  نوشته
ـ  يـ فكي يآنچه به متنـ   . ز اشعار بود  يها و ن    ها و نامه    خ، رساله يل فلسفه، تار  يقب د يبخـش   ي مـ  يت ادب

د يـ ا اصـوالً قالـب جد     يـ ه آ كن باره   يدر ا  را در قرن هجدهم   ي ز -ا نبودن آن نبود   ي بودن   يداستان
 يني معي آن با استانداردهايه سازگارك بل-د داشتو وجي جد يديا نه، ترد  يات است   يرمان ادب 

ارا كردآشـ ك يمـ ات بـودن را مـشخص   يـ ه ادبكـ  ييارهايگر، معيبه عبارت د. بود» نيان وزيب«از  
 خـاص را مجـسم      ي اجتمـاع  ة طبقـ  يـك » يهـا   ذائقه«ها و    ه ارزش ك يا  نوشته:  بود يكدئولوژيا
 يد حتـ  ي رمان عاشـقانه و شـا      يك،  ياباني خ ة تران يكه  كشد، حال آن      يات قلمداد م  يرد ادب ك يم
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 ه مفهـوم  كـ  بـود    يهي منطقـاً بـد    يخين مقطع تـار   يلذا در ا  . ن نبود يپسند چن    مردم ةشنامي نما يك
  .)26-25، 2007گلتون، يا(داشته باشد » ي ارزشيبار«ات يادب

در قـرن   . شـود  ي م تان انگلس ةم جامع ك حا ة طبق يها  نماد ارزش  يسيات انگل ي ادب ،سان  نيبد
اهـا مـستعمرات    يبـر در  ا  يتانيبر ي امپراطور ةطري و  س   يرت نظام ده بر ق  كينوزدهم انگلستان با ت   

ان يـ ن ميـ در ا. شود يل ميا تبديند و قدرتمند در دن     ثروتم يشوركدهد و به      يخود را گسترش م   
 مـسلط سـاختن و      ي دارد بـرا   ي و اجتماع  ياسيق س ير عم يه تأث كات  يم انگلستان از ادب   ك حا ةطبق
ر يـ بـه تعب . ندك ي مستعمره استفاده ميشورهاكان ي خود در ميها نشيها و ب  نه نمودن ارزش  ينهاد

ه كـ  اسـت  يدئولوژيـ  ايـك م يـ ا ارث بـرده  ه مـا بـه  كن واژه ي از اييات در آن معنايادب«گلتون  يا
 در  ي مـذهب  يها ف ارزش يبا تضع ). 31(»  دارد يها را با مسائل قدرت اجتماع       ن رابطه يتر  يكنزد

. نـد يب ي مـ يسيـ ات انگل يـ م  نجـات انگلـستان را در ادب        ك حا ة قرن نوزدهم انگلستان، طبق    ةجامع
 يهـا   جامعه و حفـظ ارزش     ين اعضا يبوند  يجاد وحدت و پ   ي ا ي انگلستان برا  ةزد   آشوب ةجامع

گذاشـته  » يسيات انگل يادب«ت بر دوش    يلؤن مس ي دارد و ا   يدئولوژي ا يك به   زاي خود ن  يبورژواز
ن يفرهنگ است و ا ي بو آرنولد يماترشد و قدرتمند انگلستان به زعم         متوسط روبه  ةطبق. شود  يم

جـه  ي و در نتيقتـصاد نـون قـدرت ا  كه هـم ا كـ  متوسط ةن طبقيا.  استكومت خطرناك ح يبرا
تـوان   ي مـ يسيات انگل يق ادب يه آن را از طر    ك دارد   يكيدئولوژياز ا يدست آورده است ن     به ياسيس

. م دادي را بـه آنهـا تعلـ   يسيت انگليات آداب و رسوم اشراف  يق ادب ي از طر  يعنيرد  كبه آنها منتقل    
 متوسـط  ة بـر طبقـ   خـود را ةنـ يري ديم بود تا برترك و حا  اشرافة طبقين روش براين بهتريا

 در خـور توجـه      يا  تـه كن به ن  يچن  گلتون هم ي ا .)34،  2007گلتون،  يا (ندكجامعه انگلستان حفظ    
سم در يالي امپريها مقارن با دوران اعتال      در دانشگاه  يسيات انگل يت ادب يدوران تثب «. ندك ياشاره م 

 يشورهاكا بر   يتانيبر ي امپراتور ي استثمار ةطرين س يگر، ب يبه سخن د  ). 40(» ز هست يانگلستان ن 
 يهـا  نـه سـاختن ارزش  ي نهادييهدف غا.  وجود دارديمي مستقة رابطيسيات انگل ي و ادب  ييايآس
ـ انگلات  يـ ق ادب يـ  تحت استثمار از طر    يشورهاك يها   بر توده  يسيانگل ، كبـدون شـ    . بـود  يسي
 - ملـل ريدگان سانسي از شاعران و نو    ياريثل بس  مِ - بود يشاعر بزرگ س و   ينو  شنامهير نما يسپكش
عادگـاه  يا ميـ تاني بري مستعمره امپراطوريشورهاك ي آموزش ةر در برنام  يسپك گنجاندن آثار ش   يول

ن، خشن يب وتهك يه فرهنگكطره  يتحت س  يها  ه تود يندين فرا يدر چن .  ارباب و برده بود    كمشتر
نـد و از سـقوط در       يآ  ي در مـ   يسيـ  انگل  اشراف ة طبق ي فرهنگ كاق به تمل  يو مبتذل دارند با اشت    

از   هنـد، بـه عنـوان مثـال،     يها   در دانشگاه  يشناس  ريسپكب، ش يترت  نيبد! ابندي ي نجات م  »ابتذال«
 يگلتـون مثـال جـالب   ي ا.افـت ي ي مـ يشتريـ ت بيـ لـستان اهم گ انيورتـ امپران ناوگان ياعزام چند 
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آموزش «نه، ين زمي در اي دولتيها ن گزارشي از مؤثرتريكي ةسنديه نوكست  ي ن يتصادف«.زند  يم
 شاعر درجـه دوم  يكوبولت نبود؛ ي ن ي جز سِر هنر   يسك) 1921(»  در انگلستان  يسي انگل اتيادب

» !نك را آغاز    يو سپس باز  ! ضربه بزن، ضربه بزن    «ي بند جاودان  ةندي و سرا  يطلب و افراط    جنگ
 ة دوريشوركـ  اسـتخدام  يهـا   را در آزمـون يسيـ ات انگليـ تِ قـراردادن ادب   ي اهم كديس بال يرك
ت يـ ه مجهز به رواك يا در صورتيتانيسم برياليخدمتگزاران امپر : رده است ك نشان  ا خاطر يتوريكو

 يت ملينان به حفظ هويتوانند با اطم    ي خود باشند م   ي فرهنگ يها  نهي از گنج  يرفته و مناسب    شسته
 خود را بر مردمان سست      ي فرهنگ ين برتر ينند و قادر خواهند بود ا     ك بحار سفر     خود به ماوراء  

  ). 41-40، 2007گلتون، يا(نند كعمال  مستعمرات اةاراد
ستند و آن را    يـ نگر  يات شـرق مـ    ير به ادب  يدة تحق يان به د  ي از غرب  ياريدر قرون گذشته بس   

بـا اشـاره بـه     Susan Bassnettسوزان باسـنت  . گرفتند يم  چيه  دانستند و به ي قابل اعتنا نميحت
رد م رد بنت1835ه يخ دوم فوري در تارLord Macaulay ياولكگزارش لُ  Lord كنـ ي خطاب به لُ

Bentinckندك يقول م ن نقليتبار هند، چن يسي انگلي، وال:  

ـ  بـا ا   ين مخـالفت  يمتركه  كام    دهي را ند  يسك] شناسان  شرق[ان آنان   يمن هرگز در م    ن ي
 خوب اروپا به اندازة تمـام آثـار         يها  تابخانهكتاب در   ك قفسة   يكه تنها   كته داشته باشد    كن

چ يه تا به حال هـ  كم  يگو  ين م يقين را به    يا.  ارزش دارد  ي عرب يشورهاك هند و    ي بوم يادب
سه بـا شـعر     يت قابل مقا  يرك و سنس  يه شعر عرب  ك نگفته است    يا  ن گزافه ي چن يشناس  شرق

  )17 (1.ملل بزرگ اروپاست

ه و  يـ پا  ي ما ب  ي امروزه برا  ين قضاوت ين است چن  كد مم يگو  يباسنت در ادامة سخن خود م     
تـز  يف. توان سـراغ گرفـت      يتز جرالد هم م   ي را نزد ادوارد ف    يركن طرز تف  ين چ يد ول ياساس بنما 

ر بـه   يدة تحق يوست، با د  ي شعر قرن نوزدهم پ    يارهاكام او به شاه   يات خ يه ترجمة رباع  كجرالد،  
  :سدينو ين مياول چنك به دوستش 1857ستم مارس يدر ب. ستينگر يات شرق ميادب

نم، بـه  كـ دانـم آزادانـه عمـل     يه صالح مكور ط ان آنين پارس يد در ترجمة اشعار ا    يبا
ه مرا از دخل و تـصرف       كستند  ي ن شاعرقدرها هم     آن] انيپارس[نها  يه به نظر من ا    كسبب آن 

                                                           
  : در كتاب زير آمده استن گزارشياصل ا. 1

Philip D. Curtin, ed. Imperialism: The Documentary History of Western Civilization. New York, 

Walker & Col., 1971: 178-91. 
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به نقـل از    . (نندكدا  ي پ ياز دارند تا سروسامان   ي ن هنر يقتاً به قدر  ي باز دارد و حق    شعرشاندر  
  )18، 1993باسنت، 

 خيفلسفة تـار  تاب  كگر در   ي د يلكن سخنان را به ش    ي هگل هم ا   يرد وقت كد تعجب   يلذا نبا 
The Philosophy of History ندك يرار مك ت.  

ة يـ  بـا بق ي خود بسته و ارتباط يشه در را به رو    يدهد، هم   يخ نشان م  يه تار كقا، تا آنجا    يافر
ن ي سـرزم -ه در خـود فـشرده شـده   كـ  است يغش ين طالگونة ب يقا سرزم يا نداشته است؛ افر   يدن
د از  كيـ تأ [ شـب  يكي تـار  يردا قرار دارد و در      يخي خودآگاه تار  ي روزها يدر ورا ه  ك كيودك
  . ...پوشانده شده است] سنده استينو

 يامالً وحـش  كه در حالت    ي اول يعيه قبالً اشاره شد، نماد انسان طب      كطور    پوست، همان   اهيس
 -م و اخـالق   يركـ ر ت كد هرگونه ف  يم، با يم درست او را بفهم    يخواه  ياگر م . اش است   نشده  و رام 

ت در وجـود او     ي با انـسان   يگونه سازگار   چيم؛ ه ينار بگذار ك -ميخوان  يه احساس م  كآنچه را    هر
  .افتيتوان  ينم

 يخي تـار  يقا بخش يه افر كچرا. ميبر  يگر از آن نام نم    يم و د  ينه  ي م يناركقا را   ينجا افر يدر ا 
 در - آنيخي تـار  يهـا   تكـ ست؛ حر يـ ت رو به جلو در آن مـشهود ن        كچ حر يست؛ ه ياز جهان ن  

  . ... تعلق دارديي و اروپايياي به جهان آس-يبخش شمال
سنده يد از نوكيتأ [يا مانده  و عقب يخيرتاري غ م، روح يشناس  يقا م يقاً به نام افر   يآنچه ما دق  

اسـت و فقـط   ] سنده اسـت يـ د از نو  كيـ تأ [عت محـض  يط طب يشرار  يه هنوز درگ  كاست  ] است
  . ...هان قرار دادخ جيتوان آن را در آستانة تار يم

د كيتأ [خ استيان تارياروپا مسلماً پا ند، چون   ك يت م كخ جهان از شرق به غرب حر      يتار
  .)15 نگيلم. (ا نقطة شروع استي، آس]سنده استياز نو

  )69-68، 1390، »ستنديقدرها هم شاعر ن ان آنيپارس «يروانيبه نقل از انوش(

 ي و منتقدان پسااستعماريسيات انگليادب
 دسـت   ياسي انگلستان مانند هند پس از مبارزات سخت به استقالل س          ة مستعمر يهاشورك

بـاً تمـام    ي انگلـستان تقر   ي امپراتـور  1990 ةاز دهـ  . جـا تمـام نـشد       ني داستان به همـ    يافتند ول ي
 در يسيـ انگلات يـ ق ادبيـ  از طري فرهنگ اسـتعمار يا از دست داد وليمستعمرات خود را در دن    

ـ   يسيات انگل يآموزش ادب . افتي مستعمره ادامه    يشورهاك  يشورهاكـ ات برتـر در     يـ  ادب ة به مثاب
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س يه مـثالً تـدر    كـ  يبـه نحـو   ه رانـد    يا آن را به حاشـ     ي شد   يات مل ين ادب يگزيا جا ي ياستعمار
ه كـ ن القـا شـده بـود        يها چن   يبه هند .  شد ي هند اجبار  يها و آموزش عال     رستانير در دب  يسپكش
راث يـ سان، نه تنها آنهـا را بـا م   ني است و، بديسي انگلاتيشمول همان ادب ات معتبر و جهان يادب
. ردندكب  ينوشتن به زبان استعمارگر ترغ    گفتن و     سخنه آنها را به     كگانه ساختند بل  ي خود ب  يادب

 يهـا  ردن ارزشك نهي نهاد يبرا مؤثر   ي ابزار ةبه مثاب  يسيات انگل يس از ادب  يدر واقع، استعمار انگل   
  .درك خود در هند استفاده يفرهنگ

ق فرهنـگ   ي مانده بود نفوذ عم    يآنچه هنوز باق  «: ديگو  ين م ين باره چن  يدر ا  Tysonن  سيتا
ا، فرهنگ  يتاني بر ي و آموزش  يومتكنظام ح :  استعمارشدگان بود  يگر در تمام شئون زندگ      استعمار

 پوشـش   ي و حت  ير به فرهنگ، اصول اخالق    يه به چشم تحق   ك ييايتاني بر يها  ، و ارزش  ييايتانيبر
ـ      يگـر، نـوع   يبه سـخن د   ). 419(» ستينگر  يهر مردمان تحت سلطه م    و ظا  ن ي تقابـل دوگانـه ب

ـ    كـ ن صورت   يآورد بد   يوجود م   فرهنگ استعمارگر و استعمارشده به     ز كـ  در مر  يه فرهنـگ غرب
شـود و فرهنـگ       ي مـ  ي انـسان  ي واال يها  رد و مظهر نظم و منطق و هنجارها و ارزش         يگ  يقرار م 

. شـود  يه رانده مـ يابد و لذا به حاشي ي و فرودست تنزل ميد و بدو آلو   وهم يا   به مرتبه  يرغربيغ
 بـه  ي و زمـان يانكـ  ميا دهيـ ه چگونـه غـرب از پد  كدهد  ي نشان مAshis Nandy يس نانديآش
  .شود يل مي تبدي فرهنگيا دهيپد

 را در جوامـع  ياركـ نـد و اف  ك يز اسـتثمار مـ    يـ استعمار، عالوه بر جسم،  ذهن انـسان را ن         
ن يـ در ا. ر دهـد ييـ شه تغيـ  هميباره برا يك  آنها را به  يهد تا شئونات فرهنگ     د ي م مستعمره رواج 

. ابـد ي يم مـ  ي تعمـ  يشـناخت    روان يان خاص به مفهمـوم    كند غرب مدرن از مفهوم زمان و م       يفرا
.  هـا   گر همه جا هست، در غـرب و خـارج از آن، در سـاختارها و در ذهـن                  يسان، غرب د    نيبد
  )16-15 يز گاند به نقل ا xi، 1983 يناند(

 يكـي ا و يـ لمبك دانشگاه يقيات تطبي، استاد ادب)Edward Said) 1935-2003د يادوارد سع
نگ و فورسـتر    يپلكينراد،  ك مانند   ييسندگان اروپا ي، آثار نو  يگذاران مطالعات پسااستعمار    انياز بن 

ار يـ الح معاصـط   ن آثـار بـه      يـ ه ا كـ دهد    يند و نشان م   ك ي م ي بررس يرا از منظر نقد پسااستعمار    
ن اهـداف   يزبيـ  ت يديـ د بـا د   يسـع . انـد   دهيشكر  ي به تصو  ي شرق يگري از د  يري چه تصو  يياروپا

 ةدر مقدمـ  . سازد يار م كن آثار را آش   ي، مضمر در ا   يكيدئولوژي ا يلكطور    ، وبه ي و فرهنگ  ياسيس
و كـ  قـول فو  ا بـه يـ  صـرفاً شِـگرد،   يشناس ه دانش شرقكند ك يد اظهار مي سعيشناس  شرقتاب  ك

د يد سـع  يـ از د ). 3(» ، و اِعمال قدرت بـر شـرق       يده تسلط، بازسازمان ...  «ي، است برا  يمانگفت
 يهـا  ه آن را از جنبـه كـ آورد بل ياد خـود درمـ  يـ  را بـه انق يتنها فرهنگ شرق   نه   ييفرهنگ اروپا 
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 ة تقابل دوگان  ة غرب با شرق رابط    ةرابط. ندك يد م ي تول ي و ادب  ي، علم يخي، تار ي، اجتماع ياسيس
 استوار است و پس از يكيزي قدرت و تسلط فيةه در آغاز بر پا    كاست  ) شرق(و آنها   ) بغر(ما  

 و  يق فرهنگـ  يـ ن سـلطه از طر    يـ  مستعمره ا  يشورهاك ياسيسب استقالل س  كدوران استعمار و    
  . افتي ادامه ياقتصاد

پا خاسـتند و گفتمـان        غرب به  ي فرهنگ ة در برابر سلط   يسندگان و منتقدان پسااستعمار   ينو
ـ   ي فرهنگ ةانيجو  يربرت ه كـ  رنـد ده دايـ ن منتقـدان عق يـ ا. دنديشكـ  را بـه چـالش     غـرب  ي و ادب
ان منجر گردد و آنها را   ي بوم ينيب  مكد به خود  ي نبا يفناورعلم و    يها  نهي غرب در زم   يها  شرفتيپ

 ةديـ بـه د  خود  يات بوم يو ادب  يه به آداب و رسوم و رفتار اجتماع       ك سازد تا آنجا     ياز درون ته  
رانـدن    هي و بـه حاشـ     يه اروپـامحور  يـ ن حمـالت را عل    يتـر   ن منتقـدان سـخت    يا. رندر بنگ يتحق

 ةسنديـ ، نوAchebeبـه   عنوان نمونـه بـه آچـه       به Bertensبرتنز  . اند  هردك آغاز   ي بوم يها  فرهنگ
ه كـ  يشـمول  ات جهانيفكيبه معتقد است آن  آچه«: ديگو يماز قول او  و ندك يم، اشاره  يا  هيجرين

ـ ي نيقدرها هم جهان ات انتظار دارد، آن  ي از ادب  ينقد غرب  فقـط   اسـت و  ييتـر اروپـا   شيست، و ب
ان خـود  ك زمان و ميد از مرزهايات بايه ادبك مفهوم ران ي ا به  آچه. ندك يبودن م  يتظاهر به جهان  

ل يـ ، از تمثي، منتقد پسااستعمارJanMohamedمحمد جان  ).248(» رديگ يمباد انتقاد بگذرد به 
 بـه دو قـسمت      يند و معتقد است اروپا جهان را از نظـر فرهنگـ           ك يت استفاده م  ي مانو يدوگانگ

)  و شـر يكيتـار (و فرهنگ استعمارشده ) ري و خ  يروشن(فرهنگ استعمارگر   : رده است كم  يتقس
ز كـ ه خـود را برتـر و در مر  كـ سان، جهـان غـرب    نيبد. ن دو همواره در تضاد باهم هستند  يو ا 
 علـت    ه بـه  كـ د بل يـ آ  يه نماد شر است برنم    ك يگريت فرهنگ د  تنها در صدد شناخ     پندارد نه   يم

رافت كبـه نقـل از اشـ   (آورد    ي مـ  ي رو يگفتيشـ    دارد بـه فرهنـگ خـود       يگـر يه از د  كـ  يهراس
Ashcroft 19 .(ن يـ در ا . بـرد   ي نام م  1»يگريشدن د   واره  يشئ«ده  با عنوان     ين پد يمحمد از ا    جان

 يهـا  گر به تفاوتيدهد د يها نسبت م يبه بومه استعمارگر ك را يديات پليتمام خصوص «ند  يفرا
همـان  (» هـا هـستند     ي بوم ي و موروث  ي نژاد يها  يژگيه و ك ندارد بل  ي ارتباط ي و فرهنگ  ياجتماع

 يياراكـ هـا     يشاندن بـوم  كـ اد  ي به انق  يه برا ي قهر ةگر قو يه د ك يدر دوران پسااستعمار  ). 20-21
ن يـ شـود تـا ا      يات، وارد صـحنه مـ     يـ بخـصوص اد     استعمار، به  يكيدئولوژي ا يها  ندارد، گفتمان 

ات غـرب   يـ نهفتـه در ادب   » شـمول   جهـان  «يهـا   ق ارزش يرا از طر  » ديرمتمدن و پل  يغ «يها  يبوم
 ييگر است چون روشـنا  ار روشنينجا بسيمحمد در ا ت جاني مانويل دوگانگيتمث. متحول سازد 

                                                           
1- Fetishization of the Other 
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 ... يكيدئولوژيـ رد ا كاركـ سان    نيبد«. شود  يم) يفرهنگ بوم  (يكين تار يگزيجا) فرهنگ غرب (
ـ       ي بـوم  ي استعمارگر و اثبات فرودسـت     ي اخالق يه برتر يان و توج  يات استعمار ب  يادب  ةهـا بـه مثاب
همـان  (» ... خـود باشـد     ةن نقاب استعمارگر سـرخوشِ سـلط      ير ا ي است تا ز   يكيزي متاف يقتيحق
  چون عـشق و مـرگ را  ييها دهي بودن پديشمول  در جهانCharles Larsonچارلز الرسن ). 23
 بـه  1»اتيـ  در ادبيشمول  جهانةشياند:  قهرمانانهيمحور قوم «ة در مقاليو. ندك ي مينكاف ز گره ين
س ينـو  ، رمـان  ي تـامس هـارد    يهـا   جمله رمـان     من يسيات انگل ي ادب  سياتش در  تدر   يان تجرب يب

 چون  يميس مفاه ي هنگام تدر  هكدهد    يح م يپردازد و توض   يه م يجري قرن نوزدهم،  در ن     يسيانگل
رو    روبه ي فرهنگ يها  ردند با چه چالش   ك يشمول تصور م    ها آن را جهان     يه غرب كو مرگ،   عشق  

ه در  ك يلكم نه به آن ش    ك م وجود ندارند، دستِ   ين مفاه يا  ييقاي افر يدر فرهنگ سنت  . بوده است 
 يارهـا يبـودن مع    ير نقـاب جهـان    يـ ها همـواره در ز      يلذا غرب .  غرب وجود دارد   يات داستان يادب

 ةدر واقع، واژ... «ه كرد  يگ  يجه م يان الرسن نت  يدر پا . اند  ردهكل  يگران تحم يرا بر د   خود   يفرهنگ
ا يـ دن  محور خـود بـه    از ما در جهان قوميكا بد، هر  يخوب  . ... ن است يمحدود و متع  » يجهان«
ن يـ د شده باشـد، ا ي توليه در چه هر فرهنگكني، بدون در نظر گرفتن اياتيهدف هر ادب . مييآ  يم

ه كـ طـور   ن، همـان  يبنـابرا . ميـ ا  اطالع بـوده    يه قبالً از آن ب    ك را به ما نشان بدهد       يزيچه  كاست  
زنـد، بـه    يونـد مـ  ينـشده پ   تجربـه ي زندگيكشده را به   تجربهي زندگيكه  ك است   يات پل يادب

بـه  (» ميـ ا  ردهكـ ه هرگز  به آن سفر ن      ك است   يل، سفر به جهان   كرگذار، در   يات تأث يسان ادب   همان
ـ  «ة در مقال  Gauri Viswanathanسواناتان ي ويگور). 65افت ركنقل از اش  يآغاز مطالعات ادب

 در هندِ تحت    يسيات انگل ي به آموزش ادب   يخي تار -يلي تحل ي نگاه 2»ييايتاني در هندِ بر   يسيانگل
 يمي در هند ارتباط مستق    يسيات انگل يبه نظر او رشد مطالعات ادب     . ا دارد يتاني بر ي امپراتور ةسلط

ـ    كن است   يبحث من ا  «.  داشت ياجتماع-ياسي س ةد سلط نيبا فرا   فـتح   ة در دور  يه مطالعـات ادب
دسـت آورد بـه        به يمي عظ يا قدرت فرهنگ  يتاني بر ي قلمرو امپراتور  ةگر و توسع  ي د يها  نيسرزم

 ي بافـت اسـتعمار    يدئولوژير ا ين رشته در انگلستان هم تحت تأث      يشدن ا   نهي نهاد يه حت ك ينحو 
مـان  كه حا كـ د  يـ افزا  ي بحـث مـ    ةسواناتان در ادام  يو). 431رافت  كقل از اش  به ن (» ....قرار گرفت 

د    »تاب مقدس كاصول پروتستان   «ر  يسپك در آثار ش   ياولكر م ي هند نظ  يسيانگل ن ي،  در مقاالت اَ س
ت يتـاب  آدام اسـم     كو در   » تاب مقدس كات  ياخالق «كن و ال  يك، در آثار ب   »ني راست ي تقوا ةرگ«

                                                           
1- "Heroic Ethnocentrism: The Idea of Universality in Literature" 

2- "The Beginnings of English Literary Study in British India" 
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ر ييـ ه متهم بـه تغ    كر، بدون آن  يبك يايتانيومت بر كلذا ح . دنديد  يرا م » تيحيف مس يعواطف شر «
ـ     يسيات انگل يق ادب ي از طر  ينحو مؤثرتر    ها شود، به    يش بوم كي تـاب  ك ة طرح خوانـدن داوطلبان

ـ  -يظاهر فرهنگـ    ن روند به    يا). 435همان  (مقدس را اجرا نمود       ي در دوران پـسااستعمار    ي ادب
تـاب  كز در   يـ د ن يادوارد سع . دي بخش يشتريدر هند قوت ب    انگلستان را    يادت فرهنگ ياقتدار و س  

 ياست اسـتعمار  يتوان از س    يات غرب را نم   يه ادب كند  ك ي اشاره م  )1993 (1سمياليفرهنگ و امپر  
وجـود آورده اسـت    ه آن را بـه كـ  ييايتوان از بافت دن يد متن را نميد سعياز د . ردك كاروپا منف 

ات ي تجرب ةن آنها به مثاب   يستند و ارتباطات ب   ين ن ك سا ت و كحر  يسم ب ياليفرهنگ و امپر  . ردكجدا  
). Ashcroft and Ahluwalia 86-87ا يـ رافت و آلووالكبه نقل از اشـ  (اند دهيچيا و پي پويخيتار
خـوانش  «ه آن را    كـ نـد   يب  ي خوانـدن مـ    يسم را در نـوع    يالي و امپر  ييد ارتباط فرهنگ اروپا   يسع

دگاه استعمارشـده اسـت تـا بـه     يوس از دكاندن مع خويخوانش وارونه نوع« .نامد ي م2»وارونه
ـ ي در متون معي پرنفوذ امپراتور يحضور پنهان ول   ـ يار ادب ن نـوع  يـ در ا). 89همـان  (» ميببـر  ي پ
 از مـتن   يديـ ر جد يرده بـه تفـس    كـ ه گفتمـان غالـب آن را خفـه          ك ييدن صدا يخوانش ما با شن   

 Ngugiونگو ي وا تيگوگ. شود يار مك آشدِ ما پنهان مانده بوديحال از د ه تا بهكم و آنچه يرس يم

wa Thiong’oيروبي دانشگاه نـا يسيات انگليه گروه ادبكده دارد ي، عقيياينكسنده و منتقد ي، نو 
 يعنـ ي (يسيـ ات انگليـ  ادبيبه نظـر و   . س گردد يقا تأس يات و فرهنگ افر   يد منحل و گروه ادب    يبا
 يا ي قـو ي برنامـة درسـ  يداشته و داران دانشگاه ي در اي طوالن يخيتار) شور انگلستان كات  يادب

باشـد  » ايتانيبر«ل به   يمتر متما كن رشته   يالزم است ا  . پردازد  ي فرهنگ م  يكن فقط به    يك ل هست
 بـا  ييو اروپا) قا و جهان سوم  يب، افر يارائكا،  يكات امر ير ادب ينظ (يسيانگل  به ها  اتير ادب يو به سا  

ات يـ شـدن بـا ادب   گانهياو ب). 439-438فت راكبه نقل از اش  (»  آورد ي رو يقيهدف مطالعات تطب  
ه كـ او معتقـد اسـت   . شـمارد  ي را مـذموم مـ  يسيات و فرهنگ انگل  يت دادن به ادب   ي و اولو  يبوم

قـا  يل افر كقا و در    يات شرق افر  يا، ادب ينكات  يد شناساندن ادب  ي با يات خارج ي ادب ةهدف از مطالع  
نـد تـا   ك كمـ ك باشد و ين هدفيبا چند در ارتباط ي بايگريوشش دكهر مطالعه و    . ا باشد يبه دن 

ـ يـ ا هـر ادب يـ  يسيـ ات انگليـ  ادبة مطالعـ يگوگ). 439همان (م يخودمان را بهتر بشناس     يات غرب
ـ  ي مطالعه و تحق   ي برا ي راه ةه نقش ك بر آن است     يتالش و . ندك ي را رد نم   يگريد  ارائـه   يق ادب

ت خـود و شناسـاندن      قا هماهنـگ باشـد و بتوانـد در شـناخ          ي افر ي فرهنگ يها  ه با مؤلفه  كدهد  

                                                           
1- Culture and Imperialism 

2- contrapuntal reading 
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ات اروپـا در  يـ ر ادبيه تـأث يكـ او در حال. ندكفا ي ا يگران نقش مؤثر  ي به د  ييقايفرهنگ و ادب افر   
خصوص فرانسه، را     ، به يسي فرانسه و انگل   يها   زبان يريرد و فراگ  يپذ  يقا را م  يات معاصر افر  يادب
 و مطالعـات    ي شـرق  يقـا يات جهـان در افر    يـ ر ادب ير سـا  يدانـد بـه تـأث       يها الزم م    ييقاي افر يبرا
ز مطالعـات فرهنـگ و      ك مر يانداز  ه با راه  كن است   ي ا يهدف گوگ . ندك يز توجه م  ي ن يا  نارشتهيب

قا ي افرةنيري دي فرهنگينينش هي حاش ند و به  ك را بش  يمحور  حصار اروپا  ييقاي افر يشورهاكادب  
 Johnر كـ جان دا. شود يت آن غافل نميات جهان و اهميگاه از ادب چيالوصف او ه مع. ان دهديپا

Docker  ه قـدرت كـ ده دارد يـ  عق1» در دانـشگاه يسي آموزش انگل ي نواستعمار يةفرض «ة در مقال  
ـ     . نـد ك يل م يها تحم  ي خود را بر بوم    ي فرهنگ يها  استثمارگر ارزش   ي برتـر  ةاسـتعمارنو بـه بهان

ه بـه   كـ  يو). 443رافت  كبه نقل از اشـ    (راند    يه م ي را به حاش   ي فرهنگ بوم  يشهر  النكفرهنگ  
 ية، فرض يدر آموزش دانشگاه  «: ندك يپردازد اضافه م   يا م ي در استرال  ي آموزش عال  يل انتقاد يتحل
 از يسيـ ات انگليـ  سـنت فـاخر ادب  ةارها فقط بـا مطالعـ  يه معكند ك ين القا م  ي چن يمحور سيانگل

 مانـدگار اسـت؛     يخ فرهنگـ  يها تار   ات محصول قرن  ين ادب يشود چون ا    يچاسر به بعد حاصل م    
ه همـواره بـا دقـت بـه         كـ  و گـذرا نپرداختـه بل      يگـاه بـه مـسائل فرعـ         چيتنهـا هـ     ات نه يادبن  يا
ـ ). 443همـان   (» خ پرداختـه اسـت    ي در طول تار   يط انسان ي شرا يها  يدگيچيپ ن يـ الس هر يكن س

Nicholas Harrisonنژادپرست ملعـون  يكنراد كجوزف «: ديگو يند و مك ي از آچبه نقل قول م 
س معـروف  ينـو  نراد، رمـان ك در مورد ين سخنيه چنكست ي نين منتقديولالبته آچبه ا  ). 2(» بود
ن موضـوع  يـ ش در دانشگاه هاروارد را بـه ا يتراك دةنام انيز پا يد ن يادوارد سع . ديگو  ي، م يسيانگل

ـ    ن متـون، بـه   يـ ه چگونـه ا كـ دهـد   يو نشان م . دهد  ياختصاص م   فـاخر  يخـصوص متـون ادب
ر  يبن. سم هـستند يـ اليامپر/ اسـتعمار يدئولوژيـ اگـر   هي استعمارگر، حامل و توج    يشورهاك يتـا پـ 

Benita Parryن موضـوع  يـ  بـه ا 2يستيـ الي ماترينقـد : يمطالعـات پـسااستعمار  تـاب  كز در يـ  ن
، گونـه  ا شـبح يـ ار كه عالئم استعمار را، حال به صورت آش كند  ك ياد م ي يپردازد و از منتقدان     يم

 ). 107(اند  دهيچشم د ا بهيتانيپسند بر ات عامهيات فاخر و ادبيدر ادب

  راني در ايسيات انگليگاه و اهداف آموزش ادبيجا
 ادبيات انگليسي در مقطع تحصيالت تكميلـي، مـصوب دويـست و             ة آموزشي رشت  ةبرنام

                                                           
1- "The Neocolonial Assumption in University Teaching of English" 

2- Postcolonial Studies: A Materialist Critique 
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 گـروه علـوم انـساني وزارت علـوم، در بيـان             -ريزي  عالي برنامه  چهل و هشتمين جلسه شوراي    
التحصيالن زبان و ادبيات انگليسي خواهنـد توانـست بـا           فارغ«: ديگو  ين م يهدف اين رشته  چن    

) د از من اسـت    كيتأ( هاي بيگانه   و شناخت فرهنگ   فرهنگ ادبي ايران در ميان ساير ملل      نشر  
سـاير    ايـران در ميـان     يادبنشرفرهنگ  «در بخش اول، هدف     . )4(» به كشور خود خدمت كنند    

م گـردد تـا     ي تنظـ  ي بـه نحـو    ي درسـ  يزيـ ر  د برنامـه  يـ ن هدف با  يدن به ا  ي رس يبرا. است» ملل
ر ملـل  ي آن را به سايسيق زبان انگلي آشنا شوند و سپس از طر   يات فارس يان ابتدا با ادب   يدانشجو

رود  يانتظـار مـ  . ر شده است كذ» هاي بيگانه    فرهنگ شناخت«در بخش دوم، هدف     . نندك يمعرف
امـا  .  آشـنا شـوند    گانـه ي ب يهـا   فرهنـگ  بـا    يسيـ ق زبان انگل  ي از طر  يسيات انگل يان ادب يدانشجو
ه بـه صـورت     كـ ؟ در برنامة مصوب گفته نشده فرهنگ انگلـستان بل         اند   دامكگانه  ي ب يها  فرهنگ

 يعنـ ي يسيـ ات انگل يـ  زبان و ادب   ة رشت ي برخ ةديبه عق . گانهي ب يها جمع گفته شده است فرهنگ    
 گانهي ب يها  فرهنگبه خالف، در هدف برنامه از عبارت        .  به نام انگلستان   يشوركات  يزبان و ادب  

 شـناختن  ي است بـرا يا لهي وسيسين اساس، زبان انگليه بر اكروشن است . نام برده شده است 
 بـه نـام   يشوركـ ا؟ يكـ شور امركـ شور انگلستان؟ كست؟ كيگانه ين ب يحال ا . گانهي ب يها  فرهنگ

رد نظـر   مـو ييدام به تنهـا  ك چيرسد ه   ي؟ به نظر م   ...ا  يا مصر   ين  يا چ يا فرانسه   يه  يا روس يرلند  يا
ات يـ ه ادب كـ  ي غرب يشورهاكشور انگلستان و    كفقط  .  آنها مورد نظر است    ةه مجموع كستند بل ين

  . داشته و دارنديسندگان و شاعران بزرگيا هم نوي دنيةرده اند؛ بقكد نيتول
 يردهـا يكهـا و رو     هيـ ق آشنا شـدن بـا نظر      يه از طر  كن است   يهدف ا . نمكوتاه  كسخن را   

 يات بـوم يـ فرهنـگ و ادب   نوشته شده دانشجو بتواند      يسي به زبان انگل   ه عمدتاً ك يد نقد ادب  يجد
امـا متأسـفانه در عمـل بـه ايـن هـدف          . نـد ك ير ملـل معرفـ    يمند به سا    خود را به صورت نظام    

هـاي آموزشـي و    ن اهداف و برنامـه يب) 1جمله   وجود دارد، من يل متعدد يچرا؟ دال . ايم  نرسيده
در مـوارد نـادري هـم كـه دروسـي      ) 2. خورد يم مچش  بهيارك آشيها سرفصل دروس تناقض 

هـا بـه حاشـيه     اند، اين دروس اختياري هستند و در اكثر دانـشگاه   بيني شده  مرتبط با هدف پيش   
باور غالب اين است كه ادبيات انگليسي عمدتاً يعني ادبيات كـشور انگلـستان      ) 3. اند  رانده شده 

ها قرابـت و       اين دوره  هاي نامه پايانعموماً  ) 4. ي غرب يشورهاكر  يات سا ي از ادب  كي اند يبا چاشن 
ن يـ  ا يهـا   نامـه   انيشتر پا يب. ران ندارد ي ا ة و نيازهاي فرهنگي و ادبي جامع      يارتباطي با ميراث مل   

 ايـن  يآزمـون هـاي ورودي چهـارجواب   ) 5.  ان اسـت  ي غرب يها  افت پژوهش يران باز يرشته در ا  
ات انگلـستان  يـ خ ادبيردن تاركاش حفظ  جهيه نتكها بر ادبيات كشور انگلستان تمركز دارد         دوره
  . است
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ـ وتاه، رمـان، نما ك مانند داستان يدروس  ة به شرح دروس و منابع برنام   يوقت شنامه، شـعر و  ي
.  اسـت ي غربيشورهاكر ي از ساكيات انگلستان و انديز بر ادبكم تمر ينك ي نگاه م  ي ادب يها  تبكم

ات ي ادب يةشود، همواره در حاش     ي م يا  ا اشاره ية دن يه بق  ب ياگر هر از گاه   . ستي ن يا خبر ية دن ياز بق 
ر ملـل   ين دوره شناساندن آن به سـا      يه بر اساس هدفِ ا    ك رانيات ا يادب يرد، حت يگ  يغرب قرار م  

 در  يسيـ ات انگل ي غالب آموزش ادب   ي فضا يگفتمان اروپامحور . ن دوره باشد  ي ا يد هدف اصل  يبا
  .ندكر يي امروز تغيي و چند صدايندفرهنگد در جهان چيه باكران است ي ايها دانشگاه

  ات جهاني ادبيةنظر
ن ي اول يبرا. آغاز شد ) 1832-1749( گوته   ي آلمان ةسندير و نو  كات جهان با متف   يمفهوم ادب 

 ي و آشـت   يي بـه دنبـال آشـنا      يو. ردكرا وضع    weltliteratur» ات جهان يادب«بار گوته اصطالح    
 و  ييايـ  جغراف يات از مرزهـا   يـ به نظـر گوتـه ادب     . ودات ب ير ادب يها و ملل مختلف از مس       فرهنگ

ات عامـل   يسان، ادب   نيبد. ديرس  يان م ي جهان كگذشت و به روح مشتر      ي م يشناخت   و زبان  ياسيس
ان را  ييـ او اروپا .  متفـاوت بـود    يهـا   انكـ هـا در دوران و م       ها و انسان    شهيان اند يبخش م   وحدت
 ارزشـمند  يا نـه يو خـود را از گنج  انـد  دهيـ  شـرق غفلـت ورز  يات غنيه از ادبكرد ك يمالمت م
 بـين  تعامـل  و افكـار  تعـاطي  بـراي  فراخي حيطة جهان ادبيات گوته ديدگاه از. اند ردهكمحروم 
 ادبيـات  بـه  ادبـي  شـاهكارهاي  ساحت در كه است اديبي اولين گوته .است مختلف ملل ادبيات

 در هنـوز  هـا  آلماني كه زماني رد... «: گويد مي و دارد نظر نيز شرق، ادبيات جمله منر ملل، يسا

  ).Jost 16وست يبه نقل از (» نوشتند مي رمان ها چيني كردند، مي زندگي جنگل

 كار اين هم ديگران كنم يم توصيه و كنم؛ نگاه نيز ها ملت ساير به كه دارم دوست من

 .بكنند را

 هـر  و اسـت؛  شده آغاز جهان ادبيات عصر ندارد؛ چنداني مفهوم ملي، ادبيات امروزه

  ).انهم( كند ادا را خويش سهم آن، تحقّق به بخشيدن سرعت براي بايد كسي

ت يه شعر به جهان بشر    كشود    ين موضوع معتقد م   يشتر به ا  يمن هر روز ب   «: ديگو  يگوته م 
 از  ...اسـت  گـشته  جـاري  مختلـف  ايهـ  مكان و اه زمان در انسان هزاران زبان از هكتعلق دارد 

 كـنم  مـي  توصـيه  همه به و ببينم هم را بيگانه ملل و كنم نگاه اطرافم هب دارم دوست من رو، اين
  ).1، 2003 دمراشبه نقل از (» نندك چنين

ل انگلستان و فرانـسه     ي از قب  يي بزرگ اروپا  يشورهاكات  ينظر گوته بعدها به آثار معتبر ادب      
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 محـدود   ي شرق يوپاشور ار كتاً چند   ين و نها  ي از مشرق زم   يار ادب كا و چند شاه   يتاليو آلمان و ا   
ـ ير فرامل كـ ه بـا تف   ك بر آن نهادند     1»يات عموم يادب« نام   يه برخ كشد    ياري بـس  ة گوتـه فاصـل    يتّ

   2.داشت
س و نقـاش بـزرگ   ينـو   شنامهيـ س، نما ينـو   ، شاعر، رمان  )1941-1861(ندرانات تاگور   يراب

گـر     جلـوه  در آن  ي انـسان  يهـا   ه ارزش كدانست    ي م ياتي ادب ةرنديات جهان را در برگ    ي، ادب يهند
ات جهـان  يـ  تـاگور ادب ي برا.ديان دميان جهانيت را در ميتوان روح بشر  يق م ين طر يشود و از ا   

رد آن را   كـ  يا تالش مـ   يتاني بر يه امپراطور ك ياتيگرفت، ادب   يات انگلستان قرار م   يدر تقابل با ادب   
ات يـ ادب. انـد ه بر يند و آن را به حاشـ      كل  ي تحم ي تمدن و فرهنگ باستان    ةبر ملت هند با آن سابق     
 يشورهاكـ ات شـرق و     يرد، شامل ادب  يگ  ين را دربرم  يات مغرب زم  يه ادب كجهان به همان اندازه     

  . شود يز ميشده را ن رانده هيحاش استعمارشده و به
 درخواست شـد در  1907ه ي از تاگور در فوريد وقتيگو ي مBhavya Tiwari يواريا تيباو

 Vishwa» ايتيشوا سـاه يـ و« عنـوان  يند وك ينرانته سخكلك آموزش هند در ي مليعال  يشورا

Sahitya هند   يقيات تطب يانجمن ادب . ديرا برگز » ات جهان يادب«ا  ي )CLAI (       بـا الهـام از سـخنان
  :ندك ير مكن در وبگاه خود ذين چنيتاگور هدف انجمن را ا

  بـه  ي ملـ  ي با گـذر از مرزهـا      يقيات تطب يه ادب كن اصل   ي جهان با قبول ا    يكج آرمان   يترو
ه كات جهان بدان سان   يگاه مفهوم ادب    آن. رسد  يات ملل مختلف م   ي منفرد ادب  يها  تي هو يفراسو

ـ ي به سويند و ما گامك يدا ميمورد نظر تاگور و گوته بود تحقق پ       يالمللـ  ني شناخت و تعامل ب
 ).41اران ك و همTheo D'haenبه نقل از تئو دائن (م يا برداشته

ندوو ژنگ   ينگاه« با عنوان يا  در مقاله ،يني، منتقد چ)Zheng Zhenduo) 1898-1958ژِ
ات صـحبت  يـ  مطالعـات ادب ة در بـار جـا  ه امـروز همـه  كدارد  ي اظهار م 3»اتي ادبيپارچگيكبه 
 از پژوهـشگران    ياريبـس . ندك يت صحبت نم  يلك يك ة آن به مثاب   ةس در بار  كچ  ي ه ينند ول ك يم

ا يـ ،  ي خاصـ  ةسنديـ ا نو يـ ،  ي خاص يا نوع ادب  ي،  يت خاص يات مل يا ادب ي،  ي ادب يها   دوره ةنيدر زم 
 ةات را به مثاب   يه ادب كست  ي نفر، ن  يك يس، حت ك چي ه ياند ول    متخصص شده  ي خاص يتب ادب كم

                                                           
1- General Literature 

ات يـ ادب« ،يروانيرضـا انوشـ     ي علـ  گاه كنيد به مقالة   ات جهان ن  ي ادب ةني گوته در زم   يشتر و نقد آرا   ي ب يي آشنا يبرا. 2
بهار ( اول   ة دوم، شمار  ة، دور )يفرهنگستان زبان و ادب فارس     (يقيات تطب يادب ةژه نام يو. »هيشه تا نظر  ياز اند : جهان
  .41-23 .3 ياپيپ) 1390

3- "A View on the Unification of Literatrue" 
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 هـم    مختلـف را بـه     يها  ان و انسان  كه زمان و م   ك منسجم و جامع     يا  لهك مستقل و شا   يموضوع
  ).59، 2014به نقل از دمراش(دهد بنگرد  يارتباط م

پرداز و  هي، نظرDavid Damrosch) 1953متولد (د دمراش يويم قرن بعد ديو ن يكحدود 
ات جهـان را  ي ادبيةزه و نظريه گوته را تئور   ين پندار اول  ي دانشگاه هاروارد، ا   يقيات تطب ياستاد ادب 
ات يـ  دمراش، بـه خـالف گذشـتگان، ادب        يبرا.  نداشت يي جا يه در آن اروپامحور   كرد  كمطرح  

گـردش و   «ات جهـان    يـ  ادب يدگاه و يـ ات جهان نبود؛ از د    ي ادب يارهاكشاه از   يا  جهان مجموعه 
. هاسـت  ر ملـل و فرهنـگ  يان ساي، در م يات ملت خاص  يز بر ادب  ك، بدون تمر  ي آثار ادب  1»رشيپذ
صـدا    هـم  كواي اسـپ  ياتريد و گا  ي همچون ادوارد سع   يسان، دمراش با منتقدان پسااستعمار     نيبد
 يآنتولـوژ . دهـد   يان م يمحور پا   غرب ي سنت يقيات تطب ي ادب د به ي جد يا  هيشود و با طرح نظر      يم

ن يـ دگاه ا يـ انگر د يـ اران در شش مجلـد ب     كدمراش و هم  ) 2009-2004 (2 النگمن ات جهان يادب
  . استيشمند ادبير و اندكمتف

 كـه  ن اسـت  يـ بحث من ا  «: گويد مي و نگرد يم جهان ادبيات به منظر همين از هم دمراش
 به .نيست ما رشتة مرگ معناي به كيهاني و جهاني هاي افق به} قيتطبي ادبيات{ امروزة گسترش
 اوليـة  دوران در را آن هـاي  ريـشه  بنگـريم  خـوب  اگـر  كـه  است جديدي ديدگاه تولد خالف،
 ). 32، 1390 يروانيبه نقل از انوش(» مبيني مي رشته يك مثابة به تطبيقي ادبيات گيري شكل

تـالش  ) What Is World Literature?)) (2003 ست؟يـ ات جهان چيادبتاب كدمراش در 
ن يـ پاسخ او به ا. »؟يسكات چه   يادب«و  » ات؟يدام ادب ك«:  پاسخ دهد  يند به دو پرسش اساس    ك يم

  .دهد يل مكي را تشي ويةها اساس نظر پرسش
 فرهنگـي  خاسـتگاه  فراسوي در كه است ادبي آثار آن دربرگيرندة جهان ادبيات من نظر به

مديـد   هاي مدت براي( كنند مي گردش و سير اصلي، زبان به چه و مهترج صورت به خود، چه
خـود،   مفهـوم  تـرين  جـامع  در جهـان،  ادبيـات  .)شـد  مي خوانده التين زبان به اروپا در ويرژيل

 توجـه  امـا  اسـت،  رفتـه  فراتـر  خـود  اصلي منزلگاه از حال به تا كه باشد اثري هر شامل تواند مي
 ادبيات مثابة به مؤثري زندگي گاه آن ادبي ثرا: بجاست كامالً 3فعلبال خوانندة به ني گي محتاطانة

 حـضور  خـود  مبدأ فرهنگ فراسوي در ادبي نظامي در فعاالنه جا، همه و هميشه كه، دارد جهان

 . باشد داشته) است نويسنده از تأكيد(
                                                           

1- circulation and reception 

2- David Damrosch, et al. Longman Anthology of World Literature 

3- Actual reader 
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 بلكـه  ،نيـست  ادبي آثار از نيافتني دست و انتها بي ايه مجموع جهان ادبيات كه معتقدم من

 مي كار به آثار تك تك مطالعة در هم كه روشي است، ادبي آثار خواندن و سير بررسيِ در روشي

آثـار   بـراي  هـم  و كالسيك فاخر آثار خواندن براي هم روشي آنها، مجموعة مطالعة در هم و آيد
   ).37 همان( شده كشف تازه

 و مهـاجرت و  يچندفرهنگل ي از قبييها دهيه پدك سوم ةخصوص در هزار  ات جهان به  يادب
رده كـ دا يـ  پ يشتريت ب يرده است اهم  كشمندان را به خود جلب      يران و اند  كشدن نظر متف    يجهان

ان ي دانـشجو يات جهان به برنامه آموزش    ي با عنوان ادب   يا دروس ي دن يها  شتر دانشگاه ياست و در ب   
ـ ات جهان بـه مثا يادب.  اضافه شده است  يليمكالت ت ي و تحص  يارشناسكدر مقاطع     يرديكـ  روةب

ات جهـان بـه     يـ  ادب .دار اسـت  ي پا ي صلح و دوست   ةنندك نده و آغاز  ي گشا يقيات تطب يد در ادب  يجد
امـروز  ه  كـ ن روسـت    يـ از ا .  تعلـق دارد   يت و فرهنگ خاصـ    يشور و مل  كان و نه به     ي جهان ةهم

 از اِعمـال  يريهـا و جلـوگ      يالت و بـدفهم   ك حـل مـش    يه برا كاند    دهي رس ةجين نت يها به ا    انسان
 و  يـك گر نزد يديكـ هـا را بـه        هـا و فرهنـگ      رد تـا روح ملـت     كد تالش   ي و وحشت با    تخشون

 دوگانـه بـه   يهـا  جـاد تقابـل  يا.  را فـراهم سـاخت   يگـر يتر ساخت و اسباب شناخت د       يكنزد
هـا و      تمـدن  يگـو   و   مؤثر و ماندگار در گفـت      يات جهان نقش  ي ادب .انجامد  ي م ي جهان يناسازوار

  .اد دارديني  فرهنگيپلماسيد

   يشنهادات راهبرديپ
 شـده دسـت     ينـ يب  شيران به اهداف پ   ي ا يها   دانشگاه يسيات انگل ي آموزش ادب  ي فعل ةبرنام

ن يـ  اةسنديـ پيـشنهادات راهبـردي نو  .  اسـت ينير و بـازب ييازمند تغي، ن كافته است و، بدون ش    ين
  :ر استيسطور به شرح ز

تر بدين معني كه      خ فرا يدگاهياري مجدد و بازتعريف هدف اين رشته از د        ذگ  سياست -1
 .شود خاصي محدود نمي ةو منطقو به كشور به زبان انگليسي ادبيات انگليسي يعني ادبيات 

تربيـت پژوهـشگر و منتقـدي       ) يسيـ ات به انگل  يا ادب ي(ات جهان   ياز آموزش ادب  هدف   -2
ات و فرهنـگ    يـ  با ميراث ادبي خود و با اعتماد به نفس به شـناخت ادب             يين آشنا ياست كه درع  

گر، هم از خود شناخت داشته باشد تا بتواند فرهنـگ        يبه سخن د  . ورزد يمز مبادرت   ي  ن  يگريد
 را هـم  يگـر ي ديسيق زبان انگليند و هم از طر ك يگران معرف ي خود را به د    ي و مل  يو ادب بوم  

به صورت خالقانـه    ابدي يخود م  يو اجتماع  ي فرهنگ يها  سو با ارزش    ه هم كبشناسد و آنچه را     
  .ندكاقتباس 



 41 هاي ايران؟ دانشگاه آموزش ادبيات انگليسي يا ادبيات جهان به انگليسي در

 

ــامحوري و    -3 ــد از اروپ ــته باي ــن رش ــصل دروس اي ــدوين سرف ــزي و ت ــه ري  در برنام
د پرهيز كرد و به ادبيات ساير ملل از طر               سلطه ق زبـان انگليـسي     يـ پذيري فرهنگي و ادبي به جِ

 زبـان،   يسيـ  و انگل  يي اروپـا  يشورهاك در   ي، حت ي از پژوهشگران ادب   يارياصوالً بس . توجه كرد 
ات يـ ادب. اند صورت ترجمه خوانده ل را بهيرژي وديئ آنه هومر و    اديليال  ي غرب از قب   يكالسكآثار  

ت و  يـ ه خالق كـ م  يريم و بپذ  ي آشنا شو    رانده شده   هيات ملل به حاش   ي است تا با ادب    يجهان فرصت 
  .شود ي فقط به غرب محدود نميل ادبيتخ

پـل ارتبـاطي بـين      توانـد     اي مانند ادبيات تطبيقي كه مـي        رشته هاي بين   اندازي رشته    راه -4
شـوربختانه در حـال     . د تقويـت گـردد    يـ هاي علوم انساني باشـد با        و رشته  ي خارج يها  اتيادب

ران يـ  اي آموزش عـال يها  در برنامهيگاهي مستقل جا ي علم ة رشت ة به مثاب  يقيات تطب يحاضر، ادب 
ـ  -يمانند فارس (ج  ي را يها  شيگرا. ه بوده است  يندارد و همواره در حاش      يهـا  يتوانمنـد ) ي عرب

ت نـدارد  ين رشته سنخيع اي وسيده گرفته است و با روح و قلمرو پژوهش يا را ناد  ي پو ةن رشت يا
  . ران شده استيو مانع رشد آن در ا

   سخنةجينت
ات يـ اصـوالً ادب  . آورد  يوب شـده را فـراهم مـ       ك سر يدن صداها يات جهان فرصت شن   يادب

 را و   يگـر يم، هـم د   يمان را بشناس  ات هم خود  يق ادب يد از طر  يبا.  است ي و جهان  ي انسان يونديپ
ـ   يراه نـاهموار و سـخت     .  ميگران بشناسان يهم خود را به د      يانـداز  د بـه راه   يـ با. ميـ ش دار ي در پ

ت ي وضـع ةد، ادامـ يـ بدون ترد. مي همت بگماريات خارجي در آموزش ادب يا  رشته  ني ب يها  رشته
ر يناپذ ر اجتناب ييتغ. ديافزا  ي م ها  يها ودشوار   يفهم  جكه بر   كبرد بل   ي نم يي نه تنها راه به جا     يفعل

ار يران را بـس   يـ  ا يهـا    دانـشگاه  يسيات انگل يگذاران آموزش ادب    استيت س ين امر مسئول  يا. است
ا در دورِ يـ  سـپرده شـده   يا به فراموشـ ي گذشته يها ه در سال  كر  ي خط يا  فهيند؛ وظ ك ين م يسنگ

ـ ة الزمـ يهنگـ  فر ةتوسـع .  گرفتار آمده است   ي ادار يها  وخم  چيها و پ    شكشاكباطل   از يـ ن شي و پ
اصـوالً  .  خالقانـه اسـت  يها شهي اندييوفاك در گرو ش   ي فرهنگ ة است و  توسع    ي اقتصاد ةتوسع

 ي مطالعات ادبةدر حوز.  دارديشي و نوانديت و نوآورياز به خالق يشرفت ن ي پ ي برا يا  هر حوزه 
عـالوه،    بـه . ردآو  ي فراهم م  يت و نوآور  ي خالق ي برا يدي جد يها   افق يقيات تطب ي ادب يو فرهنگ 

شور را فـراهم  كـ  ي فرهنگـ ة را در توسـع ي علوم انسانيها  ت رشته كان مشار ك ام يقيات تطب يادب
 ة رشـت يانـداز  ان راهكـ راز، ام يشور، ماننـد دانـشگاه شـ      كـ  يهـا   سته است دانـشگاه   يشا. آورد  يم

  . را فراهم آورنديقيات تطبيمحور ادب تيخالق
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