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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. 
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 ، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانیادبیات عربینقدنامۀ زبان و 
 911 - 909، 9911 پاییز و زمستان، دومنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال اول، شمارة دوفصل

ثر ا النقد الثقافي المقارن؛ منظور جدلي تفکيکينقد و بررسی کتاب 
 عزالدین المناصره

  *وندتورج زینی

  **روژین نادری

 چكیده
 کتاب با نگارشاز منتقدان فرهنگی ـ سیاسی در حوزة نقد ادبی است که  المناصرهعزالدين 

ه افزود جهان عربتطبیقی در  یاتبر غناي ادب النقد الثقافي المقارن؛ منظور جدلي تفکيکي
هاي پوشانی آن با ساير حوزهتعريف نقد فرهنگی و همضمن ، مؤلف در اين کتاب. است

ظ بر حف و نقد غربی بر هنر و ادبیات جهان اشاره منفی تأثیرات نارسايی وبه  علوم انسانی،
 . است هويت آن تأکید کرده

پژوهش حاضر با رويکرد توصیفی ـ تحلیلی، ضمن معرفی اثر، به ارزيابی نقد فرهنگی 
 هاي ايدئولوژيکی وي به مباحث ادبی و هنري در کتاب مذکوراز ديدگاه مناصره و ديدگاه

است. گفتنی است به چالش کشیدن افکار ملی و فراملی و معرفی نقد فرهنگی پرداخته 
تطبیقی به عرصة نقد تطبیقی جهان عرب، ازجمله مزاياي کتاب مورد پژوهش مناصره 

ها، عدم ذکر مستندات و ادله جهت اثبات گويی، ناديده گرفتن واقعیتاست. البته کلی
بندي ت ورود به موضوع و عدم دستهنبود روند منطقی و اصولی جهمدعاي خويش، 

مطالب، ازجمله نقدهاي محتوايی و ساختاري است که بر کتاب مناصره وارد شده و در 
 ها سخن رفته است.پژوهش حاضر به تفصیل دربارة آن

 نقد فرهنگی تطبیقی، ادبیات تطبیقی، عزالدين المناصره. :هاواژهکلید
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 . مقدمه9
شناسی و زيبايی 9است که در مقابل نقد بالغی 2نقد ادبی اي جديد ازشیوه 5نقد فرهنگی

ترين دستاوردهاي نقدي است که در قرن مطرح است. اين روش نقد ادبی، از مهم 4سنتی
گذشته در غرب رايج شده است. اين نوع از نقد، نقد بالغی را در پرداختن به مسائل 

است که نقد بالغی فقط به ظواهر انگارد و بر اين باور پنهانی و نهفته در متن عاجز می
شناسی متن توجه دارد. پیشگامان نقد فرهنگی بر اين باورند که هاي زيبايیزبانی و جنبه

ديگر زمان نقد ادبی ـ سنتی به پايان رسیده است. آنان مرگ نقد ادبی و تولد نقد فرهنگی 
کند و از بحث میدهند. اين نوع نقد از فرهنگ نهفته در آثار ادبی جديد را نويد می

ا و هکند و به شیوهشناختی آن عبور میخصوص مباحث زيبايیمرزهاي نقد ادبی به
پردازد. نقد فرهنگی با ديگر معارف هاي متن ادبی میکارکردهاي نهفته در زيرساخت

 ، 0شناسیو روان 1شناسی و تحلیل فلسفیانسانی، ازجمله نظرية ادبی، علم زيبايی

ها، ها، آرماندر تعامل است و به نقد بینش 1شناسیو نشانه 8شناسیامعه، ج7شناسیانسان
ا هاي از ديگر زمینهپردازد که انواع گستردهها، نمادها و تجلیات بیرونی فرهنگ میارزش

، عقايد، حقوق، قانون، زبان و ادبیات، هنر، ارتباطات، اقتصاد، سیاست، شامل: انديشه
ه انداز بشود. نقد فرهنگی همیشه در چشمي را شامل میتعلیم و تربیت، و تکنولوژ

ح تواند به بهترين شکل همه چیز را توضیموضوعاتی ريشه دارد که منتقد معتقد است می
(. پژوهشگران و ناقدان بسیاري در جهان ازجمله در 1، ص. 5971دهد )آسابرگر، 
ه توان به از آن میان میاند کزبان به اين مقولة ايدئولوژيکی پرداختهکشورهاي عرب
ات از پژوهشگران برجستة ادبی، تبارفلسطینی شاعر و ناقد ـ اکنون(5140عزالدين مناصره )

هی ي با نگاو و از جملة منتقدان فرهنگی ـ سیاسی در حوزة ادبی اشاره کرد.تطبیقی 
طور عام، و نقادانه به بررسی امپريالیسم غرب در جريان جهانی شدن ادبیات، به

ي النقد الثقافطور خاص، پرداخته است. وي در کتاب هاي ادبیات تطبیقی، بهپژوهش
هاي نظري و تئوريك با رويکردي ضد به بحث 01المقارن؛ منظور جدلي تفکيکي

 یاتادب»به جاي اصطالح  «تطبیقی فرهنگی نقد»او با اعتقاد به پردازد. امپريالیستی می
بحث  ةدر حوزبیشتر  ،: امروزهمعتقد استکند و میرا مطرح  «مثاقفه»، موضوع «تطبیقی

موضوع  بهامپريالیست  از دريچة و جهانی شدن ادب و فرهنگة از زاوي ،تطبیقی یاتادب از
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 تطبیقی یاتبه مباحث مقدماتی ادب ،و از بحث مثاقفه و تبادل فرهنگ شودنگريسته می
 زنند. گريز می

 را با رويکردي  کتاب مذکوردر اين راستا، نگارندگان درصدد برآمدند 

د مندان حوزة نقد فرهنگی معرفی کنناز گذر نقد، به عالقهتوصیفی ـ تحلیلی بررسی و 
 هاي زير پاسخ گويند:و به پرسش

انی نقد اصول و مب النقد الثقافي المقارن؛ منظور جدلي تفکيکي. آيا مناصره در کتاب 5
 توضیح داده است؟روشنی براي مخاطبان فرهنگی تطبیقی را به

 هاي کتاب چیست؟. نقاط قوت و کاستی2

 های نقدی وی. معرفی عزالدین المناصره و دیدگاه9ـ9
. آمدا دنیبه، فلسطین الخلیل توابع از، نعیمبنی ةیناح در 5140 سال در همناصرال عزالدين

 اشغالگرانا ام، رفت قاهرهه ب تحصیل ادامة براي الخلیل در اولیه علوم يفراگیر از پس

 ،يرصیالق) اندنداده را وطنش خاك به بازگشتن اجازة تاکنونبه او  زمان آن از یلیئاسرا
 ود رسان پايان به قاهره در را خود دانشگاهی اولیة تحصیالت مناصره .(259 ، ص.2660
 (بلغارستان) صوفیا دانشگاه دري دکتر و لیسانسفوق مرحلة در را خود تحصیالت سپس

 دانشگاه درر معاص نقد و تطبیقی ادبیات استاد تاکنون 5111 سال از. وي کرد تکمیل

مناصره با استفاده از وضعیت ارتباط  .(54 ، ص.5187 ی،دلیمح) است اردن فیالدلفیاي
ل استشراق و به نقة با تکیه بر سخنان ادوارد سعید دربار و فرهنگی جهان عرب و غرب

هاي به روي فرهنگ را ما بايد در»نويسد: می ،سودانینويس معروف ، قصه«طیب صالح»از 
ه، )المناصر «چون چینی، ژاپنی و روسی بگشايیم و از اسارت اروپا آزاد شويمهمديگر 
اي که مناصره میان ايدئولوژي و ادبیات و هنر قائل با توجه به رابطه(. 71، ص. 5188

بی اي جامعه بر پیدايش آثار ادهاست و به تأثیرگذاري انکارناپذير و چشمگیر زيرساخت
ست؛ دان« سالفیه»و هنري اعتقاد دارد، وي را بايد جزو پژوهشگران مکتب اروپاي شرقی 

مکتبی که در برابر مکتب فرانسوي ادبیات تطبیقی در دهة شصت قرن بیستم و در میان 
پردازان کشورهاي بلوك شرق )کشورهاي سوسیالیستی( مطرح شد. پژوهشگران نظريه

ن مکتب بر اين باورند که ادبیات، بازتاب مسائل اجتماعی است. به سخن ديگر، اي
رو، جوامعی که سازد. از اين هاي ادبی را میهاي اجتماعی، ادبیات و انواع جريانواقعیت
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اوضاع اجتماعی ـ سیاسی مشابهی داشته باشند، در انواع ادبی و هنري اين جوامع نیز 
ی يافت. در نگاه پژوهشگران اين مکتب، جامعه از يك هاي فراوانتوان شباهتمی

هاي اجتماعی و فرهنگی زيرساخت و يك روساخت تشکیل شده است؛ واقعیت
زيرساخت جامعه و ادبیات و هنر روساخت آن هستند. در اين رويکرد، ادبیات و جامعه 

د باشد، ننپیوند ناگسستنی دارند و به همین دلیل اگر شرايط اجتماعی در چند کشور هما
ها، شود که مقايسة برآيند اين شباهتاين شباهت اجتماعی سبب پیدايش انواع مشترك می

(. البته، وجه افتراق روش 22، ص. 2669الدين، گنجد )جمالدر وادي ادبیات تطبیقی می
نقدي مناصره با مکتب سالفیه در اين است که در اين مکتب، قومیت و توجه به فرد 

توجه به نژاد، زبان و قومیت، به عوامل و پژوهشگران اين مکتب، بیشود بررسی نمی
طور که در ادامه به آن اشاره همان -اجتماعی نظر دارند. اين در حالی است که مناصره 

 گراست.ناسیونالیستی با رويکرد قومیت -شود می
ر جدلي نظوالنقد الثقافي المقارن؛ ماثر مشهور مناصره که مبناي اين پژوهش نیز است، 

زالدين ع، کتابی تخصصی و پژوهشی در حوزة نقد فرهنگی تطبیقی است. تفکيکي
المناصره درپی گسترش مطالعات خود در زمینة ادبیات تطبیقی، از نقد فرهنگی بهره 

تألیف کرد تا دامنة بحث خود را از  2661جسته است. وي کتاب مذکور را در سال 
ی فرهنگیِ تطبیقی بکشاند. مناصره، براي اين کار، موضوعاتادبیات تطبیقی به سمت نقد 

هاي متعارض و همچنین مطالعات همچون متن و زيرساخت، تعدد زيرساخت
نوان که از عمناصره، همچنانپسااستعماري و امپريالیسم فرهنگی را بررسی کرده است. 

ا که در راستاي ر 52با رويکرد ساختارشکنانه 55آيد، نقد فرهنگی تطبیقیکتابش برمی
و از هم فروپاشیدن سلسلة پايگانی فرادستی و فرودستی انديشة  59مخالف متافیزيك غرب

هاي آثار و روش نقدي، زيرساخت همان منزلة روش برگزيده، و باغرب است، به
  هاي ادبی و هنري را بررسی کرده است.فعالیت

، 54شناسیجامعه مطالعاتدر ساية عنوان يك جريان روبنايی، بررسی ادبیات به
و  ، مطالعات فیلم و تلويزيون50شناسیهاي فرهنگ، نظريه51هاي ادبینظريه
، 58، موسیقی و ادبیات عامیانه57شناسی فرهنگیهاي عمومی، تاريخ هنر، انسانرسانه

ريالیسم زبان است ... امپبارز انديشه و شیوة تحلیلی اين روشنفکر و ناقد عرب ويژگی
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، ضلع بنیادي پژوهش مناصره و ازجمله مباحث کلیدي است که کتاب 15فرهنگی
 .(29، ص. 5917)نادري، مورد پژوهش بر محور آن نوشته شده است 

 . پیشینۀ پژوهش1ـ9
هاي در حوزة نقد فرهنگی در جهان عرب نخست بايد به دو کتاب ادوارد سعید با نام

گفتمان نقدي ادوارد ( اشاره کرد. 5177) 25یشناسشرقو  (5114) 26سمیاليامپر و فرهنگ
 سعید بر اين نکته تأکید دارد که 

هاي هايی است که با ظاهر متن و ويژگیمتن همیشه دربردارندة ايدئولوژي
 روح نیستند که تنها ابزار انتقالشناسی آن در تضاد است. متون، جامد و بیزيبايی

عنوان يك موجود منفعل نگاه کنیم و آن را يك معنا باشند، بلکه بايد به متون به
 (. 21-24/ص. 5، ج. 2664)سعید، محصول فرهنگی بدانیم 

طور تفصیلی، سهم فرهنگ و متون هاي فراوان، بهادوارد سعید ضمن برشمردن نمونه
ند کادبی و آثار هنري کالسیك اروپايی را در تقويت و تجهیز ماشین استعمار بازنمايی می

سويه، ايدئولوژيکی و نژادپرستانة نهفته در اين آثار، از گري يكاست که روايتو معتقد 
کرده هاي ديگر، امکان بقاي سلطة امپراتوري غرب را فراهم فرهنگ و مردم سرزمین

 22یعرب فرهنگ يهارساختيز در یخوانش ؛یفرهنگ نقدعبداهلل الغذامی در کتاب  است.
به بررسی معايب زيرساختی شخصیت شعري عرب پرداخته است. حفناوي  (2661)

 یگفرهن نقد ةينظر بر يدرآمدنويش الجزايري، نیز در کتاب بعلی، ناقد و نمايشنامه
 نظريةمعرفتی ) و ادبی هاينظريه و فرهنگی نقد بین ارتباط بررسی ( به2667) 29یقیتطب

آن سوي »وند در دو مقالة زينی. پردازدمی رمزي( شناسیانسان و فیمینیسم، پسااستعماري،
هاي معرفی و تحلیل ديدگاه»( و 5912« )ماهیت ادبیات تطبیقی از ديدگاه ناقدان عرب

( به بررسی ديدگاه 5914« )هاي بنیادين ادبیات تطبیقینقدي ادوارد سعید بر چالش
یسم فرهنگی ط به امپريالناقدانی پرداخته است که معتقدند ادبیات تطبیقی با مباحث مربو

 اروپا و اهداف سیاسی غرب در پیوند است. 
ريال فهاي نقدي مناصره، آثاري چند نوشته شده است. دربارة معرفی و بررسی ديدگاه

، ناقد و استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی و ادبیات تطبیقی دانشگاه امريکايی غزول
فلسطینیان و ادبیات تطبیقی؛ روحی الخالدي، ادوارد سعید، عزالدين  قاهره، در کتاب
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دو به ادوارد سعید و عزالدين مناصره و آراي متفاوت اين  24الخطیبالمناصره و حسام 
ويژه ادبیات تطبیقی و نقد فرهنگی تطبیقی اشاره ادبی و هنري، بههاي در حوزة پژوهش

را خواه از حیث زمانی و خواه از حیث دقت  الخالديروحی به نقل از مناصره، کند و می
کند. علمی و روشمند بودن، پیشواي پژوهشگران عرب در حوزة ادبیات تطبیقی قلمداد می

اصول و مبانی نقد فرهنگی از ديدگاه عزالدين رسالة دکتري روژين نادري با عنوان 
نة بررسی و نقد ( پژوهش مستقلی است که به زبان فارسی در زمی5917)المناصره 

هاي عزالدين مناصره در حوزة نقد فرهنگی صورت گرفته و مقالة حاضر نیز ديدگاه
هاي اين رساله است. در اين رساله، دستاوردهاي مناصره در حوزة نقد مستخرج از يافته

وزة پوشانی اين حفرهنگی، روش برگزيدة وي در تحلیل آن؛ يعنی نقد ساختارشکانه، هم
شناسی معاصر همچون هاي جامعهات تطبیقی، مکاتب نقد ادبی و نظريهادبی با ادبی

 و ... بررسی شده است.  فمینیسم، مارکسیسم

 معرفی و توصیف اثر. 1
 ای و ساختاری اثر. مشخصات شناسنامه9ـ1

 55صفحه و در  740با  2661در سال  لنقد الثقافي المقارن؛ منظور جدلي تفکيکياکتاب 
هاي کتاب عمان چاپ و روانة بازار شد. فصل« دار مجدالوي»انتشارات فصل، به ياري 

 اند از:عبارت
اثرپذيري متقابل فرادست و فرودست: تبادل فرهنگی: گرايش به جهانی »فصل اول: 

؛ مؤلف در اين فصل، دربارة جهانی شدن و تعامل فرهنگی 21«شدن و لذت وابستگی
عنوان فرادست و کشورهاي جهان سومی به عنوان کشورهايداري بهکشورهاي سرمايه

 گويد.فرودست و در حاشیه سخن می
؛ اين فصل دربارة امپريالیسم زبانی و اهداف 20«هااثرپذيري متقابل زبان»فصل دوم: 

 استعماري غرب در پس توسعه و ترويج زبان انگلیسی و فرانسوي است.
؛ اين فصل به مکاتب 27...«ا تعريف ادبیات تطبیقی: جهانی بدون مرز، ام»فصل سوم: 

هاي آن و ايدئولوژي اروپا ـ امريکايی در فرانسوي و امريکايی ادبیات تطبیقی و چالش
 پردازد.پس مکاتب نقد ادبی و ادبیات آنگلوفونی و فرانکوفونی می
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؛ در اين فصل از 28«ادبیات تطبیقی ... در نیمة دوم قرن بیستم»فصل چهارم: 
يار، رنه اتیامبل، رنه ولك و ات تطبیقی همچون وان تیگم، گیپژوهشگران عرصة ادبی

 ساير تطبیقگران سخن رفته است.
در اين فصل، نويسنده به تاريخچة ادبیات  21؛«ادبیات تطبیقی در آلمان»فصل پنجم: 

تطبیقی در آلمان و معرفی پژوهشگران و آثار موجود در اين حوزة نقدي اشاره کرده 
 است.

هاي دوگانة نظرية ادبی: متن ... و زيرساخت: زيرساخت وراي» فصل ششم:
؛ مناصره در اين فصل، به تعريف نقد فرهنگی، امپريالیسم فرهنگی و اخباري 96«مختلف

موجود است، جنگ سرد « سیا»لبنان با سازمان  الحوارو  شعرکه دربارة همکاري مجلة 
 است.پرداخته (، فمینیسم و پسافمینیسم، 5107 -5147فرهنگی )

؛ مؤلف در اين فصل از 95«تاريخچة ادبیات تطبیقی در کشورهاي عربی»فصل هفتم: 
پیشگامان ادبیات تطبیقی و تأثیر آثارشان در جهان عرب سخن گفته است؛ همچون، 

مقدمة ترجمة : سلیمان بستانی ،العرب تاريخ علم األدب عند االفرنج و: روحی الخالدي
یمی محمد غن و الکوميديا االلهية زانة بين رسالة الغفران والمو :قسطاکی الحمصی ،األلياذة

 .األدب المقارن: هالل

 «.دراسة ميدانية( 2661-5140) األدب المقارن في الجامعات العربية»فصل هشتم: 
هاي ؛ برخی از پژوهش92«هاي تطبیقی در حوزة نقد تطبیقیپژوهش» فصل نهم:

في رواية نر أثر ولیام فوک»، «)نجمة( لکاتب ياسين في روايةأثر ولیام فوکنر »تطبیقی همچون 
نیکوال »و  «توفیق الحکیم برناردشو وبین  ،بیجمالیون»، «)ما تبقى لکم( لغسان كنفاني

 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.« في البلدان العربيةفابتساروف 
نويسنده در اين ؛ 99«متن ... و ديگري: موشحات اندلس و شعر تروبادور» فصل دهم:

 هاي آن پرداخته است.دو گونة شعري و نمونهفصل به بررسی تاريخچة اين 
ها و ؛ مؤلف در اين فصل، دربارة نشست94«شبکة ادبیات تطبیقی»فصل يازدهم: 

هايی که در جهان عرب در حوزة ادبیات تطبیقی برگزار شده و مجالتی که در گردهمايی
اند يا باره دست به قلم بردههمچنین نويسندگانی که در اين اند واين حوزه فعالیت داشته

 اند، سخن گفته است.آثار غربی را به عربی برگردانده
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 . نظم منطقی و انسجام مطالب1ـ1

عملی  ، ترتیب مباحث نظري والنقد الثقافي المقارن؛ منظور جدلي تفکيکيمؤلف در کتاب 
رعايت نکرده است، زيرا وي پس از گذر را که جزو روند اصولی هر کار پژوهشی است 

فصل و بررسی نقد فرهنگی امپريالیسم زبانی و ادبیات، در فصل ششم به شرح  1از 
نظري روش نقدي برگزيده، يعنی نقد فرهنگی با رويکرد ساختارشکنانه، پرداخته است. 

قیق د سازي، با شرح و بیانکه شايسته بود در فصل آغازين کتاب، جهت زمینهدر حالی 
منطقی،  روندي در و کردمی ريزيبه خوبی پی را روش نقدي خويش، مقدمات موضوع

 شد.می مطلب صورت اصولی وارد اصلبه

 بندی مطالب. فقدان پاراگراف و دسته9ـ1
ي است که بندنويسنده و به دنبال آن خواننده، از طريق پاراگرافنکتة گفتنی ديگر آنکه 

 رهدر چیدمان  .کندنوشته را درك می هرريتمیك )آهنگین( بودن و پیوستگی مطالب 
پاراگراف، نويسنده انواعی از موضوعات مربوط به هم را با يکديگر جور و هماهنگ 

 آرام تواند آراماين کار، خواننده نیز می ةسازد. در نتیجها را از هم مجزا میو يا آنکند می
ام بندي اگر به معناي انسجموضوع آشنا شود. درنتیجه، پاراگراف هرهاي مختلف با جنبه

و  داراي سبك ادبی شناختیمفهوم زيبايی هرو متمايزسازي انبوهی از مطالب تلقی شود، 
(. اين در حالی است که مناصره در کتاب 41، ص. 5915پور، )فردوسی استي کارکرد

منظور بهبندي که هاي سخنان خود، از پاراگرافمورد پژوهش، در برخی از بخش
شود، خودداري کرده و اين امر سبب استفاده میدهی مطالب متن سازي و سازمانيکپارچه

گونه که نآبه آسانی درك نشود و  ،اشدشرايط متن بودن را نداشته ب ،هشده است که نوشت
ا مثابة جريانی فکري بمناصره در تعريف جنبش مارکسیسم به. بايد اثرگذار نباشد

زد، پرداموضوعات و مباحث نظري خاصی، به توضیح مفاهیم و اصطالحات مربوطه می
پايان  ،کجا آغاز تواند تشخیص دهدسختی میبهخواننده بندي، دلیل عدم پاراگرافاما به

توان به مباحث بورژوازي، همچنین، می نوشته است. و کجا تقسیمات فرعی
انگاري، فرهنگ مصرف و ... اشاره کرد که از مفاهیم کلیدي در ازخودبیگانگی، طلسم

بدون  دست واي يكروند، اما نويسنده اين مفاهیم را به گونهشمار مینظرية مارکسیسم به
 د.دهصورت بسیار مجمل و مبهم مورد بحث قرار می، بهبرش، در قالب جمالت پیاپی
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 . تحلیل و ارزیابی محتوایی اثر9
ا ها و آثار ادبی دارد و بنگاهی متفاوت و ايدئولوژيك به فعالیت، در اين کتاب مناصره

معرفی نقد فرهنگی تطبیقی، دريچة نوينی را به عرصة نقد ادبی ـ تطبیقی جهان عرب 
هاي نظري و تئوريك با رويکردي ضد امپريالیستی به بحثبیشتر گشايد. وي می
، موضوع «یقیتطب یاتادب»به جاي اصطالح  «تطبیقیفرهنگی نقد »او با اعتقاد به  پردازد.می

 یاتببیشتر به بحث اد ،امروزه»: معتقد استکند و را مطرح می)تبادل فرهنگی(  «مثاقفه»
و از  پردازندبه مفهوم امپريالیستی آن می ،جهانی شدن ادب و فرهنگة تطبیقی از زاوي

« ريزندگمی یات تطبیقیعنوان مباحث مقدماتی ادببه ،بحث مثاقفه و تبادل فرهنگ
(. گفتنی است مناصره ضمن آنکه میان نقد ادبی و نقد فرهنگی 17، ص. 2661)المناصره، 

خواند زارهايی میداند و ازجمله ابدو را مکمل يکديگر میمرزهايی قائل است، اما اين
اتی تحلیل نقد ادبی، ابزار حی»يابی به نقد فرهنگی تطبیقی ضروري هستند: که براي دست

متن است؛ خواه متن ادبی باشد و خواه فرهنگی. براي بررسی يك متن ابتدا بايد از نقد 
« افتگونه به نقد فرهنگی تطبیقی راه يادبی شروع و سپس از نقد فرهنگی بهره برد تا اين

 (.4، ص. 2651)المناصره، 
ها وقوع نوعی از ارتباط فرهنگ ةاز نظر او تغییر فرهنگی است که در نتیج «مثاقفه»

باط شود و معنی اتصال و ارت پذيرفتهممکن است با قوت  تبادل فرهنگی .شودحاصل می
ز را امرو مشکل ،با اظهار تأسف اماو انفتاح و تبادل مثبت فرهنگی را در برداشته باشد، 

 : داند که در تقلید وجود دارددر احساس لذتی می
 

[ زبان از غربهاي کورکورانة نخبگان عربمشکل، تنها تبعیت ]از فرهنگ و پژوهش
عنوان يك واقعیت عینی نیست، بلکه آنچه دردآور است، احساس لذت و خشنودي به
نمودن آن ]از آماج ها ]فرهیختگان[ از تقلید، دفاع از اين الگوبرداري و تبرئه آن

 (.44انتقادات از سوي مخالفان[ است )همان، ص. 
اي است که پساساختارگرايانی همچون میشل «هاي دوگانهتقابل» مناصرهمبناي کار 

ويژه ادبیات ادبیات به 91اند.فوکو، روالن بارت و ژاك دريدا در نقد ادبی بدان توجه داشته
 -محور )اروپا ـ امريکامحور( حاصل جريانی غرب -ايیتطبیقی در ديدگاه مناصره جريانی روبن

است. وي مکاتب مشهور ادبیات تطبیقی، يعنی مکتب فرانسوي و مکتب امريکايی را 
خواند که غربیان براي حفظ جايگاه امپراتوري خود و گسترش نظام سلطه ابزارهايی می
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توسعه همواره از نظر کشورهاي در حال »اند. از ديدگاه مناصره، کار بستهبر شرق به
یروي اي که نمانده هستند، و طبقهمانده هستند، لذا از حیث ادبی هم عقبتکنولوژي عقب

 همان، ص.)« مادي مسلط در جهان است در عین حال نیروي فکري مسلط نیز هست
هاي ادبی خود، چنین باوري را ترويج داده و و پژوهشگران غربی در خالل پژوهش (08

و  «بازنمايی»زمین، پديدة با تالش براي نهادينه کردن اين انديشه در اذهان ملت مشرق
 اند.وجود آوردهرا به« پذيريبازنمايی»

گر/ لطهپذيري، سهاي دوگانه؛ بازنمايی/ بازنمايیتقابل»معتقد است:  مناصره
ها، شکلی از بسط سلطه و هژمونی توسط غرب ها/ جهان سومیپذير؛ ابرقدرتسلطه

و موجب تزلزل حقیقت )برابري و يگانگی فرهنگی(  بخشدیمآن را تحقق  متناست که 
و « زيربنا»هاي وي در اين رويکرد، به انگاره(. 241، ص. 5917)نادري، « شودهم می

هاي عالیتف -داند که روبنانا را همان نظام اقتصادي و سیاسی میتکیه داشته و زيرب« روبنا»
 غربیان و»بدين معنا که گیرد. بر آن قرار می -فرهنگی مانند فلسفه، هنر، ادبیات 

سعی در القاي مفاهیم ايدئولوژيك طبقات حاکم را  90سازيقصد اسطورهبهگرايان غرب
 افع سیاسی و اقتصادي مسلط را که در خدمت من« حصر نهادي»نوعی  و دارند

 ، ص.2661 مناصره،ال)« اندوجود آوردهاروپا ـ آمريکا قرار گرفته، در آثار ادبی و هنري به
07). 

 افزايد: تألیف محمود امین العالم می 97مباحث فکريبا تکیه بر کتاب  مناصره

 پذيري، اتهام نیست، بلکه يك امر عینی است که در ساية کشورهايبازنمايی
ها در پیشبرد اهداف خود در گذر زمان تغییر يافته شکل گرفته است و ابزار آنتوسعه

 پذير، ازدست دادن خودکفايیيافته است ... اين پديده به رکود ملی کشورهاي سلطه
 گردد ... پیشرفت با وابستگی و در ساية تابعو وابستگی به ديگري ]غرب[ منجر می

، مگر با استقالل و خودکفايی و قطع رابطه با گرددبودن ]از غرب[ حاصل نمی
 (. 98دار جهانی )همان، ص. هاي سرمايهدولت

فرهیختگان جهان عرب زدگی مناصره در راستاي تحقق اهداف غرب، غرب ،همچنین
کورکورانه، بدون کم و زياد به ترجمة آثار غرب دست را مذمت کرده است؛ کسانی که 

 «یاس»که به سازمان جاسوسی  -الحوارو  شعريا با تشکیل مجالتی همچون مجلة  اندزده
بان، اند. وي معتقد است اديها ياري رساندهدر نشر افکار امپريالیستی به آن -متصل بود 
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هاي حکومتی هاي جاسوسی و سیاستاولین قربانیان نقشه ،هنرمنداننويسندگان و 
، داريسرمايه لیبرال ، اما مانند متفکرانبود «رهن براي هنر» اين نسل گرچه شعاراند. ابوده

. مناصره دربارة هاي امنیتی بلوك غرب آفريدندگذاريآثار خود را در چارچوب هدف
نیز چنین باوري داشت. اين دو مجلة عربی در لبنان  الحوارو  شعرعوامل اجرايی مجلة 

( و CIAسازمان جاسوسی امريکا )ها را به همکاري با شوند که مناصره آنمنتشر می
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 

 اند:هاي ادبی ـ فرهنگی، پنهان کردهرا در پس فعالیت
 

با شعار جدايی سیاست از ادبیات و فرهنگ پا به عرصة  الحوارو  شعرمجلة 
قصیدة »اما جز در يك مورد که همانا معرفی و ترويج  ،هاي هنري نهادندفعالیت

 ،اند. اين دو مجله آماج نقد منتقدان جهان عرب قرار گرفتنداست، موفق نبوده« النثر
هاي سیاسی. ناقدان، اين دو مجله را به البته نه از زاوية ادبی، بلکه از حیث گرايش

 مريکا دانسته و معتقد بودند که ايناتوطئه متهم و وابسته به سازمان آزادي فرهنگی 
 مريکا هستند و اهداف امپريالیستیادو مجله، سیاسی بوده و ابزار جنگ سرد فرهنگی 

 (.218، ص. 2661)المناصره،  اندهاي ادبی پنهان ساختهمريکا را در پس فعالیتا

 های عزالدین المناصره. ایرادات وارده بر کتاب و دیدگاه9ـ9
پس از تبیین آراي مناصره و ابعاد محتوايی نقد فرهنگی تطبیقی از ديدگاه وي در کتاب 

ها و شهيهايی از اندمورد پژوهش، با تکیه بر روش تحلیل محتواي کیفی، به نقد بخش
عة نیازهاي جام اباثر مورد پژوهش معطوف بودن  سخنان وي پرداخته شده است تا میزان

هاي علمی جديد، داشتن انسجام و سو و هماهنگ بودن محتواي آن با يافتهمخاطب، هم
ن صحت و سقم و مستدل بودآموزشی داشتن مفاهیم و  ةمفاهیم، جنب ةيکپارچگی در ارائ

 ها روشن شود.آن

 گویی و تعمیم. کلی9ـ9ـ9
ها ي آنگرايی و تأثیرپذيربه جريان غربمناصره به رويکرد دانشگاهیان و دانشوران نسبت

جهت با فرهنگ گويد و ايدئولوژي آنان را ايدئولوژي منقاد بودن و هماز غرب سخن می
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ی و فرهنگو ارج نهادن به تنوع « اقلیت»و ادبیات اروپا ـ امريکايی و مغاير با گفتمان 
 خواند:می« باور به تکثر فرهنگی»

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 

نند. کداد میاي به ادبیات و متن را تهمتی ناروا قلمکنند و انتساب چنین رابطهمی
 ظاهر[ به چنین امري قائل نیستند و منکر رابطة ايدئولوژي با سیاستاينان هر چند ]به

هستند، اما ايدئولوژي ديگري  -به طور خاص -و قلمرو متن ادبی - طور کلیبه -
و  سازيگیرند و با اسطورهکار می]ايدئولوژي مطیع بودن[ را در ارتباط با متن به

عنوان مريکايی[ بها ـ هاي مرکز ]اروپاثار ادبی و هنري قدرتقلمداد نمودن آ
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 

 (.97، ص. 2661)المناصره،  اندرا در پیش گرفته« اکثريت»
 

دانند که به جاي مباحث علمی، نگارندگان، کتاب مناصره را عمدتاً ايدئولوژيك می
سیاست را به حوزة ادبیات دانشگاهی وارد کرده است. وي اين مطلب را که برخی 

پذيرد، ولی تعمیم آن را به همة انديشمندان اند، میها، هدف امپريالیستی داشتهجريان
شناسی را همراه با گسترش داند. مناصره، گسترش شرقمیگرا ناروا نوانديش چپ

شناسی، تاريخ و داند و اعتقاد دارد که همراه با مطالعة زبان، انساناستعمار غربیان می
د که دهناي از دانش را تشکیل میزمین، شبکههاي گوناگون مشرقجغرافیا و تمامی جلوه

دهد و بعد از عبور از صافی دانش می شده نشانصورت تصفیهشرقی را به ذهن غربی به
ه شود. مناصرگرفته توسط قدرت، شناخته میو قدرت ذهن غربی، با ذهن شرقی شکل

اند، هکرد مطالعه جهان عرب دربارة تاکنون که غربیانی تمامي آرا، دربارة تکلف بدون
 کند:مناقشه می

 

سو و دادوستد فرهنگی میان شرق و غرب، رهاوردي جز سلطه و ايجاد انقیاد از يك
اطاعت و احساس خرسندي از اين تبعیت از سوي ديگر، نداشته است و در  پذيرش

ی شناسی ابتدا تالششناسی ابزاري جهت تحقق اين امر است. ... شرقاين میان، شرق
ه اي استعماري تبديل گشت که بفرهنگی جهت شناخت شرق بود و سپس به پديده

 (.50)همان، ص.  نگريستعنوان يك بازار ]جهت غارت و چپاول[ میشرق به
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شناسان و حتی ترين ايرادش اين است که تمام شرقنقد مناصره ايرادهايی دارد. مهم
انديشمندان نوگراي جهان عرب که به تأثیرپذيري از غرب، آثار ادبی و هنري خود را 

اند، به قصد چیرگی و سلطه بر شرق و ترويج فرهنگ و پیشبرد اهداف غرب نبوده آفريده
 گرايان غربی، شیفتة تمدن و فرهنگتوان گفت: برخی مانند سنتاست، بلکه حتی می

به تمدن اسالمی و شرقی آکنده از حیرت است، همچون ها نسبتاند و آثار آنشرق بوده
توان انکار کرد آثاري هیر خاورشناس انگلیسی. هر چند نمیاز مشا 98توماس واکر آرنولد

ان کند، اما آيا تمام اروپايیشناسی مناصره را تأيید میهم وجود دارد که گفتمان پساشرق
 کنند؟ خیر. انديشند و احساس میچنین می

ان، در النهرين، فلسطین و ايران باستشناسی در بینهاي باستاننکتة ديگر آنکه کاوش
ها ها و بعدها امريکايیطور کامل در انحصار اروپايیقرن نوزدهم و در اوايل قرن بیستم، به

ها را هاي دقیق آندار و در ظاهر عالمانة گزينشبود؛ هر چند طبیعت مغرضانه، جهت
که  45شناسیو ايران ،46، آشورشناسی91هاي مصرشناسینبايد ناديده انگاشت، اما رشته

 طور انحصاري دستاوردهايراث بشريت را به او بازگرداند، درواقع بهبخش بزرگی از می
 زمین.ها بود، نه مردمان مشرقها و امريکايیاروپايی

 نما(عرب )ناسیونالیست چپ. پان1ـ9ـ9
 هاي سیاسی ـ اجتماعی آثارنقد فرهنگی که نقد برگزيدة مناصره در بررسی زيرساخت

پوشانی دارد و مناصره خود در تعريف اين یسم همادبی ـ هنري است، با نظرية مارکس
ند و البته کشاخة نقدي به اين رابطه اشاره دارد و به تفصیل دربارة اين نظريه صحبت می

 داند:آن را نیز قربانی غرب می

مريکايی که ضد حزب سوسیالیست روسیه بود، ادبیات اروپاي ـ ا ايدئولوژي اروپا
گرا و قرار داده و آن را به ادبیاتی شکلشرقی و جماهیر شوروي را هدف 

ناسی شگرايان روس و ناقدان حلقة زبانمحور مبدل کرد. تا آنجا که شکلايدئولوژيك
 (.76)همان، ص.  کردندپراگ در راستاي اهداف امپريالیستی غرب حرکت می

بود و  صلحی پايدار و عادالنه با اسرائیلمناصره محمود درويش را که خواهان 
کرد و او را از داشتن ارتباط با برخی از هاي مارکسیستی داشت، سرزنش میيشگرا
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ين امر به ا« أنباء الشعر»داشت. همچنانکه در مصاحبه با خبرگزاري دوستانش بر حذر می
 اشاره دارد:

تر، زمانی که مرحوم محمود درويش در عمان ساکن بود، او را از دوستی با پیش
که از روي مصلحت با وي رفاقت داشتند، برحذر داشتم.  برخی از افراد يا کسانی

ا هعجیب آنکه با من موافق بود، اما گويا مجبور بود به اين دوستی تن دهد تا از آن
ها تغییر خواهد به وي آسیبی نرسد! درويش را متوجة اين امر ساختم که موضع آن

رياض »ر کرد و به تعبیر ها تغییگونه هم شد. پس از فوت درويش، رفتار آنکرد و اين
از جايگاه رفیع و مجد و شکوه درويش استفاده نموده و خود را باال کشیدند « نجیب

 (.2، ص. 2655)الصويري،  سبب منافع شخصی وانهادندو پیکر او را به

، هاي افراطیکرد و با گرايشدرويش از صلحی پايدار و عادالنه با اسرائیل دفاع می
گذاشت. آثار او خالف بود. به فرهنگ و ادب اسرائیل احترام میستیزي مشامل يهودي

ان زد و در میان يهوديشد. خود او به زبان عبري حرف میپیوسته در اسرائیل منتشر می
 (.5، ص. 5987شمار داشت )امینی نجفی، ، دوستان بیاسرائیل

ر داشت؛ در ومیهنی )اينترناسیونالیسم( بامحمود درويش سوسیالیستی بود که به تك
ستیز ستیزي دو مقولة جدا هستند. وي صهیونیسمستیزي و صهیونیسمباور درويش، يهودي

 اند. امثالستیزي کردهستیزي را جايگزين ستمها، يهوديعربکه پاناست، در حالی
ها هستند، درويش، خواهان برپايی يك کشور در جهان به نام کرة زمین براي همة انسان

ايی )ناسیونالیستی(، همچون مناصره خواهان ديوارکشی میان خود و ديگرانی گراما بوم
ا ب« الحوار المتمدن»سايت دانند. البته مقالة مناصره در وبها را خودي نمیاست که آن

، میان يهود و صهیونیسم تفاوت 5106شعر فلسطینی از اواسط دهة تأکید بر اين نکته که 
و دفاع از درويش در برابر منتقدانی همچون غالی ( 29، ص. 2658قائل شد )المناصره، 

نه گیرانة مناصره و تعديل افکار وي در اين زمیتواند بیانگر تغییر موضع سختشکري، می
صورة »اي با عنوان ( در مقاله2658/ 65/ 21) «الحوار المتمدن»سايت باشد. مناصره در وب

ه بررسی ب)تصوير يهود در شعر معاصر فلسطین( « اليهودي في الشعر الفلسطيني المعاصر
ابراهیم طوقان، فدوي طوقان، عبدالکريم »تصوير يهود در شعر برخی از شاعران همچون 

پردازد و به رويکرد  می...« کرمی، سمیح القاسم، محمود درويش، عزالدين المناصره و 
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دانند و کند. برخی يهود را مساوي با صهیونیسم میبه يهود اشاره میها نسبتمتفاوت آن
 اند:برخی میان اين دو تمايز قائل

م ... در شعر ابراهی هاي مختلفی را به خود ديده استتصوير يهود در شعر عربی، دوره
روند و در مضمون شعري، يهود شمار میطوقان، يهود و انگلیس دشمن مشترك به

برابر هستند. اين در حالی است که ابوسلمی و عبدالرحیم محمود از يهود  صهیونیسمو 
خوانیم، کنند. هنگامی که شعر ابوسلمی را میصهیونیسم هیچ تصويري ترسیم نمی

شود. يهود تقريباً وجود خارجی ندارد و تصويري از يهود در شعر او ديده نمی
ويا شناسد و گخالف صلح با اسرائیل است و اسرائیل را به رسمیت نمیابوسلمی م

بیند. در شعر عبدالرحیم محمود نیز ردي از تصوير يهود ديده اصالً آن را نمی
شود، انگار يهوديان اصالً وجود ندارند. ... قاسم، درويش و زياد میان يهوديان و نمی

ي برادر»ون درويش و زياد به شعار اند. سمیح القاسم، همچصهیونیسم تمايز قائل
نکتة پايانی مهم آن  باور دارد و خواهان آزادي و حقوق برابر است.« يهود ـ عرب

تصويري انسانی از  - خواه شعر انقالب و خواه مقاومت - است که شعر فلسطینی
يهود ارائه داده است، در حالی که شاهد تصويري غیرانسانی از فلسطینیان در شعر 

 (.22-5، صص. 2658)المناصره،  سم هستیمصهیونی

پیش از ادامة بحث دربارة درويش، با توجه به بند پايانی مناصره، پرسشی مطرح 
شود: آيا همة نويسندگان و شاعران اسرائیلی نگاهی غیرانسانی به فلسطینیان دارند؟ می

ام آن ذکر نگويی نويسنده و عدم نقدي که بر اين بخش از سخن مناصره وارد است، کلی
ها رببینانه از روابط عدسته از نويسندگان اسرائیلی است که در آثار خود تصويري واقع

. گراسمن که از وي با عنوان نويسندة 42اند؛ همچون ديويد گراسمنها ارائه دادهو اسرائیلی
 سرائیلطلب در اشود، منتقد اسرائیلی و از مخالفان سیاستمداران جنگدوست ياد میصلح

 44«جايزة جهانی من بوکر»، 2656در سال  49«جايزة صلح ناشران آلمان»است که برندة 
است  2658در حوزة ادبیات داستانی و جايزة ملی ادبیات اسرائیل در سال  2657در سال 

سبب انتقادات شديدش از ارتش اسرائیل ــ ازجمله در مقاالتش براي روزنامة و به
کار اخراج شد. تجلیل از نويسندگانی که در مسیر صلح  از 5188ــ در سال « هاآرتص»

د تواندارند و ترويج آثاري که حامل پیام صلح، برابري و عدالت است، میقدم برمی
 انداز روشنی در عرصة ادبیات و هنر جهت دستیابی به صلحی پايدار و عادالنه باشد.چشم
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ش درويشده است. هاي اسقاطحرفمتهم کردن درويش به همکاري با اسرائیل، تکرار 
 گرايراستهاي شديد سیاستمداران با مخالفت - از مرگش ها پسسال حتی -همواره 

 توان بر ادعاهايیهاي پیش میهاي سالبا مروري بر روزنامه .بوده است روهاسرائیل روب
به درويش و شاعران همتاي وي خط بطالن کشید. همچنان که اساس نسبتچنین بی

جنجال بر سر اشعار محمود درويش »گزارش میترا فرهمند، خبرگزار راديو فردا، با عنوان 
 دهد:هاي اسرائیلی را آشکارا نشان می، کژفهمی مناصره از تبلیغات سوء رسانه«در اسرائیل

اشعار محمود درويش ابراز خشم  ةراديويی دربار ةاز پخش برنام ،وزير دفاع اسرائیل
زندگی و  ةگفته است هر مطلبی دربار  41«گيمري ر»گ اسرائیل کرده و وزير فرهن

 ةبه نوشت هاي درسی مدارس اسرائیل حذف شود.درويش از کتاب محمودشعرهاي 
آموز اسرائیلی درمورد کسی که علیه اسرائیل نفس الزم نیست دانش «:هاآرتص»

نیز جمعه اول مرداد در  «هاآرتص» ةروزنام ... زد، چیزي بیاموزد.کشید و قلم میمی
سیاستمداران حاکم بر دولت « هادرويش و کوتوله»اساسی خود با عنوان  ةمقال

نامید و از محمود درويش « کنندگان صداي اهالی فرهنگ و هنرتساک»اسرائیل را 
رفتن ناديده گ» :نوشتو نام برد « عمیق»اشعاري  ةو سرايند« شاعري برجسته»عنوان به

ساکن  هايهاي اثرگذار بر آگاهی عربيش ناديده گرفتن واژههاي دروسروده
، 5911)فرهمند،  هاستدرصد از جمعیت اين کشور و فلسطینی 25اسرائیل، يعنی 

 (.2-5صص. 

خواهان  ،سیاستمداران دولتشد، چرا اگر درويش از سوي رژيم اسرائیل حمايت می
هستند؟ اگر اشعار درويش آموزشی در تمامی سطوح  هايحذف محمود درويش از درس

است؟  يواسرائیل خواهان سانسور اشعار در راستاي منافع فلسطینیان نیست، چرا دولت 
ين اکه  کندسبب رابطة دوستی با يهوديان سرزنش میمناصره، در حالی درويش را به

 به سخنرانی و بحث دعوتفلسطین بارها از سوي محافل ادبی و سیاسی آشنا، شاعر نام
 !شدمی

 . دو گزاره و دلیل نادرست دربارة امپریالیسم زبانی 9ـ9ـ9
 سوياناستعمار فرانمدعی است که ترويج و گسترش زبان انگلیسی میراث  ( مناصرهالف

گیرد که بايد با آن مخالفت کرد. اگر اين سخن درست باشد پس بايد با است و نتیجه می
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ت مخالف ...و  هامدارس نوين، دانشگاه ندانم فرانسويان و دستاوردهاي میراث ماندگار تمام
 :کرد

ها براي بقا و ماندگاري، نشر و يافتن متکلمان بیشتر و هژمونی و سلطه، با زبان
يکديگر در نزاع هستند ... و استعمار نو در گسترش زبان انگلیسی نقش مهمی ايفا 

الجزاير، زبان همچون زبان فرانسوي در برخی از کشورهاي عرب...  کرده است.
زيرا از پیامدهاي استعمار نظامی  ،رودشمار میبزرگی به مغرب، تونس و لبنان، مشکل

ها، از زبان استعمار به ابزاري جهت انتقال و شود، تا آنجا که در سرزمینتلقّی می
گونه موجبات تخريب و شناخت علوم و تکنولوژي مدرن تبديل شده است ]و اين

 عنوان زبان مادري را فراهم ساخته است[ن عربی بهبه حاشیه رانده شدن زبا
 (.02، 19، ص. 2661)المناصره، 

ثر از مناسبات أبلکه مت فرانسويان، ةثر از ارادأگسترش زبان انگلیسی نه مت از ديگر سو،
ويژه پس از جنگ جهانی اول است که نخست نفوذ بريتانیا و سپس نفوذ عصر استعمار به

ونی يافت. گواه بر اين ادعا همین بس که تا پیش از آن، زبان فز جهان عربريکا در ام
جاي خود را به  زبان فرانسه بود که تدريجاًبرخی کشورهاي عربی، خارجی رايج در 

و  باشد، گواه فِراست استعماروانگهی اگر ترويج زبان انگلیسی میراث  انگلیسی داد.
 را از عصر سنت به عصر عرب جهاناست که با گسترش اين زبان،  وراندانشتیزبینی 

ردمان با م استعمارگرانبار مظالم بار و خونحکايت غماز سوي ديگر،  مدرنیه پرتاب کرد.
آيا خصومت ورزيدن با دولت انگلیس را بايد با اما  بر کسی پوشیده نیست. عربی ديار

ه به کبا آن همه مظالمی  کاربردي انگلیسی پاسخ داد؟ـ  خصومت ورزيدن با زبان علمی
 رد؟زبان انگلیسی را ممنوع نک ،چرا هند در تنفر از انگلیس ،ها بر هند رفتدست انگلیسی

هند با زبان انگلیسی در کنار ديگر عوامل، اينك به جايی انجامیده که هند  محکمارتباط 
در ستیز با رود. آيا اگر هند به شمار می (IT) آي.تی صنعتيکی از کشورهاي پیشتاز در 

 ابد؟توانست به اين موفقیت چشمگیر دست ي، میکردبه زبان انگلیسی پشت می انگلیس،
 :استمدعی شده چنین مثال ذکر در سخنی کلی و بدون مناصره  (ب

 ها و فرهنگ گستران بر سرکوب هويت ملی و تزريق انديشههاي سلطهتالش
و مؤسسات مرتبط با توسعة زبانی است؛  هابنگاهاروپا ـ امريکايی به ياري 
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هايی همچون پذيرش و به رسمیت شناختن اسرائیل که مقولة اساسی و مهم انديشه
 (.02در مجموعه مباحث فرانکوفونی و امريکامآبی است )همان، ص. 

 ؛است و بدون ادله و شواهد شود اين سخن او کلیطور که مالحظه میهمان
ش زبان انگلیسی، افکاري، همچون به رسمیت شناختن اسرائیل آموزان از طريق آموززبان

هايی کدام مؤسسة آموزش زبانی چنین انديشهآيا اين مدعا صادق است؟  گیرند،را فرا می
المللی هاي بینکه خود زبان)فرانسه و اسپانیا  انندی ميآيا در کشورهارا ترويج داده است؟ 

ن سخن چنا مناصرهنه،  ؟ اگردعايی داشته باشندچنین اهیچ ديده شده که  (شوندتلقی می
 سستی را از کجا آورده است؟

 ها. نادیده گرفتن واقعیت4ـ9ـ9
شت توان بر آن انگهاي انديشة پسااستعماري مناصره که میضعفترين نقطهيکی از مهم

گذاشت، اين است که مؤلف براي دفاع از تفکر امپريالیسم فرهنگی خود، مجبور شده 
ستان، شناسی و امپريالیسم فرهنگی، تنها گفتمان انگلر اين نکته تأکید کند که شرقاست ب

ب، از اند و بدين ترتیفرانسه و امريکاست که سابقة امپريالیستی و استعماري داشته
پرداختن به روسیه و آلمان و ساير کشورهاي اروپايی که درمورد شرق مطالعات عمیق 

رد. گیها را ناديده میکند و آنماري نیز هستند، عبور میاند و فاقد سابقة استعداشته
سی به شناشناسی استعماري دانست نه شرقتوان پروژة مناصره را نقد شرقدرنتیجه می

 معناي عام آن.
حال  گويد،نکتة درخور توجة ديگر آنکه مناصره از نقد فرهنگی تطبیقی سخن می

ننده دربارة هندوستان، شرق آسیا و آسیاي پردازد. خواآنکه فقط به کشورهاي عربی می
يابد و اين عجیب است! چرا که مناصره مرکزي و حتی ترکیه و ايران اصالً چیزي نمی

انست پیدا توامپريالیسم فرهنگی، در هندوستان سند و مدرك بیشتري می اش،براي نظريه
کمیت انگلیس سال تحت حا 266کند تا جهان عرب. مگر نه اينکه هندوستان نزديك به 

بود؟ بالعکس، کشورهاي عربی به امپراتوري عثمانی تعلق داشتند و فقط چند دهه دچار 
 تأثیرات غربی ـ امپريالیستی بودند.

آيد، مناصره، هر چند در صدد واسازي تقابل دوگانة غربی برمی نکتة ديگر آن است که
زند که هدف اساسی متافیزيك غرب است. به عبارتی، سازي میولی خود دست به غیريت
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کتاب مناصره، آثار سلبی بسیاري بر وضعیت فرهنگی جهان عرب دارد و با تحريك آنان 
دف غرب تحقق بخشیده است. از گیري نژادپرستانه در برابر غرب، به همان هبه موضع

را به شود، چاي سیاسی هم تلقی میديگر سو، مؤلف در سخنان خود که به نحوي بیانیه
ها و ضعف مديريت جوامع عربی که به تداوم سلطة غرب بر خواريها، رانتکاستی

چون انقالب  ،کندغرب بر جهان حکوت میکند، اشاره ندارد؟ خاورمیانه کمك می
اجتماعی براي شکل  ةتوسع! يست سال پیش در غرب روي داد نه در شرقدو ،صنعتی

 وري انرژي،بهره شاخصِبر اساس چهار  دادن به امور اقتصادي، اجتماعی و روشنفکرانه
اطالعات در غرب رخ داده است نه  فناوري و نظامی ظرفیت اجتماعی، ـ سازمان سیاسی

 در شرق!

 . نتیجه4
آيد، نقد میبر النقد الثقافي المقارن؛ منظور جدلي تفکيکيمناصره همچنانکه از عنوان کتاب 

فرهنگی تطبیقی با رويکرد ساختارشکنانه را که در جهت مخالف متافیزيك غرب و ازهم 
ة روش منزلفروپاشیدن سلسلة پايگانی فرادستی و فرودستی انديشة غرب است، به

هاي مکاتب و آثار ادبی و هنري را بررسی نقدي، زيرساختروش  همان برگزيده و با
  کرده است.

هاي وي در اين کتاب، موضوعاتی همچون متن و زيرساخت، تعدد زيرساخت
متعارض و همچنین زبان، مکاتب نقد ادبی و ادبیات تطبیقی و ... را مورد بررسی قرار 

ات تطبیقی و آثار ادبی و هاي نقدي جديد، مکاتب ادبیزبان، روشداده است. مناصره 
و ضمن  دادهر بین و در غربال نقد فرهنگی قراهنري در غرب و جهان عرب را زير ذره

از زاوية امپريالیسم غرب بیان کرده است.  را هر کدام ها، معايبشرح مختصري از آن
د با رويکر ،شناسیاستعمارگري، امپريالیسم زبانی و شرق ی را دربارةمباحث عمیقمناصره 

طرح کرده و فرانسه، م استعمار بريتانیا هايپیامد يکی از عنوانبه، «فرادستی و فرودستی»
 است.

و  گرايیبه جريان غربهمچنین، مناصره به رويکرد دانشگاهیان و دانشوران نسبت
 گويد و ايدئولوژي آنان را ايدئولوژي انقیاد و ها از غرب سخن میتأثیرپذيري آن

به  و ارج نهادن« اقلیت»جهت با فرهنگ و ادبیات اروپا ـ امريکايی و مغاير با گفتمان هم
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گان اديبان و فرهیختمؤلف، برخی از خواند. می« باور به تکثر فرهنگی»تنوع فرهنگی و
زبان را به همکاري با امريکا و اسرائیل متهم ساخته و معتقد عربگراي کمونیستی راست
پوستة مدرنیته، ايدئولوژي سیاسی را که با فرهنگ و البته اهداف ها در زير آناست: 

ـ اسرائیلی وجیه دهد، تهاي فرهنگ و ادبیات را تشکیل میسوست و زيرساختهم امريکا 
 کنند.می

برخی از سخنان مناصره فاقد استدالل، استنتاج و ذکر شواهد است؛ ازجمله وي برخی 
سازد، بدون آنکه ادلة ي با دولت اسرائیل متهم میاز شاعران همچون درويش را به همکار

محوري و نگاهی سراسر گويی، تنگمحکمی در اثبات مدعاي خويش داشته باشد. کلی
 ايدئولوژيکی به ادبیات از نقدهايی است که بر مناصره وارد است.

 ها نوشتپی
1. cultural criticism 

2. literary theory 
3. rhetorical criticism 
4. traditional aesthetic 
5. philosophical analysis 
6. psychoanalytical 
7. anthropological 
8. sociological 
9. semiotics 

 فرهنگی تطبیقی از منظرگاه گفتمان ساختارشکنانه نقد. 56

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 

 . الثقافة واألمبريالية.01

 . اإلستشراق.00
 .ةية العربيالنقد الثقافي: قراءة في األنساق الثقاف. 00

 .مدخل في نظرية النقد الثفافي المقارن.. 02
 .المناصرة، حسام الخطيبواألدب المقارن: روحي الخالدي، إدوارد سعيد، عزالدين  الفلسطينيون. 02

 التلذذ بالتبعية و تفاعل المراكز واألطراف: المثاقفة: االحساس بالعالم .05

 التفاعل المتبادل بين اللغات. 06

http://pajoohe.ir/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-Cultural-Imperialism__a-42389.aspx
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 لکن ... بيان األدب المقارن: عالم بال حدود و. 07
 األدب المقارن.. في النصف الثاني من القرن العشرين .08

 النقد المقارن في ألمانيا. 09

 .. والسياق: تعددية األنساق المتعارضة. ما بعد نظرية األدب: النص. 21
 بدايات األدب المقارن في البلدان العربية .20

 تطبيقات في النقد المقارن. 20

 ... واآلخر: الموشحات األندلسية وشعر الطروبادور النص .22

 وثائق األدب المقارن. 22
وجود کند و سبب بهآيد، به نفع طبقة باال عمل میوجود میکه در جامعة طبقاتی به ايها ايدئولوژي. به عقیدة آن91

غالب  تمدن ی نیزفرهنگ طةیدر حسیاست و قدرت در آن محور است و  شود کهاي میقطبیجهان تكآمدن 
داري حاکم سرمايه؛ يعنی در اين جهان، ايدئولوژي و فرهنگ، ابزاري در خدمت نظام ديآیمشمار و برتر به

جهانی کمك  هايقدرت جمعی به ارتباط وسائل و زمینة آثار هنري، رسانه در خصوصاً تکنولوژي رشد است و
 چونبی تابع مردم را هايکنند و توده تثبیت هنر و قالب فرهنگ در را خود اعتقادات و افکار بتوانند کند تامی

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

36. mythologizing 

 قضايا فکرية. 97

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 

 
 منابع

 مرکز بازشناسی اسالم و ايران: تهران .مشیرزاده ة ح.ترجم. نقد فرهنگی (.5971آ. )آسابرگر، 
 . )انتشارات باز(

 .الجزائر: منشورات اإلختالف .ة النقد الثقافي المقارنيمدخل في نظر .(2667) ح.بعلی، 
 س. ترجمة .فارسی و عربی ادبیات در تطبیقی پژوهشی تطبیقی؛ ادبیات (.2669) س. م. الدين،جمال

 شیراز. دانشگاه شیراز: (.5981) کیانی ح. و پورحسام

هاي ادبیات پژوهش(. آن سوي ماهیّت ادبیّات تطبیقی از ديدگاه ناقدان عرب. 5919وند، ت. )زينی
 .20 -5، 2، تطبیقی

هاي بنیادين ادبیات هاي نقدي ادوارد سعید بر چالش(. معرفی و تحلیل ديدگاه5914وند، ت. )زينی
 .76 -47، 2، هاي ادبیات تطبیقیپژوهشتطبیقی. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Miri_Regev
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 (. بیروت ـ لبنان: دار اآلداب.2654ديب ). ترجمة ك. ابوالثقافة واالمبريالية(. 5114) سعید، ا.

مؤسسة روت: یب .(5111) بيابود ك. ةترجم .المعرفة، السلطة، اإلنشاءاإلستشراق:  .(5177سعید، ا. )
 ة.ياألبحاث العرب

 روت: داراآلداب.یب (.2667) بيد ث. ةترجم .تأمالت حول المنفي(. 2664) ا.، سعید

واألدب المقارن: روحي الخالدي، إدوارد سعيد، عزالدين المناصرة،  الفلسطينيون(. 2666)غزول، ف. 
 .الصايل . عمّان:حسام الخطيب

 . دمشق: دارالفکر.نقد ثقافي أم نقد ادبي(؛ 2664الغذامی، ع.، و عبدالنبی، ا. )

 .ضاءیروت: الدار البیب .ةية العربيالنقد الثقافي: قراءة في األنساق الثقاف .(2661) الغذامی، ع.
 پژوهش و. دانشجويانبندي متن علمی بر درك مطلب اثربخشی پاراگراف (.5915) ، ع.پورفردوسی

 .11 -40، 20، نگارش کتب دانشگاهی

 والنشر. للدراسة العربية المؤسسة :. بیروتاسطوري شعر إلي يومي تحوّل (.5178ف. ) محیدلی،
 . عمان: دارالکرمل.المثاقفة و النقد المقارن(. 5188المناصره، ع. )

 . عمان/ اردن: دارمجدالوي.النقد الثقافي المقارن؛ منظور جدلي تفکيکي(. 2661المناصره، ع. )

رسالة مقطع دکتري  مبادي نقد فرهنگی از ديدگاه عزالدين المناصره.اصول و (. 5917نادري، ر. )
 رشتة زبان و ادبیات عرب. دانشکدة ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه رازي کرمانشاه.

 . ديدهمحمود درويش؛ نداي پايداري ملتی رنج(. 5987) ع. ،امینی نجفی
http://www.bbc.com/persian/arts/story/2008/08/printable. 

 : وكالة أنباء الشعر. الشاعر الفلسطيني الکبير عز الدين المناصرة(. 2655الصويري، ا. )
http://www.alapn.com/ar/news.php?cat=3&id=53123. 

راديو . فرهنگ و هنر جهان .جنجال بر سر اشعار محمود درويش در اسرائیل(. 5911فرهمند، م. )
 :فردا

https://www.radiofarda.com/author/1002.html. 

 راق.الموصل، ع . رسالة مقطع دکتری. دانشگاهبنية القصيدة في شعر المناصرة (.2661) يفیصل القصیر

 :موقع الحوار المتمدن. صورة اليهودي في الشعر الفلسطيني المعاصر(. 2658المناصره، ع. )
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