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*علّوش و ادبيّات تطبيقیسعيد 
 

م شـد  سـعید 1111 -هــ 1111پرفسور سعید عبدالساّلم علّوش، برندۀ جایزۀ جهانی ملک فیصل  ر سال 

هـای بـه  نیـا دمـد. وی دمـوزش مـراک مکناس یکی از شهرهای م  ر 1113هـ/ 1331علّوش  ر سال 

م  ر رشـتة ا بیّـاع عـرب از  انشـ اه  1191هــ/ 1311ابتدایی خو  را  ر کشورش فراگرفـت.  ر سـال 

محمّد پنج. لیسانس گرفت. سپس تحصیالع  انش اهی خو  را  ر فرانسه ا امه  ا  و  کتـرای خـو  را 

سـال  ر زمینـة دمـوزش ا بیّـاع  21 م از  انش اه سورب   ریافت نمو  و حـدو 1192هـ/ 1112 ر سال 

فعالیت کر  و گام به گام مراحل پیشرفت و ترقّی را طی نمو . او استا  و رئـیس بشـ  زبـا  و ا بیّـاع 

 انشکدۀ محمّد پنج.  ر رباط و استا  مهما   انش اه سلطا  قابوس  ر پا شاهی عما  و رئـیس انجمـ  

نـو  اسـتا  ا بیّـاع تطبیقـی  انشـکدۀ ا بیّـاع  انشـ اه اکا بیّاع تطبیقی مراک  نیز بو ه است. وی هـ.

 محمّد پنج.  ر رباط است. 
های عمـومی ا بیّـاع تطبیقـی، بـه ویـژه  ر پروفسور علّوش یکی از پژوهش را  متشصّص  ر نظریه 

: ای از دثار چـاپی وی عبارتنـد ازدید. مجموعهزمینة تأثیر و تأثّر  ر  و ا ب عربی و فرانسه، به شمار می

)بنیا هـای ا بیّـاع تطبیقـی  ر جهـا  عـرب( « العـال. العربی فی المقار  األ ب مکوّناع»کتابی با عنوا  

های  ی ری از تألیفاع وی عبارتند از: ترجمة منظوم قطعاع ا بی، چـال  است  عالوه بر ای ، مجموعه

و ترجمـة » عاصـرفرهنـ  اصـطالحاع ا بـی م»های عرب و همچنی  چاپ های ا بی  ر سرزمی جریا 

 دید. جهانی  ر زمرۀ دثار او به شمار می [برجستة]برخی از دثار 

های ، بسیار مصمّ.، پی یر و  قیق است  با  قّت بـه ارزیـابی احکـام و ایشا   ر مطالعاع و پژوه  

هـای هـای  بـر اسـتقرا، کشـم و موشـکافی و براسـاس سرچشـمهپر از  و تـالشهای علمی میدموزه

                                                           
*. http://kfip.org/ar/professor-said-abd-al-salam-allouche 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
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رسـد، اسـتوار اسـت  ایـ  مسـأله ا بیّاع تطبیقی غرب، که ظـاهرا  بنیـا ی  هـ. بـه نظـر مـی پژوهش را 

تر از تاریخ ا بیّاع تطبیقـی  ر مند ساخته است و همی  امر تصویری ژرفهای وی را تمرینی نظامتالش

  هد.ها و بزرگا  د  ارائه میموضوعاع، روش

هـای ۀ جایزۀ جهانی ملـک فیصـل  ر ا بیّـاع و پـژوه پروفسور عبد الساّلم علّوش، )مشترکا ( برند 

ص  ر زمینـة نظریـاع و روش هـای زبانی شد. به هر حال، او به طور کلّـی یکـی از پژوهشـ را  متشصـّ

 مكوّنات ا بیّاع تطبیقی، به ویژه  ر زمینة تأثیر و تـأثّر  و ا ب عربـی و فرانسـه، اسـت. کتـاب  بـا عنـوا  
هایی اسـت کـه بـه پـژوه  و ارزیـابی تـالش پژوهشـ را  تری  کتاباز مه. ريباألدب املقترن يف العات  العا

هـا و پر از  و تصویری  قیق، تاریشی و روشمند از موضـوعاع، روشعرب  ر زمینة ا بیّاع تطبیقی می

  هد.بزرگا  ا بیّاع تطبیقی  ر جها  عرب، ارائه می

 ترجمة              

 *مری. بهرامی           

 ارشد زبا  و ا بیّاع عربیکارشناس

 

                                                           
 bahramim91@gmail.com . رایانامه:*
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 پژوهشی( –غير علمی ها: ها و نکتهپاره )بخش

 آیا ادبيّات تطبيقی در جهان عرب به کمال رسيده است؟

 *عبده عبو 

مشرق عربـی  بر کسی پوشیده نیست که رهبری فکری و فرهن ی جها  عرب  ر  هة هشتا  ای  قر ، از

های عربـی، که روزگارا  د   هه،  ر مقایسه با شرق سرزمی به مغرب عربی انتقال یافته است   ر حالی

ای از اندیشـمندا  و هـای شـاخص و برجسـتهشو ، مغرب عربی، چهرههای رکو  فرهن ی تلقّی میسال

سانی بـه خـو   یـده اسـت  بـه های گوناگو  فکری، فرهن ی و علوم انفرهیشت ا  و عالما  را  ر زمینه

توا  محمّد الجابری را نام بر  کـه اگرچـه  ر شـمار اندیشـمندا  معـروف عنوا  نمونه از میا  ایشا  می

عصر بزرگ اندیشة عربـی نیسـت امّـا متفکّـری اسـت کـه بحـرا  اندیشـة عربـی را بـا چنـا  ژرفـایی و 

ت نیافته بو  و همچنـی  برخـی  ی ـر گستر گی خاصّی معی  نمو  که پی  از وی کسی بدا  مرتبه  س

توا  نام بـر   کسـانی همچـو  عبـداع العـروی، عبـدالعزیز از اندیشمندا  بزرگ را  ر مغرب عربی می

هـای  رخشـانی شناسـی نیـز چهـرهالحبابی و محمّد ارگو . امّا  ر حوزۀ نقد ا بی و نظریه ا بیّاع و زبا 

دنها وجو  ندار  و فقـ  بـه رکـر نـام برخـی از دنهـا بسـنده  وجو   ار  که  ر اینجا مجالی برای معرّفی

 کنی.: عبدالساّلم المسدی، محمّد مفتاح، عبدالمفتاح کیلیطو، محمّد بنیس و سعید یقطی .می

ای تشصّصـی از  انـ  ا بیّـاع، از نهفـت فرهن ـی و ا بیّاع تطبیقی نیز، به عنوا  گرای  و شـاخه 

های غرب جهـا  عـرب،  ر دغـاز  هـة هشـتا  ایـ  قـر ، سرزمی علمی مغرب عربی  ور نمانده است. 

بـری.: های خوبی از تطبیق را  را معرّفی نمو ه است که به عنـوا  نمونـه، اسـتا ا  زیـر را نـام مـیچهره

 محمّد طرشونه از تونس، عبدالمجید حنو  از الجزائر، سعید علوش از مراک .

سوّمی  کنفرانس خـو  را  ر  انشـ اه ملـک محمّـد  هن امی که انجم  ا بیّاع تطبیقی جها  عرب، 

هـای فرهن ـی و برگزار نمو ، حقیقتی روش  بر  ی ـر واقعیّـت 1191پنج.  ر شهر رباط  ر اواخر سال 

                                                           
 www.Startimes.cimسوریه:  هایاستا  ا بیّاع تطبیقی  ر  انش اه .*
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ا بی جها  عرب، تجلّی پیدا کر . حقیقت، د  است که مغرب عربی، رهبری، ا بیّاع تطبیقی را نیز بعـد 

ی پنجاه، شصت و هفتا  برعهده  اشـتند، از د  خـوی  نمـو ه اسـت. هاها د  را  ر  ههاز دنکه مصری

 ر میا  تطبیق را  ای  منطقه،  ر اواس   هة هشتا ، چهرۀ  رخشانی به نام سـعید علـوش حفـور  ار . 

هـای  کتر علوش، استا  ا بیّاع تطبیقی گروه زبا  عربی،  انش اه ربـاط اسـت. وی افـزو  بـر پـژوه 

ای ملّی و دزا یشواهی پیشرو است. نام ایشا ، به عنوا  یک تطبیق ـر،  ر خـالل دهتطبیقی، ناقد و نویسن

برخی از دثارش که یاری ر جریا  ا بیّاع تطبیقی  ر جها  عرب بو ه است، شهرع یافته است. از میـا  

ری.. ایـ  را نـام ببـ (1)مکوّنات  األدب املقاترن  امل املاولع العر املتوانی. به پـژوه  سـترگ وی، دثار ایشا  می

کتاب  ر اصل، رسالة  کتری مؤلّم بـو ه اسـت  هـر چنـد کـه ایـ  اثـر  ر واقعیّـت امـر،  ر بر ارنـدۀ 

 هایی بیشتر از ای  است. ارزش

ای  رساله، یک پژوه  علمی پیشرو اسـت  علـوش  ر ایـ  رسـاله، تـاریخ ا بیّـاع تطبیقـی عربـی،  

های نظری د  را با چنا  ژرفـایی و ی و گرای های تألیم و تدریس، مراکز و مؤسّساع پژوهشواقعیّت

 های تطبیقی جها  وجو  ندار .گستر گی بررسی کر ه است که نظیر د   ر پژوه 

ای تشصّصی به بررسی  و چال  مه.  ر ا بیّـاع و نقـد عربـی اختصـا  گونهامّا کتاب  وّم مؤلّم، به

 (2)های تطبیقی عربی.و تأثّر  ر پژوه  های ا بی  ر جها  عرب. ب. مسألة تأثیر ار : الم. جریا 

منتشر گر یـده اسـت. ایـ   مدارس األدب املقترن: دراسة منهجیةاخیرا  نیز کتاب سوّمی از مؤلّم با عنوا   

 (3)کتاب، شایستة اهتمام ویژه از سوی تطبیق را ، ناقدا  و فرهیشت ا  عرب است.

ست کتاب بـه موضـوذ رکـر شـده  ر عنـوا  ای  اثر از  و بش  اصلی تشکیل یافته است: بش  نش 

های ا بیّاع تطبیقی اختصا   ار . مؤلّم  ر ای  بش ، تصویری کامـل و وافـی از کتاب  یعنی مکتب

تکامل سه مکتب اساسی که تاریخ ا بیّاع تطبیقی عربی به خـو   یـده اسـت، ارائـه  ا ه اسـت. د  سـه 

ب  ر ای  حوزه است. ای  مکتـب بـه حصـر میـدا  تری  مکتمکتب عبارتند از: مکتب فرانسه که قدیمی

های ملّی شهرع  ار . مکتب  وّم، مکتـب معـروف ا بیّاع تطبیقی  ر  و پدیدۀ تأثیر و تأثّر میا  ا بیّاع

امریکایی است که ا بیّاع تطبیقی را از انبوهی جریا  تأثیر و تأثّر رهانید و د  را  ر خدمت نقد ا بـی و 

 ا ه اسـت. مکتـب سـوّم، مکتـب سـالفیّه یـا مارکسیسـتی اسـت کـه خاسـت اه   ا بیّت دثار ا بی قرار

 یدگاه ما ی رایانة جدلی نسبت به جامعه، فرهن  و ا بیّاع است. ای  نظریه، ا بیّاع را به پای اه مـا ّی 

 ساز . های بیداری و دگاهی اجتماعی مرتب  میو  ی ر زمینه
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هـای ها را به تفصـیل بررسـی و چهـرههر یک از د  مکتبعلوش  ر هر فصلی از ای  کتاب، تاریخ  

سرشناس و نیـز  یـدگاهای نظـری ایشـا  را بررسـی نمـو ه اسـت. وی مباحـ  هـر فصـل را بـه متـونی 

 کند.ها، مستقی. خو  را به خواننده معرّفی میاختصا   ا ه است که هر یک از ای  مکتب

تری  تطبیق رانی همچو : وا  ی از متو  برجستهفصل اختصا  یافته به مکتب فرانسه، با رکر شمار 

هـایی از تی .، ژا  ماری کـاره، فرانسـوا گویـار. امّـا فصـل مشـتص بـه مکتـب امریکـایی بـا رکـر مـت 

 -تطبیق را  مشهور ای  نظریه  یعنی رنه ولک و هنری رماک همراه است. ای  پیوند میا  تحلیل نظـری 

های ا بیّاع تطبیقی، کتاب را  ر پاسش ویی بـه یک از ای  مکتب تاریشی و ارائة متو  از نمایندگا  هر

هایی که ا بیّـاع نیازهای  و گروه از خوانندگا  و مشاطبا ، توانمند ساخته است:  انشجویا  و  انش اه

خوانند. امّا گـروه  وّم های عربی، ان لیسی و فرانسوی میتطبیقی را به عنوا  یک واحد  رسی  ر گروه

ا  ای  کتاب، فرهیشت ا  عمومی هستند که ا بیّاع تطبیقی را از زاویـة پژوهشـی و  انشـ اهی از مشاطب

کنند، بلکه از باب تکمیل فرهنـ  عمـومی خـو  و اینکـه از روی عالقمنـدی بـه پی یری و بررسی نمی

قرار  ورزند. علوش  ر تحقّق ای  روش تألیم و مشاطباندیشة فرهن ی ا بیّاع تطبیقی، بدا  اهتمام می

  ا   ای  گروه از مشاطبا  و خوانندگا  موفّق بو ه است. 

های عربی، سرشار از دثاری  ر زمینة مبانی و مقدّماع ا بیّاع تطبیقـی اسـت، با وجو  اینکه کتابشانه 

هـای برجسـتة ها و مکتبامّا ای  اثر علوش به واسطة معرّفی گستر ه ا بیّاع تطبیقی مسائل نظری، جریا 

  ی ر دثار مشابه، ممتازتر است.د  از 

امّا بش   وّم ای  کتاب بـه ا بیّـاع تطبیقـی  ر جهـا  عـرب اختصـا   ار . مؤلّـم  ر ایـ  بشـ  از 

هـای گیـری و تحـوّل ا بیّـاع تطبیقـی  ر جهـا  عـرب و چهـرهکتاب، تحلیلی مفصّل و مستند از شـکل

 ، ارائـه نمـو ه اسـت. نویسـنده، تـاریخ های عربی، از اواخر  هـة چهـل تـا هشـتابرجستة د   ر  انش اه

 گیری علمی و  انش اهی ا بیّاع تطبیقی عربی را به سه بش  تقسی. نمو ه است:شکل

 ( س و قطـب ایـ  مرحلـه بـه شـمار  1131 -1119 ورۀ تأسیس م(:  کتر غنیمی هالل به عنوا  مؤسـّ

 دید.می

 ( ا بیّـاع تطبیقـی  ر ایـ  1191-1131مرحلة تـروی  و گسـترش :)وره، انتشـار گسـتر ه و سـیر  م 

های خو  را به عنوا  واحد  رسی، اسـتوار و خـو  را بـه هم ـا  صعو ی خو  را یافته است و گام

 معرّفی نمو ه است.
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 شو . مرحلة شکوفایی: از دغاز  هة هفتا  تا کنو  را شامل می 

از روش همکـاران    کتـر  قابل توجه اینکه   کتر علوش، تاریخ ا بیّاع تطبیقی عربی را به روشی غیـر

 بررسی کر ه است.  (1)حسام الشطیب و عزّالدّی  مناصره

کـه سرشـار از  -از  ی ر نکاع قابل مالحظه  ر ای  اثر، ای  است کـه مؤلّـم  ر پایـا  ایـ  فصـل   

ها که به مثابة یک سند تاریشی و مطمئ  هسـتند بـرای شمار زیا ی از پیوست -اطاّلعاع تاریشی است 

 هد. علوش  ر تهیه و تنظـی. ایـ  مراحل گوناگو  تحوّل ا بیّاع تطبیقی  ر جها  عرب ارائه می تحلیل

نامة  کتری فـراه. کـر ه اسـت. بـه عبـارع بش ، از دبششور د  موا ّی بهره گرفته که  ر خالل پایا 

 نامة مؤلّم است. ای از پایا  ی ر  ای  بش  از کتاب، گزیده و خالصه

بر  ی ر تألیفاع عربی که ای  موضوذ را بررسی  مادارس األدب املقاترنب سعید علوش  ر حقیقت، کتا 

های ا بیّـاع ها و جریا ها ممتازتر است که بارزتری  ای  امتیازاع بررسی مکتباند، از برخی جنبهکر ه

 تطبیقی  ر غرب است. 

هـای معـروف   ر هـا و جریـا بدو  تر ید، ا بیّاع تطبیقی،  انشی غربی است که مهمتری  مکتـب 

اروپا، به ویژه فرانسه، ظهور یافته است. لذا، رعایت ای  مسأله  ر تألیم دثار عربی، الزم است. امّا امتیـاز 

ی  ر غـرب نپر اختـه گیـری و تحـوّل ا بیّـاع تطبیقـ وّم اثر، ای  است که علوش فق  به معرّفـی شـکل

گیری و تحوّل د  را  ر جها  عـرب نیـز تاریشی د  را به همراه تحلیل شکل –است، بلکه سیر تفصیلی 

بررسی کر ه است. ای  ویژگی، کتاب را به عنوا  یکی از منابع اطاّلعاتی مـرتب  بـا ا بیّـاع تطبیقـی  ر 

اش،  کتـر عزّالـدّی  همکار فلسـطینی غرب و جها  عرب، تبدیل نمو ه است. علوش  ر ای  رویکر  با

تحلیل جـامعی از سـیر  ،«مقّدمة يف نظریاة املقترناة»مناصره مشترک است  چراکه ایشا  نیز  ر ضم  کتاب  

ا بیّاع تطبیقی  ر جها  عرب ارائه نمو ه است. هر چنـد کـه مناصـره، بیشـتر بـر مبحـ  نظریـة ا بیّـاع 

نق  ناقد فلسطینی، روحی الشالدی، را  ر ای  زمینـه برجسـته تطبیقی  ر نقد عربی معاصر تأکید نمو  و 

، امّا علوش به ارائة تصویری کامل از ا بیّاع تطبیقی عربی  ر شـکل  انشـ اهی یـا علمـی (1)نمو ه است

 کنند.توا  گفت: ای   و پژوه  تا حدو ی یکدی ر را کامل مید  بسنده کر ه است. تا دنجا که می

و اگر بتوا  ای  تعبیر را جایز  انست که ا بیّاع تطبیقی  ر جها  عرب  ر دغاز  هة هفتا ، وار  مرحلة 

شکوفایی گر یده است، کتاب مدارس األ ب المقار   کتر علوش،  لیل و سـندی گویـا و جدیـد بـر 
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هـای ا بـی تهبه پژوهش را  ا ب عرب و  ی ر رشـ اهنتای   وره است. م  )عبو ( مطالعة ای  کتاب را 

کن.، بلکه به هر خوانندۀ عربی که  وست  ار  تصویری جامع و قابل قبول از  انش اهایما  توصیه نمی

برای هر کـس کـه تحوّل ا بیّاع تطبیقی  ر جها  عرب و به طور کلّی  ر تمام جها   اشته باشد، و نیز 

که چه بسا ممک  اسـت  ر   کن.سفارش میته باشد ای  اشتمایل  ار ،  ر ای   ان ،  یدگاه و اندیشه

 (3)های  ی ر  ر باب ماهیّت و نق  د  )ا بیّاع تطبیقی(، تصویری مبه. وجو   ار .بسیاری از ره 

 ترجمة        

 *وندتورج زینی                                                                                                                   

  انشیار گروه زبا  و ا بیّاع عربی،  انش اه رازی
 

 هانوشتپی

 .يبالعر  يف: الدار البیضاء و املرکز الثقااملولع العر مل يفمکّونت  األدب املقترن (؛ 5891علوش، سعید ) (1)
 .يبالعر  يف، الدار البیضاء و املرکز الثقايباملولع العر  يف يبریا  األدإشکتلیة الّتیترا  والتأثّ  ؛(5891) -------( 2)
 (.5891، الدار البیضاء )يفقااملرکز الث   (3)
 : جامعة دمشق.5، ج األدب املقترن ؛(5891اخلطیب، احلسام ) (4)
 ، عمان: دار الکرمل.مقدمة يف نظریة املقترنة ؛(5899املناصرة، عز الد ین ) (5)

 -5885عبود، عبده )برای اطاّلعاع بیشتر  ر خصو  ا بیّاع تطبیقی و جای اه نقدی و فرهن ی د . رک:  (6)
 ، منشورات جامعة البعث.املقترن: مدخل نظري ودراست  تطبیقیة(؛ 5881
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(فارسی -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی کاوش  

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه

982-911 م، صص 5192هـ. ق/  9191هـ. ش/  9911، پایيز 91سال پنجم، شمارة   

پژوهشی( –ها: غير علمی ها و نکتهپاره )بخش  

 در ایران باستان و اشعار حافظجویی عيب
تری  فر  کسی است که عقل )ففای رهنی و روانی(  و گـوش از بزرگمهر حکی. نقل شده است: کامل

گیـر  و عـا ع غالـب بـر رفتـار او، ها به کـار نمـی)ففای زندگی و همنشی (  خو  را برای  ید  بدی

هاار:  هــا اســت:پوشــی از  یــد  عیــبچشــ. لاال»قیال لبررمه ْه ْهعااله لقهواْ و هعااْ  ر اات »قاات : « النّاتس  ماعه ك ماع  ه 
تن األ هوب لویهْ الّتغت ال  تری  مر م )ترجمه: به بزرگمهر گفته شد: کامل( 151: 1241، )ثعاتلي (1)«لوهفحهشتء، ْو

 هـد و چشـ. پوشـی زشتی و بدی قرار نمیر معرض  کیست؟  ر پاسخ گفت: کسی که عقل و گوش خو  را 

 غالب بر رفتار اوست.()از عیب مر م( 
اندیشـی از مباحـ  مهـ. روانشناسـی جدیـد اسـت کـه نتـای  مفیـد د   ر زنـدگی ن ری و مثبـتمثبت

های ایرانیـا  باسـتا   ر اجتماعی و فر ی بر کسی پوشیده نیست، هدف ما  ر ای  نوشتار معرّفی  یدگاه

ای برخـور ار برجسـت ی ویـژهجویی است که  ر ا ب فارسی، عربـی و اشـعار حـافز از خصو  عیب

 شو :های حافز  یده میبیت اوّل از یکی از غزل 3است. مفمو  سش  باال  ر 

 من. که شـهره شـهرم بـه عشـق ورزیـد 

 وفا کنی. و مالمت کشی. و خوش باشـی.
 به پیر میکده گفت. که چیست راه نجـاع

 

ــد   ــد  ی ــه ب ــالو م ب ــده نی ــه  ی ــن. ک  م

  کــه  ر طریقــت مــا کافریســت رنجیــد

 و گفت عیب پوشید  یبشواست جام م

 (131: 1393)حافز، 

هـا را  انـد کـه بـدیتری  انسا  را کسی مـیبزرگمهر و حافز یک پیام مشترک  ارند، بزرگمهر کامل

بیند. ای  مفـمو  بـه  نیـای عرفـا  هـ. سـرایت کـر ه بیند، حافز راه نجاع را  ر عیب ندید  مینمی

 بیند: جویی میهای پاک را بری از عیبروا 

ــب ــه عی ــز ک ــد ج ــه نبین ــد ک ــب باش  عی

 

ـــب  ـــاک غی ـــد روا  پ ـــی بین ـــب ک  عی

 

 ( 11: 1، ج 1399)مولوی، 
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 گونه که بهرام د  را عیب  انسته است:  اند، هما جویی را بد میحافز عیب

 کار بد مصلحت د  اسـت کـه مطلـق نکنـی.  عیب  روی  و توان ر به ک. و بی  بد است
 

 (111: 1393)حافز، 

 بـا  یـد  خیانـت یـک چوپـا   ،کـه بهـرامکر ه ( از بهرام گور  استانی نقل 199: 2 ، ج1392قیروانی )

ایـ  سـش  بهـرام چنـا   ر فرهنـ  )ترجمه:  قّت  ر عیب، عیـب اسـت.(  (2)«ل العیب لیابتأمّ » گوید:می

رومی ای  سش  بهـرام گـور را  ر اشـعار خـو  بـه  گوید: اب  ر ا امه میعربی شهرع یافته که قیروانی 

 کار گرفته است: 

 تأّماااااااااااااااااااااااااااااااااااااال العیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب لیهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالّ   وشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارر  خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااریر  ْو

 

 ذی قوااااااااااااااااااااااااا  ریهااااااااااااااااااااااااابالّااااااااااااااااااااااااا مااااااااااااااااااااااااات يف 
 دون العواقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب  یااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب

 

 (401 :1191، ي)ا ع روم
 قّت  ر عیب  ی را  عیب است،  ر دنچه گفت. شکّی وجو  ندار  و هـر کـار نیـک و بـدی بـدو   ر 

 نامششص است.نظر گرفت  عواقب د  

های هفت انـة انوشـروا ، سـشن ویی بـه ای  مفمو   ر شاهنامه از زبا  بزرگمهر نقل شده است:  ر بزم

 جـویی پرسد، بزرگمهـر اوّلـی  عیـب د مـی را عیـبهای د می از بزرگمهر مینام یز گر   رباره عیب

  اند: می

ـــس یز گـــر   بیـــر ـــی  گفـــت پ  چن

ــــه راز ــــا  ل ب  ســــه دهــــو کدامنــــد ب

  ا  پاســـخ کـــه بـــاری نشســـتچنـــی  
 

ــــده و یــــا گیر  ــــر  گوین ــــه ای م  ک

 نیـــازکـــه  ارنـــد و هســـتند زا  بـــی

ـــت ـــدع شس ـــت  ببای ـــب جس   ل از عی

 

 (1113: 2 ، ج1393فر وسی، )

گونه کـه ایـ  تعبیـر هنرا  و افرا  معیوب  انسته است هما جویی را کار بیحافز  ر جایی  ی ر، عیب

 از اسفندیار نیز نقل شده است: 

 کمال صدق محبت ببـی  بـه نقـص گنـاه

 

 هنر افتد نظـر بـه عیـب کنـدکه هرکه بی 

 

 ( 213: 1393)حافز، 

 (  اشته است:  39: 1339تر ید حافز نظری به بیت زیر از سعدی )بی



 191/  پژوهشی( -ها )غیر علمی ها و نکتهپاره
 

ــــــوی ــــــاکیزه خ ــــــد پ  اال ای هنرمن

 

ـــــد نشـــــنیده  ـــــبام هنرمن  یجـــــوعی
 

 ( 133: 1391)ر.ک:  اما ی، 

ترجمه: جز انسا  معیوب، کسـی ) (52تات: ثعتلي، يب) (3)«معیب  تس إالّ ال یعیب النّ » از اسفندیار نقل شده است:

 گیر .(از مر م، عیب نمی
جـویی جو همنشینی نکنید، حافز ه. توصیه بـه  وری از عیـبکند که با مر م عیبتوصیه می (1)درربا 

 کند:                 می

  و نصیحت کنمت بشنو و صد گن  ببـر

 

ــواز   ــب مپ ــه ره عی ــی   رد و ب  ی ر ع
 

 (331: 1393)حافز، 

ــند  (49: 1211)ا ااع مّااکویْ، «  ررمهاار: ال تنانّااّع الهلعهجااب الهكفااور الّااذي یعیااب النّااتس » ــا خو پس ــه: ب )ترجم

 کند، مأنوس مشو.(ناسپاسی که از مر م عیبجویی می
هـا بـا ن رشـی جویی ایـ  اسـت کـه د های مکرّر ایرانیا  به اجتناب از عیب  ید  و عیبمبنای توصیه

 اند:  یدهها را  ارای عیب و نقص میبینانه، همة انسا واقع

هاار:  ( 41: 4، ج 1211)ا ااع قتیبااْ،  (5)«الّااذي اللیهااب  یااْ ال  ااو  » قاات : « هااله مااعه كالاادر اللیهااب  یااْ »قیاال لبررمه
نباشد؟ گفت: کسی که  ر او عیبـی نباشـد، )ترجمه: به بزرگمهر گفته شد: دیا کسی وجو   ار  که  ر او عیبی 

 میر .(نمی
کند کـه هم ـا  جویی، به ای  نکته اشاره میپس از ناپسند شمر   عیب ،بزرگمهر نیز  ر بزم انوشروا 

 عیب  ارند:

 دهـــو کســـی نیســـت انـــدر جهـــا بـــی

 

ـــا   ـــدر نه ـــه ان ـــکار و چ ـــه  ر دش  چ
 

 (1113: 2، ج 1393)فر وسی، 

 تری  گناه را ندید  عیب خو   انسته است: انوشروا  بزرگبر همی  اساس است که 

تن »سئل كنوشروان:  )ترجمه:  (51: 1211)ا ع مّکویْ، « كنه خیفمل لویهْ لیهبْ »قت : « كّی الّذنوب كلهظم لومل اإلنّه

 شد.(از انوشروا  سؤال شد: کدام یک از گناها ، برای انسا ، بزرگتر است؟ گفت: اینکه عیب  بر وی پنها  با
نام و نشا  نقل کر ه، شباهت با سش  منسـوب بـه انوشـروا  ( بی11تا:  ر ای  بیت عربی که هاشمی )بی

   شو : یده می
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 كشاااااااااااااااّد لیاااااااااااااااوب املااااااااااااااارء  هااااااااااااااال لیو اااااااااااااااْ

 

 وال شاااااااااااااايء  ااااااااااااااتألقوا  ك ری مااااااااااااااع ا هاااااااااااااال 
 

 کند.(نمیهای  است و هیچ چیز مانند نا انی مر م را خوار )ترجمه: بدتری  عیب د می نآگاهی از عیب

جویا ، به ای  سـبب کـه خـو  از جویی  وری کنید زیرا عیببزرگمهر نیز هشدار  ا ه است که از عیب

 شو :  ها بزرگتر محسوب میخطای د   ر زما  لغزش، و عیب و نقص مبری نیستند

هر : 4، ج 1214)زخمشاري، « را لاذه  بت وكقالّ لیه  دّ تم كشّ نبه تس إ ا ك ه د النّ ت ني  تكونوا لنه ال تكونوا لیّ »ده: الوه أل قت   ررمه
جویی نکنید  زیرا اگر مرتکب گنـاهی شـوید، نـز  مـر م )ترجمه: بزرگمهر به فرزندان : از مر م، عیب (141

 بیشتری  عیب و کمتری  عذر را  ارید.(
  جـویی کنـد  ر خطـر اتّهـام بـه امـوری قـرارای  پند حکیمانه نیز از ایرانیا  نقل شده که هـرکس عیـب

 گیر  که حقیقت ندارند: می
)ترجمـه: هـر کـس  ر  (11تات: ثعاتلي، يب) (1) «واموام قاتلوا  یاْ مبات الیعه تس مبات یعه قات  يف النّا ماعه » :ت ورسامر  ع هره قت  

 شو .(گویند که  انسته نمی اند ب وید،  ر مور  او چیزی را میمور  مر م چیزی را که می
)ترجمـه: هـرکس « ماعه لارّی لارّی » گـر   زیـرا مثـل( معلوم می311: 2، ج 2113)نظر میدانی  ر اینجا  قّت

  را مولّد و غیرعربی  انسته است.  شو .(جویی کند، عیب  گفته میعیب
 گوید:  ر ای  خصو  میفر وسی 

ــوی ــه مج ــیچ گون ــا  ه ــب کس ــو عی  ت

 

ــر عیــب  ــو ب ــر ت  گــویکــه عیــب دور  ب
 

 (1221: 2 ، ج1393فر وسی، )

هـای مـر م، اقـدام بـه اصـالح انوشروا  به حاکما  ای  است که به جای خشونت  ر مقابل انتقا توصیه 

 امور کنند:  

ْ،  عنهاد »قت : « كّی لوهم الوالمل كنهفع لْ »سئل كنوشروان:  رة لْ لوامل ساّد ك هاواه النّاتس لاعه لیو اْ ومّاتْو كنه یعهوم كنّْ القده
ْهاال توهاك العیاوب  لك الیوهتلس إسهکتهتم  تلهولیاد والغوهظا ْ ولیو اْ إالّ  ل ار مّاتْو ة، والیوهاتلس ر اتهم وانهتقاتعم لاعه  مه

سؤال شد: کدام علـ. حـاک. بـرای   )ترجمه: از انوشروا ( 55: 1211)ا ع مّاکویْ، « لعه نفهّْ وركهیْ وكخهاقْ 

ای  نیسـت، بـه همـی  هـها و بدیقا ر به بست   ها  مر م از رکر عیبکه سو مندتر است؟ گفت: اینکه بداند 

های  را جز با ها و بدیشو  و رضایت دنا  و عدم رکر عیبسبب، با خش. و تهدید، خواستار سکوع دنا  نمی

 خواهد.(ها از خو  و اندیشه و اخالق  نمیاصالح د  عیب

ای بـه سـشنا  دنچه  ر اینجا جای تأمّل  ار  ای  است که  ر شرح متـو  ا ب فارسـی، هـیچ اشـاره 

جویی نشده، همواره شواهدی از حدی ، امثـال و اشـعار عربـی نقـل حکیمانة ایرانیا   ر خصو  عیب
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بش  شاعرا  و ا یبا  عرب از جمله ابـ  رومـی شـده اسـت. شده حال دنکه ای  سشنا  حکیمانه، الهام

هی اسـت، تر ید انکار تأثیرپذیری ا ب فارسی از فرهن  اسالمی و ا ب عربی، نشانه خامی و نادگـابی

ایرانـی  ر ا ب فارسـی و عربـی نیـز نشـا  از نقصـی  ةولی نا یده گرفت  نق  پررن  مفامی  حکیمانـ

 (9).های ا بی و نا یده گرفت  میراث فرهن ی ای  دب و خاک  ار بزرگ  ر پژوه 

 *پوروحید سبزیا 

 رازی انش اه استا  گروه زبا  و ا بیّاع عربی، 
 

 هانوشتپی
: 1121(، )وطـواط، 111: 3 ، ج1112)زمششـری، ای  سش   ر چند منبع  ی ر نقل شده است. از جمله  ،پس از ثعالبی (1)

پوشـی از عیـب مـر م را از صـفاع نام و نشـا  چشـ.(  ر بیتی بی93: 9 ، ج1111(. توحیدی )111: 1123( و )اماسی، 131

 جوانمر ا   انسته است: 

 الفقاااااااااار یاااااااااارري  ااااااااااتلف  لااااااااااع قومااااااااااْ

 

 والعاااااني یغاااااایهت الكااااار  لوااااا  القاااااذ  

 

 (گیر .ها فرو میکند و جوانمر  چش. خو  را از  ید  بدیفقر د می را  ر میا  قوم  رلیل می)ترجمه: 

نقل کر ه  نامه مرزبا ایرانی د ، از  ةرا بدو  اشاره به پیشین« عیب لیابتأّمل ال»المثل ( ضرب139: 1 ، ج1312(  هشدا )2)

عربـی و نوظهـور  ر ا ب یعنـی غیـر مولّـدرا  «تأّمال العیهاب لیهاب» المثـلضرب( به  رستی 191: 1 ، ج2113است. میدانی )

 ( به حفرع علی )ذ( نسبت  ا ه شده است.1191: 1391) غرر الحک.  رعربی  انسته است. ای  سش  حکیمانه 

 (111: 3 ، ج1112)زمششری، ای  سش  را زمششری نیز از اسفندیار نقل کر ه است.  (3)

سـمت  سـتورا   سـتور   وّمساسانی است که  ر زما  شـاپور  ۀدرربا  مهرسپندا  یا مازسپندا  از موبدا  بزرگ  ور (1)

رسپندا ، واپک، چند درربا  مهرسـپندا ، توا  اندرز درربا  مهایرا  را  اشته است. از درربا  دثاری بجا مانده از جمله می

 (111-111: 1393نام ستای  و دخری  گهنبار را نام بر . نک: )عفیفی، 

(، )راغــب 191: 2، ج 1111ایــ  ســش  بزرگمهــر  ر منــابع پــس از ابــ  قتیبــه نیــز نقــل شــده از جملــه: )ابــ  عبدربــه،  (1)

( نیـز بـا بـا یـک اسـتفهام انکـاری 39: 1311(. طغرایی )1931: 19 ، ج1199الحدید:  ( و )اب  ابی12: 2 ، ج1121اصفهانی،

 اشاره به عیب  اشت  هم ا  کر ه است: 

 تریاااااااااااااااد مهااااااااااااااااّذ ت ال لیهاااااااااااااااب  یااااااااااااااااْ

 

 وهااااااااااال لاااااااااااود یفاااااااااااول  اااااااااااا دخاااااااااااتن 

 

 ( هد؟بوی خوش می ،به  نبال ششص پاکی هستی که عیب نداشته باشد؟ دیا عو  بدو   و )ترجمه: 

 مفمو  با سش  هرمز است: اشناس بیتی نقل کر ه که ه.( از شاعری ن12: 1111ابشیهی ) (3)

                                                           
 wsabzianpoor@yahoo.com . رایانامه:*
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 ماااااااااااااااع  لاااااااااااااااد الناااااااااااااااتس  لااااااااااااااادوه

 

 والناااااااااااااااتس ماااااااااااااااع لااااااااااااااات م یعاااااااااااااااتب 

 

 (شو .یی واقع میجوعیبیی کند، مور  جوعیبستایند و کسی که از مر م کسی که مر م را بستاید، او را می)ترجمه: 

 مر ما  را عیـب نهـانی پیـدا مکـ  کـه مـر ایشـا  را رسـوا کنـی و خـو  را »(  ر گلستا  دور ه است: 199: 1391سعدی )

 «اعتما .بی

 ( ای  بیت از بوستا  سعدی را: 111: 1333محفوظ ) (9)

 مکـ  عیــب خلـق ای خر منــد فــاش

 

 به عیب خـو  از خلـق مشـغول بـاش 
 

تغل لعه لیب  ریه معه نظر يف»متأثّر از ای  سش  امام علی )ذ(    انسته است. همچنی  بیت: «  لیب نفهّْ اشه

 کسـی پـی  مـ   ر جهـا  عاقلســت

 

 که مشغول خو  وز جها  غافل است 

 

ال تتهبعّع لیوب الّنتس  اتّن لام ماعه لیو ام، » انسته است:  غرر الحک.از بوستا  را متأثّر از ای  سش  منسوب به علی )ذ(  ر 
 « یشغوم معه كنه تعیب كالّدا   متانه لقو

 ( ای  بیت از شاهنامه را: 123: 1391 اما ی )

ــد کســی ــ  خــوی  بین  چــو عیــب ت

 

 ز عیــــب کســــا  برن ویــــد بســــی 

 

 ماع نظار يفلیاوب النّاتس للامل لاعه لیاوب نفّاْ و  لاملإ ماعه نظار»با ای  سش  از روالنّو   ر همی  مفمو  مقایسه کر ه اسـت: 
جو  ر مثنوی اشاره کر ه و از کیمیای ( به  استا  چهار هندوی عیب311-291: 1391حلبی ) « لیو ْ للمل لعه لیوب الّنتس

کـر . هم ـا  از بـوی بـد سـ  شـکایت سعا ع نقل کر ه: عیسی )ذ( با یارا  خو  از کنار س ی مر ه و بدبو عبـور مـی

ک:  هشـدا، نیـز )ر. رخشـد. یـد مـیکنیـد کـه چـو  مروارهای سپیدش ن اه نمیکر ند. عیسی )ذ( فرمو : چرا به  ندا 

 (1119: 1 ، ج1311

 کتابنامه

 .، حتقیق: عل  رضا ورازش، هتران: امریکبریدرر الکوم رر احلکم و  ؛(1331مد،، اووالتح  عبدالوادد الحمیم  )اآل. 1
 عامل الکحب.، وریوت: رفظ ع مّت ملّ   يفرف طاملّت (؛1411االوشیه ، حممد ون منصور امحد ون منصور اووالتح  ). 2
العرویاة عیسا   ، احملقق: حممد أوو التضل اوراهیم، دار ادیااء التحابشرل هنج البا ة (؛1111)اون او  احلدید، أوو دامد، عز الدین . ۳

 البايب احلليب وشركاه.
 التحب.، حتقیق الدكحور دسني نصار، مطبعة دار دیوان (؛1133ومي، اوو احلسن عل  ون عباس ون جریج )ر  الاون . 4
 ، وریوت: دار التحب العلمیة.العقد الفرید (؛1444عبد روه، أوو عمر، شهاب الدین أمحد ون حممد ) اون. 1
 ، وریوت: دار التحب العلمیة.لیون األخبتر (؛1411) هللا ون مسلم ون قحیبة الدینوري قحیبه، أوو حممد عبداون . 6
 القاهرة. ، حتقیق عبدالرمحن ودو،، متحبة النهضة املصریة،احلكلة اخلتلدة (؛1416، اووعل  امحد ون حممد )اون مستویه. 1
، دار القلم العريب، دلب، الطبعة روض األخیتر املنتخب مع ر یع األ رار (؛1423)األماسي، حممد ون قاسم ون یعقوب اون اخلطیب . 1

 األوىل.
 صادر. دار  :وعة، وریوتبعة الرا  القاض ، الط  ، حتقیق وداد ختْرالبصتْر والذّ  (؛1411ودیدى اوودیان )الح  . 8
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 ، وغداد: مکحبة دارالبیان.ْتزلجتز واإلاإل ؛تا(عالب  نیشاوور،، اوومنصور )يبث  . ال14
 ، احملقق: إهلام عبد الوهاب، کویت: اجمللس الوطين للثقافة والتنون واآلداب.الشكو  والعتتب (؛5215) ---------------. 55
 شاه.یصفی عل تهرا :ب رهبر، یل خطیکوش  خله ب ،دیوان(  1393)الدّی  شمسحافز، . 12

 زوّار. ی تنظی. و شرح، اصغر حلبی، تهرا :، گر دورهای ادب فارسیخواندنی(  1391اصغر ). حلبی، علی13
 . انش اه تهرا تهرا :  ، وّم، چاپ مضامين مشترك در ادب فارسی و عربی ( 1391) اما ی، سید محمد . 11

 .امیرکبیر تهرا : ،سوّم، چاپ امثال وحکم(  1312اکبر ).  هشدا، علی11

واریوت: شاركة دار األرقام  ،حمت را  األد تء وحمتورا  الشعراء والبوغاتء (؛1424) هاىن، أوو القاسم احلسني ون حممدالراغب األصت. 51
 ون أيب األرقم.

 مؤسسة العلمیة. :، وریوت رار ونصوص االخیترر یع األ (؛1412زخمشر،، أوو القاسم حممود ون عمر ). 13
، تصــحین و توضــین غالمحســی  یوســفی، تهــرا : بوســتان(  1339ســعدی، شــیخ مصــلن الــدی  شــیرازی ). 19

 خوارزمی.

: تهـرا   کتر غالمحسـی  یوسـفی، :تصحین و توضین، گلستان ( 1391) ------------------------. 11

 .خوارزمی

 ب.ئمطبعة اجلوا، طبع ورخصة نظارة املعارف اجللیلة، قسطنطنیة: دیوان الطّغراْمل( 1344الط غرائ  ). 1۲
  توس تهرا :، اساطير و فرهنگ ایرانی(  1393عفیفی، رحی. ). 21

 ، بر مبنای چاپ مسکو، تهرا : هرمس. شاهنامه(  1393فر وسی، ابوالقاس. ). 22

، متصل و مضبوط و مشروح وقلم الدكحور زك  مبارك، لبتباألمثر اآلداب و  زهر (؛1332قریوان ، أوو اسحاق ون عل  احلصر، ). ال23
 ، املصر، مطبعة السعادة.انیةبعة الث  الط  
 .حیدرى نهچاپشا :طهرا  ،یمتنبّى و سعد  (1333) محفوظ، حسی  على. 21

 .به سعی و اهتمام خرمشاهی، تهرا : ناهید ،مثنوی معنوی  (1399) دمولوی، جالل الدّی  محمّ. 21

 حتقیق قصي احلسني، وریوت: دار ومتحبة اهلالل. ،جملع األمثت  ؛(2443یدا،ي، اوو التضل ). امل11
 ، وریوت: دارالکحب العلمیة. رر اخلصتْص الوا حة (؛1421) اهیم ون حیی  ون عل  انصار،وطواط، حممد ون اور . ال23
 .، وریوت: دار التحب العلمیةالّحر احلا  يف احلكم واألمثت  (؛تااهلامشي، امحد )و . 19





 
(فارسی -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی کاوش  

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه

911-981 م، صص 5192هـ. ق/  9191هـ. ش/  9911، پایيز 91شمارة سال پنجم،   

پژوهشی( –غير علمی ها: ها و نکتهپاره )بخش  

 تاریخ، سياست و هویّت: روشنفکر و تبعيدگاه از هاییبررسی

 *)ادوارد سعيد به عنوان نمونه(

 رسولرسول محمد 

خوری.، بالفاصـله بـه شناسی برمیشرق، زمانی که  ر رهنما  به اصطالح قر  گذشته هشتا ِ ةاز دغاز  ه

م نوشـت و بـه  لیـل اینکـه  ر بـی  از  1199افتی. که کتابی با هما  عنوا   ر سـال یا  ا وار  سعید می

از احساس غربت  وگان ی بـا اشـتیاق زائـد الوصـفی،  ر فرهنـ  د   ، برای مقابلهیک نقطه ساک  بو 

 مکا  غور کر .

دوریـ. کـه ا وار  ای را بـه خـاطر مـیاندیشی. ففای سـوزناک و  ر مندانـهغالبا ، وقتی به تبعیدگاه می

توا  گفت  عربـی سعید  ر  رون  زیست. ای  ففا او را چنا   چار  وگان ی ششصیّت کر  که نه می

اش  ر اش مسلّ  به زبا  ان لیسی است و نه د  عربـی کـه توانسـته باشـد از سـرمایهاست که  ر زندگی

 حیطی ان لیسی زبا  استفا ه کند.زبا  عربی  ر م

هـا  ر نوشـتار او، بـه تعبیـر خـو ش ها و لغزشها، ابهامراهه رفت ها، بیگوییپرع و پالگوییها و تناقض

 هـد، و او را ، که بالفاصله ما را  ر برابر موضوعی به نام غربت قرار می(1)اش  ار نشا  از طغیا   رونی

او دمده اسـت، بلکـه خترج املکتن امّا نه د  غربت  وگان ی که  ر کتاب کند. به صورتی ویژه معرّفی می

 غربتی که حاصل  تبعید است. 

شو ، بعـد  رک عمیقی را که سعید از مفهوم واژۀ تبعید  ار   نز   ی ر روشنفکرا  عرب ک. یافت می

حفـز موجو یـت  ای به د  ببششد و از د  مفهـوم مانـدگاری  ر عـی از دنکه موفّق شد معنای گستر ه

. سـعید کوشـید واژۀ (2)ترسی. نمـو ه اسـت 1111، ْور املثقفطور که  ر کتاب روشنفکر ارا ه کند، د 

                                                           
 ( به چاپ رسیده است.131-111صص  ،31شمارۀ « )فصول»پژوهشی  – ر مجلّة علمی  2111ای  مقاله  ر سال  .*
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اش  ر کتــاب تــر ســاز ، کوششــی  ر راســتای اصــلیّت عربــیاش عمیــقرا  ر حافظــة ششصــی« تبعیــد»

فلسـفی و عقالنـی بـه تبعیـد م، مفهومی  2113، تاأّما  يف املنفامل. بعد از د   ر کتاب خترج املکاتنخاطراع 

ماند دیا چشما  ما به کتاب  ی ری از او  ربارۀ تبعید روشـ   انی. اگر  و سال  ی ر زنده می ا  و نمی

 شد؟می

ــاب   ــا  ْااور املثقاافکت ــه متثاایا  املثقاافی ــشنرانیترجم ــت از بشــ  س ــوا  ای اس ــا عن ــابی ب ــای کت ه

(Representations of the Intellect )م نوشـته شـد. ا وار  1113کـه  ر سـال  روشنفکرهای چهره

های  رن ( شرکت نمو . بـا )سشنرانی« حمت ارا  ریا »سعید  ر سلسله برنامة ویژۀ را یو بریتانیا با عنوا  

برخـی وجـوه تبعیـد را  ربـارۀ غربـت ایـ   (3)«جوزف کُنـرا »نامة  کترای   ربارۀ دنکه سعید  ر پایا 

او با شـور  ْاور املثقافنویسندۀ لهستانی  ر تعدا ی از کشورها، از جمله فرانسه، بررسی کر ه بو   کتاب 

املنفامل »ای به موضوذ تبعید پر اختـه اسـت. چنانکـه فصـل سـوّم ایـ  کتـاب بـا عنـوا  العا هو شوق فوق
های کتاب برجست ی دشکاری  ار . سـعید  ر خـالل ایـ  ایر فصلنسبت به س« الفکري، مغرت ون وهتمشیون

 فصل، با نثری بسیار روا   ربارۀ نوسا  روشـنفکر تبعیـدی بـی  هویّـت اصـلی و هویّـت  رونـ  سـش  

 نماید.هایی از زندگی روشنفکرا  تبعیدی را  ر  نیای معاصر بررسی تطبیقی میگوید و نمونهمی

 روشنفکران مضطرب

نوذ روشنفکرِ رانده شده وجو   ار   روشنفکری که وضـعیّت خـو  را جزئـی از وضـعیّت   ر تبعید،  و

جـوی جدیـد طلبانه و سازش با هر قدرع سلطه اند و  ارای توانایی همراهی با سیاست فرصتعموم می

 یافته است  مانند هنری کسینجر که از دلما  نـازی و زب ینـو برژینسـکی از لهسـتا  بـه دمریکـایا قدرع

هـا،  ر هـا و کنـد دمدند و هر  و  ر همراهی و همبست ی با تبعیدگاه دمریکایی نسبت به تحوّالع  ل

 ها موفّق شدند )روشنفکرا  قدرع(.درما 

امّا نوذ  وّم روشنفکرِ تبعیدی، سعید  ر سشن  بر ارزش میانـه و اعتـدال تأکیـد  ار . روشـنفکر  ر  

کنـد. نـه بـا محـی  د   ر یک حالت بینابی  و میانه زنـدگی مـیای  صورع بر اثر اضطراب ناشی از تبعی

کَنـد. او را نیمـی شو  و نه به طور کامل از محی  سابق   ل مـیجدید کامال  خو گرفته و هماهن  می

کند. از جهتی عشقی و عـاطفی اسـت و از جهتـی های خو  احاطه میاز تأثیراع بیرونی و نیمی از  اشته

هـایی از ایـ  روشـنفکرا  . سـعید نمونـه(1)شناسـدکـس او را نمـیده شده کـه هـیچمقلّدی هوشیار و ران
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جاناتـا  »کنند. ماننـد طلبانه و همراهی کامل را ر  میکند که سازش فرصتمفطرب و  و ل را یا  می

تئـو ور »االصـل و فیلسـوف دلمـانی« أ.س. نـایبول»نویسندۀ قر  هجده. و نویسـندۀ ایرلنـدی « سوییفت

های تبعیـد بـه عنـوا   اند، و به واسطة سالکه سعید ایشا  را وجدا  فوال ی   ر قر  بیست. می «د ورنو

 (.31-33یک تبعیدی شاخص  ر دمریکا شناخته شد )

پیروا  نوذ  وّم، روشنفکرا  تبعیدی  هما   وستا  سعید هستند که نا  غربـت و دب تبعیـد را بـا دنـا  

کنـد امّـا بـه  ور از اینکـه ایـ  لبا  تبعید را به مسک  جدید تبـدیل مـیکند. هر کدام از دنا  غاتقسی. می

 هد که خارج از جریـا  معمـول باشـد، نـه اینکـه بـه روشنفکر کامال  اقلی. جدید را بپذیر  و ترجین می

ن ـرا  تبعیـد و بینـد، بلکـه  لرن  محی  و مکیده شدۀ د  باشد و ضرورتی ه. بر تسلی. شدن  نمـی

 جدید است.  ر مند سکونت

کنـد، بـه گونه که سعید مششّص میدید، د نتیجة ای  تبعیدها و راه و رسمی که  ر د  به وجو  می 

استنا  تاریخ اجتماعی و سیاسی که تجربه کر ه است و  وری از وط  را  ر تبعید لمـس نمـو ه، باعـ  

ی و  ی ـری مجـازی. )صـور: شده است که سعید، فرق بی   و نوذ تبعید را ترسی. کند  یکی تبعید واقع

 هد و نمونة  وّم، روشنفکرانی کـه فکران  وامثال او را نشا  می( نمونة اوّلی، سعید و ه.32-31ر.ک: 

منسوبند به سرزمینی که تبعیدگاهشـا  اسـت و  ر د  از امتیـازاع، حکومـت و ارج و قـرب محرومنـد. 

تکلیفی کامـل اسـت، گـویی تـو احسـاس خواهد ب وید که حالت روشنفکر تبعیدی نوعی بال سعید می

کنی که پیوسته خارج از  نیای متعارف هستی ای   نیای بیهو ه که ساکنا  اصلی  ر د ، جـا خـوش می

اند و تو مایلی که از سکونت  ر د  پرهیز کنی و از رفـاه د  ب ریـزی، بلکـه از د  بیـزار باشـی و کر ه

 هجرتــی  ر مندانــه و ناپایــدار اســت. یعنــی پیوســته  تبعیــد بــرای روشــنفکر، بــا ایــ  معنــای متــافیزیکی،

توانی به وضع سابقت برگر ی، وضعی که چـه بسـا  ر ن رانی و موجب ن رانی  ی را   چراکه نمی ل

توانی کامال  موفّق باشـی اع بو ی و اکنو  نمی-کر ی و گویی  ر خانهد  استقرار بیشتری احساس می

 ی!و با جای اه و وضع جدید هماهن  شو

 های تبعيد شادمانی

ی، و  و ال  )غیـر نسـکیبرژشدگا  وضعیّت جدید تبعید، افرا ی نظیر کسینجر و نکتة قابل توجّه، روب

انـد. سـعید  ر ایـ  زمینـه  لدا گا ( مانند نایبول و أ رنو. هر  و گروه محصول  و مقولة تبعید و غربـت
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األدنامل  احلدّ گوید: تبعیدگاه دمریکایی بو  که باع  شد د ورنو د  شاهکار عیمق  را به وجو  دور  می
 ( و نیــز خــو  تبعیــد باعــ  شــد کــه ســعید کتــاب 31م، )صــور: 1113 - لألخااا : تااأّما  يف الیااتة متظااررة

دیـد   به حساب مـینظیر را بنویسد  بنابرای  تبعید جزئی از ششصیّت فرو  ی ر تألیفاع ک. شناسیشرق

هـا ی گونـاگو  و بـه سـازیهای تبعید و امتیازات  را برگزید. هما  ه.و سعید سش  گفت  از شا مانی

سـاز ، گاهی حاصل از د  که روشنفکر را پر نشـاط مـیهای گهن رانیها و نیز  لرن  محی   ردمد 

 ها چیست؟( پس ثمراع ای  شا مانی39)ر.ک: 

گزینـد، امتیـازاتی قائـل اسـت  از تبعیدی که محلّ سـکونت متفـاوتی را برمـی سعید برای روشنفکرِ 

جمله، شا مانی ناشی از حیرع و تعجّب، لذّع مجا لة تسلی. نشد   ر برابر هر چیزی، لـذع یـا گیری، 

و توفیق مدبّرانه  ر کارها  ر شرای  نامتناسب و دشفته. تبعید یک برتری را بـرای روشـنفکر بـه ارمغـا  

گونـه کـه هسـت  هد. بدی  معنی کـه اوضـاذ را نـه فقـ  د ور  و او را  ر موقعیّت ممتاز قرار میدمی

ببینی، بلکه بیاندیشی که چ ونه شرای  به ای  مرحله و اوضاذ رسید و مایل به بررسی اوضاذ باشی نه بـه 

یجـه را ناشـی از اند و تحمیلی، بلکه ممک  است به هر گونة  ی ری  ردینـد و نتای  صورع که اجباری

ای کـه بشـر د  را کنند و حوا ث اجتماعیسلسله اختیاراع تاریشی بدانی که ز  و مر  د  را تعیی  می

های او کـه تـا دخـر ثابـت و دور . اعتبارشا  به ای  نیست که مشلوق خداوندند و از نعمتبه وجو  می

، فیلسوف ایتالیایی، بـه «ویکو»ای  ار  به شارهای از ای  برتری، سعید اتغییرناپذیر باشند و به عنوا  نمونه

ز ۀ شهر ناپل اسـت عنوا  قهرما  ای  راه که مانند یک استا   انش اهی زیست  گویی روشنفکر حیرع

 که نتوانست حتّی لقمه نانی فراه. کند، هموست که با کلیسا و محی  او همواره  ر جن  رویارو بو !

 کنـد، بـه سـا گی یدی واقعـی، هن ـامی کـه وطـن  را تـرک مـی ر کنار د ،  ر نظر سعید هر تبع 

وط  جدیـدی  ر مکـا  جدیـد اش را از سر ب یر  و صرفا  ه.تواند هر کجا که ساک  شو  زندگینمی

 هی به عنوا  یک اندیشمند اش ای  است که همیشه  ر حاشیه بمانی و هرچه انجام میباشد. تبعید معنی

اش سـپری توانی راه و رسـمی را  ر پـی  ب یـری کـه  ورهشو . چو  نمی باید فرسو ه و کنار گذاشته

بیند موضوذ حاشـیه بـو   کـه اند! و  ر ای  راستا، اندیشمند تبعیدی میشده و مر م د  را کنار گذاشته

ساز ، از فعّالیّت  ائمـی الزامـی،  ار  و یا نسبت به کار جدّی ناتوانت میظاهرا  مسئولیتی از  وشت برمی

کند و نیز از وضعی که  ر د  باید محتاطانه عمل کنی و بترسی از اینکه مبا ا کار  ی ـرا  را دزا ع می
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ترازا  را برنجـانی. بـدی  معنـی کـه حاشـیه ای باشی که مبا ا یکی از ه.خراب کنی و حریصانه به گونه

 ی. ساز  که دزا انه  ر راستای کار و خالّقیّت رقابت کنبو   تو را توانا می

به مثابـة یـک تبعیـدی انفعـالی، مسـتلزم د   -به گفتة سعید  –حاشیه شد  روشنفکر و محرومیّت او  

است که تبعیدی وضعیّت غیر عا ّی  اشته باشد. مانند مسافر باشد نه مقی. و  ر گذر باشـد و  ر معـرض 

 خطرها نه مأنوس و متعارف و  ر راه ابتکـار و انتشـاب باشـد، نـه تـابع دنچـه وضـع حـاک. بـه او  یکتـه 

تواند پایبند عرف اجتماعی باشد  بلکـه بـرای پیشـرفت و جامة تبعید بپوشد نمیکند. روشنفکری که می

پذیر است و  ر نهایت، تبعید سرمشقی است که روشـنفکر بایـد د  پرهیز از توقّم، تغییرپذیر و ریسک

کنـد  ر د  هـای سـازش و زرق و بـرق د  وی را اغـوا مـیرا  ر پی  چش. بدار ، هن امی که پـا اش

هـای منفعـل نباشـد، ممکـ  اسـت ر   و محو شو   حتّی اگر ششص از مهاجری  و غریبـهعشق خیره گ

ای تواند بـه رغـ. موانـع طرحـی  رانـداز  و بـا  ر نظـر گـرفت  حاشـیهمانند یکی از دنا  بیاندیشد و می

توانـد از وضـع معمـول و های حاک.  وری جوید  چراکـه عقـل افـرا  معمـولی نمـیبو ن ، از قدرع

 (.99-39راتر رو  )ر.ک: متعارف ف

 تبعيد و هویّت فردی

م هن امی که ا وار  سعید  ر خاورمیانه بو  از یکی از  وسـتا  نـز یک  نصـیحتی شـنید 1111 ر سال 

شناش خانـه کـر ه  انست که بیماری سرطا   ر خو  ای  شرقکه خاطرات  را بنویسد. ای   وست می

ی زما  الزم  اشت تا خاطرات  را سر و ساما   هد تـا است. سعید ه. نصیحت او را پذیرفت ولی اندک

م ماه می از  ورا  کو کی و تحصیل دغاز نمو  که یک  نیای چندگانه و تو  ر تـو بـو  1111اینکه  ر 

هایی به قصد دموخت   ر فلسطی  و مصر و لبنا   ربـر  اشـت، پـی  از و  ر کوچ  ائمی که غالبا  اقامت

 غرب کوچ کند. دنکه سعید از خاورمیانه به

و  (1)بـرای د  برگزیـد خاترج املکاتنم به پایا  رساند و عنـوا  1119سعید نوشت  خاطرات  را  ر سال  

همی  که بعفی از جریاناع یهو ی راست رای افراطی  شم  ا وار  سعید، به طرح کتـاب خـاطراع بـه 

عنوا  یک سند زنده و محک. برای اصلیّت فلسطینی سعید پی بر ند، با های دلو ه از هر طرف به سوی 

ه بعفـی از های خبری صهیونیستی دمریکـایی، از جملـم رسانه1111وی وزید  گرفت.  ر تابستا  سال 

های راسـت رای دمریکـایی و ان لیسـی حملـه جدیـدی را بـه سو با صهیونیستها و مجالّع ه.روز نامه
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دور  کـه ا وار  سعید از سر گرفتند. ای  حمله از  ه سال پی  دغاز شده بو  و خوانندۀ پی یر به یا  مـی

 معرّفی کر ه بو .« رورپرفسور ت»دمریکایی صهیونیستی، سعید را  (commentary) تفسیر مجلّة

جسـتس رایـد »م دغاز گر یـد هن ـامی کـه 1111اگوست سال  21ای  حملة  شمنانة ضدّ سعید، از  

ای را  ر صفحة اوّل  یلی تل راف، روزنامة ان لیسی بـا اسرائیلیِ افراطی، مقاله -وکیل دمریکایی « فاینر

ید فلسطینی نیسـت و یـک روز  ر قـدس هـ. تمایالع راست رایانه نوشت. فاینر  ر د  ا ّعا نمو  که سع

االصـل  اسـتا  مقـدّس  رس نشوانـده و اسـتا  ا بیّـاع فلسـطینی« سـا  جـورج»نبو ه است.  ر مدرسة 

اش را تحریم نمو ه است. همچنی  فاینر از ششصی یهو ی به نام  یویـد عـزرا پرسـید کـه دیـا زندگی

عـزرا  ر پاسـخ گفتـه بـو ،  ر مدرسـة  -ا  اشـت زیرا وی ا ّعای  وسـتی بـا او ر -شناسد؟ سعید را می

 دور . مقدّس چنی   وستی با چنی  نامی را به یا  نمی

اش را  ر بر اری از ای  تحریم ناشایست را دغاز نمو ، او بررسی زندگی سعید و خانوا هفاینر پر ه 

همکـاری تعـدا  زیـا ی از سه سال با پرس و جو از تقریبا  صـد نفـر دغـاز کـر . او خـو  بـه اسـتفا ه از 

ای پژوهش را   ر ای  مأموریّت مه. اشاره کر ه است. اینجا سعید سکوع را جایز ندانسـت. وی مقالـه

 ریشـه خوانـد. فـاینر بـا م نوشـت و  ر د  فـاینر را بـی 2111روز هشـت. دگوسـت « األهارا »نامـة  ر هفته

پی کسب شـهرع بـو  و نیـز اشـتباهاع فـاح   ای که به پشتوانة راست رایا  به سعید کر ه بو   رحمله

 .(3)مقالة فاینر را  ر د  رواب  خانوا گی سعید را هدف قرار  ا ه بو ، تکذیب کر 

شناسـا  ای که فاینر از خو  نشا   ا ، چیزی جز کم  ریای کینة  ی ر نویسندگا  مز ور و شـرقکینه

تری که  ر  فتر خـاطراع سـعید دمـده ه.بر ضدّ سعید نیست و به ظاهر، موضوذ  ر مقابل موضوعاع م

ای کـه سـعید د  را بـرای چـاپ عربـی خـاطرات  دید. به خصو  مقدّمـهاست، چیزی به حساب نمی

اش را بیا  نمو  و خو  سعید را به نوشت که جوهرۀ رواب  بی  هویّت و تبعید یا برعکس  ر پرتو تجربه

 هانی معرّفی کر ه است.وط  دمریکایی و روشنفکر جعنوا  یک عرب مسیحی ه.

 به دست آوردن هویّت گمشده

م، احساس  او را بـه بازگشـت بـه جهـا  عـرب  ر سـایة سـه 1139سعید، معتقد است از زما  شکست 

های خصوصی  ر زبا  خواند: شکست اعراب، بروز حرکت فلسطینی و  رسعالمت شاخص د  فرامی

ها، طبیعتا  او را به برگشت به عال. کـو کی فراگرفت. ای  نشانه« نیس  ر اةا»و ا بیّاع عربی که نز  عالّمه 
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کند، بلکه به سوی میهنی که  ر د  سیاست و فرهن  نمایـان رتحرّکی و خانوا ه و  وستا   عوع نمی

گویـد، ولـی بـر مفهـوم ویـژۀ د  خواند.  ر ای  راستا، سعید از هویّت عربی سش  میجدید باشد بازمی

 هـا و یـک  رک وضـعی و سـکوالر واضـن اسـت. چـه هویّـت عبـارع از جریـا  تأکید  ار  کـه ایـ 

(. بدی  معنی که ای  هویّت نتیجة جهـا  وضـع 1ها، نه از عناصری ثابت و جامد )خارج المکا : حرکت

شده است و برای تکامل یافت   ر ای  عال. و متحوّل شـد   ر پرتـو ماهیّـت فـر ی  رونـی و رسـید  و 

کنـد  ر تر  ر موضوذ هویّت از نظر سعید اینکه او اعتراف مـیرو  است. نکتة جالبتکامل  ر جها  بی

اش شـد و خـانوا هاش صرف میهایی برای اقناذ او  ر ترک هویّت عربیاش کوش مدّع تربیت اوّلیه

اش چیزی نیست جز جسـتجوی رهـایی گوید: دغاز زندگی(  بلکه می1بهره نبو ند )ر.ک: نیز از د  بی

( و واضن است که تمامی ایـ  1های جامد خانوا ه و  ی  و قومیت و زبا ! )ر.ک: زا  شد  از قالبو د

ها را با اکـراه کنـار ب ـذار ، اگرچـه ایـ  را بـا عناصر  ر واقع عناصر هویّتی است که سعید توانست د 

ای وطـ ، توشـهاشاره بیا  نمو ه نه تصرین.  ر نهایت سعید  ریافت کـه بازگشـت بـه راع و هویّـت و 

خواست بـا (. سعید می1است ضروری. به رغ. دنکه گفته بو  عرب بو ن  امری اختیاری است )ر.ک: 

ش را پر کنـد، ایـ  کوششـی بـو  جهـت شکاف بی  هویّت عربی و دمریکایی خاترج املکاتننوشت  کتاب 

 نوایی بی   و هویّت.ایجا  همراهی و ه.

هویّت و تبعید  ار  و  ر عی  حال مایة ابراز تأثّر و تأسّم از جانب  تر است و ارتباطی با رابطةدنچه مه.

ر گر یـد. او  ر  خو  او است، اینکه به  ست دور   هویّت از  ست رفته نز  سعید، با تحقق تبعیـد میسـّ

گوید: خوشحال به نظر نشواه. رسید اگر ب وی. که وضع جدید ا وار  سـعید کـه از خـالل ای  باره می

شو ، ای  است که او عرب است و چه قدر مسشره اسـت نمایا  می خترج املکاتن   ر صفحاع هاینوشته

 هـد کـه (. ای  نشا  مـی11اش شده است )ر.ک: های عربیکه فرهن  غربی باع  محک. شد  ریشه

و  ْاور املثّاّقافهای تبعید و امتیازاع د  است که  ر  و کتـاب  های عربی، یکی از شا مانیتحکی. ریشه

 گوید. از د  سش  می تأّما ال

 تبعيدگاه و نقد

را  (9)تاأّما  يف املنفاملشو ، چه پس از چنـد سـال، سـعید کتـاب تبعید  ر ای   و کتاب محدو  نمی سش 

های ای  کتاب به موضوذ تبعید اختصا  تر است و  ر د  عناوی  فصلنوشت که برای خواننده جذّاب
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و بح   ربارۀ مکا ، به خصو  تبعیدگاه دمریکایی « 12-11: النقد واملنفامل»یافت. از جمله مقدّمة کتاب 

که اوّلـی  ایسـت اه مهـاجری  بـه دمریکـا اسـت. ایـ  جزیـره، « دلیس»به ویژه نیویورک و  ر د  جزیرۀ 

های مهاجر کسب کر  و مرکز زندگی سیاسی و هنری را یکال شد.  ر بش  عمدۀ هویّت  را از گروه

هـای هـا همیشـه از  یـدگاهخو ِ سعید  ر تبعیدگاه دمریکا، به ای  حقیقت رسید که فرهنـ پرتو تجربة 

گیرند که راتا  معنای خاصّی را  ربر ندارند، جـز متنوّذ با ساختارهای گوناگو  و بلکه متناقض شکل می

. بنـا بـه اعتقـا  (9)(11کنند، )ر.ک: پذیرند، معنی پیدا میها میاینکه به مقدار تأثیری که از  ی ر  یدگاه

گاه مهاجرا  و تبعیدیا  مشتلم است، ففای فرهن ی بـازی سعید: تبعیدگاه بنا به اقتفای دنکه سکونت

 ار ، ای  ففا به اندازۀ مهاجرا  و میهمانا  و خصوصـیاع متنـوّذ و  ردمیشتـه و  رهـ. تنیـدۀ فرهن ـی 

های تبعید و زبـا  ارتبـاط د بی  محدو یّتدنا  خصلتی چند وجهی  ار   ولی نکتة هوشیارانه اینکه سعی

دید نه اینکه تبعید خو  راتا  به تنهـایی چنـی  کند. به گفتة سعید، ای  نکته به تجربه به  ست میبرقرار می

بشـ  از نعمـت اقامـت طـوالنی و محـی  منـدی رضـایتکنی توانایی بهـرهباشد و تو وقتی احساس می

ن رانـی نویسی به ضرورع باری منحصر به فـر  از  لنابرای ، هرچه میعا ّی و لهجة عامیانه را نداری  ب

 کند.و  ی ر مسائل تبعید حمل می

های  نیست. سعید نیز پیوسـته بـر ایـ  بـاور ای از پذیرش چیرگی تبعید و محدو یّتای  یعنی چاره 

نیسـت.  هـای واقعیّـت جدیـد اسـت و جـز ایـ گـر، نتیجـة  گرگـونیاست که ششصیّت تازۀ دفـرین 

هـای  وری از وطـ  چ ون ی حرکت  ر مسیر ترسی. نقّا انة واقعیّاع محی ، پیرو چ ون ی  گرگونی

 است. 

 دور   ولـی تأکیـد بـر هـای زیـا ی را از رابطـة تأثیرپـذیری زبـا  از تبعیـد مـیبنابرای ، سـعید مثـال 

گویـد:  ر تبعیـد اسـت کـه عید مـیها  ار . سگری تبعید بر نوشتار و نقد و زبا  به کار بر ه  ر د سلطه

تواند  یدگاه تند چو  شمشیری برّا  بیافریند و دنچه را کـه پشـت دید و نیز میکینه و  ر  به وجو  می

تواند  ر دفرین   یدگاهی گذار  امکا   ار  مایة ناله و  ر سر گر    همچنی  میسر خوی  باقی می

رونـد، گرفته شو . چو  تبعید و خاطره تقریبا  با هـ. پـی  مـی گرگو  از دنچه پی  از د  بو ه به کار 

. مـیپس هرچه فر  از گذشته به یا  مـی کنـد، ایـ   و مـور ، دور  و حالـت و چ ـون ی د  را مجسـّ
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ر  یدگاه فر  را برای دینده ترسی. مـی  کننـد. از جهتـی تأکیـد  ار  بـر اینکـه برگشـت بـه گذشـته میسـّ

 عیّت  وری تحقیردمیز یا قطع امید از بازگشت کامل و سکونت  وباره!گر   م ر با پذیرش واقنمی

ها،  ر مـور  اندشـید  ا وار  سـعید نسـبت بـه واژۀ رسد بر اشتبه نظر می تأّما  يف املنفمل ر کتاب  

 اند که  ر وجو  فر  نسبت بـه مکـا   رمانی میتر گشته و د  را به عنوا  زخ. تحمیلی بیتبعید واضن

(  یعنی دنچه مربوط است به  یـدگاه هویّـت فـر  تبعیـدی نسـبت بـه 119شو  )ر.ک: پیدا می اشاصلی

 انـد، تبعید را به  ید یـک بافتـة جـدا از خـوی  مـی وجو ی ةکه فلسفاش. سعید و کسی هویّت اصلی

ذاری گـنمایـد. نـاممنتقد، به د   عـوع مـی« جورج شتاینر»انداز  که می« ا ب مهجر»خواننده را به یا  

 ار ای تـاریشی یـا واقعـی، ریشـهخواهد د  را به گونـها ب مهجر  ر اینجا تقلیدی است، ولی سعید می

جلوه  هد.  ر واقع تبعید یک امر  نیوی است که از د  گریزی نیسـت و یـک واقعیّـت تـاریشی اسـت 

شـو   افرا ی  ی ر صا ر مـیهای فر .  ر ای  راستا، کاری است که از بشر  ر رابطه با خارج از توانایی

هـا فـر  را از بلکه شأ  او مانند مرگ است، ولـی خـارج از نعمـت مـرگ حقیقـی اسـت. مـرگ ملیـو 

(.  ر صـحنة ایـ  مـرگ، سـعید 119کنـد )ر.ک: سرچشمة هستی، خانوا ه و مکا  جغرافیایی جابجا می

شاعر ار ویـی کـه ژنـرال  -« ائزفائز أحمد ف»های  را با تبعیدیا  عرب، مسلما  و  ی رانی چو   وستی

، شـاعر و «راشـد حسـی »کند. نیـز از  وسـت  نقل می -ضیاء الحق از میهن  پاکستا  او را اخراج کر  

مترج. زبا  عبری که عرصة زندگی  ر فلسطی  بر او تن  شد و باع  کـوچ او بـه دمریکـا شـد تـا  ر 

 گوید!دنجا با یک ز  یهو ی از واج کند سش  می

 هـا دشـنا شـده هـا و تبعیـدیانی کـه از نز یـک بـا د است: هن امی که سعید از زبـا  غریبـه پرس  ای 

 دور  چه منظوری  ار ؟هایی میمثال

اند، بو ه« ا ب المهجر»های بسیاری از تبعیدیا  را که معروف به خواهد ب وید  نتوانسته تجربهاو می 

ای اسـت کـه ا بیّـاع ایـ  تـر از نمونـهدگاه، گسـتر همنعکس نماید. برای اینکه واقعیّت موجو   ر تبعیـ

گوید: تو هن امی که به تبعیدگاه بـه عنـوا  نـوعی مجـازاع کند. سعید  ر ای  باره میچنینی معرّفی می

هایی فراتـر از نقشـة ترسـیمی های فراوا ، نقشهکنی، باید با  ر نظر گرفت  تجربهسیاسی معاصر تکیه می

تـر از تـر و وسـیع(. ای  بدا  معنی است که تجربة تبعیـد بسـیار عمیـق121ر.ک: تبعیدگاه را رس. کنی )

 ای است که ای  ا بیّاع بیان ر د  است.تجربه
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 تبعيد و قوميّت

نژا پرستی که یک امر عا ّی است  ای  مسأله، عبارع از تأکید بر تابعیّت نژا ی است و ایـ  خـو ، اثـر 

گویـد: چنی  است و عمال   ر مقام مقایسـه بـا تبعیـد غیـر نـژا ی مـیکند. ن اه سعید ه. تبعید را نفی می

گاهی است که افرا  یک قوم  ر د  کنار ه. نیسـتند و ها  ار ، امّا تبعید عزلتها تعلّق به جمعیّتقومیّت

 ن رانی بسیار باال و محرومیّت شدید بـه خـاطر نبـو   بـا  ی ـرا   ر وطـ  مشـترک احسـاس فر  با  ل

وعبـارع از  -(. سعید امید به رابطة بی  قومیّـت و تبعیـدگاه  ار . ایـ   و اصـطالح 121ک: کند )ر.می

گیر ، از شدیدتری  عواطم جمعی جماعت تا شدیدتری  انفعاالع فـر ی چیز را  ربر میهمه –اوست 

ی جـدا اش )راتا ( حالتفر . طوری که هیچ زبانی را یارای توصیم ای  هر  و نیست. تبعیدگاه  ر جوهره

شـا  هسـتند. دنـا  هـا، سـرزمی  و گذشـتههای وجو ی انسا  است و تبعیدیا  نیز جدا از ریشهاز حالت

شـا  ها محرومند و برای اعـا ۀ زنـدگیِ  رهـ. کوبیـدهغالبا   ر پی ارت  و حکومت هستند چو  از د 

چنـی  رغبتـی را (  ولی سعید بـه محرومیّـت از 122کنند )ر.ک: چنی  ضرورع دشکاری را احساس می

بینـد کـه هایی را میپر ازی ودرزوهای  ور و  راز است، توجّه بیشتری  ار . او تجربهکه همراه با خیال

کنـد، چـه از جملـه  انـد گـویی راع خـو  تبعیـد را هـ. نفـی مـی ار مـیها تبعیـد را ریشـهاز طریق د 

لت  ل کند  را عمال  از طرف خـو  های تبعید اینکه از طرف تبعیدشدگا  تبعید شوی و یا حاسرنوشت

کنـد  از جملـه  وسـت  هایی را  ر ای  باره رکر می(. سعید مثال123تبعیدیا   وباره دغاز کنی )ر.ک: 

م  ر ترکیه ربن شدند و به حلب سپس بـه قـاهره 1111اش  ر سال پرست که خانوا هارمنی ی انه« نوبار»

رفت تا گالسکو، و ژاندر، نیویورک و سیاتل که  ر د   و بعد به بیروع رفت و  ر نتیجه به طرف غرب

مستقر گر ید. ای  نکته  ربارۀ فلسطینیا  نیز چنی  است. سـعید  ر اینجـا مـی پرسـد: بـا کـدامی  ان یـزۀ 

هـا و م تبعید کر ، تا اینکه خروج دنا  را از خانـه1119پنها  اسرائیل عمدا  فلسطینیا  را از وطنشا  سال 

 نا  پی یری کر ؟های لبار وگاه

پرسـد  ر وطنـی کـه تولّـد و زنـدگی سعید با اشاره به اوضاذ روشنفکر تبعیدی مـی تأّما  ر کتاب  

ای برای تو اهمّیّت  ار ؟ و به همی  سبب از نظر مفهـومی اصـطالحاع  ائمی تو  ر د  است، چه مسئله

هـای  ور انـده شـد   ر زمـا کند. چه ششص تبعیدی اصـالت  را بـه رتبعید را از یکدی ر تفکیک می

کنـد، ای را  ر بینـوایی شـروذ مـی هد و به محض بیرو  رانده شد ، تبعیدی زنـدگی اسـتثناییرب  می
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، ماهیّـت «پناهنـده»انـد، کلمـة ان  خور ه با مُهر فر  اجنبی. امّا پناهندگا ،  ر واقع محصول قر  بیست.

گیـر  )ر.ک: ر بششی از عزلت روحـانی جـای مـیسیاسی پیدا کر ه است،  ر حالی که کلمة تبعیدی  

دور تبعیـد اش را صرف جبـرا  خسـارع اضـطراب(. لذا سعید اعتقا   ار  که تبعیدی بیشتر زندگی123

اش را به اثباع برساند. بـه همـی  سـبب، کند که بتواند  ر د  تواناییکند و عال. جدیدی را خلق میمی

بینی. که از اینـا  بازا ، اندیشمندا  و فعّاال  سیاسی را میا ، شطرن  ر بی  تبعیدیا ، بسیاری از روایت ر

 طــور کــه ســعید (  ولــی تبعیــدی، د 123رو  )ر.ک:  اشــت  کمتــری  حرکــت یــا مهــارع انتظــار مــی

 ر واقـع  (.129مانـد )ر.ک: کند و مانند یک اسـتثنا بـاقی مـیپندار ، اختالف با  ی را  را حس میمی

زندگی تبعیدی مانند جریا  پر پیچ و خمی است که درام  و استقراری کمتر از زندگی  ر وط   ار . 

و بـدو  مرکزیـت اسـت.  (1)(وسـویه) زندگی تبعید، خارج از نظام عا ّی است، زندگی انتقالی، تقابلی 

 (.133شو  )ر.ک: لور میاش  وباره متبهمی  که انسا  با ای  محی  جدید خو ب یر  نیروهای پراکنده

اش تعاملی تـاریشی کـر  کـه فراتـر از سعید به ای  اعتبار که روشنفکر است با ای  مرحله از زندگی 

های شکست اعـراب اسـت، شکسـت وظیفة تقلیدی یک روشنفکر  ر زندگی است. او نمایندۀ فردور ه

م 1139م و شکسـت حزیـرا  1119اش است  ر اشغال فلسطی  توسـّ  اسـرائیل  ر هویّت سیاسی میهنی

ای که هویّت و دگاهی سیاسی عربی را نابو  کر . فرارهایی کـه سـایة سـن ین  را بـر روشـنفکر خسـته

مانند سعید افکند که توانست بر استقالل نسبی از سلطه تکیه کند، و تعامل مناسبی را بـا وضـعیّت حـاک. 

ور  ر عال. اندیشه و تفکّر انسانی، دزا انه غوطـه رو شو . اشته باشد و با سیاست جاری د  منتقدانه روبه

تر از د ، جمع کر   بی  تئوری و عمل و بی  حقیقت و عمل و بی  اندیشه و واقعیّـت و بـی  شو  و مه.

گوید: کافی نیست که فر  مطّلع یا بیننده طور که خلدو  نقیب میریزی و اجرا.  ر پرتو د ، هما برنامه

نظـر باشـد، بـدی  معنـی کـه  هد صاحببلکه باید  ربارۀ دنچه  ر اطراف  رخ می یا ناقل معرفت باشد،

اش و جها  محی  و اساس نقـ  روشـنفکر  ر ارائـة معیار  اوری اخالقی باشد نسبت به حوا ث جامعه

سعید  راستا،.  ر ای  (11)باشداش میهای جامعهشناخت و تحوّل د  نیست بلکه  ر بیا  و تفکیک ارزش

یار کوشید تا نمایندۀ ای  نوذ ن اه باشد و سعی نمو  از قول به فعل و از تئوری به عمل پل بزنـد و چه بس

 اش ال وی یک تبعیدی با تمامی ریز و  رشت د  حوا ث بو . چه قدر زندگی
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هـای های تحلیلی که  ر مت  ای  بررسی دور ی.، ضرورتا  تمامی  یـدگاهها و برنامهطبیعی است مت  

 ْاورای را کـه رکـر کـر ی. گانههای سهکند. کتابنسبت به تبعید و روشنفکر تبعیدی را بیا  نمیسعید 

 ربر ارندۀ سش  طوالنی از تبعید است. از روزگـار سـعید  ر تبعیـد،  تاأّما  يف املنفامل، خترج املکتن، املثقف

کند  ولی بعفی ایت میرا  ربر گرفت، حک خاترج املکاتنگرچه وط  فلسطی ، قسمتی از خاطرۀ سعید  ر 

هایی که اینجا رکر کر ی. تا حدو  زیـا ی  یـدگاه عمـومی ا وار  سـعید را  ربـارۀ ها و  یدگاهاندیشه

 کند. تبعید و تبعیدی منعکس می

سعید تبعیدی زیست، گرچه قسمتی از عمرش را  ر وطن  فلسطی  گذراند. سـعید  ر وطـن  تبعیـدی 

اش  ر کتـاب طور که شیوۀ نوشـتاریر حالی که  ر فلسطی  بو ، هما بو  و ای  احساس همراه او بو   

کند. رابطة روشنفکر و به عنوا  نمونه خو  سعید  ر ای  بررسی با تبعیـد  ر د  را دراسته می خاترج املکاتن

 شو .های مقدّمه ای  بررسی  یده میتمامی مت 

یا  شده  ر مقدّمة ایـ  بررسـی گنجانـده های متعدّ ی از سه کتاب هایی که  ر فصلهمچنی  است مت 

ای از شده است، بدی  معنی که از نظر سعید رابطة روشنفکر با تبعید بـی  از د  اسـت کـه  ر مجموعـه

های خونی  نوشتاری ا وار  سعید پراکنـده اسـت و  ر ها یا اجزاء محدو  شو ، بلکه  ر مرکّببرگزیده

  .بافت او پایدار است با شعوری لطیم و زیا

 ترجمة           

 *عبدالصاحب طهماسبی                            

  انشجوی  کتری زبا  و ا بیّاع عربی،  انش اه رازی

 هانوشتپی

  1، 0222ة، تر:  واز لرا وّي، دار اآلداب،  ریو ، ط بعة العر یّ ، الطّ 9-8، ص خترج املکتن( 1)
   1991، تر:  ّتن ُ صع، دار النهتر،  ریو  ْور املثقف (0)
م 1133سـال م نائل شد و کتاب  را  ر مور  جوزیـم کُنـرا   ر 1131( سعید به  رجة  کتری از  انش اه هاروار  سال 3)

 منتشر نمو . Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography تحت عنوا 

  9-8، ص ْور املثقف (4)
 مصدر  نفس، خترج املکتن (5)

                                                           

 as_tahmasbi@yahoo.com رایانامه:. *
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  0222شر،  ریو  راست  والنّ ة لودّ ّة العر یّ املنسّ ( به کتاب فشری صالن بن ر   فاذ از ا وار  سعید. 3)
    0224ثتْر دیب، دار اآلداب،  ریو  ، تر: تأّما  الو  املنفمل (7)
 ( ای   یدگاه تا حدو  زیا ی با  یدگاه سعید  ربارۀ هویّت فر  منطبق است. باال را ن اه ک .9)

 و الثقت اة واالمییتلیاةیـک مفهـوم موسـیقیایی اسـت کـه سـعید د  را  ر  و کتـاب  ،*نترپوا کُن ری یا ( تقابل یا  وسویه1)
بـا اینکـه های تبعید به مقولة لـذّع  ر تبعیـد پر اختـه و گفتـه اسـت: مطرح نمو ه است. سعید  ر خصو  ویژگی تأّما 

امّا برخی از شرای  نامناسب تبعید  ارای مقدار انـدکی از نکـاع مثبـت و های تبعید غیر منتظره است، سش  گفت  از لذّع

 انند، معموال   ارای تجربه نکر ه و د  را به عنوا  یک سرزمی  بی انه میباشد. کسانی که تبعید را بش  نیز میحتّی لذّع

یک فرهن  و پشتوانة فکری هستند، امّا تبعیدیا  حداقل از  و فرهن  برخور ارند که ای  تعدّ  فرهن  و  یدگاه، خـو  

 ر زبا  موسیقی ه. خـو  را ن ری ن ری است. ای   وسویهها،  وسویهبششی ویژه گر یده که از جملة د موجب دگاهی

های پیرامونی موجو  که به طـور ن ری  ر حقیقت روشی است برای فه. و  رک واقعیّتساز . تقابل یا  وسویهنمایا  می

رسد یک روشنفکر تبعیدی به سبب برخور ار بو   از  و یا چند فرهنـ  و هویّـت و می گر  . به نظرزما  حاصل میه.

 ی از  ستاور های تبعید است.وط ،  ارای سه. بیشتر

   0220، 1 دار الّتقي، لندن، ط 092( خودون الّع النقیب: آراء يف  قْ التخوف، ص 12)
 اصطالح موسیقیایی اسـت کـه ارتبـاط بـی   و یـا چنـد نـت موسـیقی را بیـا  » (counterpoint( فرانسوی به :نترپوا کُ* 

شوند  ارای ریت. و ت. مستقل از ه. هستند، ولی  ر کلّیّتِ دهن ،  ارای هایی که با ه. نواخته میهر یک از نتکند، می

 .(پدیایکی. )واندهارمونی
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