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 دهيچک

ل ير تحلينظ ييهاهيمادستاست که با استفاده از  يعلوم انسان ين پژوهشينو ياز بسترها يشناسشرق

ات، فرهنگ و يد از ادبيجد يخوانشتا ده ي، کوششهياند نقد و ي، عملينظر ين مبانيي، تبياختارس

د آورده يشناسان پدشرق يبرا يتنوع منابع، مجال موضوعات و يه دارد. گستردگعرضرا شرق  يباورها

 يشنامهياست. نما «شنامهينما»، ن موادياز جمله ا که باشند خود داشته يهاپژوهش يبرا يد کافتا موا

انطباق با ت ياست که با توجه به موضوع، قابل ييهاامهنشينماجمله از  ، ينوشته 

 ياشنامه، در قالب اسطورهين نمايه اياول ي. مادهدد را داريادوارد سع يشناسشرق يهالفهؤن ميمترمه

ده ي، کوشينعنوان شاعر لبناتر از آن بهنمادگرا و مهم يمثابه شاعربه نام اروپا است و به يوناني

 يبه بررس ،يليتحل-يفيپژوهش حاضر با روش توص دن آن، به تمدن لبنان ببالد.ينظم کشتا با به

، يشناسشرق ينظر ياز مبان ياتيکل يتا ضمن ارائه است دهيکوش و پردازديمذکور م يشنامهينما

مورد  ينيپرداز فلسطهيد نظريادوارد سع يشناسانهشرق يهادگاهيد بر اساسرا   يشنامهينما

، يو نکات ادب يرغم شکل ساختارحاضر به يشنامهيکه نما دهديق نشان ميج تحقيمداقّه قرار دهد. نتا

د شده است. يبازتول  يفرهنگ يورزدارد که در اثر غفلت ياستعمار ياث محتوا صبغهياز ح

در  يفرهنگ يخودباختگ يهيجاد روحيبا ا و يغرب يشناسانهق گفتمان شرقياز طرتا کوشد يماين اثر 

ن است يت اروپا ايدر شخصقابل توجه  يرا فراهم سازد. نکته يفرهنگ ياستحاله ينهيزم، روپاقلب ا

  ن است.  يده و سرزمينماد عق ،يو غرب يونانيک زن در تفکر يعنوان به يکه و

 «»نامه شي، نما، ادوارد سعيد، يشناسشرق: هاکليد واژه
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 مقدمه

 به« شرق» يد و برگرفته از مادهيجد نسبتاً ياواژه ،يخ علوم انسانيدر تار يشناسشرق

در زبان  «Orientalism» يواژه يشدهن اصطالح، معربياست. ا ييو روشنا نور يمعنا

) شه ساخته شده استين رياز هم زين شناسا شرقياست و مستشرق  يسيانگل

عبارت است از شناخت شرق توسط  يشناسشرق» توان گفتيم نيبنابرا( 

 «ن دستياز ا يمسائل ات، آداب و رسوم ويخ، ادبيتارد، يها از بُعد عقايغرب

 يو فعال سياسمنتقد م( 3009-1391)  متعدد، شناسانان شرقياز م .

که ييبود؛ تا جا دادهشنامه اقبال نشانينمال ين به تحلير مستشرقيز ساش ايب ،ينيفلسط

امه را شنيش از ششصد رمان و نمايب ،«يشناسشرق»خود با عنوان نگارش اثر  يابر

 را عموماً ن حوزه، يمنتقدان و کارشناسان ا. بودکرده يسازمطالعه و خالصه

 يبخش نحلههامال ،خود ينوبهکه به داننديگفتمان استعمار م يهينظرپرداز هينظر

 يروشنفکر يل اعالثُمُ را يه بود. وشد يو پسااستعمار يمطالعات استعمار يناقدانه

(، جهان، متن و 1391)يشناسچون شرق ياکه آثار پرآوازه اندنموده يمعرف

 است.  فات اوي، از جمله تأل(1339سم)يالي( و فرهنگ و امپر1319منتقد)

ش يشناخت غرب در پ يبرارا  يخاص يوهياست که ش يرينظمنتقد کم 

غرب  تفکر يوهکه بر شي يو تسلط ياز دانش غرب يگيراو با بهره ؛ در واقعرديگيم

در  دهد.يقرار م ي، مورد نقد و واکاويشناسان غرباز منظر فالسفه و زبان ، شرق رادارد

 يضرور  يشناسشرق يهينظر ين نکته در خصوص کارآمدينجا ذکر ايا

خود به يدتريالملل، هر روز ابعاد جدنياست و روابط بيس يايه در دنين نظرياست که ا

به « استشراق امروزه»خود تحت عنوان  يشناسدر فصل سوم کتاب شرق رد. يگيم

انه را مورد هجمه قرار يکا نسبت به منطقه خاورميکند و نگاه آمرين نکته اشاره ميا

 يرا برا يهنگفت يهايگذارهيکا سرمايات متحده آمريامروزه وال»نويسد: يدهد و ميم

قابل  يگريسه با هر منطقه ديدهد که حجم آنها در مقايانه انجام ميطره بر خاورميس

 يانه با مبانين علوم خاورميکه متخصصييجاد در نظر داشت از آنيبا يتوجه است؛ ول
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 يارين کشورها، بسيگذاران ااستيبه سدادن آشنا هستند، با مشورت يشناسه شرقينظر

پژوهش ن مقدمه، يبا ذکر ا « کننديآنها را نقش بر آب م يهااز طرح

بپردازند و با  نامه شينما ين است که به نقد و بررسيبر ارو شيپ

 يهايردازپن اسطورهيي مستتر در پسِ چنشناسانهپاسخ به سؤالت ذيل، اهداف شرق

 نقد قرار دهد. يرا، در ترازو

 ؟ ستيچ يعرب معاصر يآثار ادببه  يدهدر جهت يشناسشرقدانش نقش  -1

انعکاس  جهترا در  يبستر ،يادبک اثر يبه مثابه   ينامهشينماچگونه  -3

 ؟شناسانه فراهم کرده استشرق يهادگاهيد

 ست؟يچ  ينامهشيمانهفته در ن يشناسشرق يهالفهؤن ميترمهم -9

 شناسانه شرق يکردهاين منظور، از رويا يپژوهشگران در نظر دارند برا
گاه خود ير جاياخ يکه در چند دهه يشناسکرد شرقيتوان ادعا کرد روياستفاده کنند. م

کرده، تيتثب يو اجتماع ياسيمرتبط با زبان و علوم س يهااز حوزه ياريرا در بس

، يو هم به لحاظ کاربرد يبه همراه داشته و هم به لحاظ نظر ياديار زيبس يتاوردهادس

 ين پژوهش، بررسيدر ا يشنهاديپ يرو چهارچوب نظرنيکرده است. از ا ياديرشد ز

ل به هدف از ين يبراپژوهش  نيخواهد بود. ا  يشناسشرق يهامؤلفه

 يبررس زين جهينوع نگرش به نت يز جنبه. ابهره گرفته است يليتحل-يفيتوص يروش

 يچهارچوبجستن به لکه با توسّ باشديک مياستراتژ گرا وميتصم يپژوهش ،حاضر

ارائه  نامهشيژه نمايوبه يل متون ادبيحلت يا را برايامّا پو اديبنعنا م اساساً يلي، تحل يزبان

 د. دهيم

 يؤلفهسه م ، عالوه برگذشته يشناساست که شرق يز ضرورين ن نکتهيذکر االبته 

ت و يابداع شرق، عمومر ينظ يگريد يهالفهؤاز م ،حاضر يشده در مقالهيبررس

سبب تفاوت که به شدهليز تشکين نسبت دانش و قدرت و يويآرش، خصلت يکپارچگي

من ض ؛شده استاجتناب از ذکر آنها ،نامهشيل نمايا عدم ارتباط با تحليو  يموضوع

، ي، خودمحوريگريد يجادن بهيشيسم خوب و بد، انديچون دوآل ييهاهلفؤنکه ميا
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 اله بهن مقيمورد بحث در ا يلفهؤل سه ميذ ،ز ما و آنهاي، تمايو فرودست يفرادست

 . قرار گرفته است يمورد بررسصورت مبسوط 

 پژوهش ينهيشيپ

ل يحلت نيهمچن و يشناسشرق يهينظر قالبشده در مطالعات انجام ينهيشيپ

ن الملل انجام يو روابط ب ياسيعلوم س يشتر در حوزهيکه ب  يشنامهينما

  ان نمود: ير بيست زيدر قالب ل يتوان تا حدوديگرفته است را م

 يها)پژوهش زبان «کنراد در آثار » يدر مقاله نيالدرنجميپن يحس

جوزف کنراد  يدرباره  يهادگاهيد يبه بررس (،1911: 31، شيخارج

روشن  يس را در آراء وينون رمانيت ايل مرکزيکرده است تا دالپرداخته و تالش

کنراد  يشهيد به آثار و انديسع ير تطور نگاه ناقدانهيس يبررس ،ياز نظر و .سازد

تقد بود د معيسعباشد.  شخص  يشهير انديق از سيدق نسبتاً ياهيتواند نمايم

سنده و يجهان، متن و نو يدگيدرهم تن ،يگريد يياروپا يسندهيکنراد بهتر از هر نو که

ار مهم رمان( را يبس يفرهنگ يافته در گونهي)نمود ان استعمار و فرهنگيم يوند ماهويپ

 رساند.يبه ظهور م

»تحت عنوان  يدر کتاب ن يهمچن

ي هادگاهين ديترمهم، با  يامصاحبه ي(، ط3001« )

 قرار داده است. يرا مورد نقد و بررس يشناسانه وشرق

« ديبر آثار و افکار ادوارد سع يو تعهد؛ مرور يروشنفکر»با عنوان  يادر مقاله

، ياسيحقوق و علوم س يرزازاده، )مجله دانشکدهيعبدالرحمن عالِم و فرامرز م ينوشته

ان ي، بي، سه اصل کل يشناسه بر کتاب شرقيبا تکسندگان ينو(، 1913: 1ش

شرق  يها دربارهيگفتمان غرب ي، بررسيگريروشنفکر د يگاه و رسالت فرهنگيجا

را در  نيمبارزات مردم مظلوم فلسط يسازطور اعم و اسالم به طور اخصّ و برجستهبه

گانه به ن اصول سهيا يبا بررس تيداند و در نهايل ميدخ يوشه و آثار ياند يريگشکل

 يو متعال يک هدف کليکوشد تا به ين اصول ميا يراواز  رسد که يجه مين نتيا
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ن يکشور خود، فلسط يخيو تار ياسي، سي، فرهنگينيسرزم يابقا يکه همان مبارزه برا

 ابد.يدست

و  يشناسشرقد: يادوارد سع»تحت عنوان  خود يلهدر مقا يليبرادران جمال يل

، 1931: 11، شيات خارجيمنتشر شده در مجله نقد زبان و ادب« يسم فرهنگياليامپر

 يسندهيکرده است. نو يبررس از منظر  را هايغرب يشناسشرق يهاوهيش

ن ين بينو ياهافت رابطي، بازيشناساز شرق ن باور است که نگرش  يبر ا مقاله

 يمبتن ،ييکايو آمر ي، فرانسويسيانگل يعنيها يغرب يشناسشرق و غرب است و شرق

معطوف  ياراده يکه نوع باشديمغرب بر شرق  يدتيو عق ياسيبر قدرت و سلطه س

در کتاب  يستياليفرهنگ امپر ين مقاله به بررسين اياست. همچن ياچهيبه قدرت ن

ن عامل يتريرا قو يشناسشرق، يوکه کند يان ميو بپردازد يم زين ديسع «يشناسشرق»

ک يمثابه را به يشناسشرق ،سندهيداند. نويم يسم در جهان استعمارياليامپر يسلطه

ن يد در برابر ايبا يپردازان شرقهين و نظرين باور است که منتقديده و بر اونم يعلم تلق

ق، ين طرياز اخود بپردازند تا  يشناسه و دانش غربيت بنيبه تقو ،يعلم ياستراتژ

سنده ينون يهمچنند. يشناسان اتخاذ نمارا در برابر حرکت شرق يبهتر يعمل يراهکار

کند تا در يها کمک ميغرب به شرق يو فرهنگ يعلم يد که شناخت الگوهايافزايم

 د.ابنيمعطوف به قدرت دست  يبه اراده ،معطوف به دانش يمواقع خاص با اراده

 يهال جنبشيتحل»خود تحت عنوان  يدر مقاله يم دهقانيو عبدالرح يمختارم يمر

 يشناس)جامعه« ديادوارد سع يشناسشرق يهالفهؤد بر ميکأانه با تيخاورم ياجتماع

 يشناسشرق يهيکه نظر ن موضوع اشاره نمودهي( به ا1931: 9جهان اسالم، ش ياسيس

از  ،گريد يگفتمان مقاومت شده و از سو يريگلساز شکنهيک سو زمياز ، 

 يک جامعهي يريگشکل ينهي)شرق( در متن، زم يگريه و ديق واردکردن حاشيطر

 که را فراهم کرده است شمولجهان يهادهيا يک سري تيمحورق يفاقد مرکز از طر

از  ف کرده ويغرب را تضع يانگارانهمنطق دو ،ک طرفيشمول از جهان يهادهين ايا

در  شده است. ليتبد يشناسبا گفتمان شرق يمرزبند ينماد برا يگر نوعيطرف د

 يعه، شرق را بخش منحط جاميشناسد که شرقنرسيجه مين نتينگارندگان به ات ينها
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با توجه به ساختار و  آورديشمار ممتمدن غرب به يجامعهفسادآلود  يهيو حاش يجهان

 يفراهم آورده است. مسأله را تهيگسترش مدرن يعقالنه يم مندرج در آن، توجيو مفاه

شود يو باعث م دريگيته صورت ميمدرن يابزارها يلهيوسهز بيسم و استعمار نياليامپر

ز اشاره ين نکته نيآنها به ارند. يه قرار گياز جمله مسلمانان در حاش ياديز يهاتا گروه

ک خود، يژئوپلت يگسترش آگاه يامهغرب در اد ن اعتقاد است کهيبر ا که  دارند

 يتيداشته باشد، ماه يرونيب يازات و مابهيش از آنکه واقعيکند که بيرا خلق م يشرق

 دارد. يگفتمان

رمان موسم  يخوانش پسا استعمار» يدر مقاله يازيار نيو شهر يکمال باغجر

مرتبط با  يمبان يبرخ(، 1931: 1، شي)ادب عرب« ب الصالحيهجرت به شمال اثر الط

  اند.قرار داده يرا مورد بررس يپسااستعمار يهادگاهيو د يشناسشرق

نه، در نگرش ين زمير آثار موجود در اياد شده و سايتفاوت جستار حاضر با آثار 

ق مدنظر قرار يک اثر را جهت تحقي ،يصورت موضوعباشد که بهيمآن  يق و جزئيدق

 ينامهشين مقاله به نمايکه نوع نگاه اگفت  توانيجرأت منکه بهي. ضمن اداده است

 ، يشناسشرق يهينظر يريکارگبه يوهيو ش بوده فردبه منحصر 

 يعربات يزبان و ادب يبار در حوزهنينخست يبرا ،يپرداز و منتقد عربهيک نظري عنوانبه

 را ينينو يهاچهيدرتواند يم آن،مشابه  يهاپژوهشن جستار و يا انجام گرفته است. و

 د.يبگشا يات عربيمنتقدان حوزه زبان و ادبو  يپژوهشگران ادب يروبه

 

 يرسازيفراگ و ينظر يمبنا

ونان باستان و کتاب يجهان به دو بخش غرب و شرق را به  يبندميتقس» 

ل و يآش چون ييهانامهشينما شيسرادهد که در آن هومر با ياد هومر نسبت ميليا

بخش  ،بر اساس آن وکند يم ميترسا و اورپا يآسن دو قاره يب يدوس، حدفاصلياروب

و  يقو ،نيزم يشده و در مقابل بخش غربميف و ناتوان ترسين همواره ضعيزم يشرق

د ياستشراق را با يهينظر يهاشهيلذا ر.  «داده شده استتوانمند نشان

 ،انين ميهومر جستجو کرد. در ا يسهياد و اديليا يهاماسهح شتر و دريها پقرن



 212 ي ادوارد سعيدشناسانههاي شرقبا تأکيد بر مؤلفه «»ي تحليل نمايشنامه

که کند يتالش مد بر تفکرات فوکو يکأتبا ، يشناسشرق يهيمثابه صاحب نظربه 

د. يقلمداد نما يزبان يهايغرب را به چالش بکشد و آن را حاصل باز ينظام تمدن

ان يکه در مهمانند فوکو  يو ؛و داردبا فوک ياديقرابت ز ،يلحاظ روش انتقاداز  

متون پردازد، ين به جستجو ميو محکوم مارانيوانگان، بيمربوط به د» يويمتون آرش

 يز همان رابطهين  ياصل يمسأله . در واقعکنديمربوط به شرق را کنکاش م

ظاهر پردازد که چگونه از دل متون بهين مسأله ميبه ا يو ؛قدرت و دانش است

منسجم  يان در خصوص شرق، دانشيغرب يهاها و گزارشگردان، داستانجهان يفيتوص

ن دانش که ينکه چگونه از دل ايتر ارد و مهميگيم شکل يشناستحت عنوان شرق

: 1919نو، يفوس و رابي)در« شود؟يزاده م ياد و سرسپردگينقادارد،  ييشناخت آشنا يجنبه

بر حضور  يمبتن ،کنديت ميروا يشناسکه شرق يتيارو معتقد است  .(33-31

ن يبنابرا .د در کار استيا بازتوليد يتول يبلکه نوع ،ستير امر واقع نوانهيا انعکاس آي

موضوعات  يعنيبر افراد  ،پردازد که چگونه متونين مسأله ميا يبررسبه  يشناسشرق

. (39: 1931، يو دهقان يمختار)؟ کننديعمال قدرت ماخود 

 يسيرا از انگل  يشناسکتاب شرق ،يالديم1311سال  در 

نقل از به قت رايحق ،چهياز ن  يفکر يدر بحث آبشخورهاو ترجمه کرد  يبه عرب

. به اين  «»: کنديف مين تعريچن چهين

آنها توسط بودن اوهام يهستند که وجهه يندارها و اوهاممفهوم که حقيقت در واقع پ

، گريکدي، دوشادوش ينوشتار غرب يهاگونه يتمام ،باور شوند. به يفرد فراموش م

رد و يگيق آنها شکل ميهستند که دانش از طر ييها و ادعاهااز گزاره يخالق نظام

تنها  را، يشناسشرق او .(31: 1931، يدهقان و يمختار) آورديوجود مگفتمان را به

 را به يشناسبلکه شرق داند،ينمن ياز متون و معارف درباره مشرق زم يامجموعه

 يبه اعتقاد و ند.يآفريم يزبان يهارا در گزاره که شرق کنديف ميتعر يله و ابزاريوس

دو  جهان را به ،طلبانه بوده که بر اساس آنسلطه يهمواره در خدمت اهداف يشناسشرق

، تر و متفاوت آنبخش بزرگ که دينمايم يبندميتقس يشرق -يبخش نامتوازن غرب

شود، يخوانده مز ينکه تحت جهان ما  يگريشود و آن دين خوانده ميزمنام مشرقبه
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خود  يشناسدر شرق  .(11: 1999د، يسع) خود دارد ا غرب را برين يزمنام مغرب

 ه را مطرح ين نظريد و ايرائه نماارا استعمار  يمقوله از يفرهنگ يريقصد دارد تا تفس

ن يا اياروپا  يدهيد ايوجود داشته باشد، با ييش از آنکه دوران استعمار اروپايپ» کند که

ده يوجود دارد که در تقابل با شرق، غرب نام يو اجتماع ييايجغراف ييتصور که فضا

برتر و نشانگر راه ]قطب[ د يو غرب با اروپا ،نيشود، وجود داشته است. عالوه بر ايم

لحاظ [ فرودست و بهي]بخشد يعکس، شرق بااما بهشوند.  يتلق يشرفت اجتماعيپ

 يبه لحاظ نژاد يفرد غالباً تصور شود؛ يو ترق شرفتيمانده و عاجز از پعقب ياجتماع

و  يرگوامانند انفعال، تزلزل، کودکزنانه  ياشهيص کليوند با خصايو در پ ييابتدا

ها، ييها، بازنمان شبکه از گفتمانيا شد. يتصور م فرودست[ ي، ]فردبودنينتيز

، بودهوجود آوردرا به ين جهانينماد يبندمين تقسيکه ا يقوم يها و باورهادانش

 يبرا يغرب ياوهيشرا  يشناسشرق ، .(919: 1911دمن، يس) «دينام يشناسشرق

ن يآن است. ا ت شرق و مردميگرفتن واقعدهيناد ،حاصل آن داند کهيمتسلط بر شرق 

 يغرب يسبکو  است يستيالين، نژادپرست و امپريمرکزب ، پدرساالرانه، خوديشناسشرق

از نگاه  .(193: 1911ر، يدالما)باشد يم اقتدار بر شرقو داشتن  يبازسازال، ياست يبرا

است که شرق را در مقابل  يشناسگفتمان شرق، ياستعمار غرب يان نظريبن 

 يسان غربينوبا نقد آثار رمان يو .(99: 1933نساج، ) دانستيم يغرب مستعد فرودست

ز يآممتحکّ ي، شناختيشناسشناخت شرق»که د ينماياثبات م ،جوزف کنراد اًخصوص

جهان را از  يغربريت، ملل غيد بر انسانيأکن تيدهد تا در عياست که به غرب اجازه م

ت فاصله گرفته و يت از متن روايواقع ،ين وضعيت خارج سازد. در چنيانسان يجرگه

ت دلخواه يبه ساخت وضع ،خود يدهد تا بر اساس آگاهيم ين امکان را به راويا

ت و يد، هويکه عبارتند از: تبع دارد ياساس يلفهؤن دانش سه ميا. ديش اقدام نمايخو

 يشناسدرخصوص شرق  يهادگاهيدر آثار و د، فهلّؤسه من يا که ايجغراف

خود و در  يهاشهيو اند ج افکارسو ن يريگند شکليفرآ يدر ط يت دارند. ويمحور

را مورد نقد و  يمختلف يهامورد نظر خود، رمان يرات فرهنگيدادن عمق تأثنشانجهت 

ها در جذاب و ن داستانيا ر شگرفين کار خود را تأثيل ايدهد و دليقرار م يواکاو
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ت انطباق يقابل ن نوع نگاه يا يرونيداند. از ايم ين غربدادن تمدب جلوهيفردل

معاصر را فراهم  يهانامهشين اسطوره در نمايونان باستان و بازتاب اير يآن بر اساط

ابزار اعمال  و يک امپراطوريند ياز فرآ يها را آشکارا جزئن رمانيا  کند.يم

ن متون ياز ا مخاطبها، فهم و قرائت ن رمانيا يبا بررس بود کهقدرت دانسته و معتقد 

 يبه آن م که  ييهان رمانيترن راستا از جمله مهميتر خواهد شد. در اکامل

که به  ياست، رمان ينلهستا يسندهياثر جوزف کنراد نو« يکيقلب تار»پردازد، رمان 

به  لقا نموده و ]قصد دارد تا[ا[ يخوب]به را يستياليغرور امپر ينوع، يور يتعب

 خوب و کدام يرغربيمردم از ملل غ م کدامييگويها ميما غرب د:يخود بگو ]مخاطب[

 «دارد يها به شناخت ما از آنها بستگملت يرا وجود همهيز ؛ک بد استي

. 

از  ،خود بر شرق يطرهيس بسط و گسترش يراب ن است که غربياکالم  يفحوا

نه، ين زميها در ايپردازاليها و خييگراشتر اسطورهيشده و بوارد يشناسزبان يحوزه

غرب و  يو تمدن ي، علمينژاد يق و برتراند جهت اثبات تفوّبوده يالهيابزار و وس

از  يااست. نمونه گرانيد ياريازمند کمک و يکه ن يريمانده و حقعقب ريتصو يارائه

ات يزبان و ادبي حوزهکه به  باشدميو اروپا   يها، اسطورهييگران اسطورهيا

ف اهدابدون توجه به  از شاعران از جمله  يبرخافته و يز راه ين يعرب

 در اثر خود با عنوان  اند.هدينظم کشن اسطوره را بهيآن، ا ياستعمار

ر يثأن تيتراز مهم يتا به برخ دهيکوشن ينماد ياز زبان يريگبا بهره، ي شنامهينما

ار يبس يماده ،راتثّأر و تيثأن تيهم که ان شرق و غرب بپردازديم يرات فرهنگثّأو ت

 ا ساخته است.ين اثر مهيدر ا يشناسشرق يهاپژوهشرا براي  يمناسب

 

 يبحث و بررس

ن به غرب، ياز مشرق زم يزئوس و انتقال و توسط يو ياروپا و اغوا ياسطوره

انتقال فرهنگ و تمدن از  بر آن ياصل ياست که مضمون و محتوا يوناني يااسطوره

ه و يقينياهل ف ياروپا، شاهزاده»، ن اسطورهيساس اابر. کنديد ميکأشرق به غرب ت
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 گردش الا در حيدر ساحل درخدمتکاران خود  يبا همراهپادشاه صور،  نور؛يآج دختر

شود و يم او ييبايز يفتهيند و شيبيکوه آلمپ او را م انِيخدا يبود که زئوس خدا

رد. يگيسر راه اروپا قرار مشود و يل ميدار تبدشاخ يبه گاو ،شدن به اوکينزد يبرا

 شود و شروع بهيک ميد و به گاو نزديآيخود مبعد به ياندک يترسد ولياروپا م

کند و شاهزاده سوار بر پشت گاو يزئوس او را اغوا م .کنديمکردن با گردنش يباز

امواج  زئوساروپا ،  يادهايرغم فريرود. عليانوس ميشود و بالفاصله به سمت اقيم

رسد و در يت ميرکِ يرهيزبه ج ،شوديم و از ساحل دور گذارديسر مپشتا را يدر

وند سه فرزند به ين پي. از ادهديب ميد و اروپا را فريآيخود در م يهيشکل اولها بآنج

شدن اروپا پادشاه دهيدزد يپ. درنديآيا ميدنهادامانت بهيدون و رينوس، ساربيم يهانام

همراه قدموس به فرستد.يبازگرداندن خواهرش م يرا برابرادر اروپا قدموس  ،ورصُ

ر سه براد. ودشيونان مي يکس و ثاسوس راهيليرش کلا و دو برادفاسيليمادرش ت

به  ياروپا از شهر يرسند و در پيم ينيسانتور ايرا يث يرهياه مادرشان به جزهمربه

کنند يم انيم خدايرا تقد ياديان زينروند و قربايگر ميره ديبه جز يارهيو از جز يشهر

 و يقينيف يرادرانش الفباقدموس و ب شتر درباره شاهزاده،ياطالعات ب افتيدر و در قبال

دن به ي. با رسمانديجه مينتيتالش آنها ب يول ؛آموزندين مناطق ميرا به مردم انوشتن 

، خواهر ران با نااميدي از يافتنبراد .رديميم يناراحتفاسا از شدت يلين، تيثراک يرهيجز

کس به يليس وا ير تراقيلذا ثاسوس به جزا ؛کننديدا نميت برگشت به وطن خود را پأجر

به شهر  دهد تايکند. قدموس سفرش را ادامه ميا را بنا ميکيليهر کرود و شيم يولآنات

که  دهدپيشنهاد ميکند و او به قدموس يرسد و با اوراکل مشورت ميونان ميدر  يدلف

معبد بود را دنبال  رونيکه در ب يصاحبيو گاو ب خواهرش دست بردارد ياز جستجو

انتخاب  يشهر يعنوان محل بناهبرا  ندکياستراحت انتخاب م يکه گاو برا ييجاکند و 

و  سازديما يادمقبه نام  ياآنجا قلعه رسد ويم ياتپه يگاو به بلندا يد. قدموس در پکن

 :1999هرودوت، ) «شوديبا شناخته ميثگذارد که بعدا به نام يرا م يشهر يسنگ بنا

3/199)  
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طبق  ست که ا يتراژد يقدموس نوع ينامهشينما ،بنابر آنچه گفته شد

شاعر  ،(1313-3011) د عقليسع نظم درآورده است. به ، آن رااسطورهاصل 

 .لقب گرفته است «شاعر لبنان» ،ادش به لبنانيز يخاطر عالقهبه که يست لبنانيسمبول

 يهاها و قهرمانبه فرهنگ و تمدن، اسطوره« »در کتاب خود با عنوان  يو

لبنان از  که ساليهمان  يعني يالدي،م1311سال در عقل  .است دهينش باليسرزم

تا  دهينظم درآورده و کوشرا به  ينامهشينما شد،فرانسه خارج يگيالحماتحت

از  باور : »ديگويباره منيدر ا . ارائه دهد را از لبنان قدرتمند يريتصو

خاستگاه دانش و  يلبنان زمان ديد نمايکأتن بوده است که ين اسطوره ايا يريگکاربه

ن يد ايکأز با تين «»  «ان بوده استيجهان يمحبت برا

فتح ش کشورها با سالح علم و محبت چقدر متفاوت است با يگشا» سد:ينويمضمون م

ه شده نامه در سه فصل سرودشين نمايا  «ريکشورها با قدرت شمش

 الد بازيدوم قبل از م يهزاره يمهيبه ن ،وستن حوادث آنياست و زمان به وقوع پ

نامه شين نمايا ياصل يهاد. نقشدهيونان رخ مي يوسير سواحل شهر بدگردد و يم

قدموس و اروپا و  يهيدا ؛يرعبارتند از: اروپا؛ خواهر قدموس و عروس زئوس، مِ

نامه شينما يکل يبر محتوا يآگاه ين مقدمه که برايا پس از .يوناني ينايناب يگوشيپ

 يهالفهؤن ميترمهم يبررسبه  ، در ادامهديرسينظر مبه يمورد بحث ضرور

 ينامهشينما توان گفتيم پرداخته خواهد شد؛ نامهشين نمايادر  يختشناشرق

ار و فرهنگ ان استعميم يوند ماهويو پ يدگيتندرهم ياديتا حدود ز قادر استقدموس 

 ش بگذارد.ينمابهرا  ين ژانر ادبير قالب اافته دينمود 

 ديتبع

 يو جال يديشمندان تبعيول اندمحص عمدتاً ،فرهنگ غرب يآثار مرکز ،د ياز د

در که  ياخص غربآثار ش ،تران روشنيبه ب .(11: 1931ن: يرنجم الديپ) کرده استوطن

که خود  شدهنوشته يتوسط کساناست،  يبفرهنگ غر يالياست شيوصف و ستا

 ز مصداقين  ين موضوع دربارهينکه اياکما .انددهيطعم استعمار را چش ياگونهبه

و  نمودبه مصر مهاجرت  يوجوانجهان گشود، در نده بهيت المقدس ديدر ب يدارد؛ و
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 ،ليادامه تحص يسپس برا، شدل يتحص آنجا مشغول به ييکايو آمر يسيانگل در مدارس

 کامالً ،يو ي«اهاين دنيب»افکند. کتاب يآنجا رحل اقامت مشود و يکا ميآمر يراه

 يت روشنفکريز آن شخصين  ينامهشيدر نما ست.او يپرماجرا يزندگ يايگو

اروپا  ،ديآيونان ميکند و به يرها م، تاج و تخت پدرش را کردهوطن  ياجبار جالکه به

 نيبه عنوان نماد مشرق زماست که در لبنان همان صور ا يدون يدختر أغنّار پادشاه ص

ن ينامه اشين نمايدر ا يديقابل توجه در خصوص روشنفکر تبع ي. نکتهشوديم يمعرف

است که  دهين و عقينماد سرزم ،يونانيدر تفکر و زن  زن است يکه و باشديموضوع م

 د:يگوين موضوع ميبه ا با اشاره «ل دورانتيو»د. شوياد مي« ايگا» از آن تحت عنوان

 «مهربان و بخشنده بود يشد که همانند مادريده ميا ناميبود که گا يين خدايزم»

نامه توسّط شين نمايکه در ا انر قلوب زنين اساس تسخيبر ا. (109: 1391دورانت، )

مثابه ، بهد کردهيغرب تبع ونان به عنوان نماديپا را به روا زئوس صورت گرفته است و

پس از آمدن به  يلبنان ين اقدام شاهزادهينخست است. ر، اشغال و استعمار لبنانيتسخ

» :دهديرا به غرب مت خود ين است که هوياغرب 

که يمثابه کسبهنگاه اروپا ، نيبنابرا . «

 ،د اروپايتبع کهييتا جا ؛استم ير تکراز س ينگاهونان يبه سبت ن ،شدهديوطنش تبعاز 

 .پردازديمدن غرب مکه به دفاع از فرهنگ و تداده قرار يدر مقام روشنفکر را يو

استعمار ارائه  ياز مقوله که است يفرهنگ رين تفسد هماياز تبع ين برداشتيچن

-به يضرورکه ذکر آن يزيچسه با غرب، يور است که شرق در مقان بايدهد و بر ايم

 يهيکه نظر يغرب يک فلسفهيالسک يهاتقابلخصوص درن است که يا ،رسدينظر م

ن يا ديتبع ياز مقوله منظور گرفته، ها شکلن تقابليه هميز بر پايد نيادوارد سع

، سبب گردديافت ميدرچه يا نيفوکو  يهيکه در نظر يهمانند آن قدرت است که قدرت

صورت بهدو تقابل رخ دهد و با تر فيبخش ضع يبرا د عموماًيشود تا امر تبعيم

ره يو غ ي، جنسي، فرهنگيث فکرياز ح تر عموماًفيطرف ضع ،ميرمستقيا غيم يمستق

نامه شياز جمله نما يگر چون در متون ادبيد يطرف. از کنديمرا مجبور به ترک وطن 

کنند و يدا ميپ يانضمام ياهداستان، جنب يهاتيو شخصعناصر  يليت تخيا رمان موقعي
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ز ين يبا جهان واقع اند کهيحيصر يضمن يهاتين آثار متضمن موقعيگر، ايت درعبابه

ن متون يق ايا از طرکند تيتر تقابل همواره تالش ميف قوين طي، بنابراخورنديوند ميپ

تر را از متن به فيو طرف ضع دي، اعمال قدرت نماياو اسطوره يليشکل تخهرچند به

شه ير ،ياست متنيس يدرباره ات يد گفت که نظرين بايهمچن .ه برانديحاش

از  يتوان برخيم يآثار و ياز بررسو دارد  يو يو نقد يشناختشرق يدر باورها

از ن آنها عبارتند يتره مهمافت کيرا در يو گاهدياز د ياست متنيس اب مرتبط يهالفهؤم

در . متن يا سازوارگيانسجام  يقشر خواص و تمرکز رو يبودن متن، نگارش برااليس

تزلزل و و اش يژگين ويترکه مهم دکار دار و سر يبا زن مخاطب زينامه نشين نمايا

که ييتا آنجا ؛شوديخواننده مشخص م يکه با خواندن تمام متن برااست  يدودل

نام اروپا به  يشنهاد اعطايپ يحتو کند يم يريگميتصم يو يجااش بههيدا همواره

 ،قدموس ن راستايدر هم رد و نه خود اروپا.يگيصورت م يز از طرف مِريغرب ن

مواخذه را به خاطر ترک وطن  يو و نديبيم را خواهرش بارنياول يکه برايزمان

» :شوديمواجه مقابل تأمل  يبا پاسخ ،کنديم

اروپا در پاسخ  و  «

 است ين در حاليا ؛کندياد مين وطن يتربيفرعنوان دلبهاز غرب  ،سرزنش برادرش

و  تحت ستم يتيرعن بوده نه دختر ين در مشرق زميک سرزميدختر پادشاه  که اروپا،

 داند که در آنجا عشق باشد:يم يياروپا وطنش را جا .يفقر و بدبخت يرپايز شدهله

«

اشغال قلب  .ر کنديتسخبا ترفند، قلبش را  توانديوس من زئيبنابرا( 310: همان) «

ن يمعنا است که مشرق زمن يدرست به ا  يشناختاروپا از منظر گفتمان شرق

توان يه مين پايآغوش گشوده است. بر ا يفرهنگ و تمدن غرب يک زن، براي در قالب

و  مناسبات قدرت يواکاو نامه،شينما نير گفتمان حاکم بر ايل و تفسيتحلگفت که 

ها نامهشيها و نمال رمانيدر تحل نمادها يک و هدفمند به مسألهياستراتژ يداشتن نگاه

 يونانير يژه اساطيوهبها يغرب يهايپردازاسطوره ياز نگاه نقّادانه درباره يمندبهره و
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 يفکر يکردهايرو يربارهنسبتاً جامع و متقن د يتواند شناختي، مهايخصوص شرقدر

 يفراهم کند که قوام اساسرا تون ن ميحاکم بر ا يو اجتماع ياسيس يهاو نگرش

از فرزندان  ييزدارتيغ ،نديآن فريا يجهينت دهد.يل ميرا تشک  يشناسشرق

نسبت به  يچندانکرده، تعصب وطن ين معنا که شخص جالي؛ بدن استيک سرزمي

 که برادرش ازمشهود است و  نزد اروپا يژگين وياگونه که ، همانت خود ندارديهو

خواهد که در يماست و براي يافتن ناموس خود به غرب آمده،  يورزرتينماد غ

 دون را بهيص شراب بنوشد و ديها، به افتخار وطن جديدونيص يجمجمه يکاسه

شود، ير صور شناخته معنوان شهدون که امروزه در لبنان بهي. صبسپارد يفراموش دست

اهانت و  ينوع ،هايدونيسر ص ين است و خوردن شراب در کاسهينماد مشرق زم

شناسانه و که در گفتمان شرقگردد ين محسوب مين بخش از کره زمير نسبت به ايتحق

 ؛ر شمرده شده استيغرب، همواره فرودست و حق يدوگانه فلسفه يهابر اساس تقابل

که نسبت  ياساس تعصّببه اروپا و بر قدموس در پاسخاما  « 

کردن ندارد؛ افتخار يبرا يزيصورت چنيا در د کهيگويم ،دون دارديبه ص

مهد عطوفت و را ز، غرب يبرانگتأمل ياروپا در پاسخو)همان(

»؛ دانديت ميهدا

ز به آن يتر نشيدر خور توجه است که پ اينکتهن يا(همان) «

 ،اساس آنکه بر يو زبان يسم فرهنگياليامپرو  يسازتيريگفتمان غ يعنيشد، اشاره 

و نماد  يد دموکراسوارونه و معکوس، خود را مه ينديکند در فرآيغرب تالش م

ب نکه غريبر ا يمبن که قدموس با استدالل اروپايت وقتيدر نهاد. ين نمايتلقت يهدا

 رد؛يپذينمرا  آن، شودياست مواجه م مهد عطوفت

نه يشرق را مهد ک ،متضاد ياروپا در واکنشاما همان

« » د:يگويداند و ميو انتقام م
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وان عناست؛ غرب بهشده روبرو قت وارونهينجا با دو حقيلذا مخاطب در ا (313 :همان)

 نه و انتقام.يعنوان مهد کو گذشت و شرق به يمهد مهربان

 

 تيهو

ات خود يجوزف کنراد و ادب»خود با عنوان  يدکتر يدر رساله 

کنراد  يوشد نمود دغدغهکيم»، هدفاع کرداز آن که در دانشگاه هاروارد  «يانامهيزندگ

 .(19 :1911ن، يرنجم الديپ) «کند يس بررسيونن رمانيت خود را در آثار اينسبت به هو

 يتيخلق شخص» ،و آن دکنيرا کشف م يجالب يکنراد نکته يهانامه يورا از 

از نظر «ت و آثارش.ياو در هوتر بغرنجشد بر مشکالت يم ياست که سرپوش ياجتماع

شتر ينسبت به خود است که بنان ياطمز کنراد، عدم يآموسواس يهااز دغدغه يکي 

 ه بهيشتر شبيب اشيچون او معتقد است زندگ .ابدييکوتاه او نمود م يهادر داستان

 يهاآدم ،که او خود؛ چرابلند، مدام و منظم يتيتا روااست اتفاقات کوتاه از  يارشته

انورد و ي، دريسيو انگل يلهستانبود؛  ،مستقل خود يک با زندگي، هرياريمتفاوت بس

نثر  يواوست.  يتياز دغدغه هو ينمود د ينثر کنراد از د يسنده. حتينو

از  يز کنراد را حاکيآمق و ابهاميدقريغ يا به عبارتيع يش از حد بديبزده، احساس

 دانديخودآگاه م يک خارجي ياز تقال يبلکه آن را نشان ؛دانديسنده نمينو يينمادخو

 ،نثر کنراد يمندسبک سد.يمبهم بنو ياز تجارب ،گانهيب يزبان داشت از درِ يکه سع

 درهم اريبس ياتيح يهايو دشوار يزيانگکردن خجالتيمخف ين راه برايترآسان

 ياکردهوطن يفرانسه، جالزبان متکلم به  يلهستان يفرد يزندگ ؛خته بودير

که چندان بر  يليانورد بوده و حال به داليدر يسخنور که زماناندازه يه و بخودخواست

 ينمونه. (19همان: ) پرماجرا شده بود يهاداستان يسندهي، نودخود او آشکار نبودن

اروپا رفتار در گفتار و  شود،يشاهده مت مانند آنچه در نزد کنراد مياز بحران هو يبارز

» :دا کرده استينمود پ

 يارشته ،پا مانند کنرادوار يزندگ نجايادر ( )

 يلبنان يامدام و منظم؛ شاهزاده يتياست تا روا يو مقطع قطعناز اتفاقات و حوادث م
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که نونان است. همچناي يان و ملکهيخدا يهمسر زئوس خدا يکه اکنون ملکه

 ينامهشيدر نما ،داندياو م يتيهو ياز دغدغه يکنراد را نشان يزدهثر احساسن

بحران از  يتوان نمودياروپا را م اتاحساس يو از رو يار عاطفيز رفتار بسيوس نمقد

کند. يصحبت مها ينسبت به غرب يدانست که همواره از گذشت و مهربان يو يتيهو

 در عطوفت و خواهد که از سر صلحيهمواره از برادرش م ،نامهشيدر طول نماا اروپ

»؛ ان دهديدر برابر متجاوز پا جنگ يعنوان وطن، به غائلهونان بهيرش يبا پذ و ديآ

-با پاسخ قاطعانه که 

 يتوان گفت نکتهيم (همان)« :شوديروبرو م  ي

نسبت به لبنان  ياژهيکه تعصّب و عرق و يشاعر عنوانبه  ينامهشينما مثبت

و تعصّب  يورزرتيغ يهيکند تا بر روحين نکته است که همواره تالش ميدارد، هم

قوّت  ينقطه ،ن نکتهيا زان کهيبه همان م د ورزد.يکأت نسبت به خواهرش 

 شود،يمشاهده مآنچه در رفتار و گفتار اروپا د، رويشمار مبه  ينامهشينما

 يقابل توجه درباره يتهالبته نک کند.يم يرا خنث و   يپرستوطن يهيروح

صرّف تدر اصل اسطوره،  ياديحدّ ز تا نتوانسته ن است که، يپا اارو يرفتارها

 ،آنها يبا تمرکز رواست که غرب  ييهايژگيوها همان يژگين ويد و در واقع اينما

 ييهايژگيود؛ يخود را بر شرق غالب نما يفرهنگو  يفکر يطرهيس که کنديتالش م

-يژگين ويبارز ا ينمونه ن دست؛ياز ا ييهايژگيو و يوارگمانند انفعال، تزلزل، کودک

» مشاهده است:قابل پا رواز زبان اها 

. بر منطقهوس است تا  يپا از روارومات يرفتارها و تصملذا تمام  .(303 همان:)

-اسطوره ياز فرا يشناسکه دانش شرق ين کارکرديترمهم توان گفتمين اساس يا

در جهت اثبات تفوق  دادن مسائلوارونه جلوه ،کنديدنبال م شرق در قبال يپرداز

   است. خود يو فرهنگ يعلم
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 ايجغراف

ن ييتب يبرا يواست.  يشناسدر مبحث شرق  يهادواژهياز کل زيا نيمفهوم جغراف

که در  ياکند؛ صحنهيکنراد اشاره م يکياز رمان دل تار يادوباره به صحنه ،ن مفهوميا

 ييکايها به آمرد: ساعتيگويم يها در کودکدش به نقشهيشد يمارلو از عالقه»آن 

ها غرق م و خود را در تمام افتخارات اکتشافشديره ميا خيقا و استرالي، آفريجنوب

از  يکي ين وجود داشت. وقتيزم ينقشه يرو ياديز يها نقاط خالکردم. آن وقتيم

گفتم: بزرگ يگذاشتم و ميش انگشت ميخاص داشت، رو يتيم که جذابيديديآنها را م

 يليان را تمثن بخش از رميا  .(90: 1911ن، يرنجم الديپ) «رم اونجايکه شدم، م

ذهن و تفکر و چه در  يطهيغرب به شرق، چه در ح يياياز گسترش جغراف دانديم

جم از تها يمنف ي، بازتابيسندگان غربينو يهارمان معتقد است که اکثر يو عمل.

د نظر مور يهابه صدور ارزش يدهد، بلکه به نوعيارائه نم را سم در جهانياليامپر

أله ن مسيبه ا يغرب يهان است که اغلب رمانيقت ايحق» :درسانيم ياريسم ياليامپر

 يمند شدن از تجربهجسور و صاحب اعتماد در بهرهنا، رساند که غرب را توايکمک م

 ينامهشيدر نما يژگين ويا .(91: 1999د، يسع) «دهد-خود نشان يرسالت امپراطور

کند تا يتالش منا يناب يگوشي؛ پشده است ييبازنما ياشکل ماهرانهز بهيقدموس ن

م يخود ترس يغرب را توانا، جسور و صاحب اعتماد در بسط و گسترش امپراطور

» :دينما

 
گر را به يد يهانيسرزم ،خود يطرهيغرب با بسط س ،نايناب يگوشين از منظر پيبنابرا

نيز س يآلپ و سوئ يهاپشت کوه يهاتا قاره ين امپراطوريد و ايکشخواهد  يبردگ

ن ياد يکألذا با ت .شدمنتقل خواهد از شرق به غربهد کرد و عزّت دا خوايامتداد پ

ديگويم خطاب به  ،موضوع

 .(190:)همان 

عنوان نماد بهنا يناب يگوشيان پيتنش م يخوب، بهشودينقل م ادامه که در يامنظره
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:کشدير ميتصورا به يزيعنوان نماد استعمارستاستکبار غرب و قدموس به

اما .(191 :همان)

 قول است که به نيا يامپراطور يرهيگسترش داند يآدر فر يديکل يهنکت

شتر يب ييايجغراف يآراسته شود، اشتهار تصاحب فضا يادهيصرف، به ا يريگجهان» ديبا

مدن و نامتمدن از سو و مردمان متکيا از يي خاص جغرافرابطه يدرباره ياهيبه نظر

ن يا ين موضوع دربارهينکه ايکما ا (90: 1911ن، يالدرنجمي)پ. «شود-ليگر تبديد يسو

-نوع ،يدموکراس عنوان مهدکه غرب همواره به؛ چراز کامال مصداق داردياسطوره ن

د و يگران سخن بگويند از طرف دتوايشده است که منييبت تيو هداشرفت ي، پيدوست

مانده، متوحّش و غرق در عنوان بخش عقبرق بهد و شينما يريگميتصم آنان يجابه

 ،لن عوامياتمامي رد. يقرار گ يگريد يهيالحماد تحتيشود که بايانده ميت نمايعصب

من » ات داشته باشد؛يادب از ياژهيو يخيبرداشت تاردارد تا يرا بر آن م

کسره ي -خود يبرا-ت ايباور دارم؛ اما قلمرو ادب يشناختييبايهنوز هم به نقش ز

طرز ت باشد که فرهنگ بهين واقعيد اياب يجدّ يخيق تاريآغازگاه تحق .نادرست است

مند بودم. سترگ غرب عالقه ين به سنّت ادباست است. مير با سير درگيناپذتبرگش

شده در درک يسان آثارز، بل بهيگبراننيتحس ييد نه چونان شاهکارهاين آثار را بايا

  .(9 :3009، ق)طار «ابنديشان خواند تا پژواک خيتار يچگال

آن بر  يو عرضه  يهادگاهياز دها ن برداشتياساس ان بريابنابر

 ،ايت و جغرافيد، هويتبع يديگفت که سه مفهوم کل توانمي  ينامهشينما

 ي اروپا بهرهباشند که در اسطويممورد نظر  يشناختشرق ياصل يهالفهؤم

ن يبنابرا .ده استيپوشطور خاص، به  ينامهشيطور عام و در نما

متعارف در  يهاتيت هستند که رواين واقعيا ياعاللثُمُ ،يوناني يهااغلب اسطوره
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 آنچه گفته يسم قرار دارد. فحوايلايامپر يخواهانهانه و فزونيجوص سلطهيکانون خصا

متون به اشکال » ن کرد کهييتب« بودن متونيويدن»مفهوم  البقدر  توانيشد را م

طور اند. متون به، زمان، مکان و جامعهيت ضمنيده در موقعير و درتنيگوناگون درگ

معنا است که  ن بدانيا .(91: 1913 د،يسع) «انديويرو دننياند و از اخالصه در جهان

ن يکنند. بنابراياعمال قدرت م ينحوبهشان، خود قدرت صاحبان يريگمتون با بهره

 يا آگاهيگسترش  ير ادامهد  يشعر ينامهشيتوان گفت که غرب در نمايم

داشته  يرونيب يازات و مابهيش از آنکه واقعيکه ب دهيرا آفر يخود، شرق ييايجغراف

 دارد. يگفتمان يتيباشد، ماه

 

 يريگجهينت

 ان است:يل قابل بيج ذينتا ها،ل دادهيه و تحليپس از تجز

 يهاتيدر رواژه يوهر و بيعمق اساطدر و غور  يشناختنهيريد يبا نگاه 

ن يبه ا يکند. ويميزيريخود را پ يشناسشرق يهينظر سان،ينوسان و رمانينوسفرنامه

ن يدهد و آن نکته ايل ميک نکته تشکين منابع را يرسد که وجه مشترک ايجه مينت

که  دارد ييباال و استعالدست يغرب نسبت به شرق نگاه اين منابع، تمامياست که در 

و شرق را دانسته  يشرفت و تمدن و آزادي، پيآور روشناميغرب خود را پ ،اساس آنبر

 يهين بخش از نظريتوان ايکه م کنديم ميگران ترسيمحتاج کمک د مانده و عقب

از  .تطابق داد  ينامهشيل نمايا در تحليرافرا با بحث جغ يشناسشرق

فراتر از  يزي، چسمياليامپر يبرا يابزار مثابهنامه و رمان بهشينماتفاوت  رونيا

کرد ين معنا که رويبد و نسبتي ماهوي دارد؛ در آن است ياستعمار ياميگنجاندن پ

که در حالي – شودميشاهده م  ينامهشيطور در نماهمانسنده ينو يدوپهلو

 -است غافل يغرب يپردازن اسطورهيا يشناسانهک و شرقياز اهداف استراتژ يو

نمادها و  يريکارگبه يوهيامّا ش ،استعمار را برنتابد يشهيکند تا انديچند که تالش مهر

بر  است که ياگونهبه ،شوديعمال مازبان  يلهيوسهم مناسبات قدرت که بيترس

در  يان بسط امپراطوريمتفاوت ن يگذارد. بنابرايم صحّه اسطورهن يبودن ايستياليامپر
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ونان، يروم و  يکيزيف يهاينامه و رمان با کشورگشائشيآن و در قالب نما يمتن يوهيش

 راي. زدد کنيو بازتول ييانند خود را بازنماتويم کهاز آنجايي ؛بودن آن است نيدر نماد

فه دارند بر ملل يها حق بلکه وظملل استعمارگر نه تنن است که يان آثار فرض بر يدر ا

ن ي. در اندياحقاق حقّ نما شانيو برا حکم برانند دور از تمدن و غرق در توحّشهب

 يبر سلطه ،ونانيتش به غرب و قدموس با ماندنش در يهو يا با اعطااروپ ،نامهشينما

ت در يهو ياصل يلفهؤنامه با مشيز نمان بخش ايد که انگذاريبر لبنان صحّه م اروپا

 يشکلنامه، بهشين نمايه اروپا در انکيضمن ا .دارد يسازگار  يهادگاهيد

خود  يو از موطن اصل وطن کرده يزئوس جال ير اغوايثأو تحت ت يراراديغ

 يهماهنگ يشناسشرق يهينظردر د يتبع يلفهؤز با مين موضوع نيکه ا شده استديتبع

 شرق به يمعرف ،اروپا يچون اسطوره ييهايپردازن مبنا غرض از اسطورهيبر ا دارد.

و  يعمدتاً زبان ييهاراه ي، جستجويبلکه غرض اصل ؛ستيز نيانگتشگف يعنوان جهان

ن به ين بخش از کره زميا يو معنو ير ماديجهت انتقال فرهنگ، تمدن و ذخا يگفتمان

 است. يتمدن غرب
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Abstract 

Undoubtedly, Orientalism is one of the new fields of research in 

human sciences. Through such techniques as structural analysis, 

explanation of theoretical and practical foundations, and thought 

criticism, it seeks to provide a new reading of the literature, culture 

and beliefs of the East. The wide range of topics as well as the 

diversity of resources has made it possible for Orientalists to have 

enough material for their research. Among these materials is the genre 

of play, which is widely used in the East. The play Cadmus by Said 

Akl, a Lebanese literary figure, has a kind of subject that lends itself 

to the most important components of Orientalism set by Edward Said. 

The present study uses a descriptive-analytic method to examine the 

play. The subject matter of this play is a Greek myth called Europa. 

Said Akl, as a symbolic poet and, more importantly, as a Lebanese 

poet, has tried to brag about the Lebanese civilization by versifying 

that work of literature, although he has neglected the strategic and 

Oriental goals of Western mythology. The present study attempted to 

provide a comprehensive overview of the theoretical foundations of 

Orientalism, following the views of Edward Said, a Palestinian 

Orientalist theorist. The results of the research show that the play, in 

spite of its structural form and literary points, has a colonial content 

reproduced by Said Akl’s cultural negligence. The play seems to 

transform the cultural myth through projecting a lack of cultural self-

esteem in the heart of Europa as the main character of the play. This 

occurs through a Western orientalist discourse. The significant feature 

of Europa's personality is that she is a symbol of faith and land as a 

woman in the Greek and Western thought. 

Keywords: West and East, Orientalism, Edward Said, Said Akl, 

Cadmus drama. 
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