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Abstract
The term “ ”تضخیم األناin Arabic is closely related to the concept of narcissism and a sense
of self-importance; because putting too much importance in one’s self will lead to
narcissism in its highest stages. This article attempts to investigate and analyze this issue
as well as decentralism and cultural antagonism on the one hand and centralism and
nationalism on the other, which is discussed by writers and critics in Arabic literature as
a contradictory action. This article will therefore investigate the challenge this issue is
causing. This article will show that the actions of some Arab critics and writers have led
to the loss of the spirit of moderation and cultural connection, resulting in othering and
the emergence of hegemonic discourse. In such works, the discourse is based on a
central signifier, which is narcissism. Therefore, an attempt has been made to show the
methods of othering and sense of self-importance by Arab writers and critics. In this
study, an attempt has been made to prove, according to the critical discourse analysis
approach of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, that othering and marginalizing the
other will eventually become a chronic disease, which will result in a crisis-afflicted and
perplexed generation which is stuck between their past and present.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

پُرسازی ذات ،تحقیقي در پدیده آنتاگونیسم و گفتمان
غیریتسازی فرهنگي در پژوهشهای تطبیقي عربي میان ادبیات
فارسي و عربي



مجید بیاتی

دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

چکیده
برجستهسازي و یا پُرسازي رات و خودمرکزبيني که در زبان عربي با اصطالو تضخيم األنا ناميده ميشود با
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دانشیار ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

مفهوم خودبرتربيني و شيفتگي ارتباط تناتنگي دارد؛ زیرا پرسازي رات در باالترین مراحل منجر به
خودشيفتگي خواهد شد .این مااله ميخواهد به بررسي و تحليل این مسأله و نيز محوریتگریزي و ستيهندگي
فرهنگي از یک سو و از سوي دیگر به محوریتگرایي و ناسيونالسيم توسط ادیبان و ناقدان در ادبيات عربي

تاریخ پذیرش0722/20/02 :

رویکرد تحليل گفتمان انتاادي ارنستو الکالئو و شانتال موفه ا بات شود که غيریتسازي و به حاشيه راندن
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به عنوان اقدامي متناقض پرداخته و چالشي را که این مسأله ایجاد ميکند ،بررسي کند .در این مااله مشخص
خواهد شد که اقدامات برخي ناقدان و نویسندگان عرب موجب از بين رفتن روو ميانهروي و ارتباط فرهنگي
و در نتيجه غيریتسازي و رخ دادن گفتمان هژمونيک شده است .گفتمان در چنين آ اري بر محور یک دال
مرکزي که همان خودبرتر بيني است ،قرار دارد .از همين رو کوشش شده است تا رو هاي غيریتسازي و
برجسته کردن رات توسط ادبيان و ناقدان عرب نشان داده شود .در این تحايق تال شده است تا با توجه به
دیگري سرانجام تبدیل به یک بيماري مزمن خواهد شد که فرجام آن پدید آمدن نسلي بحران زده و سرگشته
در ميان گرشته و اکنون خویش است.

کلیدواژهها :برجساااتهساااازی ،آنتاگونیسااام ،الکالئو وموفه ،تحلیل گفتمان ،ادبیات تطبیقی،
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مقدمه
در این مااله به یکي از مسائل مهم در پژوهشهاي تطبياي ميان ادبيات فارسي و عربي
پرداخته شده است .در آ ار برخي ناقدان و ادباي عرب مسأله پرسازي رات 6و یا
برجستهسازي آن که در زبان عربي با اصطالو تضخیم األنا و یا األنا المتضخمة از آن یاد
ميشود ،قابل مشاهده است .از همين رو ،کوشش شده است تا با استفاده از رویکرد تحليل
گفتمان انتاادي مسأله «غيریتسازي و برجستهسازي رات» و یا جدال ميان من و دیگري
بررسي شود .بروز چنين پدیدهاي در پژوهشهاي تطبياي ميان ادبيات فارسي و عربي ،موجب
هژمونيک شدن گفتمان در ادبيات تطبياي توسط تطبيقگران عرب شده است .در ادامه این
مااله شاخصهها و تعریف گفتمان هژمونيک بيان خواهد شد ،اما قبل از پرداختن به مباني
مطرو شده در این مااله باید به یکي از اهداف ادبيات تطبياي اشاره کرد که به ویژه در بدو
ظهور به دنبال محاق ساختن آن بوده است.
ادبيات تطبياي به ویژه در گرایش سنتي آن همواره کوشيده است تا چگونگي رابطه
ميان ادبيات هاي مختلف و ميزان تأ ير و تأ ر ميان آن ها را بازگو کند .ميتوان در تعریف
ادبيات تطبياي براساس نگاه سنتي که نمود آشکار آن در نظریة فرانسه است ،چنين گفت:
« ادبيات تطبياي تاریخ روابط ادبي ميان کشورها است .پژوهشگر تطبياي کار خود را از
این ناطه آ غاز کرده و روي مرزهاي زباني و یا ملي ميایستد تا نظارهگر دادوستد
موضوعات ،اندیشهها ،کتاب ها و احساسات ميان دو ادبيات و یا حتي چندین ادبيات باشد»
(گيیار .)6633 ،2ژان ماري کاره 8نيز در توضيح مفهوم ادبيات تطبياي در مادمه کتاب
گي یار با عنوان ادبيات تطبياي ميگوید« :ادبيات تطبياي شاخهاي از تاریخ ادبيات است
که به مطالعه پيوندهاي فکري بين المللي و روابط موجود در ميان بایرون 5و پوشکين 9و
گوته ،1کارالیل 7و ...مي پردازد؛ به عبارت دیگر ،ادبيات تطبياي به بررسي پيوندهاي
مختلف در بين آ ار ادبي جهان و کشف منابع خارجي آن آ ار اهتمام ميورزد» (صالحبک
1. Agenda-settin.
2. Guyard, M.F.
3. Carre, G.m.
4. Byron, G.G.
5. Pushkin, A.
6. Goethe, J.
7. Carlyle, T.
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و نظري منظم .) 6837 ،در ادامه درخواهيم یافت که هژمونيک شدن گفتمان در ادبيات
تطبياي ميان فارسي و عربي توسط ناقدان و تطبيق گران عرب ،موجب تغيير و حتي مسخ
روو و فلسفه ادبيات تطبياي شده است .از همين رو و با در نظر گرفتن اهداف و پيامدهاي
ادبيات تطبياي تال کرده ایم تا گفتمان تطبيق گرها و پژوهشگران در ادبيات عربي را
بررسي کنيم.
بدون شک ادبيات به ویژه از نوع غني و پربار و تمدنساز آن در محدوده مرزها قرار
نميگيرد ،بلکه جریانهاي ادبي و فکري مرزها را درنوردیده و کشورها را یکي پا از
دیگري پشت سر ميگرارد .نفور ادبيات مختلف و درنوردیدن مرزهاي جهاني سبب ميشود
تا فرهنگهاي مختلف در این دادوستد فرهنگي و فکري از غناي بيشتري برخوردار شوند.
دمرا  6درباره فرامرزي بودن ادبيات این چنين ميگوید« :ا ر ادبي جهاني ،این توانایي
منحصربهفرد و اس تثنایي را دارد تا فراتر از مرزهاي فرهنگ خود برود که آن را توليد کرده
است» ( .)Damrosch,2009از این رو« ،پژوهشهاي تطبياي به روابطي که ميان ادبيات
یک ملت با ادبيات ملي دیگر سرزمينها وجود دارد ،توجه نشان داده و به بررسي ادبيات
در خارج از مرزهاي خویش ميپردازد و همچنين روابط ميان ادبا ،نویسندگان و شاعراني
که در آ ار ادبي خود داراي وجه تشابه هستند در کانون توجه ادبيات تطبياي قرار
ميگيرند» (طحان . )6672 ،بنابراین ،یکي از پيامدهاي مطالعات تطبياي ،ترویج صلح و
دوستي به ویژه در ميان ملت هایي است که ادبيات آنها با یکدیگر وابستگي و دادوستدهاي
بسياري داشته و نوعي بينش جهان وطني 2را در ميان اقوامي که فرهنگ و ادبيات مشابه
دارند ،ایجاد خواهد کرد تا از رهگرر این نوع بينش به توان مشکالت دست و پا گير این
جوامع را حل کرد .در باب ویژگي نظریة و یا مکتب جهان ميهني باید گفت که «مکتب
جهان وطني ،مبتني بر این اصل است که همه مردم جهان باید خود را هموطن یکدیگر
بدانند» (پورشبانان.)6862 ،
حال اگر به این مسأله توجه داشته باشيم که چنانچه بينش جهانميهني به سمت اندیشه
ستيهندگي ،8برجستهسازي قوميتي و راتي ،بينش افراطي و ایجاد گفتمان سلطه و غلبه پيش
برود ،این پيامد و دستاورد مطالعات تطبياي؛ یعني ایجاد رابطه و حا نزدیکي را در معرض
1. Damrosch, D.
2. Cosmopolitanism
3. Antagonism
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خطر قرار خواهد داد .باید ارعان داشت که ا بات رابطه ميان فرهنگها و ملتهاي مختلف
ميتواند همانند تيغ دو لبهاي عمل کند که خارج از وظيفه راتي ادبيات تطبياي قرار ميگيرد.
این ا بات رابطه ميتواند در خدمت بازپروري سلطه و غلبه یک فرهنگ بر فرهنگهاي
مغلوب و ایجاد گفتمان غيریتسازي و ضدیت باشد که هدفي جز محو ماهيت آنان را در
سر نميپروراند که این ماموریت را پرسازي رات و در شکل بسيار افراطي آن فرهنگ
خودشيفتگي و خودبرتر بيني ایفا خواهد کرد .بنابراین ،در این رهگرر ،مسألهاي تا حدودي
ناخوشایند با عنوان «پرسازي رات» یا همان برجستهسازي در ادبيات تطبياي ميان فارسي و
عربي آشکار ميشود که ارتباط تنگاتنگي با خودبرتربيني و خودشيفتگي دارد که بدان
نارسيسيم 6گویند.
یکي از ویژگيهاي پرسازي رات ،انحراف در شخصيت ،بروز رفتارهاي اغراقآميز،
غرور و خودپسندي ،فخر و افتخار به خود است که به شکل بيمارگونه ظهور ميکند .هرگونه
انحراف در رات سبب ایجاد مشکل در شناختن خود و رسيدن به اهداف مطلوب ميشود و
سرانجام هم ميتواند موجب نزاعهاي مختلف و خارج از توان و طاقتفرسا شود .پرسازي
رات یکي از نتایج تندروي ،افراط و به حاشيه راندن دیگران و ایجاد حا تخاصم و تنافر
خواهد بود .در پرسازي رات ،فرد آنچنان در افراط غوطهور ميشود که خود را محور همه
چيز دیده و هرچيز دیگري غير از خود را نميپریرد و یا اینکه ارز آن را ناچيز ميداند.
پرسازي رات و به حاشيه راندن دیگران ميتواند تا جایي پيش برود که تبدیل به گونهاي از
تادیا رات شود .رکر این نکته هم الزم است که رات در این مااله دقياا مترادف با «من»
انسان است .همچنين باید تأکيد کرد که «اهميت ناشي که من انسان برعهده دارد ،عموما در
به عهده گرفتن نظارت بر منافر حرکت او جلوه پيدا ميکند و رات انسان در تعامل با دیگري
همانند سوارکاري عمل خواهد کرد که تال ميکند بر قدرت بسيار باالي اسب چيره شود.
اما تفاوتي که در ميان دو حالت وجود دارد این است که سوارکار تال ميکند این کار را
با توان شخصي خود انجام دهد ،اما انسان تال ميکند به نيروهایي دیگر استمداد بجوید
که آن را از دیگر منابع جستوجو ميکند» (فروید.)6632 ،2

1. Narcissism
2. Freud, S.
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در باب شيوع این پدیده باید اظهار داشت که پرسازي رات یا برجستهسازي آن ،بدون
تأ يرپریري از اوضاع اجتماعي ،اقتصادي و فره نگي شکل نخواهد و درست زماني شاهد
اینگونه تال ها براي ا بات خودِ برتر هستيم که جامعه عرب از نظر فرهنگي ،اجتماعي و
سياسي شاهد تحوالت بنيادین است .بنابراین ،این مااله تال خواهد کرد تا با استفاده از
انگاره هاي رهني تحليل گفتمان انتاادي الکالئو 6و موفه 2و با تکيه بر بخش نظریة اجتماعي
این گفتمان به مسأله پرسازي رات و آ ار آن در به حاشيه راندن دیگر فرهنگها توجه
نشان دهد.

 .9سوالهای پژوهش
 چه ایماژهاي رهني و خود انگارههاي رواني منجر به ایجاد «من برتر» و به حاشيه راندندیگران و ایجاد گفتمان هژمونيک و گفتمان غيریتسازي ميشود؟
 چه مولفههایي در بينش جهانميهني موجب پدید آمدن شبکهاي از روابط ميشود کهفرجام آن تحرک و پویایي فرهنگي خواهد شد؟

 .6فرضیهها
 گریز از گرشته ،هراس داشتن از تکرار تاریخ ،به رسميت نشناختن رشد و بالندگي فرهنگمغلوب و نيز تال براي محوریت گریزي و یافتن یک امر براي نشان دادن من برتر -هر
چند که آن مسأله توهمي بيش نباشد -یافتن یک هویت جدید و در کنار آن حفظ گفتمان
هژموني با هدف ادامه یافتن نفور و تسلط بر دیگران و استمرار یافتن قدرت ،موجب ميشود
تا پرسازي رات و گفتمان غيریتسازي اوج بگيرد.
 از آنجایي که اندیشه جهانميهني (نه به معناي جهاني شدن و محو دیگر فرهنگها وملتها) با احساسات ميهن پرستانه افراطي مخالف است؛ از این رو ،ميتوان از ویژگي این
بينش براي برداشتن مرزهاي محکمي سود برد که موجب اختالف و افراط در برخورد با
فرهنگ و گفتمان ماابل ميشود.

1. Laclau, E.
2. Mouffe, CH.
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 .3پیشینة پژوهش
پيشينة بحث در این زمينه را باید به دو قسمت تاسيم کرد؛ نخست پژوهشهایي که درباره
نظریة گفتمان الکالئو و موفه نوشته شده و به شرو این نظریة پرداخته است که در ادامه به
آنها پرداخته ميشود.
جایگاه مفاهيم دوسوسوري -لکاني در نظریة الکالو و موفه در باب گفتمان () 6866
نوشته جهانگيري؛ در این مااله نویسنده تال کرده است که ارتباط نظریة گفتمان الکالئو
و موفه با نظریة زبانشناسي فردینان دوسوسور 6و روانشناختي لکان 2را نشان دهد .این مااله
به این نتيجه رسيده است که الکالئو و موفه با بهرهگيري از مفهوم زبانشناسي دوسوسور و
آنچه لکان «ناطه کاپيتون» 8مينامد بر جزئي بودن بات معنا دست پيدا کردهاند ،اما مفهوم
پردازيهاي الکالئو و موفه از کار دوسوسور متمایز ميشود.
تحليل گفتماني؛ روشي براي تحليل بازتاب اناالبها ( ) 6865نوشته کشاورز شکري؛
در این مااله تال شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که از منظر تحليل گفتمان
الکالئو و موفه ،قابليت و نحوه بازتاب یافتن یک گفتمان اناالبي همچون اناالب اسالمي
ایران به چه عواملي وابسته است .در این مااله تعدادي از مفاهيم مطرو شده در نظریة الکالئو
و شانتال موفه مطرو و در زمينه موضوع مورد نظر بررسي ميشوند.
بازگشت امر سياسي از دیدگاه شانتال موفه و ارنستو الکالئو ( ) 6869نوشته آقاحسيني؛
در این مااله تال شده است تا مفهوم امر سياسي از دیدگاه موفه و الکالئو بيان شود.
نویسنده تال کرده است تا در این مااله با پرداختن به این مفهوم و بسط معناي آن
استداللهاي این دو شخص را براي پریر دیگري در گفتمان ليبرال دموکراسي مورد توجه
قرار دهد.
بررسي تطبياي کاربست پارادایم جهاني شدن فرهنگ و جهانبيني دیني بر ساماندهي
زندگي بشریت با تأکيد بر معارف رضوي ( ) 6869نوشته امامجمعهزاده؛ در این مااله سعي
شده است که به مسأله جهاني شدن و مشکالت ناشي از آن پرداخته شود .در این مااله نيز
برخي مفاهيم نظریة معنایي الکالئو و موفه بيان شده است که تنها جنبه نظري دارند.

1. de Saussure, F.
2. Lacan, J.
3. point de capiton
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گفتمان شناسي انتاادي ( ) 6861نوشته کریمي فيروزجائي؛ در این کتاب نویسنده به
بررسي نظریةهاي مطرو در تحليل گفتمان انتاادي از جمله نظریات فوکو ،6فرکالف ،2ون
دایک 8و ...پرداخته است .این کتاب همچنين به بررسي نظریة الکالئو و موفه در دو بخش
معنایي و اجتماعي پرداخته و مفاهيم آن را توضيح داده است.
دوم پژوهشهایي که در عرصه ادبيات با استفاده از این نظریة؛ یعني نظریة غيریتسازي
نوشته شده است که در ادامه به آنها پرداخته ميشود.
تبيين انگيزههاي برجستهسازي ،به حاشيهراني و غيریتسازي در رباعيات خيام براساس
تحليل انتاادي گفتمان ( ) 6861نوشته عاليپور؛ نویسنده در این مااله تال کرده است
که با نشان دادن این عوامل در رباعيات خيام به تبيين انگيزههاي غيریتسازي و برجستهسازي
پرداخته و نشان دهد که چرا خيام به دنبال قطبيتسازي بوده است.
غيریتسازي خاکستري در شاهنامه فردوسي براساس نظریة گفتمان الکالئو و موفه
( ) 6867نوشته اميدي؛ در این مااله نویسنده تال کرده است تا فرآینده غيریتسازي در
شاهنامه و هویت بخشي به ایرانيان را بررسي کند.

 .0آنتاگونیسم 0و غیریتسازی فرهنگي براساس نظریة گفتماني الکالئو و موفه
«ارنستو الکالئو و شانتال موفه در ماام دو فيلسوف و اندیشمند سياسي برجسته طي دههها
کوشيدهاند تا با بهره جستن از ميراث غني فالسفهاي نظير مارتين هایدگر ،9ژاک دریدا،1
لوئي آلتوسر 7و ميشل فوکو و استفاده از نظریة روانکاوي ژاک لکان و آراي زبانشناس
برجسته فردینان دوسوسور ،به نظریةپردازي در باب گفتمان پرداخته ،چارچوبي منسجم را
براي تحليل آن مهيا کنند» (جهانگيري .)6866 ،در باب چگونگي رو تحليل الکالئو و
موفه باید اظهار داشت که «رویکرد گفتمان الکالئو و موفه ،معنا ،سياست و اجتماع را با هم
ترکيب ميکند و یک جا به تحليل آنها ميپردازد» (کریمي فيروزجائي.)6861 ،

1. Foucault, M.
2. Fairclough, N.
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5. Heidegger, M.
6. Derrida, J.
7. Althusser, A.
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رویکرد الکالئو و موفه از دو «نظریة معنایي تحليل گفتمان و نظریة اجتماعي تحليل
گفتمان» تشکيل ميشود .در بخش نخست مهمترین مفاهيمي که الکالئو و موفه براي بيان
نظریة خود از آنها استفاده کردهاند ،عبارتند از :هژموني ،گفتمان ،مفصلبندي ،نشانه
مرکزي ،زنجيره هم ارزي و تفاوت ،بي قراري و تزلزل ،قابليت دسترسي ،دالهاي خالي،
قابليت اعتبار ،اسطوره ،آنتاگونيسم وآگونيسم 6و ...و در بخش دوم مهمترین مفاهيم مطرو
شده ،عبارتند از :شناسایي فضاي تخاصم و فرآیند غيریتسازي ميان گفتمانها ،زمانمند و
مکانمند بودن گفتمانها ،تحوالت اجتماعي سياسي محصول منازعات معنایي ،ارتباط
کردارهاي اجتماعي با تحليل معنا و متن.

 .5تحقیقي در چند مفهوم گفتمان الکالئو و موفه و پدیدارشناسي آن در ادبیات
عربي
 .9-5هویت ،قدرت
در اندیشه الکالئو و موفه هویتسازي و شکلگيري حايات ميسر نخواهد شد مگر آنکه
«روشنفکران با تدبير ،راهبردهاي حرف و طرد از یکسو و جرب و هضم هویتها از سوي
دیگر اقدام به توليد گفتمان کنند» (آقاحسيني .)6869 ،چنين فعاليتهایي در ادبيات عربي
پا از درآميختگي فرهنگ اسالمي و عربي با دیگر ملتها با هدف تثبيت گفتمان و
هویتسازي انجام شده است .این هویتسازي و ایجاد مفصلبنديهاي جدید از طریق
زنجيره همارزي ایجاد ميشود .براساس زنجيره همارزي ،تفاوتهاي یک مردم نادیده
2
انگاشته ميشوند و همگان با یکدیگر همارز و یکسان هستند .هژموني از دیدگاه گرامشي
ناشي از قدرت اقناع طباات محکوم توسط طباه حاکم و در راستاي منافع آنهاست« .الکالئو
و موفه هژموني را عامتر ميبينند و به این معنا ميشود که کدام نيروي سياسي درباره
شکلهاي مسلط رفتاري در جامعه تصميم خواهد گرفت» (فيروزجائي.)6861 ،
از این رو ،هژمونيک شدن گفتمان با هدف تثبيت هویت جدید انجام شده و «گفتمانها
اساساً در ضدیت و تفاوت با یکدیگر شکل ميگيرند و هویتیابي یک گفتمان صرفاً در
تعارض با گفتمان هاي دیگر امکانپریر است .ناش ضدیت و غيریتسازي در تثبيت گفتمان
1. Agonism
2. Gramsci, A.
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با مفهوم برجستهسازي و حاشيهراني که الکالئو و موفه مطرو ميکنند ،ارتباط نزدیک و
تنگاتنگ دارد .برجستهسازي و حاشيهراني ،شيوهاي براي حفظ و استمرار و قدرت دوام
هژمونيک گفتمان است» (همان).
پا از ورود آیين جدید؛ یعني اسالم به ایران شاهد تاابل دو فرهنگ و گفتمان جدید
در ایران هستيم .نخست فرهنگ و گفتمان غالب که در اسالم و فرهنگ حامالن آن نمود
پيدا ميکند و دوم فرهنگ و گفتمان مغلوب که حامالن آن ميراثداران تمدني هستند که
براي مدتي حدود  288سال سکوت کرده و دیگر به دشواري ميتوان از آن نشاني یافت .از
همين رو ،براي بررسي گفتمان اسالمي و عربي به عنوان گفتمان پيروز باید تحوالت سياسي
و اجتماعي این دوره بررسي شود تا داللتهاي رها شده در آن که اکنون قادر هستند در
خدمت هژمونيک شدن گفتمان حاکم قرار گيرند ،بررسي شود .عدالت ،مساوات ،برادري،
مبارزه با فساد تماما داللتهاي گفتمانگونگي هستند که باعث هژمونيک شدن این گفتمان
شدهاند .بنابراین ،گفتماني که در بين ناقدان و ادیبان عرب شکل گرفت بر محور این
داللتهاي مرکزي مفصلبندي شد.
طه حسين در کتاب مشهور خود «من حدیث الشعر والنثر» به طور مفصل به این مسأله
اشاره کرده است .او در آغاز سخن خود دربارۀ جایگاه ادبيات عربي در ميان ادبياتهاي
بزرگ جهان ميگوید که اگر فردي بخواهد وارد جهان ادبيات عربي شود نميداند که
چگونه و از کجا باید آغاز کند .طه حسين در تاسيمبندي خود ،ادبيات بزرگ جهان را به
چهار دسته تاسيم ميکند که عبارت است از :ادبيات یوناني ،ادبيات رومي ،ادبيات فارسي و
ادبيات عربي .وي که قصد دارد در این کتاب محوریت ادبيات عربي را ا بات کند ،چنين
ميگوید« :ادبيات عربي به تنهایي ادبياتي است که حدود پانزده قرن ملتهاي بسياري با آن
زندگي کرده اند( »...طه حسين.)6616 ،
نکته قابل توجه در اظهارنظر طه حسين این است که وي بر دو مسأله تأکيد ميکند:
نخست یک دوره  6988ساله که ادبيات عربي با دیگر ادبيات ها همزیستي داشته است بدون
اینکه به ویژگيهاي آن اشاره کند .دوم اینکه ماهيت این هم زیستي چگونه بوده و بر گرد
کدام محوریت مي چرخيده است؟ وي با تأکيد بر اینکه فرهنگ و زبان فارسي به عنوان
یک فرهنگ مغلوب در کشاکش خود با فرهنگ غالب عرب محو نشد ،تال ميکند تا
ا بات کند در همان دوراني که زرینکوب آن را دو قرن سکوت مينامد ،فرهنگ و ادبيات
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فارسي ادامه زندگي خویش را وامدار ادبيات عربي است .حسين تأ يرپریري ادبيات عربي
از ادبيات فارسي را «اسطورهاي عجيب» با شالودههایي از اشتباهات زشت ميداند و اظهار
مي دارد که اگر ادبيات عربي قصد تعظيم به ادبياتي را داشته باشد ،تنها باید ادبيات یوناني
را پاس بدارد (همان).
آنچنان که مشاهده مي شود حسين در اظهارات خویش قصد هویتسازي و قدرت بخشيدن
به فرهنگ غالب را دارد و بيان ميکند که ادبيات هاي بزرگ جهان به مدت  69قرن با
ادبيات عربي ارتباط داشته و از آبشخور آن تغریه کردهاند ،اما هرگز به تاریخ بسيار
قدیميتر ادبيات هایي مانند ادبيات یوناني ،رومي و ایراني اشاره نکرده است که از زماني
بسيار دورتر در باب ادبيات آ اري گرانبها را تأليف کرده اند تا جایي که به نظر ميرسد
وي قصد انکار کلي این ادبيات را داشته است .البته باید گفت که طه حسين به قدمت
ادبيات یوناني اشاره مي کند ،اما در نهایت شکوه و عظمت ادبيات عربي را بيش از این
ادبيات ميداند.
فرآیند هویتسازي و قدرت بخشيدن به ادبيات عربي تنها در دوران معاصر رخ نداده
است ،بلکه این فرآیند دقيااً از زماني آغاز ميشود که فرهنگهاي مغلوبي مانند ایران روز
به روز به حاشيه رانده شده و ادبيات این سرزمين در حال تغيير شکل از حالت نخستين خود
به شکل جدیدي بود که به آن عصر تمدن اسالمي گفته ميشود .بنابراین ،ناميدن این دوره
به دوران سکوت و فترت و خاموشي صحيح نيست ،بلکه این دوران دقيااً زمان پویایي و
حرکت ادبيات و فرهنگ ایران زمين به سمت جهاني جدید است که باید براي باقي ماندن
خود وارد یک تجربه سخت ميشد و استمرار آن ناشي از تال هایي است که در همين
دوران انجام شد (محمدي.)6833 ،
اینچنين است که ناپدید شدن گستردۀ زبان فارسي با تمام قدمت آن و آ اري که بر جاي
گراشته بود ،موجب شد تا گفتماني براي هویتسازي و قدرت بخشيدن به آن ایجاد شود.
اما سوال اینجاست چه بر سر زبان مردم ایران زمين که زبان شعر و ادبيات ،زبان روق و
اندیشه ،زبان مردمي که از سرچشمه هاي اندیشه و فکر و فرهنگ بسيار استفاده کرده بودند،
آمده است (زرینکوب.)6891 ،
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البته هویت سازي و قدرت بخشيدن به زبان عربي تنها به آ ار ناقدان عرب منحصر
نمي شود ،بلکه برخي از خاورشناسان نيز در این فرآیند مشارکت داشتهاند .یوفان فوک،6
خاورشناس آلماني و صاحب ا ر مشهور «تاریخ جریان شرقشناسي» در آ ار خود با استفاده
و تأ يرپریري از نظرات جا حظ ،ضمن بررسي تأ ير شعر فارسي در ادبيات عربي ،ناش
ادبيات فارسي را در دوران عباسي ،ظالمانه مي خواند که به اعتااد فوک در این دوران
شاعران با وارد کردن کلمات فارسي به شعر و ادبيات عربي موجب ظلم بر این ادبيات
شدهاند (ضيف.)2885 ،
عبداهلل عزام ،ناقد معروف مصري نيز درباره ادبيات فارسي ميگوید که ميتوان زبان
فارسي را از دو جهت بررسي کرد :نخست اینکه زبان فارسي زبان سخن گفتن با یکدیگر
بوده و دوم اینکه زبان علم و ادبيات است .از نظر علمي این زبان به مدت دو قرن پا از
اسالم سکوت کرد تا جایي که آ اري در آن تأليف نشد .وي در کتاب خود با عنوان «ارتباط
ميان عربها و ایرانيان» ميگوید :زبان عربي به غير از شعر در جایگاهي باالتر از ادبيات
فارسي قرار دارد (عزام ،بيتا).
از همين رو ،با اختصار باید گفت که ناقدان چه عربي و چه خاورشناسان براي ایجاد
یک هویت و بيان قدرت فرهنگ غالب؛ یعني فرهنگ عربي که اکنون فرهنگ اسالمي
خوانده مي شود ،تال کردند تا به دو قرن نخستين اسالمي مراجعه کرده و مظاهر قدرت
و هویت را در این دوره زماني پيدا کنند .با توجه به عدم حضور فرهنگ فارسي در این
مدت و نداشتن هيچگونه سخن گویي این تصور ایجاد شده است که فرهنگ و قدرت
غالب در آن دوره ،زبان و ادبيات عربي بوده است .بنابراین ،ناقدان چه خواسته و چه
ناخواسته تمام مظاهر و هویت فرهنگ مغلوب در این دوره را نفي کرده و یا آن را در
مواردي ناپسند خالصه کردهاند.
در پاسخ به همه این اظهارات باید گفت که زبان و ادبيات فارسي در این دوره تحت
تأ ير گفتمان اسالمي و عربي و قدرت فرهنگ جدید قرار گرفت تا جایي که مجبور شد
براي حفظ و بااي خود هویت جدیدي را براي خویش انتخاب کند .هویت جدید فرهنگ
فارسي با پوشيدن لباس عربي شکل گرفت که در زبان عربي آن را تعریب ميناميم .این دوره
زماني را که هویت گفتمان اسالمي در حال رشد در کشورهاي فتح شده به ویژه در ایران
1. Fuck, J.
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بود باید دوره انتاال فرهنگ ایراني از یک هویت به هویت دیگر نامگراري کرد که در قالب
و چارچوب پدیدهاي به نام تعریب انجام شده است.
نکته مهم دربارۀ دوران انتاال این است که از زمان فروپاشي حکومت ساساني و تا زمان
شکلگيري حکومتهاي مستال در ایران حدود دو قرن سپري شد که برخي آن را دورۀ
فترت و زوال و برخي دیگر از جمله محمدي آن را دورۀ انتاال نامگراري کردهاند« .برخي
از ناقدان و تطبيقگران بر این عايده هستند که دوره بيان شده ،زماني براي زوال و خاموشي
تمدن ایران نبوده است و اظهار ميدارند که اگر در دو قرن نخستين اسالمي به خوبي تعمق
و تأمل شود ،بدون شک متوجه خواهيم شد که این دوران ،زماني براي پویایي فرهنگ ایران
است( ».بياتي.)6865 ،
فرهنگ فارسي در این دوره ناچار باید براي ادامه یافتن زندگي خود هویت جدیدي را
برميگزید که این هویت با لباس تعریب بر تن تمدن ایراني پوشانده شد .با نگاهي به آ ار
نگار یافته در این دوره ميتوان به این نتيجه دست یافت که «بررسي تأ يرگراري زبان
عربي در زبان فارسي یک پدیده شناخته شده است که بارها به این مسأله پرداختهاند .اما در
ماابل بررسي تأ يرگراري فارسي در عربي منحصر به معربات ،ادبيات و ادبيات اخالقي
ميشود .غالباً این بررسي نيز با سستي و ناص انجام شده است( ».آررتا .)6837 ،
رکر این نکته هم الزم مينماید که ارتباطات فرهنگي ميان تمدن عربي و تمدن فارسي
تنها به عصر عباسي محدود نميشود که ناطه اوج برخورد دو فرهنگ و تبادالت فرهنگي
بوده است ،بلکه این ارتباط تا امروز ميان دو فرهنگ ادامه داشته است .اما چگونه قدرت
یافتن گفتمان اسالمي در این دوره موجب شد تا هویت فرهنگ فارسي دچار تغيير شود؟
همزمان با حملة عربها به ایران و تبعيت سياسي این کشور از آنان ،دوران جدیدي از
ارتباط ميان عربها و ایرانيان آغاز شد و پا از اینکه عربها موفق شدند مرزهاي شبهجزیرۀ
عربي را پشت سر گراشته و وارد ایران شوند ،ارتباط فکري جدیدي ميان دو طرف شکل
گرفت که نتيجة آن پدید آمدن آگاهي جدید و برونگرایي گسترده عربها شد« .این
برونگرایي عربها موجب شد تا از مرزهاي تنگ خود خارج شده و با فرهنگها و دیگر
تمدنها آشنا شوند تا بدین گونه زبان و ادبيات و علوم عربها تأ ير ژرفي از آنها بپریرد»
(فاخوري.)6839 ،
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«عربها از جزیرۀ خویش خارج شدند و مشغول به نشر اسالم و تعاليم آن در مناطق
مختلف شدند .آنها موفق به ورود به عراق ،ایران ،خراسان ،شام ،مصر و سرزمينهاي مغرب
شدند ...این امر موجب شد تا سرزمينهایي که عربها بدان پاي نهادهاند به سرعت عربي
شوند که تا آن زمان هيچگونه شناختي از عربها نداشتند» (بياتي .)6865 ،بعد از این حاد ه
بود که دیگر زبان عربي مخصوص ساکنان جزیرةالعرب نبود «و این زبان به سرعت در
کشورهاي دور و نزدیک شيوع یافته و این امر سبب عربي شدن آن کشورها براساس نظام
والء شد» (ضيف ،بيتا) و «پا از فتوحات اسالمي بود که ایرانيان از نظر سياسي تابع عربها
شده و کارگزاران نيز عرب بودند .براساس قانون والء ،ایرانيان خود را منسوب به قبایل عربي
دانسته و تبدیل به موالي شده و اسمهایي عربي انتخاب ميکردند و عامل تعرب یا همان عربي
شدن موجب گم شدن عنصر فارسي در جامعه اسالمي شد» (بياتي.)6865 ،
در باب چيستي تعریب (عربي کردن) و چگونگي اسباب تغيير هویت تمدن ایران باید
خاطر نشان کرد که «بعد از حمله عربها به ایران ،فرهنگ فارسي استمرار یافته و ادبيات این
کشور در دو مسير حرکت کرد :نخست مسير ملي؛ یعني استمرار یافتن حضور کلمات پهلوي
و مردمي و دوم ،مسير همکاري با اسالم و محافظت از سنتهاي ادبي ایران با پوشش تعریب»
(یان ریپکا .)6878،6هنگامي که از تعریب سخن گفته ميشود ،بيشتر کلمات عربي شده
فارسي در ادبيات عربي به رهن ميرسد ،حال اینکه فرآیند تعریب بسيار گستردهتر و خارج
از مرزهاي کلمات دخيل قرار ميگيرد .تعریب را باید مسألهاي بسيار فراگيرتر در نظر گرفت
که فرهنگ عربي توانست هویت و قدرت جدید خود را به واسطه آن کسب کند .تعریب را
ميتوان به چهار شاخه تاسيم کرد :الف-تعریب شخصيات ،ب-تعریب تاریخ ،ج-تعریب
کلمات و د -تعریب اماکن جغرافيایي.
الف -تعریب شخصيتها :این تعریب در مسأله والء نمود پيدا کرد که در عصر اموي رواج
داشت و شخصيتهاي ایراني براساس این قانون شهروندي عربي محسوب ميشدند .این
عايده از اعتااد به وحدت جنا و وجود امتياز در ميان عربها ناشي شد که مردم به سه
دسته آزادگان ،بردگان و موالي تاسيم ميشدند (فاخوري .)6839 ،ایرانيها رویکردي
بينظير به مسأله عربي شدن داشتند تا جایي که آنچنان در یادگيري زبان عربي متبحر شدند
که براي بيان اندیشههاي خود از این زبان بهره گرفتند تا جایي که افرادي مانند سيبویه در
1. Rypka, R.
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نحو ،ابن مافع در نگار و بشار و ابو نواس در شعر پدید آمدند (ضيف .)2885 ،در آن
روزگار این شخصيتها با نامهاي عربي شناخته شده و براساس والء منتسب به افراد و قبایل
عربي ميشدند بدون اینکه به اصالت و خانواده آنان توجهي شود (محمدي.)6876 ،
ب -تعریب تاریخ :ماصود ،جریان حاکم بر تاریخ نویسي و ایجاد این شبهه براي خواننده
است که در کنار عرب ها نه مردمي و نه حاد ه اي و نه زباني حضور دارد (همان) .ميتوان
آنچه تاریخ نویسان در زبان عربي از تاریخ ایران در این زمينه نال کردهاند را نمونه اینگونه
تعریب تاریخ به شمار آورد .در تاریخنگاري این افراد مشاهده ميشود که آنان تاریخ ایران
قبل از اسالم را رکر کرده و پا از آن تاریخ عرب ها و اسالم را در آ ار خود بيان ميکنند
بدون اینکه ميان آنچه خود نوشته و یا آنچه از کتاب هاي تاریخي ایران رکر کردهاند،
تمایزي قائل شوند .از این رو ،در آ ار آنان چنين انگاشته ميشود که تاریخ عربي و اسالمي
مرحله طبيعي پا از تاریخ ایران است .این نوع تع ریب تاریخي در کتاب تجارب االمم ابن
مسکویه و تاریخ طبري به وضوو دیده ميشود .این شيوۀ تاریخ نگاري در آ ار افراد
دیگري مانند یعاوبي ،دینوري و مسعودي نيز دیده مي شود که همان طور که گفته شد در
رکر تاریخ خود هيچ گونه سخني از آ ار تاریخي ایران نميکنند و بيشتر تال آنان براي
بسط گفتمان اسالمي و عربي و به حاشيه راندن فرهنگ و تاریخ ایران زمين بوده است تا
جایي که خواننده احساس ميکند هيچ گونه تاریخي در زماني حدود  288سال حضور
نداشته است.
ج -تعریب کلمات :تعریب کلمات یکي از رایجترین راههاي هویتبخشي به زبان عربي
است که در طول زمان دادوستد ميان این دو تمدن؛ یعني تمدن اسالمي -عربي و تمدن
ایراني -فارسي هميشه ادامه یافته است .این نوع تعریب نه تنها در عصر جاهلي و دوره
اسالمي وجود داشته ،بلکه فرآیند تعریب کلمات و تأ ير بر زبان عاميانه مردم عرب
مخصوصاً در لبنان و موصل نيز ت ا امروز ادامه یافته است .پژوهش در زمينة تعریب کلمات
نيز خود با چالش بسيار مهمي همراه است که منجر به ارتکاب برخي اشتباهات توسط
پژوهشگران شده است .به عنوان مثال ،ابو منصور جوالياي در کتاب خود المعرب من الکالم
األعجمی تال

کرده است تا کلمات معرب شده از زبان فارسي را به ریشههاي عربي

بازگرداند .چنين تال هایي نيز در لسانالعرب ابن منظور و معجمالبلدان یاقوت حموي
مشاهده مي شود .این دو تن در آ ار خود تال

کردهاند ریشة کلمة االنبار را به اصلي عربي
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باز گردانند .االنبار شهري در غرب بغداد پایتخت عراق است .بالرري دربارۀ این شهر
ميگوید« :این شهر به این دليل االنبار ناميده مي شود که انبارهاي عجم در این شهر بنا شده
کرده اند تا اصل این

بود( »...بالرري ،) 6673 ،اما افرادي مانند ابن منظور و جوالياي تال
کلمه را از ریشه «نبر» ا بات کنند.
د -تعریب مکان هاي جغرافيایي :یکي از ویژگي هاي فرآیند تعریب که مي تواند در هر
چهار حالت رکر شده مصداق داشته باشد ،فرامو شدن اصالت این کلمات است.
تعریب مي تواند سوابق تاریخي یک دال را به گونه اي مخفي کند که دیگر با دشواري
مي توانيم نشاني از تاریخ و قدمت آن پيدا کنيم .بنابراین ،عامل تعریب سبب شد تا
فرهنگ اسالمي و عربي براي بنيان نهادن هویت جدید خویش و قدرتمند ساختن گفتمان
خود از آن سود ببرد .آن چنان که پيشتر نيز اشاره شد تعریب آن چنان موجب به حاشيه
راندن نيروي رقيب یعني تمدن فارسي شد که دیگر دشوار مي توان ا ري از هرگونه ساباه
تاریخي و قدمت آن یا فت .به عنوان مثال ،مي توان به تعریب نام یک منطاة جغرافيایي
در نزدکي موصل اشاره کرد که امروزه به عنوان «منطاة حدیثة» شناخته مي شود .با رجوع
به کتاب هاي معتبر عربي مي توان دریافت که حدیثة معرب «نوکرد» است .حموي در این
باره مي گوید« :حدیثة یک روستاي کوچک در ک نار دجله است که حمزه بن حميد در
این باره مي گوید :حدیثة تعریب نوکرد است و نوکرد شهري قدیمي است که تبدیل به
خرابه اي شده است» (حموي.)6677 ،

 .2مفصلبندی و دال مرکزی
مفصل بندي از دیدگاه الکالئو و موفه عبارت است از قرار دادن عناصر در یک مجموعه
جدید و تلفيق آن با هدف هویت بخشي به گفتمان جدید و تا اینکه این عناصر حول
یک دال برتر قرار گرفته و معنایي جدید را ایجاد کنند .این مفهوم با «صورتبندي
گفتمان» که فوکو آن را مطرو مي کند ،قابل ماایسه است .دال برتر همان دال مرکزي
است که مفاهيم پيرامون آن مفصل بندي مي شوند .ح ال سوال اینجاست که دال مرکزي
در گفتمان ناقدان عرب چيست؟ دال مرکزي که گفتمان ناقدان و ادباي عرب پيرامون
آن قرار مي گيرد « محوریت ادبيات عربي و برتري آن» نسبت به دیگر فرهنگ ها و
ادبيات ها است .از این رو ،مفصل بندي و هژمونيک کردن گفتمان پيرامون این دال

گنجیان خناری و بیاتی | 000

مرکزي صورت مي گيرد ،زیرا « گفتمان با کمک مفصل بندي و هژمونيک کردن آن به
بات موقت مي رسد که در سایه آن گفتمان داراي یک کليت نسبتاً منسجم و نظام مند
مي شود» (فيروزجائي .) 6861 ،از این رو ،در آ ار و تالفيات عربي تال شد تا همه عناصر
در کنار محوریت و برتري ادبيات عربي پيکربندي و مفصل بندي شوند و محوریت سازي
ادبيات عربي تا جایي پيش رفت که حتي برخي از شاعران معاصر تال کردند تا انواع
جدید ادبي از جمله سرودن حماسه را وارد ادبيات عربي کنند .اما چه کسي است که
نداند که ادبيات عربي با شعرهاي غنایي شناخته شده و به اقرار بسياري این نوع ادبي
مختص فرهنگ هایي غني و با سازماني مدرن تر است.
حنا الفاخوري دربارۀ خالي بودن ادبيات عربي از حماسه چنين ميگوید« :کساني که در
ادبيات عربي تفحص ميکنند ،درخواهند یافت که این ادبيات سرتاسر خالي از سرودن
حماسه است .ميتوان دالیل زیادي براي آن برشمرد که به چند دليل اشاره ميشود :نخست
اینکه جاهليت به دور از هرگونه درکي از وحدت ملي و عاطفه وطنپرستي بود ،دوم اندیشه
عرب جاهلي نميتوانست در مسائل فرضي و خلق تصویرهاي خيالي که با زندگي واقعگریانه
آنان در تضاد بود ،وارد شود ،سوم اینکه امور خارق العاده ماورایي با ضعف عايده دیني در
آن دوران سازگار نبود» (الفاخوري.)6837 ،
این تال براي ا بات حضور نوع ادبي حماسه در ادبيات عربي با توجه به محوریتبخشي
به فرهنگ عربي شاید غریب به نظر نياید؛ زیرا دليل این اقدام پژوهشگران و ادباي عرب را
ميتوان در راستاي محوریتزادیي از دیگر ادبياتها دانست که این نوع ادبي در آن یافت
ميشود تا اینگونه در جهت ا بات ناش ادبيات عربي و تأ ير آن در دیگر ملل قدمهاي مهم
برداشته شده باشد.
احمد محرم شاعر مصري (6659-6377م) با سرودن حماسه شعري خود با عنوان «مجد
اإلسالم» که با نام الياد اسالمي نيز شناخته ميشود ،همت خویش را صرف آن کرد تا به نوعي
وجود چنين جنا ادبي را در ادبيات عربي ا بات کند .این دیوان از آن رو با این عنوان
شناخته ميشود که شاعر در آن تال کرده است از حماسه معروف الياد و اودیسه هومر
شاعر یوناني تاليد کند .احمد محرم با نوشتن این حماسه سعي داشته تا یک نوع ادبي را وارد
ادبيات عرب کند که به ارعان بسياري از ناقدان ،ادبا و محااان عرب این نوع ادبي هرگز در
ادبيات عربي وجود نداشته است .تال احمد محرم براي سرودن این حماسه را باید به نوعي

 | 006متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 90بهار 0010

ایجاد یک محوریت در ادبيات عربي دانست که کوششي براي جبران عدم حضور یکي از
انواع ادبي در ادبيات عربي است .ابراهيم عبداللطيف نعيم در مجلة الرسالة این اقدام احمد
محرم را گامي در جهت ا بات تصویري واضح از حماسه اسالمي و جایگاه آن در ماابل
حماسههاي غربي ميداند.
با نگاهي به پژوهشهاي تطبياي در زبان عربي متوجه ميشویم که بسياري از نویسندگان
عرب مانند غنيمي هالل و طه وادي نيز در تال بودهاند تا با مرکزیت ادبيات جهاني به
مخالفت برخاسته و یک محوریت عربي در ادبيات تطبياي ایجاد کنند .ویژگي
پژوهشهاي ناقداني که نامي از آنها برده شد را ميتوان در مرکزیتگریزي و ایجاد یک
محوریت برگرد ناسيونالسيم عربي یافت .تال این نویسندگان نيز در چارچوب مفصلبندي
و ایجاد دال مرکزي در ماابل دیگر ادبياتها و به حاشيه راندن آنان و غيریتسازي انجام
صورت گرفته است .غنيمي هالل در کتاب ادبيات تطبياي خود در جهت مفصلبندي
دالهاي مرکزي پيرامون محوریت ادبيات عربي در دوران اسالمي و پا از فتوحات با تأکيد
بر این مسأله که تاریخنویسان عرب از منابع فارسي براي نگار آ ار خویش سود بردهاند،
اما به اصل منابع خویش اشاره نکردهاند ،اما با این وجود تأ ير تاریخ نویسي عربها در تاریخ
نویسي فارسي را بسيار زیاد ميداند .غنيمي هالل در جهت همين مفصلبندي و پيکرهبندي
دالهاي گفتمان گونگي پيرامون این انگاره ناش ماامات عربي را در ماامهنویسي فارسي
بسيار پررنگ ميداند (هالل .)2883 ،نکته قابل رکر در کتاب غنيمي هالل این است که وي
به ناش و تأ يرگراري ادبيات فارسي در ادبيات و فرهنگ عربي اشاره کرده و یکسره آن را
تأ ير سلبي به شمار نميآورد ،اما در مجموع باز هم محوریت در بين این دو فرهنگ برگرد
فرهنگ و زبان عربي ميشود.
عالوه بر این ،طه ندا در کتاب خود با عنوان ادبيات تطبياي با مطرو کردن ادبيات
تطبياي اسالمي تال ها ي دیگري را براي هویت بخشي و محور قرار دادن فرهنگ اسالمي
و عربي به کار گرفته است .تال طه ندا نمونه بارز محوریت زدایي از ادبيات اروپایي و
ایجاد محوریت جدید براساس گفتمان تمدن اسالمي است که در آن همه تمدنها با
یکدیگر درآميخته ميشوند .محور بحثهاي طه ندا در این کتاب بر این اساس استوار شده
است که ميان اصالت ملي و دیگر واردات خارجي تمييز داده شده و در نتيجه راتيت و ملي
گرایي تاویت شود (ندا .)6666 ،او در توجيه محوریت زدایي از ادبيات تطبياي براساس
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ادبيات غربي مي گوید :پژوهشگران در شرق به همان موضوعهایي توجه نشان دادهاند که
اروپایي ها به آن توجه نشان کرده اند و این یک اشتباه بزرگ است؛ زیرا موضوعهاي
پژوهش در نزد اروپایي ها از محيط و ادبيات آنان اخر شده است (همان) .بنابراین وي
درصدد است تا مفاهيم جدیدي را پيرامون محوریت گفتمان اسالمي مفصلبندي کند که
در تحاياات و ي به عنوان دال مرکزي قرار گرفته است .طه ندا پيشنهاد ميدهد که براي
بررسي ادبيات تطبياي باید متخصصاني در زمينة زبان ملي رشد و ظهور پيدا کنند .به اعتااد
وي ،اگر تمام توجه به سمت ادبيات اروپایي باشد ،این مسأله سبب خواهد شد تا اسباب
دوري و عزلت از یکدیگر در مي ان کشورهاي اسالمي که بيشترین اسباب را براي تفاهم و
تاارب دارند ،بيشتر شود.
سوالي که اکنون در برابر این پيشنهاد ميتوان مطرو کرد این است آیا اینگونه بررسيها
براساس نگاه غيریتساز بوده است یا براساس نگاه جهانميهني .مکتب جهانوطني بر این
اصل مبتني است که «همه مردم -البته نه مردم یک کشور ،بلکه مردم تمام دنيا -باید خود را
هموطن یکدیگر بدانند» (سيد حسيني .)6865 ،بدون شک پيشنهادهایي اینچنين اگر براساس
انگارههاي جهانميهني انجام شود باعث تاارب و نزدیکي در ميان فرهنگيهاي مختلف به
ویژه فرهنگهایي خواهد شد که بيشترین نزدیکي را در داد و ستدهاي فرهنگي و فکري
ميان آنان مشاهده خواهيم کرد .نکته اینجاست که انگاره هاي رهني در پژوهشها بيشتر
براساس نگاه غيریتساز و هژمونيک کردن گفتمان و در نهایت حرف گفتمانهاي رقيب
صورت گرفته است که هدفي جز محو کردن قدرت ماابل را نداشته است.

 .7هژموني ،اسطورهسازی و وجه استعاری گفتمان
یکي دیگر از مفاهيمي که در تحليل گفتمان الکالئو و موفه مطرو شده و با هژموني کردن
گفتمان ارتباط دارد ،مفهوم بيقراري و تزلزل است .مفهوم بي باتي و تزلزل داللت بر این
موضوع دارد که «حواد ي ميتوانند هژموني گفتمانهاي مسلط را به چالش بکشند؛ زیرا هيچ
گفتماني نميتواند به طور کامل بيت شود و هميشه در یک طيفي از تثبيت کامل تا بي قراري
و زوال کامل در تردد است» (فيروزجائي .)6861 ،اما در باب اسطورهسازي گفتمانها نيز
باید مترکر شد که گفتمانها قصد دارند با ایجاد یک تصویر آرماني از خویش به گونهاي
اسطورهسازي کنند .در جریان اسطورهسازي قدرت بسيار محوري و مهم است؛ زیرا قدرت
به معناي تعریف و تحميل این تعریف در برابر هر آنچه آن را نفي ميکند ،است.
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پا از مغلوب شدن ایرانيان از نظر سياسي ،فرهنگ جدید سعي در هژمونيک کردن
خود د ر یک جامعه جدید کرد و همين دوره موجب شد تا ادبيات و فرهنگ ایراني در
یک دورۀ سکوت قرار بگيرد .یکي از مصادیق اسطوره سازي اظهارات طه حسين و دیگران
درباره شيوع الحاد ،مجون و زندقه در فرهنگ عربي از طریق فرهنگ و ادبيات ایران است.
طبيعي است که یک فرهنگ غالب بعد ا ز موفايت سياسي خود تال کند تا تمام مظاهر
فرهنگ مغلوب سابق را محو کند .از این رو ،براساس موضوع اسطوره سازي در گفتمان
الکالئو و موفه گفتمان غالب سعي بر هژمونيک کردن خود و اسطورهسازي و ناپاک
معرفي کردن گفتمان سابق دارد .تاریخ نگاران عرب نيز هرگز از این مسأله غافل نبوده و
تال کرده اند تا مسأله بروز کفر ،زندقه و الحاد در ادبيات عربي را به ایرانيان نسبت دهند
و در کنار آنان ادباي بسياري نيز در تال بوده اند تا بروز شعرهاي خمري و هرگونه مظاهر
فساد را به ادبا و شاعران فارس نسبت دهند .به گفته این دسته از افراد ،پدیدۀ زندقه در
جامعة عربي و پيدایش آن در ادبيات عربي از تأ يرات ایرانيان در این فرهنگ بوده و عبد
اهلل بن مافع و ابان الالحاي را از نخستين مترجمين کتابهاي زنادقه بر ميشمارند (الحوفي،
 .) 6673شوقي ضيف نيز با تکرار همين سخنان قصد دارد تا پدیدۀ مجون و زندقه در ادبيات
مخصوصاً شعر دوره عباسي را به ایرانيان نسبت دهد .مجون در اصطالو به معناي تظاهر به
ایمان در عين کفرورزي و به معناي پردهدري و بي حيایي است .وي در این باره ميگوید:
معناي سخن ما دربارۀ زندقه و مجون این نيست که جامعة عباسي خود را تسليم الحاد و
شهوتها کرده بود ،بلکه الحاد و زندقه در طباة محدودي از جامعه انتشار یافته بود که
بيشتر آنها از ایرانيان بودند (ضيف.)2885 ،
بنابراین ،ميتوان نتيجه گرفت که نسبت دادن همة پدیدههاي منفي در جامعة عرب و
جامعة اسالمي براساس رویکرد هژمونيک کردن گفتمان اسالمي و تا اندازه به منظور
اسطورهسازي انجام شده است تا بتوان گفتمان رقيب که در سالهاي پا از اسالم رو به افول
نهاده بود را به شکل کامل حرف کرد.

 .7ضدیت و غیریت ،برجستهسازی و حاشیهراني
هدف از تحليل گفتمان درک درست از امور اجتماعي است؛ زیرا فضاي جاري ناش مهمي
در تحليل گفتمان انتاادي دارد .به عنوان مثال ،در دوران کنوني و با شکلگيري فضاي
گفتمان غيریتسازي ،شاهد اوج گرفتن دو جریان مخالف هستيم؛ یعني جریان سکوالر و
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جریان مرهبي در جامعة عربي .صرف گرایش به هر کدام از این اندیشهها سبب به وجود
آمدن گفتمان غيریتساز و به حاشيه راندن دیگران ميشود .جریانهاي فکري با هدف دفاع
از اصول و اندیشههاي خود قصد برجستهسازي را دارند که در نتيجه این برجستهسازي و
پرسازي رات موجب پيدایش گفتمانهاي غيریتساز براي حرف رقيب ميشود.
با رکر مجدد این مسأله که بسياري از ادبا و ناقدان به مسأله بسيار حساس و پرجاربه ارتباط
فرهنگي ميان ادبيات عربي و فارسي توجه وافر نشان دادهاند ،اما گفتمان آنها بيشتر بر
انگارههاي غيریتسازي و آنتاگونسيم برساخته شده است تا نوعي جهانميهني که بيشتر
مؤلفهها و شاخصههاي آن ميان دو فرهنگ عربي -اسالمي و فارسي وجود دارد .به شکل
قاطعانه ميتوان گفت مسأله محو شدن ادبيات فارسي در زماني حدود دو قرن یکي از آ ار
ناشي از ایجاد پرسازي رات و غيریتسازي فرهنگي است.
به حاشيه راندن فرهنگي عظيم همانند فرهنگ فارسي و وارد کردن عناصر جدید به
ادبيات عربي با هدف محوریتگریزي و ایجاد یک محوریت عربي از ویژگي هاي این نوع
ادبيات است که از زمان متادم تا زمان متاخر ادامه یافته است .به عنوان مثال ،به حاشيه راندن
ميزان تأ ير ادبيات و کم ارز نشان دادن ناش آن در ادبيات عربي و محوریتبخشي به این
ادبيات از زمان ادبایي به نام مانند جاحظ تا کنون ادامه یافته است .البته ریشههاي این
غيریتسازي و ضدیت با فرهنگ ایراني را نيز باید در نزد برخي شخصيتهاي ایراني در
سدههاي نخست جستوجو کرد تا به توان رهيافت گفتمان غيریتساز امروز را که براساس
تخاصم بنا شده است ،درک کرد .از همين رو ،شخصيتهاي ایراني مانند ابو حاتم رازي،
ابوالحسن عامري ،عالبي و زمخشري ،ابن قتيبه دینوري ،ابوریحان بيروني و بدیعالزمان
همداني افرادي هستند که این گفتمان را تاویت کردهاند تا جایي که «برخي اعتااد داشتند
که باید زبان فارسي را نابود کرد تا به عنوان مانعي بر سر راه زبان عربي نباشد و سختترین
هجوم هم توسط ابو هریره به زبان فارسي انجام شد که گفت :منفورترین زبان در نزد خداوند،
فارسي است( »...آررنو .)6837 ،
رازي در کتاب خود ميگوید« :بهترین زبان در ميان زبانهاي چهارگانه (عربي ،عبري،
سریاني و فارسي) زبان قوم عرب است ،زبان عربي فصيحترین زبانها ،کاملترین ،شيواترین،
و روشنترین زبانهاست و مردم هيچگاه آنگونه که به یادگيري زبان عربي اهتمام داشتهاند،
هرگز به یادگيري زبان دیگري اهتمام نورزیدهاند» (الرازي )6665 ،احمد عبد الحميد هم در
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مادمة کتاب اإلعالم بمناقب اإلسالم چنين ميگوید که ابو الحسن عامري «اندیشمندي است
که به تمدن انساني با مفهوم اسالمي آن اعتااد دارد و از این رو ،ميبينيم که او از همة مسائل
این تمدن حمایت کرده و به هرچيزي که مانع آن بوده و یا حرکت آن را کند ،حمله ميکند»
(العامري.)6663 ،
عالبي نيز در کتاب فقهاللغة خود قصد تمحيص زبان عربي از کلمات فارسي را داشته و
آنچنان که از کتاب وي بر ميآید ،او قصد به رسميت شناختن حضور کلمات فارسي در
زبان عربي را نداشته و سخن زبانشناس بزرگ؛ یعني االزهري را نوعي مبالغه در افزایش
شمار کلمات فارسي در عربي ميداند (الثعالبي .)2888 ،همچنان که بيان شد ،یکي دیگر از
این شخصيتها که موجب ترویج گفتمان غيریتسازي در ادبيات عربي شده است،
زمخشري است که یکي از آ ار بسيار ارزشمند خود با عنوان مادمة األدب را با هدف ترویج
و تعليم زبان عربي در ایران نگاشته است (آررنو .)6837 ،
ابوریحان بيروني نيز از دیگر شخصيتهاي ایراني مطرو و تأ يرگرار در ایجاد گفتمان
غيریتسازي است .یکي از ویژگيهاي افرادي که اقدام به تبدیل گفتمان ميکنند ،مسخ
فرهنگي و از خودبيگانگي است که تا حدودي دربارۀ این شخصيتها رخ داده است .بيروني
در آ ار خود تال کرده است تا باورها و اعتاادات مردم ایران را رد کند تا از نظر طباهبندي
در جرگة اسالمگرایان قرار بگيرد« .بيروني با نپریرفتن اندیشههاي ایرانيان باستان و هر آنچه
در دایره آموزههاي دین اسالم نميگنجيد ،ارتباط خود را با گرشته و آداب و سنتهاي
ایراني به کمترین حد کاهش داد و در تعاليم جدید غرق شد» (قاسمخيلي .)6836 ،انتاادهاي
بيروني هم شامل آیين ایرانيان ميشود و هم شامل اعتاادات و باروها آنان .وي در کتاب
مشهور خود با عنوان اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة به بسياري از آداب و رسوم و اعتااد
ایرانيان تاخته و آن را بياساس و پوچ دانسته است .بيروني با مجوس خواندن ایرانيان،
تاریخنگاري ایشان را آميخته با تزویر و اسطورهسازي ميداند .اهميت این اظهارات و تأ ير
آن در تاویت گفتمان غيریتسازي زماني مشخص ميشود که بدانيم بيروني در این کتاب
«به مطالعه تطبياي و توصيفي دورههاي مختلف تاریخي پرداخته و این کتاب شامل اطالعات
زیادي درباره تاریخ ادیان و فرهنگ مردمي است» (محمد سيد.)2887 ،
خالصه کالم اینکه عالوه بر ناقدان و ادیبان عرب ،ایرانيان و ناقدان فارسي زبان نيز خود
در ترویج و بسط آنتاگونيسم فرهنگي و ایجاد گفتمان گونگي و به حاشيه راندن فرهنگ
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رقيب ،یعني فرهنگ و زبان فارسي ناش بسياري ایفا کردهاند که نتيجه آن به حاشيه رانده
شدن این فرهنگ و مفصلبندي دالهاي گفتمان گونگي پيرامون دال مرکزي شده است.
دال مرکزي همان گونه که اشاره شد در ناد قدیم و جدید در ادبيات عربي به معناي محوریت
بخشيدن به گفتمان اسالمي -عربي و محوریت گریزي از ادبيات اروپایي و فارسي و ایجاد
یک هویت مستال و کامال چيره بر اندیشههاي مغلوب است.

بحث و نتیجهگیری
پا از بررسي و بيان اصول و قواعد نظریة گفتمان الکالئو و موفه و بحث و بررسي مفهوم
آنتاگونسيم و گفتمان غيریتسازي و تطبيق آن با اصول مطالعات تطبياي و پژوهشهاي
تطبيقگرا در ادبيات عربي با محوریت ارتباط با زبان وادبيات و فرهنگ فارسي ميتوان چنين
نتيجه گرفت:
گفتمان اسالمي و عربي همزمان با ورود به کشورهاي دیگر ،تال کرد تا با ایجاد یک
گفتمان ،هویت خود را در این کشورها نهادینه کند .از این رو ،از انگارههاي گفتمان
غيریتسازي براي بسط قدرت و تثبيت این هویت سود برد که نتيجه قطعي و ناگزیر این
گفتمان ،ایجاد دالهاي گفتمان گونگي و به حاشيه رانده شدن فرهنگ هاي مغلوب بود.
حمایت از چنين گفتمانهایي و تثبيت هویت براي هر فرهنگ پيروزي ميتواند طبيعي باشد،
اما یکي از خطرهایي که این گفتمان در پي دارد ایجاد نگاه من برتر و برجستهسازي رات تا
سرحد اسطوري است که در نهایت این شيوه منجر به ایجاد گفتمان تکفير و نفي ميان
ملتهایي شده است که بيشترین قرابت و مولفههاي نزدیکي با یکدیگر را دارند .یکي دیگر
از نتيجههاي این گفتمان و تاویت آنتاگونسيم فرهنگي ،ایجاد فضایي پر تنش است که
مخاطب را به چالشي عظيم با گرشته و اکنون رهنمون ميسازد به گونهاي که با اندیشه و
درنگ در ميراث گرشتگان ،بيشترین ارتباطات فرهنگي را مشاهده ميکند ،اما در حال حاضر
با واقعيت و جریاني روبهرو است که ترجيح ميدهد بر اصول آنتاگونسيم تکيه کند و نه
بينش جهانميهني که موجب ایجاد روو اعتدال در ميان ملتها ميشود .از آنجایي که بينش
کاسموپوليتيسم بر همميهن بودن همه افراد تکيه دارد ،استمداد جستن از این گفتمان منجر به
این خواهد شد که گفتمانهاي دیگر به چشم متخاصم و رقيب نگریسته نشوند ،بلکه
فرهنگها از این زاویه با یکدیگر وارد ارتباط ميشوند که از فرآوردههاي ادبي خویش با
یکدیگر دادوستد کرده و فرهنگ خویش را غنا ميبخشند .بنابراین ،اعتااد به نگر جهان
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ميهني با داشتن این مؤلفهها موجب ایجاد شبکهاي پویا در ميان ملتها شده و از هرگونه
پيدایش نگر خودبرتر بيني ،خودشيفتگي و نگاههاي افراطي به دیگر ملتها جلوگيري
خواهد کرد.
عامل خودبرتربيني فرهنگ چيره بر فرهنگ ایران که با ورود اسالم و زبان عربي به ایران
آغاز شد راه خود را نيز به ادبيات باز کرد و روحيه ستيهنگي فرهنگ جدید از آنجایي که
همچنان گفتمان سابق را نيرومند یافته و آن را رقيب سرسخت ميپنداشت ،تال کرد با
ایجاد یک گفتمان هژموني و تحميل کردن آن به فرهنگ مغلوب ،این چالش و مانع را از
پيش روي خود بردارد .فرهنگ جدید با قدرت دادن دالهاي جدید و بهکارگيري مفاهيم
نو گفتمان رقيب را به حاشيه راند تا اینکه فرهنگ ایراني چنان از صحنه محو شد که گویي
هرگز در تاریخ حضور نداشته و هر آنچه تا این دوران باقي مانده ،حاصل فرهنگ جدید در
این کشور بوده است.
در زمينة افرادي نيز که در این پژوهش به آ ار و نظرات آنان نيز پرداخته شد باید چنين
گفت که تال هاي این افراد ضمن اینکه موجب غنا بخشيدن به فرهنگ عربي شد ،اما خالي
از هرگونه خود برتربيني نيز نبوده و آسيبهایي از جمله ایجاد حا تخاصم ميان فرهنگ
عربي و ایراني را به دنبال داشته است .تال این افراد پيرامون مفصلبندي دالهاي فرعي در
اطراف دال مرکزي محوریت و برتري فرهنگ عربي انجام شده که این گرایش گاهي
موجب از بين رفتن روو واقعنگري و بيان حايات شده است.
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