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تورج زینیوند* ، 1روژین نادری
-1دانشيار زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه رازی کرمانشاه.
 -2دکترای تخصصی زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه رازی کرمانشاه

پذیرش1397/11/24 :

دریافت7397/7/26 :

چکیده
عزالدین مناصره (1966م ـ اکنون) شاعر و ناقد فلسطينیتبار و از پژوهشگران برجستة ادبيات تطبيقی است که
موضعگيریای متفاوت دربرابر ادبيات تطبيقی و ماهيت فرهنگی آن دارد .وی با نگاهی نقادانه به بررسی
امپریاليسم فرهنگی غرب در جریان جهانی شدن ادبيات ،بهطور عام ،و پژوهشهای ادبيات تطبيقی ،بهطور خاص،
پرداخته است .رویکرد فرهنگی  -سياسی ،با اتکای به گفتمان ساختارشکنانة ژاک دریدا چارچوبی است که ناقد

تطبيقی و زوایای پنهان و هدفمند آن را مطالعه کرده است .مناصره با وامگيری دیدگاه دریدا دربارۀ
«دیگریسازی» ،به دگرگونه فهميدن و اندیشيدن در پژوهشهای ادبيات تطبيقی ،نحوۀ بازنمایی غرب از شرق،
برتربينی سلطهگر بر سلطهپذیر و واسازی این نوع نگرش و سپس ردیابی تداوم آن در مطالعات تطبيقی پرداخته
است .در پژوهش حاضر با روش توصيفی -تحليلی ،دیدگاههای عزالدین مناصره در نقد فرهنگی تطبيقی معرفی و تحليل
شده است.
واژههای کلیدی :نقد فرهنگی ،ادبيات تطبيقی ،امپریاليسم فرهنگی ،عزالدین مناصره ،گفتمان ساختارشکنانه.
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فصلنامة علمی -پژوهشی پژوهشهای ادبیات تطبیقی
دورۀ  ،7شمارۀ ،3پاییز  ،1398صص28-58

از آن سود جسته و به یاری آن ،ضمن بررسی مکاتب نقد ادبی ،آرای نظریهپردازان و پژوهشگران عرصة ادبيات
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نقد فرهنگی ادبیات تطبیقی از دیدگاه عزالدین مناصره

فصلنامة پژوهشهای ادبیات تطبیقی

 .1مقدمه
عزالدین مناصره -1966( 1اکنون) ،شاعر و ناقد فلسطينیتبار ،از پژوهشگران برجستة
ادبيات تطبيقی و از منتقدان فرهنگی -سياسی در حوزۀ ادبی است .وی با نگاهی نقادانه
به بررسی امپریاليسم غرب در جریان جهانی شدن ادبيات ،بهطور عام ،و پژوهشهای
ادبيات تطبيقی ،بهطور خاص ،پرداخته است« :ایدئولوژی 2در همة عرصههای زندگی
ساری و جاری است و حال چگونه یک متن میتواند از آن دور باشد؟» (مناصره،

 .)21 :2005مناصره مطالعات مکتب فرانسوی و امریکایی ادبيات تطبيقی را بخشی از
صورتبندیای فرافرهنگی میخواند که رابطهای متقابل با امپریاليسم دارد .از مرکزیت
اروپایی -امریکایی می گوید و از این عبارت در بحث دربارۀ استشراق ،مکاتب نقدی،
ادبيات تطبيقی ،و پژوهشها و کنفرانسهای بينالمللی ادبيات بهره میبرد .او بازنمایی
تصنعی و تفاوت گذارانة فرادستی و فرودستی غرب از شرق را که در تصویرسازیهای
هنری معاصر نمود یافته ،به چالش کشيده و با درنظر گرفتن رابطة دیالکتيک ایدئولوژی
و ادبيات و با رویکرد نقادانة گفتمانِ با محوریت ساختارشکنی ژاک دریدا 3به بررسی
اهداف امپریاليستی پژوهشهای تطبيقی از رهگذر تجزیه و تحليل زیرساختهای
فرهنگی -سياسی پرداخته است .نکتة مهم آن است که مناصره ادبيات تطبيقی را
بهمعنای واقعی در پرتو مطالعات فرهنگی واکاوی کرده است .بررسی ادبيات ،بهمثابة
جریانی روبنایی در سایة مطالعات جامعهشناسی ،نظریههای ادبی ،نظریههای
فرهنگشناسی و غير از آن ،ویژگی بارز اندیشه و شيوۀ تحليلی این روشنفکر و ناقد
29
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است .پژوهش نظری حاضر برآن است تا دیدگاههای مناصره را در حوزۀ ادبيات
تطبيقی در پرتو مطالعات پسااستعماری تحليل کند .آثار مناصره در این حوزۀ ادبی-

نقدی از این قرار است :تبادل فرهنگی و نقد تطبيقی ،)8811( 4نقد فرهنگی تطبيقی؛
از منظرگاه گفتمان ساختارشکنانه ،)2005( 5هویتها و اختالفهای زبانی؛
خوانشهایی پيرامون نقد فرهنگی تطبيقی 6و مسئلة زبان آمازیگی در الجزایر و مغرب؛
مشکل اختالف زبانی7؛ نيز دو مقالة وی با عنوان «تعریف ادبيات تطبيقی؛ مشکل
مرزها» )1944( 8و «ادوارد سعيد و نقد فرهنگی تطبيقی؛ خوانش تقابلهای دوگانه»

9

(.)2004
 .1-1پیشینة پژوهش
در حوزۀ نقد فرهنگی در جهان عرب ادوارد سعيد در صدر قرار دارد .سعيد در کتاب

فرهنگ و امپریاليسم )7997( 10و در نقد خود از شرقشناسی

88

با بيان این نکته که

متن و به خصوص رمان فرزند زمان خویش است و تجارب نویسنده را ترجمه میکند،
به کاوش در ارتباط ميان تجربة استعمارگری گستردۀ اروپا در سرزمينهای دور و
نزدیک و آثار ادبی و هنری نویسندگان اروپایی و امریکایی میپردازد .او شيوۀ خاصی
را که این نویسندگان در بازنمود کردن واقعيات دیگر سرزمينها و دیگر مردمان درپيش
میگرفتند ،ابزار فرهنگی ایجاد ،تثبيت و مشروعسازی سلطة امپریاليستی میداند (سعيد،

 .)21 :2831گفتمان نقدی ادوارد سعيد تأکيد میکند:
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متن هميشه دربردارندۀ ایدئولوژیهایی است که با ظاهر متن و ویژگیهای زیبایی-
شناسی آن در تضاد است .متون جامد و بیروح نيستند که تنها ابزار انتقال معنا باشند؛
بلکه باید به متون بهعنوان یک موجود منفعل نگاه کنيم و آن را یک محصول فرهنگی
بدانيم (.)12-12 /2 :1112

ادوارد سعيد ضمن برشمردن نمونههای فروان ،بهتفصيل سهم فرهنگ و متون ادبی و
آثار هنری کالسيک اروپایی را در تقویت و تجهيز ماشين استعمار بازنمایی میکند و
معتقد است روایتگری یکسویه  ،ایدئولوژیکی و نژادپرستانة نهفته در این آثار ،از
فرهنگ و مردم سرزمينهای دیگر امکان بقای سلطة امپراتوری غرب را فراهم کرده
است .از دیدگاه وی ،ادبيات تطبيقی با مباحث مربوط به امپریاليسم فرهنگی اروپا در
پيوند است و غرب برای گسترش سلطة فرهنگی خود بر ملتهای جهان سوم از این

دانش سوء استفاده میکند .غذامی در کتاب نقد فرهنگی؛ خوانشی در زیرساختهای
فرهنگ عربی )2005( 12به بررسی معایب زیرساختی شخصيت شعری عرب پرداخته

است .حفناوی بعلی ،ناقد و نمایشنامهنویش الجزایری ،نيز در درآمدی بر نظریة نقد
فرهنگی تطبيقی )2007( 13ارتباط بين نقد فرهنگی و نظریههای ادبی و معرفتی (نظریة
پسااستعماری ،فمينيسم و انسانشناسی رمزی) را بررسيده است .حسامالخطيب در
چشماندازهای ادبيات تطبيقی؛ در دنيای عرب و عرصة جهانی )1999( 14معتقد است
تطبيقگران اروپایی گرایشهای استعماری دارند ،غالباً میکوشند تأثير ادبيات خود را بر
ملتهای غيراروپایی بررسی کنند و ادبياتهای جهان را نشئتگرفته از ادبيات اروپایی
میدانند .زینیوند در دو مقالة «آن سوی ماهيت ادبيات تطبيقی از دیدگاه ناقدان عرب»
( )1392و «معرفی و تحليل دیدگاههای نقدی ادوارد سعيد بر چالشهای بنيادین
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ادبيات تطبيقی» ( )1394به بررسی دیدگاه ناقدانی پرداخته است که بهباور آنها،
ادبيات تطبيقی با مباحث مربوط به امپریاليسم فرهنگی اروپا و اهداف سياسی غرب در
پيوند است.
دربارۀ نقد و بررسی دیدگاههای مناصره نيز فریال غزول ،ناقد و استاد گروه زبان و

ادبيات انگليسی و ادبيات تطبيقی دانشگاه امریکایی قاهره ،در کتاب فلسطينيان و ادبيات
تطبيقی؛ روحی الخالدی ،ادوارد سعيد ،عزالدین المناصره وحسام الخطيب

81

به ادوارد

سعيد و عزالدین مناصره و آرای متفاوت این دو در حوزۀ پژوهشهای ادبی و هنری،
به ویژه ادبيات تطبيقی و نقد فرهنگی تطبيقی اشاره میکند .رسالة دکتری روژین نادری
تحت عنوان اصول و مبانی نقد فرهنگی از دیدگاه عزالدین المناصره ( )1397پژوهش
مستقلی است که به زبان فارسی در زمينة بررسی و نقد دیدگاههای عزالدین مناصره در
حوزۀ نقد فرهنگی صورت گرفته و مقالة حاضر نيز مستخرج از یافتههای این رساله
است؛ در این رساله ،دستاوردهای مناصره در حوزۀ نقد فرهنگی ،روش برگزیدۀ وی در

تحليل آن ،یعنی نقد ساختارشکانه ،16همپوشانی این حوزۀ ادبی با ادبيات تطبيقی،
18

مکاتب نقد ادبی و نظریههای جامعهشناسی معاصر همچون فمينيسم 77و مارکسيسم
و ...بررسی شده است.
 .2بحث

مناصره با نگارش کتاب تبادل فرهنگی و نقد تطبيقی و نقد فرهنگی تطبيقی؛ از منظرگاه
گفتمان ساختارشکنانه بر غنای ادبيات تطبيقی در جهان عرب افزود .او در این دو
کتاب ،بيشتر به بحثهای نظری با رویکردی ضدامپریاليستی میپردازد .مناصره با اعتقاد
32
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به «نقد فرهنگی تطبيقی» بهجای اصطالح «ادبيات تطبيقی» ،موضوع «مثاقفه» را مطرح
میکند و میگوید« :امروزه ،بيشتر به بحث ادبيات تطبيقی از زاویة جهانی شدن ادب و
فرهنگ ،به مفهوم امپریاليستی آن میپردازند و از بحث مثاقفه و تبادل فرهنگ بهعنوان
مباحث مقدماتی ادبيات تطبيقی میگریزند» (مناصره« .)57 :9988 ،مثاقفه» از نظر او
تغيير فرهنگی است که درنتيجة وقوع نوعی از ارتباط فرهنگها حاصل میشود .تبادل
فرهنگی ممکن است با قوّت مورد قبول واقع شود و معنای اتصال و ارتباط و انفتاح و
تبادل مثبت فرهنگی را دربرداشته باشد؛ اما مشکل امروز را در احساس لذتی میداند که
در تقليد وجود دارد« :مشکل تنها ،تبعيت [از فرهنگ و پژوهشهای کورکورانة نخبگان
عربزبان از غرب] بهعنوان یک واقعيت عينی نيست؛ بلکه آنچه دردآور است ،احساس
لذت و خشنودی آنها [فرهيختگان] از تقليد ،دفاع از این الگوبرداری و تبرئه نمودن آن
[از آماج انتقادات از سوی مخالفان] است» (مناصره .)44 :2005 ،مناصره با استفاده از
وضع ارتباط فرهنگی جهان عرب با غرب و با تکيه بر سخنان ادوارد سعيد دربارۀ
استشراق و به نقل از طيب صالح ،قصهنویس معروف سودانی مینویسد« :ما باید در را
به روی فرهنگهای دیگر همچون چينی ،ژاپنی و روسی بگشایيم و از اسارت اروپا
آزاد شویم» (مناصره .)79 :9988 ،با توجه به رابطهای که مناصره ميان ایدئولوژی و
ادبيات و هنر قائل است و به تأثيرگذاری انکارناپذیر و چشمگير زیرساختهای جامعه
بر پيدایش آثار ادبی و هنری اعتقاد دارد ،وی را باید جزو پژوهشگران مکتب اروپای
شرقی «سالفيه» دانست .مکتبی که دربرابر مکتب فرانسوی ادبيات تطبيقی در دهة
شصت قرن بيستم و در ميان نظریهپردازان کشورهای بلوک شرق (کشورهای
33
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سوسياليستی) مطرح گردید .پژوه شگران این مکتب بر این باورند که ادبيات ،بازتاب
مسائل اجتماعی است .به سخن دیگر ،واقعيتهای اجتماعی ،ادبيات و انواع جریانهای
ادبی را میسازد؛ از این رو،
جوامعی که اوضاع اجتماعی -سياسی مشابهی داشته باشند ،در انواع ادبی و هنری این جوامع
نيز میتوان شباهتهای فراوانی یافت .در نگاه پژوهشگران این مکتب ،جامعه از یک
زیرساخت و یک روساخت تشکيل شده است؛ واقعيتهای اجتماعی و فرهنگی زیرساخت
جامعه و ادبيات و هنر روساخت آن هستند .در این رویکرد ،ادبيات و جامعه پيوند ناگسستنی
دارند و به همين دليل اگر شرایط اجتماعی در چند کشور همانند باشد ،این شباهت اجتماعی
سبب پيدایش انواع مشترک میشود که مقایسة برآیند این شباهتها ،در وادی ادبيات تطبيقی
میگنجد (جمالالدین.)22 :8818 ،

مناصره با چنين رویکرد سياسی -ادبی دست به قلم برده و درپی گسترش مطالعات
پسااستعماری

19

خود ،از نقد فرهنگی بهره جسته است .از این رو مبنای کار مناصره

«تقابلهای دوگانه»ای است که پساساختارگرایان20ی همچون ميشل فوکو ،21روالن
بارت

22

و ژاک دریدا در نقد ادبی بدان توجه داشتهاند .پيشتر بيان کردیم که ادبيات

تطبيقی در دیدگاه مناصره جریانی روبنایی حاصل جریانی غربمحور (اروپا-
امریکامحور) است .وی مکاتب مشهور ادبيات تطبيقی ،یعنی مکتب فرانسوی و مکتب
امریکایی را ابزارهایی می خواند که غربيان برای حفظ جایگاه امپراتوری خود و
گسترش نظام سلطه بر شرق بهکار بستهاند .از دیدگاه مناصره« ،کشورهای در حال
توسعه همواره از نظر تکنولوژی عقبمانده هستند؛ لذا از حيث ادبی هم عقبمانده
هستند و طبقه ای که نيروی مادی مسلط در جهان است ،در عين حال نيروی فکری
مسلط نيز هست» (مناصره )88 :2005 ،و پژوهشگران غربی در خالل پژوهشهای ادبی
34
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خود ،چنين باوری را ترویج داده و با تالش برای نهادینه کردن این اندیشه در اذهان
ملت مشرقزمين ،پدیدۀ «بازنمایی» و «بازنماییپذیری» را بهوجود آوردهاند.
مناصره معتقد است« :تقابلهای دوگانه (‘بازنمایی‘’ /بازنماییپذیری‘’ ،سلطهگر‘/
’سلطهپذیر‘’ ،ابرقدرتها‘’ /جهانسومیها‘) شکلی از بسط سلطه و هژمونی توسط
غرب است که متن آن را تحقق میبخشد و موجب تزلزل حقيقت (برابری و یگانگی
فرهنگی) هم میشود» (نادری .)249 :7397 ،وی در این رویکرد ،به انگارههای «زیربنا»
و «روبنا» تکيه داشته و زیربنا را همان نظام اقتصادی و سياسی میداند که روبنا-
فعاليتهای فرهنگی مانند فلسفه ،هنر و ادبيات -بر آن قرار میگيرد؛ بدین معنا که
«غربيان و غربگرایان به قصد اسطورهسازی

23

سعی در القای مفاهيم ایدئولوژیک

طبقات حاکم را دارند و نوعی ’حصر نهادی‘ را که در خدمت منافع سياسی و اقتصادی
مسلط اروپا-امریکا قرار گرفته ،در آثار ادبی و هنری بهوجود آوردهاند» (همانجا).

مناصره با تکيه بر کتاب مباحث فکری 24تأليف محمود امين العالم میافزاید:

بازنماییپذیری ،اتهام نيست؛ بلکه یک امر عينی است که در سایة کشورهای
توسعهیافته شکل گرفته است و ابزار آنها در پيشبرد اهداف خود در گذر زمان تغيير
یافته است ]...[ .این پدیده به رکود ملی کشورهای سلطهپذیر ،ازدست دادن خودکفایی
و وابستگی به دیگری [غرب] منجر میگردد ]...[ .پيشرفت با وابستگی و در سایة تابع
بودن [از غرب] حاصل نمیگردد ،مگر با استقالل و خودکفایی و قطع رابطه با
دولتهای سرمایهدار جهانی (همان.)38 ،

پژوهشگر با اتکای به نگرش «ساختارشکنی» دریدا درصدد برانداختن ادعای
سلطهگری و یگانگی غرب در جهان برآمده است .بدین منظور ،ابتدا به معرفی مختصر
آرای دریدا در حوزۀ فلسفی -نقدی پرداخته و سپس آرای مناصره را دربارۀ نقد
فرهنگی ادبيات تطبيقی در پرتو نگرش دریدایی تحليل و بررسی کرده است.
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 .1-2نگرش «واسازی» ژاک دریدا
ژاک دریدا در سال 1930م در الجزایر متولد شد .او ميان اقليت فرانسویان استعمارگر
رشد یافت؛ اما هرگز ذرهای با آنان همدل نشد؛ برعکس «با مشاهدۀ تقابل دو فرهنگ
تصوری از ناهمسازی در سرش پيدا شد که مفهوم برتری و پایگان ارزشی را انکار
میکند و هنوز مشخصة اندیشة اوست» (احمدی« .)379 :1389 ،دریدا از
پساساختارگرایانی است (به اعتبار اینکه به معنای نهایی معتقد نيست) که با توجه به
یکی از اصول مهم ساختگرایی (تقابلهای دوگانه) به روشی خاص رسيد که به آن
ساختارشکنی میگویند» (شميسا .)206 :1388 ،پایه و اساس تاریخ متافيزیک غرب بر
تقابلهای دوقطبی است و فيلسوفان همواره یکی از دو قطب را بر دیگری برتری
دادهاند؛ مثالً روح را بر جسم ،مرد را بر زن ،خير را بر شر و( ...ر.ک :احمدی:1389 ،

 .)344تالش دریدا بر برانداختن دوگانههایی همچون صدق -کذب است که بهوسيلة
آنها ادعای سلطة مطلق و حقيقی یکی از دو قطب نهادینه میشود ،بسط مییابد و
امکان سلطة یک روایت را بر کنش فردی و اجتماعی فراهم میسازد (ر.ک :ضيمران،

 .)13-12 :7379چنين برداشتی از تقابلهای دوگانه باعث میشود «واسازی» از حوزۀ
ادبی فراتر رفته ،در گسترۀ اجتماعی -سياسی کاربرد یابد .اگر مسائل فرهنگی و تقابل
شرق (جهانسوم) و غرب (ابرقدرت) را با رویکرد دریدا به متافيزیک غرب بررسی
کنيم ،در خواهيم یافت که قطببندیهای بهظاهر متقابل دراصل الزم و ملزوم هستند.
چنانکه دریدا در اینباره میگوید« :وظيفة ساختگشایی در این ميان ازبين بردن چنين
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رابطههایی [تقابلهای دوجزئی] است؛ بهطوری که هر قطب آینهای باشد برای دیگری.
به عبارت دیگر هر سویه با وجود دیگری معنا میگيرد» (غفاری)22 :8811 ،؛ بدین معنا
که شرق و غرب آینهای برای معرفی واقعی یکدیگر خواهند شد .همچنانکه از لحاظ
روششناسی و معرفتشناسی ،هر شیء در قياس با چيز دیگر شناخته میشود« :تُعرف
األشياء باضدادها» .اینگونه هریک از پدیدهها برای شناخته شدن مستلزم وجود دیگری
هستند ،نه نفی آن .در این صورت ،واسازی تالشی تلقی میشود برای برانداختن ادعای
سلطهگری غرب که سعی میکند با ادعای حقيقت و یگانگی ،خود را مشروع و قدرت
برتر سياسی -فرهنگی نشان دهد و مشرقزمين را ملتی ضعيف بينگارد که بهسبب
قدرت سياسی -اقتصادی ضعيف ،فرهنگ و ادبيات ضعيفی هم دارند.
مناصره با چنين نگرشی به جریان دوقطبیگری در سير ادبيات ،بهویژه ادبيات
تطبيقی ،پرداخته و معتقد است ادبيات تطبيقی غرب با خودبرتربينی فرهنگی همراه
است و از طریق وسایل ارتباطجمعی سبب استثمار فرهنگی ،قدرتمند دانستن فرهنگ

غرب و خشوع جهان عرب در برابر آن شده است .او در کتاب نقد فرهنگی تطبيقی؛ از
منظرگاه گفتمان ساختارشکنانه با نگرش دریدایی و واسازی اندیشة «برتربينی غرب» به
خوانشی نو و متفاوت از هنر و ادبيات معاصر ،بهویژه ادبيات تطبيقی ،دست زده است
که در ادامه به تحليل دیدگاه او پرداختهایم.
 .2-2چالشهای فراروی نظریههای ادبیات تطبیقی در پرتو گفتمان ساختارشکنانة
دریدایی
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 .1-2-2مرکزیت اروپا -امریکایی
بخشی از نقدهای منتقدان ادبيات تطبيقی به خاستگاه آن بازمیگردد .از نظر منتقدان،
«ادبيات اروپایی مرکز ادبيات تطبيقی است و این ادبيات اروپایی است که ادب جهان را
بهدست گرفته است» (الخطيب .)249 :1999 ،مناصره ضمن آنکه به بازخوانی تأثير
تفکر و آرای پل وان تيگم 25،ماریوس فرانسوا گییار 26و رنه ولک 27بر پژوهشهای
تطبيقی می پردازد ،معتقد است این دانشوران ،در مکتب فرانسوی ادبيات تطبيقی
گرایشهای استعماری داشته و تنها به ادبيات کشورهای سرمایهداری 28همچون اروپا و
امریکا توجه دارند و ادبيات سایر ملل را نادیده میانگارند و غالباً میکوشند تا به
بررسی تأثير ادبيات خود بر دیگر ملتهای شرقی و فرودست بپردازند:
پژوهشهای تطبيقی در مکتب فرانسوی ادبيات تطبيقی محصور در سه امر است.1 :
ادبيات فرانسوی پایة مطالعات تطبيقی است .2 .ادبيات پنجگانة اروپایی در مطالعات
تطبيقی مرکزیت دارد .3 .مکتب امریکایی ادبيات تطبيقی ماحصل و ادامهدهندۀ اهداف
مکتب فرانسوی است .مکتب فرانسوی آثاری را که به زبان فرانسوی نوشته شدهاند،
پایه و اساس مطالعات تطبيقی میداند و سایر ادبياتهای اروپایی که به زبانهای
انگليسی ،آلمانی ،ایتاليایی و اسپانيایی نوشته شدهاند ،بهسبب آنکه زبان کشورهای
پيشرفته است ،ادامهدهندۀ دو مکتب فرانسوی و امریکایی ادبيات تطبيقی میخواند.
[ ]...کشورهای عقبماندۀ صنعتی ،ادبيات واپسگرا و ضعيفی دارند و کشورهای
پيشرفتة صنعتی ادبيات ارزشمند و نمونهای دارند .اینگونه مرکزیت فرانسوی به
مرکزیت اروپایی و سپس به مرکزیت امریکایی و درنهایت به مرکزیت اروپا-
امریکایی میرسد (مناصره.)67 :2005 ،
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 .2-2-2ادبیاتهای استعمارگر
مناصره معتقد است هرچند دادوستدهای فرهنگی و ادبی از گذر اختالفهای فرهنگی
جهت همبستگی و غنای ادبيات جهانی امری مسلّم است ،جریان جهانی شدن بدون
اشکال نيست .این تعامالت ساختگی است و در راستای اهداف و خواستههای
ایدئولوژیک سلطهگران در حرکت است:
تعامالت و دادوستدهای فرهنگی و ادبی در جهان امروز ،بر محور و مرکزیت
ادبياتهای آنگلو -فرانکوفونی و بهعنوان یکی از ابزارهای جنگ سرد فرهنگی غرب در
جریان است .سلطهگستران با «طبيعی» نشان دادن این مفهوم که افکار و ادبيات
کشورهای مرکز ،نيروی فکری مسلط هستند ،درنتيجه فرهنگ و ادبيات کشورهای
جهانسومی را در کنترل دارند و به مقولهای غيرقابل تغيير بهاندازۀ خود طبيعت تبدیل
نمودهاند (همان.)90 ،
29

ادبيات فرانکوفونی

30

و آنگلوفونی

ادبيات استعمارگران است (همان .)69 ،مناصره

معتقد است آثار فرانکوفونی نه در دوران استعمار ،بلکه بهطور مشخص از سال ،1962
یعنی سالی که الجزایر به استقالل سياسی رسيد ،ظهور یافتند؛ سالی که استعمار فرانسه از
در خارج و استعمار فرهنگی به نرمی از پنجره وارد شد (همان .)93 ،اما از دیدگاه
نگارندگان ،خطاست اینکه بگویيم فرانسه پس از انقالب 1962م اهداف امپریاليستی
خویش را برنامهریزی کرد و به اجرا درآورد؛ زیرا پيوند زبان و ادبيات الجزایر به زندگان
ادبی فرانسه در پرتو فرهنگی که رهاورد استعمار بود مشاهدهشدنی ،در بافت
خاستگاههای فرانسویاش فهميدنی و با توجه پيگير به نفوذ اندیشهها و سبکهای غربی
دریافتنی است .استعمار نظامی فرانسه نيز از همان آغاز سياست فرهنگی خویش را اجرا
کرد .اولين چيزی که فرانسویان پس از ورود به الجزایر کمر به آن بستند تغيير فرهنگ،
زبان و خط عربهای الجزایر بود.
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فرانسویان با اختالف انداختن بين عناصر جامعة الجزایری ،یعنی عربها و بربرها
(ساکنان اصلی) تالش کردند که بربرها را قانع کنند که اصالت آنها اروپایی است و
زبانی ویژۀ خود دارند که سزاوار نيست مورد بیاعتنایی قرار گيرند و همچنين تالش
کردند که مانع آموزش زبان عربی به بربرها شوند (ابنبادیس.)49 :1368 ،
پس از آرام شدن مبارزات مردمی ،فرانسویان به بهانة اجراى رسالت خویش در اشاعة
تمدن سياست فرهنگى فعالی درپيش گرفتند و مقاصد استعمارىشان رنگ فرهنگى به خود
گرفت.
آنها درصدد تأسيس دانشگاهی برای فرانسویان مقيم در الجزایر برآمدند و سرانجام در سال
 8898این ایده عملی شد و دانشگاه الجزایر بنا گشت .اصول آموزشی این دانشگاه مطابق با
قوانين دانشگاههای فرانسه بود و زبانهای بيگانه که زبان عربی هم یکی از آنها شمرده
میشد ،به زبان فرانسه در آنجا تدریس میشدند (حنون.)884 :2994 ،

درواقع دانشگاه الجزایر از زیرمجموعههای دانشگاههای فرانسه محسوب میشد و
ادبيات تطبيقی ،همانگونه که یک واحد درسی در گروه ادبيات فرانسة پاریس بود ،در
دانشگاه الجزایر نيز تدریس میشد .پژوهشهای نظری و کاربردی در خدمت دستگاه
استعماری درآمد و «زبان نگارش آثار تطبيقی نيز فرانسوی بود» (جاللی .)77 :2008 ،شمار
محدودی از پژوهشگران به زبان عربی مینوشتند؛ چنانکه محمدبن أبیشنب و فرزندش،
سعدالدین أبیشنب ،که از پيشگامان ادبيات تطبيقی در الجزایر بودند ،تأليفات تطبيقی
خویش را به زبان فرانسوی نوشتند (زینیوند و نادری.)155 :1396 ،
مناصره پرسشی را مطرح میکند که جای تأمل دارد :آیا جریان سلطهگری فرهنگی
صرفاً از طریق فراگيری علمی و روشمند زبان و ادبيات اروپایی حاصل شد یا ماحصل
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ایدئولوژیای ازپيش برنامهریزیشده است که فرانسه به جامعه تزریق کرد؟ (مناصره،

 )93 :2005پاسخ آن است که صنعت فرهنگسازی صرفاً دستاورد آموزش زبان
اروپایی نيست؛ بلکه ردِ پای ایدئولوژی سلطة فرهنگی در آن است .مناصره
پراگماتيسم

31

و غربگرایی

32

را پدیدههایی قلمداد میکند که در ميان ملت الجزایر

نفوذ کرد و به سبک و گوهر زبان و ادبيات صبغة غربی داد تا به جریان اصلی سلطة
فرهنگی اروپایی بپيوندد:
پراگماتيسم که بهسبب اندیشههای دموکراسی فرانسه به الجزایر نفوذ کرده و باليده بود
و همچنين غربزدگی و گرایش مردم به فرهنگ و تمدن کشورهای اروپایی [بهویژه
فرانسه] همان ایدئولوژی دادوستد نوین غرب با رویکرد سلطهگری فرهنگی پس از
استقالل ( )1962است که موجب شد جامعه از شناخت فرهنگ و زبان فرانسوی فراتر
رفته و سبک زندگانی فرانسوی را که خوش میآمد ،برگزینند .پيروی نمودن از این
شيوۀ نوین «فرانسهگونگی»« ،عشق به فرانسه»« ،انگليسیمآب شدن» و «عشق به امریکا»
را به دنبال داشت (مناصره.)94 :2005 ،

برخی از مشکالت جریان پراگماتيک در بُعد سياست خارجی است .کسب منفعت،
بیتوجهی به آرمانها ،بیاعتنایی به اخالقيات و استفاده از روشهای نادرست بهمنظور
دستيابی به منافع و افزایش قدرت ملی از مهمترین شاخصهای سياست خارجی
عملگراست .در سياست خارجی عملگرا نتيجة نهایی مهمتر از شيوهای است که اتخاذ
میشود (موسیآبادی و بهمن )113 :1392 ،و تهاجم نظامی فرانسه به الجزایر نمونة بارز
آن است .بهرغم هزینه های مالی و انسانی ،منافع حملة نظامی برای سياستمداران و
اشغالگران فرانسوی اهميت داشت .اما تبعات ویرانگر رویکرد پراگماتيسم از عرصة
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نظامی فراتر رفت و در زمينة فرهنگی ،بیبندوباری اخالقی ،ابزارگرایی ،بیتوجهی به
آرمانها و تقدم منافع بر ارزشهای انسانی را بر جای گذاشت.
درمجموع زبان ،ادبيات و فرهنگ فرانسوی در دوران استعمار به سبب هجمة
تبليغات سلطهطلبان بهمثابة دستاوردی فرادست و برگزیده معرفی شد؛ تا آنجا که
پژوهشگران و ادیبان عربزبان افکار و اندیشههای خویش را به زبان فرانسوی بيان
میکردند و زبان مادری خود ،عربی ،را وانهادند .بدین ترتيب ،بازنمایی تصنعی و
تفاوت گذارانة فرادستی و فرودستی غرب از شرق در جامعة زبانی ،بهمثابة یکی از
شاخههای مهم در ادبيات تطبيقی ،رخ داد.
 .3-2-2اثرگذار فرادست و اثرپذیر فرودست
مناصره بر این باور است که بازنمایی تصنعی و منطق تفاوتگذارانة فرادستی-
فرودستی در حوزۀ ادبيات های اثرگذار و اثرپذیر وجود دارد .مرکزیت ادبياتهای
اروپایی (فرانسوی ،انگليسی ،هلندی ،ایتاليایی و اسپانيایی) (مناصره )67 :2005 ،و
اطالق عنوان «اثرگذار مثبت» بر آنها و «اثرپذیر منفی» بر ادبيات مشرقزمين (همان،

 )69دليلی است که مناصره بدان استناد میکند .نژادپرستی ،قوممحوری و دیگریسازیِ
سرکوب گرایانة غرب در مکتب فرانسویِ ادبيات تطبيقی در قالب چنين باوری نمود
مییابد که ادبيات اثرگذار بر ادبيات ملتی دیگر نمونة عالی بهشمار میرود و ادبيات
اثرپذیر نمرۀ منفی و برچسب فرودست و ضعيف میگيرد:
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مکتب فرانسویِ ادبيات تطبيقی مبتنی بر این است که تأثيرپذیر منفی
[فرودست] است و تأثيرگذار مثبت [برتر] است .از این رهگذر ،مطالعة روابط
تأثير و تأثر بين ادبيات عربی [در صورتی که تأثيرگذار باشد] و ادبيات اروپایی
[چنانچه تأثيرپذیر باشد] در مکتب فرانسوی محلی از اعراب ندارد (همانجا).
مناصره برای فاش ساختن اروپامحوری پژوهشهای تطبيقی از گذر تقابلهای دوگانة
دریدایی بدین نکتة مهم اشاره میکند که تطبيقگران مکتب فرانسوی برای هدف خود
(برساختن شرق و برتر نمایاندن خود) آثار اثرپذیر را بررسی نمیکنند تا ادبيات خود را
ادبيات ضعيف و ادبيات ملل دیگر را برتر نشان ندهند.
مناصره در کنار پایگاه ارزشیای که سلطهگستران مکتب فرانسوی از طریق مفهوم
تأثير و تأثر بهوجود آوردهاند و به تقسيمبندی عناصر مسلط فرادست و فرودست در
حوزۀ مطالعات تطبيقی پرداخته اند ،نسبيت آن را باور دارد و معتقد است اثر ادبی صرفاً
اثرپذیر نيست؛ بلکه اثربخش نيز هست .به عبارت دیگر ،در همان برهه یا در طول
سالهایی که اثرپذیر است و برچسب فرودست میگيرد ،اثرگذار هم هست و برتر و
فرادست شناخته میشود.
اثری که بتوان بر آن عنوان اثر فرادست و نمونه را بهطور مطلق اطالق کرد وجود ندارد؛
زیرا اثری که بر ادبيات ملت دیگری اثرگذار است پيشتر از ادبيات و متنی دیگر متأثر
بوده است .به دیگر بيان ،این جریان سلسلهوار شکلی نسبی دارد و نباید بهدنبال اثر برترِ
اصلی و نهایی گشت (همان.)82 ،

 .4-2-2ترجمه و ادبیات تطبیقی
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ترجمه 33در پيدایش ادبيات ملل و روابط آنها نقش دارد و حتی در ادبيات تطبيقی که
از حوزههای مرتبط با ادبيات ملل است ،جایگاهی مؤثر دارد (محمدی و امامی:1390 ،

 .)7اهميت ترجمه و نقش مترجمان در پيدایش و جهتگيری روابط فرهنگ و ادبيات
ملل از مباحثی است که تطبيقگران و دانشوران همواره بدان توجه داشتهاند و محل
مناقشه بوده است .از این رو مناصره واسطهها (ترجمهها) را چالشی در مسير
فعاليتهای پژوهشی تطبيقگران برمیشمرد:
یکی از شرایط وارد شدن به قلمروی ادبيات تطبيقی آشنایی با چند زبان خارجی است؛
ولی خواندن آثار متنوع ادبی جهان به زبان اصلی کاری ناممکن است؛ مخصوصاً
خانوادههای زبانی که در مناطق دوردست تکلم میشوند ،کار را بر پژوهشگر دشوار
میکند .از این رو محقق -چه بخواهد چه نخواهد -نهایتاً مجبور است که به ترجمه
اعتماد و تکيه کند و از متخصصان و ادیبانی که با زبان و ادبيات آن مرزوبوم آشنایی
دارند یاری بجوید .در اینجاست که بالطبع هيچ زمينهای برای شک و تردید نسبت به
نقش مهم و حياتی ترجمه و مترجمان در انتقال اندیشهها ،علوم ،ادبيات و هنرهای
جهانی باقی نمیگذارد .اما آنچه مشکلآفرین است ،به موضع و گرایش این متخصصان
و نحوۀ استقبال متن ترجمهشده مربوط میشود (مناصره.)72 :2005 ،

بهواقع مناصره ترجمه را ابزار انتقال اندیشه و فرهنگ ملتی به ملتی دیگر میداند .او
تأثير ترجمه را در زبان و فرهنگِ مقصد مثبت /منفی و اثرگذار /بیاثر میخواند و
مترجمان را در انتقال فرهنگی صاحب نقش برمیشمارد:
مترجم اندیشههایی را که با نظام ایدئولوژیکی فرهنگی وی متناسب است ،خواه بهسبب
ایدئولوژی سياسی حاکم و خواه ایدئولوژیای که مطلوب و دلخواه مترجم است،
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همچنين افکار و آرائی که با ادبيات ملی و بومی یا حتی باورهای شخصی مترجم
سازگار است ،به زبان و ادبيات مقصد منتقل میکند (همان.)44 ،

ترجمه مستلزم انتخابهایی از سوی مترجم است؛ انتخابهایی که هم زبانیاند و
هم اجتماعی .به دیگر بيان ،ترجمه تنها بين دو مرز زبانی صورت نمیگيرد و معنا و
مفهوم فقط حاصل جنبههای دستوری زبان نيست؛ بلکه مسائل اجتماعی نيز از
مؤلفههای تعيينکننده در شکلگيری مفهوم متن است؛ بدین معنا که مترجمان براساس
عالقه ،سبک شخصی ،ضرورت جامعه ،تأثير ناخودآگاهانه شرایط سياسی -اجتماعی
روزگار ،احساس نياز فردی یا احساس نزدیکی به فکر و نگاه یک نویسنده یا شاعر
دست به ترجمه میزنند و از این رهگذر ممکن است «عدم مطابقت ميان متن مبدأ و
متن مقصد و حذف مقصود و منظور مؤلف به دالیل [مذکور]» (همان )75 ،توسط
مترجم رخ دهد و این مسئلهای است که مناصره آن را در مسير پژوهشهای تطبيقی
مشکلساز قلمداد میکند؛ زیرا اثر ترجمهشده تغييرات عميق فرهنگی را در زبان مقصد
میتواند بهوجود آورد؛ از این رو تحکيم ،بیتفاوتی یا برعکس اعتراض را ممکن است
درپی داشته باشد« .ترجمه کردن یا بهچاپ رساندن یک ترجمه فقط مد نظر قرار دادن
عملياتی از نوع زبانی نيست؛ بلکه گزینش تصميمی است که تعادل فرهنگی و اجتماعی
را نيز زیر سؤال میبرد» (شورل .)40 :1389 ،بنابراین تطبيقدهندگان بيش از هرچيزی
باید در تحقيقاتشان برای این موضوع اهميت قائل باشند و به آن بپردازند که کدام
ترجمه را بخوانند و بررسی کنند .ممکن است چندین متن ترجمهشده در همان زبان
مورد ترجمه ،آن هم فقط از یک متن مبنا ،با چندین گرایش مختلف وجود داشته باشد؛
در این صورت ،رسالت تطبيقدهنده تکيه بر ترجمة خوب و برتر است« :شایسته است
[در پژوهشهای تطبيقی] بهترین ترجمه گزینش شود ،همچنانکه کنار گذاشتن
ترجمههای نامطلوب ،امری ضروری مینماید؛ زیرا گزینش ترجمة بد ،مصادف با نقد
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تطبيقی اشتباه و فاقد ارزش است» (مناصره .)75 :2005 ،ممکن است انسان فرض را بر
این بگذارد که شناخت خوب زبان خارجی بهتر از ترجمه است؛ ولی تکيه بر ترجمة
خوب متون ،بسيار بهتر از تکيه بر شناخت ناکافی زبان بيگانه است.
 .5-2-2اختالف زبانی ،ابزار امپریالیسم غرب
مناصره اختالف زبانی را ابزار پيش برد اهداف امپریاليستی اروپایيان قلمداد میکند که
آن را آگاهانه و سامانمند در کشاکشهای قدرت سياسی بهکار میگيرند:
ادبياتهایی که به یک زبان مشترک نوشته میشوند ،مانند اثری که توسط یک الجزایری
فرانسویزبان نوشته شده با یک اثر که توسط یک فرانسویاالصل نوشته شده ،در حيطة
پژوهشهای تطبيقی قرار نمیگيرند؛ هرچند دو اثر با یکدیگر متفاوت باشند .بهواقع
شرط اختالف زبانی در مکتب فرانسوی ادبيات تطبيقی درجهت بهخدمت گرفتن
کشورهای فرودست و تابع است نه پژوهشی پيرامون ملتهایی که ذاتاً با یکدیگر
تفاوت دارند (مناصره.)69 :2005 ،

مرکزیت ادبياتهای اروپایی (فرانسوی ،انگليسی ،هلندی ،ایتاليایی و اسپانيایی)
(همان )67 ،و اطالق عنوان «اثرگذار مثبت» بر آنها و «اثرپذیر منفی» بر ادبيات
مشرقزمين (همان )69 ،دليلی است که مناصره به آن استناد میکند .تطبيقدهندگان
فرانسوی شرط اختالف زبانی را اساس پژوهشهای خود میدانند و بررسی دو اثر ادبی
با زبان مشترک را ،هرچند با فرهنگ و مليتهای متفاوت ،رد میکنند .براساس مکتب
فرانسه ،ادبيات تطبيقی به چگونگی و ماهيت اثرگذاری و اثرپذیری نویسندگان و آثار
ادبی ملتها و زبانهای گوناگون توجه دارد .الزمة سنجش ادبيات ملتها اثبات نوعی
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رابطة تاریخی ميان آنها و اختالف زبانی است .لذا از بررسی آثار ادبیِ دارای زبان
مشترک ،مثالً ادبيات مغربی به زبان فرانسه و ادبيات فرانسوی به زبان فرانسوی ،اجتناب
میکنند .درمقابل عدهای همچون آیو شورل 34معتقدند:
تفاوتهای لغوی ،ساختارهای جمالت و ارجاعات فرهنگی همگی عالئمی هستند که
نشان میدهند متونی که به یک زبان نوشته شدهاند میتوانند برای خوانندگان بهعنوان
متون بيگانة دخيل در یک سنت فرهنگی مشخص درنظر گرفته شوند .بنابراین مطالعة
یک گسترۀ «-xآوایی» میتواند بهدرستی جزو وظایف کاری تطبيقگر باشد (:1389
.)55

از این نظرگاه ،معيار انتخاب «مليت» و «فرهنگ» است ،نه صرفاً زبان .بررسی
تطبيقی آثار نویسندگان همزبان با فرهنگها و سنن گوناگون از مسائلی است که در
حوزۀ گستره های زبانی مطرح و با مباحثات پيچيده و انتقادات شدید مواجه شده است.
از این رو این پرسش مطرح میشود :آیا تطبيقدهنده باید اولویت را به جامعة زبانی
بدهد یا به جامعة فرهنگی .مناصره ضمن آنکه اولویت را به جامعة فرهنگی میدهد،
فعاليت آن دسته از پژوهشگران را که اختالف زبانی را شرط اساسی پژوهشهای
تطبيقی برمیشمرند ،در خدمت امپریاليسم فرهنگی غرب میداند:
مکتب فرانسوی آثاری را که به زبان فرانسوی نوشته شدهاند ،اساس مطالعات تطبيقی
میداند و سایر ادبياتهای اروپایی را که به زبانهای انگليسی ،هلندی ،ایتاليایی و اسپانيایی
نوشته شدهاند ،بهسبب آنکه زبان کشورهای پيشرفتهاند ،ادامهدهندۀ دو مکتب فرانسوی و
امریکایی میخواند .از این رو بهزعم پيروان آن ،کشورهای عقبماندۀ صنعتی ادبيات
واپسگرا و ضعيفی دارند و کشورهای پيشرفتة صنعتی ادبيات ارزشمند و جهانی که
درخور مطالعه و بررسی است (مناصره.)88 -67 :2005 ،
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البته اگر نخواهيم بگویيم این سخنان از جانب فردی از دیار مشرقزمين است که
نگاهی کموبيش ناخوشایند به غرب دارد ،شورل که استاد ادبيات تطبيقی و همگانی در

دانشگاه سوربن است ،پيشتر در کتاب ادبيات تطبيقی

35

( )1989ظهور خانوادههای

زبانی ،همچون فرانسوی و انگليسی ،را دستاورد قدرتطلبی و سياستهای
استعمارگرایانة اروپایيان تلقی کرده است« :تشکيل گسترههای -xآوایی نمیتواند از
مسائل بهوجودآمده بهخاطر سياستهای توسعه و گسترش استعمار دولتهای اروپایی
در عصر رنسانس و نيز بهخاطر درپی بودن نهضتهای استعمارزدایی و استقاللطلبی
مجزا باشد» (شورل .)66 :1389 ،مناصره در تأیيد سخن پژوهشگرانی همچون شورل
مبنی بر اینکه آثار مليتهای همزبان بهدليل اختالفات فرهنگی گسترههایی برای
تطبيقدهندگاناند ،به ادبيات الجزایری و فرانسوی اشاره و بيان میکند که ميان آثار
الجزایری فرانسویزبان و ادبيات فرانسوی تمایز وجود دارد .او در توضيح این ادعا به
دو نکته اشاره میکند:
 .1فرانسه در ادبيات الجزایر تصویری منفی و ستيهنده دارد .غربيان بدین سبب
تحقيقات در زمينة ادبيات الجزایری را در زمرۀ پژوهشهای تطبيقی قرار ندادهاند؛ زیرا
نگاه بدبينانه به فرانسه را مخالف با اهداف انسانیِ ادبيات تطبيقی برمیشمرند .درنظر
داشته باشيم که بررسی «دشمنستيزی در آثار ادبیِ» ملتها بحثی جدا از بررسی مناسبات
دو کشور و چرایی و پيامدهای ستيز آنهاست .برای نمونه تصویر بدبينانه و حس
دشمنانهای که ادیب معاصر فلسطينی در اثر خود به مخاطب القا میکند ،انسانی ،برپایة
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عدالت و مشروع است؛ زیرا صهيونيسم بيگانهای است که سرزمين فلسطين و اموال مردم
آن را به تاراج برده است .از این رو نابودی اسرائيل برابر است با دست یافتن فلسطينيان
به حق خود (همان .)72 ،مثال مناصره دربارۀ آثار فرانسویستيز ادیبان الجزایری نيز
صدق میکند .بهراستی که دشمنی در خأل اتفاق نمیافتد .فرانسویان ضمن اشغال سرزمين
الجزایر ،سياستی را مبتنی بر اندیشة «غربباوری ،»36طرد «دین» و نفی «زبان عربی»
درپيش گرفتند .درمقابل ملیگرایان الجزایری برای بازپس گرفتن داشتههای خویش به
«بومیسازی« ،»37تعریب ،»38نکوهش «غربزدگی »39و انعکاس تصویر واقعی فرانسویان
و اهداف آنان همت گماشتند .هنگام بررسی تطبيقی دو اثر فرانسویزبان که یکی تأليف
نویسندهای الجزایری و دیگری نوشتة مؤلفی فرانسوی است ،باید جریان سياسی و
ایدئولوژیکی موجود در آنها را درنظر بگيریم .در این صورت ،نهتنها مطالعة ما با اهداف
بشردوستانة ادبيات تطبيقی مغایر نخواهد بود ،بلکه راهگشای تطبيقدهنده در یافتن
حقيقت و عرضة تصویر واقعی خلقوخو ،سرگذشت و ارزشهای فرهنگی ملتی به
جهانيان خواهد بود.
 .2در متن با دو مقوله مواجهيم« :محتوا» و «زبان» .اگر محتوا و زبان متن را یکی
بدانيم ،سخن افرادی را که معتقدند بررسی رمان فرانسویِ فرانسویزبان با رمان
الجزایری فرانسویزبان در حوزۀ پژوهشهای تطبيقی قرار نمیگيرد ،صحيح خواهيم
دانست .اما آیا محتوای متن ادبی با ساختار زبانی آن یکی است؟ آیا روح و سياق متن
الجزایری فرانسوی است؟ پاسخ منفی است؛ زیرا چنانکه گفتيم ،نگاه ادیب الجزایری
به فرانسه دشمنستيزانه و با نگاه فرد فرانسویاالصل به فرانسه مغایر است .متنی را که
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ادیبی الجزایری به زبان فرانسوی در مخالفت با فرانسویان نوشته است ،درنظر
میگيریم .اگر محتوا و زبان آن را یکی بدانيم ،تغایر و تضاد پيش میآید .محتوای آن
تراوشهای اندیشة بدبينانه و دشمنستيزانة ادیبان الجزایری دربارۀ فرانسویان است و
زبان آن یگانگی با فرانسویان و پيروی از آنان را القا میکند .بنابراین متن به منزلة «رود»
و زبان فرانسوی به منزلة «سطح رود» است .رود را از فعلوانفعاالت سطح جدایی
نيست؛ اما رود و سطح آن یکسان نيستند .با چنين نگرشی ،رابطة اثرپذیری و اثرگذاری
دو مليت قابل انکار نيست (همان.)73 ،
هدف مناصره از چنين تمثيلی آن است که مدعای خود و همکيشانش را مبنی بر
اینکه دو اثر با زبان مشترک در گسترۀ پژوهشهای تطبيقی قرار میگيرند ،اثبات کند به
شرط آنکه مضمون و ارزشهای فرهنگی متون مورد مطالعه مختلف باشد.
 .6-2-2تصویرشناسی
تطبيقدهندگان بازتاب اندیشهها ،و اوضاع اجتماعی ،محيطی ،سياسی و فرهنگی کشورها و
ملتها را در ادبيات ملل دیگر به «علم تصویرشناسی »40تعبير میکنند .آنان همواره
موضعگيریهای متفاوتی دربرابر «تصویرشناسی» داشتهاند .برخی معتقدند تصاویر ارائهشده
در آثار نویسنده یا هنرمند صرفاً براساس واقعيت بيرونى صورت نمیگيرد؛ بلکه در ساخت
و پرداخت تصاویر همواره بخشى از داوریها و پيشداوریها دخالت داشته و دارند.
مناصره نيز جزو چنين تطبيقدهندگانی است .وی به سفرنامههای غربيان عنوان «آثار
تخيلی» را اطالق میکند و معتقد است:
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هرچند بررسیهای علمی پيرامون تصویرشناسی شرق عربی در سفرنامههای انگليسی
و فرانسویزبان مفيد است ،اما در خالل این پژوهشها تالشهای استعمارگرایانة غرب
جهت تثبيت مرکزیت اروپا خودنمایی میکند .تصاویر خيالیای که این نویسندگان از
شرق بهمنظور ترویج اندیشه و فرهنگ غرب برتر ،جهت تحقق اهداف استعمارگری
خود ،ترسيم نمودهاند ،موجب مخدوش شدن تصویر واقعی از شرق گشته است
(.)68 :2005

مناصره شرقشناسی را واقعيتی فرهنگی و سياسی و «پدیدهای تاریخی تابع استعمار»
(همان )81 ،می خواند و معتقد است آن گاه که غرب درصدد آشنایی با فرهنگ شرق
برآمد ،شرق را بهمثابة زمينی برای کاشت بذر استعمار نو دید؛ همچون اسرائيل در خاک
فلسطين (ر.ک :همان .)81-81 ،بهباور او ،سفرنامهنویسان اروپایی که کشورهای
مستعمره همچون الجزایر را در کتاب خود بهتصویر کشيدهاند ،اهدافشان را که همان
اروپامحوری در عرصههای سياسی ،اجتماعی و فرهنگی است ،در پس سخنان بهظاهر
بشردوستانه و مطالبات ظلمستيزانهشان پنهان ساخته و بر آن جامة عمل پوشانيدهاند:
«سفرنامه نویسان آلمانی ضمن آنکه خواستار حقوق برابر ميان مردم الجزایر و فرانسویان
مقيم این سرزمين و کاستن ظلم و ستيز فرانسویان عليه ملت الجزایر هستند ،اما این
اندیشه و باور را که مالکيت الجزایر حق فرانسویهاست ،ترویج دادهاند» (همان.)69 ،
 .3نتیجهگیری
روش و رویکرد عزالدین مناصره یافتن پيوند ميان ادبيات و مسائل سياسی و فرهنگی
است .بهعقيدۀ او ،ایدئولوژیای که در جامعة طبقاتی بهوجود میآید ،به نفع طبقة باال
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عمل میکند و سبب ایجاد جهان تکقطبیای میشود که سياست و قدرت در آن محور
است و در حيطة فرهنگی نيز تمدن غالب و برتر بهشمار میآید؛ یعنی در این جهان،
ایدئولوژی و فرهنگ ،ابزاری در خدمت نظام سرمایهداری حاکم است و رشد
تکنولوژی خصوصاً در زمينة آثار هنری ،رسانه و وسایل ارتباطجمعی به قدرتهای
جهانی کمک میکند تا بتوانند افکار و اعتقادات خود را در قالب فرهنگ و هنر تثبيت
کنند و تودههای مردم را تابع بیچونوچرای اهداف خود نمایند .خاستگاه چنين تفکری
دو عامل متفاوت است :غرب (فرادست) و شرق (فرودست) .مؤلف با نگاهی
ساختارشکنانه این نظام دوقطبی کاذب را در حوزۀ ادبيات تطبيقی ،بهمثابة یکی از
عرصههای تجلی فرهنگ ،واسازی میکند و نشان میدهد .او سعی دارد ادعای
سلطهگری غرب را در این حوزۀ ادبی که با ادعای حقيقت و یگانگی ادبيات خود را
فرادست و برتر جلوه میدهد و ادبيات مشرقزمين را ضعيف و فرودست ،براندازد.
از نظر مناصره ،ادبيات اروپایی مرکز ادبيات تطبيقی است و ادبيات ملتهای
مشرقزمين در حاشيه است و بعضاً نادیده انگاشته میشود .این امری است که غرب
درصدد است به یاری آن در جریان «دیگریسازی» و حذف دیگریِ فرودست به معنا و
هویتی منسجم دست یابد .بدین ترتيب ،پژوهشهای تطبيقی با قدرت پيوند مییابند که
نتيجة آن نادیده گرفتن ادبيات شرق و پایينتر دانستن جایگاه آن از غرب در سير
پيشرفت و تکامل است.
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غربگرایی و فراتر از آن  -آنچنان که مناصره تعبير میکنـد« -عشـق بـه غـرب و
غربی بودن» موجب به وجـود آمـدن ادبيـات فرانکوفـونی و آنگلوفـونی در کشـورهای
عربزبان مستعمره ازجمله الجزایر شده است؛ چنانکه بسياری از تطبيقدهنـدگان زبـان
عربی را وانهـاده و بـه زبـان فرانسـوی سـخن مـیگوینـد و مـینویسـند .نژادپرسـتی،
قوم محوری و دیگریسازیِ سرکوب گرایانة غرب در مکتب فرانسـویِ ادبيـات تطبيقـی
دارای چنين باوری است که ادبياتهای اروپایی (فرانسوی ،انگليسی ،هلنـدی ،ایتاليـایی
و اسپانيایی) همواره اثرگـذار و نمونـة عـالی بـهشـمار مـیرونـد و ادبيـات کشـورهای
جهانسومی پيوسته «اثرپذیر» و دارای نمرۀ منفی است .تطبيق دهندگان مکتب فرانسـوی
برای تحقق هدف خود (برساختن شرق و برتر نمایاندن خود) از بررسـی آثـار اروپـایی
اثرپذیر خودداری می کنند تا ادبيات خود را ادبيات ضعيف و ادبيات ملل دیگـر را برتـر
نشان ندهند .بيگانهسازی ترجمه و نادیده انگاشتن ارزشهای غالـب فرهنگـی مـتن مقصـد
دستاویزی دیگر برای پيشبرد اهداف غرب اسـت .بـدین منظـور ،مؤلـف بـر بـومیگرایـی
ترجمه و برگردان آثار ادبی مطابق با ارزشهای ایدئولوژیکی فرهنگ مقصد تأکيد میکند.
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پینوشتها
 .1عزالدین مناصره در سال 2421م در ناحية بنینعيم ،از توابع الخليل فلسطين ،بهدنيا آمد.
پس از فراگيری علوم اوليه در الخليل برای ادامة تحصيل به قاهره رفت؛ اما اشغالگران اسرائيلی
از آن زمان تاکنون به او اجازۀ بازگشتن به خاک وطنش را ندادهاند (القيصری.)213 :2006 ،
مناصره تحصيالت اولية دانشگاهی خود را در قاهره بهپایان رساند و سپس تحصيالتش را در
مرحلة فوق ليسانس و دکترا در دانشگاه صوفيا (بلغارستان) تکميل کرد .وی از سال 1995م
تاکنون استاد ادبيات تطبيقی و نقد معاصر در دانشگاه فيالدلفيای اردن است

(محيدلی:7987 ،

.)14
 .1ایدئولوژی ( )ideologieعبارت است از نظامی از هنجارها ،ارزشها ،باورها و
جهانبينیها که نگرشهای اجتماعی -سياسی و اعمال یک گروه ،یک طبقة اجتماعی یا جامعه
را در حکم یک کل هدایت میکند (فتوحی.)8 :8811 ،
3. Jacques Derrida
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.22
�
���
�
�
���:
���
���.
���
��
���
���
�
���
��
��� ).(7987
��
��
�
�
��
ـ
���.
�
�
��
��
���
�
�
�
�
��
�
�
��� ).(1988
�
�
��
�
�
�����
ـ
��.
��
�
�
���
��:
�
���.
�����
�
�
�
�
�
��
�
����
�
�

���-
����.
��
���
�
���
���
�
���
�
�
�
������
�
��
�
�
�
� _________ )�.(2005
��.
�� �
����
����:
ـ موسیآبادی ،عليرضا و شعيب بهمن (« .)1392پراگماتيسم و سياست :بررسی و نقد

پراگماتيسم در قلمرو سياست و حکومت» .فصلنامة تحقيقات سياسی و بينالمللی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا .د .2ش .5صص.123-89
ـ نادری ،روژین ( .)7397اصول و مبادی نقد فرهنگی از دیدگاه عزالدین المناصره.
رسالة دکتری .استاد راهنما تورج زینیوند .دانشکدۀ ادبيات و علوم انسانی .دانشگاه
رازی کرمانشاه.
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زینیوند و نادری

Cultural criticism of comparative literature from the
perspective of Ezuddin al-Muna'Sra
Abstract
Ezuddin al-Muna'Sra, a poet and critic of the Palestinian Authority, is
one of the leading scholars of comparative literature Which has a
different position than comparative literature and its cultural nature. In
this area, he critically examined the Western cultural imperialism
during the globalization of literature in general and comparative
literature studies in particular. The political-cultural approach, based
on Jacques Derrida's deconstructive discourse, is a framework that has
missed out on them and, with the help of the study of literary
criticisms, examined the opinions of the theorists and scholars of the
field of comparative literature and its hidden and purposeful angles.
Findings of the research suggest that the monotony by borrowing
Derrida's attitude toward the project of "redevelopment", re-thinking
and thinking in comparative literature studies, the way of representing
the West from the East, and the domination of supreme dominance
over the domination of this type of attitude and then tracing its
continuity in studies Adaptive. In this research, descriptive-analytic
method, introduces and analyzes the views of Ezuddin al-Muna'Sra in
comparative cultural critique.
Keywords: Cultural Criticism, comparative literature, Cultural
Imperialism, Ezzedin Monazereh, Deconstructive Discourse
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