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جهان، متن و منتقد
تأمالتیبراندیشــهادواردسعید

گفتار دکتر حسین نظری، دکترای زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه َکنِترِبری نیوزیلند 
 در ششمین شب علوم انسانی

کهدرمباحثپسااســتعمارگراییبایدبه یکیازنکاتی
کهدرزبانفارسی کرد،ترجمهنادرســتیاست آنتوجه
ازواژهOrientalismبهعنــوان»شرقشناســی«صــورت
گرفتهوســپسبهشــکلیــکغلطمصطلحرایجشــده
کــه»Orientalism«،ازآن اســت.بایــددقــتداشــت
»Orientology«بههمراهدارد،با»ism«جهتکهپسوند
متفــاوتاســتولــذانمایانگرنوعیشــیوهتفکــرونگاه
گــربخواهیم درمــوردجهــانشــرقاســت.لــذاچهبســاا
معــادلنزدیکتــرودرســتتریبــرایاینواژهپیشــنهاد
کنیم،شــایدشــرقنگاریویاشــرقپنداری،مناســبتر

کــهاینواژههانشــانمیدهندشــرقبهشــیوه باشــدچرا
خاصینگاشتهوپنداشتهشدهاست.بهعبارتدیگر،
کهمدنظرســعیدبوده،ناظربراین Orientalismآنگونه
نکتهاســتکهشرقتوســطمحققانوسیاستمداران
غربــیغالبًابهگونهایخاصبازنماییوســاختهشــده

است.
نکتهدیگریکهممکناستبرایبسیاریسؤالبرانگیز
باشــدایــناســتکــهاساســًاچــرایکاســتادادبیــاتو
نقــدادبــیماننــدادواردســعیدحجمبیشــترفعالیتها
ومکتوبــاتعلمــیخــودرابــهحوزههایــیاختصــاص

دادهاســتکهبهطورمســتقیمودرظاهربــهنقدادبیو
ادبیــاتارتباطیندارند؟بهعنوانمثالچراســعیدباید
کتبومقاالتمتعددیرادرخصوصتسخیرسفارت
آمریــکادرایــرانیــاجنــگعــراقدرکویــتویــامســئله
فلسطینبهرشتهتحریردرآورد؟خودسعیداینپرسش
رادرخــالمکتوباتــشپاســخدادهاســت.بهویــژهدر
مقدمهکتاب»جهان،متنومنتقد«،ویبحثمهمی
رادربارهچهاربرداشتمختلفاز»نقد«مطرحمیکند:
نخست،نقدکاربردیبهمعنایمرورکتابوژورنالیسم
ادبی)bookreview(دوم،نقدبهمعنایتاریخادبیات
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گر کادمیــک؛ســوم،تفســیروتشــریحمتــونادبــی،کها آ
چهبیشــترماهیتیدانشــگاهیدارد،اماتنهامنحصربه
کارشناســانادبیودانشگاهنیستومیتواندهرکسرا
کهبهرهاولیهایازدرکاصولادبیداشــتهباشــدشامل
شــود،وچهــارم،مکاتــبمختلــفنقــدادبــیازقبیــل
کهبهطور فرمالیسم،ســاختارگرایی،پساساختارگرایی،

خاصدرنیمهدومقرنبیستمرواجیافتند.
ســعیددرکنــاراینچهــارنظریه،دیدگاهنقــدخودرانیز
ارائــهمیکندکههمچهارنظریهقبلیراشــاملمیشــود
وهــمفراتــرازهمــهآنهامــیرود.انتقاداصلیســعیدبه
نظــراتموجــودنقــد،وخصوصًانــوعچهارم،ایناســت
کــهآنهادچارنوعیخودشــیفتگیشــدهاند.یعنیاین
نظریــاتبیــشازاینکهقرارباشــدکاریانجــامدهندو
مســئلهایراتبیینکنند،درگیرخودشــدهاندومشغول
مباحثــیچونتعریــفادبیــات،توجهبهفرمیــامحتوا،
ویــاجایــگاهنویســندهوخوانندهومســائلیازاینقبیل
هستند.درنتیجه،بهجایاینکهنقدادبیابزاریباشد
درجهــتدرکهرچــهبهترمتن،خودشبهیکمعضل
گردیده تبدیلشدهاســتوآنقدردچارخودشیفتگی
کهعمًاکاراییاشراتاحدزیادیازدستدادهاست.
سعیدمیگویدهرروشنفکربایدمسلحبهساحیباشد
گاهینقادانه گاهینقادانه«میگذارد.آ کهوینامآنرا»آ
بــرایادواردســعیدبــامفهــوم»درجهانــی«یــا»دنیویت«
پیونــدمیخــورد.ازدیــدگاهاوهــرمتنــیدریــکجهــان
اتفــاقمیافتد.ویاینایدهرادرمقابلبحثهاینقد
ادبِیمحضوفرمالیســتی،ازقبیلمباحتیچون»هنر
کهمعتقدندیکمتنادبیبه برایهنر«،مطرحمیکند
خودیخوداهمیتداردواینکهشــاعریانویســندهاش
و مذهبــی عقایــد چــه و هویتــشچیســت و کیســت
سیاســیداردیادرچهبرههتاریخینوشتهشدهچندان
حائــزاهمیــتنیســت.بهبــاورآنهااثــرادبیبــهصرف
وجــودخــودشاعتبــارداردوبایــدازســایرجنبههاجدا
شــود.ایــننگاهیبهادبیاتبودکــهدرنظریههاینیمه
گاهینقادانه« دومقرنبیستمبیشتررواجداشت.اما»آ
ســعیدباردیگراثرادبیرابهزمانومکانوخالقآناثر
پیوندمیدهدومعتقداستنمیتواناثریراکهدریک
بافــتوزمینــهخاصبهوجودآمدهاســت،خــارجازآن
بافــتوزمینــهبهطــورکاملدرکنمــود.یعنیبرایفهم
یکاثرومتنادبییابهطورکلیهرنوعمتنیحتمًاباید
آنرادربســترزمانیومکانیخودشبررسیکرد،چراکه
کــردناثــرازبافــتخــودموجــبمیشــودآناثربه جــدا
درستیفهمنگردد.سعیدبراینباوراستکهمنتقدی
گاهیاجتماعیرانسبتبهمتننداشتهباشد، کهاینآ
یــکمنتقــدفانتزیاســتونمیتواندتأثیربهســزاییدر
یــادصرفًا جامعــهخودداشــتهباشــد،زیــرابهاحتمــالز
بازگوکنندههمانمفاهیمیخواهدبودکهگفتمانرایج
ومســلطغربــیبــهاوآموختــهاســت.دقیقــًاازهمینرو
اســتکهبســیاریازآثارســعیداعمازمقالهوکتاببا
موضوعــاتروزجامعهخــودشوجامعهجهانیارتباط
دارد.بــرایمثــالســعیددرخصوصانقاباســامیو
ماجرایتســخیرســفارتآمریکامعتقداسترسانههاو

مطبوعــاتغربــیایــنپدیــدهراازتمامیعلــلوعوامل
کیددارند زمینهایآنجدامیکنندوتنهابرایننکتهتأ
کهچونایرانیهامســلمانانشــیعهاندوچونشــیعیان
افرادمتحجریهستندکهبهمفهومیبهعنوانشهادت
بــاوردارنــد،انقــابتبدیــلبهبهانــهودســتاویزیبرای
آنهاشدهاستکهعطششهادتخودرافروبنشانند.
درحالیکــهادواردســعیدســؤالمیکندآیــاهیچعللو
عواملتاریخی،سیاســی،مذهبی،واجتماعیدروقوع
انقابایراننقشنداشــتهاســت؟آیاایرانیــاندرطول
کهآمریکاییهــادرخاکآنهاحضورداشــتند دورانــی

متحملهیچرنجینشدهاند؟
لذاسعیدبرایارائهروایتیمتفاوتازروایترسانههای
کاپیتوالســیون، ماننــد موضوعاتــی بــه آمریکایــی
اهمیــتایــرانبهعنــوانیــکمنبــعاصلــیانــرژیبرای
و ســیا ســازمانهای توســط ســاواک تأســیس آمریــکا،
موســاد،وحــسســرخوردگیایرانیهــاازاینکهکشــورو
فرهنگشــانتحــتســلطهبیگانــهقــرارداردمیپــردازد.
را انقــاب اســت ممکــن چگونــه میپرســد ســعید
بســیارپیچیــده،چندالیــه،وعمیــق فرآینــد یــک کــه
کــهمثــًا کلیشــههاییتقلیــلدهیــم اســت،صرفــًابــه
انقــابرابــهخشــونتذاتــیایرانیهــامرتبــطمیکنند
ویــابــهعــدمتوانایــیآنهــادردرکارزشهــایغربــی؟
ازایــنرو،تــاشادواردســعیددرطولاینســالهابرآن
بودهاســتتابانوشــتههاوتحلیلهایخودرخنهایدر
گفتمانغالبغربینسبتبهاساموسایرموضوعات
جهاناســامازقبیلمســئلهفلســطین،انقــابایرانو

تسخیرسفارتایاالتمتحدهایجادکند.
درایــنمیــانانتقاداتــینیزبهادواردســعیدوارداســت.
گویی که ازجملهاینکهسعیدبهگونهایوانمودمیکند
مفهوماولیهشرقشناسیراخوداوابداعکردهاست.برای
مثالضیاءالدینســردار،اندیشــمندپاکســتانیمعتقد
استادواردسعیدتاشهاوآراءسایرنویسندگانپیش
ازخــوددرنقــدشرقشناســیدررشــتههایمختلــفرا
بــهخوبیارجننهاده،درحالیکهســعیدازاندیشــههای
کــهایــن کــرد آنــانوامگرفتــهاســت.البتــهبایــداذعــان
بــار اولیــن بــرای کــه بــود کتــابشرقشناســیســعید
بــهصــورتجامــعوبــادرنظــرگرفتنیــکبــازهتاریخی
مفصــل)ازدورانیونــانتــاقرنبیســتم(بهرابطهشــرقو
کهتا غربپرداختواینجامعیتبررســیویاســت

حدزیادیموجبتمایزاثراوازدیگرانشدهاست.
کتــاب اتفاقــًا کــه ایــناســت بــهســعید انتقــاددیگــر
شرقشناســیاودرتقویــتنــگاهدوگانهشــرقوغربو
مــاودیگــرانبیتأثیــرنبودهاســت.یعنیاگرچــهکتاب
ادواردســعیددرنقدچنیننگاهینوشــتهشدهاماخود
کیدبیشازحــدبهآندامنزدهاســت. ناخواســتهبــاتأ
کــه گفتــهمیشــوددرهمــاندورهتاریخــی همچنیــن
ادواردســعیددربــارهاشصحبتمیکند،درخودمراکز
اســتعمارینویســندگانیبودندکهبهفرآیندامپریالیسم
واســتعمارانتقادداشــتندودرکتابهایشانتابوهایی
کــهغربیهــاازمردمــانشــرقیمیســاختندرابهچالش

میکشیدند.

نکتــهدیگــریکهبایدبهآنتوجهداشــتایناســتکه
حمایتســعیدازانقاباســامیونقدویبهپوشــش
جانبدارانهرسانههایغربازرخدادهاییمانندتسخیر
ســفارتآمریکاالزامًابهمعنایدلبســتگیاوبهانقاب
ورهبــرانآننیســت.بهعنــوانمثــالویدرپاســخبــه
ماجــرایفتــوایســلمانرشــدییــابرخیحــوادثدهه
شــصتانتقاداتــیرامطرحمیکند.مســئلهایناســت
کهســعیدنوشــتندرمورداســامیاانقابایرانراصرفًا
یکوظیفهروشنفکریدرچارچوباومانیسمسکوالری
میداندکهبســیاریازاندیشــههایشمتأثرازآناســت.
یعنیبهعنوانکسیکهبهمرکزیتانسان)انسانگرایی(
معتقداست،بهچشمخودمیبیندکهدرغرب،اسام
بیــشازهــرمذهبدیگــریمــوردســیاهنماییومعرفی
مغرضانهوکوتاهنگرانهواقعمیشودولذااحساسوظیفه
میکندکهایننوعنگاهرانقدوبررسیوآسیبشناسی
کند.دقیقًادرراســتایهمیناحساسوظیفهاستکه
نســبتبهفتوایارتدادسلمانرشدینیزواکنشنشان
میدهدیانسبتبهبرخیتندرویهایدههشصتدر

ایرانهشدارمیدهد.
نکتــهآخربحثمننــگاهخاصادواردســعیدبهمقوله
تبعیداســتکهدرکتاب»تأماتــیدربارهتبعید«بهآن
میپردازد.سعیدهمیشهخودرافردیدرتبعیدمیدید
کــهازمصاحبههاونوشــتههایگوناگونش وهمانطــور
برمیآیــد،ازنظــرشــخصیوعاطفیهیچگاهنتوانســت
مکانــیرابهعنوانخانهخودبپذیــرد،خصوصًاکهبرای
اوایــنبیوطنــیبــامســئلهفلســطینمرتبطبــود.امادر
عینحال،ســعیدتبعیــدرابهنوعیالزمــهفرآیندتفکرو
گاهانهوهوشــمندانهیکروشنفکرتلقی نقدخاقانه،آ
میکردوبراینباوربودکهروشــنفکردرتبعیدنســبتبه
روشــنفکریکــهدرخانــهخودقــراردارد،میتواندبســیار
مؤثرتــروکارآمدترباشــد.زیرانویســندهومنتقــدیکهدر
کشورخودمینویسد،بسیارتحتتأثیرزمینهاجتماعی
وتعلقــاتوتعصباتواحساســاتملــیمختلفقرار
داردامــاوقتــیازاینچارچوبوزمینهاجتماعیخارج
میشــودومهاجــرتمیکنــد،میتوانــدمنصفانهتــربــه
سرزمین،فرهنگویامذهبخودبنگرد.ازاینحیث،
سعیدتبعیدوشرایطجایوطنرایکیازشروطبسیار
مؤثــردرنــگارشآثارهنــریوادبیمیدانــدولذامعتقد
اســتاگرچهشــرایطتبعیــدوبیوطنیبســیاردردناک
اســت،لکنبراییکروشــنفکرمیتوانــدفرصتمفید
گربخواهیمکســیرادر ومغتنمیباشــد.بهعقیدهمنا
ایرانمعادلادواردسعیدقراردهیم،میتوانیمازمرحوم
جــالآلاحمدنــامببریمزیراپیوندهاوشــباهتهایی
را ایــندووجــودداردومیتــوانهــردویآنهــا میــان
روشــنفکرانونویســندگاِنبــهاصطاح»دســتبهآچار«
کــهآنهــادرمتــنمشــکاتاجتماعــی لقــبداد.چرا
حضــوردارندواحســاسوظیفهمیکنند.امثالســعید
وآلاحمــدروشــنفکرانبــرجعاجنشــینوبااســتفاده
گاهیبخشــی نبودهانــدبلکههرکجاکهالزمبوده،برایآ
واردمیــدانشــدهاندوالبتــهتبعاتــشرانیــزپذیرفتــهو

تحملکردهاند.


