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چکیده

این مقاله میکوشد تا با استفاده از نظریة شرقشناسی ادوارد سعید ،نظریة مطرحشده در تاریخ مذکر
براهنی را دربارة نوستیزی شرق و کهنهستیزی غرب ،بـا تکیـه بـر داسـتان رسـتو و سـهراب شـاهنامه
فردوسی و تراژدیهای ادیپ شهریار اثر سوفوکل و هرکول و مدهآ اثر اوریپید ،به نقد بکشد .این مقالـه
به سه بخش تقسیو میشود .در مقدمه ،ابتدا نظریة براهنی در تاریخ مذکر و دیدگاه او نسبت به تاریخ و
ادبیات شرق بهعنوان تاریخ مردساالر و نوستیز در مقابل تاریخ و فرهنگ غرب (یونان) که در آن پیرهـا
جای خود را به جوانها میدهند ،معرفی میشود .سپس به طرح مسئله پردازدخته میشود :اینکه چرا با
وجود قهرمانی چون هرکول که از هر نظر با رستو همخوانی دارد و همچون رستو ،نادانسـته مرتکـ
فرزندکشی شده ،براهنی ،برای اثبات نظریة خود ،ادیپشاه پدرکش از تراژدی سوفوکل را هوتراز رستو
میبیند .آنگاه با ارائة مثالهای دیگری از فرزندکشی در ادبیـات یونـان ،نتـایظ نظـری و اجتمـاعی ایـن
یکسونگری و الگوی قالبی بررسی میشود .این مقاله از نظریة «شرقشناسی» ادوارد سـعید کـه در آن
تفکر غربی «شرق» را تنها مترادف الگوهای قالبی میداند ،بهعنوان شیوة بررسی استفاده میکنـد .سـپس
بهاختصار از آبشخور نظریة سعید نزد فانون و نیز تأثیر سعید بر نظریهپردازان دیگر پسااسـتعماری ککـر
خواهد شد .آنگاه در پی یافتن ردپای سلطة الگوی غربی بر نگرش روشنفکر شرقی (در اینجا در حوزة
نقد ادبی) در نظریة «تاریخ مذکر» خواهد بود .پس از واکاوی مثالهای براهنی و یافتن نقیض تـز او در
همان مثالها ،یعنی «مدهآ» و «ادیپ شاه» و به یاری چند مثال نقض دیگر در اساطیر یونان نشان خواهد
داد که «تاریخ مذکر» ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،تحت تأثیر الگوهای غربی ،تصویری کلیشهای از فرهنگ شرق
ارائه میدهد که در نهایت در جهت حفظ و بقای سلطة غرب بر شرق است.
کلیدواژهها :ادیپ شهریار سوفوکل ،هرکول اوریپید ،مدهآ اوریپید ،رستو و سهراب« ،تاریخ مـذکر»
براهنی« ،شرقشناسی» ادوارد سعید.
____________________________
تاریخ دریافت 9314/8/82 :تاریخ پذیرش9314/98/82 :
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مقدمه

براهنی در تاریخ مذکر با مقایسة رستو پسرکُش با اُدیپ پدرکُش و نادیدهگرفتن فرزندکشیهـای
متعدد در ادبیات غرب ،خواسته یا ناخواسته ،از فرهنگ شرقیایرانی «تصویر قالبیشـدهای» (سـعید،
 ،4391ص )14 .ارائه میدهد که در نهایت میتواند منجر به «تصویر» یا حتی توجیه خشـونتی شـود
که در نگاه اول منتس

به شرق و ایران است و مرز حقیقت و خالف آن ،با ظرافت ،درهـو آمیختـه

و مخدوش شده است .مقالة پیشِ رو ،بـا اسـتفاده از نظریـات ادوارد سـعید ،نگرشـی را بـه چـالش
میکشد که رضا براهنی در کتاب تاریخ مذکر ( )4939دربارة فرهنگ شرق و غرب مطـرح مـیکنـد.
براهنی در این کتاب با قراردادن تراژدی یونانی ادیـپ شـهریار ،اثـر سـوفوکل ،4در مقابـل رسـتو و
سهراب شاهنامة فردوسی ،اندیشه و فرهنگ غربی را نوجو و مترقی (کهنهکُش) و اندیشـه و نگـرش
شرقی را کهنهپرست (نوکُش) و متحجر به تصویر میکشد.
براهنی ( ،4939ص )491 .قصد خود را «بررسی ریشههـای اسـاطیری و تـاریخی سـاختهـای
فرهنگی تاریخ مذکر» عنوان کرده سپس مسـائل مربـو بـه کهنسـالسـاالری ،بچـهکشـی ،بـهویـژه
پسرکشی را در تراژدیهای بزرگ یونانی با تکیه بـر مـدهآی اوریپیـد و اودیـپ سـوفوکل در برابـر
داستانهای بزرگ حماسی و تراژیک فردوسی قرار میدهد و بهطور کلی مسئله رابطة پدر و پسـر و
نیز کهنسال و جوان را در ارتبا با ادبیات مطرح میکند.
در تصویر براهنی ( ،4939ص )493 .از شرق:
«پدرها جانشین پدرهایی میشوند که جانشین پدرها شدهاند .یـک جانشـین سـازی خسـته
کننده از مردها که آستینهای خونینشان را باال زدهاند تا به نسلهای مختلف انسانها تجـاوز
بکنند و مردم ،زنان و مردان جوان ،این آفرینندگان بـالقوه جوامـو و تمـدنهـای بـزرگ یـا
قتلعام میشوند ،و یا اگر قتلعام هو نشـوند محکـوم بـه تحقیـری روحـی مـیشـوند کـه
بهمرات

بدتر از قتلعام است .آنتیتزهایی که در ورطـة تحقیـر و اسـارت فـرو غلتیـدهانـد،

آنتیتزهایی دوزخی».

1 Sophocles
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براهنی دربارة اینکه چرا در تراژدی هرکول ،اثر اوریپید یونانی ،این قهرمان ملی اسـت کـه در حـالتی
شبیه به جنون ،دستش را به خون سه فرزندش مـیآالیـد و دسـت آخـر نیـز همسـرش را بـه قتـل
میرساند ،سکوت میکند؛ ولی تراژدی مدهآ ،اثر همان نمایشنامهنویس را میستاید .آیـا اگـر مـادر،
مانند مدهآ ،به انگیزة انتقام از شوهر ،دست به قتل فرزندان بزند دیگر مسئلة فرزندکشی و برانـداختن
«نو» به میان نمیآید؟ هرچند مدهآ پیش از این هو خشونتهای بسیاری نظیـر تکـهتکـهکـردن بـدن
برادرش و انداختن تکهها به دریا به قصد منحرفکردن تعفی کنندگانش مرتک

شده بود.

روششناسی ادوارد سعید

ادوارد سعید در کتاب شرقشناسی ( ،)4391با واکاوی نگرش غربیان نسـبت بـه شـرق ،چـه در
متون آکادمیک و باستانشناختی و چه در گفتمان سیاسی و نظامی ،به این نتیجه میرسد کـه گفتمـان
غربی دربارة شرق ،همواره با کلیشهسازی از شرق و انسان و فرهنـگ شـرق ،تصـویری تکـراری از
فرهنگی رخوتآمیز ،دور از خرد ،توأم با سستی و در عین حال همـراه بـا رفتـاری سـتبر مـیدهـد.
«چنین شرقی بیشتر محصول کهن اروپایی است .شـرقی کـه از دیربـاز مهـد افسـانههـا ،موجـودات
غری  ،مناظر رویایی و تجربیات نادر بوده است» (سعید ،4391 ،ص .)4 .به گفتة ویلیامز( 4بهنقـل از
سیمونز ،2001 ،2ص )292 .توجه سعید معطوف است به شیوهای که در آن:
«دیدگاههای غربی نسبت به شرق با اقدامات نظـامی ،اقتصـادی و سیاسـی آن ،در طـول دو
قرن اخیر گره خورده است .دغدغة سعید ،بهطور ویژه دربارة تصویرهای ارائهشـده از شـرق
از سوی غرب است؛ از نظریههای علمی گرفته تا عقاید رایظ عامیانه و ادبیات داستانی».

او همچنین معتقد است:
«چنین تصویرهایی هرچند در آغاز در هیئت معرفت دانشگاهی و پژوهشی عرضه میشـود،
در نهایت به توجیه حمالت نظـامی و سـرکوبگرانه از سـوی حکومـتهـای غربـی منجـر
میشود که برای اشاعة تمدن و دموکراسی به کشورهای ʼغیر ʻغربی (غیرِخـودی) ،خـود را
محق میخوانند .به دیگر سـخن ،خـواه حـوزة خـاص گفتمـان علمـی باشـد یـا تـاریخی،
زبانشناختی ،مردمشناختی یا ادبـی ،همـواره همـان الگوهـای تکـراری در مـورد شـرق ر
1 Williams
2 Simons
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مینماید (بهخصوص بهلحاظ رکود تمـدن ،عقـ مانـدگی فنـاوری ،دسـتاوردهای محـدود
حوزة اندیشه ،نظامهای استبدادی حکـومتی ،ضـعف شخصـیتی ،عـدم دـداقت و  )...و در
مرتبة پایینتری در مقابل غرب قرار داده میشوند» (ویلیامز ،بهنقـل از سـیمونز ،2001 ،ص.
.)292

این تکراریبودن الگوها ،علیرغو حوزههای بهظاهر متفـاوت گفتمـان ،سـعید را وا مـیدارد تـا
شرقشناسی را بهدورت گفتمانی کلی و واحد ببیند که کارکرد آن تولیـد دانـش قـالبی و کلیشـهای
دربارة شرق است کـه خـود بـه دومـین دغدغـة سـعید مـیانجامـد و آن تـأثیرات و نتـایظِ چنـین
تصویرهایی است .درست در همینجاست که ارتبا میان این تصویرها و اقتـدار جهـانی بـا تکـرار
پیوستة حقارت شرقی ،عق ماندگی و مانند آن ،قویتر از همیشه دست به کار توجیـه دخالـتهـای
نظامی یا سیاسی غرب یا استعمار آشکار و مستقیو میشود (ویلیامز ،بهنقـل از سـیمونز ،2001 ،ص.
 .)299ویلیامز (بهنقل از سیمونز ،2001 ،ص )292 .دربارة این تصویر اضافه میکند:
«این تصویرِ با دقت پرداختشده از ʼغیر ʻپستتر که در اینجا و نـه همیشـه ،شـرق اسـت،
به غرب اجازه ساختن هویتی قدرتمند و برتر از را خود مـیدهـد .در عـین حـال ،هرچنـد
روزبهروز ،دانش بیشتری از سوی غرب تولید مـیشـود ،در کیفیـت آن لزومـاب بهبـودی ر
نمیدهد».

ادوارد سعید خود از نظریات فرانتس فانون ،متفکر و منتقد نظریهپرداز ضد اسـتعمار ،در اهمیـت
نقش روشنفکران در کمک به توسعة هویت فرهنگی برای ملـتهـای نوظهـورِ دورة پسااسـتعماری
تأثیر پذیرفته بود.
فانون روشنفکران آفریقایی را فرا میخواند تا در نبرد ضداستعماری شرکت فعال داشته باشـند و
ساختن هویت ملی جدید پسا استعماری را محور کار خود قـرار دهنـد (لـی  ،2004 ،4ص.)4199 .
در دهههای آخر قرن بیستو ،موج تازهای از پژوهشـگران ،همچـون ادوارد سـعید و هُمـی بابـا 2بـه
جریــان فکــری فــانون پیوســتند .اینــان بــرای تودــیف شــرای پسااســتعماری از نظریــههــای

1 Leitch
2 Homi Bhabha
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پساساختارگرایی استفاده میکردند .با ایـن حـال مباحـن منطقـی ولـی پرشـور فـانون همچنـان در
مطالعات پسااستعماری جایگاه قدرتمند خود را حفظ کرده است.
از سوی دیگر در نقطهای دیگـر از جهـان ،در آمریکـا ،روشـنفکر و منتقـد سرخپوسـت جرالـد
ویزنور 4برای بس نظریـات خـود دربـارة حقـوق اقلیـت سرخپوسـت تحـت سـتو در آمریکـا از
«نوشتههای ادوارد سعید کمک میگیرد که نشان داده چگونه گفتمان غربـی و ادـول شـرقشناسـی
تصویری خیالی اما ماندگار از ʼشرق ʻمیسازد که پیشداوریهای خود غـرب را مـنعکس و تسـل
بر ʼدیگران ʻرا تحمیل میکند» (لی  ،2004 ،ص.)4393 .
ویزنور (بهنقل از لی  ،2004 ،ص )4393 .میگوید:
«ادطالح سرخپوست 2اختراع و زاییدة کهن غربی است .او بـه همـهگیـری و دوام طـوالنی
بهادطالح ʼدانش ʻدربارة بومیان که همچنان از سوی اروپائیان القا میشود ،اشـاره مـیکنـد
که اغل

نادانسته در آثار پژوهشی دانشگاهی در زمینههـایی همچـون مـردمشناسـی و نقـد

ادبی ،سیاستهای دولتی و در فرهنگ عامه در خدمت توجیه و حفظ و بقای اقتدار سیاسـی
قرار میگیرد».
نمونهای از الگوبرداری و بومیسازی نظریۀ شرقشناسیی سیعید نیمد منتقید و روشینفکر سرخ وسی

آمریکایی :گرچه ویزنور در ایران چنانکه بایـد شـناخته شـده نیسـت ،نظریـات او در بحـن حاضـر
(تصویر مخدوش غرب از «دیگران») کامالب به پیشبرد آن کمک میکند.
«بومیان آمریکا ،مانند دیگر ملتهای تحت ستو اروپایی ،عموماب همچون ʼبدویها ʻتصویر شدهاند کـه
فاقد ساختار و تاریخ مشروع و قانونی سیاسی هستند .با آنان در عین حال ،علـیرغـو نـاهمگنیشـان،
همچون یک تودة یکپارچه و یکدست برخورد شده .بومیان اغلـ حتـی در تحلیـلهـای روزافـزون
معادر دربارة استعمار و هویت نیز غای هستند .هدف ویزنور بیاثر کردن این بی توجهیهاست.
ویزنور در جنگجویان پساسرخپوستی دست به یک سلسله واژهسازیهای خالقانه مـیزنـد کـه
در آن با ترکی

نظریههای معادر اروپاییآمریکایی و سنتهای روشنفکری بومی ،تصـور رایـظ

دربارة بومیان آمریکایی را آشناییزدایی میکند» (لی  ،2004 ،ص.)4391 .
1 Gerald Vizenor
2 Indian
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ادطالحات کلیدی او شامل بقاومت ،4پساسرخپوستی 2و شبیهسازی 9میشـود کـه واژة اخیـر را
از ژان بودریار( 1م )4323 .وام گرفته که در بحن او در جامعة پسامدرن ،مـا بـهجـای ʼنشـان دادنʻ
واقعیت ،آن را ʼشبیهسازی ʻمیکنیو (لی  ،2004 ،ص.)4391 .
او واژه بقاومت را از ترکی

دو واژة  survivalبهمعنای بقـا و  resistanceبـهمعنـای مقاومـت

ســاخته و مقصــود او از «پساسرخپوســتی» شــخب بــومی اســت کــه بــر دیــدگاه غلـ راجـو بــه
سرخپوستان ،از رهگذر شبیهسازیهای دیگر ،بازی با حقیقت و شوخی و مطایبه ،غلبه میکند».
«در شبیهسازی برخی نشانههای واقعیت وجود دارد ،در حالیکه در تقل

تنهـا نقـابی بـر چهـره

است؛ شبیهسازی مرز میان ʼحقیقت ʻو ʼدروغ ʻرا مخدوش میکند ،مرز میـان ʼواقعـی ʻو ʼخیـالیʻ
را .از آنجا که ʼشبیهساز ʻنشانههای ʼحقیقی ʻمیسازد ،آیا او راست میگوید یا نه؟ (ویزنور ،بـهنقـل
از لی  ،2004 ،ص.)4319 .
همانطور که مشاهده شد ،براهنی با تصویری که از خود به عنوان روشنفکر مـیسـازد بـاز هـو
همان تصویر تکراری از شرق را ارائه میدهد که در « شـرقشناسـی» ادوارد سـعید بـهعنـوان ابـزار
توجیهی ایدئولوژیک از جان

غرب و شرق شناسان غربـی ،آگاهانـه یـا ناآگاهانـه ،بـهعنـوان ابـزار

سرکوب و تحقیر شرق و فرهنگ شرقی بهکار میرود ،حتی اگـر در قالـ

رمانتیـک جلـوهدادن آن

باشد (سعید ،4391 ،ص.)4 .
با نگاهی دوباره به مقایسة براهنی از «اودیـپ» و «مـدهآ» بـا داسـتان رسـتو و سـهراب شـاهنامه
درخواهیو یافت که تقابل «ادیپشاه» در برابر «رستو» پهلوان منطقی بهنظر نمـیرسـد؛ چراکـه او در
هی مرحلهای از زندگی شباهتی به رستو ندارد .در حالیکه در اساطیر غرب هو ،هر گاه بـه پهلـوان
افسانهای ،هرکول ،نظر کنیو خواهیو دید که این پهلوان افسانهای یونـانی کـه همچـون رسـتو تبلـور
آرزوهای آنهاست ،خود در لحظاتی جنونزده ،سه پسر کودک و نوجوان خـود و همسـرش را نیـز
به قتل میرساند .این که چرا این پهلوانان ملی پسرکشاند خود میتواند موضـوع پـژوهش دیگـری
1 survivance
2 postindian
3 simulation
4 Jean Baudirllard
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باشد و در این مجال تنها به ککر این نکته اکتفا میشود که چهبسا کهنالگوی قهرمـان ملـی ،فـارغ از
اینکه خاستگاه شرقیایرانی داشته باشد یا غربییونانی ،گـویی بخشـی از هویـت قدرتمنـد خـود را
مرهون همین تبلور مردانگی تا سر حد نابودکردن فرزند خود مییابد.
براهنی ( )4939پس از مقایسهای میان حماسة ایرانی و یونانی بـهطـور اعـو و داسـتان رسـتو و
سهراب بهطور خاص و تراژدی ادیپ شهریار اثر سوفوکل به این نتیجه رسیده که پدر بهعنـوان یـک
تز پویا در ادبیات و تاریخ مذکر شرق چنان قدرتمند است کـه سراسـیمه بـهسـوی آنتـیتـز (پسـر)
میشتابد؛ نه برای اینکه بهوسیلة او نفی شود ،آنچنانکه پدر ادیپ نفی شـده ،بلکـه بـرعکس بـرای
اینکه از طریق او بهسوی تکمیل نقش خود در روند ارضای شخصی حرکت داده شود .تز پدر علیـه
آنتیتز یعنی پسر بیچاره و وحشتزده توطئه میکند و پیش از آنکه آنتیتز بتواند قدرت کامل بـرای
روبهرو شدن با دشمن بهدست آورد ،توس قدرت درهوکوبندة تز استبدادگر اخته میشـود .چیـزی
که حادل میشود ظهور سنتزی بهعنوان اساس تحول و تکامـل تـدریجی جدیـدی نیسـت ،بلکـه
تأیید و تأکید آن تز اولیه و تقریباب ابتدایی است .از نظر دیالکتیـک ،پسـر (نـو) در زیـر سـنگینی پـدر
(کهنه) خرد میشود ...دنیای قصابان  ...دنیای آدمخوران تاجدار .و نیز همانجـا بـه حـاجسـیدجوادی
( )4911اشاره میکند که به پدرکشی یونانیان و پسرکشی شرقیان با مضمون استبداد شـرقی پرداختـه
است .عجی

اینکه در این مقالهها هی اشارهای به هرکول ،پهلوان ملی یونانی و از بسیاری جهـات

بدیل رستو و همچون او پسرکش ،نشده است.
شگفت اینکه براهنی از تراژدی هرکول اوریپید بـهراحتـی و بـیهـی یـادکردی مـیگـذرد ،امـا
بهتفصیل به تراژدی مـدهآ اثـر همـین نمـایشنامـهنـویس کالسـیک یونـانی ،بـهعنـوان نمونـهای از
آزاداندیشی غرب ،میپردازد (هرچند همین نمونة آزاداندیشی ،یعنی اوریپید ،سالیان آخر عمـر خـود
را در تبعید به سر برد).
داستان مدهآ ،دختر پادشاه

کلخیس1

مدهآ گرفتار عشق جیسون شده که با کشتی آرگو به جستوجـوی «پشـو زریـن» آمـده .او بـا
کمک افسون و جادو ،جیسون را در دستیابی به پشو زرین یاری میکند و حتـی در ایـن راه ،بـرادر
1 Colchis
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خود را قربانی میکند تا از سرعت تعقی کننـدگان کشـتی جیسـون بکاهـد .او حتـی شـاه پلیـاس

4

دشمن جیسون را با نیرنگی توس دختران خودش به قتل میرسـاند و پـس از چنـدین فقـره قتـل
سرانجام چون در مییابد جیسون که او بهخاطرش از همهچیز و همهکس حتی پدر و برادر گذشـته،
حال خیال همسرگزینی دوباره با دختر پادشاه را دارد؛ آن هو با منتی که بر سر او و بچهها میگـذارد
که اینها همه بهخاطر این بچههاست که در این مملکت غری

بـا «ازدواج مـن بـا شـاهزاده آنهـا

موقعیت بهتری پیدا کنند» برای انتقام گرفتن از جیسون ،ابتـدا بـا فرسـتادن لبـاس آغشـته بـه زهـر،
عروس آینده و پدرش ،شاه کریون و بعد هو فرزندان خود را مـیکشـد و دسـت آخـر ،بـا ارابـهای
زرین به آسمان پرواز میکند (یوریپیدس ،2009 ،2ص.)441 .
در این گفتار ،هدف مبریکردن یکسویة شرق از پسرکشی و برگرداندن همین اتهـام بـه سـوی
دیگر ،یعنی غرب نیست و از نظر منطقی هو نمیتواند باشد .بلکه سعی نگارنده بـر ایـن اسـت کـه
فق سویة دیگر اساطیر و حماسههای یونان را در این ارتبا باز نماید تـا شـاید شـباهت بـهمراتـ
بیشتری از تراژدی ادیپ میان داستان رستو و سهراب با همتای یونانیاش ،هرکـول ،دریافـت شـود.
ضمن اینکه ،ادبیات فارسی ،در مقابل مدهآ بانو گشس  ،دختر رستو را دارد کـه حتـی در مـوقعیتی،
نادانسته با پدرش ،رستو ،گالویز میشود و چیزی از زور بازو از پـدر کـو نـدارد (کراچـی،4912 ،
ص .)30 .شایان ککر است که زمان نوشتن هر دو تراژدی ادیپ و هرکـول بـه حـدود قـرن پـنجو
پیش از میالد میرسد و موقعیت مکانی هر دو تراژدی هو شهر ت  9است.
 .1خالصۀ داستان «ادیپ شهریار»
در داستان ادیپ شهریار ،چون پدر ادیپ توس پیشگویان با خبر میشود که ادیـپ موجودیـت
پدر را به خطر خواهد انداخت ،بهمحض تولد ،پسر را به یکی از خدمتکاران قصر مـیسـپارد تـا بـه
کوه برده و او را بکشد و خونش را بهعنوان سند امتثال امر برای شاه بیاورد .یعنـی پـدر ،بـهگونـهای
مجازی ،همان ابتدا پسر را کشـته اسـت .خـدمتکار امـا ،ماننـد اکثـر داسـتانهـای مشـابه ،بـر او دل
1 Pelias
2 Euripides
3 Thebes
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میسوزاند و بزی را میکشد و خون آن را به قصر شاه میآورد و کودک را همـانجـا در کـوه رهـا
میکند تا هرچه سرنوشت اوست نصیبش شود و او دست خود را به خون کـودک نیاالیـد (یـادآور
داستان زال) .چوپانی کودک را که به پایش چوب تیزی فرو رفته و آن را متورم کرده («ادیپ» یعنـی
دارای پای متورم) پیدا میکند و به قصر شاه سرزمین خود میبـرد .آنهـا هـو او را همچـون فرزنـد
خود با محبت تمام بزرگ میکنند تا زمانی که ادیپ به سن جوانی میرسد و هـاتفی بـه او هشـدار
میدهد که او پدر را خواهد کشت و با مادر ودلت خواهد کرد .ادیپ برای پرهیـز از ایـن دو گنـاه
نابخشودنی از آن شهر و شاه و ملکهای که به گمان او پدر و مادر واقعی اویند ،فرار میکند.
در راه ،در تقاطعی به کالسکهای بر میخورد و پس از مشـاجرهای بـر سـر حـق تقـدم و از سـر
خشو ،پیرمرد سرنشین کالسکه را به قتل میرساند ،غافل از اینکه همو پدر اوست و هواکنـون نیمـی
از پیشگویی به حقیقت پیوسته است .او باز هو غافل به راه خود ادامه میدهد و به شهر ت

نزدیـک

میشود که بر دروازة آن اسفنکس (عجوزة افسانهای ،نیمی زن و نیمـی شـیر بـا بـالهـای عقـاب و
بهتعبیری خواهر خود اوست) نشسته و از رهگذران معمایی مـیپرسـد کـه چـون پاسـخ را نداننـد،
گلوی آنان را فشرده و به قعر دریا پرتاب میکند.
چون نوبت به ادیپ میرسد ،او سرافرازانه پاسخ معما را میدهد« :انسان»
با شنیدن آن اسفنکس خود را به قعر دریا میاندازد و ادیپ بهعنوان پاداش رهانیدن شـهر از شـر
هیوالی اسفنکس ،با ژوکاستا که نمیداند مادر خود اوست ،ودلت میکند و اینجا پیشـگویی تقـدیر
کامل میشود و ایندو دارای چهار فرزند میشوند .قحطی و طاعون سرزمین ت
هاتفی چنین پیغام از عالو غی

را فـرا مـیگیـرد و

میرساند که تا قاتل شاه پیشین ،الیوس ،شناسایی و مجـازات نشـود

قحطی و بیماری ادامه خواهد داشت .ادیپ هو راسختر از همیشه قول یافتن و مجازات قاتل شـاه را
میدهد تا اینکه در حیرتی همراه با خشو از پیکی مـیشـنود کـه قاتـل شـاه الیـوس خـود اوسـت.
وحشت او آنگاه به اوج میرسـد کـه در مـی یابـد همسـرش ،ژوکاسـتا ،همـان مـادر اوسـت .بـا
آشکارشدن این موضوع ،ابتدا مادرش ژوکاستا خود را میکشد و ادیـپ هـو چشـمان خـود را کـه
تاکنون چشو دل او را به روی حقیقت بسته بودند از حدقه در میآورد و با دختـرش آنتیگونـه آواره
و سرگردان میشود.
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براساس دیدگاه براهنی ،غرب به نمایندگی یونان و برطبق تراژدی ادیپشـاه سـوفوکل ،گـرایش
پدرکشی دارد و این «نو» است که بهدورت آنتیتز ،تز کهنه یعنی پدر را از بین میبرد .لیکن شـرق،
همچون داستان رستو و سهراب ،پسرکش است و ایـن اسـتبداد دیرینـة شـرقی اسـت کـه آزادی و
نوخواهی را سرکوب میکند تا آیین پدرساالرانة شرق را همچنان سـرپا نگـه دارد .اکنـون مالحظـه
میشود که «کلیشهسازی فرهنگی از شرق» (سعید ،4391 ،ص )29 .مـانو دیـدن همـین مثـالهـا در
ادبیات غرب میشود؛ اکنون به مثال «هرکول» ،پهلوان یونانی هوتراز رستو ،در تـراژدی اثـر اوریپیـد
میپردازیو تا شباهتهای دو پهلوان (قهرمان ملی) روشنتر شود.
 .2خالصه داستان «هرکولِ» (جنون هرکول) اوری ید

هرکول ،پهلوان بیبدیل و یاور انسانها ،به مدت 42سال 42 ،خوان را پشت سر مـیگـذارد ،کـه
از آن جملهاند :کشتن شیر نمه و اژدهای لرن ،نظافتکردن ادطبل اوژیاسشاه که سـی سـال اسـت
پاک نشده و به چنگ آوردن کمربند هیپولیت ملکه جنگجویان آمازون.
در جریان دوازدهمین خوان هرکول که رفتن به جهان زیرین (عالو مردگان) و آوردن سربِر
(سگ سهسر) به جهان زندگان بود ،ایزدبانو هرا (همسر اول زئوس) ،پدر راسـتین هرکـول کـه
بهدلیل حسادت نسبت به فرزند شوهر از زنان دیگر دشـمنی دیرینـهای بـا هرکـول دارد ،لیسـا
(خدای جنون) را به سراغ هرکول میفرستد .لیسا (جنون) با بیمیلی گریبانگیر هرکول میشـود
تا او را وادار به کشتن سه پسر خود (به گمان این که آنان فرزندان دشمن هستند) و همسـرش
کند .هرکول پس از این جنایت ناخوداگاه ،بهخود میآید ،تمام وجودش را انـدوه و یـأس فـرا
میگیرد و میخواهد خود را نیز از بین ببرد که دوستش تزه ،پادشاه اژه سـر مـیرسـد ،او را از
این کار باز میدارد و برای تهذی

و تزکیه به آتن میبرد.

پیک :واژگان را یارای بازگویی آنچه ما دیدهایو نیست.
همسرایان :چگونه اتفاق افتاد؟ این چه جنونی بود ،قتل کودکان با دستان پـدر؟  ...ایـن کودکـان
بینوا چگونه مردند؟
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پیک :پس از اهدای قربانی برای زئوس  ...بچهها در گوشهای کنار هو معصومانه ایسـتاده بودنـد،
با مادرشان مگارا و پدر بزرگشان ... ،آنگاه هرکول دست دراز کـرد تـا فـانوس را بگیـرد و آن را در
آب فرو کند ،ولی مثل مجسمه خشکش زد .از جای نجنبید ،بچهها خیره مانده بودند .ناگهان حالـت
چهرهاش تغییر کرد ،چشمانش از حدقه در آمدند و و رگهایش بیـرون زدنـد ،از چشـمانش خـون
میچکید و از چانهاش کف .سپس به سخن در آمـد ،در حـالیکـه همچـون دیوانگـان مـیخندیـد:
.....سالح مرا در دستانو بگذارید...
آنگاه به تصور اینکه کالسکهاش منتظر ایستاده ،وانمود کرد که سوار میشود و کالسکه مـیرانـد.
نمیدانستیو بخندیو یا از ترس بر خود بلرزیو .به یکدیگر خیره شده بودیو ،تا یکی از ما گفت« :آیـا
ارباب نقش بازی میکند یا  ...دیوانه شده؟» در بـاال و پـایین خانـه مـیدویـد ،انگـار کالسـکهرانـی
میکرد ...سپس خود را به زمین انداخت و پس از مدتی که بیحرکت ایستاده بود ،بندهای جامه بـاز
کرد و خود را برهنه کرد و با «هی کس» کشتی میگرفت ،سپس دعـوت بـه سـکوت کـرد و تـاج
افتخار برای کشتیای که هرگز نبود بر سر خود گذاشت.
پدر دستهای او را گرفت و گفت« :مقصودت چیست ،پسرم؟ به کجا میروی؟ آیا خـون آنـان
که کشتهای دیوانهات کرده؟» هرکول به تصور اینکه او پدر اوریسـته اسـت ،در حـالیکـه بـر خـود
میلرزید دست او را بهشدت کنار زد و کمان و تیرهایش را بهسوی پسرانش نشانه گرفت.
او گمان میکرد که پسران دشمن را میکشد .بچـههـا کـه از تـرس مـیلرزیدنـد ،بـه هـر سـو
میدویدند ،یکی زیر لباس مادرش پنهان شـد ،یکـی زیـر سـایة سـتونی و آخـری همچـون پرنـده
کوچکی زیر قربانگاه محراب .مادرشان جیغ میکشید «تو پدرشان هستی میخواهی پسران خـودت
را بکشی؟» سپس پیرمرد و خدمتکاران به فریـاد در آمدنـد .هرکـول دور سـتون پسـرش را تعقیـ
میکرد و پسر وحشتزده دور ستون میچرخید تا پدر پسر را گرفت و تیری بـه قلـبش فـرو کـرد.
پسر به پشت افتاد و زمین را به خون خود رنگین ساخت .پدر فریاد پیروزی سر داد .... .و تیر خـود
را به سوی دومین نشانه رفت که زیر قربانگاه محراب مچاله شده بود تا خود را از پـدر پنهـان کنـد.
ابتدا پسر از جا پرید ،خود را به زانوان پدر انداخت ،با دست چانة پدر را گرفت و گریـان فریـاد زد:
«پدر جان ،مرا نکش ،من پسر خودت هستو ،خود تو »... ،اما او با چشمان سرد سـنگی خیـره شـده
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بود و وقتی پسر را بیشازحد به خود نزدیک دید تا بتواند تیـری بـه سـویش بزنـد ،بـا گـرزی کـه
داشت ،به سرِ طالیی او کوبید و جمجمهاش را خرد کرد ،انگار آهنگری بر پتک آهنگری....
ما به کمک پدر او را به همان ستون بستیو ،از ترس اینکه مبادا پس از بیداری با خشـو بیشـتری،
به بقیه حمله کند .او اکنون در خواب است ،قاتل زن و فرزندان .در جهـان ،مـردی از او سـیهروزتـر
نمیشناسو.
 .3شباه های میان رستم و هرکول
الف .زادن و کودکی

رستو فرزند زالِ سپیدموی ،پیرکودک نامیرای شـاهنامه اسـت کـه بـه روش سـزارین (شـکافتن
پهلوی مادر) به دنیا میآید.در ودف درشتی جثهاش چنین میخوانیو:
«به یکروزه گفتی که یکساله بود» و نیز
«یکی کودکی دوختند از حریر

به بـــاالی آن شیر ناخورده شیر

به بازوش بــــر اژدهای دلیر

به چنگ اندرون داده چنگال شیر»

(بنا بر آئین آن زمان ،با ساختن عروسکی هوقد و قوارة نـوزاد ،قامـت او را بـهعنـوان مژدگـانی
بهگونهای نمادین به پدربزرگش نشان میدهند) .در مورد رستو ،عروسکی به جثة شیر ساختند تـا بـا
اندام نوزاد برابری کند.
هرکول فرزند زئوس ،خدای اُلمپ و آلکمنه مادری زمینی است و قـدرت جسـمی او بـههمـراه
شجاعت ،دالوری ،بردباری و پاکطینتی زبانزد خاص و عام است.
هرا ،همسر اول زئوس ،هنگامی که هرکـول چنـد مـاه بیشـتر نداشـت ،بـه گـاهوارهاش دو مـار
میفرستد که هرکولِ چندماهه هریک را با دستی خفه میکند و سپس به خواب میرود.
رستو نوجوان هو پس از کشتن ژندهپیل دوباره در خوابگاه خود به خواب فرو میرود.
ب .خوانها

رستو هفتخوان معروف را پشت سر میگذارد.
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یافتن لق

ناجی بشر از سـوی مـردم

هرکول هو دوازده خان از سر میگذراند که همین موج

برایش میشود؛ چون در موقعیتهای بسیاری هیوالیی را که برای مردم وحشتآفرین بـوده از میـان
برده است .افزون بر این پرومته را هو که هدیه آتش ،نماد دانایی را برای بشر به ارمغـان آورده بـود،
همو از بند عقاب جگرخوار زئوس آزاد کرد.
پ .پسرکشی

فرزندکشی رستو در مقایسة براهنی ( )4939خاص فرهنـگ شـرق و برجسـتهتـرین ویژگـی او
شمرده میشود و مشخصة جامعة استبدادی پدرساالر شرق است.
دربارة هرکول ،همانگونه که پیش از این اشاره شد ،نهتنها سه پسرش ،بلکه همسـرش مگـارا را
هو در حین جنون به قتل رساند که خود نشان فرهنگ پدرساالر سخت ریشهدارتری است .شـباهت
بیشتر در این مسئله این است که رستو و هرکول که هر دو در ناآگـاهی مرتکـ

قتـل فرزنـد شـده

بودند ،بالفادله پس از جنایت متوجه کار خـود مـیشـوند و توبـه و تزکیـهای آئینـی مـیآغازنـد؛
حالآنکه ادیپ سالها میگذرد و در گناه عمر میگذراند تا به حقیقت گناه خـود پـی ببـرد .رسـتو،
پسر خود سهراب را نمیشناسد از آنرو که نشـانِ خویشـی او در زیـر آسـتین پنهـان اسـت .در آن
سوی ،هرکول هو پسران خود را فرزندانِ دشمن میپندارد ،درست هماننـد رسـتو .هـر دو پهلـوان،
پسر خود را با ناآگاهی از بین میبرند.
کشتن مگارا ،همسر هرکول ،توس او دلیل دیگـری اسـت بـر وجـود گـرایش پدرسـاالری در
اندیشة یونان و تسل «تاریخ و اسطورة مـذکر» در اندیشـة غـرب .پیداسـت کـه اسـتدالل براهنـی،
اینگونه با مثال نقض خود در ادبیات غرب مواجه میشود ،اما چنان از ایـن «شـبیهسـازی» بـه قـول
ویزنور و «تصویر قالبی»( 4سعید ،4391 ،ص )29 .خشنود است که گویی گمان دیگـری نمـیتوانـد
باشد.
ت .مرگ یا فرجام قهرمان

رستو با دسیسة برادرش شغاد کشته میشود.

1 stereotypical representation
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هرکول ،ناجی محبوب انسانها ،توس همسر بعدیاش ،نائیرا که فریـ

شمارة چهارم

هیـوالیی را خـورده و

پیراهن هرکول را نادانسته به زهری آغشته و به او میدهد ،کشته میشود (پیراهن تنگتـر و تنـگتـر
میشود تا تمام بدن پهلوان را خرد میکند) .در این روایت مقصر مرگ پهلوان همسر اوست .گرچـه
میتوان روایت را چنین نیز خواند که شوی را هر چند نادانسته زن از میان مـیبـرد ،آیـا ایـن تفـوق
زنساالری است؟ یا انتقام قتل زن اول به دست هرکول؟ گرچـه چنـین خـوانش زنسـاالری بسـیار
دور از کهن جلوه میکند؛ چون ساالر بودنی از زن مشاهده نمیشـود .بـل داسـتان ،بیشـتر ،یـادآور
فری

آدم ،بوسیله حوا و رانده شدن آنان از بهشت است.
ث .اشاره دیگر براهنی (تاریخ مذکر ،ص )491 .به معشوق مذکر ،در ادبیات فارسی اسـت .کـه

آنرا گواهی بر ادعای خود ،یعنی پدرساالری در همة نگرهها میداند .عین همین مسـئله هـو آشـکارا
در داستان هرکول آمده شاهزادة جوان و خوشسیمایی بهنـام هـیالس 4کـه پـدرش را نیـز هرکـول
کشته ،همراه و معشوق هرکول میشود و مدتهـا ایـندو بـا هـو همـراه بـودهانـد تـا اینکـه پـری
رودخانهای عاشق هیالس میشود و او را به قعر رودخانه میبرد و هرکـول را تـا دیرزمـانی غـوزده
برجای میگذارد.
ج .جوانمرگی سهراب شاید کفارة گناهی است که بنا بـه روایتـی در برزونامـه (کوسـظ،4919 ،
ص )91 .او را مستحق چنین فرجامی میکند .گناه آزردن روان دختـری در برابـر شـوی ناخواسـته.
امری که برخالف نگرش پدرساالرانة مورد اداعا در شرق ،آن کس که مرتک

چنـین گنـاهی شـده،

هرچند به اقتضای جوانی ،چنین فرجام تلخی اما بسزا در انتظار اوست.
میبینیو که آزردن روان دختر حتی اگر سهراب برومند و بالنده و برنـا ایـن کـار را کـرده باشـد،
نهتنها نادیده گرفته نمیشود بلکه تاوانی تکاندهنده و دلخراش در پی دارد .این امر خود دلیلـی بـر
رد پدرساالری مطلق و مستبدانة شرقی است.
«شهرو» زن سهراب و مادر برزو است .او همیشه از اینکـه سـهراب او را بـیخواسـت خـویش،
بدون عشق و مهرورزیدنی فراچنگ آورده و دست در دامن او آویخته و «مُهریزدان» را بـه «مـردی»،

1 Hylas
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تو بخوان مردساالری ،از او ربـوده و فرزنـدی را در پهلـوی او نشـانده ،آزردهخـاطر و دل پریشـان
است ،شکوه میکند و مینالد( .کوسظ ،4919 ،ص)40-1 .
هنگامی که سهراب پهلوانی شده و در میان بزرگان ،نامآور و سرافراز شـده اسـت ،گـروه اسـبان
خود را در دشتی نگهداری میکند که خانة شهرو در آنجاست .زمانیکـه مـیخواهـد ،رو بـه سـوی
ایرانزمین بیاورد در چشمهساری فرود میآید .پدر شهرو در خانه نیسـت و بـه شـکار رفتـه اسـت.
شهرو ،سر و پای برهنه و سبو بر سر ،پویهپوی به نزدیک چشمهسار میرود و سهراب جهـانجـوی
از چادر به او مینگرد ،سر و پای برهنهاش را میبیند ،دل از دست میدهد ،خواهانش مـیشـود ،امـا
نه بهشیوهای عاشقانه و مهر ورزیدار ،بلکه دستور میدهد تا چاگری با زورمندی و چـارهگـری او را
پیش سهراب ببرد:

آسی

به افسونگری دیده بیشرم کرد

به شیـرینزبانـی مرا نرم کرد

به حیله در آورد پایــــو بـه دام

برون کرد شمـشیر کین از نیام

روانی که بر روان شهرو وارد آمده بسیار تلـخ و نـاگوار اسـت .دختـری بـیآنکـه خـود

بخواهد او را در چشمهساری فراچنگ میآورند ،بیآنکه سخنی از زناشویی در میان باشد ،یا پـدر او
آگاهی داشته باشد ،پهلوانی سهرابنام ،بیشرمانه و با نیروی مردی ،کام دل خویش از او مـیسـتاند،
او را تنگ در بر میگیرد ،هوش و آرام و توان از او میبرد ،مُهریزدانش میرباید و اکنـون کـه پـوری
در پهلوی او نشسته است ،در میان مردمان راهی به جز سر فرو افکندن ندارد.
این آسی

روانی شهرو را همیشه میآزرده است تا جایی که فرزند او برزو نیز از ایـن کـار پـدر

آزرده است (آیا رستو نادانسته انتقام مادر بـرزو را از سـهراب نسـتانده؟ و چـون همیشـه در نقـش
مدعیالعموم عدالت را برقرار نکرده؟) تو گویی شهرو این پیشـامد را همـهجـا و بـرای همـه کـس
بازگو میکرده است تا که مردمان اندیشهای برای او و این گونه زنان و دختران داشته باشند.
چ .عروج هر دو پهلوان (قهرمان) به آسمان

رستو و هرکول هر دو به آسمان میروند  .رسـتو بـه بهشـت و هرکـول بـه اُلمـپ .حـال آنکـه
سرنوشت ادیپ پس از رنظهای بسیار ،گنگ و مبهو مـیمانـد؛ شـاید از آن رو کـه ادیـپ هـی گـاه
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قهرمان و ناجی بشر نبوده است .حتی آنگاه که پاسخ اسفنکس را میدهـد و ظـاهراب مـردم را از شـر
این موجود میرهاند ،خود به سوی گنـاه بـزرگتـری (ودـلت بـا مـادر) مـیشـتافته کـه کیفـرش
گریبانگیر همة سرزمینش میشود .از سوی دیگر ،به یاد بیاوریو کـه هرکـول ،پرومتـه را کـه خـود
دوست و ناجی و بهتعبیری آفرینندة بشر بوده ،از زنجیر پدر (زئـوس) مـیرهانـد .ایـن امـر دـفت
قهرمانی را بهمعنای واقعی کلمه و نه ادیپوار ،در او برجستهتر میکند.
 .4مثال نقض دیگر برای استدالل براهنی (فرزندکشی) در اساطیر یونان و روم
داستان ایفیژنی (دختر آگاممنون)

داستان این فرزندکشی در آغاز حماسة ایلیاد هومر ر میدهد .کشتیهای سـپاهیان یونـان بـرای
لشگرکشی به تروا در بندر اُلیس گرد آمدهاند و آمادة حرکت بهسوی تروا هستند کـه لعنـت دیگـری
به خاندان اتریوس روی میآورد .بادهای ناموافق در بندر ،کشتیها را در دام خود به بند کشـیدهانـد.
سپاهیان کوکو از ترک جنگ سخن میگویند؛ زیرا خدایان را آشکارا در مخالفت با خـود مـیبیننـد.
پیشگویی به نام کلخاس به شاه ،آگاممنون ،میگوید که تنها راه فرونشاندن خشو خـدایان ،از جانـ
او ،قربانیکردن دخترش ایفیژنی 4به پیشگاه ایزدبانو آرتمیس است .آگاممنون پیکی در پـی همسـر و
دخترش میفرستد و ادعا میکند کـه قصـد دارد دختـرش را بـه ازدواج بـا قهرمـان جـوان ،آشـیل
درآورد و بدین سان آشیل را هو فری

2

میدهد .سپس وقتی مادر و دختر میرسند ،آگـاممنون خـود

گلوی دختر را میبرد .برخی میگویند که بهمحض اینکه چاقوی او شروع بـه بریـدن گلـوی دختـر
میکند ،ایزدبانو آرتمیس ،خود گوزنی را جانشین دختر میکند ،امـا در اکثـر روایـتهـای اسـطوره،
آگاممنون دخترش را واقعاب میکشد.
با توجه به شباهتهایی که میان رستو و هرکول بر شمرده شـد ،بـهنظـر مـیرسـد کـه ایـن دو
داستان درونمایههای مشترک بیشتری با خود حمل میکنند؛ لیکن هدف این مقاله تنها اشاره به ایـن
شباهتها نیست ،بلکه واکاوی چرایی دیدگاه تقابلی دوبهدو و برتریدادن اندیشة غـرب نسـبت بـه

شرق است .گرچه براهنی ( )4939بارهـا از غـربزدگـی و در خـدمت و خیانـت روشـنفکران
1 Iphigeneia
2 Achilles
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جالل آل احمد و دینِ خود به او یاد کرده ،باز هو التقـا و نـوعی مرعـوبشـدگی در مقابـل
فرهنگ غرب از نتیجهگیریهایش همچنان بر میآید.
همانطور که در آغاز گفته شد هدف از بررسی موضوع ،چگونگی تسل تفکر و نگـرش غـرب
در ترسیو تصویری ثابـت از شـرق د ر سـخن منتقـدان و روشـنفکران شـرقی اسـت کـه بـه یـاری
نظریههای ادوارد سعید و استداللهایی که در اهمیت تئوری و پیوند میـان تئـوری و سیاسـت ارائـه
میکند ،ابعاد دیگری از این تصویرها آشکار میشود.
 .5نگاهی اجمالی به برخی دیگر از منتقدان ضداستعماری همسو با ادوارد سعید

به گفتة لی ( )2004فرانتس فانون از آغاز تا نیمههای قرن بیستو ،سنتهای ادبی ملـیگرایانـه را
برای خنثـیکـردن سـلطة مـادی و فرهنگـی امپریالیسـیو ارتقـا بخشـید .پـس از آن نظریـهپـردازان
پسااستعمارگرا به تحلیل پایگاههای ایدئولوژیک سلطة استعماری پرداختند که از این میـان مـیشـود
دو چهرة تأثیرگذار در راه تکامل نظریة پسااستعماری ادوارد سعید و گایاتری چـاکراوُرتی سـپیواک

4

را نام برد.
ادوارد سعید در شرقشناسی که از متون پایـهای مطالعـات پسااسـتعماری بـهشـمار مـیرود ،بـه
بررسی راههای مختلف سلطة فرهنگی میپردازد و در آن مردم غیرغربی را از نگاه غربیـان بـهعنـوان
دیگران «غیر» 2می شناساند .اسپیواک نیز معتقد است که رعایای پسااستعماری ،تحـت رژیـو مسـل
گفتمان استعماری ،ددایی از آن خود ندارند (لی  ،2004 ،ص.)2439 .
هُمی بابا ،نویسنده و منتقد هندی ،نیز با بس آثـار سـعید و اسـپیواک (لـی  ،2004 ،ص)2911 .
کار خود را با نقد تقابل هموارهثابت غرب (مرکز و محور) و شرق (حاشـیه و فـرع) پـی مـیگیـرد؛
یعنی تقابلِ امپراتوری و استعمارزده ،ظالو و مظلوم ،خـود و غیـر .چنـین تقابـلهـایی بـیش از حـد
تقلیلدهنده 9هستند؛ زیرا بهطور ضـمنی ایـن پیـام را مـیرسـانند کـه هـر فرهنـگ ملـی یکپارچـه،
یکدست ،یکجنس و محدود ،محکوم به «ثبـات» یـا دارای هسـتهای محـوری اسـت .بـرای تأکیـد
بیشتر بر مفهوم سیال ملیت و هویت ،هُمی بابا از قاموس ادطالحات فرآیندی خود بهره میبـرد تـا
1 Gayatri Chakravorty Spivak
2 The other
3 reductive
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شمارة چهارم

تأکید کند که استعمارگرایی خیابان یـکطرفـه نیسـت ،بلکـه دارای روابـ درونـی و متقابـل میـان
استعمارگر و استعمارزده است.
هُمی بابا با تقابل دوگانة ساختارگرایان برخورد میکند و در عین حال برای نظریة نقد جایگـاهی
سیاسی قائل است .علـیرغـو اظهارنظرهـای مخـالفی کـه بـا نظریـات هُمـی بابـا شـده ،مطالعـات
پساساختارگرایانة او و اندیشة التقا ( 4دوسویگی پیوندی و عدم قطعیـت و ثبـات دو قطـ

مقابـل

هو) بهطور قاطو و انکارناپذیری در تغییر تفکر ثابت نسبت به ملـتهـا و هویـتهـا سـهو بسـزایی
داشته است؛ بهویژه اینکه او در بحن خود ایـن نگـرش را کـه جایگـاه منتقـد آکادمیـک نـاگزیر در
آرشیوهای اروپـامحور امپریالیسـت یـا نواسـتعماری غربـی اسـت بـه چـالش مـیکشـد .او بـرای
نظریهپرداز یا منتقد آکادمیک نقش بهمرات

فعالتری در تعیـین و تغییـر سرنوشـت قائـل اسـت کـه

خود در تقابل آشکار و مستقیو با رویکرد «موزهای» و «باستانشناختی» نسبت به اوست که در طـول
قرنها اعمال میشده و در نتیجه ملل تحت سلطه ،یا عموماب از دانش بی بهره بـودهانـد یـا از وجـود
روشنفکران منفعل در رنظ.
اینک تاریخ بشر طلوع نسل نوین منتقد آکادمیک را تجربه میکند که عمدتاب از شـرق برخاسـته و
الک اعتکاف مادامالعمر در کتابخانه را میشکند ،پوست میاندازد و این بار با نگـاهی تـازه و پویـا و
نیز بهرهمند از تازهترین نظریهها که به لطف همـان پیلـهشکسـتن ،بـومی هـو شـده ،در پـی درمـان
دردهای به قدمت تاریخ کسانی است که پس از قرنها «ددایی از آن خود» مییابند.
نتیجهگیری

با توجه به نظریههای فرهنگی پسااستعمارگرا  -پساسـاختارگرا و نیـز وجـود مثـالهـای نقـیض
تقابل دوبهدوی دیدگاه ساختارگرا در خود فرهنگ غرب ،آشکار میشـود کـه دیـدگاه قـالبی تقابـل
تفکر شرقی و غربی و انتساب کهنه و نو یا استبدادگر و آزادیخواه به این دو ،خود بـا گونـهای بنـد
پنهان به این فکر پیوند خورده که شرقی همواره خود را غیر و در حاشیه دیـده و هـی گـاه خـود را
سزاوار «ددایی از آنِ خود» نشناخته و فرهنگ غرب و شرق را نیز بسته و یکپارچـه تصـور کنـد،
1 hybridity
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بدون اینکه در هریک ،نشانههایی از دیگری را ببیند .حال آنکه با مثالهایی کـه در ایـن گفتـار آمـد،
لغزندهبودن هر دو طرف (غربی و شرقی) آشکار شد و اینکه هرگاه یک طـرف را کامـل و محـوری
فرض کنیو ،پویایی و رواب درونی آن را نادیده گرفتهایو؛ چیزی که پذیرش آن حتی بـرای مـدعیان
تقابل دو فرهنگ هو دشوار مینماید.
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