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اينجهاني بودن متن و منتقد
در انديشة ادوارد سعيد
دكتر حميد عضدانلو
به جرأت ميتوان گفت كه بدون پرداختن به مفهوم
«اينجهاني بود ِن» متن و منتقد و درك آن ،شناختن

انديشههاي ادوارد سعيد ،حتي نظرية شرقشناسي او،

مقالهها كه پيش از انتشار شرقشناسي نوشته شده بود،

آشكارا پيدايش روش و موضوعاتي را نشان ميدهد

كه او در كارهاي بعدي خود به آنها پرداخته است.

اگر ناممكن نباشد بسيار دشوار است .گرچه او خود را

شايد بتوان گفت كه اين مقالهها كليد اصلي ورود

از خود ميداند ،اما حضور و كاربرد اين مفهوم در

سيستماتيكترين و در دسترسترين آستانة ورود به

وامدار بسياري از انديشمندان و مكتبهاي فكري پيش
تجزيه و تحليلهاي او ،راه ادوارد سعيد را از همة آنها
جدا ميكند .او با كاربرد اين مفهوم خود را از افتادن
در دام ايسمهاي گوناگون ،حتي پسااستعمارگرايي كه

ريشه در انديشههاي خود او دارد ،ميرهاند .اهميت
درك مفهوم «اين جهاني بود ِن» ادوارد سعيد ،براي

به نظرية فرهنگي ادوارد سعيد است .اين مقالهها
موضوعاتي است كه ،پس از انتشار رساله آغاز (در سال

 ،)1975ذهن ادوارد سعيد را به خود مشغول كرده بود.

او در اين نوشتارها ،با درآميختن قواعد و عملِ نقد،
كار نويسندگاني مانند جاناتان سويفت ،جوزف كنراد،

گئورگ لوكاكس ،ارنست رنان ،و بسياري ديگر را مورد

شناخت انديشههاي او ،به اندازهايست كه بيل اشكرفت

نقد و بررسي قرار ميدهد؛ و با كاربرد مفاهيمي مانند

سعيد را به اين مفهوم اختصاص دادهاند .اين نوشتار

سخنران دريچهاي تازه براي نقد ادبي ،در دوران مدرن،

و پال اهلواليا بخش بزرگي از كتاب خود دربارة ادوارد

نيز ،بيش از هر نوشته ديگري ،وامدار همين كتاب

است 1.هرچند رسالة شرقشناسي ادوارد سعيد بيش
از هر نوشتة ديگر او ماية شهرتش شد ،اما عينكي

كه از پشت آن ميتوان كارهاي ادوارد سعيد را بهتر
درك كرد مجموعه مقالههاي نظري اوست كه زير نام

جهان ،نقد و منتقد ،در سال  1983منتشر شد 2.اين

تكرار ،نوآوري ،دنيويت ،و ِ
نقش مخاطب ،نويسنده و
بهروي ما ميگشايد .ميتوان گفت كه اين مقالهها نقطه

عطفي براي به چالش كشيدن نظريههاي ادبي معاصر

است.

ادوارد سعيد به خوبي نشان ميدهد كه گفتمان

انتقادي در دوران مدرن از راه نوشتههاي نويسندگاني

مانند دريدا ،فوكو ،و با اثرپذيري از مكتبهايي فكري
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مانند ماركسيزم ،ساختارگرايي ،زبانشناسي و
روانكاوي ،بهگونه چشمگير گسترش يافته است .اما

او اين بحث را نيز پيش ميكشد كه روشها و مكتبهاي

گوناگون اثري فلجكننده بر نقد ادبي گذاشته است؛ زيرا
آنها ،خواسته يا ناخواسته ،كارهاي ادبي را وادار به

رعايت الزامات و مقررات موجود در يك نظريه يا
سيستم ميكنند و وابستگيهاي پيچيده متون به جهان

را ناديده ميگيرند .از ديد ادوارد سعيد ،همة متون،

اينجهاني و درگير اوضاع ويژه تاريخي است و منتقد
بايد فاصله خود با نظامهاي انتقادي موجود را حفظ
كند و اين نكته را در نظر داشته باشد كه تعصب نسبت

به فرهنگ يا نظرية مسلط چه خطرهايي ميتواند به بار

آورد .او مدافع آزادي غيروابستة انديشه و پاسخگويي
ِ
مقتضيات متن ،سياست ،اجتماع ،ارزشهاي
به تاريخ،
انساني و ناهمگني تجربههاي انسان است.

اينجهاني بودن متن در ارتباطي خالصه ميشود

كه متن با اوضاع اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي دارد.

بهسخن سادهتر ،متن ،از ديدگاه تاريخي و فيزيكي،

فراتر از يك نوشته است و بايد آنرا بهمثابه يك پديدة
اجتماعي و سياسي مورد بررسي قرار داد .اين بدان

معناست كه خوانش انتقادي متن نيازمند نوعي آگاهي
از چندوچون وضع سياسي ،اجتماعي و فرهنگي

خواننده ،متن ،و نويسنده است .اين آگاهي ،خود در
گرو ديدگاهي سكوالر در مورد جهان است .بهسخن
ديگر ،يك ايدئولوگ هرگز نميتواند خوانشي انتقادي
از يك متن داشته باشد .او در رسالهاي نيز كه در سال
 2004زير نام اومانيسم و نقد دموكراتيك منتشر شد ،بر

«تاريخ بشر [دستخوش]
اين نكته انگشت ميگذارد كه
ِ

تغيير است و تاريخ انسان ،بههمانگونه كه توسط انسان

ساخته و درك ميشود ،ستون و پاية انسانيت است».
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ادوارد سعيد بر شيوهاي از نقد تأكيد ميكند كه بنيادش

بر مخالفت و در تضاد با فرهنگ هژمونيك است.
منتقد بايد مسئوليت دخالت در شكلگيري و شكل

● ادوارد سعيد به خوبي نشان ميدهد كه
گفتمان انتقادي در دوران مدرن از راه نوشتههاي
نويسندگاني مانند دريدا ،فوكو ،و با اثرپذيري از
مكتبهايي فكري مانند ماركسيزم ،ساختارگرايي،
زبانشناسي و روانكاوي ،بهگونه چشمگير گسترش
يافته است .اما او اين بحث را نيز پيش ميكشد كه
روشها و مكتبهاي گوناگون اثري فلجكننده بر نقد
ادبي گذاشتهاند؛ زيرا آنها ،خواسته يا ناخواسته،
كارهاي ادبي را وادار به رعايت الزامات و
مقررات موجود در يك نظريه يا سيستم ميكنند
و وابستگيهاي پيچيده متون به جهان را ناديده
ميگيرند.
دادن به فرهنگهايي را بپذيرد كه در چالش با شيوههاي
شكلگيري قدرت و فرهنگ هژمونيك است .بههمين
دليل است كه ،نزد او ،منتقد همواره در حاشيه قرار

دارد؛ زيرا اگر بخشي از قدرت يا فرهنگ هژمونيك

باشد ،نقد او محدود به نظريه يا فرهنگ مسلط ميشود

و اينجهاني بودن خود را از دست ميدهد .بهسخن

سادهتر ،منتقد ،آزادي انديشة خود را از دست ميدهد
ِ
عينك جهاني كه خود در
و متن را نه از پشت شيشة

آن زندگي ميكند ،يا جهاني كه متن در آن توليد شده
است ،بلكه از پشت شيشة عينكي ميبيند كه نظريهها

يا فرهنگهاي پيش از او برايش فراهم كردهاند .سادهتر
بگوييم ،منتق ِد مورد تأييد ادوارد سعيد خود را اسير و
در بند هيچ نظريهاي نميكند .اين بدان معنا نيست كه

ادوارد سعيد نيز ،مانند بسياري از انسانگرايان سنتي،

نظريه را بهمثابه يك انحراف فرهنگي مردود ميشمارد.
آنچه او را نگران ميكند اين است كه نظريه به آن
گرايش دارد كه منتقد را فريب دهد و ميان او و جهاني

كه متن در آن توليد شده ،و همچنين جهاني كه منتقد
در آن زندگي ميكند ،فاصله بيندازد .براي نمونه،

وقتي جهان را از دريچه نظريه ماركسيزم ،ليبراليزم يا
هر «ايسم» ديگر ببينيم ،نه تنها از جهاني كه متن در
آن توليد شده بلكه از جهاني نيز فاصله گرفتهايم كه
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خود در آن زندگي ميكنيم .شايد بههمين دليل باشد

انديشه ،ثابت ميشود .اين نكته نيز بسيار روشن است

مقالههاست .او بارها و بارها بر اين نكته انگشت

گفتمان ،بهمعناي فوكويي آن ،بهرة بسيار گرفته است؛

كه مفهوم «جهان» كليديترين مفهوم اين مجموعه

ميگذارد كه وظيفة منتقد تشخيص و درك چندوچون

وضع و امكانات تاريخي ،سياسي و اجتماعيِ متن ،در
لحظه توليد آن ،است.

با نگاهي حتي گذرا به مجموعه مقالههاي جهان ،متن

و منتقد ،شاهد سر برآوردن ادوارد سعيدي ماترياليست

و اينجهاني هستيم كه ما را به ياد جامباتيستا ويكو
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كه ادوارد سعيد ،در تجزيه وتحليلهاي خود ،از مفهوم
اما برخي از منتقدان ادوارد سعيد او را متهم ميكنند
كه ،در مخالفت با گفتمان غرب ،خوانش نادرستي از
نظريه فوكو دارد .اما ادوارد سعيد به همان اندازه از

نظرية فوكو بهره گرفته كه مورد نيازش بوده است.
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از مفاهيم كليدي براي درك ديدگاههاي ادوارد سعيد،
مفاهيم اينجهاني بودن متن و كاركرد نقد از سوي

(فيلسوف ايتاليايي) مياندازد كه معتقد بود «تاريخ

روشنفكر است .اين دو مفهوم بهروشني و با دقت زياد

و اينجهاني بودن ادوارد سعيد ،ما را بهياد ماركس نيز

قرار گرفته است .او حتي فصلي از رساله شرقشناسي

در رسالة نقد فلسفه حق هگل به نكتهاي اشاره ميكند

داده است.

انسان توسط خود انسان ساخته شده است 5».ماترياليزم

مياندازد كه خود او هم از ويكو اثر پذيرفته بود .ماركس

كه پژواك آن در مفهوم اينجهاني بودن ادوارد سعيد

در مجموعه مقالههاي جهان ،متن و منتقد مورد بررسي
خود را به «اينجهاني بودن شرقشناسي» اختصاص
گرچه ايده اينجهاني بود ِن ادوارد سعيد يكي از

ستونهاي اصلي روش پسااستعماري اوست ،اما رشد

«سالح نقد نميتواند
بهگوش ميرسد .نزد ماركس،
ِ
جانشين نق ِد سالح شود ....نظريه زماني به يك نيروي

و توسعة اين مفهوم تحت تأثير مناظرههايي بود كه

كند 6».ماركس و ادوارد سعيد ،هر دو ،توجه ما را به

بودند .ادوارد سعيد آشكارا ميپذيرد كه درك خود از

مادي تبديل ميگردد كه بتواند تودههاي مردم را جلب

اين نكته جلب ميكنند كه نقد تنها كاري نظري و
ِ
هدف عملِ انسان بايد تغيير دادن
فكري نيست بلكه

مكتبهاي ساختارگرايي و پساساختارگرايي درگير آن

اين مفهوم را مديون فوكوست:

بحث فوكو اين است كه خودِ عملِ نوشتن

طبيعت و اجتماع پيرامون خود باشد .از ديد ماركس،

تغيي ِر سيستماتيك ارتباط قدرت (ميان كنترلكننده و
كنترلشده) به كلمات نوشتاري ِ
«صرف» است ـ اما

اينجهاني بودن انديشة انسان تنها در عمل ،و نه در

آن چيزي است كه سخت كنترل شده و توليد را

پرسش درباره حقايق عيني نه يك پرسش نظري ،كه
ِ
حقيقت
پرسشي عملي است .اين بدان معناست كه

● از ديد ادوارد سعيد ،همة متون ،اينجهاني
و درگير اوضاع ويژه تاريخي است و منتقد بايد
فاصله خود با نظامهاي انتقادي موجود را حفظ
كند و اين نكته را در نظر داشته باشد كه تعصب
نسبت به فرهنگ يا نظرية مسلط چه خطرهايي
ميتواند به بار آورد .او مدافع آزادي غيروابستة
ِ
مقتضيات متن،
انديشه و پاسخگويي به تاريخ،
سياست ،اجتماع ،ارزشهاي انساني و ناهمگني
تجربههاي انسان است.

نوشتن راهي براي پنهان كردن ماديت حيرتانگيز

مديريت كرده است.
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تأثير فوكو بر ادوارد سعيد ،در اين گفته ادوارد

سعيد نمايان است كه هيچ متن يا نويسندهاي را

نميتوان جدا از اوضاع اجتماعي و سياسي در نظر

گرفت .او در نخستين كتاب خود نيز كه با نام جوزف

كنراد و سرگذشت ادبيات داستاني 9منتشر كرد ،بهگونه
چشمگير به رابطه ميان متن و فضاي تاريخي تولي ِد آن
ميپردازد .شايد بتوان ريشههاي مفهوم اينجهاني بودن
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ادوارد سعيد را در اثري نيز جست كه ژان پل سارتر،

موريس مارلوپونتي و ميشل فوكو بر او گذاشتهاند.
تأثير ديدگاههاي پديدارشناختي سارتر و مارلوپونتي را

ميتوان بهروشني در تجزيه و تحليلهاي ادوارد سعيد

در مورد رمانهاي كنراد ،و رابطة آنها با اوضاع تاريخي

(اينجهاني بودن) ،ديد .نزد او:

شيوة نگارش كنراد را بايد بر پاية تجربة شخصي

او بررسي كرد :واژهها و تصاويري كه مقصود و
نظر خود را ابراز ميكند .در چارچوبي فلسفي ،اين
مطالعه تالشي پديدارشناختي براي كندوكاو در مورد
آگاهي و ذهنيت كنراد است....
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همة كوشش ادوارد سعيد بر اين است كه با بررسي

نامههاي شخصي كنراد ،دريافت او از جهان را ،در
سالهايي كه سرگرم كارهاي ادبي بوده (،)1880-1924

رديابي كند .در حقيقت ،ادوارد سعيد تالش ميكند با

بهرهگيري از نظريه فيلسوفان معاصر اروپا ،نوشتههاي
كنراد را بهمثابه بخشي از تجربة اينجهاني او تفسير

كند .سارتر و مارلوپونتي در شمار فيلسوفاني هستند

كه ،در اين راه ،بيش از ديگران به او كمك كردهاند.

برسرهم ميتوان گفت كه فلسفة اگزيستانسيال سارتر
بر اين فرضيه استوار است كه :زماني فرا ميرسد كه
در آن فرد نسبت به خود («من») آگاه ميشود و هستي

خود را جدا از اشياء و موجودات ديگر جهان تعريف
ميكند .چنين لحظهاي ،براي خودآگاهي يا سوژگي
فرد ،هم آزاردهنده و هم آزادكننده است .از سوي ديگر،

پديدارشناسي تالش ميكند تا ساختارهاي خودآگاهي
را در تجربهاي جستوجو و درك كند كه فرد هم

از جهان و هم در جهان بهدست ميآورد .بهعبارت
سادهتر ،تجربة ذهني دست در دست و همراه با تجربة
عيني حركت ميكند .در پديدارشناسيِ اگزيستانسيا ِل

سارتر ،اين ساختار همان احساسات است كه هم

واكنشهايي رفتاري به تأثيرات بيروني و هم نشانهاي
از خشم و آزردگي دروني است .اما تمركز احساسات
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● اينجهاني بودن متن در ارتباطي خالصه ميشود
كه متن با اوضاع اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي
دارد .بهسخن سادهتر ،متن ،از ديدگاه تاريخي
و فيزيكي ،فراتر از يك نوشته است و بايد آنرا
بهمثابه يك پديدة اجتماعي و سياسي مورد بررسي
قرار داد .اين بدان معناست كه خوانش انتقادي
متن نيازمند نوعي آگاهي از چندوچون وضع
سياسي ،اجتماعي و فرهنگي خواننده ،متن ،و
نويسنده است .اين آگاهي ،خود در گرو ديدگاهي
سكوالر در مورد جهان است .بهسخن ديگر ،يك
ايدئولوگ هرگز نميتواند خوانشي انتقادي از يك
متن داشته باشد.
همچنان بر واقعيت ذهني است.

ادوارد سعيد در رساله جوزف كنراد و سرگذشت

ادبيات داستاني ،پيوندي ميان يكي از داستانهاي كوتاه

و نامههاي شخصي كنراد برقرار ميكند تا به اين نكته
پي ببرد كه چگونه كنراد توانسته سوژگي خود و

جايگاهش در جهان را بر هم منطبق و ميانشان آشتي
برقرار كند .به باور ادوارد سعيد ،درگرفتن جنگ جهاني
اول امكان برقراري اين آشتي را در اختيار كنراد گذاشته

و داستان كوتاه او ،با عنوان مرز سايه :يك اعتراف كه در
ِ
عطف تغييري است كه در
سال  1917منتشر شد ،نقطه

ادبيات داستاني او رخ داده است .از ديد ادوارد سعيد،
در اين داستان «متالشي شدن فرديت كهنه كنراد ـ همه

تاريخ ژستهاي شخصي ،ناامني ،ترس ،و شرمساريـ و

همراه آن از هم پاشيدن اروپاي مدرن» را ميتوان ديد.

11

در اروپاي پس از جنگ ،همه ميبايست نظمي تازه

به زندگي شخصي خود بدهند .برپاية خوانش ادوارد

سعيد ،چنين نياز جهانشمولي ،كنراد را برانگيخته است
تا موازنهاي ميان تاريخ شخصيِ خود و تاريخ اروپا

برقرار كند .برقراري اين موازنه ،كنراد را قادر ساخته

است فرديت خود را بر پايه و در پيوند با جايگاهي
درك كند كه در جهان اجتماعي دارد .نزد ادوارد سعيد،

اين درك تازه خود را در تصويري متجلي ميكند

8
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كه كنراد از راوي داستان مرز سايه بهدست ميدهد.

نتيجه ميرساند كه مهمترين دستاورد كنراد برقرار كردن

ِ
راوي داستان بازتاب
از يكسو« ،ناامنيِ خجالتزدة»

صلح و آشتي ميان اين دو متضاد است .نزد سعيد ،كنار

را كه راوي با «ناخدا گيل ِز درخور احترام» در ساحل

ميان گذشته و حال اوست .برقراري اين صلح بهگونهاي

«گذشتة شكنجهآور» كنراد ،و از سوي ديگر ،زماني
ميگذراند ،بازتاب «باور كنراد به اروپاگرايي» است.

12

آمدن كنراد با جهان بيروني به معناي برقراري صلح

است كه هيچيك را به نفع ديگري ناديده نميگيرد و

از اينرو ،در اين داستان كوتاه ،كنراد قادر به برقراري

اميد به آينده را نيز بهخطر نمياندازد .ادوارد سعيد

و تحليل ادوارد سعيد ،كنراد سرانجام توانسته است

از مارلوپونتي آغاز ميكند:

توازني كامل ميان تجربه و آگاهي ميشود 13.در تجزيه
سوژگي (آگاهي) خود را در جاي مناسب آن ،يعني در
ارتباط متقابل با جهان بيروني ،قرار دهد.

بخش نخست كتاب خود در مورد كنراد را با نقل قولي
زبان ابزاري است كه با مقتضيات ،سكون،

محدوديتها ،و منطق درونياش هر سوژة سخنگو را

چنين مينمايد كه بازتاب پديدارشناسي مارلوپونتي

محاصره كرده است .با اين همه [دريچههاي] آن به

برخالف سارتر ،تأكيد مارلوپونتي بر وابستگي و ارتباط

(همانگونه كه بر تازش بيرحمانة آداب و رسوم و

بيش از سارتر بر ادوارد سعيد اثر گذاشته باشد؛ زيرا،
متقابل است 14.در حقيقت ،مارلوپونتي تالش ميكند

روي نوآوري يا ابتكار عملهاي سوژه گشوده است

رويدادهاي تاريخي گشوده است).

16

هر دو عامل بيروني و دروني كه از راه آنها انسان

او همين نقل قول را گستردهتر در مقالهاي ميآورد

سيماي موقعيتي يا تاريخي و سيماي ذهني يا سوژگي

مارلوپونتي» منتشر كرد .ادوارد سعيد در اين مقاله،

از نامههاي شخصي و كارهاي ادبي كنراد ،او را به اين

پديدارشناسي خود به ما نشان ميدهد «پيش از آنكه

تعريف ميشود (و به ظاهر متضاد بهنظر ميرسند) ـ

ـ را حفظ كند 15.خوانش پديدارشناختي ادوارد سعيد،

● ادوارد سعيد بر شيوهاي از نقد تأكيد ميكند كه
بنيادش بر مخالفت و در تضاد با فرهنگ هژمونيك
است .منتقد بايد مسئوليت دخالت در شكلگيري
و شكل دادن به فرهنگهايي را بپذيرد كه در چالش
با شيوههاي شكلگيري قدرت و فرهنگ هژمونيك
است .بههمين دليل است كه ،نزد او ،منتقد همواره
در حاشيه قرار دارد؛ زيرا اگر بخشي از قدرت يا
فرهنگ هژمونيك باشد ،نقد او محدود به نظريه يا
فرهنگ مسلط ميشود و اينجهاني بودن خود را
از دست ميدهد .بهسخن سادهتر ،منتقد ،آزادي
انديشة خود را از دست ميدهد و متن را نه از
ِ
عينك جهاني كه خود در آن زندگي
پشت شيشة
ميكند ،يا جهاني كه متن در آن توليد شده است،
بلكه از پشت شيشة عينكي ميبيند كه نظريهها يا
فرهنگهاي پيش از او برايش فراهم كردهاند.

كه در سال  1967زير نام «هزار توي تجسم :رسالههاي
مارلوپونتي را به اين دليل ستايش ميكند كه در فلسفه

بتوانيم بينديشيم ،در جهان و متعلق به جهانيم» .گرچه از
ديد برخي كسان اين انديشه مارلوپونتي جستوجويي

«ضدعلمي» بهشمار ميآيد اما ادوارد سعيد ،بر آن است
كه اين انديشه «علم را در جاي مناسب خود قرار داده
و آنرا به قلمرو تجربه باز گردانده است 17».بهعقيدة

ادوارد سعيد:

مارلوپونتي به ما نشان داد كه چگونه ميتوان

واقعيت را برحسب رفتاري (كنش شكل داده شده)

درك كرد كه نه يك شيء است و نه يك ايده،

نه يكسره ذهني است و نه يكسره فيزيكي .شيوة
انديشيدن او ،بهجاي اينكه ما را از يك ناسازگاري

مطلق بهسوي ناسازگاري مطلق ديگر بكشاند،
شيوهاي ديالكتيكي است كه واقعيتها را ،بدون

مطلقگرايي ،بههم ميبافد.

18
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ادوارد سعيد در رسالة مربوط به كنراد نيز ميكوشد

واقعيتهاي گوناگون (احساسات ،زندگي او بعنوان يك

دريانورد ،زندگي او بعنوان يك شهروند انگليسي ،و

نوشتههاي كنراد) را ،بهصورتي ديالكتيكي ،به يكديگر
پيوند زند .مجموعه اين واقعيتها سازنده و شكلدهندة

اوضاعي جهاني است كه كنراد در آن زندگي ميكرده

است.

نقل قولهاي ادوارد سعيد از مارلوپونتي نشان از

آن نيز دارد كه ،تا اندازه زيادي ،ديدگاه مارلوپونتي در

9
● آنچه ادوارد سعيد را نگران ميكند اين است
كه نظريه به آن گرايش دارد كه منتقد را فريب
دهد و ميان او و جهاني كه متن در آن توليد
شده ،و همچنين جهاني كه منتقد در آن زندگي
ميكند ،فاصله بيندازد .براي نمونه ،وقتي جهان را
از دريچه نظريه ماركسيزم ،ليبراليزم يا هر «ايسم»
ديگر ببينيم ،نه تنها از جهاني كه متن  در آن توليد
شده بلكه از جهاني نيز فاصله گرفتهايم كه خود
در آن زندگي ميكنيم.

مورد زبان را تأييد ميكند :اين ديدگاه كه زبان ،بهمثابه

از ستونهاي اصلي نظريه شرقشناسي ادوارد سعيد

جهان و درگير شدن با آن است .از ديد ادوارد سعيد،

و از راه كاربرد مفهوم اينجهاني بودن ،از فوكو دور

توانسته است پيوندي ميان جنبشهاي فلسفي اروپا (مانند

از ديد فوكو ،گفتمان دربرگيرندة همة اعمال ارتباطي

نيمة سدة بيستم ،برقرار كند .همچنان كه دوناتو اشاره

غربي گسترش يافته كه همه اعمال انسانيِ اين جوامع

سعيد) كه در جستوجوي روشي نو بودند ،رفتهرفته

بودن به نظريه گفتمان فوكو ،خود را متكي به قدرت

دست كشيدند و بيشتر به «نظريههاي انسانشناسي»؛

كه بهنظر ميرسد اعمال انسان را در چارچوب گفتمان

الكان از فرويد داشت ،رو كردند 19.با اين همه ،بايد اين

بيشتري قائل ميشود و او را عاملي اينجهاني (و نه

ساختاري عمده و بنيادي ،يكي از ابزارها و راههاي درك

است ،اما او خود را به اين نظريه محدود نميكند،

مارلوپونتي با درهمآميختن زبانشناسي و پديدارشناسي

ميشود و خود را به ويكو و ماركس نزديكتر ميكند.

اگزيستانسياليزم ،پديدارشناسي و ساختارگرايي) ،در

جامعه (شفاهي و غيرشفاهي) است و چنان در جوامع

ميكند ،در دهة  ،1960منتقدان ادبي (از جمله ادوارد

تحت تأثير آن است .اما ادوارد سعيد ،در عين متكي

از پديدارشناسي مارلوپونتي و اگزيستانسياليزم سارتر

و ارادة انسان نيز ميكند .بهسخن ديگر ،برخالف فوكو

بويژه ساختارگراييِ لوي اشتراوس و خوانشي كه ژاك

زنداني ميكند ،ادوارد سعيد براي عمل انسان آزادي

ِ
چرخش روشي،
نكته را در نظر داشت كه ،با وجود اين

تنها گفتماني) بهشمار ميآورد كه ميتواند جهان خود

مارلوپونتي يكي از برجستهترين پيشگامان نظريههاي
ساختارگرايي و پساساختارگرايي است.

را تغيير دهد.

نزد ادوارد سعيد ،يكي از معضالت شيوههاي

گرچه تجزيه و تحليل ادوارد سعيد از رمان

نقد ،در دوران معاصر ،اين است كه بيش از اندازه

شباهت بسيار به تجزيهوتحليل او در نخستين كتابش

رسمي متن و توجهي اندك به ماديت آن ميكند .برآيند

از پيش خود را نمايان ميكند .تأثير فوكو بر دريافت

كه متن تبديل به يك كاالي ساختگيِ خود ـ مصرف
ِ
ماديت يك متن اشاره به چيزهايي چند دارد:
شود.

سال  1978منتشر شد .گرچه نظريه گفتمان فوكو يكي

به يك اثر تاريخي يا نمونه برجسته ميشود؛ فرهنگي

نوسترومو (نوشته كنراد) ،در رساله آغاز ( ،)1975نيز

كاركردگراست؛ به اين معنا كه توجه بسياري به كاركرد

دارد ،اما در اين رساله اخير تأثير ديدگاههاي فوكو بيش

ِ
مادي متن ،اين ميشود
اين بيتوجهي به شرايط عيني و

ادوارد سعيد از مفهوم اينجهاني بودن ،بيش از همه،

خود را در رساله شرقشناسي نمايان ميكند كه در

براي نمونه ،شيوههايي كه از راه آن ،يك متن تبديل

10
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كه متن در آن پديد آمده است؛ درگيري نويسنده با

شيوة نقد دوران معاصر است كه ادوارد سعيد آنرا

دانسته و .)...ماديت متن همچنين شامل طيف وسيعي

توجه به ماديت آغازين آن؛ زيرا هستي مادي متن در

وضع عيني خود (آنچه را پذيرفته و آنچه را مردود

از آمريت آن است.

مردود ميشمارد .توجه به اينجهاني بودن متن ،يعني
ماديت موضوعاتي جاي گرفته كه در مورد آن صحبت

پرسش در مورد اينجهاني بودن متن و جايگاه

ميكند :سلب مالكيت ،نبود عدالت ،در حاشيه قرار

ادوارد سعيد با آن روبهروست ـ چگونه متون را

گذشته از فلسفه پديدارشناختي سارتر و

نويسنده در جهان ،از پارادوكسهايي است كه كارهاي
ميخوانيم؟ نزد او ،همة متون از دل گفتمانهايي بيرون
آمدهاند كه در دسترس بودهاند؛ گفتمانهايي كه ،در

داشتن ،سلطه و....

مارلوپونتي ،براي درك نظريه اينجهاني بودن ادوارد

سعيد ،بايد به دهههاي  1950و  ،1960يعني زمان

درون آنها ،خود نويسندگان نيز ممكن است بهمثابه

پيدايش انقالبيِ مكتب ساختارگرايي بازگشت .پيش از

ندانند در چه زماني بايد قلم روي كاغذ بگذارند.

كه كتابها ارتباطاتي هستند كه نويسندگان با خوانندگان

سوژههايي «در جريان» در نظر گرفته شده باشند و
اينجهاني بودن ،با يكي از بحثانگيزترين پرسشهايي

پيدايش اين مكتب ،كموبيش اين فرضيه وجود داشت
برقرار ميكنند .رونالد بارتز ،ساختارگراي فرانسوي،

آغاز ميشود كه ،در بعد نظري ،جهتي يكسره سياسي

كه سخت زير نفوذ زبانشناختي ساختاري بود ،مفهوم

است؟ و اين پرسشي است كه در مورد كارهاي ادوارد

دهد كارهاي ادبي چگونه هستي مييابند .مفهوم

دارد :چه كسي ما را در متن خود مخاطب قرار داده
سعيد نيز بايد مطرح شود .ممكن است اين نكته را

دربست بپذيريم كه نويسنده در متن حضور ندارد و

اين خود متن است كه با ما صحبت ميكند .اين همان

● فلسفة اگزيستانسيال سارتر بر اين فرضيه استوار
است كه :زماني فرا ميرسد كه در آن فرد نسبت
به خود («من») آگاه ميشود و هستي خود را جدا
از اشياء و موجودات ديگر جهان تعريف ميكند.
چنين لحظهاي ،براي خودآگاهي يا سوژگي فرد،
هم آزاردهنده و هم آزادكننده است .از سوي
ديگر ،پديدارشناسي تالش ميكند تا ساختارهاي
خودآگاهي را در تجربهاي جستوجو و درك
كند كه فرد هم از جهان و هم در جهان بهدست
ميآورد .بهعبارت سادهتر ،تجربة ذهني دست در
دست و همراه با تجربة عيني حركت ميكند .در
پديدارشناسيِ اگزيستانسيا ِل سارتر ،اين ساختار
همان احساسات است كه هم واكنشهايي رفتاري
به تأثيرات بيروني و هم نشانهاي از خشم و
آزردگي دروني است .اما تمركز احساسات
همچنان بر واقعيت ذهني است.

«متن» ) (textرا در كارهاي خود بهكار برد تا نشان
text

(متن) با مفاهيم ( textureبافت ،بافته ،شالوده ،پارچه)

و ( textileپارچه ،بافته) در ارتباط است .نزد بارتز،
متون نوشتاري ،از يك جمله كوتاه گرفته تا متون

پيچيده ،از ريسمانهاي افقي و عمودي بافته شده است.
ريسمانهاي افقي همان آرايش خطي واژهها در جملهاند

كه او آنرا محور نحوي  syntagmatic axisمينامد؛ و
ريسمانهاي عمودي ،كه او آنها را محور پارادايماتيك

 paradigmatic axisميخواند ،دامنه و گسترة واژههاي
ممكني است كه ميتوانند در آرايش خطي واژهها

قرار گيرند .براي نمونه ،هر يك از واژههاي ريسمان
افقي «گربه روي تخت نشست» را ميتوان با واژههاي
ديگري از ريسمان عمودي جايگزين كرد و به جمله

زير رسيد« :سگ روي چمن دويد ».اين دو جمله از
نظر ساختاري همسانند اما معاني متفاوتي دارند.

گرچه رابطه ميان اين دو محور بسيار ساده بهنظر

ميرسد اما نميتوان به سادگي تأثير ساختارگرايي بر

تجزيه و تحليلهاي ادبي را ناديده گرفت .زماني كه
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اين اصل براي متون پيچيدهتر بهكار گرفته شد ،تجزيه

و تحليل ساختاري به اين نكته پي برد كه تركيبي از
عوامل متعدد در متن وجود دارد كه ممكن است براي

نويسنده اتفاق نيفتاده باشد و ،براستي ،از چشم نويسنده
دور بماند .نتيجه اين ميشود كه متون بسيار فراتر از

ارتباطات سادهاي است كه نويسنده با خوانندگان خود

برقرار ميكند .بر اين پايه ،متون بهمثابه ساختارهايي

بهشمار آمدند كه از عوامل متعدد پارادايمهاي اجتماعي
و فرهنگيِ در دسترس ساخته شدهاند .از اينرو ،معنا
ِ
اثرات فعل و انفعاالتي ميان انتخاب و
ميتواند ثمرة

11
● در دهة  ،1960منتقدان ادبي (از جمله
ادوارد سعيد) كه در جستوجوي روشي نو
بودند ،رفتهرفته از پديدارشناسي مارلوپونتي و
اگزيستانسياليزم سارتر دست كشيدند و بيشتر به
«نظريههاي انسانشناسي» ،بويژه ساختارگراييِ
لوي اشتراوس و خوانشي كه ژاك الكان از
فرويد داشت ،رو كردند .با اين همه ،بايد اين
ِ
چرخش
نكته را در نظر داشت كه ،با وجود اين
روشي ،مارلوپونتي يكي از برجستهترين پيشگامان
نظريههاي ساختارگرايي و پساساختارگرايي
است.

تركيبات موجود در ساختار باشد .براي نمونه ،توصيف

نميتوانيم بهمعناي نهايي دست يابيم.

ساختار است ،نه بازنمايي چيزي كه در جهان وجود

فرديناند دوسوسور استوار بود .سوسور بر آن بود كه

ژرف بر دريافت از نويسندگي گذاشت .در چارچوب

همراه با همة نشانهها ،معناي خود را از راه تفاوتي

فرض كنيم كه معنا را در متن قرار ميدهد ،يا سوژهاي

نمونه ،واژهاي مانند «چوب» ميتواند نمايندة چيزهاي

نتيجه ميرسد كه خود نويسنده بخشي از كاركرد زبان

حاصل ميشود كه با نشانههاي ديگ ِر جمله دارد .نشانهها

نداشت ،اما مفهوم متن به زندگي خود ادامه داد و اثري

ذهني يا مدلول ) (signifiedتشكيل شدهاند .گرچه نزد

پساساختارگرايي ،ساختاري بودن متن را پذيرفت

يعني هيچ پيوند طبيعي يا گريزناپذير ميان دال و مدلول

نهايي دست يابد .گرچه خود بارتز هم ،سرانجام در

همواره در نشانه به هم پيوند ميخورند .اين بحث

ما از ويژگيهاي ناپلئون ثمرة ارتباطات برقرار شده در

بنياد ساختارگرايي بارتز بر زبانشناسي ساختاري

دارد و ما آنرا بازنمايي ميكنيم .چنين ديدگاهي اثري

واژهها نماينده اشياء موجود در جهان نيستند بلكه،

چنين ديدگاهي ،بهجاي اينكه نويسنده را نابغهاي

بهدست ميآورند كه با نشانههاي ديگر دارند .براي

است كه داور و حامل معنا در متن است ،بارتز به اين

بسياري باشد ،اما دريافت ما از معناي آن از راه تفاوتي

است .گرچه تجزيه و تحليلهاي ساختاري عمري دراز

از دو عنصر الگوي آوايي يا دال ) (signifierو تصوير

سنگين بر شكلگيري نظريههاي معاصر گذاشت.

سوسور رابطه ميان اين دو اختياري و قراردادي است ـ

اما اين نكته را مردود شمرد كه ساختار بتواند به معنايي

وجود ندارد ـ اما اين رابطه پايدار است .دال و مدلول

نظرية خود بازنگري كرد ،اما اين دريدا بود كه در

سوسور يكي از ستونهاي اصلي ساختار زبان است.

«ساختار ،نشانه ،و نمايش در علوم انساني» ،دريچة

از ساختارگرايي جدا ميكند ،زيرا پساساختارگرايان

دريدا ،يكي از معضالت ساختارگرايي اين است كه

نظر گرفته شود .اين بدان معناست كه معنا همواره

تعيينكنندة معناست .پساساختارگرايان وجود چنين

ميافتد .مثالي كه در اين مورد ميتوان به آن اشاره

21

سخنراني بسيار مشهور خود ،در سال  ،1969زير عنوان

درست در همين جاست كه پساساختارگرايي خود را

ورود به پساساختارگرايي را به روي ما گشود 20.نزد

بر آنند كه هر مدلول ميتواند بهصورت يك دال در

يك اصل سازماندهي يا مرك ِز باثبات و پايدار دارد كه

توسط زنجيرة كمابيش پايانناپذير دالها به تعويق

اصل يا مركزي را نميپذيرند ،زيرا ،نزد آنان ،ما هرگز

كرد فرهنگهاي لغت است .درست است كه هر واژهاي

12
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كه به كار ميبريم يك دال (الگوي آوايي) است كه

معنا پيوسته به تعويق ميافتد ،نميتوانست براي او

ميكنيم درمييابيم كه هر واژه را بايد با واژههاي

در معنايي كه ساختارگرايان و پساساختارگرايان براي

اشاره به مدلولي دارد ،اما وقتي بهمعناي واژهها رجوع
ديگر تعريف كرد (واژههايي كه خود نياز به توضيح
و تعريف دارد) .اين فرايند كمابيش بي پايان است،

زيرا براي هر دال بسياري دالهاي ديگر وجود دارد.
از اينرو ،شالودههاي متون ميتواند شكسته شود .اين،

راضيكننده باشد .ادوارد سعيد با مفاهيمي مانند «متن»،
آن قائلند ،مشكل دارد .بارتز در يكي از مقالههاي خود

با نام «نظرية متن» تمايزي ميان يك «كارِ» تمام شده

(چيزي كه ساخته شده و فضايي را اشغال كرده است)
و متن (كه او آنرا حوزه روشي مينامد) قائل ميشود.

بيانگر آن است كه متون تنها ساختارهايي ساده نيستند

نزد او ،كار تمام شده را ميتوان در دست نگهداشت،

ميتوانند پيوسته با فرضيههاي بنيادين خود در تضاد

از ديد بارتز كاركرد ساخت متن است) جدا ميشود.

كه يك بار و براي هميشه معنا را منتقل كنند ،بلكه
قرار گيرند .گذشته از مردود شمردن اصل سازماندهي
يا مركز ،پساساختارگرايان اين فرضيه را مطرح ميكنند

كه تفاوتي ميان جهان و متن وجود ندارد و جهان در
درون متن ساخته شده است.

اما متن در زبان است .از اينرو ،متن از نويسنده (كه

بههمين دليل ،و از آنجا كه ميتوان فرض كرد كارهاي
تمام شده ،به نوعي ،اشاره به جهان دارد ،بارتز مدعي
است كه «جهان» نيز ،مانند نويسنده ،كاركرد متنيت يا

كار ساخت متن است .اين بدان معناست كه يك متن،

گرچه ادوارد سعيد از نخستين كساني بود كه نظريه

مانند يك پارچه ،بافته شده از محورهاي نحوي (عناصر

اما از آنجا كه عالقمند به تأثيرات سياسي متنِ نوشتاري
ِ
متنيت متن است و
بود ،اين فرضيه كه جهان همان

بافته شدن آن بهدست نويسنده صورت نگرفته است.

پساساختارگرايي را به مخاطبان آمريكايي معرفي كرد،

● گرچه نظريه گفتمان فوكو يكي از ستونهاي
اصلي نظريه شرقشناسي ادوارد سعيد است ،اما
او خود را به اين نظريه محدود نميكند ،و از
راه كاربرد مفهوم اينجهاني بودن ،از فوكو دور
ميشود و خود را به ويكو و ماركس نزديكتر
ميكند .از ديد فوكو ،گفتمان دربرگيرندة همة
اعمال ارتباطي جامعه (شفاهي و غيرشفاهي)
است و چنان در جوامع غربي گسترش يافته كه
همه اعمال انسانيِ اين جوامع تحت تأثير آن است.
اما ادوارد سعيد ،در عين متكي بودن به نظريه
گفتمان فوكو ،خود را متكي به قدرت و ارادة
انسان نيز ميكند .بهسخن ديگر ،برخالف فوكو
كه بهنظر ميرسد اعمال انسان را در چارچوب
گفتمان زنداني ميكند ،ادوارد سعيد براي عمل
انسان آزادي بيشتري قائل ميشود و او را عاملي
اينجهاني (و نه تنها گفتماني) بهشمار ميآورد كه
ميتواند جهان خود را تغيير دهد.

دنيوي) و پارادايماتيك (عناصر مفهومي) است؛ اما

متن ثمره اوضاع ويژهاي است كه امكان توليد متن را
ميدهد .در اين حالت ،هم نويسنده و هم جهان به
درون متن سقوط ميكنند .گرچه اين سقوط ميتواند
جايگاه خواننده يا منتقد را تغيير دهد ،اما ارتباط مستقيم
متن و جهان را از ميان ميبرد .ناخرسندي ادوارد سعيد
از چنين تجزيه و تحليلي زماني خود را نشان ميدهد

كه او پرسش فوكو را تكرار ميكند« :در چه لحظهاي
ِ
نوشتاري نويسنده آغاز ميشود و كجا به پايان
متن

ميرسد؛ آيا يك كارت پستال يا فهرست لباسهايي كه
نيچه براي شستن نوشته است ،بخشي از متون اصلي او

بهشمار ميآيد يا نه؟» 22گرچه ادوارد سعيد در برابر اين
فرضيه ميايستد كه متن تنها محدود به كتاب است ،اما
پا را فراتر ميگذارد و بر آن است كه اگر ادبيات را تنها

بهمثابه يك ساخت بيروح و بياثر در نظر گيريم ،اين

حقيقت را نديده گرفتهايم كه متن عملي است كه در
جهان رخ داده است .اگر متن را تنها ساختاري درنظر
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بگيريم كه از دو محور نحوي و پارادايماتيك تشكيل
شده است ،اين را ناديده گرفتهايم كه متن يك توليد
فرهنگي و عمل فرهنگي است كه در درون ارتباطات

قدرت توليد شده است .بهسخن ديگر ،متن را از جهاني
كه در آن توليد شده است جدا كردهايم .ميبينيم كه
ادوارد سعيد بار ديگر قدرت (در چارچوب تاريخي

آن) را وارد معركة تجزيه و تحليل خود ميكند.

او به نمونهاي اشاره ميكند كه در دوران تحصيلش
پيش آمده و همين رويداد است كه به ادوارد سعيد

● پرسش در مورد اينجهاني بودن متن و جايگاه
نويسنده در جهان ،از پارادوكسهايي است كه
كارهاي ادوارد سعيد با آن روبهروست ـ چگونه
متون را ميخوانيم؟ نزد او ،همة متون از دل
گفتمانهايي بيرون آمدهاند كه در دسترس بودهاند؛
گفتمانهايي كه ،در درون آنها ،خود نويسندگان نيز
ممكن است بهمثابه سوژههايي «در جريان» در نظر
گرفته شده باشند و ندانند در چه زماني بايد قلم
روي كاغذ بگذارند.

ِ
ساختاري متن و
كمك ميكند تا تفاوتي ميان رهيافت

فرايند پيچيدهاي است كه نيروهاي متعدد و متفاوتي

و دانشآموزان ديگر خواسته ميشود تا اثري پژوهشي

نيروهايي كه همگي خود را با خواست نوشتن بهجاي،
مث ً
ال ،صحبت كردن ،يا رقصيدن بهجاي مجسمه

گوگرد ،صنعت و كتابهاي شيمي رجوع ميكند تا به

نقد ادبي ،تنها مشكل تجزيه و تحليل ساختاري نيست.

ميپرسد :آيا اين بهترين شيوه براي آزمون رويدادهايي

به يك شيء فرو كاستهاند و در اين فرايند ،ارتباطاتي

پيش ميآيد؟ ادوارد سعيد (به گفته خودش) با اين

همين ارتباط ميان عملِ نوشتن ،در جهان آكادميك،

تخيليِ سركوب شدهاش بيدار ميشود ،و به تفاوتي

شرقشناسي ادوارد سعيد را تشكيل ميدهد.

اينجهاني بودن متن قائل شود .در دوران تحصيل ،از او
دربارة روشن كردن كبريت بنويسند .ادوارد سعيد كه

خود را به آن تحميل ميكنند كه بايد رمزگشايي شوند:

دانشآموزي جدي بوده ،به دانشنامهها ،تاريخ اختراع

ساختن ،همگرا ميكنند 24.ناديده گرفتن اين عوامل ،در

پاسخي دقيق برسد .پس از پايان كار ،آموزگار از او

تا اندازهاي ،بيشت ِر نقدهاي ادبي حرفهاي نيز متن را

است كه پس از روشن كردن كبريت ،بهدست فرد،

را كه متن و منتقد با قدرت دارند تيره و تار كردهاند.

پرسش به وجد ميآيد ،همة استعدادهاي انتقادي و

و ارتباطات قدرت است كه ستون اصلي نقد گفتمان

ميان توصيف علمي شعلهور كردن يك كبريت و دلهرة

نزد ادوارد سعيد ،نوشتن بازنمايي دسته دوم

ناشي از تجربه كردن آتش زدن كبريت پي ميبرد.

23

تجربهاي نيست كه از پيش وجود داشته است ،بلكه
چيزي است كه ميتواند در فرايند خودِ نوشتن توليد

ديدگاههاي نظري يا جزمي در مورد يك متن و درك

اين است كه او گذشته از پذيرش ديدگاه سوسور در

زماني كه جايگاه عملِ نوشتن را در جهان قرار

نشانههاي ديگر دارد) و مردود شمردن ارتباط ميان متن

متن در كتاب ،بلكه فراتر از حضور مادي متن حركت

جهاني تأكيد ميكند كه متن و منتقد در آن ريشه دارند

تفاوت ميان توصيف علمي يك عمل آتشزا و دلهرة
تجربه كردن آن ،تا اندازة زيادي ،مانند تفاوت ميان

شود .نيروي واقعي نظريه اينجهاني بودن ادوارد سعيد

متن بهمثابه «عملِ نوشتن» است.

مورد معنا (معناي يك نشانه در تفاوتي است كه با

دهيم ،درك ما از متن نه تنها فراتر از جايگاه عيني

و جهان ،از سوي ساختارگرايان ،بر اهميت سياسي

ميكند .اين بدان معناست كه عمل نوشتن ،نويسنده را

و از دل آن سر برميآورند؛ حتي اگر تنها راه دسترسي
ما به چنين جهاني با خودِ نوشتن بوده باشد .پل ريكورد

تنها درگير ساختار زبان نميكند بلكه او همزمان درگير

جهاني نيز هست كه در آن زندگي ميكند .نوشتن

در تمايزي كه ميان زبان شفاهي و متن نوشتاري قائل

14
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ِ
«واقعيت ضمني»
ميشود ،به اين نتيجه ميرسد كه

فرضية ريكور درباره جدايي سخن شفاهي از نوشتاري

كه جاي سخن شفاهي را ميگيرد (به اين دليل كه

داللت (معنا) يا پايانناپذيري تفسير را مردود ميشمرد.

قلمرو انحصاري سخن شفاهي است؛ اما متن ،زماني
آنرا به تعويق انداخته) ،در هوا معلق و بيرون از جهان

يا بدون جهان است 25.اما ،نزد ادوارد سعيد ،واقعيت

ِ
تعويق
را مورد انتقاد قرار ميدهد ،فرضية دريدا دربارة
نزد ادوارد سعيد ،متون نيز ،مانند سخن شفاهي ،ماديت

و اينجهاني بودن خود را از راه جايگاهي كه در آن

اين است كه متون نيز ،حتي در سادهترين شكل خود،

قرار دارند اعالم ميكنند .اين بدان معناست كه متن

هستيشان وابسته به آنهاست .بهزبان سادهتر ،آنها در

پيوندي اعالم ميكند كه با زبان دارد .البته بايد در نظر

درگير و در دام اوضاع ،زمان ،مكان و جامعهاند و

نيز ،مانند سخن شفاهي ،اينجهاني بودن خود را از راه

اين جهان و دنيوي هستند 26.اين نكته در مورد منتقد

داشت كه ،در اينجا ،منظور ادوارد سعيد از «متن» ،تنها

نيستند .آنان نيز ،در بازتوليد متنيت ،پايبند و درگير

از آنچه در آن هست ندارد .گرچه سيماهاي ساختاري

نيز صادق است .منتقدان تنها مترجمان يا مفسران متون
اوضاع و «اينجهاني» بودناند .اينجهاني بودن ،هم

متنِ نوشتاري است .از ديد بارتز ،متنيت معنايي فراتر
متن ابزاري بسيار سودمند براي تجزيه و تحليل است،

براي نويسندگان و نظريهپردازان پسااستعمار و هم

اما اين خطر همواره وجود دارد كه اهميت اجتماعي

هدف ،مخالفت ،قدرت بازنمايي و افشاگريشان بيانگر

استراتژيهاي درون متني بهشمار آوريم .آنچه ،بويژه
ِ
ضرورت
براي متون پسااستعماري ،اهميت بسيار دارد،

براي منتقدان آنان ،عاملي حياتي است ،زيرا شيوه و
بودنشان در اين جهان است.

و سياسي متن را تنها دليل تأثير متنيت و دخالت

ادوارد سعيد نيز ،مانند دريدا ،با اين ايده مخالف

سياسي اينجهاني بودن متن است .اين اهميت نه تنها

كه نوشتنِ متن تنها بازتاب يا بازتوليد متنيِ سخنِ

آن ،يعني بودن و دخالت كردن در جهان است .اما

است كه سخن شفاهي مقدم بر نوشتن است؛ اين ايده
شفاهيِ ايدهال است .اما ادوارد سعيد ،همزمان كه

● ادوارد سعيد ميكوشد جهان و متن را بههم
پيوند زند .او نيز ،مانند آدورنو« ،حقيقت» را برآيند
درگيري ميان عينيت و ذهنيت ميداند .بهسخن
ِ
تنش ميان
سادهتر« ،حقيقت» خود را از درون
عينيت و ذهنيت متجلي ميكند .نزد ادوارد سعيد،
اهميت متن (سخن شفاهي ،تصوير ،نقاشي ،متون
نوشتاري) در اين است كه تجربه كرد ِن جهان را
منتقل ميكند .بهسخن ديگر ،متن را بايد رويدادي
بهشمار آورد كه هم تجربة حسي و هم رخدادهاي
تاريخي را بهصورتي تجزيهناپذير درهم ميآميزد
و ،از اينرو ،ظرفيت توليد و انتقال معنا را دارد .از
آنجا كه متن در درون جهان توليد شده است ،پس
جهان وجود دارد و «اينجهاني بودن» در درون
متن ساخته ميشود.

بهعلت ظرفيت بازنمايي جهان بلكه بهعلت هدف
اينجهاني بودن ،يكي از سيماهاي همة متون است،
و اين سيما پيامد راهي است كه همة آنها با بودن در
جهان پيمودهاند.

يكي از چالشهاي اصلي ادوارد سعيد نقد و غلبه

بر دو گرايش متفاوت دربارة متن است كه ،از راههاي

متفاوت ،اينجهاني بودن متن را ناديده ميگيرند .از
يكسو ،واقعگرايا ِن كالسيك برآنند كه جها ِن «واقع»ي

خود بهخود داراي معناست و متن تنها آيينهاي است كه

به جهان اشاره دارد و ما از راه آيينة زبان جهان واقعي
را ميبينيم و معناي آنرا درك ميكنيم .بهزبان سادهتر،

متن چيزي نيست جز ابزاري زباني براي اشاره به

جهاني كه مستقل از آن است .در اين رويكرد ،اين نكته
درنظر گرفته نميشود كه زبان ،بهمثابه يك واسطه ،در

بازنمايي جهان دخالت دارد و ،با شكل دادن به راهي
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كه دربارة جهان سخن ميگوييم ،تعيينكنندة چيزهايي
ميشود كه در جهان «ديده» ميشوند .از سوي ديگر،
ساختارگرايانند كه هستي جهان را ناديده ميگيرند و

برآنند كه جهان يكسره در متن ساخته شده است .چنين
ديدگاهي نه اجازة تجربة غير متني در جهان را ميدهد

و نه به جهاني بيرون از متن قائل است .براي رهايي
از چنين معضلي ،ادوارد سعيد ميكوشد جهان و متن
را بههم پيوند زند .او نيز ،مانند آدورنو« ،حقيقت» را

برآيند درگيري ميان عينيت و ذهنيت ميداند .بهسخن
سادهتر« ،حقيقت» خود را از درون ِ
تنش ميان عينيت
و ذهنيت متجلي ميكند .نزد ادوارد سعيد ،اهميت
متن (سخن شفاهي ،تصوير ،نقاشي ،متون نوشتاري)
در اين است كه تجربه كرد ِن جهان را منتقل ميكند.

بهسخن ديگر ،متن را بايد رويدادي بهشمار آورد كه
هم تجربة حسي و هم رخدادهاي تاريخي را بهصورتي

تجزيهناپذير درهم ميآميزد و ،از اينرو ،ظرفيت توليد

و انتقال معنا را دارد 27.از آنجا كه متن در درون جهان

توليد شده است ،پس جهان وجود دارد و «اينجهاني
بودن» در درون متن ساخته ميشود .متن در وضعي

ويژه قرار دارد كه محدوديتهايي را به مفسر تحميل
ميكند؛ «نه به اين دليل كه چنين وضعي بهصورت يك

راز در متن پنهان است ،بلكه به اين دليل كه هستي اين

وضع در همان سطحي خود را نمايان ميكند كه متن،

بهمثابه يك شيء ،خود را نمايان كرده است 28».بهسخن

ديگر ،برخالف واقعگرايان و ساختارگرايان كه متن را

بيرون از جهان قرار ميدهند ،نزد ادوارد سعيد ،متن
بخشي از جهاني است كه دربارة آن صحبت ميكند
و اين جهاني بودن در خودِ متن ،و بهمثابه بخشي

از شكلگيري آن ،حضور دارد .پيوندي را كه ادوارد
سعيد ميان متن و جهان برقرار ميكند يادآور تزهاي
ماركس (بويژه تز نخست) دربارة فويرباخ است .نزد

ماركس ،ماترياليزم فويرباخ بازتابنده و ،از اينرو،

مكانيكي است .ماترياليزم فويرباخ هم نقطة قوت
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● از نكتههاي مهم ديگري كه ،براي درك مفهوم
«اينجهاني بودن» ادوارد سعيد ،بايد به آن اشاره
كرد ،تفاوت و تمايزي است كه او ميان دو مفهوم
ب يا رابطة پدر ـ فرزندي» و «وابستگي»
«ن َ َس َ
قائل ميشود .نزد او ،الگوهاي «ن َ َسب» (ارث يا
نژاد) كه در جوامع سنتي بهمثابه  نيرويي همبسته
و متحد عمل ميكرده ،در جوامع پيچيدة امروز
كاركرد چنداني ندارد و «وابستگي» جانشين آن
شده است .برخالف «ن َ َسب» كه اشاره به هويت
از راه وابستگي نژادي دارد« ،وابستگي» اشاره به
فرايند هويت از راه فرهنگ ميكند.
و هم نقطة ضعف دارد .نقطة قوت آن در تأييد اين
امر نهفته است كه ،برخالف هگل ،واقعيت جهان را

مستقل از ذهن توضيح ميدهد .اما نقطة ضعف آن
اين است كه واقعيت و جها ِن محسوس را بهصورت

ِ
محسوس بشري،
ذهني ،و نه بهصورت فعاليت عملي و

درك ميكند .بهسخن سادهتر ،ماترياليزم فويرباخ در

همانحال كه ماديت جهان را درك ميكند ،آنرا مستقل
از ذهن توضيح ميدهد .اين بدان معناست كه كار ذهن

نه درگيري با عين بلكه تنها تأمل كردن در مورد واقعيتي
است كه بيرون از ذهن قرار دارد .برعكس ،تالش

ماركس پويايي بخشيدن به رابطهاي «ايستا» ميان عين
و ذهن است .اين پويايي تنها در عمل و در رويارويي

و درگيري عين و ذهن متجلي ميشود .چنانكه در باال
ِ
حقايق عيني
گفته شد ،از ديد ماركس ،پرسش دربارة
نه يك پرسش نظري بلكه يك پرسش عملي است.
ِ
حقيقت اينجهاني بودن تفك ِر
اين بدان معناست كه

انسان تنها در عمل ،و نه در انديشه ،ثابت ميشود.
موضوع كليدي ماركس ،در «تزهايي دربارة فويرباخ»،
اين است كه حقيقت نه بازتاب ذهن در برابر عين بلكه

ثمرة فعل و انفعاالت و درگيري ذهن با عين است .در
حقيقت ،همچنان كه ماركس ميكوشد حقيقت را در

برقراري رابطهاي ديالكتيكي ميان عين و ذهن درك كند
ِ
حقيقت متن
و بسازد ،ادوارد سعيد نيز تالش ميكند تا
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را در رابطهاي درك و توصيف كند كه با جهان دارد.

زباني كه ما با آن سخن ميگوييم ،پيش از آنكه

ماهيت سياسي اينجهاني بودن متون در سوژهها و

واژههاي خانه ،مسيح ،آبجو ،ارباب ،ميان لبهاي من

تصور كنيم نويسنده و خواننده درگير ارتباطي دوجانبه،

را ،بي ناآرامي روح ،بيان كنم يا بنويسم .زبان او

اين ،همان اينجهاني بودن متن است.

شكلگيريشان ديده ميشود .اين امكان وجود دارد كه

زبان من باشد ،زبان اوست .چه تفاوتهايي كه ميان

و لبهاي او وجود ندارد! من نميتوانم اين واژهها
كه هم آشنا و هم بيگانه است ،همواره براي من

با وضعي يكسان ،هستند .اما چنان كه نيچه اعتقاد
داشت ،متون اساس ًا واقعيتهاي قدرتاند ،نه مبادلهاي

سخن اكتسابي خواهد بود .من نه چنين واژههايي را

ميان دو همسنگ يا همپايه است .اين ارتباط بيشتر شبيه

روح من ،در ساية زبان او ،نگران و ناآرام است.

سركوب شده است .واژهها و متون چنان وابسته به

به تسلط زبان استعماري است .شيوة بيان ،نخستين

دموكراتيك .جايگاه گفتمانيِ متون بسي فراتر از مبادلهاي

ارتباط ميان استعمارگر و استعمارشده يا سركوبگر و

جهانند كه تأثير و حتي كاربردشان تجسم مالكيت،
آمريت ،قدرت و اعمال قدرت است .درست از درون
چنين ارتباطات نابرابر گفتماني است كه شرقشناسي،

بعنوان يك رشته دانشگاهي ،پديدار ميشود 29.همين
ارتباط است كه استفان ددالوس (قهرمان داستان تصوير

هنرمند در جواني ،اثر جيمز جويس) را واميدارد به

بيگانگي خود از زباني اعتراف كند كه از راه آن با
رييس مطالعات انگليسي سخن ميگويد:

● وابستگيِ متن ،پيوسته ما را به اينجهاني بودن
آن برميگرداند ،زيرا ما را به پرسشگري واميدارد:
متن در كجا و چگونه نوشته شده است؟ بهسخن
ديگر« ،وابستگي» ،بهگونهاي گريزناپذير ،ما را
بهسوي وضع و حال و هوايي كه متن در آن توليد
شده است ميكشاند .وابستگي ،نگاه انتقادي به
ِ
ِ
توليد
بافت فرهنگيِ زما ِن
متن را بهسوي درك
آن سوق ميدهد .در حقيقت ،بازتوليد شبكة
وابستگي ،متن را قابل رؤيت ،ماديت آنرا احيا ،و
تارهايي كه متن را به جامعه ،نويسنده و فرهنگ
پيوند داده است نمايان ميكند .همين توجه
به ماديت متن است كه به ادوارد سعيد امكان
ميدهد تا خوانشي متفاوت از «ادبيات انگليسي»
داشته باشد .خوانش ادوارد سعيد از اين ادبيات
خوانشي «چند صدايي» است .نزد او ،اين ادبيات
با پروژة سياسي امپرياليزم در پيوند است.

ساختهام ،نه پذيرفتهام .آواي من آنها را پس ميزند.
30

اين همان واكنش بسيار آشناي جوامع پسااستعماري

نمونة واكنش اين جوامع در برابر ارتباط قدرتي است

كه اروپاييان ،از راه استيالي خود در سدة نوزدهم،

براي آنها به ارمغان آوردند .چنين ارتباط قدرتي چكيده
و فشردة محروم كرد ِن سياسي و نژادياي است كه

توسط چنين سلطهاي برقرار شده است .هيچ ارتباط

قدرت ديگري چنين تواني را ندارد كه ارتباط ميان متن

و جهان ،و نوشتن و آثار مادي آن بر ارتباط قدرت را

نشان دهد و توصيف كند .ارتباط ميان متن و خواننده
شبيه ارتباط استعمارگر و استعمار شده است .گرچه
چنين ارتباطي نابرابر است ،اما در هرصورت يك

ارتباط است .اين همان ارتباطي است كه اصل جدايي

متن و جهان ،و تفاوت ميان متن و سخن شفاهي را
(كه واقعگرايان كالسيك و ساختارگرايان از آن دفاع

ميكنند) دفاعناپذير ميكند .متن توسط جهان و از راه
ِ
قدرت موجود در آن جهان
مجموعهاي از نيروهاي
توليد ميشود.

از نكتههاي مهم ديگري كه ،براي درك مفهوم

«اينجهاني بودن» ادوارد سعيد ،بايد به آن اشاره كرد،
ب يا
تفاوت و تمايزي است كه او ميان دو مفهوم «ن ََس َ

رابطة پدر ـ فرزندي  filiationو «وابستگي» affilation

قائل ميشود .نزد او ،الگوهاي «ن ََسب» (ارث يا نژاد)
كه در جوامع سنتي بهمثابه نيرويي همبسته و متحد
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عمل ميكرده ،در جوامع پيچيدة امروز كاركرد چنداني
ندارد و «وابستگي» جانشين آن شده است .برخالف

«ن ََسب» كه اشاره به هويت از راه وابستگي نژادي
دارد« ،وابستگي» اشاره به فرايند هويت از راه فرهنگ
ميكند .تأكيد ادوارد سعيد بر «وابستگي» ،بهمثابه يك

اصل انتقادي ،از اينروست كه منتقد را از ديدگاه تنگ
و محدودِ بررسيِ متن آزاد ميكند؛ ديدگاهي كه متون
را در ارتباط ن ََسبي با متون ديگر ميبيند و توجه چنداني

به جهاني نميكند كه هستي متن در آن ظهور كرده
است .ثمرة ديدگاه ِ «وابستگي» ،در عملِ نقد ،اين است
كه جهانهاي اجتماعي و سياسيِ متن ،براي يك بررسي

دقيق ،در دسترس منتقد قرار ميگيرد .در حقيقت،

«وابستگي» سيماي اينجهاني بودن متن است .از آنجا

كه «ن ََسب» قلمر ِو آرماني متون را پيوسته و دنبالهدار،

همسان و مشابه ،و يكدست و يكپارچه به متون
ديگر ربط ميدهد (براي نمونه ،متوني كه نام «ادبيات

انگليسي»« ،ادبيات آمريكايي»« ،ادبيات ايراني» بر آنها
نهادهاند)« ،وابستگي» متن را قادر به حفظ خود ،بهمثابه
يك متن ،ميكند كه «جايگاه نويسنده ،لحظة تاريخي،
فضاي نشر ،انتشار و پذيرش ،ارزشهاي برگرفته شده از

آن ،ارزشها و ايدههاي فرضي آن ،چارچوب فرضيههاي

تلويحي مورد توافق ،پسزمينههاي فرضي و 31»...در آن

نمايان است .بهسخن سادهتر ،وابستگيِ متن ،پيوسته

ما را به اينجهاني بودن آن برميگرداند ،زيرا ما را
به پرسشگري واميدارد :متن در كجا و چگونه نوشته

شده است؟ بهسخن ديگر« ،وابستگي» ،بهگونهاي

گريزناپذير ،ما را بهسوي وضع و حال و هوايي كه متن

در آن توليد شده است ميكشاند .وابستگي ،نگاه انتقادي
ِ
بافت فرهنگيِ زما ِن تولي ِد آن
به متن را بهسوي درك
سوق ميدهد .در حقيقت ،بازتوليد شبكة وابستگي،

متن را قابل رؤيت ،ماديت آنرا احيا ،و تارهايي كه
متن را به جامعه ،نويسنده و فرهنگ پيوند داده است

نمايان ميكند 32.همين توجه به ماديت متن است كه

17
● ادوارد سعيد مفهوم وابستگي را براي
توصيف راهي بهكار ميبرد كه در آن شبكهاي
از وابستگي ،جوامع استعمارشده را به فرهنگ
استعمارگران پيوند ميزند .از اينرو ،دريافت
ما از هويتهاي فرهنگي بايد دريافتي چندصدايي
باشد؛ زيرا وابستگيِ فرهنگهاي استعمارگران
و استعمارشدگان كه بيشتر پنهان است ،قابليت
خوانش چندصدايي را دارد .اهميت اين مفهوم
همچنين در توصيف راههايي خود را نمايان
ميكند كه در آنها جوامع استعمارشده ارتباطات
وابستگي به نهادهاي اجتماعي ،سياسي و فرهنگي
استعمارگران را جانشين ارتباطات ن َ َسبي سنتهاي
فرهنگي بومي خود ميكنند.
به ادوارد سعيد امكان ميدهد تا خوانشي متفاوت از

«ادبيات انگليسي» داشته باشد .خوانش ادوارد سعيد از
اين ادبيات خوانشي «چند صدايي» 33است .نزد او ،اين

ادبيات با پروژة سياسي امپرياليزم در پيوند است .پيش
از ادوارد سعيد ،اين فرضية سنتي وجود داشت كه اين

متون ،بهگونة ن ََسبي ،با گفتمان «ادبيات انگليسي» در
ارتباطند .اما امروزه ،با كاربرد مفهوم «وابستگيِ » ادوارد

سعيد ،ميتوان هستي يافتن اين متون را در وابستگيشان
به شبكة تاريخ ،فرهنگ و جامعه خواند.

او همچنين اين مفهوم را براي توصيف راهي

بهكار ميبرد كه در آن شبكهاي از وابستگي ،جوامع
استعمارشده را به فرهنگ استعمارگران پيوند ميزند.

از اينرو ،دريافت ما از هويتهاي فرهنگي بايد دريافتي
چندصدايي باشد؛ زيرا وابستگيِ فرهنگهاي استعمارگران

و استعمارشدگان كه بيشتر پنهان است ،قابليت خوانش
چندصدايي را دارد .اهميت اين مفهوم همچنين در
توصيف راههايي خود را نمايان ميكند كه در آنها
جوامع استعمارشده ارتباطات وابستگي به نهادهاي

اجتماعي ،سياسي و فرهنگي استعمارگران را جانشين

ارتباطات ن ََسبي سنتهاي فرهنگي بومي خود ميكنند.
برسرهم ميتوان گفت كه مفهوم وابستگي اشاره به

18
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شبكهاي از ارتباطات دارد كه در آن عبارتها ،شيوههاي

با جهان را قطع كند .در چنين وضعي ،منتقد تنها با

با نهادها ،نمايندگيها ،طبقات و ديگر نيروهاي نامنظم

برسرهم كاركرد روشنفكر حرفهاي ،را ميتوان بخوبي

نوشتاري و همة گونههاي هنري و زيباييشناختي آنها،
اجتماعي مرتبط شده و پيوند ميخورند .در حقيقت،
ادوارد سعيد مفهوم وابستگي را به مفهوم هژموني

خوانندگان حرفهاي در ارتباط است .كاركرد منتقد ،و
در كارهاي ادوارد سعيد (از جهان ،متن و منتقد گرفته
تا نقش روشنفكر و خارج از مكان) ديد .اگر روشنفكر

حرفي براي گفتن دربارة جامعهاش داشته باشد،

گرامشي پيوند ميزند تا نشان دهد كه شبكة وابستگي
حوزة عملِ كنتر ِل هژمونيك و ،بويژه ،بيانگر كنترل

نميتواند خود را از مفهوم اينجهاني بودن خالص

نزد ادوارد سعيد ،توجه به اينجهاني بودن منتقد،

دارد كه از درون آن سخن گويد و نه جهاني وجود

بودن متن .منتقد نيز ،مانند متن ،در شبكههايي چند از

ادوارد سعيد ،در جهان ،منبع اصلي پارادوكسي است

فرهنگ امپراتوري استعمارگر است.

از همان اهميتي برخوردار است كه توجه به اينجهاني
وابستگي عمل ميكند .تأثير انقالب ساختارگرايي را
نه تنها در متن بلكه در كاركرد منتقد نيز ميتوان ديد.
اين تأثير ،پس از جنگ جهاني دوم ،در گسترش سريع

كند؛ زيرا بدون اينجهاني بودن ،روشنفكر نه جهاني
دارد كه روشنفكر با آن سخن گويد .پارادوكس جايگاه

كه ممكن است در كارهاي او ديده شود .اما نميتوان
در اين مورد شك كرد كه پيوندي را كه او ميان جهان،

متن و منتقد برقرار ميكند تعيينكنندة ديدگاه ادوارد
سعيد در مورد ارزش كارهاي روشنفكري است.

آموزشهاي دانشگاهي نمود يافت .نتيجه اين تأثير را
ميتوان در رشد حرفهاي ِ
گري نق ِد آكادميك ديد .نقد

نزد او ،نقش منتقد (روشنفكر) تاختن تمام عيار به

تنها ميتوان از راه زباني پيچيده بيان كرد .از ديد ادوارد

آكادميك شده ،ويژگيهاي نقد را تعيين ميكند ،و آنرا

آكادميك پذيرش اين فرضيه را تقويت كرد كه نظريه را

سعيد ،فرو كاسته شدن اينجهاني بودن متن به يك

ساختار بياثر ،باعث شد كه نظرية معاصر اينجهاني

بودن عملِ منتقد را نيز ناديده بگيرد و ارتباط منتقد

● گرچه آماري براي تأييد يا رد اين ادعاي ادوارد
سعيد در دست نداريم كه منتقدان ،در دوران
معاصر ،مخاطبان خود را از دست دادهاند ،اما
ميتوان گفت كه بسياري از خوانندگان اين نقدها،
بهعلت پيچيدگي زبان در نظريههاي معاصر ،بيش
از پيش عالقه خود را از دست داده و به حاشيه
رانده شدهاند .برآيند كنايهآميز اين بيعالقگي و به
حاشيه رانده شدن اين است كه اين نقدها ،چهبسا
خواننده را به جهتي مخالف خواست نظريهپرداز
ميكشاند و او را به همان نتيجهاي ميرساند ـ تأييد
و تقويت ارزشهاي مسلط فرهنگ اروپايي ـ كه
هدف ابداعكنندگان مطالعات «ادبيات انگليسي»،
در سده نوزدهم و در اوج دوران استعمار ،بوده
است.

برج عاج حرفهايگرايي است كه خزنده وارد جهان
هرچه بيشتر از واقعيتهاي سياسي جهان معاصر دور

نگه ميدارد.

رهيافتهايي چند در مورد نقد ادبي وجود دارد .يكي

از آنها رهيافت بازتابنده است كه هدفش بررسي ،تأمل
و تمركز بر روي ايدههاي برانگيزاننده است :ايدههايي

در ـ خود ،با شأن هستيشناختيِ خود در جهان .رهيافت
ديگر ،نظرية ادبي را تنها ابزاري براي نقد ميداند .اما

رهيافت ديگري نيز هست كه ،نگاهش به نظريه ،متفاوت

از رهيافتهاي ديگر است .اين رهيافت ،كه مورد تأييد
ادوارد سعيد است ،رهيافتي است كه نظريه را حامي
كاركردِ نقد ،براي تغيير دادن جهان ،ميداند .در اين

رهيافت ،نظريه فراهمآورنده و ارائهكننده ديدگاهي

است كه در جهان و در تجربهها ،تعهدات و رنجهاي
ِ
رهيافت ادوارد سعيد ،باز
مردمان حضور دارد .اين

يادآور ماركس و تزهاي او دربارة فويرباخ (بويژه تز
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جهان را به شيوههاي گوناگون تفسير كردهاند؛ مسئله،

تغيير آن است ».نزد ادوارد سعيد ،كاركرد نظريه بايد
تغيير دادن جهان باشد ،وگرنه نظريه تنها چيزي در ـ
خود است كه ارتباطي با جهان ندارد.

نزد ادوارد سعيد ،نقد ،يك كنش شخصي است و

منتقد ،همزمان كه با جهان پيوند دارد ،در فرايندهاي

بازنمايي آن دخالت ميكند ،رياكاريها را آشكار ميكند،

نادرستها را ميشناساند و زمينه را براي تغيير آماده
ميسازد .در حقيقت ،چنان كه در باال گفته شد ،منتقد
نيز ،مانند متن ،در شبكههاي متعددي از وابستگي

عمل ميكند .از اينرو ،زماني كه تجزيه و تحليلهاي
خودِ ادوارد سعيد را در متون نوشته شده بهدست
او ميخوانيم ـ تجزيه و تحليلهاي او دربارة گفتمان
ِ
فرهنگ امپراتوري
شرقشناسي ،پيوندي را كه ميان
ِ
تسلط آن برقرار ميكند ،يا ارتباطي را
استعمارگر و

كه ميان اين پيوند و بازنمايي فلسطين برقرار ميكند ـ

اينجهاني بودن و جايگاه او در جهان تبديل به سيماي
تعيينكنندة درگيري ما با اين متون ميشود .بيگمان،

همين اينجهاني بودن ،هدايتكنندة نظرية او در مورد
روابط و كنشهاي متقابل متن ،خواننده و منتقد است.

گرچه آماري براي تأييد يا رد اين ادعاي ادوارد

سعيد در دست نداريم كه منتقدان ،در دوران معاصر،

مخاطبان خود را از دست دادهاند ،اما ميتوان گفت
كه بسياري از خوانندگان اين نقدها ،بهعلت پيچيدگي
زبان در نظريههاي معاصر ،بيش از پيش عالقه خود را

از دست داده و به حاشيه رانده شدهاند .برآيند كنايهآميز
اين بيعالقگي و به حاشيه رانده شدن اين است كه اين

نقدها ،چهبسا خواننده را به جهتي مخالف خواست
نظريهپرداز ميكشاند و او را به همان نتيجهاي ميرساند

ـ تأييد و تقويت ارزشهاي مسلط فرهنگ اروپايي ـ كه

هدف ابداعكنندگان مطالعات «ادبيات انگليسي» ،در
سده نوزدهم و در اوج دوران استعمار ،بوده است.
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● نقد سكوالر تنها از عهدة روشنفكر غيرحرفهاي
(آماتور) بر ميآيد .نقد سكوالر به اين معناست
كه نقد بايد از محدوديتهاي تخصصي روشنفكري
آزاد باشد .ادوارد سعيد مدافع روشنفكر آماتور
است؛ روشنفكري كه بهگونه واقعي يا استعاري از
«خانة» خود تبعيد شده و نياز به كارِ روشنفكري
را براي برقراري ارتباط با واقعيتهاي سياسي و
اجتماعي حس ميكند .تنها با برقراري چنين
ارتباطي است كه روشنفكر ميتواند حقيقت را در
برابر قدرت بيان كند.
در چشم مردماني كه در گذشته زير ستم استعماري

بودهاند ،نقدي كه جايگاه متن را در جهان نبيند ،نقدي
بيربط است ،زيرا هدف اين مردمان از اقتباس ادبي نه
نگهداشتن فرهنگ اروپايي ،كه رساندن صداي خود به
گوش جهانيان است .از ديد ادوارد سعيد ،نقد فراتر از

موقعيتهاي ويژه است .نقدي كه از پيش با برچسبهايي
مانند «ماركسيزم»« ،ليبراليزم» يا هر «ايسم» ديگر پيراسته
شده باشد ،ضد و نقيض است .تاريخ انديشه ،بيدرنظر

گرفتن جنبشهاي سياسي ،بيش از اندازه گوياي آن است

كه «همبستگيِ پيش از انتقاد» بهمعناي پايان نقد است.

34

همين نكته گرانيگاه بحث ادوارد سعيد در مورد «نقد
سكوالر» است .نقد سكوالر را نبايد تنها در رويارويي
و درگيري منتقد با مذهب بلكه بايد در رويارويي و

درگيرياش با همة ايدئولوژيها يا «ايسم»هاي بهظاهر
دنيوي نيز مورد توجه قرار داد؛ زيرا كه همة آنها به يك
اندازه جزمگرا هستند و ارتباط خود را با جهاني كه در

آن پا گرفته و پديد آمدهاند ،و همچنين با جهاني كه

منتقد در آن زندگي ميكند ،بريدهاند .اين مفهوم چنان

براي ادوارد سعيد اهميت دارد كه ،نزد او« ،حتي در ميانة
نبردي كه يك تن ،بيهرگونه ترديد ،از يك طرف در
برابر طرف ديگر جانبداري ميكند ،انتقاد بايد حضور
داشته باشد؛ زيرا تفكر انتقادي براي [تصميمگيري]

درباره موضوعات ،مسائل ،ارزشها ،و حتي زندگيهايي

كه بايد بهخاطرشان جنگيد ،ضرورت دارد 35».درست
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همينجاست كه ديدگاه ادوارد سعيد ،در مورد كاركرد

دليل محكمي براي نياز به هدف نقد از همة جهات
است .اين امكان هميشه وجود دارد كه نق ِد مخالف در

(آماتور) بر ميآيد .نقد سكوالر به اين معناست كه نقد

از دست بدهد ،و به بازتابي غيرانتقادي تبديل شود.

روشنفكر غيرحرفهاي ،خود را نمايان ميكند.

نقد سكوالر تنها از عهدة روشنفكر غيرحرفهاي

باتالق ايدئولوژيك اسير شود ،اينجهاني بودن خود را

بايد از محدوديتهاي تخصصي روشنفكري آزاد باشد.

از ديد ادوارد سعيد ...« ،اگر نقد متعلق به اين جهان

ادوارد سعيد مدافع روشنفكر آماتور است؛ روشنفكري

كه بهگونه واقعي يا استعاري از «خانة» خود تبعيد شده
و نياز به كارِ روشنفكري را براي برقراري ارتباط با
واقعيتهاي سياسي و اجتماعي حس ميكند .تنها با

برقراري چنين ارتباطي است كه روشنفكر ميتواند
حقيقت را در برابر قدرت بيان كند .همين ارتباط ميان

نقد و جهان واقعي است كه ادوارد سعيد را به اين

نتيجه ميرساند كه «شرق» ،بهمثابه يك گفتمان ،ساخته
و پرداختة غرب است و ،در دوران معاصر« ،اسالم»

بعنوان بيگانهاي براي غرب ساخته و پرداخته ميشود.
در حقيقت ،غرب براي بهدست آوردن مشروعيت،
پيوسته درحال ساختن ضدّ خود (ديگري) است.
گرچه خودِ ادوارد سعيد از درون يك جهان حرفهاي

و همزمان خودآگاه باشد ،آنگاه هويت آن متفاوت

از ديگر اعمال فرهنگي و نظامهاي فكري يا روشي

است 36».گذشته از اين ،و از آنجا كه دنياي غيرديني ما
ساخته و پرداخته آدميان است:

روشنفكر تنها ابزارهاي غيرديني را براي كار خود

در اختيار دارد؛ اگرچه وحي و الهام ،بعنوان شيوههاي

درك و فهم در زندگي خصوصي ،يكسره امكانپذير
و محتمل است ،ولي وقتي مردان و زناني كه ذهنيت

نظري دارند از آنها بهره ميگيرند ،مصيبتبار و حتي
وحشيانه است....

37

ادوارد سعيد هم جهاني را مردود ميشمرد كه در
ِ
متنيت ناب رقيق شده است و هم جهاني را كه در

تعصبات سياسي و ايدئولوژيك پنهان است .همين

(آكادميك) ِ
نقش روشنفكري خود را بازي ميكند ،اما

نكته ،او را به سويي سوق ميدهد كه همة نظريههاي

بعنوان يك فلسطيني ،جدا كرد .اين بدان معناست كه

روح انتقادي سرپيچي از اسارت در يك مكتب

نميتوان چنين نقشي را از زندگي و جايگاه او در جهان،
زندگي او در تبعيد ،و درگيريهايش با تضادهاي هويتي،

● ارتباط ميان نقد و جهان واقعي است كه ادوارد
سعيد را به اين نتيجه ميرساند كه «شرق» ،بهمثابه
يك گفتمان ،ساخته و پرداختة غرب است و ،در
دوران معاصر« ،اسالم» بعنوان بيگانهاي براي غرب
ساخته و پرداخته ميشود .در حقيقت ،غرب براي
بهدست آوردن مشروعيت ،پيوسته درحال ساختن
ضدّ خود (ديگري) است .گرچه خودِ ادوارد سعيد
ِ
نقش
از درون يك جهان حرفهاي (آكادميك)
روشنفكري خود را بازي ميكند ،اما نميتوان
چنين نقشي را از زندگي و جايگاه او در جهان،
بعنوان يك فلسطيني ،جدا كرد.

ادبي معاصر را به زير سئوال ببرد .نزد او ،ماهيت
فكري ،ايدئولوژي يا حزب سياسي است .از آنجا كه

روشنفك ِر سكوالر در جهان خود زندگي ميكند و از

همة «ايسم»ها آزاد است ،هيچ چيز و هيچكس ،بهداليل

ايدئولوژيك يا باورهاي مذهبي و تشكيالتي ،در نقد او
مورد بخشش قرار نميگيرد .اينكه آيا خودِ ادوارد سعيد
در به انجام رساندن چنين رسالتي موفق بوده است يا

نه (بويژه در مورد شرقشناسي و اسالم) ،پرسشي است
كه هنوز پاسخي جهانشمول به آن داده نشده است

و مناظرة منتقدان در اين مورد هنوز ادامه دارد .اما
نكتهاي را كه نه ميتوان و نه بايد بهسادگي ناديده

گرفت انگيزه و تالش او براي بازگرداندن نقد به جهان

است .زماني كه در مورد وابستگي دنيوي يا اينجهاني
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بودن منتقد سخن ميگوييم ،بهدشواري ميتوانيم نقد
را تنها در قلمرو متنيت توضيح دهيم؛ زيرا براي منتقد

وابستگي به جهان امري حياتي و تعيينكنندة آن چيزي

است كه او توليد ميكند .جايگاه ادوارد سعيد در دو
جها ِن آكادميك و همگاني بهروشني وابستگي او را به

جهان نشان ميدهد و بيانگر اينجهاني بودن كارهاي

اوست .در همانحال كه استادي سرشناس در يكي از
معتبرترين دانشگاههاي آمريكا بوده است ،توانسته به

يكي از سرشناسترين منتقدان جهان تبديل شود .از

يكسو ،در جايگاه دانشگاهياش ،ميبايست پيوسته با
گفتماني درگير باشد كه اعتبار روشنفكرياش مديون
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● جايگاه ادوارد سعيد در دو جها ِن آكادميك
و همگاني بهروشني وابستگي او را به جهان
نشان ميدهد و بيانگر اينجهاني بودن كارهاي
اوست .در همانحال كه استادي سرشناس در
يكي از معتبرترين دانشگاههاي آمريكا بوده است،
توانسته به يكي از سرشناسترين منتقدان جهان
تبديل شود .از يكسو ،در جايگاه دانشگاهياش،
ميبايست پيوسته با گفتماني درگير باشد كه
اعتبار روشنفكرياش مديون آن بوده و از آن
جايگاه سخن ميگفته است و ،از سوي ديگر ،همة
تالشش بر اين بوده است كه از مردماني دفاع كند
كه به حاشيه رانده شدهاند.

آن بوده و از آن جايگاه سخن ميگفته است و ،از سوي

بهخاطر وابستگياش به دانشگاهي كه به او دستمزد

دفاع كند كه به حاشيه رانده شدهاند.

سياستهاي حزب را از او دارد ،و نهادهايي پژوهشي
كه در عين پيشنهادِ
ِ
آزادي تحقيق ،با زيركي خاص

ديگر ،همة تالشش بر اين بوده است كه از مردماني
بيگمان تنشي كه وابستگي به جهانهاي آكادميك

و همگاني بهوجود ميآورد ،ميتواند تناقضآميز

ميدهد ،حزبي سياسي كه انتظار وفاداري به

در پي پروژههاي خود هستند و در برابر پژواك

و مخرب باشد .يكي از ويژگيهاي اينجهاني بودن
كارهاي ادوارد سعيد برقراري توازن ميان اين دو جها ِن

پاسخ ادوارد سعيد ،به اين پرسش ،گوياي كوششي

خدمت جهان همگاني قرار گيرد ،به جهاني خود ـ

آكادميك و همگاني ميكند .نزد او ،براي پاسخ دادن

دست ميدهد .رسالت روشنفك ِر سكوالر ،كه ادوارد

بايد با آميزهاي از واقعگرايي و آرمانگرايي ،و

چنين توازني است :توازن ميان نقد و ستيزهجويي؛

اسكار وايلد ،آدم كلبينگر كسي است كه از بهاي همه

و هم ظرفيتهاي بنيادستيز در آنهاست؛ توازن ميان درك

متهم كردن همة روشنفكران به خودفروشي ،تنها به

انتقادي سدي تشكيل ميدهند ،زير فشار نباشد؟
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بهظاهر متناقض است .اگر جهان آكادميك نتواند در

است كه او در راه برقراري توازن ميان جهانهاي

مصرف تبديل ميشود و رابطة خود را با جهان از

به اين پرسش:

سعيد يكي از نمونههاي برجستة آن است ،برقراري

بيگمان نه با كلبينگري ،به آن پرداخت .به باور

توازن ميان نظريههايي كه هم ظرفيتهاي محافظهكارانه

چيز با خبر است ولي ارزش هيچ چيز را نميداند.

عملِ قدرت در غرب و بيداد در جهان پسااستعمار؛
ِ
متفاوت مردماني كه در حاشيه قرار
توازن ميان درك

روزنامه كار ميكنند ،كاري است خشونتبار و در

پرسشهاي مهم ادوارد سعيد اين است كه:

است كه سرانجام همه كسان در برابر ثروت و دولت

اين دليل كه براي امرار معاش در يك دانشگاه يا يك

دارند و روشنفكر ميكوشد صداي آنان باشد .يكي از

همانحال بيمعني .اين سخن كه جهان چندان فاسد

 ...آيا چيزي به نام روشنفك ِر مستقل وجود دارد،

سر تسليم فرود ميآورند ،سخت كلبيمسلكانه است.

يا ميتواند وجود داشته باشد ،كه بتواند خودمختار
عمل كند؟ كسي كه دِيني به كسي نداشته باشد و

از سوي ديگر ،اگر فرد روشنفكر را يك آرمانگراي
كامل ،سلحشوري تابنده ،بسي بيآاليش و آزاده
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انگاريم كه از هرگونه خواست مادي دور و نسبت

به آن بدگمان است ،موضوع را جدي نگرفتهايم.
هيچ كس نميتواند از چنين آزموني سربلند بيرون
آيد؛ حتي استفان ددالوس جويس كه بسيار آزاده و

بيش از اندازه كامل بود ،كسي كه سرانجام او را از

توان انداختند و ،حتي بدتر ،ناگزيرش كردند سكوت
اختيار كند.

39

روشنفكر سكوالرِ ادوارد سعيد نه چنان از بحث و

3. Salid, E., Humanism and Democratic Criticism,
NewYork: Colombia University Press, 2004, : 10.

 .4سعيد در واپسين مصاحبه خود در تابستان  2002ميگويد

گرچه وجه مشترك چنداني با ويكو ندارد اما ويكو بيشترين
اثر را بر روي او گذاشته است.

5. Said, E., "Afterword",in: Orientalism, NewYork,
Vintage, 1995, : 331.
6. Marx, K., Critique of Hegel's Philosophy of Right,
Cambridge University Prees, 1970, : 137.

جدل دور است و چهرهاي دوستانه مانند يك كارشناس

 .7براي بحث گستردهتر در اين زمينه نگاه كنيد به :حميد

ميكند كه تنها با نيتي پاك ،ناخوشايند جلوه ميكند.

سياسي ـ اقتصادي ،ش  ،305پاييز .34-45: 1395

فني دارد ،نه نقش يك كاساندراي 40تمام وقت را بازي

عضدانلو« ،ادوارد سعيد و ايستادگي در برابر قدرت» ،اطالعات

«بيچونوچرا ،نه خاموشي و نه نافرماني كامل را

8.Said, E., The World, the Text, and the Critic.

ميتوان جايگزين تلقي كرد 41».خالصه اينكه ،نزد

ادوارد سعيد« ،روشنفكر بودن هيچ تناقضي با آكادميك

بودن يا نوازندة پيانو بودن ندارد 42».تالش براي برقراري

Cambridge: Harvard University Press, 1983,: 47.
9. Said, E., Joseph Conrad and the Fiction of
Autobigraphy, Cambridge: Harvard University Press,
1966.

چنين توازني است كه ادوارد سعيد را به مردود شمردن

10. Ibid., p7.

چيزي هدايت ميكند كه خود نام «سياست سرزنش»

11. Ibid., p. 192

 (politics of blame)43بر آن مينهد و معتقد است كه

12. Ibid., p. 194

چنين سياستي هرگز نميتواند نگاهي به آينده داشته

باشد .او ،در برابر« ،سياست تفسير سكوالر»

(politics

) of secular interpretationرا پيشنهاد ميكند كه،

بويژه براي نظريهپردازان پسااستعماري ،بسيار عمليتر
از اتهام زدن ،بدگويي و يا پشيماني است.

44

13. Ibid., p. 195
and

"Structure

Neville.

Hudson,

Dyson-

14.

Infrastructure in Primitive Society: Levi-Strauss and
Radcliffe-Brown." The Structuralist Controversy.
ed. Eugenio Donato and Richard Macksey. Baltimore
and London: The Johns Hopkins Uneversity Press.,

يادداشتها

1971, : 236.

1. Ashcroft, Bill & Ahluwalia, Pal, Edward Said,
Routledge, London and NewYork, 1999.

 .2سعيد در  1975مقالهاي با عنوان «متن ،جهان ،منتقد» منتشر

كرد و بعدها ،در  ،1983اين مقاله را همراه با مقاالتي ديگر در

مجموعه مقاالت جهان ،متن و منتقد منتشر كرد .براي ديدن
مقالة اصلي نگاه كنيد به:

15. Oxenhandler, Neal. "Literature as Perception in the
Work of Marleau-Ponty." Modern French Criticism.
Chicago and London: The University of Chicago Press,
1972, : 235.
16. Said, E., Joseph Conrad and the...., op. cit. P.2
17. Said, E., "Labyrinth of lncarnations: The Essays

Said, E., "The Text, the World, the Critic", in: Bulletin
of the Midwest Modern Language Association, 8.2
(Fall 1975): 1-23

of Marleau-Ponty." Reflections on Exile and other
Essays. ed. Edward Said. Cambridge, Harvard
University Press, 2002, :4.

شماره  / 308پاييز و زمستان 1396

23

18. Ibid., p5.

آنها (بويژه رمانها) نمايان ميكند .وقتي نسبت به تاريخ

The Sturcturalist Controversy. ed. Eugenio Donato

مسلط آنها بروز مييابد ،آگاهي داشته باشيم ،و اين متون را

Johns Hopkins University Press, 1971. : 89.

آنچه در متن ميگذرد ميرسيم .خوانش چندصدايي دو فرايند

"19. Donato, Eugenio. "The Two Languages of Criticism.

اين كشورها و موضوعات تاريخيِ پنهانشان ،كه در گفتمان

and Richard Macksey, Baltimore and London, The

چندصدايي (و نه تك صدايي) بخوانيم ،به درك متفاوتي از

20. Derrida, J., "Structure, sign and play in the

را در نظر ميگيرد :هم فرايند ظهور و حضور امپرياليزم و هم

human sciences", see, Macksey, R. and Donato, E.,
The Sturcturalist Controversy: The Language of

ايستادگي در برابر آن .نگاه كنيد به:

Said, E., Culture and Imperialism, Vantage Books,

Criticism and the Science of Man, Baltimore and
London: Johns Hopkins University Press, 1970.

 .21براي بحث گستردهتر در مورد زبانشناسي ساختاري

NewYork, 1994, : 60,66-67.
34. Said., The World, The Text, and the Critic, op.cit.,
p.28.

سوسور به بخش «بازنمايي ،قدرت ،زبان ،سوژه و معنا» نگاه

35. Ibid.

كنيد.

36. Ibid., p. 29.

22. Said, E., The World, the Text, and the Critic.
op.cit

37. Said, E. Representations of the Intellectual, the
1993 Reith Lextures, Pantheon Book, NewYork, 1994:

23. Said, E., Out of Place: A Memoir, London: Granta,
1999, : 230.
24. Ibid.,p 129.
25. Ibid., p. 34.
26. Ibid., p. 35.
27. Said, E., The World, the Text, and the Critic.
op.cit
28. Ibid.

براي ترجمة فارسي آن نگاه كنيد به :ادوارد سعيد ،نقش

روشنفكر ،ترجمة حميد عضدانلو ،نشر ني-129 : 1380 ،
.128

38. Ibid., pp. 67-68.

ترجمة فارسي :همان 107-108 :
39. Ibid., p. 69.

ترجمة فارسي :همان .109 :

29. Ibid., p. 47.

 .40دختر پريام پادشاه تروا كه آپولون عاشق وي شد و به او

31. Ibid., p. 174-5

كرد كه كسي نبايد غيبگوييهاي او را باور كند .هنگام تصرف

)(contrapuntal reading

41. Ibid.

30. Cited in, Ibid., p. 48.

32. Ibid., p. 175.

 .33نزد سعيد ،خوانش چندصدايي

88-89.

توان غيبگويي بخشيد ،ولي چندي بعد از او رنجيد و اعالم

شهر تروا ،او بهدست آگاممنون افتاد و كشته شد.

خوانشي است كه متن از چشم استعمارشدگان نيز خوانده

ميشود .براي نمونه ،خواندن نوشتههاي آستين ،بدون خواندن

نوشتههاي فانون ،يعني ناديده گرفتن اينجهاني بودن فرهنگ
ِ
ارتباط اين فرهنگ با آنچه به آن دلبسته و درگير
مدرن يا قطع

آن است .اين شيوة خوانش ،ظهور و حضور تعيينكنندة
امپراتوريهاي استعمارگر را در متون متعارف و «مشروع»

42. Ibid., pp. 72-73.

ترجمة فارسي :همان ،ص.113 .
43. Said, E., "Intellectuals in the Post-colonial World",
Salmagundi, No. 70-71, : 45.
44. Ibid., p. 46.

