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Abstract
"Ezuddin al-Muna'serah" (1946-present), a poet and critic of the Palestinian Authority, is
one of the distinguished scholars of comparative literature in the Arab world, including
political-cultural critics in the field of literary criticism, who wrote the book "Adaptive
Cultural Critique, From the Structure of Discourse Discourse" Adaptive literature has
added to the Arab world. The author in this book deals more with the theoretical and
theoretical discussions with an anti-imperialist approach, and proposes the subject of
"slaughter" by believing in a "comparative cultural critique" rather than the term
"comparative literature."
The author, while defining cultural critique and its overlap with other areas of the human
sciences, has pointed to the inadequacy and negative effects of Western critique on the
world of art and literature and emphasizes identity preservation.
Therefore, the present study, with a descriptive-analytical approach, has examined these
important issues and the explanation of Munaserah's ideas in the book "Comparative
Cultural Criticism, From the Structure of Discourse Discourse" Among the benefits of
Ali's research are the re-reading of Edward Said's views in a post-structuralist perspective,
a different and ideological view of literary activities and works, and the challenge of
national and transnational thought, and finally a comparative critique of comparative
cultural worldview.; Clichy, narrowing, His claim is that there is no logical and principled
procedure for entering the subject, as well as the absence of paragraphs and classification
of the contents, including criticisms of Muna'serah's book and discussed in detail in the
present study.
Keywords: Adaptive Cultural Criticism, Deconstructive Discourse, Comparative
literature, Ezuddin al-Muna'Shera..
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نقد و بررسی کتاب النقد الثقافي المقارن؛ منظور جدلي تفکيکي اثر
عزالدین المناصره
تورج زینیوند
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روژین نادری

چكیده
عزالدين المناصره از منتقدان فرهنگی ـ سیاسی در حوزة نقد ادبی است که با نگارش کتاب
النقد الثقافي المقارن؛ منظور جدلي تفکيکي بر غناي ادبیات تطبیقی در جهان عرب افزوده
است .مؤلف در اين کتاب ،ضمن تعريف نقد فرهنگی و همپوشانی آن با ساير حوزههاي
علوم انسانی ،به نارسايی و تأثیرات منفی نقد غربی بر هنر و ادبیات جهان اشاره و بر حفظ
هويت آن تأکید کرده است.
پژوهش حاضر با رويکرد توصیفی ـ تحلیلی ،ضمن معرفی اثر ،به ارزيابی نقد فرهنگی
از ديدگاه مناصره و ديدگاههاي ايدئولوژيکی وي به مباحث ادبی و هنري در کتاب مذکور
پرداخته است .گفتنی است به چالش کشیدن افکار ملی و فراملی و معرفی نقد فرهنگی
تطبیقی به عرصة نقد تطبیقی جهان عرب ،ازجمله مزاياي کتاب مورد پژوهش مناصره
است .البته کلیگويی ،ناديده گرفتن واقعیتها ،عدم ذکر مستندات و ادله جهت اثبات
مدعاي خويش ،نبود روند منطقی و اصولی جهت ورود به موضوع و عدم دستهبندي
مطالب ،ازجمله نقدهاي محتوايی و ساختاري است که بر کتاب مناصره وارد شده و در
پژوهش حاضر به تفصیل دربارة آنها سخن رفته است.
کلیدواژهها :نقد فرهنگی تطبیقی ،ادبیات تطبیقی ،عزالدين المناصره.
* دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه رازي ،کرمانشاه ،ايران،
** دکتري زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه رازي ،کرمانشاه ،ايران.
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 .9مقدمه
نقد فرهنگی 5شیوهاي جديد از نقد ادبی 2است که در مقابل نقد بالغی 9و زيبايیشناسی
سنتی 4مطرح است .اين روش نقد ادبی ،از مهمترين دستاوردهاي نقدي است که در قرن
گذشته در غرب رايج شده است .اين نوع از نقد ،نقد بالغی را در پرداختن به مسائل
پنهانی و نهفته در متن عاجز میانگارد و بر اين باور است که نقد بالغی فقط به ظواهر
زبانی و جنبههاي زيبايیشناسی متن توجه دارد .پیشگامان نقد فرهنگی بر اين باورند که
ديگر زمان نقد ادبی ـ سنتی به پايان رسیده است .آنان مرگ نقد ادبی و تولد نقد فرهنگی
جديد را نويد میدهند .اين نوع نقد از فرهنگ نهفته در آثار ادبی بحث میکند و از
مرزهاي نقد ادبی بهخصوص مباحث زيبايیشناختی آن عبور میکند و به شیوهها و
کارکردهاي نهفته در زيرساختهاي متن ادبی میپردازد .نقد فرهنگی با ديگر معارف
انسانی ،ازجمله نظرية ادبی ،علم زيبايیشناسی و تحلیل فلسفی 1و روانشناسی،0
انسانشناسی ،7جامعهشناسی 8و نشانهشناسی 1در تعامل است و به نقد بینشها ،آرمانها،
ارزشها ،نمادها و تجلیات بیرونی فرهنگ میپردازد که انواع گستردهاي از ديگر زمینهها
شامل :انديشه ،عقايد ،حقوق ،قانون ،زبان و ادبیات ،هنر ،ارتباطات ،اقتصاد ،سیاست،
تعلیم و تربیت ،و تکنولوژي را شامل میشود .نقد فرهنگی همیشه در چشمانداز به
موضوعاتی ريشه دارد که منتقد معتقد است میتواند به بهترين شکل همه چیز را توضیح
دهد (آسابرگر ،5971 ،ص .)1 .پژوهشگران و ناقدان بسیاري در جهان ازجمله در
کشورهاي عربزبان به اين مقولة ايدئولوژيکی پرداختهاند که از آن میان میتوان به
عزالدين مناصره (5140ـ اکنون) شاعر و ناقد فلسطینیتبار ،از پژوهشگران برجستة ادبیات
تطبیقی و از جملة منتقدان فرهنگی ـ سیاسی در حوزة ادبی اشاره کرد .وي با نگاهی
نقادانه به بررسی امپريالیسم غرب در جريان جهانی شدن ادبیات ،بهطور عام ،و

پژوهشهاي ادبیات تطبیقی ،بهطور خاص ،پرداخته است .وي در کتاب النقد الثقافي
المقارن؛ منظور جدلي تفکيکي

01

به بحثهاي نظري و تئوريك با رويکردي ضد

امپريالیستی میپردازد .او با اعتقاد به «نقد فرهنگی تطبیقی» به جاي اصطالح «ادبیات
تطبیقی» ،موضوع «مثاقفه» را مطرح میکند و معتقد است :امروزه ،بیشتر در حوزة بحث
از ادبیات تطبیقی ،از زاوية جهانی شدن ادب و فرهنگ و از دريچة امپريالیست به موضوع
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نگريسته میشود و از بحث مثاقفه و تبادل فرهنگ ،به مباحث مقدماتی ادبیات تطبیقی
گريز میزنند.
در اين راستا ،نگارندگان درصدد برآمدند کتاب مذکور را با رويکردي
توصیفی ـ تحلیلی بررسی و از گذر نقد ،به عالقهمندان حوزة نقد فرهنگی معرفی کنند
و به پرسشهاي زير پاسخ گويند:
 .5آيا مناصره در کتاب النقد الثقافي المقارن؛ منظور جدلي تفکيکي اصول و مبانی نقد
فرهنگی تطبیقی را بهروشنی براي مخاطبان توضیح داده است؟
 .2نقاط قوت و کاستیهاي کتاب چیست؟
9ـ .9معرفی عزالدین المناصره و دیدگاههای نقدی وی
عزالدين المناصره در سال  5140در ناحیة بنینعیم ،از توابع الخلیل فلسطین ،بهدنیا آمد.
پس از فراگیري علوم اولیه در الخلیل براي ادامة تحصیل به قاهره رفت ،اما اشغالگران
اسرائیلی از آن زمان به او تاکنون اجازة بازگشتن به خاك وطنش را ندادهاند (القصیري،
 ،2660ص .)259 .مناصره تحصیالت اولیة دانشگاهی خود را در قاهره به پايان رساند و
سپس تحصیالت خود را در مرحلة فوقلیسانس و دکتري در دانشگاه صوفیا (بلغارستان)
تکمیل کرد .وي از سال  5111تاکنون استاد ادبیات تطبیقی و نقد معاصر در دانشگاه
فیالدلفیاي اردن است (محیدلی ،5187 ،ص .)54 .مناصره با استفاده از وضعیت ارتباط
فرهنگی جهان عرب و غرب و با تکیه بر سخنان ادوارد سعید دربارة استشراق و به نقل
از «طیب صالح» ،قصهنويس معروف سودانی ،مینويسد« :ما بايد در را به روي فرهنگهاي
ديگر همچون چینی ،ژاپنی و روسی بگشايیم و از اسارت اروپا آزاد شويم» (المناصره،
 ،5188ص .)71 .با توجه به رابطهاي که مناصره میان ايدئولوژي و ادبیات و هنر قائل
است و به تأثیرگذاري انکارناپذير و چشمگیر زيرساختهاي جامعه بر پیدايش آثار ادبی
و هنري اعتقاد دارد ،وي را بايد جزو پژوهشگران مکتب اروپاي شرقی «سالفیه» دانست؛
مکتبی که در برابر مکتب فرانسوي ادبیات تطبیقی در دهة شصت قرن بیستم و در میان
نظريهپردازان کشورهاي بلوك شرق (کشورهاي سوسیالیستی) مطرح شد .پژوهشگران
اين مکتب بر اين باورند که ادبیات ،بازتاب مسائل اجتماعی است .به سخن ديگر،
واقعیتهاي اجتماعی ،ادبیات و انواع جريانهاي ادبی را میسازد .از اين رو ،جوامعی که

 201نقدنامة زبان و ادبیات عربی ،سال اول ،شمارة دوم ،پايیز و زمستان 5911

اوضاع اجتماعی ـ سیاسی مشابهی داشته باشند ،در انواع ادبی و هنري اين جوامع نیز
میتوان شباهتهاي فراوانی يافت .در نگاه پژوهشگران اين مکتب ،جامعه از يك
زيرساخت و يك روساخت تشکیل شده است؛ واقعیتهاي اجتماعی و فرهنگی
زيرساخت جامعه و ادبیات و هنر روساخت آن هستند .در اين رويکرد ،ادبیات و جامعه
پیوند ناگسستنی دارند و به همین دلیل اگر شرايط اجتماعی در چند کشور همانند باشد،
اين شباهت اجتماعی سبب پیدايش انواع مشترك میشود که مقايسة برآيند اين شباهتها،
در وادي ادبیات تطبیقی میگنجد (جمالالدين ،2669 ،ص .)22 .البته ،وجه افتراق روش
نقدي مناصره با مکتب سالفیه در اين است که در اين مکتب ،قومیت و توجه به فرد
بررسی نمیشود و پژوهشگران اين مکتب ،بیتوجه به نژاد ،زبان و قومیت ،به عوامل
اجتماعی نظر دارند .اين در حالی است که مناصره  -همانطور که در ادامه به آن اشاره
میشود  -ناسیونالیستی با رويکرد قومیتگراست.

اثر مشهور مناصره که مبناي اين پژوهش نیز است ،النقد الثقافي المقارن؛ منظور جدلي
تفکيکي ،کتابی تخصصی و پژوهشی در حوزة نقد فرهنگی تطبیقی است .عزالدين
المناصره درپی گسترش مطالعات خود در زمینة ادبیات تطبیقی ،از نقد فرهنگی بهره
جسته است .وي کتاب مذکور را در سال  2661تألیف کرد تا دامنة بحث خود را از
ادبیات تطبیقی به سمت نقد فرهنگیِ تطبیقی بکشاند .مناصره ،براي اين کار ،موضوعاتی
همچون متن و زيرساخت ،تعدد زيرساختهاي متعارض و همچنین مطالعات
پسااستعماري و امپريالیسم فرهنگی را بررسی کرده است .مناصره ،همچنانکه از عنوان
کتابش برمیآيد ،نقد فرهنگی تطبیقی 55با رويکرد ساختارشکنانه 52را که در راستاي
مخالف متافیزيك غرب 59و از هم فروپاشیدن سلسلة پايگانی فرادستی و فرودستی انديشة
غرب است ،بهمنزلة روش برگزيده ،و با همان روش نقدي ،زيرساختهاي آثار و
فعالیتهاي ادبی و هنري را بررسی کرده است.
بررسی ادبیات بهعنوان يك جريان روبنايی ،در ساية مطالعات جامعهشناسی،54
نظريههاي ادبی ،51نظريههاي فرهنگشناسی ،50مطالعات فیلم و تلويزيون و
رسانههاي عمومی ،تاريخ هنر ،انسانشناسی فرهنگی ،57موسیقی و ادبیات عامیانه،58
ويژگی بارز انديشه و شیوة تحلیلی اين روشنفکر و ناقد عربزبان است  ...امپريالیسم
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فرهنگی ،51ضلع بنیادي پژوهش مناصره و ازجمله مباحث کلیدي است که کتاب
مورد پژوهش بر محور آن نوشته شده است (نادري ،5917 ،ص.)29 .

9ـ .1پیشینۀ پژوهش
در حوزة نقد فرهنگی در جهان عرب نخست بايد به دو کتاب ادوارد سعید با نامهاي
فرهنگ و امپريالیسم )5114( 26و شرقشناسی )5177( 25اشاره کرد .گفتمان نقدي ادوارد
سعید بر اين نکته تأکید دارد که
متن همیشه دربردارندة ايدئولوژيهايی است که با ظاهر متن و ويژگیهاي
زيبايیشناسی آن در تضاد است .متون ،جامد و بیروح نیستند که تنها ابزار انتقال
معنا باشند ،بلکه بايد به متون بهعنوان يك موجود منفعل نگاه کنیم و آن را يك
محصول فرهنگی بدانیم (سعید ،2664 ،ج/5 .ص.)21-24 .

ادوارد سعید ضمن برشمردن نمونههاي فراوان ،بهطور تفصیلی ،سهم فرهنگ و متون
ادبی و آثار هنري کالسیك اروپايی را در تقويت و تجهیز ماشین استعمار بازنمايی میکند
و معتقد است که روايتگري يكسويه ،ايدئولوژيکی و نژادپرستانة نهفته در اين آثار ،از
فرهنگ و مردم سرزمینهاي ديگر ،امکان بقاي سلطة امپراتوري غرب را فراهم کرده

است .عبداهلل الغذامی در کتاب نقد فرهنگی؛ خوانشی در زيرساختهاي فرهنگ عربی

22

( )2661به بررسی معايب زيرساختی شخصیت شعري عرب پرداخته است .حفناوي

بعلی ،ناقد و نمايشنامهنويش الجزايري ،نیز در کتاب درآمدي بر نظرية نقد فرهنگی
تطبیقی )2667( 29به بررسی ارتباط بین نقد فرهنگی و نظريههاي ادبی و معرفتی (نظرية
پسااستعماري ،فیمینیسم ،و انسانشناسی رمزي) میپردازد .زينیوند در دو مقالة «آن سوي
ماهیت ادبیات تطبیقی از ديدگاه ناقدان عرب» ( )5912و «معرفی و تحلیل ديدگاههاي
نقدي ادوارد سعید بر چالشهاي بنیادين ادبیات تطبیقی» ( )5914به بررسی ديدگاه
ناقدانی پرداخته است که معتقدند ادبیات تطبیقی با مباحث مربوط به امپريالیسم فرهنگی
اروپا و اهداف سیاسی غرب در پیوند است.
دربارة معرفی و بررسی ديدگاههاي نقدي مناصره ،آثاري چند نوشته شده است .فريال
غزول ،ناقد و استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی و ادبیات تطبیقی دانشگاه امريکايی

قاهره ،در کتاب فلسطینیان و ادبیات تطبیقی؛ روحی الخالدي ،ادوارد سعید ،عزالدين
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المناصره و حسام الخطیب 24به ادوارد سعید و عزالدين مناصره و آراي متفاوت اين دو
در حوزة پژوهشهاي ادبی و هنري ،بهويژه ادبیات تطبیقی و نقد فرهنگی تطبیقی اشاره
میکند و به نقل از مناصره ،روحی الخالدي را خواه از حیث زمانی و خواه از حیث دقت
علمی و روشمند بودن ،پیشواي پژوهشگران عرب در حوزة ادبیات تطبیقی قلمداد میکند.

رسالة دکتري روژين نادري با عنوان اصول و مبانی نقد فرهنگی از ديدگاه عزالدين
المناصره ( )5917پژوهش مستقلی است که به زبان فارسی در زمینة بررسی و نقد
ديدگاههاي عزالدين مناصره در حوزة نقد فرهنگی صورت گرفته و مقالة حاضر نیز
مستخرج از يافتههاي اين رساله است .در اين رساله ،دستاوردهاي مناصره در حوزة نقد
فرهنگی ،روش برگزيدة وي در تحلیل آن؛ يعنی نقد ساختارشکانه ،همپوشانی اين حوزة
ادبی با ادبیات تطبیقی ،مکاتب نقد ادبی و نظريههاي جامعهشناسی معاصر همچون
فمینیسم ،مارکسیسم و  ...بررسی شده است.

 .1معرفی و توصیف اثر
1ـ .9مشخصات شناسنامهای و ساختاری اثر
کتاب النقد الثقافي المقارن؛ منظور جدلي تفکيکي در سال  2661با  740صفحه و در 55
فصل ،به ياري انتشارات «دار مجدالوي» عمان چاپ و روانة بازار شد .فصلهاي کتاب
عبارتاند از:
فصل اول« :اثرپذيري متقابل فرادست و فرودست :تبادل فرهنگی :گرايش به جهانی
شدن و لذت وابستگی»21؛ مؤلف در اين فصل ،دربارة جهانی شدن و تعامل فرهنگی
کشورهاي سرمايهداري بهعنوان کشورهاي فرادست و کشورهاي جهان سومی بهعنوان
فرودست و در حاشیه سخن میگويد.
فصل دوم« :اثرپذيري متقابل زبانها»20؛ اين فصل دربارة امپريالیسم زبانی و اهداف
استعماري غرب در پس توسعه و ترويج زبان انگلیسی و فرانسوي است.
فصل سوم« :تعريف ادبیات تطبیقی :جهانی بدون مرز ،اما 27»...؛ اين فصل به مکاتب
فرانسوي و امريکايی ادبیات تطبیقی و چالشهاي آن و ايدئولوژي اروپا ـ امريکايی در
پس مکاتب نقد ادبی و ادبیات آنگلوفونی و فرانکوفونی میپردازد.
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فصل چهارم« :ادبیات تطبیقی  ...در نیمة دوم قرن بیستم»28؛ در اين فصل از
پژوهشگران عرصة ادبیات تطبیقی همچون وان تیگم ،گیيار ،رنه اتیامبل ،رنه ولك و
ساير تطبیقگران سخن رفته است.
فصل پنجم« :ادبیات تطبیقی در آلمان»؛ 21در اين فصل ،نويسنده به تاريخچة ادبیات
تطبیقی در آلمان و معرفی پژوهشگران و آثار موجود در اين حوزة نقدي اشاره کرده
است.
فصل ششم« :وراي نظرية ادبی :متن  ...و زيرساخت :زيرساختهاي دوگانة
مختلف»96؛ مناصره در اين فصل ،به تعريف نقد فرهنگی ،امپريالیسم فرهنگی و اخباري
که دربارة همکاري مجلة شعر و الحوار لبنان با سازمان «سیا» موجود است ،جنگ سرد
فرهنگی ( ،)5107 -5147فمینیسم و پسافمینیسم ،پرداخته است.
فصل هفتم« :تاريخچة ادبیات تطبیقی در کشورهاي عربی»95؛ مؤلف در اين فصل از
پیشگامان ادبیات تطبیقی و تأثیر آثارشان در جهان عرب سخن گفته است؛ همچون،

روحی الخالدي :تاريخ علم األدب عند االفرنج و العرب ،سلیمان بستانی :مقدمة ترجمة
األلياذة ،قسطاکی الحمصی :الموزانة بين رسالة الغفران و الکوميديا االلهية و محمد غنیمی
هالل :األدب المقارن.
فصل هشتم« :األدب المقارن في الجامعات العربية ( )2661-5140دراسة ميدانية».
فصل نهم« :پژوهشهاي تطبیقی در حوزة نقد تطبیقی»92؛ برخی از پژوهشهاي
تطبیقی همچون «أثر ولیام فوکنر في رواية (نجمة) لکاتب ياسين»« ،أثر ولیام فوکنر في رواية
(ما تبقى لکم) لغسان كنفاني»« ،بیجمالیون ،بین برناردشو و توفیق الحکیم» و «نیکوال
فابتساروف في البلدان العربية» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
فصل دهم« :متن  ...و ديگري :موشحات اندلس و شعر تروبادور»99؛ نويسنده در اين
فصل به بررسی تاريخچة اين دو گونة شعري و نمونههاي آن پرداخته است.
فصل يازدهم« :شبکة ادبیات تطبیقی»94؛ مؤلف در اين فصل ،دربارة نشستها و
گردهمايیهايی که در جهان عرب در حوزة ادبیات تطبیقی برگزار شده و مجالتی که در
اين حوزه فعالیت داشتهاند و همچنین نويسندگانی که در اينباره دست به قلم بردهاند يا
آثار غربی را به عربی برگرداندهاند ،سخن گفته است.
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1ـ .1نظم منطقی و انسجام مطالب
مؤلف در کتاب النقد الثقافي المقارن؛ منظور جدلي تفکيکي ،ترتیب مباحث نظري و عملی
را که جزو روند اصولی هر کار پژوهشی است رعايت نکرده است ،زيرا وي پس از گذر
از  1فصل و بررسی نقد فرهنگی امپريالیسم زبانی و ادبیات ،در فصل ششم به شرح
نظري روش نقدي برگزيده ،يعنی نقد فرهنگی با رويکرد ساختارشکنانه ،پرداخته است.
در حالی که شايسته بود در فصل آغازين کتاب ،جهت زمینهسازي ،با شرح و بیان دقیق
روش نقدي خويش ،مقدمات موضوع را به خوبی پیريزي میکرد و در روندي منطقی،
بهصورت اصولی وارد اصل مطلب میشد.
1ـ .9فقدان پاراگراف و دستهبندی مطالب
نکتة گفتنی ديگر آنکه نويسنده و به دنبال آن خواننده ،از طريق پاراگرافبندي است که
ريتمیك (آهنگین) بودن و پیوستگی مطالب هر نوشته را درك میکند .در چیدمان هر
پاراگراف ،نويسنده انواعی از موضوعات مربوط به هم را با يکديگر جور و هماهنگ
میکند و يا آنها را از هم مجزا میسازد .در نتیجة اين کار ،خواننده نیز میتواند آرام آرام
با جنبههاي مختلف هر موضوع آشنا شود .درنتیجه ،پاراگرافبندي اگر به معناي انسجام
و متمايزسازي انبوهی از مطالب تلقی شود ،هر مفهوم زيبايیشناختی داراي سبك ادبی و
کارکردي است (فردوسیپور ،5915 ،ص .)41 .اين در حالی است که مناصره در کتاب
مورد پژوهش ،در برخی از بخشهاي سخنان خود ،از پاراگرافبندي که بهمنظور
يکپارچهسازي و سازماندهی مطالب متن استفاده میشود ،خودداري کرده و اين امر سبب
شده است که نوشته ،شرايط متن بودن را نداشته باشد ،به آسانی درك نشود و آنگونه که
بايد اثرگذار نباشد .مناصره در تعريف جنبش مارکسیسم بهمثابة جريانی فکري با
موضوعات و مباحث نظري خاصی ،به توضیح مفاهیم و اصطالحات مربوطه میپردازد،
اما بهدلیل عدم پاراگرافبندي ،خواننده بهسختی میتواند تشخیص دهد کجا آغاز ،پايان
و کجا تقسیمات فرعی نوشته است .همچنین ،میتوان به مباحث بورژوازي،
ازخودبیگانگی ،طلسمانگاري ،فرهنگ مصرف و  ...اشاره کرد که از مفاهیم کلیدي در
نظرية مارکسیسم بهشمار میروند ،اما نويسنده اين مفاهیم را به گونهاي يكدست و بدون
برش ،در قالب جمالت پیاپی ،بهصورت بسیار مجمل و مبهم مورد بحث قرار میدهد.
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 .9تحلیل و ارزیابی محتوایی اثر
مناصره در اين کتاب ،نگاهی متفاوت و ايدئولوژيك به فعالیتها و آثار ادبی دارد و با
معرفی نقد فرهنگی تطبیقی ،دريچة نوينی را به عرصة نقد ادبی ـ تطبیقی جهان عرب
میگشايد .وي بیشتر به بحثهاي نظري و تئوريك با رويکردي ضد امپريالیستی
میپردازد .او با اعتقاد به «نقد فرهنگی تطبیقی» به جاي اصطالح «ادبیات تطبیقی» ،موضوع
«مثاقفه» (تبادل فرهنگی) را مطرح میکند و معتقد است« :امروزه ،بیشتر به بحث ادبیات
تطبیقی از زاوية جهانی شدن ادب و فرهنگ ،به مفهوم امپريالیستی آن میپردازند و از
بحث مثاقفه و تبادل فرهنگ ،بهعنوان مباحث مقدماتی ادبیات تطبیقی میگريزند»
(المناصره ،2661 ،ص .)17 .گفتنی است مناصره ضمن آنکه میان نقد ادبی و نقد فرهنگی
مرزهايی قائل است ،اما ايندو را مکمل يکديگر میداند و ازجمله ابزارهايی میخواند
که براي دستيابی به نقد فرهنگی تطبیقی ضروري هستند« :نقد ادبی ،ابزار حیاتی تحلیل
متن است؛ خواه متن ادبی باشد و خواه فرهنگی .براي بررسی يك متن ابتدا بايد از نقد
ادبی شروع و سپس از نقد فرهنگی بهره برد تا اينگونه به نقد فرهنگی تطبیقی راه يافت»
(المناصره ،2651 ،ص.)4 .
«مثاقفه» از نظر او تغییر فرهنگی است که در نتیجة وقوع نوعی از ارتباط فرهنگها
حاصل میشود .تبادل فرهنگی ممکن است با قوت پذيرفته شود و معنی اتصال و ارتباط
و انفتاح و تبادل مثبت فرهنگی را در برداشته باشد ،اما با اظهار تأسف ،مشکل امروز را
در احساس لذتی میداند که در تقلید وجود دارد:
مشکل ،تنها تبعیت [از فرهنگ و پژوهشهاي کورکورانة نخبگان عربزبان از غرب]
بهعنوان يك واقعیت عینی نیست ،بلکه آنچه دردآور است ،احساس لذت و خشنودي
آنها [فرهیختگان] از تقلید ،دفاع از اين الگوبرداري و تبرئه نمودن آن [از آماج
انتقادات از سوي مخالفان] است (همان ،ص.)44 .

مبناي کار مناصره «تقابلهاي دوگانه»اي است که پساساختارگرايانی همچون میشل
فوکو ،روالن بارت و ژاك دريدا در نقد ادبی بدان توجه داشتهاند 91.ادبیات بهويژه ادبیات
تطبیقی در ديدگاه مناصره جريانی روبنايی -حاصل جريانی غربمحور (اروپا ـ امريکامحور) -
است .وي مکاتب مشهور ادبیات تطبیقی ،يعنی مکتب فرانسوي و مکتب امريکايی را
ابزارهايی میخواند که غربیان براي حفظ جايگاه امپراتوري خود و گسترش نظام سلطه
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بر شرق بهکار بستهاند .از ديدگاه مناصره« ،کشورهاي در حال توسعه همواره از نظر
تکنولوژي عقبمانده هستند ،لذا از حیث ادبی هم عقبمانده هستند ،و طبقهاي که نیروي
مادي مسلط در جهان است در عین حال نیروي فکري مسلط نیز هست» (همان ،ص.
 )08و پژوهشگران غربی در خالل پژوهشهاي ادبی خود ،چنین باوري را ترويج داده و
با تالش براي نهادينه کردن اين انديشه در اذهان ملت مشرقزمین ،پديدة «بازنمايی» و
«بازنمايیپذيري» را بهوجود آوردهاند.
مناصره معتقد است« :تقابلهاي دوگانه؛ بازنمايی /بازنمايیپذيري ،سلطهگر/
سلطهپذير؛ ابرقدرتها /جهان سومیها ،شکلی از بسط سلطه و هژمونی توسط غرب
است که متن آن را تحقق میبخشد و موجب تزلزل حقیقت (برابري و يگانگی فرهنگی)
هم میشود» (نادري ،5917 ،ص .)241 .وي در اين رويکرد ،به انگارههاي «زيربنا» و
«روبنا» تکیه داشته و زيربنا را همان نظام اقتصادي و سیاسی میداند که روبنا -فعالیتهاي
فرهنگی مانند فلسفه ،هنر ،ادبیات  -بر آن قرار میگیرد .بدين معنا که «غربیان و
غربگرايان بهقصد اسطورهسازي 90سعی در القاي مفاهیم ايدئولوژيك طبقات حاکم را
دارند و نوعی «حصر نهادي» را که در خدمت منافع سیاسی و اقتصادي مسلط
اروپا ـ آمريکا قرار گرفته ،در آثار ادبی و هنري بهوجود آوردهاند» (المناصره ،2661 ،ص.
.)07
مناصره با تکیه بر کتاب مباحث فکري 97تألیف محمود امین العالم میافزايد:
بازنمايیپذيري ،اتهام نیست ،بلکه يك امر عینی است که در ساية کشورهاي
توسعهيافته شکل گرفته است و ابزار آنها در پیشبرد اهداف خود در گذر زمان تغییر
يافته است  ...اين پديده به رکود ملی کشورهاي سلطهپذير ،ازدست دادن خودکفايی
و وابستگی به ديگري [غرب] منجر میگردد  ...پیشرفت با وابستگی و در ساية تابع
بودن [از غرب] حاصل نمیگردد ،مگر با استقالل و خودکفايی و قطع رابطه با
دولتهاي سرمايهدار جهانی (همان ،ص.)98 .

همچنین ،مناصره در راستاي تحقق اهداف غرب ،غربزدگی فرهیختگان جهان عرب
را مذمت کرده است؛ کسانی که کورکورانه ،بدون کم و زياد به ترجمة آثار غرب دست
زدهاند يا با تشکیل مجالتی همچون مجلة شعر و الحوار -که به سازمان جاسوسی «سیا»
متصل بود  -در نشر افکار امپريالیستی به آنها ياري رساندهاند .وي معتقد است اديبان،
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نويسندگان و هنرمندان ،اولین قربانیان نقشههاي جاسوسی و سیاستهاي حکومتی
بودهاند .اگرچه شعار اين نسل «هنر براي هنر» بود ،اما مانند متفکران لیبرال سرمايهداري،
آثار خود را در چارچوب هدفگذاريهاي امنیتی بلوك غرب آفريدند .مناصره دربارة
عوامل اجرايی مجلة شعر و الحوار نیز چنین باوري داشت .اين دو مجلة عربی در لبنان
منتشر میشوند که مناصره آنها را به همکاري با سازمان جاسوسی امريکا ( )CIAو
حمايت مالی و تأمین بودجه از سوي اين سازمان منسوب کرده و معتقد است اين دو
مجله پیش از آنکه مجالتی ادبی باشند ،مجالتی سیاسی هستند که اهداف سیاسی خود
را در پس فعالیتهاي ادبی ـ فرهنگی ،پنهان کردهاند:
مجلة شعر و الحوار با شعار جدايی سیاست از ادبیات و فرهنگ پا به عرصة
فعالیتهاي هنري نهادند ،اما جز در يك مورد که همانا معرفی و ترويج «قصیدة
النثر» است ،موفق نبودهاند .اين دو مجله آماج نقد منتقدان جهان عرب قرار گرفتند،
البته نه از زاوية ادبی ،بلکه از حیث گرايشهاي سیاسی .ناقدان ،اين دو مجله را به
توطئه متهم و وابسته به سازمان آزادي فرهنگی امريکا دانسته و معتقد بودند که اين
دو مجله ،سیاسی بوده و ابزار جنگ سرد فرهنگی امريکا هستند و اهداف امپريالیستی
امريکا را در پس فعالیتهاي ادبی پنهان ساختهاند (المناصره ،2661 ،ص.)218 .

9ـ .9ایرادات وارده بر کتاب و دیدگاههای عزالدین المناصره
پس از تبیین آراي مناصره و ابعاد محتوايی نقد فرهنگی تطبیقی از ديدگاه وي در کتاب
مورد پژوهش ،با تکیه بر روش تحلیل محتواي کیفی ،به نقد بخشهايی از انديشهها و
سخنان وي پرداخته شده است تا میزان معطوف بودن اثر مورد پژوهش با نیازهاي جامعة
مخاطب ،همسو و هماهنگ بودن محتواي آن با يافتههاي علمی جديد ،داشتن انسجام و
يکپارچگی در ارائة مفاهیم ،جنبة آموزشی داشتن مفاهیم و صحت و سقم و مستدل بودن
آنها روشن شود.
9ـ9ـ .9کلیگویی و تعمیم
مناصره به رويکرد دانشگاهیان و دانشوران نسبتبه جريان غربگرايی و تأثیرپذيري آنها
از غرب سخن میگويد و ايدئولوژي آنان را ايدئولوژي منقاد بودن و همجهت با فرهنگ
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و ادبیات اروپا ـ امريکايی و مغاير با گفتمان «اقلیت» و ارج نهادن به تنوع فرهنگی و
«باور به تکثر فرهنگی» میخواند:
آن دسته از اساتید دانشگاهی که انديشة انقیاد و فرمانبرداري از غرب [و انحالل
جهان عرب در غرب] را باور دارند ،معموالً رابطة ايدئولوژي با ادبیات را انکار
میکنند و انتساب چنین رابطهاي به ادبیات و متن را تهمتی ناروا قلمداد میکنند.
اينان هر چند [بهظاهر] به چنین امري قائل نیستند و منکر رابطة ايدئولوژي با سیاست
 بهطور کلی  -و قلمرو متن ادبی -به طور خاص -هستند ،اما ايدئولوژي ديگري[ايدئولوژي مطیع بودن] را در ارتباط با متن بهکار میگیرند و با اسطورهسازي و
قلمداد نمودن آثار ادبی و هنري قدرتهاي مرکز [اروپا ـ امريکايی] بهعنوان
شاهکارهاي عرصة ادبیات جهانی و اهمال و ناديده انگاشتن آثار اروپاي شرقی،
چین ،جهان عرب و آفريقا ،عمالً ايدئولوژي انقیاد و مخالفت با ايدئولوژي گفتمانِ
«اکثريت» را در پیش گرفتهاند (المناصره ،2661 ،ص.)97 .

نگارندگان ،کتاب مناصره را عمدتاً ايدئولوژيك میدانند که به جاي مباحث علمی،
سیاست را به حوزة ادبیات دانشگاهی وارد کرده است .وي اين مطلب را که برخی
جريانها ،هدف امپريالیستی داشتهاند ،میپذيرد ،ولی تعمیم آن را به همة انديشمندان
نوانديش چپگرا ناروا میداند .مناصره ،گسترش شرقشناسی را همراه با گسترش
استعمار غربیان میداند و اعتقاد دارد که همراه با مطالعة زبان ،انسانشناسی ،تاريخ و
جغرافیا و تمامی جلوههاي گوناگون مشرقزمین ،شبکهاي از دانش را تشکیل میدهند که
شرقی را به ذهن غربی بهصورت تصفیهشده نشان میدهد و بعد از عبور از صافی دانش
و قدرت ذهن غربی ،با ذهن شرقی شکلگرفته توسط قدرت ،شناخته میشود .مناصره
بدون تکلف ،دربارة آراي تمام غربیانی که تاکنون دربارة جهان عرب مطالعه کردهاند،
مناقشه میکند:
دادوستد فرهنگی میان شرق و غرب ،رهاوردي جز سلطه و ايجاد انقیاد از يكسو و
پذيرش اطاعت و احساس خرسندي از اين تبعیت از سوي ديگر ،نداشته است و در
اين میان ،شرقشناسی ابزاري جهت تحقق اين امر است ... .شرقشناسی ابتدا تالشی
فرهنگی جهت شناخت شرق بود و سپس به پديدهاي استعماري تبديل گشت که به
شرق بهعنوان يك بازار [جهت غارت و چپاول] مینگريست (همان ،ص.)50 .
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نقد مناصره ايرادهايی دارد .مهمترين ايرادش اين است که تمام شرقشناسان و حتی
انديشمندان نوگراي جهان عرب که به تأثیرپذيري از غرب ،آثار ادبی و هنري خود را
آفريدهاند ،به قصد چیرگی و سلطه بر شرق و ترويج فرهنگ و پیشبرد اهداف غرب نبوده
است ،بلکه حتی میتوان گفت :برخی مانند سنتگرايان غربی ،شیفتة تمدن و فرهنگ
شرق بودهاند و آثار آنها نسبتبه تمدن اسالمی و شرقی آکنده از حیرت است ،همچون
توماس واکر آرنولد 98از مشاهیر خاورشناس انگلیسی .هر چند نمیتوان انکار کرد آثاري
هم وجود دارد که گفتمان پساشرقشناسی مناصره را تأيید میکند ،اما آيا تمام اروپايیان
چنین میانديشند و احساس میکنند؟ خیر.
نکتة ديگر آنکه کاوشهاي باستانشناسی در بینالنهرين ،فلسطین و ايران باستان ،در
قرن نوزدهم و در اوايل قرن بیستم ،بهطور کامل در انحصار اروپايیها و بعدها امريکايیها
بود؛ هر چند طبیعت مغرضانه ،جهتدار و در ظاهر عالمانة گزينشهاي دقیق آنها را
نبايد ناديده انگاشت ،اما رشتههاي مصرشناسی ،91آشورشناسی ،46و ايرانشناسی 45که
بخش بزرگی از میراث بشريت را به او بازگرداند ،درواقع بهطور انحصاري دستاوردهاي
اروپايیها و امريکايیها بود ،نه مردمان مشرقزمین.
9ـ9ـ .1پانعرب (ناسیونالیست چپنما)
نقد فرهنگی که نقد برگزيدة مناصره در بررسی زيرساختهاي سیاسی ـ اجتماعی آثار
ادبی ـ هنري است ،با نظرية مارکسیسم همپوشانی دارد و مناصره خود در تعريف اين
شاخة نقدي به اين رابطه اشاره دارد و به تفصیل دربارة اين نظريه صحبت میکند و البته
آن را نیز قربانی غرب میداند:
ايدئولوژي اروپا ـ امريکايی که ضد حزب سوسیالیست روسیه بود ،ادبیات اروپاي
شرقی و جماهیر شوروي را هدف قرار داده و آن را به ادبیاتی شکلگرا و
ايدئولوژيكمحور مبدل کرد .تا آنجا که شکلگرايان روس و ناقدان حلقة زبانشناسی
پراگ در راستاي اهداف امپريالیستی غرب حرکت میکردند (همان ،ص.)76 .

مناصره محمود درويش را که خواهان صلحی پايدار و عادالنه با اسرائیل بود و
گرايشهاي مارکسیستی داشت ،سرزنش میکرد و او را از داشتن ارتباط با برخی از
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دوستانش بر حذر میداشت .همچنانکه در مصاحبه با خبرگزاري «أنباء الشعر» به اين امر
اشاره دارد:
پیشتر ،زمانی که مرحوم محمود درويش در عمان ساکن بود ،او را از دوستی با
برخی از افراد يا کسانی که از روي مصلحت با وي رفاقت داشتند ،برحذر داشتم.
عجیب آنکه با من موافق بود ،اما گويا مجبور بود به اين دوستی تن دهد تا از آنها
به وي آسیبی نرسد! درويش را متوجة اين امر ساختم که موضع آنها تغییر خواهد
کرد و اينگونه هم شد .پس از فوت درويش ،رفتار آنها تغییر کرد و به تعبیر «رياض
نجیب» از جايگاه رفیع و مجد و شکوه درويش استفاده نموده و خود را باال کشیدند
و پیکر او را بهسبب منافع شخصی وانهادند (الصويري ،2655 ،ص.)2 .

درويش از صلحی پايدار و عادالنه با اسرائیل دفاع میکرد و با گرايشهاي افراطی،
شامل يهوديستیزي مخالف بود .به فرهنگ و ادب اسرائیل احترام میگذاشت .آثار او
پیوسته در اسرائیل منتشر میشد .خود او به زبان عبري حرف میزد و در میان يهوديان
اسرائیل ،دوستان بیشمار داشت (امینی نجفی ،5987 ،ص.)5 .
محمود درويش سوسیالیستی بود که به تكمیهنی (اينترناسیونالیسم) باور داشت؛ در
باور درويش ،يهوديستیزي و صهیونیسمستیزي دو مقولة جدا هستند .وي صهیونیسمستیز
است ،در حالیکه پانعربها ،يهوديستیزي را جايگزين ستمستیزي کردهاند .امثال
درويش ،خواهان برپايی يك کشور در جهان به نام کرة زمین براي همة انسانها هستند،
اما بومگرايی (ناسیونالیستی) ،همچون مناصره خواهان ديوارکشی میان خود و ديگرانی
است که آنها را خودي نمیدانند .البته مقالة مناصره در وبسايت «الحوار المتمدن» با
تأکید بر اين نکته که شعر فلسطینی از اواسط دهة  ،5106میان يهود و صهیونیسم تفاوت
قائل شد (المناصره ،2658 ،ص )29 .و دفاع از درويش در برابر منتقدانی همچون غالی
شکري ،میتواند بیانگر تغییر موضع سختگیرانة مناصره و تعديل افکار وي در اين زمینه
باشد .مناصره در وبسايت «الحوار المتمدن» ( )2658 /65 /21در مقالهاي با عنوان «صورة
اليهودي في الشعر الفلسطيني المعاصر» (تصوير يهود در شعر معاصر فلسطین) به بررسی
تصوير يهود در شعر برخی از شاعران همچون «ابراهیم طوقان ،فدوي طوقان ،عبدالکريم
کرمی ،سمیح القاسم ،محمود درويش ،عزالدين المناصره و  »...می پردازد و به رويکرد
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متفاوت آنها نسبتبه يهود اشاره میکند .برخی يهود را مساوي با صهیونیسم میدانند و
برخی میان اين دو تمايز قائلاند:
تصوير يهود در شعر عربی ،دورههاي مختلفی را به خود ديده است  ...در شعر ابراهیم
طوقان ،يهود و انگلیس دشمن مشترك بهشمار میروند و در مضمون شعري ،يهود
و صهیونیسم برابر هستند .اين در حالی است که ابوسلمی و عبدالرحیم محمود از يهود
صهیونیسم هیچ تصويري ترسیم نمیکنند .هنگامی که شعر ابوسلمی را میخوانیم،
يهود تقريباً وجود خارجی ندارد و تصويري از يهود در شعر او ديده نمیشود.
ابوسلمی مخالف صلح با اسرائیل است و اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد و گويا
اصالً آن را نمیبیند .در شعر عبدالرحیم محمود نیز ردي از تصوير يهود ديده
نمیشود ،انگار يهوديان اصالً وجود ندارند ... .قاسم ،درويش و زياد میان يهوديان و
صهیونیسم تمايز قائلاند .سمیح القاسم ،همچون درويش و زياد به شعار «برادري
عرب ـ يهود» باور دارد و خواهان آزادي و حقوق برابر است .نکتة پايانی مهم آن
است که شعر فلسطینی  -خواه شعر انقالب و خواه مقاومت  -تصويري انسانی از
يهود ارائه داده است ،در حالی که شاهد تصويري غیرانسانی از فلسطینیان در شعر
صهیونیسم هستیم (المناصره ،2658 ،صص.)22-5 .

پیش از ادامة بحث دربارة درويش ،با توجه به بند پايانی مناصره ،پرسشی مطرح
میشود :آيا همة نويسندگان و شاعران اسرائیلی نگاهی غیرانسانی به فلسطینیان دارند؟
نقدي که بر اين بخش از سخن مناصره وارد است ،کلیگويی نويسنده و عدم ذکر نام آن
دسته از نويسندگان اسرائیلی است که در آثار خود تصويري واقعبینانه از روابط عربها
و اسرائیلیها ارائه دادهاند؛ همچون ديويد گراسمن .42گراسمن که از وي با عنوان نويسندة
صلحدوست ياد میشود ،منتقد اسرائیلی و از مخالفان سیاستمداران جنگطلب در اسرائیل
44

است که برندة «جايزة صلح ناشران آلمان» 49در سال « ،2656جايزة جهانی من بوکر»

در سال  2657در حوزة ادبیات داستانی و جايزة ملی ادبیات اسرائیل در سال  2658است
و بهسبب انتقادات شديدش از ارتش اسرائیل ــ ازجمله در مقاالتش براي روزنامة
«هاآرتص» ــ در سال  5188از کار اخراج شد .تجلیل از نويسندگانی که در مسیر صلح
قدم برمیدارند و ترويج آثاري که حامل پیام صلح ،برابري و عدالت است ،میتواند
چشمانداز روشنی در عرصة ادبیات و هنر جهت دستیابی به صلحی پايدار و عادالنه باشد.
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متهم کردن درويش به همکاري با اسرائیل ،تکرار حرفهاي اسقاطشده است .درويش
همواره  -حتی سالها پس از مرگش  -با مخالفتهاي شديد سیاستمداران راستگراي
اسرائیل روبهرو بوده است .با مروري بر روزنامههاي سالهاي پیش میتوان بر ادعاهايی
چنین بیاساس نسبتبه درويش و شاعران همتاي وي خط بطالن کشید .همچنان که
گزارش میترا فرهمند ،خبرگزار راديو فردا ،با عنوان «جنجال بر سر اشعار محمود درويش
در اسرائیل» ،کژفهمی مناصره از تبلیغات سوء رسانههاي اسرائیلی را آشکارا نشان میدهد:
وزير دفاع اسرائیل ،از پخش برنامة راديويی دربارة اشعار محمود درويش ابراز خشم
41

کرده و وزير فرهنگ اسرائیل «مري ريگ»

گفته است هر مطلبی دربارة زندگی و

شعرهاي محمود درويش از کتابهاي درسی مدارس اسرائیل حذف شود .به نوشتة
«هاآرتص» :الزم نیست دانشآموز اسرائیلی درمورد کسی که علیه اسرائیل نفس
میکشید و قلم میزد ،چیزي بیاموزد ... .روزنامة «هاآرتص» نیز جمعه اول مرداد در
مقالة اساسی خود با عنوان «درويش و کوتولهها» سیاستمداران حاکم بر دولت
اسرائیل را «ساکتکنندگان صداي اهالی فرهنگ و هنر» نامید و از محمود درويش
بهعنوان «شاعري برجسته» و سرايندة اشعاري «عمیق» نام برد و نوشت« :ناديده گرفتن
سرودههاي درويش ناديده گرفتن واژههاي اثرگذار بر آگاهی عربهاي ساکن
اسرائیل ،يعنی  25درصد از جمعیت اين کشور و فلسطینیهاست (فرهمند،5911 ،
صص.)2-5 .

اگر درويش از سوي رژيم اسرائیل حمايت میشد ،چرا سیاستمداران دولت ،خواهان
حذف محمود درويش از درسهاي آموزشی در تمامی سطوح هستند؟ اگر اشعار درويش
در راستاي منافع فلسطینیان نیست ،چرا دولت اسرائیل خواهان سانسور اشعار وي است؟
مناصره ،در حالی درويش را بهسبب رابطة دوستی با يهوديان سرزنش میکند که اين
شاعر نامآشنا ،بارها از سوي محافل ادبی و سیاسی فلسطین به سخنرانی و بحث دعوت
میشد!
9ـ9ـ .9دو گزاره و دلیل نادرست دربارة امپریالیسم زبانی
الف) مناصره مدعی است که ترويج و گسترش زبان انگلیسی میراث استعمار فرانسويان
است و نتیجه میگیرد که بايد با آن مخالفت کرد .اگر اين سخن درست باشد پس بايد با
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تمام میراث ماندگار و دستاوردهاي فرانسويان مانند مدارس نوين ،دانشگاهها و  ...مخالفت
کرد:
زبانها براي بقا و ماندگاري ،نشر و يافتن متکلمان بیشتر و هژمونی و سلطه ،با
يکديگر در نزاع هستند  ...و استعمار نو در گسترش زبان انگلیسی نقش مهمی ايفا
کرده است ... .زبان فرانسوي در برخی از کشورهاي عربزبان همچون الجزاير،
مغرب ،تونس و لبنان ،مشکل بزرگی بهشمار میرود ،زيرا از پیامدهاي استعمار نظامی
تلقّی میشود ،تا آنجا که در سرزمینها ،از زبان استعمار به ابزاري جهت انتقال و
شناخت علوم و تکنولوژي مدرن تبديل شده است [و اينگونه موجبات تخريب و
به حاشیه رانده شدن زبان عربی بهعنوان زبان مادري را فراهم ساخته است]
(المناصره ،2661 ،ص.)02 ،19 .

از ديگر سو ،گسترش زبان انگلیسی نه متأثر از ارادة فرانسويان ،بلکه متأثر از مناسبات
عصر استعمار بهويژه پس از جنگ جهانی اول است که نخست نفوذ بريتانیا و سپس نفوذ
امريکا در جهان عرب فزونی يافت .گواه بر اين ادعا همین بس که تا پیش از آن ،زبان
خارجی رايج در برخی کشورهاي عربی ،زبان فرانسه بود که تدريجاً جاي خود را به
انگلیسی داد .وانگهی اگر ترويج زبان انگلیسی میراث استعمار باشد ،گواه فِراست و
تیزبینی دانشوران است که با گسترش اين زبان ،جهان عرب را از عصر سنت به عصر
مدرنیه پرتاب کرد .از سوي ديگر ،حکايت غمبار و خونبار مظالم استعمارگران با مردمان
ديار عربی بر کسی پوشیده نیست .اما آيا خصومت ورزيدن با دولت انگلیس را بايد با
خصومت ورزيدن با زبان علمی ـ کاربردي انگلیسی پاسخ داد؟ با آن همه مظالمی که به
دست انگلیسیها بر هند رفت ،چرا هند در تنفر از انگلیس ،زبان انگلیسی را ممنوع نکرد؟
ارتباط محکم هند با زبان انگلیسی در کنار ديگر عوامل ،اينك به جايی انجامیده که هند
يکی از کشورهاي پیشتاز در صنعت آي.تی ( )ITبه شمار میرود .آيا اگر هند در ستیز با
انگلیس ،به زبان انگلیسی پشت میکرد ،میتوانست به اين موفقیت چشمگیر دست يابد؟
ب) مناصره در سخنی کلی و بدون ذکر مثال چنین مدعی شده است:
تالشهاي سلطهگستران بر سرکوب هويت ملی و تزريق انديشهها و فرهنگ
اروپا ـ امريکايی به ياري بنگاهها و مؤسسات مرتبط با توسعة زبانی است؛

 221نقدنامة زبان و ادبیات عربی ،سال اول ،شمارة دوم ،پايیز و زمستان 5911

انديشههايی همچون پذيرش و به رسمیت شناختن اسرائیل که مقولة اساسی و مهم
در مجموعه مباحث فرانکوفونی و امريکامآبی است (همان ،ص.)02 .

همانطور که مالحظه میشود اين سخن او کلی و بدون ادله و شواهد است؛
زبانآموزان از طريق آموزش زبان انگلیسی ،افکاري ،همچون به رسمیت شناختن اسرائیل
را فرا میگیرند ،آيا اين مدعا صادق است؟ کدام مؤسسة آموزش زبانی چنین انديشههايی
را ترويج داده است؟ آيا در کشورهايی مانند فرانسه و اسپانیا (که خود زبانهاي بینالمللی
تلقی میشوند) هیچ ديده شده که چنین ادعايی داشته باشند؟ اگر نه ،مناصره چنان سخن
سستی را از کجا آورده است؟
9ـ9ـ .4نادیده گرفتن واقعیتها
يکی از مهمترين نقطهضعفهاي انديشة پسااستعماري مناصره که میتوان بر آن انگشت
گذاشت ،اين است که مؤلف براي دفاع از تفکر امپريالیسم فرهنگی خود ،مجبور شده
است بر اين نکته تأکید کند که شرقشناسی و امپريالیسم فرهنگی ،تنها گفتمان انگلستان،
فرانسه و امريکاست که سابقة امپريالیستی و استعماري داشتهاند و بدين ترتیب ،از
پرداختن به روسیه و آلمان و ساير کشورهاي اروپايی که درمورد شرق مطالعات عمیق
داشتهاند و فاقد سابقة استعماري نیز هستند ،عبور میکند و آنها را ناديده میگیرد.
درنتیجه میتوان پروژة مناصره را نقد شرقشناسی استعماري دانست نه شرقشناسی به
معناي عام آن.
نکتة درخور توجة ديگر آنکه مناصره از نقد فرهنگی تطبیقی سخن میگويد ،حال
آنکه فقط به کشورهاي عربی میپردازد .خواننده دربارة هندوستان ،شرق آسیا و آسیاي
مرکزي و حتی ترکیه و ايران اصالً چیزي نمیيابد و اين عجیب است! چرا که مناصره
براي نظريهاش ،امپريالیسم فرهنگی ،در هندوستان سند و مدرك بیشتري میتوانست پیدا
کند تا جهان عرب .مگر نه اينکه هندوستان نزديك به  266سال تحت حاکمیت انگلیس
بود؟ بالعکس ،کشورهاي عربی به امپراتوري عثمانی تعلق داشتند و فقط چند دهه دچار
تأثیرات غربی ـ امپريالیستی بودند.
نکتة ديگر آن است که مناصره ،هر چند در صدد واسازي تقابل دوگانة غربی برمیآيد،
ولی خود دست به غیريتسازي میزند که هدف اساسی متافیزيك غرب است .به عبارتی،
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کتاب مناصره ،آثار سلبی بسیاري بر وضعیت فرهنگی جهان عرب دارد و با تحريك آنان
به موضعگیري نژادپرستانه در برابر غرب ،به همان هدف غرب تحقق بخشیده است .از
ديگر سو ،مؤلف در سخنان خود که به نحوي بیانیهاي سیاسی هم تلقی میشود ،چرا به
کاستیها ،رانتخواريها و ضعف مديريت جوامع عربی که به تداوم سلطة غرب بر
خاورمیانه کمك میکند ،اشاره ندارد؟ غرب بر جهان حکوت میکند ،چون انقالب
صنعتی ،دويست سال پیش در غرب روي داد نه در شرق! توسعة اجتماعی براي شکل
دادن به امور اقتصادي ،اجتماعی و روشنفکرانه بر اساس چهار شاخصِ بهرهوري انرژي،

سازمان سیاسی ـ اجتماعی ،ظرفیت نظامی و فناوري اطالعات در غرب رخ داده است نه
در شرق!
 .4نتیجه
مناصره همچنانکه از عنوان کتاب النقد الثقافي المقارن؛ منظور جدلي تفکيکي برمیآيد ،نقد
فرهنگی تطبیقی با رويکرد ساختارشکنانه را که در جهت مخالف متافیزيك غرب و ازهم
فروپاشیدن سلسلة پايگانی فرادستی و فرودستی انديشة غرب است ،بهمنزلة روش
برگزيده و با همان روش نقدي ،زيرساختهاي مکاتب و آثار ادبی و هنري را بررسی
کرده است.
وي در اين کتاب ،موضوعاتی همچون متن و زيرساخت ،تعدد زيرساختهاي
متعارض و همچنین زبان ،مکاتب نقد ادبی و ادبیات تطبیقی و  ...را مورد بررسی قرار
داده است .مناصره زبان ،روشهاي نقدي جديد ،مکاتب ادبیات تطبیقی و آثار ادبی و
هنري در غرب و جهان عرب را زير ذرهبین و در غربال نقد فرهنگی قرار داده و ضمن
شرح مختصري از آنها ،معايب هر کدام را از زاوية امپريالیسم غرب بیان کرده است.
مناصره مباحث عمیقی را دربارة استعمارگري ،امپريالیسم زبانی و شرقشناسی ،با رويکرد
«فرادستی و فرودستی» ،بهعنوان يکی از پیامدهاي استعمار بريتانیا و فرانسه ،مطرح کرده
است.
همچنین ،مناصره به رويکرد دانشگاهیان و دانشوران نسبتبه جريان غربگرايی و
تأثیرپذيري آنها از غرب سخن میگويد و ايدئولوژي آنان را ايدئولوژي انقیاد و
همجهت با فرهنگ و ادبیات اروپا ـ امريکايی و مغاير با گفتمان «اقلیت» و ارج نهادن به
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تنوع فرهنگی و«باور به تکثر فرهنگی» میخواند .مؤلف ،برخی از اديبان و فرهیختگان
راستگراي کمونیستی عربزبان را به همکاري با امريکا و اسرائیل متهم ساخته و معتقد
است :آنها در زير پوستة مدرنیته ،ايدئولوژي سیاسی را که با فرهنگ و البته اهداف
امريکا ـ اسرائیلی همسوست و زيرساختهاي فرهنگ و ادبیات را تشکیل میدهد ،توجیه
میکنند.
برخی از سخنان مناصره فاقد استدالل ،استنتاج و ذکر شواهد است؛ ازجمله وي برخی
از شاعران همچون درويش را به همکاري با دولت اسرائیل متهم میسازد ،بدون آنکه ادلة
محکمی در اثبات مدعاي خويش داشته باشد .کلیگويی ،تنگمحوري و نگاهی سراسر
ايدئولوژيکی به ادبیات از نقدهايی است که بر مناصره وارد است.
پینوشتها
1. cultural criticism
2. literary theory
3. rhetorical criticism
4. traditional aesthetic
5. philosophical analysis
6. psychoanalytical
7. anthropological
8. sociological
9. semiotics
 .56نقد فرهنگی تطبیقی از منظرگاه گفتمان ساختارشکنانه
11. comparative cultural criticism
12. décon struction
13. western metaphysics
14. sociological studies
15. literary theories
16. cultural science
17. cultural anthropology
18. popular culture
19. cultural imperialism
 .01الثقافة واألمبريالية.
 .00اإلستشراق.
 .00النقد الثقافي :قراءة في األنساق الثقافية العربية.
 .02مدخل في نظرية النقد الثفافي المقارن..
 .02الفلسطينيون واألدب المقارن :روحي الخالدي ،إدوارد سعيد ،عزالدين المناصرة ،حسام الخطيب.
 .05تفاعل المراكز واألطراف :المثاقفة :االحساس بالعالم و التلذذ بالتبعية
 .06التفاعل المتبادل بين اللغات
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 .07بيان األدب المقارن :عالم بال حدود و لکن ...
 .08األدب المقارن ..في النصف الثاني من القرن العشرين
 .09النقد المقارن في ألمانيا
 .21ما بعد نظرية األدب :النص  ...والسياق :تعددية األنساق المتعارضة
 .20بدايات األدب المقارن في البلدان العربية
 .20تطبيقات في النقد المقارن
 .22النص  ...واآلخر :الموشحات األندلسية وشعر الطروبادور
 .22وثائق األدب المقارن
 .91به عقیدة آنها ايدئولوژياي که در جامعة طبقاتی بهوجود میآيد ،به نفع طبقة باال عمل میکند و سبب بهوجود
آمدن جهان تكقطبیاي میشود که سیاست و قدرت در آن محور است و در حیطة فرهنگی نیز تمدن غالب
و برتر بهشمار میآيد؛ يعنی در اين جهان ،ايدئولوژي و فرهنگ ،ابزاري در خدمت نظام سرمايهداري حاکم
است و رشد تکنولوژي خصوصاً در زمینة آثار هنري ،رسانه و وسائل ارتباط جمعی به قدرتهاي جهانی کمك
میکند تا بتوانند افکار و اعتقادات خود را در قالب فرهنگ و هنر تثبیت کنند و تودههاي مردم را تابع بیچون

و چراي اهداف خود نمايند( .نادري ،5917 ،ص)216.

36. mythologizing

 .97قضايا فکرية
38. Thomas Walker Arnold
39. egyptology
40. assyriology
41. Iranian studies
42. David Grossman
43. German bookstore peace prize
44. Man booker international prize
45. Miri Regev
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