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Abstract  
The term “ األنا تضخیم ” in 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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 گفتمان و آنتاگونیسم پدیده در تحقیقي ذات، سازیپُر
 ادبیات میان عربي تطبیقي هایپژوهش در فرهنگي سازیغیریت

 عربي و فارسي

 ایران  تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه ،عربی ادبیات و زبان گروه دانشیار،   خناری گنجیان علی
  

 ایران تهران، طباطبائی، عالمه نشگاهدا ،عربی ادبیات و زبان دکتری  بیاتی مجید

 چکیده
شود با يتضخيم األنا ناميده مکه در زبان عربي با اصطالو  و خودمرکزبينيرسازي رات پُسازي و یا برجسته

مفهوم خودبرتربيني و شيفتگي ارتباط تناتنگي دارد؛ زیرا پرسازي رات در باالترین مراحل منجر به 
ستيهندگي  گریزي وخواهد به بررسي و تحليل این مسأله و نيز محوریتاله ميخودشيفتگي خواهد شد. این ما

 گرایي و ناسيونالسيم توسط ادیبان و ناقدان در ادبيات عربيفرهنگي از یک سو و از سوي دیگر به محوریت
االه مشخص کند، بررسي کند. در این مرا  که این مسأله ایجاد مي  به عنوان اقدامي متناقض پرداخته و چالشي

نگي روي و ارتباط فرهخواهد شد که اقدامات برخي ناقدان و نویسندگان عرب موجب از بين رفتن روو ميانه
سازي و رخ دادن گفتمان هژمونيک شده است. گفتمان در چنين آ اري بر محور یک دال و در نتيجه غيریت

ي و سازهاي غيریتشده است تا رو مرکزي که همان خودبرتر بيني است، قرار دارد. از همين رو کوشش 
برجسته کردن رات توسط ادبيان و ناقدان عرب نشان داده شود. در این تحايق تال  شده است تا با توجه به 

و به حاشيه راندن  سازيرویکرد تحليل گفتمان انتاادي ارنستو الکالئو و شانتال موفه ا بات شود که غيریت
ري مزمن خواهد شد که فرجام آن پدید آمدن نسلي بحران زده و سرگشته دیگري سرانجام تبدیل به یک بيما

 . در ميان گرشته و اکنون خویش است

 بیقی،تط ادبیات گفتمان، تحلیل وموفه، الکالئو آنتاگونیسااام، ساااازی،رجساااتهبها: کلیدواژه
 .سازیغیریت
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  مقدمه

ادبيات فارسي و عربي  هاي تطبياي مياندر این مااله به یکي از مسائل مهم در پژوهش
و یا  6پرداخته شده است. در آ ار برخي ناقدان و ادباي عرب مسأله پرسازي رات

آن یاد  از األنا المتضخمة و یا تضخیم األناسازي آن که در زبان عربي با اصطالو برجسته
شود، قابل مشاهده است. از همين رو، کوشش شده است تا با استفاده از رویکرد تحليل مي

و یا جدال ميان من و دیگري « سازي راتسازي و برجستهغيریت»گفتمان انتاادي مسأله 
 هاي تطبياي ميان ادبيات فارسي و عربي، موجباي در پژوهشبررسي شود. بروز چنين پدیده

امه این گران عرب شده است. در ادهژمونيک شدن گفتمان در ادبيات تطبياي توسط تطبيق
ریف گفتمان هژمونيک بيان خواهد شد، اما قبل از پرداختن به مباني ها و تعمااله شاخصه

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. 

طه بادبيات تطبياي به ویژه در گرایش سنتي آن همواره کوشيده است تا چگونگي را 
ر تعریف د توانمي ها را بازگو کند.هاي مختلف و ميزان تأ ير و تأ ر ميان آنميان ادبيات
تطبياي براساس نگاه سنتي که نمود آشکار آن در نظریة فرانسه است، چنين گفت:  ادبيات
ادبيات تطبياي تاریخ روابط ادبي ميان کشورها است. پژوهشگر تطبياي کار خود را از »

گر دادوستد ایستد تا نظارهغاز کرده و روي مرزهاي زباني و یا ملي مياین ناطه آ
 «ها و احساسات ميان دو ادبيات و یا حتي چندین ادبيات باشدها، کتابموضوعات، اندیشه

نيز در توضيح مفهوم ادبيات تطبياي در مادمه کتاب  8(. ژان ماري کاره6633، 2یار)گي
دبيات است اي از تاریخ اادبيات تطبياي شاخه»گوید: ميیار با عنوان ادبيات تطبياي گي

و  9و پوشکين 5که به مطالعه پيوندهاي فکري بين المللي و روابط موجود در ميان بایرون
پردازد؛ به عبارت دیگر، ادبيات تطبياي به بررسي پيوندهاي و... مي 7، کارالیل1گوته

بک )صالح« ورزدآن آ ار اهتمام مي مختلف در بين آ ار ادبي جهان و کشف منابع خارجي

                                                            
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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(. در ادامه درخواهيم یافت که هژمونيک شدن گفتمان در ادبيات 6837و نظري منظم، 
مسخ  گران عرب، موجب تغيير و حتيتطبياي ميان فارسي و عربي توسط ناقدان و تطبيق

يامدهاي پ روو و فلسفه ادبيات تطبياي شده است. از همين رو و با در نظر گرفتن اهداف و
گرها و پژوهشگران در ادبيات عربي را ایم تا گفتمان تطبيقادبيات تطبياي تال  کرده

 بررسي کنيم.
 قرار مرزها محدوده در ساز آنبدون شک ادبيات به ویژه از نوع غني و پربار و تمدن 
 زا پا یکي را کشورها و درنوردیده را مرزها و فکري ادبي هايجریان بلکه گيرد،نمي

شود . نفور ادبيات مختلف و درنوردیدن مرزهاي جهاني سبب ميگراردمي سر پشت دیگري
  هاي مختلف در این دادوستد فرهنگي و فکري از غناي بيشتري برخوردار شوند.تا فرهنگ
ي ا ر ادبي جهاني، این توانای»گوید: درباره فرامرزي بودن ادبيات این چنين مي 6دمرا  

تثنایي را دارد تا فراتر از مرزهاي فرهنگ خود برود که آن را توليد کرده فرد و اسمنحصربه
 تادبيا ميان که روابطي به تطبياي هايپژوهش» رو، این (. ازDamrosch,2009« )است

 نشان داده و به بررسي ادبيات توجه دارد، وجود هاسرزمين ادبيات ملي دیگر یک ملت با
 شاعراني و نویسندگان ادبا، ميان روابط همچنين و دپردازدر خارج از مرزهاي خویش مي

 رارق تطبياي ادبيات توجه کانون در هستند تشابه داراي وجه خود ادبي آ ار در که
. بنابراین، یکي از پيامدهاي مطالعات تطبياي، ترویج صلح و (6672طحان، )« گيرندمي

و دادوستدهاي  کدیگر وابستگيها با یهایي است که ادبيات آندوستي به ویژه در ميان ملت
را در ميان اقوامي که فرهنگ و ادبيات مشابه  2بسياري داشته و نوعي بينش جهان وطني

دارند، ایجاد خواهد کرد تا از رهگرر این نوع بينش به توان مشکالت دست و پا گير این 
مکتب »جوامع را حل کرد. در باب ویژگي نظریة و یا مکتب جهان ميهني باید گفت که 

جهان وطني، مبتني بر این اصل است که همه مردم جهان باید خود را هموطن یکدیگر 
 (.6862)پورشبانان، « بدانند
دیشه ميهني به سمت انحال اگر به این مسأله توجه داشته باشيم که چنانچه بينش جهان 

لبه پيش غ سازي قوميتي و راتي، بينش افراطي و ایجاد گفتمان سلطه و، برجسته8ستيهندگي
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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 هاي مختلفها و ملتخطر قرار خواهد داد. باید ارعان داشت که ا بات رابطه ميان فرهنگ
يرد. گاي عمل کند که خارج از وظيفه راتي ادبيات تطبياي قرار ميتواند همانند تيغ دو لبهمي

هاي تواند در خدمت بازپروري سلطه و غلبه یک فرهنگ بر فرهنگاین ا بات رابطه مي
سازي و ضدیت باشد که هدفي جز محو ماهيت آنان را در مغلوب و ایجاد گفتمان غيریت

پروراند که این ماموریت را پرسازي رات و در شکل بسيار افراطي آن فرهنگ سر نمي
اي تا حدودي ایفا خواهد کرد. بنابراین، در این رهگرر، مسأله خودشيفتگي و خودبرتر بيني

 سازي در ادبيات تطبياي ميان فارسي ویا همان برجسته« پرسازي رات»ناخوشایند با عنوان 
شود که ارتباط تنگاتنگي با خودبرتربيني و خودشيفتگي دارد که بدان عربي آشکار مي

 گویند.  6نارسيسيم
 آميز،سازي رات، انحراف در شخصيت، بروز رفتارهاي اغراقهاي پریکي از ویژگي 

ند. هرگونه کميغرور و خودپسندي، فخر و افتخار به خود است که به شکل بيمارگونه ظهور 
 شود وانحراف در رات سبب ایجاد مشکل در شناختن خود و رسيدن به اهداف مطلوب مي

فرسا شود. پرسازي از توان و طاقت هاي مختلف و خارجتواند موجب نزاعسرانجام هم مي
رات یکي از نتایج تندروي، افراط و به حاشيه راندن دیگران و ایجاد حا تخاصم و تنافر 

شود که خود را محور همه ور ميخواهد بود. در پرسازي رات، فرد آنچنان در افراط غوطه
د. دانآن را ناچيز ميپریرد و یا اینکه ارز  چيز دیده و هرچيز دیگري غير از خود را نمي
اي از تواند تا جایي پيش برود که تبدیل به گونهپرسازي رات و به حاشيه راندن دیگران مي

« من»تادیا رات شود. رکر این نکته هم الزم است که رات در این مااله دقياا مترادف با 
موما در د، عاهميت ناشي که من انسان برعهده دار»انسان است. همچنين باید تأکيد کرد که 

ري کند و رات انسان در تعامل با دیگبه عهده گرفتن نظارت بر منافر حرکت او جلوه پيدا مي
کند بر قدرت بسيار باالي اسب چيره شود. همانند سوارکاري عمل خواهد کرد که تال  مي

 ر راکند این کااما تفاوتي که در ميان دو حالت وجود دارد این است که سوارکار تال  مي
کند به نيروهایي دیگر استمداد بجوید با توان شخصي خود انجام دهد، اما انسان تال  مي

 (.6632، 2)فروید« کندوجو ميکه آن را از دیگر منابع جست

                                                            
1. Narcissism 

2. Freud, S. 
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بدون  سازي آن،در باب شيوع این پدیده باید اظهار داشت که پرسازي رات یا برجسته 
نگي شکل نخواهد و درست زماني شاهد تأ يرپریري از اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فره

ها براي ا بات خودِ برتر هستيم که جامعه عرب از نظر فرهنگي، اجتماعي و گونه تال این
سياسي شاهد تحوالت بنيادین است. بنابراین، این مااله تال  خواهد کرد تا با استفاده از 

تکيه بر بخش نظریة اجتماعي  و با 2و موفه 6هاي رهني تحليل گفتمان انتاادي الکالئوانگاره
توجه  هااین گفتمان به مسأله پرسازي رات و آ ار  آن در به حاشيه راندن دیگر فرهنگ

 نشان دهد. 

 های پژوهش. سوال9
و به حاشيه راندن « من برتر»هاي رواني منجر به ایجاد چه ایماژهاي رهني و خود انگاره -

 شود؟سازي ميغيریت دیگران و ایجاد گفتمان هژمونيک و گفتمان
 شود کهاي از روابط ميميهني موجب پدید آمدن شبکههایي در بينش جهانچه مولفه -

 فرجام آن تحرک و پویایي فرهنگي خواهد شد؟

 ها. فرضیه6
گریز از گرشته، هراس داشتن از تکرار تاریخ، به رسميت نشناختن رشد و بالندگي فرهنگ  -

هر -یت گریزي و یافتن یک امر براي نشان دادن من برتر مغلوب و نيز تال  براي محور
یافتن یک هویت جدید و در کنار آن حفظ گفتمان  -چند که آن مسأله توهمي بيش نباشد

شود هژموني با هدف ادامه یافتن نفور و تسلط بر دیگران و استمرار یافتن قدرت، موجب مي
 سازي اوج بگيرد.تا پرسازي رات و گفتمان غيریت

ها و ميهني )نه به معناي جهاني شدن و محو دیگر فرهنگاز آنجایي که اندیشه جهان -
 توان از ویژگي اینها( با احساسات ميهن پرستانه افراطي مخالف است؛ از این رو، ميملت

بينش براي برداشتن مرزهاي محکمي سود برد که موجب اختالف و افراط در برخورد با 
 شود.فرهنگ و گفتمان ماابل مي

  

                                                            
1. Laclau, E. 

2. Mouffe, CH. 
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 . پیشینة پژوهش3
که درباره  هایيپيشينة بحث در این زمينه را باید به دو قسمت تاسيم کرد؛ نخست پژوهش

نظریة گفتمان الکالئو و موفه نوشته شده و به شرو این نظریة پرداخته است که در ادامه به 
 شود.ها پرداخته ميآن
 ( 6866و موفه در باب گفتمان ) لکاني در نظریة الکالو -جایگاه مفاهيم دوسوسوري 

نوشته جهانگيري؛ در این مااله نویسنده تال  کرده است که ارتباط نظریة گفتمان الکالئو 
را نشان دهد. این مااله  2شناختي لکانو روان 6شناسي فردینان دوسوسورو موفه با نظریة زبان

دوسوسور و  شناسيمفهوم زبانگيري از به این نتيجه رسيده است که الکالئو و موفه با بهره
 اند، اما مفهومنامد بر جزئي بودن  بات معنا دست پيدا کردهمي 8«ناطه کاپيتون»آنچه لکان 
 شود.هاي الکالئو و موفه از کار دوسوسور متمایز ميپردازي
 ( نوشته کشاورز شکري؛ 6865ها )اناالب بازتاب تحليل براي روشي گفتماني؛ تحليل 

ه تال  شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که از منظر تحليل گفتمان در این ماال
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 

 شوند.در زمينه موضوع مورد نظر بررسي مي و شانتال موفه مطرو و
 ( نوشته آقاحسيني؛ 6869بازگشت امر سياسي از دیدگاه شانتال موفه و ارنستو الکالئو ) 

در این مااله تال  شده است تا مفهوم امر سياسي از دیدگاه موفه و الکالئو بيان شود. 
مفهوم و بسط معناي آن  نویسنده تال  کرده است تا در این مااله با پرداختن به این

هاي این دو شخص را براي پریر  دیگري در گفتمان ليبرال دموکراسي مورد توجه استدالل
 قرار دهد.
 ساماندهي رب دیني بينيجهان و فرهنگ شدن جهاني پارادایم کاربست تطبياي بررسي 

ن مااله سعي زاده؛ در ایجمعه ( نوشته امام6869رضوي ) معارف بر تأکيد با بشریت زندگي
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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فيروزجائي؛ در این کتاب نویسنده به  کریمي نوشته(  6861)انتاادي  شناسي گفتمان 
، ون 2، فرکالف6هاي مطرو در تحليل گفتمان انتاادي از جمله نظریات فوکوةبررسي نظری
و... پرداخته است. این کتاب همچنين به بررسي نظریة الکالئو و موفه در دو بخش  8دایک

 معنایي و اجتماعي پرداخته و مفاهيم آن را توضيح داده است. 
سازي ن نظریة؛ یعني نظریة غيریتهایي که در عرصه ادبيات با استفاده از ایدوم پژوهش 

 شود.ها پرداخته مينوشته شده است که در ادامه به آن
راساس سازي در رباعيات خيام براني و غيریتسازي، به حاشيههاي برجستهتبيين انگيزه 

پور؛ نویسنده در این مااله تال  کرده است  ( نوشته عالي6861تحليل انتاادي گفتمان )
سازي رجستهسازي و بهاي غيریتدن این عوامل در رباعيات خيام به تبيين انگيزهکه با نشان دا

 سازي بوده است.پرداخته و نشان دهد که چرا خيام به دنبال قطبيت
سازي خاکستري در شاهنامه فردوسي براساس نظریة گفتمان الکالئو و موفه غيریت 
سازي در رده است تا فرآینده غيریت ( نوشته اميدي؛ در این مااله نویسنده تال  ک6867)

 شاهنامه و هویت بخشي به ایرانيان را بررسي کند.

 موفه و الکالئو نظریة گفتماني براساس فرهنگي سازیو غیریت 0. آنتاگونیسم0
ها ارنستو الکالئو و شانتال موفه در ماام دو فيلسوف و اندیشمند سياسي برجسته طي دهه»

، 1، ژاک دریدا9اي نظير مارتين هایدگرتن از ميراث غني فالسفهاند تا با بهره جسکوشيده
 شناسو ميشل فوکو و استفاده از نظریة روانکاوي ژاک لکان و آراي زبان 7لوئي آلتوسر

پردازي در باب گفتمان پرداخته، چارچوبي منسجم را برجسته فردینان دوسوسور، به نظریة
(. در باب چگونگي رو  تحليل الکالئو و 6866)جهانگيري، « براي تحليل آن مهيا کنند
 هم با را اعاجتم و سياست معنا، و موفه، الکالئو گفتمان رویکرد»موفه باید اظهار داشت که 

 (.6861فيروزجائي،  کریمي)« پردازدميها آن تحليل به جا یک و کندمي ترکيب

                                                            
1. Foucault, M. 

2. Fairclough, N. 

3. Van Dijk, T. 

4. Antagonism 

5. Heidegger, M. 

6. Derrida, J. 

7. Althusser, A. 
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 حليلت اجتماعي ریةنظ و گفتمان تحليل معنایي نظریة» دو از موفه و الکالئو رویکرد 
 بيان براي و موفه الکالئو که مفاهيمي ترینمهم نخست بخش در. شودمي تشکيل «گفتمان
 شانهن بندي،مفصل گفتمان، هژموني، از: عبارتند اند،کرده استفادهها آن از خود نظریة
 لي،خا هايدال دسترسي، قابليت تزلزل، و قراري بي تفاوت، و ارزي هم زنجيره مرکزي،
 مطرو مفاهيم ترینمهم دوم بخش در و... و 6وآگونيسم آنتاگونيسم اسطوره، اعتبار، قابليت
 و مندزمان ا،هگفتمان ميانسازي غيریت و فرآیند تخاصم فضاي شناسایي: از عبارتند شده،
 اطارتب معنایي، منازعات محصول سياسي اجتماعي تحوالت ها،گفتمان بودن مندمکان

 متن. و معنا تحليل با عياجتما کردارهاي

. تحقیقي در چند مفهوم گفتمان الکالئو و موفه و پدیدارشناسي آن در ادبیات 5
 عربي

 . هویت، قدرت5-9
 آنکه مگر شد نخواهد ميسر حايات گيريشکل و سازيهویت موفه و الکالئو اندیشه در
 سوي از هایتهو هضم و جرب و یکسو از طرد و حرف راهبردهاي تدبير، با روشنفکران»

هایي در ادبيات عربي (. چنين فعاليت6869)آقاحسيني، « کنند گفتمان توليد به اقدام دیگر
 ها با هدف تثبيت گفتمان وپا از درآميختگي فرهنگ اسالمي و عربي با دیگر ملت

هاي جدید از طریق بنديسازي و ایجاد مفصلسازي انجام شده است. این هویتهویت
هاي یک مردم نادیده ارزي، تفاوتشود. براساس زنجيره همي ایجاد ميارززنجيره هم
 2ارز و یکسان هستند. هژموني از دیدگاه گرامشيشوند و همگان با یکدیگر همانگاشته مي

الکالئو »هاست. ناشي از قدرت اقناع طباات محکوم توسط طباه حاکم و در راستاي منافع آن
شود که کدام نيروي سياسي درباره نند و به این معنا ميبيتر ميو موفه هژموني را عام

 (.6861)فيروزجائي، « هاي مسلط رفتاري در جامعه تصميم خواهد گرفتشکل
ها تمانگف»از این رو، هژمونيک شدن گفتمان با هدف تثبيت هویت جدید انجام شده و  

ان صرفاً در گفتمیابي یک گيرند و هویتاساساً در ضدیت و تفاوت با یکدیگر شکل مي
يت گفتمان سازي در تثبپریر است. ناش ضدیت و غيریتتعارض با گفتمان هاي دیگر امکان

                                                            
1. Agonism 

2. Gramsci, A. 
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ک و کنند، ارتباط نزدیراني که الکالئو و موفه مطرو ميسازي و حاشيهبا مفهوم برجسته
اي براي حفظ و استمرار و قدرت دوام راني، شيوهسازي و حاشيهتنگاتنگ دارد. برجسته

 )همان(.« ژمونيک گفتمان استه
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 
ه کداران تمدني هستند کند و دوم فرهنگ و گفتمان مغلوب که حامالن آن ميراثپيدا مي

توان از آن نشاني یافت. از سال سکوت کرده و دیگر به دشواري مي 288براي مدتي حدود 
همين رو، براي بررسي گفتمان اسالمي و عربي به عنوان گفتمان پيروز باید تحوالت سياسي 

هاي رها شده در آن که اکنون قادر هستند در و اجتماعي این دوره بررسي شود تا داللت
دن گفتمان حاکم قرار گيرند، بررسي شود. عدالت، مساوات، برادري، خدمت هژمونيک ش

ان گونگي هستند که باعث هژمونيک شدن این گفتمهاي گفتمانمبارزه با فساد تماما داللت
اند. بنابراین، گفتماني که در بين ناقدان و ادیبان عرب شکل گرفت بر محور این شده
 بندي شد.هاي مرکزي مفصلداللت
سأله م این به مفصل طور به «والنثر الشعر حدیث من» خود مشهور کتاب در ينحس طه 

 هايادبيات ميان در عربي ادبيات جایگاه دربارۀ خود سخن آغاز در او .است اشاره کرده
داند که گوید که اگر فردي بخواهد وارد جهان ادبيات عربي شود نميمي جهان بزرگ

 به را نجها بزرگ ادبيات خود، بنديتاسيم در حسين چگونه و از کجا باید آغاز کند. طه
فارسي و  رومي، ادبيات یوناني، ادبيات کند که عبارت است از: ادبياتمي تاسيم دسته چهار
عربي. وي که قصد دارد در این کتاب محوریت ادبيات عربي را ا بات کند، چنين  ادبيات
ياري با آن هاي بسحدود پانزده قرن ملتادبيات عربي به تنهایي ادبياتي است که »گوید: مي

 (.6616 )طه حسين،...« زندگي کرده اند
کند: نکته قابل توجه در اظهارنظر طه حسين این است که وي بر دو مسأله تأکيد مي 

دون ها همزیستي داشته است بساله که ادبيات عربي با دیگر ادبيات 6988نخست یک دوره 
رد زیستي چگونه بوده و بر گکند. دوم اینکه ماهيت این همهاي آن اشاره اینکه به ویژگي

چرخيده است؟ وي با تأکيد بر اینکه فرهنگ و زبان فارسي به عنوان کدام محوریت مي
د تا کنیک فرهنگ مغلوب در کشاکش خود با فرهنگ غالب عرب محو نشد، تال  مي

 نامد، فرهنگ و ادبياتيکوب آن را دو قرن سکوت ما بات کند در همان دوراني که زرین
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ات عربي ادبي پریريتأ يرفارسي ادامه زندگي خویش را وامدار ادبيات عربي است. حسين 
هار داند و اظمي زشت اشتباهات هایي ازبا شالوده «اي عجيباسطوره»از ادبيات فارسي را 

دبيات یوناني ا دارد که اگر ادبيات عربي قصد تعظيم به ادبياتي را داشته باشد، تنها بایدمي
 را پاس بدارد )همان(.
سازي و قدرت بخشيدن شود حسين در اظهارات خویش قصد هویتآنچنان که مشاهده مي

قرن با  69هاي بزرگ جهان به مدت کند که ادبياتبه فرهنگ غالب را دارد و بيان مي
سيار ریخ باند، اما هرگز به تاادبيات عربي ارتباط داشته و از آبشخور آن تغریه کرده

هایي مانند ادبيات یوناني، رومي و ایراني اشاره نکرده است که از زماني تر ادبياتقدیمي
رسد ياند تا جایي که به نظر مبسيار دورتر در باب ادبيات آ اري گرانبها را تأليف کرده

وي قصد انکار کلي این ادبيات را داشته است. البته باید گفت که طه حسين به قدمت 
کند، اما در نهایت شکوه و عظمت ادبيات عربي را بيش از این يات یوناني اشاره ميادب

 داند.ادبيات مي
سازي و قدرت بخشيدن به ادبيات عربي تنها در دوران معاصر رخ نداده فرآیند هویت  

وز هاي مغلوبي مانند ایران رشود که فرهنگاست، بلکه این فرآیند دقيااً از زماني آغاز مي
روز به حاشيه رانده شده و ادبيات این سرزمين در حال تغيير شکل از حالت نخستين خود  به

دوره  شود. بنابراین، ناميدن اینبه شکل جدیدي بود که به آن عصر تمدن اسالمي گفته مي
به دوران سکوت و فترت و خاموشي صحيح نيست، بلکه این دوران دقيااً زمان پویایي و 

گ ایران زمين به سمت جهاني جدید است که باید براي باقي ماندن حرکت ادبيات و فرهن
هایي است که در همين شد و استمرار آن ناشي از تال خود وارد یک تجربه سخت مي
 (.6833دوران انجام شد )محمدي، 

اینچنين است که ناپدید شدن گستردۀ زبان فارسي با تمام قدمت آن و آ اري که بر جاي  
سازي و قدرت بخشيدن به آن ایجاد شود. جب شد تا گفتماني براي هویتگراشته بود، مو

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، 

 (.6891کوب، آمده است )زرین
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سازي و قدرت بخشيدن به زبان عربي تنها به آ ار ناقدان عرب منحصر بته هویتال 
، 6ن فوکاند. یوفاشود، بلکه برخي از خاورشناسان نيز در این فرآیند مشارکت داشتهنمي

اده در آ ار خود با استف« شناسيتاریخ جریان شرق»خاورشناس آلماني و صاحب ا ر مشهور 
حظ، ضمن بررسي تأ ير شعر فارسي در ادبيات عربي، ناش و تأ يرپریري از نظرات جا

خواند که به اعتااد فوک در این دوران ادبيات فارسي را در دوران عباسي، ظالمانه مي
شاعران با وارد کردن کلمات فارسي به شعر و ادبيات عربي موجب ظلم بر این ادبيات 

 (.2885اند )ضيف،  شده
زبان  توانگوید که ميي نيز درباره ادبيات فارسي ميعبداهلل عزام، ناقد معروف مصر 

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 

ارتباط »وي در کتاب خود با عنوان اسالم سکوت کرد تا جایي که آ اري در آن تأليف نشد. 
گوید: زبان عربي به غير از شعر در جایگاهي باالتر از ادبيات مي« ها و ایرانيانميان عرب

 تا(.فارسي قرار دارد )عزام، بي
از همين رو، با اختصار باید گفت که ناقدان چه عربي و چه خاورشناسان براي ایجاد  

یعني فرهنگ عربي که اکنون فرهنگ اسالمي  یک هویت و بيان قدرت فرهنگ غالب؛
شود، تال  کردند تا به دو قرن نخستين اسالمي مراجعه کرده و مظاهر قدرت خوانده مي

و هویت را در این دوره زماني پيدا کنند. با توجه به عدم حضور فرهنگ فارسي در این 
 گ و قدرتگویي این تصور ایجاد شده است که فرهنگونه سخنمدت و نداشتن هيچ

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 

 اند.مواردي ناپسند خالصه کرده
 این دوره تحت در پاسخ به همه این اظهارات باید گفت که زبان و ادبيات فارسي در 

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 

ناميم. این دوره فارسي با پوشيدن لباس عربي شکل گرفت که در زبان عربي آن را تعریب مي
ویت گفتمان اسالمي در حال رشد در کشورهاي فتح شده به ویژه در ایران زماني را که ه

                                                            
1. Fuck, J. 



 011 | و بیاتی خناری گنجیان

 

ر قالب گراري کرد که دبود باید دوره انتاال فرهنگ ایراني از یک هویت به هویت دیگر نام
 اي به نام تعریب انجام شده است. و چارچوب پدیده

مان ت ساساني و تا زنکته مهم دربارۀ دوران انتاال این است که از زمان فروپاشي حکوم 
هاي مستال در ایران حدود دو قرن سپري شد که برخي آن را دورۀ گيري حکومتشکل

ي برخ»اند. گراري کردهفترت و زوال و برخي دیگر از جمله محمدي آن را دورۀ انتاال نام
ي شگران بر این عايده هستند که دوره بيان شده، زماني براي زوال و خامواز ناقدان و تطبيق

دارند که اگر در دو قرن نخستين اسالمي به خوبي تعمق تمدن ایران نبوده است و اظهار مي
و تأمل شود، بدون شک متوجه خواهيم شد که این دوران، زماني براي پویایي فرهنگ ایران 

 (. 6865)بياتي، « است.
را  دیديفرهنگ فارسي در این دوره ناچار باید براي ادامه یافتن زندگي خود هویت ج 
گزید که این هویت با لباس تعریب بر تن تمدن ایراني پوشانده شد. با نگاهي به آ ار برمي

ري زبان بررسي تأ يرگرا»توان به این نتيجه دست یافت که نگار  یافته در این دوره مي
اند. اما در عربي در زبان فارسي یک پدیده شناخته شده است که بارها به این مسأله پرداخته

ماابل بررسي تأ يرگراري فارسي در عربي منحصر به معربات، ادبيات و ادبيات اخالقي 
 (. 6837)آررتا ، « شود. غالباً این بررسي نيز با سستي و ناص انجام شده است.مي
نماید که ارتباطات فرهنگي ميان تمدن عربي و تمدن فارسي رکر این نکته هم الزم مي 

شود که ناطه اوج برخورد دو فرهنگ و تبادالت فرهنگي ميتنها به عصر عباسي محدود ن
 درتق چگونه بوده است، بلکه این ارتباط تا امروز ميان دو فرهنگ ادامه داشته است. اما

 شود؟ تغيير دچار فارسي فرهنگ هویت تا شد موجب دوره این در اسالمي گفتمان یافتن
ین کشور از آنان، دوران جدیدي از ها به ایران و تبعيت سياسي اهمزمان با حملة عرب 

جزیرۀ ها موفق شدند مرزهاي شبهها و ایرانيان آغاز شد و پا از اینکه عربارتباط ميان عرب
عربي را پشت سر گراشته و وارد ایران شوند، ارتباط فکري جدیدي ميان دو طرف شکل 

این »ا شد. هگرایي گسترده عربگرفت که نتيجة آن پدید آمدن آگاهي جدید و برون
ها و دیگر ها موجب شد تا از مرزهاي تنگ خود خارج شده و با فرهنگگرایي عرببرون
« پریردها بها تأ ير ژرفي از آنها آشنا شوند تا بدین گونه زبان و ادبيات و علوم عربتمدن

 .(6839)فاخوري، 
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در مناطق  ها از جزیرۀ خویش خارج شدند و مشغول به نشر اسالم و تعاليم آنعرب» 
 هاي مغربها موفق به ورود به عراق، ایران، خراسان، شام، مصر و سرزمينمختلف شدند. آن

اند به سرعت عربي ها بدان پاي نهادههایي که عربشدند... این امر موجب شد تا سرزمين
 ه (. بعد از این حاد6865)بياتي، « ها نداشتندگونه شناختي از عربشوند که تا آن زمان هيچ

و این زبان به سرعت در »نبود  العربجزیرةبود که دیگر زبان عربي مخصوص ساکنان 
کشورهاي دور و نزدیک شيوع یافته و این امر سبب عربي شدن آن کشورها براساس نظام 

ها پا از فتوحات اسالمي بود که ایرانيان از نظر سياسي تابع عرب»تا( و )ضيف، بي« والء شد
نيز عرب بودند. براساس قانون والء، ایرانيان خود را منسوب به قبایل عربي شده و کارگزاران 

بي کردند و عامل تعرب یا همان عرهایي عربي انتخاب ميدانسته و تبدیل به موالي شده و اسم
 (.6865)بياتي، « شدن موجب گم شدن عنصر فارسي در جامعه اسالمي شد

اید ي اسباب تغيير هویت تمدن ایران بدر باب چيستي تعریب )عربي کردن( و چگونگ 
ها به ایران، فرهنگ فارسي استمرار یافته و ادبيات این بعد از حمله عرب»خاطر نشان کرد که 

کشور در دو مسير حرکت کرد: نخست مسير ملي؛ یعني استمرار یافتن حضور کلمات پهلوي 
« بي ایران با پوشش تعریبهاي ادو مردمي و دوم، مسير همکاري با اسالم و محافظت از سنت

شود، بيشتر کلمات عربي شده (. هنگامي که از تعریب سخن گفته مي6،6878)یان ریپکا
تر و خارج رسد، حال اینکه فرآیند تعریب بسيار گستردهفارسي در ادبيات عربي به رهن مي
نظر گرفت  راي بسيار فراگيرتر دگيرد. تعریب را باید مسألهاز مرزهاي کلمات دخيل قرار مي

که فرهنگ عربي توانست هویت و قدرت جدید خود را به واسطه آن کسب کند. تعریب را 
تعریب -تعریب تاریخ، ج-تعریب شخصيات، ب-توان به چهار شاخه تاسيم کرد: الفمي

 تعریب اماکن جغرافيایي. -کلمات و د
واج ر عصر اموي رها: این تعریب در مسأله والء نمود پيدا کرد که دتعریب شخصيت -الف

 شدند. اینهاي ایراني براساس این قانون شهروندي عربي محسوب ميداشت و شخصيت
ها ناشي شد که مردم به سه عايده از اعتااد به وحدت جنا و وجود امتياز در ميان عرب

ها رویکردي (. ایراني6839شدند )فاخوري، دسته آزادگان، بردگان و موالي تاسيم مي
مسأله عربي شدن داشتند تا جایي که آنچنان در یادگيري زبان عربي متبحر شدند نظير به بي

هاي خود از این زبان بهره گرفتند تا جایي که افرادي مانند سيبویه در که براي بيان اندیشه
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(. در آن 2885نحو، ابن مافع در نگار  و بشار و ابو نواس در شعر پدید آمدند )ضيف، 
هاي عربي شناخته شده و براساس والء منتسب به افراد و قبایل با نامها روزگار این شخصيت

 (.6876شدند بدون اینکه به اصالت و خانواده آنان توجهي شود )محمدي، عربي مي
 نویسي و ایجاد این شبهه براي خوانندهتعریب تاریخ: ماصود، جریان حاکم بر تاریخ -ب

توان اي و نه زباني حضور دارد )همان(. ميهها نه مردمي و نه حاد است که در کنار عرب
گونه یناند را نمونه انویسان در زبان عربي از تاریخ ایران در این زمينه نال کردهآنچه تاریخ

یران شود که آنان تاریخ انگاري این افراد مشاهده ميشمار آورد. در تاریختعریب تاریخ به
نند کها و اسالم را در آ ار خود بيان ميیخ عربقبل از اسالم را رکر کرده و پا از آن تار

اند، هاي تاریخي ایران رکر کردهبدون اینکه ميان آنچه خود نوشته و یا آنچه از کتاب
المي شود که تاریخ عربي و استمایزي قائل شوند. از این رو، در آ ار آنان چنين انگاشته مي

ن ریب تاریخي در کتاب تجارب االمم ابمرحله طبيعي پا از تاریخ ایران است. این نوع تع
 نگاري در آ ار افرادشود. این شيوۀ تاریخمسکویه و تاریخ طبري به وضوو دیده مي

ر شود که همان طور که گفته شد ددیگري مانند یعاوبي، دینوري و مسعودي نيز دیده مي
آنان براي  ال کنند و بيشتر تگونه سخني از آ ار تاریخي ایران نميرکر تاریخ خود هيچ

بسط گفتمان اسالمي و عربي و به حاشيه راندن فرهنگ و تاریخ ایران زمين بوده است تا 
سال حضور  288گونه تاریخي در زماني حدود کند هيچجایي که خواننده احساس مي

 نداشته است.
ربي بخشي به زبان عهاي هویتترین راهتعریب کلمات: تعریب کلمات یکي از رایج -ج

عربي و تمدن  -که در طول زمان دادوستد ميان این دو تمدن؛ یعني تمدن اسالمي است
فارسي هميشه ادامه یافته است. این نوع تعریب نه تنها در عصر جاهلي و دوره  -ایراني

اسالمي وجود داشته، بلکه فرآیند تعریب کلمات و تأ ير بر زبان عاميانه مردم عرب 
ا امروز ادامه یافته است. پژوهش در زمينة تعریب کلمات مخصوصاً در لبنان و موصل نيز ت

نيز خود با چالش بسيار مهمي همراه است که منجر به ارتکاب برخي اشتباهات توسط 
الکالم  المعرب منپژوهشگران شده است. به عنوان مثال، ابو منصور جوالياي در کتاب خود 

 هاي عربيارسي را به ریشهتال  کرده است تا کلمات معرب شده از زبان ف األعجمی

ي یاقوت حمو البلدانمعجمابن منظور و  العربلسانهایي نيز در بازگرداند. چنين تال 

ربي را به اصلي ع االنباراند ریشة کلمة شود. این دو تن در آ ار خود تال  کردهمشاهده مي
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ر ارۀ این شهشهري در غرب بغداد پایتخت عراق است. بالرري درب االنبارباز گردانند. 

شود که انبارهاي عجم در این شهر بنا شده ناميده مي االنباراین شهر به این دليل »گوید: مي
اند تا اصل این (، اما افرادي مانند ابن منظور و جوالياي تال  کرده6673)بالرري، « بود...

 ا بات کنند.« نبر»کلمه را از ریشه 
ند در هر تواهاي فرآیند تعریب که ميیژگيهاي جغرافيایي: یکي از وتعریب مکان -د

چهار حالت رکر شده مصداق داشته باشد، فرامو  شدن اصالت این کلمات است. 
ي اي مخفي کند که دیگر با دشوارتواند سوابق تاریخي یک دال را به گونهتعریب مي

تا  دتوانيم نشاني از تاریخ و قدمت آن پيدا کنيم. بنابراین، عامل تعریب سبب شمي
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 

اباه توان ا ري از هرگونه سراندن نيروي رقيب یعني تمدن فارسي شد که دیگر دشوار مي
توان به تعریب نام یک منطاة جغرافيایي فت. به عنوان مثال، ميتاریخي و قدمت آن یا

رجوع  شود. باشناخته مي« حدیثةمنطاة »در نزدکي موصل اشاره کرد که امروزه به عنوان 

در این  است. حموي« نوکرد»معرب  حدیثةتوان دریافت که هاي معتبر عربي ميبه کتاب

نار دجله است که حمزه بن حميد در یک روستاي کوچک در ک حدیثة»گوید: باره مي

تعریب نوکرد است و نوکرد شهري قدیمي است که تبدیل به  حدیثةگوید: این باره مي
 (.6677)حموي، « اي شده استخرابه

 بندی و دال مرکزی. مفصل2
بندي از دیدگاه الکالئو و موفه عبارت است از قرار دادن عناصر در یک مجموعه مفصل

با هدف هویت بخشي به گفتمان جدید و تا اینکه این عناصر حول  جدید و تلفيق آن
ندي بصورت»یک دال برتر قرار گرفته و معنایي جدید را ایجاد کنند. این مفهوم با 

کند، قابل ماایسه است. دال برتر همان دال مرکزي که فوکو آن را مطرو مي« گفتمان
ال سوال اینجاست که دال مرکزي شوند. حبندي مياست که مفاهيم پيرامون آن مفصل

در گفتمان ناقدان عرب چيست؟ دال مرکزي که گفتمان ناقدان و ادباي عرب پيرامون 
ها و نسبت به دیگر فرهنگ« محوریت ادبيات عربي و برتري آن»گيرد آن قرار مي

بندي و هژمونيک کردن گفتمان پيرامون این دال ها است. از این رو، مفصلادبيات
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ه بندي و هژمونيک کردن آن بگفتمان با کمک مفصل»گيرد، زیرا ورت ميمرکزي ص
مند رسد که در سایه آن گفتمان داراي یک کليت نسبتاً منسجم و نظام بات موقت مي

(. از این رو، در آ ار و تالفيات عربي تال  شد تا همه عناصر 6861)فيروزجائي، « شودمي
سازي تبندي شوند و محوریپيکربندي و مفصل در کنار محوریت و برتري ادبيات عربي

ادبيات عربي تا جایي پيش رفت که حتي برخي از شاعران معاصر تال  کردند تا انواع 
 هک است کسي چه جدید ادبي از جمله سرودن حماسه را وارد ادبيات عربي کنند. اما

 ادبي وعن این بسياري اقرار به و شده شناخته غنایي شعرهاي با عربي ادبيات که نداند
  .است ترمدرن سازماني با و غني هایيفرهنگ مختص
ه در کساني ک»گوید: حنا الفاخوري دربارۀ خالي بودن ادبيات عربي از حماسه چنين مي 

کنند، درخواهند یافت که این ادبيات سرتاسر خالي از سرودن ادبيات عربي تفحص مي
ت شود: نخسشمرد که به چند دليل اشاره ميتوان دالیل زیادي براي آن برحماسه است. مي

ه پرستي بود، دوم اندیشاینکه جاهليت به دور از هرگونه درکي از وحدت ملي و عاطفه وطن
گریانه توانست در مسائل فرضي و خلق تصویرهاي خيالي که با زندگي واقععرب جاهلي نمي

اورایي با ضعف عايده دیني در آنان در تضاد بود، وارد شود، سوم اینکه امور خارق العاده م
 (. 6837)الفاخوري، « آن دوران سازگار نبود

بخشي این تال  براي ا بات حضور نوع ادبي حماسه در ادبيات عربي با توجه به محوریت 
به فرهنگ عربي شاید غریب به نظر نياید؛ زیرا دليل این اقدام پژوهشگران و ادباي عرب را 

ها دانست که این نوع ادبي در آن یافت زادیي از دیگر ادبياتتوان در راستاي محوریتمي
هاي مهم گونه در جهت ا بات ناش ادبيات عربي و تأ ير آن در دیگر ملل قدمشود تا اینمي

 برداشته شده باشد. 
 مجد» عنوان با خود شعري حماسه سرودن با( م6659-6377) مصري شاعر محرم احمد 

 نوعي به ات کرد آن صرف را خویش همت شود،مي شناخته نيز اسالمي الياد نام با که «اإلسالم
این دیوان از آن رو با این عنوان  .کند ا بات عربي ادبيات در را ادبي جنا چنين وجود

شود که شاعر در آن تال  کرده است از حماسه معروف الياد و اودیسه هومر شناخته مي
 وارد را دبيا یک نوع تا داشته سعي حماسه این تننوش با محرم احمد شاعر یوناني تاليد کند.

 در رگزه ادبي نوع این عرب محااان و ادبا ناقدان، از بسياري ارعان به که کند عرب ادبيات
 وعين براي سرودن این حماسه را باید به محرم احمد تال  .است نداشته وجود عربي ادبيات
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براي جبران عدم حضور یکي از  عربي دانست که کوششي ادبيات در محوریت یک ایجاد
احمد  این اقدام الرسالةانواع ادبي در ادبيات عربي است. ابراهيم عبداللطيف نعيم در مجلة 

محرم را گامي در جهت ا بات تصویري واضح از حماسه اسالمي و جایگاه آن در ماابل 
 داند.هاي غربي ميحماسه
 نویسندگان زا که بسياري شویممي توجهم عربي زبان در تطبياي هايپژوهش به نگاهي با 

 هب جهاني ادبيات مرکزیت با تا اندبوده تال  در وادي نيز طه هالل و غنيمي عرب مانند
 ویژگي . یک محوریت عربي در ادبيات تطبياي ایجاد کنند و برخاسته مخالفت
 یک ایجاد و گریزيدر مرکزیت توانمي را شد بردهها آن از نامي که ناقداني هايپژوهش
بندي تال  این نویسندگان نيز در چارچوب مفصل .یافت عربي ناسيونالسيم برگرد محوریت

ام سازي انجها و به حاشيه راندن آنان و غيریتو ایجاد دال مرکزي در ماابل دیگر ادبيات
بندي غنيمي هالل در کتاب ادبيات تطبياي خود در جهت مفصل صورت گرفته است.

پيرامون محوریت ادبيات عربي در دوران اسالمي و پا از فتوحات با تأکيد هاي مرکزي دال
اند، نویسان عرب از منابع فارسي براي نگار  آ ار خویش سود بردهبر این مسأله که تاریخ

ها در تاریخ اند، اما با این وجود تأ ير تاریخ نویسي عرباما به اصل منابع خویش اشاره نکرده
بندي بندي و پيکرهداند. غنيمي هالل در جهت همين مفصليار زیاد مينویسي فارسي را بس

ارسي نویسي فهاي گفتمان گونگي پيرامون این انگاره ناش ماامات عربي را در ماامهدال
(. نکته قابل رکر در کتاب غنيمي هالل این است که وي 2883داند )هالل، بسيار پررنگ مي

ي در ادبيات و فرهنگ عربي اشاره کرده و یکسره آن را به ناش و تأ يرگراري ادبيات فارس
آورد، اما در مجموع باز هم محوریت در بين این دو فرهنگ برگرد تأ ير سلبي به شمار نمي
 شود.فرهنگ و زبان عربي مي

عالوه بر این، طه ندا در کتاب خود با عنوان ادبيات تطبياي با مطرو کردن ادبيات  
ي دیگري را براي هویت بخشي و محور قرار دادن فرهنگ اسالمي هاتطبياي اسالمي تال 

و  زدایي از ادبيات اروپایيکار گرفته است. تال  طه ندا نمونه بارز محوریتو عربي به
ها با ایجاد محوریت جدید براساس گفتمان تمدن اسالمي است که در آن همه تمدن

ه این کتاب بر این اساس استوار شد هاي طه ندا درشوند. محور بحثیکدیگر درآميخته مي
است که ميان اصالت ملي و دیگر واردات خارجي تمييز داده شده و در نتيجه راتيت و ملي 

زدایي از ادبيات تطبياي براساس (. او در توجيه محوریت6666گرایي تاویت شود )ندا، 
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د که انن دادههایي توجه نشاگوید: پژوهشگران در شرق به همان موضوعادبيات غربي مي
اي هاند و این یک اشتباه بزرگ است؛ زیرا موضوعها به آن توجه نشان کردهاروپایي

ها از محيط و ادبيات آنان اخر شده است )همان(. بنابراین وي پژوهش در نزد اروپایي
ند که بندي کدرصدد است تا مفاهيم جدیدي را پيرامون محوریت گفتمان اسالمي مفصل

براي  دهد کهي به عنوان دال مرکزي قرار گرفته است. طه ندا پيشنهاد ميدر تحاياات و
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 

ان کشورهاي اسالمي که بيشترین اسباب را براي تفاهم و دوري و عزلت از یکدیگر در مي
 تاارب دارند، بيشتر شود.

ها ونه بررسيگتوان مطرو کرد این است آیا اینسوالي که اکنون در برابر این پيشنهاد مي  
 این بر وطنيجهان ميهني. مکتبجهان یا براساس نگاه ساز بوده استبراساس نگاه غيریت

 را خود ایدب -دنيا تمام مردم بلکه کشور، یک مردم نه البته -مردم همه» که است مبتني اصل
(. بدون شک پيشنهادهایي اینچنين اگر براساس 6865حسيني،  سيد)« بدانند یکدیگر هموطن
به  هاي مختلفميهني انجام شود باعث تاارب و نزدیکي در ميان فرهنگيهاي جهانانگاره

يشترین نزدیکي را در داد و ستدهاي فرهنگي و فکري هایي خواهد شد که بویژه فرهنگ
ر ها بيشتميان آنان مشاهده خواهيم کرد. نکته اینجاست که انگاره هاي رهني در پژوهش

رقيب  هايساز و هژمونيک کردن گفتمان و در نهایت حرف گفتمانبراساس نگاه غيریت
 است. صورت گرفته است که هدفي جز محو کردن قدرت ماابل را نداشته

 گفتمان استعاری وجه وسازی . هژموني، اسطوره7
 کردن مونيهژ با و شده مطرو موفه و الکالئو گفتمان تحليل در که مفاهيمي از دیگر یکي
 این بر اللتد تزلزل و  باتيبي مفهوم. است تزلزل و قراريبي مفهوم دارد، ارتباط گفتمان
 هيچ یراز بکشند؛ چالش به را مسلط هايمانگفت هژموني توانندمي حواد ي»که  دارد موضوع
 قراري بي تا املک تثبيت از طيفي یک در هميشه و شود  بيت کامل طور به تواندنمي گفتماني

 نيز هاگفتمان سازياسطوره باب در (. اما6861فيروزجائي، )« است تردد در کامل زوال و
 ايه گونهب خویش از آرماني ویرتص یک ایجاد با دارند قصد هاگفتمان که شد مترکر باید

 قدرت زیرا است؛ مهم و محوري بسيار قدرت سازياسطوره جریان در. کنندسازي اسطوره
 کند، است.مي نفي را آن آنچه هر برابر در تعریف این تحميل و تعریف معناي به
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پا از مغلوب شدن ایرانيان از نظر سياسي، فرهنگ جدید سعي در هژمونيک کردن  
ر یک جامعه جدید کرد و همين دوره موجب شد تا ادبيات و فرهنگ ایراني در خود د

 سازي اظهارات طه حسين و دیگرانیک دورۀ سکوت قرار بگيرد. یکي از مصادیق اسطوره
درباره شيوع الحاد، مجون و زندقه در فرهنگ عربي از طریق فرهنگ و ادبيات ایران است. 

ز موفايت سياسي خود تال  کند تا تمام مظاهر طبيعي است که یک فرهنگ غالب بعد ا
 سازي در گفتمانفرهنگ مغلوب سابق را محو کند. از این رو، براساس موضوع اسطوره
 سازي و ناپاکالکالئو و موفه گفتمان غالب سعي بر هژمونيک کردن خود و اسطوره
و  نبوده ه غافلمعرفي کردن گفتمان سابق دارد. تاریخ نگاران عرب نيز هرگز از این مسأل

اند تا مسأله بروز کفر، زندقه و الحاد در ادبيات عربي را به ایرانيان نسبت دهند تال  کرده
اند تا بروز شعرهاي خمري و هرگونه مظاهر و در کنار آنان ادباي بسياري نيز در تال  بوده

زندقه در  ۀدیدپفساد را به ادبا و شاعران فارس نسبت دهند. به گفته این دسته از افراد، 
عبد  و در این فرهنگ بودهعربي و پيدایش آن در ادبيات عربي از تأ يرات ایرانيان  ةجامع

)الحوفي،  دنرشمابر ميهاي زنادقه را از نخستين مترجمين کتاب اهلل بن مافع و ابان الالحاي
دبيات ا (. شوقي ضيف نيز با تکرار همين سخنان قصد دارد تا پدیدۀ مجون و زندقه در6673

 هب مجون در اصطالو به معناي تظاهر مخصوصاً شعر دوره عباسي را به ایرانيان نسبت دهد.
 وید:گحيایي است. وي در این باره ميبي و دريکفرورزي و به معناي پرده عين در ایمان
 و دالحا تسليم را خود عباسي جامعة که نيست این مجون و زندقه دربارۀ ما سخن معناي
 که ودب یافته انتشار جامعه از محدودي طباة در زندقه و بود، بلکه الحاد کرده هاشهوت
 .(2885ضيف، )بودند  از ایرانيانها آن بيشتر
 هاي منفي در جامعة عرب وتوان نتيجه گرفت که نسبت دادن همة پدیدهبنابراین، مي 

زه به منظور جامعة اسالمي براساس رویکرد هژمونيک کردن گفتمان اسالمي و تا اندا
افول  هاي پا از اسالم رو بهسازي انجام شده است تا بتوان گفتمان رقيب که در سالاسطوره

 نهاده بود را به شکل کامل حرف کرد.

 راني سازی و حاشیه. ضدیت و غیریت، برجسته7

هدف از تحليل گفتمان درک درست از امور اجتماعي است؛ زیرا فضاي جاري ناش مهمي 
فضاي  گيريگفتمان انتاادي دارد. به عنوان  مثال، در دوران کنوني و با شکلدر تحليل 

سازي، شاهد اوج گرفتن دو جریان مخالف هستيم؛ یعني جریان سکوالر و گفتمان غيریت
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ها سبب به وجود جریان مرهبي در جامعة عربي. صرف گرایش به هر کدام از این اندیشه
فاع هاي فکري با هدف دشود. جریانراندن دیگران مي ساز و به حاشيهآمدن گفتمان غيریت
ازي و سسازي را دارند که در نتيجه این برجستههاي خود قصد برجستهاز اصول و اندیشه

 شود.ساز براي حرف رقيب ميهاي غيریتپرسازي رات موجب پيدایش گفتمان
به ارتباط يار حساس و پرجاربا رکر مجدد این مسأله که بسياري از ادبا و ناقدان به مسأله بس 

شتر بر ها بياند، اما گفتمان آنفرهنگي ميان ادبيات عربي و فارسي توجه وافر نشان داده
يشتر ميهني که بسازي و آنتاگونسيم برساخته شده است تا نوعي جهانهاي غيریتانگاره
. به شکل اسالمي و فارسي وجود دارد -هاي آن ميان دو فرهنگ عربيها و شاخصهمؤلفه

توان گفت مسأله محو شدن ادبيات فارسي در زماني حدود دو قرن یکي از آ ار قاطعانه مي
 سازي فرهنگي است. ناشي از ایجاد پرسازي رات و غيریت

به حاشيه راندن فرهنگي عظيم همانند فرهنگ فارسي و وارد کردن عناصر جدید به  
محوریت عربي از ویژگي هاي این نوع گریزي و ایجاد یک ادبيات عربي با هدف محوریت

ادبيات است که از زمان متادم تا زمان متاخر ادامه یافته است. به عنوان مثال، به حاشيه راندن 
ي به این بخشميزان تأ ير ادبيات و کم ارز  نشان دادن ناش آن در ادبيات عربي و محوریت

این  هايه یافته است. البته ریشهادبيات از زمان ادبایي به نام مانند جاحظ تا کنون ادام
ني در هاي ایراسازي و ضدیت با فرهنگ ایراني را نيز باید در نزد برخي شخصيتغيریت
اساس ساز امروز را که بروجو کرد تا به توان رهيافت گفتمان غيریتهاي نخست جستسده

 حاتم رازي،هاي ایراني مانند ابو تخاصم بنا شده است، درک کرد. از همين رو، شخصيت
الزمان ابوالحسن عامري،  عالبي و زمخشري، ابن قتيبه دینوري، ابوریحان بيروني و بدیع

د داشتند برخي اعتاا»اند تا جایي که همداني افرادي هستند که این گفتمان را تاویت کرده
ترین که باید زبان فارسي را نابود کرد تا به عنوان مانعي بر سر راه زبان عربي نباشد و سخت

هجوم هم توسط ابو هریره به زبان فارسي انجام شد که گفت: منفورترین زبان در نزد خداوند، 
 (.6837)آررنو ، « فارسي است...

هاي چهارگانه )عربي، عبري، بهترین زبان در ميان زبان»گوید: رازي در کتاب خود مي 
، شيواترین، ترینها، کاملنترین زباسریاني و فارسي( زبان قوم عرب است، زبان عربي فصيح

اند، گونه که به یادگيري زبان عربي اهتمام داشتهگاه آنهاست و مردم هيچترین زبانو روشن
( احمد عبد الحميد هم در 6665)الرازي، « اندهرگز به یادگيري زبان دیگري اهتمام نورزیده
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ي است اندیشمند»ن عامري گوید که ابو الحسمادمة کتاب اإلعالم بمناقب اإلسالم چنين مي
ائل بينيم که او از همة مسکه به تمدن انساني با مفهوم اسالمي آن اعتااد دارد و از این رو، مي

« کنداین تمدن حمایت کرده و به هرچيزي که مانع آن بوده و یا حرکت آن را کند، حمله مي
 (.6663)العامري، 

ته و زبان عربي از کلمات فارسي را داشخود قصد تمحيص  اللغةفقه عالبي نيز در کتاب  
آید، او قصد به رسميت شناختن حضور کلمات فارسي در آنچنان که از کتاب وي بر مي

شناس بزرگ؛ یعني االزهري را نوعي مبالغه در افزایش زبان عربي را نداشته و سخن زبان
شد، یکي دیگر از  (. همچنان که بيان2888داند )الثعالبي، شمار کلمات فارسي در عربي مي

سازي در ادبيات عربي شده است، ها که موجب ترویج گفتمان غيریتاین شخصيت
زمخشري است که یکي از آ ار بسيار ارزشمند خود با عنوان مادمة األدب را با هدف ترویج 

 (.6837و تعليم زبان عربي در ایران نگاشته است )آررنو ، 
 هاي ایراني مطرو و تأ يرگرار در ایجاد گفتمانابوریحان بيروني نيز از دیگر شخصيت 

نند، مسخ کهاي افرادي که اقدام به تبدیل گفتمان ميسازي است. یکي از ویژگيغيریت
يروني ب ها رخ داده است.فرهنگي و از خودبيگانگي است که تا حدودي دربارۀ این شخصيت

بندي ان را رد کند تا از نظر طباهدر آ ار خود تال  کرده است تا باورها و اعتاادات مردم ایر
تان و هر آنچه هاي ایرانيان باسبيروني با نپریرفتن اندیشه»گرایان قرار بگيرد. در جرگة اسالم
 هايگنجيد، ارتباط خود را با گرشته و آداب و سنتهاي دین اسالم نميدر دایره آموزه

(. انتاادهاي 6836خيلي، )قاسم «ایراني به کمترین حد کاهش داد و در تعاليم جدید غرق شد
شود و هم شامل اعتاادات و باروها آنان. وي در کتاب بيروني هم شامل آیين ایرانيان مي

به بسياري از آداب و رسوم و اعتااد اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة مشهور خود با عنوان 
 مجوس خواندن ایرانيان،اساس و پوچ دانسته است. بيروني با ایرانيان تاخته و آن را بي

ر داند. اهميت این اظهارات و تأ يسازي مينگاري ایشان را آميخته با تزویر و اسطورهتاریخ
اب شود که بدانيم بيروني در این کتسازي زماني مشخص ميآن در تاویت گفتمان غيریت

اطالعات  لهاي مختلف تاریخي پرداخته و این کتاب شامبه مطالعه تطبياي و توصيفي دوره»
 (.2887)محمد سيد، « زیادي درباره تاریخ ادیان و فرهنگ مردمي است

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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يه رانده اند که نتيجه آن به حاشن فارسي ناش بسياري ایفا کردهرقيب، یعني فرهنگ و زبا
هاي گفتمان گونگي پيرامون دال مرکزي شده است. بندي دالشدن این فرهنگ و مفصل

دال مرکزي همان گونه که اشاره شد در ناد قدیم و جدید در ادبيات عربي به معناي محوریت 
اد ریزي از ادبيات اروپایي و فارسي و ایجعربي و محوریت گ -بخشيدن به گفتمان اسالمي

 هاي مغلوب است.یک هویت مستال و کامال چيره بر اندیشه

 گیریبحث و نتیجه
پا از بررسي و بيان اصول و قواعد نظریة گفتمان الکالئو و موفه و بحث و بررسي مفهوم 

هاي وهشژسازي و تطبيق آن با اصول مطالعات تطبياي و پآنتاگونسيم و گفتمان غيریت
توان چنين گرا در ادبيات عربي با محوریت ارتباط با زبان وادبيات و فرهنگ فارسي ميتطبيق

 نتيجه گرفت: 
گفتمان اسالمي و عربي همزمان با ورود به کشورهاي دیگر، تال  کرد تا با ایجاد یک  

گفتمان  هايگفتمان، هویت خود را در این کشورها نهادینه کند. از این رو، از انگاره
سازي براي بسط قدرت و تثبيت این هویت سود برد که نتيجه قطعي و ناگزیر این غيریت

هاي گفتمان گونگي و به حاشيه رانده شدن فرهنگ هاي مغلوب بود. گفتمان، ایجاد دال
بيعي باشد، تواند طهایي و تثبيت هویت براي هر فرهنگ پيروزي ميحمایت از چنين گفتمان

ازي رات تا سرهایي که این گفتمان در پي دارد ایجاد نگاه من برتر و برجستهاما یکي از خط
سرحد اسطوري است که در نهایت این شيوه منجر به ایجاد گفتمان تکفير و نفي ميان 

دیگر  هاي نزدیکي با یکدیگر را دارند.  یکيهایي شده است که بيشترین قرابت و مولفهملت
اویت آنتاگونسيم فرهنگي، ایجاد فضایي پر تنش است که هاي این گفتمان و تاز نتيجه

ه و اي که با اندیشسازد به گونهمخاطب را به چالشي عظيم با گرشته و اکنون رهنمون مي
ال حاضر کند، اما در حدرنگ در ميراث گرشتگان، بيشترین ارتباطات فرهنگي را مشاهده مي

ه هد بر اصول آنتاگونسيم تکيه کند و ندرو است که ترجيح ميبا واقعيت و جریاني روبه
 شود. از آنجایي که بينشها ميميهني که موجب ایجاد روو اعتدال در ميان ملتبينش جهان

ميهن بودن همه افراد تکيه دارد، استمداد جستن از این گفتمان منجر به کاسموپوليتيسم بر هم
ه نگریسته نشوند، بلک هاي دیگر به چشم متخاصم و رقيباین خواهد شد که گفتمان

ا هاي ادبي خویش بشوند که از فرآوردهها از این زاویه با یکدیگر وارد ارتباط ميفرهنگ
هان بخشند. بنابراین، اعتااد به نگر  جیکدیگر دادوستد کرده و فرهنگ خویش را غنا مي
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نه از هرگو ها شده واي پویا در ميان ملتها موجب ایجاد شبکهميهني با داشتن این مؤلفه
ها جلوگيري هاي افراطي به دیگر ملتپيدایش نگر  خودبرتر بيني، خودشيفتگي و نگاه

 خواهد کرد. 
عامل خودبرتربيني فرهنگ چيره بر فرهنگ ایران که با ورود اسالم و زبان عربي به ایران  

یي که اآغاز شد راه خود را نيز به ادبيات باز کرد و روحيه ستيهنگي فرهنگ جدید از آنج
رد با پنداشت، تال  کچنان گفتمان سابق را نيرومند یافته و آن را رقيب سرسخت ميهم

ایجاد یک گفتمان هژموني و تحميل کردن آن به فرهنگ مغلوب، این چالش و مانع را از 
کارگيري مفاهيم هاي جدید و بهپيش روي خود بردارد. فرهنگ جدید با قدرت دادن دال

ا به حاشيه راند تا اینکه فرهنگ ایراني چنان از صحنه محو شد که گویي نو گفتمان رقيب ر
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  

تال  هاي این افراد ضمن اینکه موجب غنا بخشيدن به فرهنگ عربي شد، اما خالي گفت که 
هایي از جمله ایجاد حا تخاصم ميان فرهنگ از هرگونه خود برتربيني نيز نبوده و آسيب

ي فرعي در هادالبندي عربي و ایراني را به دنبال داشته است. تال  این افراد پيرامون مفصل
وریت و برتري فرهنگ عربي انجام شده که این گرایش گاهي اطراف دال مرکزي مح

 نگري و بيان حايات شده است. موجب از بين رفتن روو واقع
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