
____________________________ 
 82/98/9314: رشیپذ خیتار      82/8/9314 :افتیدر خیتار

ـ پژوهشی، شمارة   4931زمستان ، چهارمفصلنامة مطالعات زبان و ترجمه )دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی(، علمی 

 

 :خوانشی متفاوت از جدال کهنه و نو در اساطیر ایران و یونان

 «تاریخ مذکر» ۀنقد نظری
 

 

 (ایران ، مشهد ،انشگاه فردوسی مشهدد گروه زبان و ادبیات انگلیسیمربی ) وحیده سیدی

vsayedi@um.ac.ir 

 چکیده

 تاریخ مذکر شده درمطرح ةنظری ،شناسی ادوارد سعیدشرق ةبا استفاده از نظریتا  کوشدیماین مقاله 
ـا تکیـه بـر   ستیزی غربنوستیزی شرق و کهنه ةبراهنی را دربار ـاهنامه      ، ب ـتو و سـهراب ش ـتان رس داس
. این مقالـه  به نقد بکشد اثر اوریپید، آمدهو  رکوله واثر سوفوکل  دیپ شهریارا یهایتراژد فردوسی و

تاریخ و  نسبت بهگاه او و دید تاریخ مذکربراهنی در  ةنظریابتدا  ،. در مقدمهشودیمبخش تقسیو  سه به

ـا   عنوان تاریخ مردساالر و نوستیزادبیات شرق به در مقابل تاریخ و فرهنگ غرب )یونان( که در آن پیره

چرا با : اینکه دشوخته میپردازدله ئ. سپس به طرح مسشودیممعرفی  ،دهندیم هاجوانجای خود را به 
ـته مرتکـ     ووجود قهرمانی چون هرکول که از هر نظر با رستو همخوانی دارد  همچون رستو، نادانس

تراز رستو از تراژدی سوفوکل را هو شاه پدرکشخود، ادیپ ، براهنی، برای اثبات نظریةفرزندکشی شده
ـاعی ایـن        یهامثال ئةاراآنگاه با . ندیبیم ـایظ نظـری و اجتم ـان، نت ـات یون دیگری از فرزندکشی در ادبی

کـه در آن   ادوارد سـعید  «شناسیشرق»نظریة . این مقاله از شودیمو الگوی قالبی بررسی  سونگرییک

ـپس  . کنـد یماستفاده بررسی  ةعنوان شیوبه ،داندیمالگوهای قالبی  مترادفنها را ت «شرق»غربی  تفکر س
ـتعماری ککـر   و نیز تأثیر سعید بر نظریه سعید نزد فانون ةاختصار از آبشخور نظریبه پردازان دیگر پسااس

 ةحوزدر اینجا در )الگوی غربی بر نگرش روشنفکر شرقی  ةسلط ردپای خواهد شد. آنگاه در پی یافتن

ـ  یهامثالکاوی پس از وا خواهد بود. «تاریخ مذکر» ةدر نظری (نقد ادبی ز او در براهنی و یافتن نقیض ت 
 دو به یاری چند مثال نقض دیگر در اساطیر یونان نشان خواه« ادیپ شاه»و « آمده»یعنی  ،هامثالهمان 

از فرهنگ شرق  یاشهیکلتصویری  ،تحت تأثیر الگوهای غربی ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،«تاریخ مذکر»داد که 

 .غرب بر شرق است ةدر جهت حفظ و بقای سلطایت که در نه دهدیمارائه 

 «تاریخ مـذکر »رستو و سهراب،  اوریپید، آمده اوریپید، هرکولسوفوکل،  ادیپ شهریار :هاواژهکلید

 .ادوارد سعید «شناسیشرق»براهنی، 
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   مقدمه

ای هـ گرفتن فرزندکشیو نادیده شپدرکُ دیپبا اُ شپسرکُ رستو ةبا مقایس تاریخ مذکر در براهنی

)سـعید،   «یاشـده تصویر قالبی»  ایرانیفرهنگ شرقیاز خواسته یا ناخواسته، در ادبیات غرب،  متعدد

خشـونتی شـود    یا حتی توجیه« تصویر»منجر به  تواندیکه در نهایت م دهدیم هئارا( 14، ص. 4391

هـو آمیختـه   که در نگاه اول منتس  به شرق و ایران است و مرز حقیقت و خالف آن، با ظرافت، در

نگرشـی را بـه چـالش    بـا اسـتفاده از نظریـات ادوارد سـعید،      پیشِ رو، ةو مخدوش شده است. مقال

. کنـد یفرهنگ شرق و غرب مطـرح مـ   ة( دربار4939) تاریخ مذکرکه رضا براهنی در کتاب  کشدیم

رسـتو و  ، در مقابـل  4لاثـر سـوفوک   ،ادیـپ شـهریار   براهنی در این کتاب با قراردادن تراژدی یونانی

ش( و اندیشـه و نگـرش   کُرهنگ غربی را نوجو و مترقی )کهنهفردوسی، اندیشه و ف ةسهراب شاهنام

 .  کشدیش( و متحجر به تصویر مپرست )نوکُشرقی را کهنه

 یهـا اسـاطیری و تـاریخی سـاخت    یهـا شهیبررسی ر»قصد خود را  (491 ، ص.4939)براهنی 

ویـژه   کشـی، بـه  سـاالری، بچـه  ئل مربـو  بـه کهنسـال   عنوان کرده سپس مسـا  «فرهنگی تاریخ مذکر

سـوفوکل در برابـر    اودیـپ ی اوریپیـد و  آمـده بزرگ یونانی با تکیه بـر   یهایپسرکشی را در تراژد

پدر و پسـر و   ةله رابطئطور کلی مسو به دهدیبزرگ حماسی و تراژیک فردوسی قرار م یهاداستان

 .  کندیات مطرح مکهنسال و جوان را در ارتبا  با ادبینیز 

 :از شرق (493، ص. 4939) در تصویر براهنی

اند. یـک جانشـین سـازی خسـته     که جانشین پدرها شده شوندیپدرها جانشین پدرهایی م»

ها تجـاوز  مختلف انسان یهااند تا به نسلرا باال زده نشانیخون یهانیکننده از مردها که آست

بـزرگ یـا    یهـا آفرینندگان بـالقوه جوامـو و تمـدن   بکنند و مردم، زنان و مردان جوان، این 

کـه   شـوند یعام هو نشـوند محکـوم بـه تحقیـری روحـی مـ      ، و یا اگر قتلشوندیعام مقتل

، انـد دهیـ تحقیـر و اسـارت فـرو غلت    ةتزهایی که در ورطـ عام است. آنتیمرات  بدتر از قتلبه

 «تزهایی دوزخی.آنتی

                                                 
1 Sophocles 
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، اثر اوریپید یونانی، این قهرمان ملی اسـت کـه در حـالتی    رکولهاینکه چرا در تراژدی براهنی دربارة 

و دسـت آخـر نیـز همسـرش را بـه قتـل        دیـ آالیمـ جنون، دستش را به خون سه فرزندش به شبیه 

، آیـا اگـر مـادر    .دیستایم نویس رانامه، اثر همان نمایشآمدهولی تراژدی  ؛کندیم، سکوت رساندیم

ئلة فرزندکشی و برانـداختن  دیگر مسم از شوهر، دست به قتل فرزندان بزند انتقا ةزیانگبه  آ،مانند مده

کـردن بـدن   تکـه بسیاری نظیـر تکـه   یهاخشونتآ پیش از این هو مده ؟ هرچنددیآینمبه میان  «ون»

 کنندگانش مرتک  شده بود.کردن تعفی به دریا به قصد منحرف هاتکهبرادرش و انداختن 
 

 شناسی ادوارد سعیدروش

چـه در   ،با واکاوی نگرش غربیان نسـبت بـه شـرق    ،(4391) شناسیشرقادوارد سعید در کتاب 

کـه گفتمـان    رسدیمبه این نتیجه  ،و چه در گفتمان سیاسی و نظامیی ختشناو باستانمتون آکادمیک 

تصـویری تکـراری از    ،و فرهنـگ شـرق   انسان و سازی از شرقهمواره با کلیشه ،شرق ةغربی دربار

. دهـد یمـ توأم با سستی و در عین حال همـراه بـا رفتـاری سـتبر      ،دور از خرد ،آمیزگی رخوتفرهن

موجـودات   ،هـا افسـانه چنین شرقی بیشتر محصول کهن اروپایی است. شـرقی کـه از دیربـاز مهـد     »

 نقـل از )به 4ویلیامزبه گفتة  .(4 ، ص.4391 ،)سعید «مناظر رویایی و تجربیات نادر بوده است ،غری 

 :ای که در آناست به شیوه سعید معطوف توجه (292 ، ص.2001، 2مونزسی

در طـول دو   ،اقتصـادی و سیاسـی آن   ،غربی نسبت به شرق با اقدامات نظـامی  یهادگاهید»

شـده از شـرق   تصویرهای ارائهبارة درطور ویژه هب ،سعید ةاست. دغدغ گره خوردهقرن اخیر 

 .«رایظ عامیانه و ادبیات داستانیفته تا عقاید علمی گر یهاهینظراز  ؛از سوی غرب است

 او همچنین معتقد است:

 ،شـود یمعرضه  پژوهشیچند در آغاز در هیئت معرفت دانشگاهی و چنین تصویرهایی هر»

غربـی منجـر    یهـا حکومـت در نهایت به توجیه حمالت نظـامی و سـرکوبگرانه از سـوی    

خـود را   ،خـودی( غربی )غیرِ ʻغیرʼای ه کشورهتمدن و دموکراسی ب ةکه برای اشاع شودیم

 ،خـاص گفتمـان علمـی باشـد یـا تـاریخی       ةه دیگر سـخن، خـواه حـوز   ب. خوانندیممحق 

همـواره همـان الگوهـای تکـراری در مـورد شـرق ر         ،ادبـی  یا شناختیمردم ،شناختیزبان

                                                 
1 Williams 

2 Simons 
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دسـتاوردهای محـدود    ،مانـدگی فنـاوری  عقـ   ،لحاظ رکود تمـدن خصوص به)به دینمایم

در و ( عـدم دـداقت و ...   ،ضـعف شخصـیتی   ،استبدادی حکـومتی  یهانظام ،اندیشه ةوزح

 ، ص.2001سـیمونز،   نقـل از به ،)ویلیامز «شوندیمده تری در مقابل غرب قرار داپایین ةمرتب

292). 

تـا   داردیمـ سـعید را وا   ،ظاهر متفـاوت گفتمـان  به یهاحوزهرغو علی ،بودن الگوهااین تکراری

 یاشـه یکلو  تولیـد دانـش قـالبی   آن  کردکلی و واحد ببیند که کار یگفتمان دورترا بهشناسی شرق

چنـین   و آن تـأثیرات و نتـایظِ   انجامـد یمـ سـعید   ةکـه خـود بـه دومـین دغدغـ      شرق است بارةدر

ا و اقتـدار جهـانی بـا تکـرار     جاست که ارتبا  میان این تصویرهدرست در همین .تصویرهایی است

 یهـا دخالـت تر از همیشه دست به کار توجیـه  ماندگی و مانند آن، قویعق  ،یحقارت شرق ةپیوست

ص.  ،2001 سـیمونز،  نقـل از به ،)ویلیامز شودیمنظامی یا سیاسی غرب یا استعمار آشکار و مستقیو 

 :کنداضافه میدربارة این تصویر  (292 ، ص.2001سیمونز،  نقل از)به ویلیامز (.299

  ،شـرق اسـت   ،و نـه همیشـه   تر که در اینجاپست ʻغیرʼشده از رداختبا دقت پ این تصویرِ»

هرچنـد   ،. در عـین حـال  دهـد یمـ خود را به غرب اجازه ساختن هویتی قدرتمند و برتر از 

در کیفیـت آن لزومـاب بهبـودی ر      ،شـود یمـ دانش بیشتری از سوی غرب تولید  ،روزروزبه

 «.دهدینم

در اهمیـت   ،پرداز ضد اسـتعمار متفکر و منتقد نظریه ،فانونرانتس ادوارد سعید خود از نظریات ف

پسااسـتعماری   ةنوظهـورِ دور  یهـا ملـت هویت فرهنگی برای  ةنقش روشنفکران در کمک به توسع

     تأثیر پذیرفته بود.

شـند و  تا در نبرد ضداستعماری شرکت فعال داشته با خواندیمفانون روشنفکران آفریقایی را فرا 

(. 4199، ص. 2004، 4)لـی   عماری را محور کار خود قـرار دهنـد  ی جدید پسا استهویت مل نساخت

بـه   2هُمـی بابـا   همچـون ادوارد سـعید و   ،پژوهشـگران  از یاتازهموج  ،آخر قرن بیستو یهادههدر 

ــ  ــانون پیوس ــری ف ــان فک ــرای  پسا جری ــیف ش ــرای تود ــان ب ــتعماری از تند. این ــنظراس ــاهی  یه

                                                 
1 Leitch 

2 Homi Bhabha 
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با ایـن حـال مباحـن منطقـی ولـی پرشـور فـانون همچنـان در         . ردندکیمساختارگرایی استفاده پسا

 مطالعات پسااستعماری جایگاه قدرتمند خود را حفظ کرده است.  

ر و منتقـد سرخپوسـت جرالـد    روشـنفک  ،در آمریکـا  ،دیگـر از جهـان   یانقطهاز سوی دیگر در 

مریکـا از  حقـوق اقلیـت سرخپوسـت تحـت سـتو در آ      بـارة برای بس  نظریـات خـود در   4ویزنور

شناسـی  ده چگونه گفتمان غربـی و ادـول شـرق   که نشان دا ردیگیمادوارد سعید کمک  یهانوشته»

های خود  غـرب را مـنعکس و تسـل     داوریکه پیش سازدیم ʻشرقʼ اما ماندگار از تصویری خیالی

 .(4393، ص. 2004)لی ، « کندیمرا تحمیل  ʻدیگرانʼ بر

 گوید:( می4393ص. ، 2004لی ، نقل از )به ویزنور

 طـوالنی گیـری و دوام  کهن غربی است. او بـه همـه   ةاختراع و زایید 2ادطالح سرخپوست»

 کنـد یمـ اشـاره   ،شودیمبومیان که همچنان از سوی اروپائیان القا بارة در ʻشدانʼادطالح به

شناسـی و نقـد   مـردم  همچـون  ییهـا نهیزمکه اغل  نادانسته در آثار پژوهشی دانشگاهی در 

دولتی و در فرهنگ عامه در خدمت توجیه و حفظ و بقای اقتدار سیاسـی   یهااستیس ،ادبی

 «.ردیگیمقرار 

شناسیی سیعید نیمد منتقید و روشینفکر سرخ وسی        شرق ۀینظر سازیاز الگوبرداری و بومی یانمونه

 ضـر نظریـات او در بحـن حا   ،چه ویزنور در ایران چنانکه بایـد شـناخته شـده نیسـت    گر :آمریکایی

 .  کندیمکامالب به پیشبرد آن کمک  («دیگران»تصویر مخدوش غرب از )

کـه   اندشدهتصویر  ʻاهیبدوʼعموماب همچون  ،تحت ستو اروپایی یهاملتمانند دیگر  ،بومیان آمریکا»

ـاهمگنی  علـی  ،فاقد ساختار و تاریخ مشروع و قانونی سیاسی هستند. با آنان در عین حال ـان رغـو ن  ،ش

ـا لیـ تحلیکپارچه و یکدست برخورد شده. بومیان اغلـ  حتـی در    ةتودهمچون یک  روزافـزون   یه

 .هاستیتوجهکردن این بی  اثراستعمار و هویت نیز غای  هستند. هدف ویزنور بی ةمعادر دربار

کـه   زنـد یمـ خالقانه  یهایسازدست به یک سلسله واژه سرخپوستیان پساجنگجوی ویزنور در

روشنفکری بومی، تصـور رایـظ    یهاسنتآمریکایی و یمعادر اروپای یهاهینظردر آن با ترکی  

 .(4391، ص. 2004لی ، )« کندیمزدایی بومیان آمریکایی را آشنایی بارةدر

                                                 
1 Gerald Vizenor 

2 Indian 
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اخیـر را   ةکـه واژ  شـود یم 9سازیشبیه و 2سرخپوستیپسا ،4ادطالحات کلیدی او شامل بقاومت

ـ   ةحن او در جامعدر ب( وام گرفته که 4323)م.  1از ژان بودریار  ʻنشـان دادن ʼجـای  هپسامدرن، مـا ب

 .(4391، ص. 2004لی ، ) ویکنیم ʻسازیشبیهʼواقعیت، آن را 

معنـای مقاومـت   بـه  resistanceو  معنای بقـا به survival  ةواژرا از ترکی  دو  قاومتباو واژه 

و بــه شــخب بــومی اســت کــه بــر دیــدگاه غلــ  راجــ «پساسرخپوســتی»ســاخته و مقصــود او از 

 .«  کندیمغلبه  و مطایبه، حقیقت و شوخیبا  بازیدیگر،  یهایسازاز رهگذر شبیه ،سرخپوستان

ل  تنهـا نقـابی بـر چهـره     که در تقواقعیت وجود دارد، در حالی یهانشانهسازی برخی در شبیه»

ـ ʼو  ʻواقعـی ʼ، مرز میـان  کندیمرا مخدوش  ʻدروغʼو  ʻحقیقتʼسازی مرز میان ست؛ شبیها  ʻالیخی

نقـل  )ویزنور، بـه  یا نه؟ دیگویم، آیا او راست سازدیم ʻحقیقیʼ یهانشانه ʻسازشبیهʼرا. از آنجا که 

 (.  4319 ، ص.2004 از لی ،

بـاز هـو     سـازد یمـ براهنی با تصویری که از خود به عنوان روشنفکر  شد،طور که مشاهده همان

عنـوان ابـزار   ادوارد سـعید بـه  « شناسـی شـرق » که در  دهدیمهمان تصویر تکراری از شرق را ارائه 

عنـوان ابـزار   بـه  ،آگاهانـه یـا ناآگاهانـه    ،و شرق شناسان غربـی  توجیهی ایدئولوژیک از جان  غرب

دادن آن حتی اگـر در قالـ  رمانتیـک جلـوه     ،رودیمکار سرکوب و تحقیر شرق و فرهنگ شرقی به

 .  (4ص.  ،4391)سعید،  باشد

بـا داسـتان رسـتو و سـهراب شـاهنامه      « آمـده »و  «اودیـپ »براهنی از  ةایسبا نگاهی دوباره به مق

چراکـه او در   ؛رسـد ینمـ نظر منطقی به پهلوان« رستو»در برابر « شاهادیپ»درخواهیو یافت که تقابل 

هر گاه بـه پهلـوان    ،که در اساطیر غرب هواز زندگی شباهتی به رستو ندارد. در حالی یامرحلههی  

یونـانی کـه همچـون رسـتو تبلـور       یاافسانهنظر کنیو خواهیو دید که این پهلوان  ،هرکول ،یاافسانه

و همسـرش را نیـز    خـود  کودک و نوجوانسه پسر  ،زدهخود در لحظاتی جنون ،هاستآنآرزوهای 

موضـوع پـژوهش دیگـری     تواندیماند خود . این که چرا این پهلوانان ملی پسرکشرساندیمبه قتل 

                                                 
1 survivance 

2 postindian 

3 simulation 

4 Jean Baudirllard 
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الگوی قهرمـان ملـی، فـارغ از    بسا کهنکه چه شودیمین مجال تنها به ککر این نکته اکتفا باشد و در ا

خـود را   قدرتمنـد  یونانی، گـویی بخشـی از هویـت   ایرانی داشته باشد یا غربیاینکه خاستگاه شرقی

        .ابدییمنابودکردن فرزند خود  مردانگی تا سر حد تبلور مرهون همین

طـور اعـو و داسـتان رسـتو و     بـه  ایرانی و یونانی ةمیان حماس یاسهیقامپس از  (4939) براهنی

عنـوان یـک   به این نتیجه رسیده که پدر بهو تراژدی ادیپ شهریار اثر سوفوکل طور خاص بهسهراب 

تـز )پسـر(   سـوی آنتـی  چنان قدرتمند است کـه سراسـیمه بـه    ز پویا در ادبیات و تاریخ مذکر شرقت 

بـرای   بـرعکس  بلکـه  ،نفی شـده  که پدر ادیپچناناو نفی شود، آن ةوسیلهکه بیننه برای ا ؛شتابدیم

علیـه  شخصی حرکت داده شود. تز پدر  یسوی تکمیل نقش خود در روند ارضااو به از طریقاینکه 

تز بتواند قدرت کامل بـرای  و پیش از آنکه آنتی کندیمزده توطئه پسر بیچاره و وحشت یعنی تزآنتی

. چیـزی  شـود یمتز استبدادگر اخته  ةکوبندقدرت درهو توس دست آورد، هبا دشمن ب شدن روهروب

نیسـت، بلکـه    یعنوان اساس تحول و تکامـل تـدریجی جدیـد   تزی بهظهور سن شودیمکه حادل 

پسـر )نـو( در زیـر سـنگینی پـدر       ،کید آن تز اولیه و تقریباب ابتدایی است. از نظر دیالکتیـک أتأیید و ت

 سـیدجوادی حـاج ... دنیای قصابان ... دنیای آدمخوران تاجدار. و نیز همانجـا بـه   شودیم )کهنه( خرد

 پرداختـه پدرکشی یونانیان و پسرکشی شرقیان با مضمون استبداد شـرقی   بهکه  کندیماشاره  (4911)

ات به هرکول، پهلوان ملی یونانی و از بسیاری جهـ  یااشارههی   هامقالهکه در این عجی  این است.

 چون او پسرکش، نشده است.رستو و همبدیل 

، امـا  گـذرد یمـ هـی  یـادکردی   راحتـی و بـی  اوریپید بـه  هرکولشگفت اینکه براهنی از تراژدی 

از  یانمونـه عنـوان  بـه نـویس کالسـیک یونـانی،    نامـه اثـر همـین نمـایش    آمـده تراژدی  هبتفصیل به

سالیان آخر عمـر خـود    ،اوریپید، یعنی اندیشیة آزادنمون)هرچند همین  پردازدمیندیشی غرب، آزادا

   .(را در تبعید به سر برد
 

 1دختر پادشاه کلخیس ،آداستان مده

و  بـا  ا .آمـده « پشـو زریـن  »جـوی  وجست بهآ گرفتار عشق جیسون شده که با کشتی آرگو مده

ه، بـرادر  و حتـی در ایـن را   دکنیمکمک افسون و جادو، جیسون را در دستیابی به پشو زرین یاری 

                                                 
1 Colchis 
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 4پلیـاس جیسـون بکاهـد. او حتـی شـاه     کشـتی  کننـدگان  تا از سرعت تعقی  کندیمخود را قربانی 

و پـس از چنـدین فقـره قتـل      رسـاند یم دشمن جیسون را با نیرنگی توس  دختران خودش به قتل

، گذشـته  کس حتی پدر و برادرچیز و همهخاطرش از همهکه او به جیسون ابدییمسرانجام چون در 

 گـذارد یم هابچهآن هو با منتی که بر سر او و  ؛دارد را حال خیال همسرگزینی دوباره با دختر پادشاه

 هـا آن ازدواج مـن بـا شـاهزاده   »که در این مملکت غری  بـا   هاستبچهاین  خاطربههمه  هانیاکه 

آغشـته بـه زهـر،     بـا فرسـتادن لبـاس   ابتـدا  برای انتقام گرفتن از جیسون،  «موقعیت بهتری پیدا کنند

 یاارابـه و دسـت آخـر، بـا     کشـد یمـ خود را  فرزندانعروس آینده و پدرش، شاه کریون و بعد هو 

   (.441، ص. 2009، 2)یوریپیدس کندیمزرین به آسمان پرواز 

رگرداندن همین اتهـام بـه سـوی    شرق از پسرکشی و ب ةسویکردن یکمبریهدف در این گفتار، 

نگارنده بـر ایـن اسـت کـه     باشد. بلکه سعی  تواندینمز نظر منطقی هو یعنی غرب نیست و ا ،دیگر

مراتـ   تبا  باز نماید تـا شـاید شـباهت بـه    یونان را در این ار یهاحماسهدیگر اساطیر و  ةسوی فق 

 ، هرکـول، دریافـت شـود.   اشیونانیبیشتری از تراژدی ادیپ میان داستان رستو و سهراب با همتای 

، مـوقعیتی دارد کـه حتـی در    گشس ، دختر رستو را آ بانوارسی، در مقابل مدهضمن اینکه، ادبیات ف

، 4912، )کراچـی  و چیزی از زور بازو از پـدر کـو نـدارد     شودیمنادانسته با پدرش، رستو، گالویز 

بـه حـدود قـرن پـنجو      هرکـول و  ادیپزمان نوشتن هر دو تراژدی  شایان ککر است که  .(30ص. 

 است.   9و موقعیت مکانی هر دو تراژدی هو شهر ت   رسدیمپیش از میالد 

 

 «ادیپ شهریار»داستان  ۀخالص .1

 که ادیـپ موجودیـت   شودیمدر داستان ادیپ شهریار، چون پدر ادیپ توس  پیشگویان با خبر 

تـا بـه    سـپارد یمـ پسر را به یکی از خدمتکاران قصر  ،محض تولدپدر را به خطر خواهد انداخت، به

 یاگونـه برای شاه بیاورد. یعنـی پـدر، بـه    عنوان سند امتثال امراو را بکشد و خونش را به و کوه برده

مشـابه، بـر او دل    یهـا داسـتان خـدمتکار امـا، ماننـد اکثـر      .پسر را کشـته اسـت   مجازی، همان ابتدا

                                                 
1 Pelias 

2 Euripides 
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جـا در کـوه رهـا    و کودک را همـان  آوردیمو خون آن را به قصر شاه  کشدیمو بزی را  سوزاندیم

یـادآور  ) تا هرچه سرنوشت اوست نصیبش شود و او دست خود را به خون کـودک نیاالیـد   کندیم

 یعنـی  «ادیپ)»کودک را که به پایش چوب تیزی فرو رفته و آن را متورم کرده  چوپانی (.داستان زال

 هـو او را همچـون فرزنـد    هـا آن. بـرد یمو به قصر شاه سرزمین خود  کندیمپیدا  (دارای پای متورم

هـاتفی بـه او هشـدار     و رسدیمتا زمانی که ادیپ به سن جوانی  کنندیمخود با محبت تمام بزرگ 

پرهیـز از ایـن دو گنـاه     که او پدر را خواهد کشت و با مادر ودلت خواهد کرد. ادیپ برای دهدیم

 .  کندیمکه به گمان او پدر و مادر واقعی اویند، فرار  یاملکهو شاه و  نابخشودنی از آن شهر

از سـر   و بـر سـر حـق تقـدم     یامشـاجره و پس از  خوردیمبر  یاکالسکهدر راه، در تقاطعی به 

اکنـون نیمـی   ، غافل از اینکه همو پدر اوست و هورساندیمخشو، پیرمرد سرنشین کالسکه را به قتل 

ت  نزدیـک   و به شهر دهدیمبه راه خود ادامه  و باز هو غافلااز پیشگویی به حقیقت پیوسته است. 

 و عقـاب  یهـا نیمـی شـیر بـا بـال     و نیمی زن ،یاافسانه ةعجوزاسفنکس )آن  ةکه بر درواز شودیم

 ،کـه چـون پاسـخ را نداننـد     پرسـد یمـ و از رهگذران معمایی  شستهن (تعبیری خواهر خود اوستبه

 .  کندیمگلوی آنان را فشرده و به قعر دریا پرتاب 

 « انسان» :دهدیمافرازانه پاسخ معما را ، او سررسدیمچون نوبت به ادیپ 

از شـر  عنوان پاداش رهانیدن شـهر  و ادیپ به اندازدیمشنیدن آن اسفنکس خود را به قعر دریا  اب

و اینجا پیشـگویی تقـدیر    کندیممادر خود اوست، ودلت  داندینمکه  هیوالی اسفنکس، با ژوکاستا

و  ردیـ گیمـ قحطی و طاعون سرزمین ت  را فـرا   .وندشیمدو دارای چهار فرزند و این شودیمکامل 

 وس، شناسایی و مجـازات نشـود  که تا قاتل شاه پیشین، الی رساندیمهاتفی چنین پیغام از عالو غی  

از همیشه قول یافتن و مجازات قاتل شـاه را   ترراسخقحطی و بیماری ادامه خواهد داشت. ادیپ هو 

 .کـه قاتـل شـاه الیـوس خـود اوسـت       شـنود یمـ خشو از پیکی تا اینکه در حیرتی همراه با  دهدیم

مـی یابـد همسـرش، ژوکاسـتا، همـان مـادر اوسـت. بـا          کـه در  رسـد یمگاه به اوج وحشت او آن

و ادیـپ هـو چشـمان خـود را کـه       کشدیمآشکارشدن این موضوع، ابتدا مادرش ژوکاستا خود را 

و با دختـرش آنتیگونـه آواره    آوردیمه در تاکنون چشو دل او را به روی حقیقت بسته بودند از حدق

 .  شودیمو سرگردان 
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سـوفوکل، گـرایش    شـاه پادیو برطبق تراژدی  نبه نمایندگی یونا براساس دیدگاه براهنی، غرب

. لیکن شـرق،  بردیم بینیعنی پدر را از  تز، تز کهنهدورت آنتیاست که به «نو»پدرکشی دارد و این 

ـ    ب، پسرکش استهمچون داستان رستو و سهرا شـرقی اسـت کـه آزادی و     ةو ایـن اسـتبداد دیرین

نـون مالحظـه   د. اکداره شرق را همچنان سـرپا نگـ   ةساالرانتا آیین پدر کندیمنوخواهی را سرکوب 

در  هـا مثـال مـانو دیـدن همـین     (29، ص. 4391)سعید،  «سازی فرهنگی از شرقکلیشه»که  شودیم

در تـراژدی اثـر اوریپیـد     ،تراز رستوی هویونان ، پهلوان«هرکول»اکنون به مثال ؛ شودیمادبیات غرب 

    تر شود.دو پهلوان )قهرمان ملی( روشن یهاشباهتتا  ویپردازیم
 

 )جنون هرکول( اوری ید «هرکولِ»خالصه داستان  .2

، کـه  گـذارد یمـ ان را پشت سر وخ 42سال، 42به مدت ، هاانسانبدیل و یاور وان بیهرکول، پهل

 اسـت شاه که سـی سـال   کردن ادطبل اوژیاسنظافت ،کشتن شیر نمه و اژدهای لرن :اندجملهن از آ

 آوردن کمربند هیپولیت ملکه جنگجویان آمازون.  و به چنگ  هپاک نشد

و آوردن س ربِر  (عالو مردگان)ان هرکول که رفتن به جهان زیرین ودر جریان دوازدهمین خ

، پدر راسـتین هرکـول کـه    (همسر اول زئوس)به جهان زندگان بود، ایزدبانو هرا  (سرگ سه)س

بـا هرکـول دارد، لیسـا     یانـه یریدشـمنی د  از زنان دیگر حسادت نسبت به فرزند شوهر دلیلبه

 شـود یمیلی گریبانگیر هرکول م. لیسا )جنون( با بیفرستدیجنون( را به سراغ هرکول مخدای )

هستند( و همسـرش   دشمنکشتن سه پسر خود )به گمان این که آنان فرزندان تا او را وادار به 

، تمام وجودش را انـدوه و یـأس فـرا    دیآیخود مناخوداگاه،  به کند. هرکول پس از این جنایت 

، او را از رسـد ی، پادشاه ا ژه سـر مـ  ببرد که دوستش ت زه بین از خود را نیز خواهدیو م ردیگیم

 . بردیو برای تهذی  و تزکیه به آتن م رددایاین کار باز م

 نیست.   ویادهیدواژگان را یارای بازگویی آنچه ما  :پیک

قتل کودکان با دستان پـدر؟ ... ایـن کودکـان     ،؟ این چه جنونی بودچگونه اتفاق افتاد :همسرایان

 بینوا چگونه مردند؟  
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 ،کنار هو معصومانه ایسـتاده بودنـد   یاگوشهدر  هابچهپس از اهدای قربانی برای زئوس ...  :پیک

... آنگاه هرکول دست دراز کـرد تـا فـانوس را بگیـرد و آن را در      ،با مادرشان مگارا و پدر بزرگشان

خیره مانده بودند. ناگهان حالـت   هابچه ،ولی مثل مجسمه خشکش زد. از جای نجنبید ،آب فرو کند

از چشـمانش خـون    ،بیـرون زدنـد   شیهارگآمدند و و  درچشمانش از حدقه  ،تغییر کرد اشچهره

 :دیـ خندیمـ کـه همچـون دیوانگـان    در حـالی  ،آمـد  کف. سپس به سخن در اشچانهو از  دیچکیم

 سالح مرا در دستانو بگذارید........

. رانـد یمـ و کالسکه  شودیموانمود کرد که سوار  ،منتظر ایستاده اشکالسکهآنگاه به تصور اینکه 

آیـا  » :تا یکی از ما گفت ،یا از ترس بر خود بلرزیو. به یکدیگر خیره شده بودیو بخندیو ویدانستینم

رانـی  انگـار کالسـکه   ،دیـ دویمـ در بـاال و پـایین خانـه     «یا ... دیوانه شده؟ کندیمارباب نقش بازی 

ـ  ،حرکت ایستاده بود... سپس خود را به زمین انداخت و پس از مدتی که بیکردیم از بندهای جامه ب

سپس دعـوت بـه سـکوت کـرد و تـاج       ،گرفتیمکشتی  «هی  کس»د و خود را برهنه کرد و با کر

 ای که هرگز نبود بر سر خود گذاشت.  افتخار برای کشتی

؟ آیا خـون آنـان   یرویمپسرم؟ به کجا  ،مقصودت چیست» :او را گرفت و گفت یهادستپدر 

کـه بـر خـود    در حـالی  ،پدر اوریسـته اسـت  هرکول به تصور اینکه او  «کرده؟ اتوانهید یاکشتهکه 

 سوی پسرانش نشانه گرفت.  کنار زد و کمان و تیرهایش را به شدتبهدست او را  دیلرزیم

سـو   بـه  هـر   ،دنـد یلرزیمـ کـه از تـرس    هـا بچـه . کشدیمرا  دشمنکه پسران  کردیماو گمان 

آخـری همچـون پرنـده    و  یسـتون  ةیکـی زیـر سـای    ،یکی زیر لباس مادرش پنهان شـد  ،دندیدویم

پسران خـودت   یخواهیمتو پدرشان هستی  » دیکشیمکوچکی زیر قربانگاه محراب. مادرشان جیغ 

آمدنـد. هرکـول دور سـتون پسـرش را تعقیـ        سپس پیرمرد و خدمتکاران به فریـاد در  «را بکشی؟

رو کـرد.  تا پدر پسر را گرفت و تیری بـه قلـبش فـ    دیچرخیمزده دور ستون و پسر وحشت کردیم

و تیر خـود   .... ساخت. پدر فریاد پیروزی سر داد. پسر به پشت افتاد و زمین را به خون خود رنگین

را از پـدر پنهـان کنـد.    را به سوی دومین نشانه رفت که زیر قربانگاه  محراب مچاله شده بود تا خود 

 :را گرفت و گریـان فریـاد زد  پدر  ةبا دست چان ،خود را به زانوان پدر انداخت ،ابتدا پسر از جا پرید

اما او با چشمان سرد  سـنگی خیـره شـده     «... ،خود  تو ،من پسر خودت هستو ،مرا نکش ،در جانپ»
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بـا گـرزی کـه     ،ازحد به خود نزدیک دید تا بتواند تیـری بـه سـویش بزنـد    پسر را بیشبود و وقتی 

 ...گری بر پتک آهنگری.انگار آهن ،را خرد کرد اشجمجمهبه سرِ طالیی او کوبید و  ،داشت

 ،از ترس اینکه مبادا پس از بیداری با خشـو بیشـتری   ،ما به کمک پدر او را به همان ستون بستیو

روزتـر  مـردی از او سـیه   ،در جهـان  .قاتل زن و فرزندان ،به بقیه حمله کند. او اکنون در خواب است

 .شناسوینم
  
 میان رستم و هرکول   یهاشباه  .3

 ودکیالف. زادن و ک

شـکافتن  ) ای شـاهنامه اسـت کـه بـه روش سـزارین     موی، پیرکودک نامیررستو فرزند زالِ سپید

 :ویخوانیمچنین  اشجثه.در ودف درشتی دیآیمبه دنیا  (پهلوی مادر

 و نیز «ساله بودروزه گفتی که یکبه یک»

 شیراالی آن شیر ناخورده ـــیکی کودکی دوختند از حریر          به ب»         

 «به چنگ اندرون داده چنگال شیرر اژدهای دلیر          ــــبه بازوش ب          

عنـوان مژدگـانی   نـوزاد، قامـت او را بـه    ةقد و قواربنا بر آئین آن زمان، با ساختن عروسکی هو)

ـ   ةدر مورد رستو، عروسکی به جث(. دهندیمنمادین به پدربزرگش نشان  یاگونهبه ا شیر ساختند تـا ب

 اندام نوزاد برابری کند.

همـراه  زمینی است و قـدرت جسـمی او بـه    مادریو آلکم ن ه  هرکول فرزند زئوس، خدای اُلمپ

 زد خاص و عام است.  زبان طینتیبردباری و پاک ،یشجاعت، دالور

دو مـار   اشگـاهواره هرا، همسر اول زئوس، هنگامی که هرکـول چنـد مـاه بیشـتر نداشـت، بـه       

 .  رودیمو سپس به خواب  کندیمماهه هریک را با دستی خفه رکولِ چندکه ه فرستدیم

 .رودیمدوباره در خوابگاه خود به خواب فرو  پیلرستو نوجوان هو پس از کشتن ژنده

   هاانوخب. 

   .گذاردیمان معروف را پشت سر وخرستو هفت
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ی بشر از سـوی مـردم   که همین موج  یافتن لق  ناج گذراندیماز سر  هرکول هو دوازده خان

آفرین بـوده از میـان   هیوالیی را که برای مردم وحشتبسیاری های موقعیتچون در  ؛شودیمبرایش 

نماد دانایی را برای بشر به ارمغـان آورده بـود،    ،برده است. افزون بر این پرومته را هو که هدیه آتش

 همو از بند عقاب جگرخوار زئوس آزاد کرد.  

 پ. پسرکشی

ویژگـی او   نیتـر برجسـته خاص فرهنـگ شـرق و    (4939) براهنی ةدر مقایس ی رستوکشفرزند

 است. شرق استبدادی پدرساالر ةجامع ةو مشخص شودیمشمرده 

تنها سه پسرش، بلکه همسـرش مگـارا را   نهگونه که پیش از این اشاره شد، هرکول، همان بارةدر

شـباهت  . دارتری استساالر سخت ریشههو در حین جنون به قتل رساند که خود نشان فرهنگ پدر

در ناآگـاهی مرتکـ  قتـل فرزنـد شـده       ین است که رستو و هرکول که هر دوا مسئلهبیشتر در این 

ـ تزکو توبـه و   شـوند یمـ بودند، بالفادله پس از جنایت متوجه کار خـود   ؛ آغازنـد یمـ آئینـی   یاهی

رسـتو،   به حقیقت گناه خـود پـی ببـرد.    تا ذراندگیمو در گناه عمر  گذردیم هاسال آنکه ادیپحال

آن  دررو که نشـانِ خویشـی او در زیـر آسـتین پنهـان اسـت.       از آن شناسدنمیسهراب را  پسر خود

هـر دو پهلـوان،   ، درست هماننـد رسـتو.   پنداردیمسوی، هرکول هو پسران خود را فرزندانِ دشمن 

 .برندیمناآگاهی از بین  باخود را  پسر

ر هرکول، توس  او دلیل دیگـری اسـت بـر وجـود گـرایش پدرسـاالری در       کشتن مگارا، همس 

، براهنـی  اسـتدالل  غـرب. پیداسـت کـه    ةشـ یانددر  «مـذکر  ةتاریخ و اسطور»  یونان و تسل ةاندیش

بـه قـول    «سـازی شـبیه »چنان از ایـن  ، اما شودیمگونه با مثال نقض خود در ادبیات غرب مواجه این

 توانـد ینمـ دیگـری   خشنود است که گویی گمان (29، ص. 4391عید، )س 4«تصویر قالبی»ویزنور و 

      باشد.

  ت. مرگ یا فرجام قهرمان 

 .شودیمبرادرش شغاد کشته  ةرستو با دسیس

                                                 
1 stereotypical representation 
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، نائیرا که فریـ  هیـوالیی را خـورده و    اشیبعد، توس  همسر هاانسانهرکول، ناجی محبوب  

تـر  تـر و تنـگ  پیراهن تنگ) شودیمکشته ، دهدیماو  پیراهن هرکول را نادانسته به زهری آغشته و به

. در این روایت مقصر مرگ پهلوان همسر اوست. گرچـه  (کندیتا تمام بدن پهلوان را خرد م شودیم

آیـا ایـن تفـوق     ،بـرد یمـ از میان  شوی را هر چند نادانسته زنروایت را چنین نیز خواند که  توانیم

بسـیار   سـاالری زن چـه چنـین خـوانش   اول به دست هرکول؟ گر ؟ یا انتقام قتل زنساالری استزن

. بـل داسـتان، بیشـتر، یـادآور     شـود ینمچون ساالر بودنی از زن مشاهده  ؛کندیمدور از کهن جلوه 

 فری  آدم، بوسیله حوا و رانده شدن آنان از بهشت است.  

ت فارسی اسـت. کـه   به معشوق مذکر، در ادبیا (491. ، صتاریخ مذکر) . اشاره دیگر براهنی ث

 ا. عین همین مسـئله هـو آشـکار   داندیمها نگره همةپدرساالری در ، یعنی آنرا گواهی بر ادعای خود

هرکـول   کـه پـدرش را نیـز    4نـام هـیالس  به ییسیماخوش و جوان ةشاهزاد در داستان هرکول آمده

تـا اینکـه پـری     انـد بـوده دو بـا هـو همـراه    ایـن  هـا مدتو  شودیمکشته، همراه و معشوق هرکول 

زده تـا دیرزمـانی غـو    و هرکـول را  بردیمو او را به قعر رودخانه  شودیمعاشق هیالس  یارودخانه

 .  گذاردیمبرجای 

 ،4919، کوسـظ ) در برزونامـه  گناهی است که بنا بـه روایتـی   ةشاید کفار مرگی سهرابجوان ج.

دختـری در برابـر شـوی ناخواسـته.      . گناه آزردن روانکندیم( او را مستحق چنین فرجامی 91ص. 

 ،در شرق، آن کس که مرتک  چنـین گنـاهی شـده    مورد اداعا ةکه برخالف نگرش پدرساالرانامری 

 سزا در انتظار اوست.  اما ب هرچند به اقتضای جوانی، چنین فرجام تلخی

ه باشـد،  که آزردن روان دختر حتی اگر سهراب برومند و بالنده و برنـا ایـن کـار را کـرد     وینیبیم

خود دلیلـی بـر    این امر خراش در پی دارد.دلدهنده و تاوانی تکان کهبل شودینمنادیده گرفته تنها نه

 شرقی است.   ةرد پدرساالری مطلق و مستبدان

خواسـت خـویش،   زن سهراب و مادر برزو است. او همیشه از اینکـه سـهراب او را بـی   « شهرو»

، «مـردی »را بـه  « مُهریزدان»او آویخته و  و دست در دامنبدون عشق و مهرورزیدنی فراچنگ آورده 

                                                 
1 Hylas 
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ـ   خـاطر و دل پریشـان   دی را در پهلـوی او نشـانده، آزرده  تو بخوان مردساالری، از او ربـوده و فرزن

 (40-1 ص. ،4919 کوسظ،). نالدیمو  کندیماست، شکوه 

اسـت، گـروه اسـبان     شـده آور و سرافراز در میان بزرگان، نامهنگامی که سهراب پهلوانی شده و 

، رو بـه سـوی   خواهـد یمـ کـه  آنجاست. زمانی رشهرو دة خانکه  کندیمخود را در دشتی نگهداری 

پدر شهرو در خانه نیسـت و بـه شـکار رفتـه اسـت.       .دیآیمساری فرود در چشمه زمین بیاوردایران

جـوی  سهراب جهـان و  رودیمسار پوی به نزدیک چشمهبر سر، پویه شهرو، سر و پای برهنه و سبو

، امـا  دشـو یمـ ، خواهانش دهدیم، دل از دست ندیبیمرا  اشبرهنه، سر و پای نگردیماز چادر به او 

گـری او را  تا چاگری با زورمندی و چـاره  دهدیمعاشقانه و مهر ورزیدار، بلکه دستور  یاوهیشنه به

   :پیش سهراب ببرد
 

 ی مرا نرم کردـزبانرینـبه شی         شرم کرد   گری دیده بیبه افسون         

 شیر کین از نیامـبرون کرد شم  ه دام         ـو بــــبه حیله در آورد پای         
 

آنکـه خـود   سیار تلـخ و نـاگوار اسـت. دختـری بـی     ب نی که بر روان شهرو وارد آمدهآسی  روا

زناشویی در میان باشد، یا پـدر او   آنکه سخنی از، بیآورندیمساری فراچنگ بخواهد او را در چشمه

، سـتاند یمـ شرمانه و با نیروی مردی، کام دل خویش از او نام، بیآگاهی داشته باشد، پهلوانی سهراب

و اکنـون کـه پـوری     دیربایم، مُهریزدانش بردیم، هوش و آرام و توان از او ردیگیماو را تنگ در بر 

 راهی به جز سر فرو افکندن ندارد.  در پهلوی او نشسته است، در میان مردمان 

است تا جایی که فرزند او برزو نیز از ایـن کـار پـدر     آزردهیماین آسی  روانی شهرو را همیشه 

؟ و چـون همیشـه در نقـش    م مادر بـرزو را از سـهراب نسـتانده   آزرده است )آیا رستو نادانسته انتقا

جـا و بـرای همـه کـس     ن پیشـامد را همـه  العموم عدالت را برقرار نکرده؟( تو گویی شهرو ایمدعی

 برای او و این گونه زنان و دختران داشته باشند.   یاشهیانداست تا که مردمان  کردهیمبازگو 

 به آسمان   )قهرمان( چ. عروج هر دو پهلوان

. رسـتو بـه بهشـت و هرکـول بـه اُلمـپ. حـال آنکـه         روندیمرستو و هرکول هر دو به آسمان 

گـاه  شـاید از آن رو کـه ادیـپ هـی      ؛مانـد یمـ گنگ و مبهو  ،بسیار یهارنظ سرنوشت  ادیپ پس از
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و ظـاهراب مـردم را از شـر     دهـد یمگاه که پاسخ اسفنکس را قهرمان و ناجی بشر نبوده است. حتی آن

کـه کیفـرش    شـتافته یمـ  (ودـلت بـا مـادر   ) یتـر بـزرگ ، خود به سوی گنـاه  رهاندیماین موجود 

کـه خـود    را . از سوی دیگر، به یاد بیاوریو کـه هرکـول، پرومتـه    شودیمسرزمینش  ةگیر همگریبان

دـفت  . ایـن امـر   رهانـد یمـ از زنجیر پدر )زئـوس(   ،بشر بوده ةتعبیری آفریننددوست و ناجی و به

 .کندیم تربرجستهدر او  ،وارادیپ معنای واقعی کلمه و نهقهرمانی را به

 )فرزندکشی( در اساطیر یونان و روم دیگر برای استدالل براهنی مثال نقض. 4

 (دختر آگاممنون)داستان ایفیژنی 

سـپاهیان یونـان بـرای     یهایکشت. دهدیمایلیاد هومر ر   ةکشی در آغاز حماسداستان این فرزند

کـه لعنـت دیگـری    سوی تروا هستند حرکت به ةو آماد اندآمدهگرد لیس رکشی به تروا در بندر اُگلش

. انـد دهیکشـ را در دام خود به بند  هایکشت ،. بادهای ناموافق در بندرآوردیمی رو به خاندان اتریوس

. ننـد یبیمـ زیرا خدایان را آشکارا در مخالفت با خـود   ؛ندیگویمکو از ترک جنگ سخن سپاهیان کو

از جانـ    ،که تنها راه فرونشاندن خشو خـدایان  دیگویم ،آگاممنون ،به شاه پیشگویی به نام کلخاس

و  است. آگاممنون پیکی در پـی همسـر  به پیشگاه ایزدبانو آرتمیس  4ژنیکردن دخترش ایفیقربانی ،او

 2آشـیل  ،کـه قصـد دارد دختـرش را بـه ازدواج بـا قهرمـان جـوان        کندیمو ادعا  فرستدیمدخترش 

آگـاممنون خـود    ،رسندیمسپس وقتی مادر و دختر  .دهدیمدرآورد و بدین سان آشیل را هو فری  

یـدن گلـوی دختـر    محض اینکه چاقوی او شروع بـه بر که به ندیگویم. برخی بردیمدختر را  گلوی

 ،اسـطوره  یهـا تیـ رواامـا در اکثـر    ،کندیمخود گوزنی را جانشین دختر  ،بانو آرتمیسایزد ،کندیم

 .کشدیمآگاممنون دخترش را واقعاب 

کـه ایـن دو    رسـد یمـ نظـر  ، بـه ان رستو و هرکول بر شمرده شـد که می ییهاشباهتبا توجه به  

لیکن هدف این مقاله تنها اشاره به ایـن   ؛کنندیمهای مشترک بیشتری با خود حمل مایهداستان درون

غـرب نسـبت بـه     ةدادن اندیشدو و برتریبلکه واکاوی چرایی دیدگاه تقابلی دوبه ،نیست هاشباهت

 دمت و خیانـت روشـنفکران  زدگـی و در خـ  غـرب  ازبارهـا   (4939) گرچه براهنیشرق است. 

                                                 
1 Iphigeneia 

2 Achilles 
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شـدگی در مقابـل   جالل آل احمد و دینِ خود به او یاد کرده، باز هو التقـا  و نـوعی مرعـوب   

 .  دیآیهمچنان بر م شیهایریگفرهنگ غرب از نتیجه

چگونگی تسل  تفکر و نگـرش غـرب    ،هدف از بررسی موضوع که در آغاز گفته شد طورهمان

ر سـخن منتقـدان و روشـنفکران شـرقی اسـت کـه بـه یـاری         در ترسیو تصویری ثابـت از شـرق د  

تئوری و پیوند میـان تئـوری و سیاسـت ارائـه      که در اهمیت ییهااستداللادوارد سعید و  یهاهینظر

 .شودیم، ابعاد دیگری از این تصویرها آشکار کندیم

 منتقدان ضداستعماری همسو با ادوارد سعیداز نگاهی اجمالی به برخی دیگر  .5

گرایانـه را  ادبی ملـی  یهاسنتقرن بیستو،  یهامهیناز آغاز تا  فرانتس فانون( 2004گفتة لی  ) به

پـردازان  سـیو ارتقـا بخشـید. پـس از آن نظریـه     مـادی و فرهنگـی امپریالی   ةکـردن سـلط  برای خنثـی 

 شـود یمـ از این میـان  که  استعماری پرداختند ةایدئولوژیک سلط یهاگاهیپاپسااستعمارگرا به تحلیل 

 4و گایاتری چـاکراوُرتی سـپیواک   پسااستعماری ادوارد سعید ةمل نظریثیرگذار در راه تکاأت ةدو چهر

 .را نام برد

ـ پاکه از متون  شناسیشرقادوارد سعید در  ، بـه  رودیمـ شـمار  بـه اسـتعماری  مطالعـات پسا  یاهی

عنـوان  از نگاه غربیـان بـه  غربی را و در آن مردم غیر پردازدیمی فرهنگ ةمختلف سلط یهاراهبررسی 

که رعایای پسااستعماری، تحـت رژیـو مسـل      نیز معتقد استسپیواک امی شناساند.  2«غیر»دیگران 

   (.2439، ص. 2004)لی ،  گفتمان استعماری، ددایی از آن خود ندارند

 (2911، ص. 2004)لـی ،   نیز با بس  آثـار سـعید و اسـپیواک    ،هُمی بابا، نویسنده و منتقد هندی

 ؛ردیـ گیمـ پـی   فـرع(  و محور( و شرق )حاشـیه و  ثابت غرب )مرکزکار خود را با نقد تقابل همواره

بـیش از حـد    ییهـا تقابـل یعنی تقابلِ امپراتوری و استعمارزده، ظالو و مظلوم، خـود و غیـر. چنـین    

، هـر فرهنـگ ملـی یکپارچـه    کـه   رسـانند یمـ طور ضـمنی ایـن پیـام را    زیرا به ؛هستند 9دهندهتقلیل

کیـد  أمحـوری اسـت. بـرای ت    یاهسـته یـا دارای   «ثبـات » جنس و محدود، محکوم بهیکدست، یک

تـا   بـرد یمیندی خود بهره آهُمی بابا از قاموس ادطالحات فر ملیت و هویت، بیشتر بر مفهوم سیال

                                                 
1 Gayatri Chakravorty Spivak 

2 The other 

3 reductive 
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دارای روابـ  درونـی و متقابـل میـان      کـه طرفـه نیسـت، بل  کید کند که استعمارگرایی خیابان یـک أت

 مارگر و استعمارزده است.  استع

نقد جایگـاهی   ةبرای نظری حالدر عین و  کندیمساختارگرایان برخورد  ةبابا با تقابل دوگانهُمی 

ریـات هُمـی بابـا شـده، مطالعـات      رغـو اظهارنظرهـای مخـالفی کـه بـا نظ     سیاسی قائل است. علـی 

ـ  4ة التقا شیانداو و  ةپساساختارگرایان ت و ثبـات دو قطـ  مقابـل    )دوسویگی پیوندی و عدم قطعی

سـهو بسـزایی    هـا تیـ هوو  هـا ملـت طور قاطو و انکارناپذیری در تغییر تفکر ثابت نسبت به بههو( 

کادمیـک نـاگزیر در   بحن خود ایـن نگـرش را کـه جایگـاه منتقـد آ      در یژه اینکه اووبه ؛داشته است

بـرای   او . کشـد یمـ الش حور امپریالیسـت یـا نواسـتعماری غربـی اسـت بـه چـ       مآرشیوهای اروپـا 

قائـل اسـت کـه    تری در تعیـین و تغییـر سرنوشـت    مرات  فعالپرداز یا منتقد آکادمیک نقش بهنظریه

که در طـول   نسبت به اوست «شناختیباستان»و  «یاموزه»تقابل آشکار و مستقیو با رویکرد خود در 

یـا از وجـود    انـد بـوده بهره  بیاز دانش  یا عموماب ،نتیجه ملل تحت سلطه و در شدهیماعمال  هاقرن

 روشنفکران منفعل در رنظ.  

از شـرق برخاسـته و    که عمدتاب کندیمرا تجربه اینک تاریخ بشر طلوع نسل نوین منتقد آکادمیک 

و  با نگـاهی تـازه و پویـا   و این بار  اندازدیم، پوست شکندیمالعمر در کتابخانه را الک اعتکاف مادام

پـی درمـان    در ، بـومی هـو شـده،   شکسـتن که به لطف همـان پیلـه   هاهینظر نیترتازهمند از نیز بهره

       .ابندییم «ددایی از آن خود» هاقرنبه قدمت تاریخ کسانی است که پس از  دردهای
 

 گیری  نتیجه

نقـیض   یهـا مثـال سـاختارگرا و نیـز وجـود    پسا -استعمارگرا فرهنگی پسا یهاهینظربا توجه به 

کـه دیـدگاه قـالبی تقابـل      شـود یماه ساختارگرا در خود فرهنگ غرب، آشکار دوی دیدگتقابل دوبه

بنـد   یاگونـه به این دو، خود بـا   خواهه و نو یا استبدادگر و آزادیتفکر شرقی و غربی و انتساب کهن

گـاه خـود را   همواره خود را غیر و در حاشیه دیـده و هـی    شرقی پنهان به این فکر پیوند خورده که

، کنـد پارچـه تصـور   نشناخته و فرهنگ غرب و شرق را نیز بسته و یک« ایی از آنِ خوددد»سزاوار 

                                                 
1 hybridity 
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کـه در ایـن گفتـار آمـد،      ییهامثالاز دیگری را ببیند. حال آنکه با  ییهانشانه ،یککه در هربدون این

که هرگاه یک طـرف را کامـل و محـوری    ینآشکار شد و ا (غربی و شرقی)بودن هر دو طرف لغزنده

چیزی که پذیرش آن حتی بـرای مـدعیان    ؛ویاگرفتهیو، پویایی و رواب  درونی آن را نادیده فرض کن

 نماید.  می تقابل دو فرهنگ هو دشوار
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