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پردازصحنه   نظریه ،ادواردسعید
 منتقد و ادبیات، روشنفکر

 و فعال سیاسی!! فرهنگی

 

 پژوهش و نگارش:
 

پیکار پوهندوی  
 

10/13/2013  

پرداز ادبی، منتقد فرهنگی و فعال سیاسی  ادوارد ودیع سعید  نظریه
مریکای  ی است. وی در دانشگاه -فلسطینی 

 
ه بود و های هاروارد و پرینستون درس خواند ا

پروفسور زبان انگلیسی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه کلمبیا بود. سعید به عنوان یکی از 
شود.  ( شناخته میPostcolonial theory)به انگلیسی: گذاران نظریه پسااستعماری  بنیان

در اورشلیم  ۱۳۹۱نوامبر  ۱در  . از ابتکارات فکری اوست )اورینتالیسم(شناسی  نظریٔه شرق 
ن زمان تحت قیمومیت انگلیس بود()که 

 
مریکای  ی  در ا

 
متولد شد. پدرش یک بازرگان ا

االصل بود که پیش از تولد سعید به قاهره مهاجرت کرده بود. مادرش فلسطینی بود  فلسطینی
دان و نویسنده  خواهرش رزماری سعید زهالن نیز تاریخ. و هر دو از مسیحیان پروتستان بودند

یک »برد. سعید خود را  به طور متناوب در اورشلیم و قاهره به سر میسالگی  ۱۱است. او تا 
خواند. نام کوچک او را مادرش به دلیل عالقه  می« مسیحی احاطه شده توسط فرهنگ اسالمی

انتخاب کرده بود. او از بحران هویتی خود  )شاهزاده ولز در سال تولد او(به پرنس ادوارد 
غازین عمرم یک دانش سالکند:  در تمام  چنین یاد می این

 
موز غیرعادی ناجور بودم:  های ا

 
ا

خواند، با یک نام کوچک انگلیسی، یک گذرنامه  یک فلسطینی که در مصر درس می
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مریکای  ی و بی هیچ هویت مشخصی...پس از سال
 
واره  وقتی خانواده ۱۳۹۱ ا

 
ام به مصر ا

انیای  ی گذراندم که برای شدند، تمام دوران تحصیل خود را در مدارس خصوصی درجه اول بریت
سیس شده بودند. 

ٔ
خرینپرورش نسل نوینی از اعراب با پیوندهای  ی عمیق با بریتانیا تا

 
 شان ا

وزیران و  در اسکندریه بود. ملک حسین اردن، و تعدادی از وزرا و نخست کالج ویک توریا 
ینده اردنی، مصری، سوری و سعودی هم

 
بودند. البته  ای من دوره کالسی و هم بازرگانان نامی ا
ن مدیر مدرسه و شکنجه میشیل شهوب  چونچهره نامداری 

 
ن  گر اصلی ا

 
جا بود. شهرت او در ا

ها برای  دوارد سعید به عنوان یک فعال طرفدار فلسطین، سال زمان به اندازه عمر شریف بود.
عضو مستقل مجلس  ۱۳۳۱تا  ۱۳۱۱کرد. او از  ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی تبلیغ می

طرفدار  و  لی فلسطین بود، اما سعی داشت تا خود را از مناقشات حزبی دور نگه دارم
 ۱۳۱۱زیستی دو دولت اسرائیلی و فلسطینی در کنار یکدیگر بود و در نشست نوامبر  هم

ی مثبت داد. سعید در 
ٔ
الجزیره مجلس ملی فلسطین به اعالم استقالل کشور فلسطین را

ابزاری برای »نامه را  از مجلس خارج شد. وی این توافق در اعتراض به پیمان اسلو ۱۳۳۱
خواند. ادوارد سعید معتقد بود قرارداد اسلو به تشکیل یک دولت  می «تسلیم فلسطینیان

انجامد و از طرح پیشنهادی ایاالت  واقعا مستقل فلسطینی و صلحی پایدار در منطقه نمی
مریکا در اواخر دهه 

 
تر  یاسر عرفات تحویل داده بود، ضعیفکه خود سعید به  ۱۳۱۱متحده ا

وارگان فلسطینی به مناطق اشغال  است. او در نامه
 
ای به عرفات نوشت که حق بازگشت ا

است.  های اسرائیلی را نادیده گرفته را ارزان فروخته و احداث شهرک ۱۳۹۱شده قبل از سال 
های او در  ک تاب فروش ۱۳۳۱روابط سعید و رهبران فلسطین به قدری بد بود که در اوت 

فلسطین ممنوع شد؛ اما پس از تحسین سعید از عرفات به دلیل رد پیشنهادات اهود باراک 
شکارش از  دلیل حمایت کمپ دیوید بهبود یافت. سعید به ۱۱۱۱در نشست سال 

 
های ا

فلسطین بارها مورد تهدید قرار گرفت. وی از سوی جامعٔه مدافع یهودیان نازی خوانده شد و 
تش کشیده شد ۱۳۱۱ارش در دانشگاه در دفتر ک

 
او سرانجام تا سن شصت و هفت . به ا

منتقد و نویسنده معاصر در بیت المقدس فلسطین زمانی  (۱۳۹۱)ادوارد وادی سعید در سال 
که هنوز این منطقه تحت الحمایة بریتانیا بود، در یک خانوادة عرب مسیحی، بورژوا و بسیار 

مد. و تح
 
صیالتش را در همان جا، قاهره و ماساچوست به انجام رسانید در ثروتمند به دنیا ا

نها نیز در  ۱۳۹۱سال 
 
پدرو مادر سعید به مصر کوچ کردند اما بخش بزرگی از وابستگان ا

سالگی به توصیة  ۱۱پراکنده شدند. سعید در  �کشورهای مختلف از فلسطین تا لبنان و سوریه 
را در دانشگاه های پرینستون و هاروارد در رشته  خانواده عازم امریکا شد و تحصیالت خود

ادبیات تطبیقی به پایان رساند.وی به زبانهای انگلیسی، فرانسه و عربی مسلط بود و از 
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گاهی داشت.
 
لمانی، ایتالیای  ی و التین نیز ا

 
وارد  ۱۳۹۹او در سال  زبانهای اسپانیای  ی، ا

ین دانشگاه به تدریس و پژوهش مشغول دانشگاه کلمبیا در نیویورک شد و تا پایان عمر در هم
وارد عرصه روشنفکری شد و بعدها ک تابهای  ی « جوزف کنراد»با ک تاب  م ۱۳۹۹ماند. سعید در 

غاز ها»چون، 
 
 ۱۳۳۱در سال  و... را نگاشت.« شرق شناسی»، «جهان، متن، منتقد»، «سرا

ن زمان پس از یک معاینة پزشکی سعید به بیماری العالج خود ، سرطان خون، پ ی 
 
برد و از ا

سال در عین مبارزه ای خستگی ناپذیر با این بیماری یکی از  ۱۱تا هنگام مرگش یعنی در طول 
غاز کرد. رشید خلیدی، استاد فلسطینی 

 
فرینندگی علمی اش را ا

 
غنی ترین دوران های ا

�گوید:طالعات خاور میانه در دانشگاه های کلمبیا و شیکاگو درباره این دوران به صراحت می م 
نچه ما در یک یا دو زندگی کامل 

 
او در دوازده سال، از زمان تشخیص بیماری اش، بیش از ا
رزوی انجامش را داشته باشیم، فعالیت علمی انجام داد.

 
گاهی از بیماری اش �ا

 
. سعید پس از ا

در همان حال که تولید فکری خود را در زمینه ادبیات تطبیقی از جمله با ک تاب های  ی چون 
�بازنمودهای ،Culture and Imperialism ۱۳۳۹)هنگ و امپریالیسم فر 

ادامه داد �و �شرق شناسی�به روز کردن  ،Representations of Intellectual۱۳۳۹روشنفکر
�ملت�در حوزة سیاسی نیز عالوه بر همکاری دائمش با مجله روشنفکران چپ نیویورک (The 

Nation) مسکی، ک تاب های مهمی از مجموعة مقاالت و در نزدیکی با اندیشه های نوام چا
سیاست مالکیت زدای  ی: مبارزه حق تعیین  �مصاحبه های سیاسی اش درباره فلسطین همچون 

ن،�قلم و شمشیر�و  سرنوشت برای فلسطین
 
مقاالتی درباره فلسطین  ،صلح و ناخشنودان ازا

ن دانش خود را به عنوان یک را نیز به انتشار رساند و همچنا �و ه، در فرایند صلح خاور میان
موسیقی شناس، منتقد موسیقی و پیانیست برجسته)جنبه ای که کمتر در سطح بین المللی 
شناخته بود( ادامه داد و حتی این زمینه را به مثابه عاملی در فعالیت های صلح جویانه خود 

خرین پروژة ناتمامش تشکیل یک ارکستر چند ملیتی
 
به همراه  یهودی()مسلمان و به کار برد و ا

رهبر ارکستر مشهور یهودی ، در  (Daniel Barenboïm)دوست قدیمی اش دانیل بارنبوم
همچنین ک تابهای  ی در زمینه ادبیات، جامعه شناسی، پوشش اسالم و  مناطق اشغالی بود

سیاست خلع سالح نیز نوشته است، وی به جز این ک تابها م ادوارد سعید منتقدی بسیار قوی 
نسبت به فلسطین و از یاسر ود که دائما از حکومت اسرائیل، اهانتهای دولت یهود و زبده ب

عرفات انتقاد می کرد، تا جای  ی که این افکار او را از برجسته ترین مدافعان مسئله فلسطین و 
نچه که سعید بیش از  از مخالفان سیاست سلطه بر فلسطین پس از معاهده اوسلو قرار داد.
 
ا

ن رنج م
 
مریکای  ی بودن، عرب بودن و مسیحی همه از ا

 
ی برد هویت چندگانه فلسطینی بودن، ا
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بودن وی است که در ک تابی به نام " بی مکانی یا بی جای  ی یا نا کجای  ی " به شرح حال زندگی 
اش از دوران کودکی می پردازد و طی این ک تاب به زندگی شخصی، ادبی و سیاسی خود که از 

بسیاری نیز دارد  برد اشاره می کند. مجموعه مقاالت و تحلیلهای بی هویتی و چند هویتی رنج می
 که در روزنامه ها و مجالت به دفعات چاپ شده است.

نکه از بیماری کشندة خود در سال 
 
مطلع شد همچنین تصمیم گرفت  ۱۳۳۱سعید پس از ا

ورد حاصل این تصمیم یکی از زیباتر
 
ین شرح حال زندگی خویش را از کودکی به نگارش درا

 Out of Place ک تاب های سعید با نامی عجیب بود که حکایت از ویژگی این زندگی می کرد:
ن را به 

 
ترجمه کرد. معنای این عنوان در حقیقت در  �ناکجای  ی�یا  �شده  بی جای  ی �که می توان ا

دردی نهفته است که سعید از هویت های چندگانة خود)عرب بودن، مسیحی بودن، 
( می کشید و در عین حال غنای  ی که این هویت ها به او می �ریکای  ی بودنلسطینی بودن، امف

نجا باشدو همواره 
 
بخشید. او خود را همواره کمی در جای  ی احساس می کرد که نباید در ا

نجا می بود اما نمی توانست باشد. در کودکی بارها و 
 
حسرت جای  ی را می خورد که باید در ا

ی پایانش میان تکه های گوناگون خانواده در کشورهای بارها این احساس را در سفرهای ب
ن  «ژزف کنراد و افسانه اتوبیوگرافی»اولین ک تاب سعید  مختلف در خود می یافت.

 
بود که در ا

او شروع به کشف برخی از مواردی کرد که به نظریه هایش در زمینه فرهنگ و امپریالیسم 
زمونی «اولیات»ک تاب دومش تحت عنوان  منجر شد.

 
از الهام ادبی یعنی شیوه زندگی یک  ا

ن را 
 
جان لئونارد که این ک تاب را در  نامیده است. «نو و عادی»نویسنده است که سعید ا

ن به عنوان ک تابی 
 
ستایش  «مؤثر و بانفوذ»روزنامه نیویورک تایمز مورد بررسی قرار داده از ا

مدعی شد  «امپریالیسمفرهنگ و »سعید در یکی ک تاب های اخیرش تحت عنوان  کرده است.
که رمان نویسان قرن نوزدهم و قرن بیستم انگلیس حتی نویسندگان غیرسیاسی چون جان 

ستین مشروعیت فرهنگی برای استعمار فراهم کرده اند.
 
سعید معتقد بود که نویسندگانی  ا

ده درگیر ش «فرایند رمان نویسی»همچون ای  ی.ام فارستر، ژوزف کنرادورو یارد کیپلینگ در یک 
ن طرح پرسش های بیشتر ، بازداشتن نظر یا جلب توجه نیست بلکه 

 
اند که هدف اصلی ا

ن کم و بیش حفظ جایگاه امپراتوری است. کل زندگی کاری سعید تجربه او در شرق و 
 
هدف ا

خر عمرش بیش از پیش سیاسی  غرب را تشکیل می دهد.
 
تولیدات ادبی سعید در سال های ا

ن  «مسئله فلسطین» ک تاب ۱۳۱۳شد. او در سال 
 
« پوشش دهنده اسالم» و دو سال بعد از ا

ن سعی کرده نشان دهد چگونه غربی ها عرب ها را
 
معادل مشکل، بی »را منتشر کرد که در ا

مسئله »در ک تاب  ۱۳۱۳او در سال  معرفی کرده اند. «ریشه، بی مغز و مشکل بی جهت
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ماری و تعداد افرادی که ک»نوشت:  «فلسطین
 
شته شده اند و سرمایه های  ی که نابود از لحاظ ا

نچه صهیونیسم نسبت به فلسطینی ها انجام داده 
 
شده به طور مطلق هیچ گونه تناسبی بین ا

نچه در مقابل فلسطینی ها به خاطر مقابله به مثل با صهیونیست ها انجام داده اند وجود 
 
با ا

او از ایستارهای غربی در  است که انتقاد «سیاست خلع ید»ک تاب سعید تحت عنوان  «ندارد.
مورد فلسطینی ها را گسترش داده، اما او همچنین در این ک تاب رهبری فلسطین را به عنوان 

در دنیای ادبیات و روشنفکری؛ خاصه نقد ادبی، ادوارد  رهبری هرزه و فاسد نشان داده است.
صل سعید، نامی بسیار شناخته شده و صاحب امضاست. این روشنفکر فلسطینی اال

مریکای  ی با ک تابهای  ی چون مساله فلسطین؛ جهان، نقد، منتقد و روشنفکر کیست در میان 
 
ا

 خوانندگان اعتباری قابل توجه برای خود دست و پا کرده است.

 نوشته ی ادوارد سعید به ترجمه ی علی اصغر بهرامی «بی در کجا»ک تاب  : در کجا جا شده یا نا بی

ویژه است از زندگی و طرز شکل گیری هویت و تفکر انتقادی ک تاب مورد نظر یک اتوبیوگرافی 
میالدی در اورشلیم متولد شد از  ۱۳۹۱ ادوارد سعید تحت عنوان بی در کجا. سعید در سال

مادری لبنانی تبار و پدری فلسطینی. ولی عمده زندگی و نشو و نمای او قبل از مهاجرت 
نگونه ک« شخصی»

 
ه خود می نویسد تابستانها در یکی دیر   یکی به ایاالت متحده ، در قاهره و ا

از ییالقات بیروت   گذشت. بی در کجا اما نقبی ست بی رحمانه بر اینکه ادوارد سعید به عنوان 
یکی از روشنفکران برجسته زمانه خود کیست و کجای  ی است و سرچشمه شکل بندی نهای  ی 

د سعید و به قلم خود اوست. این ک تاب سرگذشتنامه ی ادوار  شخصیت و بود وی از کجاست.
از ویژگیهای مهمی که باعث جذابیت این ک تاب شده اینست که نوشتن این ک تاب در دورانی 
غاز و به اتمام رسید که ادوارد سعید در اوج شیمی درمانی ها و رنج کشیدنهای ناشی از 

 
ا

او وجود  سرطان خون بود. ارتباطی پنهان بین فصول مختلف ک تاب با فراز و فرود بیماری 
 توسط ادوارد سعید به پایان رسیده است. ۱۳۳۱دارد. دست نوشته های این ک تاب در سال 

مریکای  ی است.  «بی در کجا»
 
سرگذشتنامه ی روشنفکری مسیحی عرب تبار فلسطینی مصری ا

کسی که در همه اینجاها بوده و انگار در هیچ کجا نبوده است. غریبی که با اینهمه موطن باز 
 بت و بیگانگی رهایش نمی کند.احساس غر

دو مفهوم اصلی و اسطوره ای زندگینامه ی خودنوشته ی ادوارد  «هیچ جای  ی»و « همه جای  ی»
مریکا همسفر می شویم و در 

 
سعید است. ما با او در سرزمینهای فلسطین، لبنان، مصر، ا
اندهنده ی سراسر ک تاب نش نهایت در می یابیم که او همچنان بی در کجا باقی مانده است.
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عالقه و توجه ی بی حد وحصر ادوارد سعید، به توصیف و تجزیه و تحلیل زندگی و رفتارهای 
شنا می 

 
پدر و مادرش است. در پایان ک تاب ما همانطور که با سرگذشت پر تب وتاب ادوارد ا

 با زندگی، دغدغه ها و رفتارهای پدر و مادرش نزدیک شده )بلکه بیشتر(شویم به همان اندازه 
قسمتی از ک تاب به چگونگی شکل گیری مفاهیم جنسی در فرهنگ و جهان عرب  ایم.

یند جامعه پذیری بسیار شبیه به 
 
اختصاص دارد. روند شکل گیری این مفاهیم در طی فرا

ئینی، کلیشه 
 
فرهنگ ایرانی_ اسالمی است. مفاهیمی که همواره به شکلی هراسان، ُپرانزجار، ا

« احتالم»و دندان گزیدن فرا گرفته می شود. مفهوم ساده ی مثل ای و همراه با سکوت و لب 
لوده به گناه و خطرناک 

 
چنان پر رمز و راز به فرد انتقال داده می شود که انگار با مفهومی ا

سرگذشت فلسطین و چگونگی روند شکل گیری رژیم صهیونیستی در همه ی  روبرو شده ایم.
حساسیت او نسبت به اوضاع فلسطین و  فصول ک تاب بتدریج توضیح داده شده است.

ن از این نک ته ناشی می گردد که اورشلیم زادگاه ادوارد و ریشه ی اصلی او از 
 
مسائل پیرامونی ا

نظر مکانی است. خانواده ی او بارها در نتیجه ی حمالت و درگیرها ناچارًا دچار دربدری، 
فی بود تا انگیزه ی توجه ادوارد را سرگردانی و گرفتاریهای عجیب و غریب شدند. این مسائل کا

ورد.
 
افراد هستند. نوع « زیست جهان  »اتو بیوگرافی ها بهترین منبع برای شناخت  فراهم ا

ن و همچنین تسلط نویسنده باعث شده مجموعه ای فراهم شود که بنحوی 
 
نوشتن، زمان ا
ن متولد شده و رشد  «زیست جهانی»موثر بتوانیم به 

 
یافته نزدیک شویم. که ادوارد سعید در ا

خرین جمالت ک تاب انگار با او در سفر زندگی همراه بوده ایم و با غمها و شادیهایش 
 
بعد از ا

ورد که در میان مسلمانان فلسطین و لبنان و  همنشین شده ایم.
 
سعید به وضوح به یاد می ا

مریکای  ی ها و اروپای  ی های ساکن سرزمین 
 
مصر و نیز مصر یک بیگانه مسیحی بود و در میان ا

تش و جنگ در خاور 
 
نجا تحصیل کرده. یک عرب، اهل سرزمینی که وادی ا

 
مدارسی که در ا

وارگی و 
 
میانه به شمار می رود و تالش سعید در بی در کجا معطوف به جستجوی ریشه های ا

دربدری و بی وطنی و طرد است. حکایت غربت انسانی که به اجبار از یک خاک برکنده می 
یچ خاک دیگری قرار نمی یابد و در این جستجو سعید بدون رودربایستی به شود ولی در ه

سراغ کسانی می رود که در سالهای اولیه عمر در ذهنیتش رسوخ کرده اند و حضوری بالفصل و 
سنگین دارند؛ پدر که همواره می خواهد خود را یک شهروند ایاالت متحده نشان دهد و از 

د این مساله را هرگز فراموش نکنند؛ مادر که همواره سعید جوان و خواهرانش می خواه
مسیحی مومن ماندن را در گوش وی زمزمه می کند؛ معلمین طاق و جفت مدارس انگلیسی 
زبان که سعید را عربی می شناسند با پدری متمول و امریکای  ی و تمام وابستگی های احتمالی 

جبار به زیست در فضای  ی متضاد و سرشار بر اینها بیفزایید ا قومی و نیز شلوغ کاری ذاتی وی.
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رام 
 
ن برای سعید جوان طبیعی و ا

 
از تنش را که سعی می شود به هر نحو ممکن، زندگی در ا

جلوه نماید. نتیجه اما رسیدن به این باور است که بی در کجای  ی حکایت و سرنوشت و غم و 
پیچیده است از غربت انسان است، انسان قرن بیستمی اهل خاورمیانه که ملغمه ای 

کمونیسم، توتالیتاریسم، استبداد، جنگهای اول و دوم جهانی، جنگ سرد، میلیتاریسم، 
هنگین، روان و پخته است با  تکنولوژی غرب و جهانی شدن و خزعبالتی از این نوع.

 
نثر سعید ا

ضرباهنگی منظم و فاخر بی هیچ سک ته یا سکونی در ادای کلمات؛ که این همه البته مرهون 
رجمه خوب علی اصغر بهرامی است. ک تاب از فراوانی اغالط چاپ ی رنج بسیار می برد که نه ت

درخور نام نویسنده ای در قواره ادوارد سعید است و این البته در اک ثر موارد بر خواننده 
تومان توسط  ۹۱۱۱به قیمت  ۱۹۱۱سنگین تمام می شود. بی درکجا اولین بار در سال 

راسته شده استانتشارات ویستار به 
 
او در بخشی از ک تاب این احساس را این  حلیه طبع ا

 گونه بیان می کند:

�هیچ چیز در زندگی برای من دردناک تر و به گونه ای متناقض پرشور تر از جا به جای  ی های  
بی شمار در کشور ها، خانه ها، زبان ها و محیط های مختلف نبود. همة این جا به جای  ی ها 

طول سالیان سال مرا در حرکت نگاه می داشتند. با تحلیل این وضعیت به این بودند که در 
ن مکان یا 

 
ن وجود داشت که دیگر هرگز به ا

 
نتیجه رسیدم که در من ترسی پنهان اما ناگزیر از ا

ن ترس، من همواره خود شرایط عزیمت را 
 
موقعیت باز نگردم. اما بعدها کشف کردم که برغم ا

ه و در نتیجه به گونه ای ارادی به این هجرت ها تن در داده ام. این دو برای خویش فراهم کرد
هنگ زندگی من ضروری بوده اند و به 

 
احساس متناقض ظاهرا به صورتی قاطعانه برای ضرب ا
چیزی در ناپیدای  ی کسی که می رود، در  �شکل هرسناکی از هنگام بیمار شدنم، شدت یافته اند

ای او و جای او برای دیگران خالی خواهد بود و همچنین از این این واقعیت که جای دیگران بر 
رامش بخش 

 
حس عمیق و نظام مند که او باید به تبعید و جدای  ی از همة چیزهای  ی که برایش ا

بوده اند تن در دهد، در شما نیاز به رفتن را می پروراند و شما را به نوعی خلسه فرو می برد. و 
فتن باقی می ماند و شما خود را رها شده می بینید، هر چند بهر سو، ترس بزرگ در هنگام ر 

با این وصف گاه این احساس را دارم که جریانی از حرکت های  �خودتان باشید که می روید
چندگانه هستم. اما این احساس را نسبت به این فکر دیگر که گوی  ی یک من استوار، یعنی 

ن اهمیت می
 
نقدر به ا

 
جریان های مخالفی که  �دهیم، ترجیح می دهم هویتی که بسیاری از ما ا

موخته اند که موجودی حاشیه ای کمی کنار کشیده 
 
در زندگی داشته ام در نهایت به من ا

 )ترجمه از متن فرانسه به وسیلة نگارنده(.�باشم.
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نفوذ قدرتمند سعید در انسان شناسی بیش از هر چیز   : )شرق شناسی(تاثیر در انسان شناسی 

بر می گردد. انسان شناسی همواره از نوعی گذشته  �شرق شناسی�کم نظیر او به ک تاب 
استعماری در رنج بوده است زیرا هرگز نتوانسته است از یاد ببرد که در نیمه قرن نوزده دولت 
های اروپای  ی عمدتا برای اهداف سودجویانة خود در مستعمرات بود که این رشته علمی را 

ن قرار دادند. با این تقویت کرده و میدان های 
 
تحقیق گسترده ای را در اختیار پژوهشگران ا

وصف خوشبختانه اک ثریت قریب به اتفاث انسان شناسان توانستند بسیار زود با قدرت های 
استعماری فاصله بگیرند و در همه جا در حد توان خود تالش کنند بیش از هر چیز به حفظ 

نه
 
نها میزاث های فرهنگی بومیان و کمک به ا

 
ا برای زندگی در شرایط مورد خواست خود ا

دست یازند. این امر بدون شک یکی از مهم ترین نقاط تمایز انسان شناسان از شرق شناسان 
ند می انداختند �شیئی گرا�است که عموما نگاهی 

 
ن را شرق نامیدها

 
) وهنوز به پدیده ای خود ا

ن است سعید د نیز متاسفانه در بسیاری موارد می اندازند(.
 
ر ک تاب خود بیش از هر چیز بر ا

ن اصل بر یک 
 
تفاوت گذاری و �که نشان دهد شرق شناسی شیوه ای از اندیشه است که در ا

تمایز هستی شناختی و شناخت شناختی میان شرق و غرب بنا شده است و به گروه بزگی از 
سیاسی و دیوان نویسندگان، از جمله شاعران، رمان نویسان، فیلسوفان و نظریه پردازان 

شکی نیست که شرق شناسی  . (Orientalism۱۳۱۱ )سرایت کرده است �ساالران امپراتوری 
نچه در تمدن یونانی 

 
پیشینه ای باستانی دارد که به یونان باستان می رسد، اما باید میان ا

که بود  (Exotism)یا بربرها پنداشته می شد و گویای نوعی بیگانه گرای  ی �دیگری �درباره تمدن
کمابیش تا امروز نیز باقی مانده است، و شرق شناسی جدیدی که از قرن هجدهم و همراه با 
غاز شد فاصله گذاشت. 

 
رشد و توسعه اروپا و فرایند به استعمار کشیدن جهان به وسیلة اروپا ا

اروپای  ی که با جهان بیرون از خود روبرو می شد، اروپای  ی بود که عمدتا از چند قدرت بزرگ 
تشکیل می شد و از همین زمان برخورد اروپا با  (�)فرانسه، انگلستان، هلند، پرتغالینظام

جهان بیرونی برخوردی بود سراسر پرتضاد و ضربه ای که نه فقط بر روند رشد و حیات جوامع 
غیر اروپای  ی وارد شد بلکه ضربه ای به حیات خود اروپا. اروپا دیگر نمی توانست به خود و به 

�غاز تضادی دوگانه را در چو �دیگری 
 
ن گذشته بیاندیشد. از این رو برخورد با شرق از همان ا

نها در 
 
ورد از یک سو تحقیر یعنی پست شمردن غیر اروپای  ی ها و قرار دادن ا

 
اروپا به وجود ا

نها که همان  �بدوی�موصعیت 
 
ینده ای خیالین برای ا

 
�حال�و در نقطه صفر تاریخ و پنداشتن ا 

و  �عمرانی�ز این رو پنداشتن حرکت توسعه طلبانه اروپای  ی ها به مثابه یک حرکت اروپا باشد و ا
از سوی دیگر تحسین غیر اروپاییها به داشتن حیانی هماهنگ با طبیعت به برخورداری از 
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نها از طبیعت و پیشرفت کاذب اروپای  ی که در شهر نشینی و 
 
خوشبختی بیشتر به دلیل دوری ا

البته هر دو رویکرد به رغم ظاهر متناقضشان به نتیجه یکسانی می تمدن تبلور می یافت که 
ن را ابداع کرده بود،  ،رسیدند که پست تصور کردن شرقی بود که به قول ادوارد سعید

 
خود ا

ن را تشکیل می دادند 
 
هر چند برخالف ابداعی بودن این پدیده، رابطه با سرزمین های  ی که ا

در نهایت سعید . طه و استیالی سودجویانه متبلور می شدرابطه ای ابداعی نبوده و در یک سل
در شرق گرای  ی تاکید می  (Reductionist) بیش زا هر چیز بر خطر نهفته در گرایش تقلیل گرا

کند که در دوران مدرن و پسا مدرن تشدید می شود. . یکی از جنبه های بسیار رایج در جهان 
ن
 
است که تالش گسترده ای برای قالب سازی با  پسا مدرن و الک ترونیک به باور سعید در ا

حرکت از پنداره شرق انجام می گیرد. در این قالب سازی ها می بینیم که پنداره های  ی چون 
��عرب ،��مسلمان ،�نها پیش داوریهای  ی تاریخی که در  �و �تروریست

 
ظاهر می شوند که در تمامی ا

لور ساخته و به سیاه و سفید کردن ذهنیت اروپای  ی نسبت به شرق وجود دارد خود را متب
سادةپندارانه جریان های فکری و واقعیت های سیاسی امکان می دهند تا نتایج الزم سیاسی از 

نها گرفته شوند. در میان ک تاب های معاصر در این حوزه هیچ ک تابی تاثیر 
 
را در  �شرق شناس�ا

نداشته است و شاید تنها روشن کردن و کمک به تبیین دیدگاه های اخالقی انسان شناسی 
 (۱۳۱۹)ستعماری ابتوان در اینجا از ک تاب روشنگر طالل اسد: انسان شناسی و رویاروی  ی 

(Anthropology and colonial Encounter)  در این حوزه سخن گ فت. سرگذشت نامة
ادوارد سعید نیز بی شک می تواند منبعی غنی برای درک چگونگی برخورد و تاثیر متقابل 

ها و الیه های گوناگون فکری و تمدنی بر یکدیگر از خالل یک زندگی پربار و پرشور  فرهنگ
ک تاب عنوان شرق شناسی که تقریبًا یگانه متن تئوریک موجود در زبان فارسی در  باشد

خصوص این رشته از مطالعات است؛ گرچه ترجمه بسیار بد و مغلوط متن ادوارد سعید، 
اش دور کرده و در بسیاری از موارد متن را دشوار اشکال کرده  ک تاب را از اندازه های حقیقی

خرین ک تابی که ادوارد سعید نوشته نه در حیطه ادبیات و نقد ادبی است نه در 
 
است. اما ا

رای تقریبًا جنجالی وی در 
 
خصوص دریافتهای جدید سعید از مقوله شرق شناسی و نه در باب ا

ژورنال ک تابخانه توسط ریچارد کوچزووسکی به عنوان این ک تاب در  .سپتامبر ۱۱مورد حادثه 
 «لیونل تریلینگ»مورد ستایش قرار گرفت و جایزه « یک کشف استادانه از معنای مدرنیسم»

ن خود کرد. ک تاب بعدی او  ۱۳۱۹کلمبیا را در سال 
 
بود که در بردارنده  «شرق شناسی»از ا

لبافی غربی ها به عنوان مجموعه ای این نظریه است که شرق و به ویژه جهان عرب توسط خیا
میز و واپسگرا ایجاد شده است.

 
سعید را به یک چهره « شرق شناسی از کلیشه های ذلت ا

مریکا و اروپا و به عنوان قهرمانی برای عده زیادی به ویژه دانشجویان 
 
پرنفوذ در دانشگاه های ا
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عنوان یک منشور را به  «شرق شناسی»چپ جوان دوره های کارشناسی تبدیل کرد که 
روشنفکری و سند بنیانگذاری این رشته که به مطالعات مابعد استعماری معروف شد، 

ارائه داد این است که غربی ها « شرق شناسی»نظریه ای که او در ک تاب  محسوب می کردند.
شرق را شهوت پرست، فاسد، شرور، تنبل، مستبد و مرتجع تصور می کنند تا قدرت سیاسی 

نوشت: ارتباط بین غرب و شرق رابطه قدرت و  «شرق شناسی»سعید در  ایش دهند.خود را افز 
جوهره بحث سعید این مفهوم بود که  «.تحمیل درجات متفاوتی از یک سیطره پیچیده است

سیا و به ویژه جهان عرب وجود ندارد. از 
 
اساسًا هیچ گونه معرفت عینی و بی طرف در مورد ا

بررسی شرق توسط غربی ها به پیشداوری نظام مند در مورد جهان  دیدگاه او، هرگونه مطالعه و
ن را به مجموعه ای مبتذل تبدیل کرده محدود شده است. سعید نوشت: 

 
هر » غیر غربی که ا

نچه در خصوص شرق می تواند بگوید، یک نژادپرست، یک امپریالیست و 
 
اروپای  ی در مورد ا

دگاه بدون چالش باقی نماند، حتی کارشناسان این دی «تقریبًا به طور کامل قوم مدار است.
خاورمیانه که می دانستند در این ک تاب مطالب صحیح زیادی وجود دارد، بسیاری از نظریات 

میز، مبالغه گونه و ساده انگار رد کردند.
 
ن را به عنوان نظریات اغراق ا

 
این ایده که به نظر  ا

وم دارد این است که غرب شرق را به می رسد ریشه در احساس تعلق خود سعید به مردم محر 
عنوان راهی، برای اعمال قدرت استعمارگر بر مستعمره اختراع کرده است. سعید تحت 
ثیراندیشمندان فرانسوی همچون فرانتس فانون، میشل فوکو و کلود لوی اشتراوس یکی از 

ٔ
تا

مریکا اولین دانشمندانی است که چنین مفهومی از فرهنگ و قدرت را به جامعه دانش
 
گاهی ا

"  سعید می گوید : معرفی کرد. از چشم غربی ادوارد سعید با ک تاب شرق شناسی مشهور است
شرق شناسی واژه ای عام است که من برای توضیح تماس و نزدیکی غرب به شرق در " 

ن به 
 
ورده ام. شرق شناسی، سیستم انتظام یافته ای است که شرق از طریق ا

 
استخدام درا

موزش، کشف ، تمرین و ممارست ، مورد تماس غرب قرار گرفته و هنوز عنوان موضوعی 
 
برای ا

 هم می گیرد".

ید. امروز این بیش از هر زمانی جلب توجه 
 
اسالم به چشم اروپا و غرب سراسر یک تهدید می ا

نچه ظهور، برگشت یا احیای اسالم می نامند اتفاق 
 
می  کند، چون از یک طرف رسانه ها برسر ا

فلسطین، ایران،  �زیادی دارند ، و از طرف دیگر، بخش های  ی از دنیای اسالم  نظر و خبر
افغانستان که توسعه تاریخی متفاوت و نابرابری را گذرانده اند، به سلطه سنتی غرب )به ویژه 
مریکا( گردن نگذاشته اند. نظرات متخصصین و رسانه ها در این مورد تقریبا شبیه هم است. 

 
ا

سیاسی ایاالت متحده نه تنها تالشی برای اصالح یا حتی مخالفت با تصویر  جامعه روشنفکری و
"هالل بحران" زشت اسالم به عنوان تهدید نکرد، بلکه این تصویر را تایید و بزرگ کرد. از 
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برنارد لویس، همه با تصویری که رسم شده هم سو هستند.  برژینیسکی تا "بازگشت اسالم"
نگونه که "ما"

 
شناسیم به معنای پایان تمدن است. اسالم ضد بشر، ضد می  "اسالم" ا

دموکراسی، ضد یهود و غیرمنطقی است. اندیشمندان دانشگاهی که عمر حرفه ای شان را 
صرف مطالعه اسالم کرده اند یا با کمال میل هم دست وضع موجود شده اند، یا اگر ساکت 

تایید می کند که دست کم در مانده اند، منزوی شدنشان در جامعه فرهنگی این نک ته را 
ایاالت متحده هیچ بخشی از سیاست، هیچ بخش مهمی از فرهنگ و هیچ بخشی از کل جامعه 

از طرف دیگر، کشورهای جهان سوم  نمی تواند با دنیای اسالم احساس نزدیکی همدالنه بکند.
مریکا هستند و حتی در موارد زیادی

 
که اخبار در  همه سرگرم تماشای برنامه های تلویزیونی ا

ژانس خبری وابسته هستند که اخبار خودشان را 
 
مورد خود جهان سوم است، کامال به چند ا

نها بشنوند. جهان سوم، به طور کلی، و کشورهای اسالمی به طور خاص از منبع خبر 
 
از ا

در  )با چنین مقیاسی(تبدیل به مصرف کنندگان خبر شدند. شاید بتوان گ فت برای اولین بار 
خ ، دنیای اسالم درباره خودش از طریق تصورات، تاریخ و اطالعاتی که در غرب تولید می تاری

موزد. برای ترسیم تصویری کامل تر باید در نظر گرفت که دانشجویان و اندیشمندان 
 
شود می ا

نچه به نام مطالعات خاورمیانه جریان دارد هنوز به ک تابخانه ها و 
 
در دنیای اسالم برای ا

مو 
 
مریکای  ی محتاجند موسسات ا

 
)به عنوان مثال در نظر بگیرید که یک زشی اروپای  ی و ا

و این حقیقت که  ک تابخانه به درد بخور از ک تابهای عربی در سرتاسر دنیای اسالم وجود ندارد(
انگلیسی زبان جهانی است و عربی نیست، و نیز این حقیقت که اکنون جهان اسالم در حال 

ه اساسا بومیان فرودستی هستند که اقتصاد، تاسیسات دفاعی و تولید انبوه مدیرانی است ک
عقاید سیاسی شان را مرهون سیستم جهانی مصرف کننده بازاری هستند که کنترلش دست 

ن  غرب است.
 
اسالم همینقدر هم که تا االن شناخته شده، با شکلی که رسانه های جمعی به ا

یون، ک تاب ها، مجالت و رمان های پرفروش. داده اند شناخته شده است: رادیو، فیلم و تلویز
این تصویر مشترک از اسالم در مجموع تصویر ناامیدکننده و گمراه کننده ای است. در این 
یت هللا خمینی، سرهنگ معمر قذافی، شیخ احمد زکی یمانی و تروریست های 

 
تصویر ا

نه را تصوراتی فلسطینی در جلوی تصویر مشهورترین چهره ها هستند، در حالیکه پس زمی
در مورد جهاد، برده داری، فرمانبرداری زنان و خشونت غیرمنطقی  )ولی بسیار ترسناک(مبهم 

همراه با بی بند و باری جنسی شلوغ کرده است. اگر از یک غربی عادی باسواد بخواهید که 
ل یک نویسنده یا موزیسین یا روشنفکر اسالمی یا عربی نام ببرد، شاید در جواب اسمی مث

خلیل جبران بشنوید،اما چیز دیگری نخواهید شنید. به عبارت دیگر تاریخ، فرهنگ و جامعه 
اسالمی جز به شکل های بی سر و تهی که رسانه ها رایج کرده اند وجود ندارند. همانگونه که 
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نی و ناپیوسته نشان می دهند که 
 
نقدر ا

 
هربرت شیلر گ فته است تصاویر تلویزیونی، واقعیت را ا

نسجام تاریخی بشر نمی خواند. بنابراین اسالم به جماعت شمشیر چرخان تامین کننده با ا
ن لحظه دم دست ترین 

 
ن رهبر اسالمی که در ا

 
نفت کاسته می شود یا به گ فته های این یا ا

چه می توان کرد؟ در وهله اول باید از تالش برای تغییر،  سپر بال شده کاهش می یابد.
نی تر کردن تصویر اسالم دست برداشت. چنین تالش های  ی به دام اصالح، زیباتر و خواست

این عقیده می افتند که تصاویر کاهش یافته می  توانند جایگزین واقعیتی بسیار پیچیده شوند. 
نچه در رسانه ها و فرهنگ به عنوان اسالم قلمداد می 

 
باید بین بررسی جدی دنیای اسالم و ا
اشت. نمی توان در بین شرق شناسان سنتی یا برنامه شود، تفاوتی جدی و سفت و سخت گذ

های مطالعات خاورمیانه در دانشگاه های غربی امروز به دنبال کمکی برای تشویق بحث جدی 
حتی به عنوان موضوع تحقیق دانشگاهی بود. .......تصور می کنم فقط  �پژوهشی درباره اسالم 

فراتر رویم می توانیم به حقیقت  غرب""شرق" و "در صورتی که از برچسب های سیاسی مثل 
 برسیم.

ادوارد سعید؛ در باب تبعید و مهاجرت   : و مهاجرت روشنفکرانحقوق بشر  ،تبعید 
روشنفکران. همگان نیک می دانند که یکی از موضوعات محوری اندیشه سعید، مسئله 

له می نگرد. او این روشنفکر بوده است. او در این مقاله نیز به وجه دیگری از ابعاد این مسئ
واره و مهاجرت توده ای می داند. علی رغم دستاوردهای  ی که 

 
زمانه را، عصر پناهنده، انسان ا

در علم و فرهنگ و ادب به واسطه تبعید در قرن بیستم حاصل شده، از نظر سعید، تبعید به 
منتها  �مرگ  گونه ای جبران ناپذیر غیر دینی و به گونه ای تحمل ناپذیر تاریخی است؛ و چون

بدون رهای  ی غای  ی مرگ میلیون ها انسان را از غذای سنت، خانواده و جغرافیا محروم کرده 
است. سعید چه می خواهد بگوید؟ او می گوید هر چند که بخشی از غنای ادبیات قرن بیستم 

رد و را اشعار تبعیدیان به دوش می کشد اما باید توجه داشته باشیم که تبعید زیان های  ی هم دا
ن 
 
مدهای  ی را نمایان می کند که عمق و شدتی منحصر به فرد به ا

 
به قول خود او، خالف ا

دغدغه »تجسم و دوام بخشیده است. دغدغه سعید در بیان چنین مسئله ای بی تردید، 
است و طرح مسئله نیز ضرورتا چالشی حقوق بشری است. تبعید ما را از  Identity« هویت

گاه در ابعاد روانی و شخصیتی وجود ما رخنه کرده و از ما  هویت خویش دور می دارد
 
و ناخودا

انسانی منزوی می سازد؛ انسانی که احساس بیگانگی و احساس دور بودن از موطن او را به 
شدت دلتنگ می کند. انسانی که صداها و نواهای دوران کودکی اش را دیگر نمی شنود، 

نمی تواند به دختران سرزمین خویش عاشق شود. غذاهای سرزمین خود را دیگر نمی خورد و 
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به  �این انسان، از سنتهای خویش محروم شده است. بنابراین سعید می گوید که باید به تبعید 
باید اول از همه جویس و »عنوان مجازات سیاسی معاصر باید به گونه دیگری نگریست: 

نها به توده های غیرقا
 
ژانس های ناباکوف را کنار گذاشت و به جای ا

 
بل شمارشی اندیشید که ا

سازمان ملل متحد به خاطرشان ایجاد شده اند. باید به فکر روستاییان پناهنده ای بود که هیچ 
ژانس است.

 
او « امیدی به بازگشت به وطن ندارند و تنها چیزی که دارند، کارت جیره و شماره ا

عیدی های گمنام بسیاری در راست می گوید. پاریس هر چند که پایتخت معروفی است اما تب
ن سالهای تنهای  ی اسفناکی را سپری کرده اند: ویتنامی ها، الجزایری ها، کامبوجی ها، لبنانی 

 
ا

پس هرچقدر هم که تبعیدیان در ایجاد نوعی از هویت  ها، سنگالی ها، پروی  ی ها... و دیگران.
فردی خویش همواره  جمعی در قرن بیستم سهیم بوده اند، در یافتن  روزنی به سوی هویت

راهی ناایمن را پیموده اند و بسیاری شان در بزنگاههای این راه پر نشیب خط سیر افق را گم 
کرده اند. یکی از اینان رشید حسین فلسطینی است که در این مقاله ذکری از او نیز رفته است. 

ری، تبعید یک محاق است!
 
ن را در و بعد، سعید به رابطه ملی گرای  ی با تبعید می  ا

 
پردازد و ا

قالب یک دیالک تیک هگلی مورد بررسی قرار می دهد. او با تشبیه ناسیونالیسم و تبعید به 
ثیرات متقابل این دو مفهوم اشاره می کند: 

ٔ
تمام ملی گرای  ی ها در »خدایگان و بنده هگل، به تا

غازین خود از یک وضعیت دوری و بیگانگی ایجاد می شوند...
 
شاره به سپس با ا« مراحل ا

ملی گرای  ی های موفق به موقع خود، حقیقت را انحصارًا »پ ی یر بوردیو می گوید: ،مفهوم ملکه 
ن خود می سازند و کذب و فرودستی را به بیگانگان نسبت می دهند...

 
« ما»در مرز میان  «از ا
قرار دارد. عدم تعلق نیز روی دیگر سکه  «عدم تعلق»قلمرو پر مخاطره  «بیگانگان»و 
رومیت از هویت است. ملی گرای  ی مربوط به گروهها است اما اثرات تبعید همواره بر فرد مح

مترتب می شود. تبعید به نوعی احساس تنهای  ی و محرومیت ناشی از نبودن با دیگران در محل 
سکونت گروهی است. یک تبعیدی همیشه حس طفیلی بودن دارد؛ یک میهمان ناخوانده که 

و رسوم و باورها و رفتارهای اجتماعی تبعیدگاه خویش ندارد. به او هیچ تناسبی با فرهنگ 
نگریسته می شود. از نظر پلیس او همیشه در مظان اتهام « دیگری »همیشه با نگاه غریبه و 

است. پناهندگان و تبعیدیان از اولین مظنونین جرایم عمومی هستند. چه کسی تاب تحمل 
ان باشد. حتی همسایه نیز به او به چشم یک این را دارد که عمری مورد سوء ظن همگ

رامش روانی نیز از فرد سلب می نگاه می  «بیگانه»
 
کند. مسلم است که در چنین وضعی حق ا

یا تبعید 
 
شود. فکر می کنم اکنون این پرسش تقریبا در ذهن شما نقش بسته باشد که اساسًا ا

شر است و چون شکنجه و است یا متعلق به دوره های پیشین حیات ب« مناسبی»مجازات 
سانی منکر این قضیه شد که  اعدام باید از گردونه کیفرها خارج شود؟

 
به هر رو نمی توان به ا
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تبعید از غم انگیزترین سرنوشت ها ست. به قول سعید، همیشه میان ایده تبعید و وحشت از 
بوده است. جذامی بودن، نجس اجتماعی و اخالقی بودن، یک پیوستگی و این همانی برقرار 

از حالت فردی به کل اجتماع نیز تعمیم یافته به نحوی که  به نظر می رسد در روزگار نو، تبعید
هم سراغ داریم )نمونه فلسطین(. گاه نیز جنگ و گرسنگی و بیماری « جوامع در تبعید»ما 

 )نمونه ارامنه بعد از تهاجم ترکها(.باعث خروج جمعی انسانها از موطن شان شده است 
بعیدی در یک حالت برزخ زندگی می کند؛ نه کامال یکپارچه در مکان جدید و متعلق به ت

زاد شده است و همین مسئله، تبعید را تا حد یک 
 
نجاست و نه کامال از بند مکان قدیم ا

 
ا

یا نباید به فکر تمهیدی برای لغو مجازات تبعید بود؟ 
 
مجازات ضد انسانی به پایین می کشد. ا

بعید مجازاتی است که نه چون مجازات مرگ حاوی ترس و دردی عمیق باشد، در ظاهر امر، ت
ن 
 
سمان و انسانها و روزنامه ها در ا

 
و نه مجازاتی به سان زندان است که بیم محرومیت از ا

نهفته باشد. تبعید در ظاهر خود نه پلشتی های شکنجه را دارد و نه اضطراب کار اجباری و هم 
تبعید، پیوند فرد را با سرزمین خویش می گسلد. همیشه این نگرش جانیان را. قطار شدن با 

ی  ی دهشتناک است. 
ٔ
بی است. اما در درون خویش، تبعید، خال

 
سمان همه جا ا

 
هم هست که ا

غربت و فراق دست کمی از زندان ندارد. تبعید یک وضعیت وجودی گسسته است. تبعیدی 
ه و در جای  ی دیگر رها می شوند و بعد از ریشه های خود، سرزمین خود و گذشته خود جدا شد

غاز کنند به ساختن یک زندگی نو و دوباره و چه چیزی دشوارتر از این؟
 
سعید  باید تازه ا

چه چیزی می »... دیدگاه جالب دیگری هم دارد. او با اشاره به قضیه فلسطین می نویسد: 
فلسطینی باشد؟ تواند سازش ناپذیر تر از تعارض میان یهودیان صهیونیست و اعراب 

ن ها را تبدیل به 
 
فاق، یعنی یهودیان، ا

 
فلسطینی ها احساس می کنند که تبعیدی های شهره ا

تبعیدی کرده اند. اما فلسطینی ها این را هم می دانند که حس هویت ملی خودشان در محیط 
 اینجا اتفاق شگ فت انگیزی می افتد: تبعید« اجتماعی فرهنگی تبعید پرورش یافته است...

شدن توسط تبعیدی ها؛ دلیلی بر مدعای فوکو و نیز تئوری دیرینه غلبه حاشیه بر متن. اکنون 
نان چه 

 
ورد. ا

 
هم فلسطینیانی که در حاشیه قرار گرفته اند، روزی به متن هجوم خواهند ا

تبعید نیاز انسان به ریشه دار بودن و احساس هویت کردن را  کسانی را تبعید خواهند کرد؟
زادانه در جهان بروند و بیایند و نیز محق اند که در موطن نفی می کن

 
د. همه انسانها حق دارند ا

خویش بزیند و بمیرند. و سرانجام این پرسش باقی می ماند که تبعید به رغم این همه فشار 
روحی و روانی که بر فرد مترتب می کند، چگونه از سوی  ی دیگر عامل شکوفای  ی استعدادها و 

دورنو، والدیمیر ناباکوف، ایوان  توانای  ی ها می
 
شود؟ ویک تور هوگو، جیمز جویس، تئودور ا
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وار تبعید، چونان ققنوسی از خاکستر زاده شدند؟ 
 
تورگنیف و دیگران چگونه در پس پشت ا
 «تبعیدی چگونه حق خود را می تواند باز ستاند؟»این پرسشی است که در کنار پرسش دیگر 

نفکرانه ادوارد سعید ، اساسا میراثی سیاسی به شمار می رود. میراث روش  : دلبسته اومانیسم
زادی فلسطین پ ی در 

 
نکه در راه اهداف ا

 
به خاطر شهامت فوق العاده سیاسی اش، به خاطر ا

ثار مشهور و شناخته شده اش 
 
نکه بسیاری از ا

 
پ ی، دل شجاع او در هم می شکست، به علت ا

نجا که این  پیگیر اندیشه مندانه مضامین و مبارزه جوی  ی
 
های  ی سیاسی از این دست است و از ا

همه در نثری بیان می شود که نیروی برانگیزنده اش به نمایش گذاشتن کنش سیاسی است نه 
تنها در تصور همگان، یحتمل در دیدگاه پژوهش های دانشگاهی نیز میراث روشنفکرانه او، 

همین گونه می بایست باشد. اما  سیاسی خواهد بود. این امر اجتناب ناپذیر است و شاید هم
خرین ک تاب کاملی که او نوشته است [و پس از مرگ او منتشر شده] به ما 

 
ک تاب حاضر، ا

اجازه می دهد که در زمینه فلسفی گسترده تری، در اندیشه اومانیستی او به این میراث بنگریم 
نکه در چند دهه  بود که ادوارد سعید ، به« ایسم»اومانیسم شاید تنها واژه با پسوند 

 
رغم ا

رمان های 
 
ن را واهی و بی اساس جلوه می داد، با ا

 
گذشته نظریه ادبی با تحوالت پیشگامانه ا

این ک تاب حاصل گ فتارهای درسی ادوارد سعید در دانشگاه  سرکش خویش پذیرایش بود.
 کلمبیا است که نخست توسط جاناتن کل، برای چاپ در نشر دانشگاهی کلمبیا تدارک دیده
شده بود این ک تاب ترکیبی است از جستارهای سیاسی، اشارات زندگینامه ای، بررسی های 
فرهنگی، تلمیحات تاریخی و مذهبی خاورمیانه ای، رویاروی  ی با اندیشه نومحافظه کاران 
مریکای  ی، مخالفت با طراحی جنگ و کشتار در لباس پیشگیری از تروریسم، استدالل های 

 
ا

وارگی در جامعه تازه و منصفانه دربار 
 
ه سرزمین محبوبش فلسطین، اندوه یادهای تبعید و ا

سازی همگانی توسط رسانه های جمعی،  «بی اندیشه»اندیشه سازی و مصرف و سرمایه، 
رمانشهرهای فرهنگی»اداکردن حق مطلب درباره 

 
مریکای  ی  «ا

 
امروزی و به ویژه دانشگاه های ا

نقد ادبی در قالب مقدمه ای بر یکی از امهات این و از همه باالتر، پرداختنی مثال زدنی به 
لمانی که در دوران تبعیدش از 

 
رشته، محاکات؛ بازنمای واقعیت در ادبیات غرب اثر اویرباخ ا

لمان نازی در ترکیه نگاشته شده است.
 
کیل بیلگرامی، استاد فلسفه در دانشگاه کلمبیا و  ا

 
ا

ر پیشگ فتارهای توام با اندوه که در مرگ سرپرست ک تاب های  ی با دورنمایه فلسفی، عالوه ب
ورده شده، به صورتی ویژه نظر 

 
ن در ابتدای ک تاب حاضر ا

 
ادوارد سعید نگاشته که ترجمه ا

ورده است؛
 
در تغییری ریشه ای و از نظر سیاسی »خود را درباره این ک تاب در حاشیه چنین ا

 ۱۱از ت بقیه جهان را پس به شدت تهاجمی شده فضای  ی که ایاالت متحده و به درجاتی متفاو
قرار گرفته است، مسئله فرهنگ های متک ثر گوناگون که بتوانند هماهنگ و  ۱۱۱۱سپتامبر 
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میزی داشته باشند چیزی در حد 
 
داستان های »خالق در کنار یکدیگر همزیستی مسالمت ا

یا در این زمانه دشمنی ها و هجوم ها و پرخاش ها اصول مردمساالر  می نماید.« شگ فت
 
ی و ا

رمانشهرگرایانه 
 
یا این همه، خیالپردازی های ا

 
ارزش های انسانگرایانه چیز بی ربطی هستند؟ ا

نکه بیش از همیشه ضرورت و فوریت پیدا کرده اند؟سعید که عمری دلبستگی به 
 
است؟ یا ا

گاهی بدون انتقاد از 
 
اومانیسم را پشت سرگذاشته، به گ فته بیلگرافی، معتقد است که خودا

دم ها، سنت ها و اندیشه ها خود، بدو
 
گاهی حاصل از مطالعه و تجربه ورزی درباره سایر ا

 
ن ا

دیوید شیپلر در بررسی این ک تاب در روزنامه نیویورک تایمز نوشت:  امری دست نیافتنی است.
رام و پرمغز »

 
خواندن ک تاب های سعید مانند ساعت ها فریاد بی پایان است و درک پیام های ا

و مشتاق می طلبد تا بتواند ملودی های اساسی را که در لوای ضربات  او گوش های سالم
ن به  «شدید ناهماهنگ نواخته می شود بشنود.

 
ریچارد برنستین در مقاله زیر که متن اصلی ا

تا  ۱۳۱۱از سال  انگلیس بوده به تشریح زندگی علمی و سیاسی این متفکر پرداخته است.
لسطین که پارلمان در تبعید محسوب می شد، بود. او عضو غیرپیوسته شورای ملی ف ۱۳۳۱

هر چند اک ثر اعضای کنفرانس ملی فلسطین به یکی از سازمان های اصلی فلسطینی و عمدتًا به 
نها عضو 

 
زادیبخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات وابسته بودند، اما برخی از ا

 
سازمان ا

زادیبخش فلسطین 
 
ادوارد سعید در سال  بودند.سازمان های کوچک تر همچون جبهه معروف ا

وضعیت فلسطین همچون وضعیت یک »به دنیشا اسمیت از مجله نیویورک گ فت:  ۱۳۱۳
او گ فته  . اینگونه اظهارات او را در مرکز بحث های جاری در خاورمیانه قرار داد«قربانی است
نها 

 
نها از طریق خشونت انجام می دهند )فلسطینی ها(است: ا

 
نچه ا

 
قابل  محروم هستند و ا

نچه اسراییلی ها در خصوص کشتار گسترده فلسطینی ها انجام می دهند 
 
درک است. اما ا

ادوارد سعید یک شخصیت  «استمرار محرومیت وحشتناک و ناعادالنه مردم فلسطین است.
کاماًل شناخته شده در نیویورک، یک شرکت کننده فعال در بحث های مربوط به خاورمیانه و 

لسطین بود. سال های متمادی او یکی از حامیان سرسخت عرفات بود یک حامی جدی مردم ف
رهبر یک جنبش ملی و عمومی واقعی با هدف کاماًل مشروع خودمختاری برای »و او را 
اسلو بین اسراییل و سازمان  ۱۳۳۹اما ادوارد سعید پس از قراردادهای  نامیده بود. «مردمش

زادیبخش فلسطین به یکی از منتقدین سرسخت
 
عرفات تبدیل شد و معتقد بود که این  ا

ن سرزمین را.
 
در سال های پس  موافقتنامه نه سرزمینی به فلسطینی ها می دهد و نه کنترل بر ا

سیس دولت های جداگانه فلسطینی و 
ٔ
از امضای قرارداد اسلو، ادوارد سعید معتقد بود که تا

سات دو طرف علیه شکل گیری اسراییلی هیچ وقت عملی نخواهد بود. او با درک این که احسا
چنین دولت های  ی است از تشکیل یک دولت واحد دو ملیتی به عنوان بهترین راه حل نهای  ی 
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در مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز  ۱۳۳۳او در سال  برای مسئله فلسطین حمایت کرد.
شتی صورت نخواهد گرفت مگر هر دو گروه از مردمان عرب و یه»چنین نوشت: 

 
ودی هیچ ا

ن با چنین شیوه 
 
نها یک واقعیت غیر مذهبی است که باید با ا

 
اسراییل درک کنند که وجود ا

از انتقاداتی که از سوی یهودیان و دیگران بر سعید وارد می شد این بود که  «ای رفتار نمایند.
او در محکوم کردن اقدامات خاص تروریستی گروههای فلسطینی از جمله عده ای که در کنار 

او در مصاحبه با مجله  در شورای ملی فلسطین فعالیت می کردند کوتاهی کرده است.او 
نیویورک گ فته بود که رهبران ارشد اسراییل همچون مناخیم بگین و اسحاق شامیر نخست 

ن کشور، تروریست های مسئول کشتن زنان و کودکان بوده اند.
 
ادوارد سعید  وزیران سابق ا

مریکا بود صدام حسین، دیک تاتور  ۱۳۳۱در حالی که مخالف جنگ 
 
خلیج فارس به رهبری ا

شام»عراق را 
 
نامید. وی بیشتر عمر خود را صرف انتقاد از غرب  «یک دیک تاتور مخوف و خو ن ا

نها در جهان عرب کرده است.
 
اگرچه اسراییل و حامیان او  و اسراییل و ایستارها و رویه های ا

اعراب برای پذیرش وجود اسراییل و تهدید مستمر عربی معمای منازعه خاورمیانه را عدم تمایل 
برای امنیت اسراییل تلقی می کردند اما سعید این موضوع را در چارچوب بیرحمی صهیونیستی 

 و قربانی فلسطینی می دید.

    :در باره سعید چنین میگوید )رهبر ارکستر سنفونیک شیکاگو و ارکستر دولتی   دانیل بارنیویم
نماد پدیده های فراوانی بود، اما در حقیقت، او به ، اری از مردم ادوارد سعید از نگاه بسی

تمام معنی روحیه یک موسیقی دان را داشت. او در مورد بیشتر مسائل جهانی و مهم نظیر 
نچه مرا بیشتر به 

 
مهاجرت، سیاست و جذب و انطباق مطلب نوشته است. با این همه، ا

تایشگر شدید او بودم، این بود که در فرصت های شگ فت وامیداشت، من که دوست وس
متعدد دریافتم که او برای بیان ایده هایش از موسیقی الهام می گیرد و به نتیجه میرسد. به 
همان ترتیب، از نظر او موسیقی بازتاب کنندهء ایده های وی در مسائل دیگر است. من فکر 

دهء شخصیت ادوارد سعید همین امر میکنم که یکی از دالیل اصلی برای اهمیت فوق العا
است. گذر او در این جهان با دورانی مصادف بود که بشریت و موسیقی، و نیز ارزش انسانی 
موسیقی نظیر ارزش فکرو تعالی ایده که به صورت صوت خودنمائی مینمود ، مفاهیمی در حال 

خصصی کردن، او را به افت بودند و این سراشیبی هنوز هم ادامه دارد. مخالفت شدید وی با ت
موزش موسیقی بیش از 

 
سوی نقد بسیار سخت و به اعتقاد من درست این امر سوق داد که ا

بیش درحال ضعیف و فقیرشدن است. این امر نه تنها در مورد ایاالت متحده صدق میکند که 
ادی به هر حال موسیقی را از اروپای پیر وارد کرده، حتا در کشورهائی که موسیقی دانان زی

لمان زادگاه بتهوون، برامس ، شومان و 
 
پرورش داده ، نیز صادق است. برای نمونه در ا
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بسیاری دیگر یا در فرانسه که دوبوسی و راول را پرورانده نیز چنین است. در تمام این کشورها 
موزش موسیقی در سراشیبی تندی افتاده است . عالوه 

 
فرینش موسیقی بودند، ا

 
که مهد ا
زارش میداد، برداشتی که ما را به سرعت به هم نزدیک براین، او ن

 
شانه هائی میدید که سخت ا

موزش موسیقی وجود داشت، بصورتی بسیار تخصصی صورت 
 
کرد: حتا در نقاطی که ا

میگرفت. در بهترین حالت، با دادن امکان اجرای سازها به جوانان، دانش اجتناب ناپذیر و 
نچه یک موسیقی دان ضروری تئوری ، موسیقی شناسی و هر 
 
در حرفه اش الزم  )نوازنده(ا

دارد،تعلیم داده میشد. در همان حال، نوعی درک غلط شایع و روبه رشد از مسئله ای درعین 
حال ساده و بغرنج رواج داشت. بیان محتوای یک اثر موسیقی در قالب سخن، میسر نبود. 

لمات ممکن بود، دیگر نیازی به گذشته از این، اگر بیان محتوای یک سنفونی بتهوون با ک
این سنفونی نداشتیم. باوجود این واقعیت این امر که بیان محتوای موسیقی به صورت کلمات 
کید می کنم که 

ٔ
ممکن نیست، به این معنی نیست که محتوائی ندارد. به همین دلیل، من تا

د منتهی مسئله هم سهل و هم پیچیده است. این گرایش به یک تخصصی شدن ضعیف ومحدو
می گردد. هنگامی که با استعدادهای استثنائی روبرو هستیم، این گرایش به ماشینی کردن 
هنگ سازان را به ناتوانی در بیان چیزی سوق می دهد 

 
سازها منجر شده و در مورد خلق اثر، ا

وا کشف کرده بود. پارادوکس در اینجاست که موسیقی 
 
که بشر امکان بیانش را از طریق ا

ر از صوت نیست و صوت به تنهائی موسیقی نیست. و این چکیدهء ایدهء اساسی چیزی غی
سعید به عنوان موسیقی دان میباشد که درضمن پیانیست فوق العاده ای نیز بود ) یک نت از 
زندگی نامه اش(. در سال های اخیر، او به دلیل بیماری هولناک اش قادر به حفظ قدرت بدنی 

ورم که ما به نواختن الزم برای نواختن پیانو 
 
نبود. لحظات متعدد فراموش نشدنی را بیاد می ا

« کارنگی هال»  چهار دستی قطعات شوبرت سپری کردیم. دو یا سه سال پیش، من در
نیویورک کنسرتی میدادم؛ او دوران بسیار سختی از بیماریش را می گذراند. زمان اجرای 

ن صبح همان روز از شیکاگو رسیده ام. با کنسرت یکشنبه بعدازظهر بود. او میدانست که م
وجود این ، او بسیار زود همراه با قطعات زیادی از شوبرت برای پیانوی چهاردست، به دیدن 

مد. او به من گ فت: 
 
امروز، میخواهم که حداقل هشت میزان بنوازیم. نه برای لذت » من ا

ن لحظه نواختن بلکه من برای ادامه زندگی بدان نیازمندم. تصور این 
 
نک ته بدیهی است که در ا

که تازه از فرودگاه رسیده بودم و فقط یک ساعت با تمرین پیش از کنسرت بعدازظهر فاصله 
خرین موضوعی بود که می توانست مرا به خود جلب کند. اما همان 

 
داشتم، پیشنهاد او ا

موزید و هر 
 
ید، به هنگام تدریس خودنیز می ا

 
گاه چیزی می طوری که اغلب در زندگی پیش میا

دهید، چیزی نیز می گیرید. هنگام تدریس یاد می گیریم زیرا محصل پرسش هائی طرح می کند 
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که خودمان نمی پرسیم، زیرا این سؤاالت بخشی از تفکر تقریبا خودبخودی است که هرکدام از 
ن و ما بسط اش میدهیم. 

 
و ناگهان این مسئله ما را به تفکر مجدد در مورد این مفهوم، منشاء ا

ن فرا می خواند. به این دلیل و به همان صورت، هروقت چیزی میدهیم، چیزی 
 
حتا جوهر ا

ید که کمتر انتظارش را داریم. دریافت چیزی، هنگامی 
 
می گیریم بویژه این امر زمانی پیش می ا

ن لحظه، که انتظارش را دارید، زیا
 
د جالب نیست. چرا این حرف را می زنم؟ زیرا من که در ا

رزو داشتم ، نواختن قطعه ای از شوبرت برای چهار دست بود. طبیعی 
 
خرین چیزی که ا

 
ا

است که من با لذت فراوان این کار را پذیرفتم، چراکه دوست بسیار صمیمی من که بسیار 
ته بود. و هنگامی که ما با همدیگر، چند تحسین اش می کردم و دوستش داشتم، از من خواس

دقیقه ، یک روندوی شوبرت می نواختیم ) قطعهء فوق العاده زیبا که البته ژرف ترین و واال 
ترین اثر وی نبود(، احساس کردم که با رویه ا ی کامال دوراز انتظار ، خود را از نظر موسیقائی 

نک ته سنج بود. حقیقت را بخواهید، او  غنی تر میسازم، ادوارد سعید چنین بود. او بسیار
بدرستی و کامال می فهمید که نبوغ موسیقی یا استعداد موسیقی نیاز به دقت فوق العاده به 
جزئیات دارد. نبوغ چنان توجهی به جزئیات می کند که گوئی مهمترین پدیده میباشد. با چنین 

این نمای عمومی را بیشتر بازیابد. کاری او چشم ازنمای کلی بر نمیدارد. او موفق می شود که 
درواقع، نمای عمومی در موسیقی، نظیر تفکر، باید نتیجهء هماهنگی جزئیات کوچک باشد. 
به همین دلیل هنگام گوش دادن به موسیقی یا صحبت از موسیقی، او توجه خود را به 

ن نمیشد
 
ند. او جزئیات کوچکی معطوف می کرد که بسیاری از حرفه ای ها، حتا متوجه ا

هنگ سازی و ارکستراسیون )تنظیم برای ارکستر( داشت. او 
 
شنائی موشکافانه ای به هنر ا

 
ا

، در لحظهء معینی، شیپور ها پشت صحنه «تریستان و ایزو » میدانست که در صحنهء دوم 
میروند و پس ازچند میزان، کالرینت ها همان نت موسیقی را از گودا ل محل استقرا ر ارکستر 

وازه خوانانی که افتخار ولذت همکاری شان را داشتم، کم نبودند کسانی اجرا میک
 
نند. از میان ا

که به این جزئیات وا قف نبودند و به پشت سرشا ن نگاه میکردند تا متوجه شوند صدا از کجا 
 ن ها نمیدا نند که نت، سپس نه از پشت صحنه بلکه از گودال محل استقرار 

 
ید!. ا

 
می ا

یشود. او به تمام جزئیات این مسا ئل توجه میکرد. با وجود ارزشی که کل یک ارکستر نواخته م
 ن 

 
اثر میتوانست داشته باشد، او معتقد بودکه دقت موشکافانه به کل پدیده، عظمتی به ا

میدهد که بدون توجه عمیق به جزئیات ، قابل کسب نیست. او همچنین واقف بود که 
ی از ایده های اساسی مبارزه اش بود، تفاوت قائل چگونه میان قدرت ونیرو )شدت( که یک

شود. او بخوبی میدانست که در موسیقی نیرو معادل قدرت نیست. مطلبی که بسیاری از 
رهبران سیاسی در جهان قادر به درکش نیستند. تفاوت میان قدرت و شد ت درست ما نند 
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شما » یک نوازنده میگوئید اختالف میان میزا ن صدا و شدت در موسیقی است. هنگامی که به 
، واکنش او بلندتر نواختن است. و این درست برعکس قضیه « با شد ت کافی نمی نوا زید

است. هرچه صدا کمتر باشد، نیاز به شد ت بیشتر است و هرچه صدا بیشتر باشد، نیاز به 
رام در صوت بیشتر است. این چند نمونه مبین اعتقاد من به این نک ته است 

 
که درک نیروی ا

 ن را در 
 
ن تکیه می کرد. نمونهء دیگر ا

 
وی از زندگی و جهان در موسیقی ریشه داشت و به ا

ایدهء وی در مورد ارتباط متقا بل می توان یافت. در موسیقی ، عناصر مستقل وجود ندارد. ما 

چه در امور شخصی و چه سیاسی برخی پدیده های مستقل وجود  �اغلب فکر می کنیم که 
ثیری بر دیگران نداشته و این ا رتباط متقا بل مخفی  دارند و

ٔ
نها را انجام دهیم، تا

 
که اگر ا

خواهد ماند! در موسیقی ، هرگز چنین نیست زیرا در موسیقی همه چیز به هم ربط دارند. 
ن 
 
شخصیت و هدف ساده ترین ملودی به صورتی ریشه ای با هماهنگی پیچیده تغییر میکند. ا

ر می یا بیم و نه از طریق سیاسی. از اینجا ست که ، عدم امکان جدائی را از طریق موسیقی د
وری تفکر منطقی و 

 
نها و نیز نیاز دائمی برای جمع ا

 
عناصر، درک وجود ارتباط درونی میان ا

ید که پدیده 
 
هیجان درونی در کنار هم، وجود خارجی می یابند. اغلب برای همهء ما پیش می ا

یریم. همهء ما خوب میدانیم، اما فراموش می کنیم که هیجان به ما ها را بطور عینی در نظر بگ
نرا انجام دهیم. ما به کرات در وسوسهء چشم پوشی از هر منطقی به 

 
امکان نخواهد داد که ا

سود نیاز عاطفی، هوس احساسی، برای جلب یک حالت عاطفی بسر می بریم.این در 
منحصرا توسط خرد و یا هیجان بوجود  موسیقی غیر ممکن است چرا که ممکن نیست موسیقی

ن، اگر این عوامل از هم جدا شوند، به جای موسیقی با تکرارصداها روبرو 
 
ید. عالوه بر ا

 
ا

این پدیده منطق شگ فت » هستیم. اگر شنونده، با گوش دادن به قطعه ای، بتواند بگوید که 
وری دارد ولی به لحاظ احساسی، بر دل نمی نشیند.

 
بدیده من، نیروی  »یا برعکس: « ا

ن وجود دارد، حتا اگر زیاد هم منطقی نباشد 
 
برای من این دیگر «. احساسی مهمی دردرون ا

موسیقی نیست. برای سعید هم چنین بود. همچنین، برداشت او از امر جذب و انطباق به 
جای طرد، از موسیقی ناشی میشد. همینطوراست، اصل جذب و انطباق که به هر مشکلی 

صادق است. « شرق شناس»میم میباشد. مالحظات مشابهی در مورد نظریهء ک تاب او قابل تع
انتشارات سوی(. در موسیقی، اثری بدون فریبندگی وجود نخواهد داشت. بدون اثر،  ۱۳۱۱)

فریبندگی وجود دارد اما بدون فریبندگی، اثر نه. یک ایدهء موسیقائی هرچند بارور هم باشد، 
ری باشد، ناکامل است. به این دلیل، سعید برای بسیاری، متفکری اگر فاقد فریبندگی ضرو 

بزرگ، مبارز حقوق مردم خویش و روشنفکری بی نظیر بود. اما برای من، او همیشه یک 
موسیقی دان واقعی به معنی ژرف کلمه بود. برای من، شخصا، فقدان سعید ضربهء 
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ٔ
ثیر قرارداده بود. دوستی او یک وحشتناکی بود، چرا که در زمینه های متعدد مرا تحت تا

محرک روشنفکرانه بود که نظیرش را هرگز ندیده بودم و به یقین نخواهم دید؛ دوستی عمیقی 
که کمترتجربه اش را کرده بودم. ما لحظات خاطره انگیزد بیشماری را با هم شریک بودیم مانند 

نان، غذاهای خوب و لذ
 
ت کشیدن سیگاربرگ لذت های جدی و ساده که ازجمله در میان ا

نچه 
 
قرار داشت. در زمینه های بسیار مختلف، پس از مرگ سعید، خود را بسیار فقیرتر از ا

دلم میخواهد حس کرده و تصور کنم، می یابم. خلق فلسطین با فقدان او، یکی از روشن بین 
ای ترین وکالیش را ازدست داده، اگر حتا ا و در کشور خود مورد انتقاد بوده و هست. بر 

اسرائیل،ا و رقیبی سرسخت بود، حتا اگر ا و برای شناسائی متقابل و پذیرش رنج های دیگری 
فراخوان میداد. باوجود این، کم نبودند رهبران اسرائیلی که میخواستند وجود سعید را 

 . فراموش کنند

ثری روان یکی از زیبا ترین ک تابهای سعید که با ن سعید : ادوارد  نشانه های روشنفکر از نظر
ترجمه شده است ک تاب نشانه های روشنفکران میباشد سعید در این ک تاب به مفهوم روشنفکر 

ادوارد سعید وظیفه  از دیدگاه گرامشی و بندا اشاره ای داشته است و نمونه های بسیار دیگر . 
ی روشنفکر را حقیقت گوی  ی به قدرت می داند. این قدرت هرچه می خواهد باشد. از اقتدار 
رژیم های سرکوبگر و توتالیتر گرفته، تا قدرتی که در ورای گ فتمان های مسلط و ظاهرًا موجه 
وجود دارد. بدون تعهد به ارزش های اخالقی و دغدغه ی کشف و بیان حقیقت و نقادی بی 

ورد؛  امان قدرت.
 
دورنو مثال می ا

 
ادوارد سعید در ذکر نمونه ی یک روشنفکر واقعی از ا

دورنو طردشده»
 
گاه روشنفکر برتر نیمة قرن  ا

 
ای بی نهایت جذاب، و برای من وجدان ا

کمونیسم و  بیستم؛ کسی که تمام زندگیش را در جنگ و اجتناب از خطرهای فاشیسم، 
دورنو کسی است که در دوران گ فتمان های « مصرف گرای  ی انبوه مغرب زمین سپری کرد

 
ا

برخالف روشنفکران دیگر نه تنها تحت مسلط و مطلق نگری همچون کمونیسم و سرمایه داری 
نها قرار نگرفت، بلکه روحیه ی منتقدانه خود را حفظ و به تولید اندیشه ی 

 
ثیر جذبه ی ا

ٔ
تا

ورد. در حالی که روشنفکران ما به راحتی بازیچه و دستاویز مدهای گذرای شبه 
 
انتقادی روی ا

ن هیچ نقشی  روشنفکری شده به توزیع اندیشه های  ی می پردازند که نه تنها
 
خود در تولید ا

ن هم ناتوانند.
 
ن، از بومی سازی ا

 
 ندارند، بلکه به علت انتقال مکانیکی و بدون زمینه ی ا

ادوارد سعید در ک تاب" نقد روشنفکر "معتقد است روشنفکرناگزیراز به کار بردن یک زبان ملی 
ن طریق می تواند بر زبان است .نه به خاطر اجبار یا سادگی بلکه به این دلیل که او تنها ازای

مردمان و گ فتمان رایج تاثیر بگذارد او در ادامه می افزاید :"هیچ روشنفکری در دنیای مدرن 
 چه چهره های سرشناس مانند نوام چامسکی و برتراند راسل و چه افراد غیر سرشناس   به زبان 
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مریکای  ی اسپرانتو نمی نویسند!!!چون می خواهد به مردم خود متصل باشد .یک ر 
 
وشنفکر ا

مریکا ست!!:"ما"وقتی می گوید 
 
امروز به دالیلی در مفهوم  بیش ازهرچیز منظورش ملت ا

ماتور"
 
"روشنفکر حرفه ای" را از که ادوارد سعید مظرح کرده تامل می کردم. او  "روشنفکر ا

ماتور"
 
ماتور"تفکیک می کند و معتقد است تنها  "روشنفکر ا

 
 است که می تواند "روشنفکر ا

صاحب تعهدی عاشقانه، خصلت خطر پذیری، پاینبندی به اصول و معتقد به مبارزه برای 
به دلیل پیمانی که در ازای پاداش با مقام های  "روشنفکر حرفه ای"رسیدن به اهداف باشد، و 

ید.
 
اما داشتم فکر می کردم  رسمی قدرتمند بسته است، از عهده هیچ یک از این کارها بر نمی ا

رهای جهان سوم که همه چیز به نهاد قدرت رسمی و غیر رسمی پیوند خورده، و که در کشو 

رسمی و غیر رسمی بیرون بیاید،  �همه ی صداها خاموش است، اال اینکه از حنجره ی قدرت 
ماتور"چطور می توان با 

 
بودن به رسالت روشنفکری پایبند ماند. وقتی تریبونی  "روشنفکر ا
مات
 
ماتور در جهانی زیست نیست که صدای روشنفکر ا

 
ور را کسی بشنود و مخاطب روشنفکر ا

ن که بخوانند، عادت کرده اند بیشتر بشنوند و ببینند.
 
یا به  می کند که مردمانش بیش از ا

 
و ا

راستی هیچ راهی وجود ندارد که بتوان روشنفکر حرفه ای شد، به نهاد قدرت وصل بود، به 
ت روشنفکری هم وفادار ماند، و تعهد عاشقانه خود بماند، اما به رسال " در سیستم"قول ما 

نان نگسست
 
ن مردم و  نسبت به مخاطبین را از ا

 
ادوارد سعید: روشنفکر نماینده ی همه ی ا

یند جریان عادی یا فراموش شده اند و یا به زیر قالیچه رانده 
 
ن مباحثی است که در فرا

 
همه ی ا
اخالقی و اصول اخالقی روشنفکر نباید از نظام »ادوارد سعید چه خوب گ فته است؛  شده اند

نوعی جعبه ابزار مهر شده تشکیل شده باشد که یک سویه می گذرد و عمل می کند، و موتوری 
ن را تقویت می کند که فقط یک تک منبع سوخت دارد. روشنفکر باید به سیر و سلوک 

 
ا

ن بایستد و به 
 
مریت پاسخ دهد، زیرا بپردازد، باید فضای  ی در اختیار داشته باشد که در ا

 
ا

اطاعت بی چون و چرا در دنیای امروز، یکی از بزرگ ترین تهدیدها برای زندگی روشنفکرانه ی 
ید.

 
روشنفکران اشخاص حرفه ای »ادوارد سعید می گوید:  «اثربخش و اخالقی به شمار می ا

ه، باز هم نیستند که ماهیتشان را خدمت چاپلوسانه به قدرتی عمیقًا بدنام تغییر دهد، بلک
با جایگزینی ها، و بنیادها و اصول اخالقی گسترده تر، که  اند«روشنفکرانی»تکرار می کنم، 

ورند ..
 
نها را قادر می کند حقیقت را رودرروی قدرت به زبان ا

 
 ا

چند صباحی بیش از درگذشت استاد بزرگ ادبیات،  ادوارد سعید، روشنفکری در حاشیه :
ثار ارزشمند ادبی اش وی روشنفکری تبعیدی و درخور ادوارد سعید نگذشته است . سو

 
ای ا

تجلیل و بزرگداشت است . از این رو با معرفی اجمالی اندیشه او در زمینة روشنفکری ، می 
مریکای  ی تبار، فارغ 

 
کوشیم تا جایگاه او را به حق جلوه دهیم . ادوارد سعید فلسطینی زادة ا
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مریکا، فعال سیاسی به معنی حقیقی و پژوهشگر التحصیل دانشگاههای پرینستون و هاروارد 
 
ا

مسائل بین المللی است و در زمینه ادبیات نیز صاحب نظر و استاد می باشد. و ک تابهای  ی 
ورده 

 
چون ، شر ق شناسی ؛ سرزنش مظلوم؛ جهان ، متن و منتقد و ... را به رشته تحریر در ا

زمینه ها داری تفکری پست مدرن می است . او از خانوادة روشنفکران مدرن   گرچه در سایر 
باشد  راهی را در عرصه روشنفکری برگزید که پیش از او جولین بندا، مارکس ، سارتر و دیگران 
زادی 

 
رمان ا

 
نیز پیموده بودند. او گرچه بنا به خاطرات خودش ، در ابتدا ناسیونالیست بود که ا

ا شکل داده بود ولی بعدها اندیشه فلسطین و بسیاری از عملکردها و گ فتارها و پندارهایش ر 
ورد که « نقش روشنفکر»خاص روشنفکری خود را به شکل منسجم در ک تاب 

 
به نگارش درا

نشان از تحولی عظیم در پایه های فکری اوداشت . پایه های  ی که از قبل بنا شده بود. گرچه 
رای فوکوی  ی در این ک تاب بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و در بحبوحة بازار د

 
اغ ا

عرصة زبانشناختی و روشنفکری به چاپ رسید ولی نشان از تفکری مستقل دارد که می توان 
ریشه اش را در علقه های از دست نرفته مظلومیت فلسطینی ها، البته با نگاهی جدید، 
رمان او می 

 
نچه برای او در مورد شخص روشنفکر، مهم است استقالل روشنفکر و ا

 
یافت . ا

د. برای سعید استقالل روشنفکر از بنگاههای قدرت یعنی دولت ، کلیسا، دانشگاه ، باش
اصناف حرفه ای ، رادیو، تلوزیون و... که هدفی جزاستخدام روشنفکران برای اهدافی چون ، 
حذف مخالفین ، خوشایند جلوه دادن موضوعات نامطلوب و سرپوش گذاشتن بر اقدامات 

رمان اصیل  «افتخار ملی»یا « مصلحت»،  این بنگاهها به دالیلی مثل
 
ندارند! و طرح دو ا

زادی »
 
که مالک ارزیابی تمام افعال و حکومتها می باشد، رکن اصلی موجودیت  «عدالت»و« ا

من فردی هستم که سعی »روشنفکر را نشان می دهد. او حتی خود را چنین توصیف می کند 
ر 
 
زادی و عدالت دارد. این ا

 
مانها بر خالف تفکرات فوکوی  ی هنوز وجود دارد و در ارتقاء انگیزه ا

رمانها زنده است و رسالتی درخور توجه 
 
رمانها جهانی می باشد و روشنفکر نیز با وجود این ا

 
ا

شکارا بر مردم حکومت می کنند، بی »دارد. او می گوید به این دلیل که 
 
حکومتها هنوز ا
همکاری روشنفکران با قدرت و به خدمت  عدالتیهای گسترده وناگوار هنوز روا داشته می شود،

نها را خاموش کند و انحراف روشنفکران از 
 
وای ا

 
نهااز سوی قدرت هنوز می تواندا

 
وردن ا

 
درا

زادی و عدالت به نحو  "حرفه اصلی خود، هنوز از مسائل اصلی به شمار می اید.
 
رمان ا

 
پس ا

به دو قسم عام و خاص جهانشمول همچنان وجود دارد. فوکو در تقسیم خود، روشنفکر را 
تقسیم می کند. روشنفکر خاص مساوی با کارشناس می باشد یعنی شخصی که در یک رشته یا 
یک حرفه خاص تخصص دارد و اهل عمل است نه ادعا. ولی روشنفکر عام کسی است که اهل 

میز می گو
 
ید من نظر و ادعاست . از نظر فوکو چیزی بنام روشنفکر عام نداریم . او با لحنی طنزا
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ن 
 
روشنفکر نمی شناسم . متخصص ادبیات یا فنون مهندسی رامی شناسم اما شخصی با ا

نقدر گسترش یافته 
 
گاهی ا

 
خصوصیات عجیب و غریب نمی شناسم . حوزه های فکری و دامنه ا

رمانی خود نمی داند کجاست ، باید چکار بکند؟ و فردا 
 
ن خصوصیات ا

 
است که روشنفکر با ا
چگونه خواهد اندیشید؟ چرا که دائم مراقب زمان حال است. البته چگونه خواهد بود؟ و

معنای درست روشنفکر نزد او همان متخصص می باشد. سعید نیز روشنفکران را دو دسته می 
ماتور. روشنفکران حرفه ای با خصوصیت اصلی همکاری با یک 

 
کند، یکی حرفه ای و دیگری ا

ماتور با 
 
حاشیه بودن »و یا در « در تبعید»خصوصیاتی چون یا چند بنگاه قدرت از روشنفکر ا

ومؤلف زبانی که سعی می کند حقیقت را به قدرت بگوید متمایز می شود. روشنفکر اصلی نزد  «
زادی را 

 
رمانهای عدالت و ا

 
ماتوراست . این روشنفکر سخنگوی مردم است . ا

 
او همان روشنفکر ا

گاهی »نمی اید. او به توده ها  در نظر دارد از این رو در استخدام هیچ قدرتی در
 
سخنوری »و « ا

ن را اصالح می کند. کار اصلی اونخست تالش برای  «
 
را هدیه می کند، وضع موجود را نقد و ا

شکستن قالبهای ذهنی و مقوالت تقلیل پذیری است که محدود کننده تفکر و ارتباط های 
تفکر جمعی ، حس طبقاتی نژادی  بشری انداین قالبها که شامل ناسیونالیسم میهن پرستانه ،

زادی و عدالت را تهدید می کند. و در ثانی تالشی 
 
رمانهای جهانشمول ا

 
، جنسی و... است ، ا

برای حفظ یک معیار جهانشمول و منحصر به فرد دارد.یعنی پذیرش خطر برای فراتر رفتن از 
ورده ان

 
د و در بسیاری موارد مانع یقین های ساده ای که پیشینه ، زبان و ملیت برای ما فراهم ا

مریت در 
 
درک حقیقت دیگران می شوند. گرچه در عصر حاضر اک ثر روشنفکران به خدمت ا

ماتور وجود دارند و می توانند وجدان بیدار تودة مظلوم 
 
مده اند ولی هنوزهم روشنفکران ا

 
ا

ابر قدرت باشند. بنابراین او همچون جولین بندا می گوید رشنفکر واقعی کسی است که در بر 
. او روشنفکران را از برنامه بدهد حقیقت را بگوید. روشنفکر باید برای تسکین دردهای جهانی

رزو دارد هیچ چیز، حتی عالیق دینی جلوی فهم 
 
طبقة ضعیف و بی نماینده می داند و ا

روشنفکر انسانی است »حقیقت های جهان شمول را برای روشنفکر نگیرد. از اینرو می گوید 
اور که نبایداجازه داد باورهای ایدلوژیک و مذهبی در قضاوت ها و کارهایش دخالت گیتی ب
او نباید یک قالب را بپذیرد. باید دائمًاجهانبینی خود را عوض کند و گرفتار جزم اندیشی  «.کند

گاهی بخشی به توده ها را پایان یافته می داند. 
 
نشود. در عوض فوکو با صراحت خاصی دوران ا

گاهی»خود، هم توده ها 
 
باشند و از قدیم خواسته اند که  «سخنور »دارند وهم می توانند  «ا

سخنگوی خود باشند، ولی عوامل چندی مانع این مهم گردیده است . او این عوامل را 
مریت»یا « قدرت »

 
می خواند و نقش اصلی روشنفکر را، که همان روشنفکر خاص ، باشد  «ا

مریت ها»لکه وظیفه او را کشف این نمایندگی تودة مردم نمی داند ب
 
می داند. از اینرو « ا
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این قدرت تنها به حکومت  قدرت بر عهده روشنفکراست . «دیرینه شناسی»یا « تبارشناسی»
موزش و پرورش ،رادیو، تلویزیون ، 

 
محدود نمی گردد بلکه در تمام زمینه ها و شبکه ها چون ا

داب و رسوم و... گسترده شده است 
 
که مانع حقیقی ابراز وجود توده ها است . فرهنگ ، ا

گاهی»توده ها 
 
به مثابه دانش را به دلیل گسترش معلومات و وسایل ارتباط جمعی به دست  «ا

گاهی به مثابة موضوع ودرونمایه را هنوز به دست نیاورده اند چرا که این نوع 
 
ورده اند ولی ا

 
ا

گاهی همچنان در کنترل قدرت ها می باشد. کار روشنف
 
کر، جهانی نیست بلکه محلی است . ا

اگر رسالت روشنفکر در اندیشه مدرنیته ، جهانی باشد در تفکر پست مدرن فوکو محلی است . 
فوکو جزمیت گرای  ی را با این نظرکه اگر روشنفکر نظر خاصی را به نحو ثابتی در نظر گیرد خود 

رمان او قرار م
 
ن نظر به منبع قدرتی تبدیل می شود و مقابل ا

 
ی گیرد، رد می کند. او ورود ا

ورد. هیچ قدرتی حق 
 
مریت به حساب می ا

 
مردم به عرصه قدرت را بارزترین شکل مبارزه با ا

پیوندهای »ندارد بنام و به بهانه مردم بدون حضور مردم کار کند. کار روشنفکر بنا نهادن 
دمی را بنا نهد. ادوارد است یعنی او باید یک نظام تمام عیار از شبکه ها و پایگاههای مر  «افقی

بنا می نهد. طبق این ایده زبان  «تجربی ساختار زبان»سعید ایدة روشنفکری خود را بر ایده 
توانای  ی بیان حقیقت را دارد. زبان ایینه جهان است و بدین طریق می توان به رسالت 

ن را بیان داشت . ولی
 
فوکو  جهانشمولی روشنفکر دست یافت . می توان حقیقت راکشف و ا

ایدة روشنفکری خود را بر مبنای اندیشه های فراساختار گرایانه بنا می نهد. در اینجا زبان 
بازتاب دهنده جهان نیست بلکه سازندة جهان است . ما از طریق زبان جهان را توصیف نمی 
کنیم بلکه جهان رامی سازیم . پس زبان امری جهان شمول نیست بلکه امریست محلی که هر 

ش از لحظه قبل متفاوت و جدا می باشد. ادوارد سعید براین باور است که روشنفکر لحظه ا
یک هنرمند است . هنر او هنر تجسم است . این هنر شکل های متفاوت دارد.سخن گ فتن ، 
نوشتن ، تدریس کردن ، جلوی تلویزیون ظاهر شدن و... از جلوه های این هنر است . 

سیب حضوصیت مشترک این جلوه ها اول ه
 
ن و بعد تعهد، خطر، جسارت و ا

 
مه فهمی ا

پذیری اش می باشد. او با هنجارهای غالب و مستولی می جنگد چرا که مانع تجدید خواهی و 
میزد تا بتواند همیشه فاقد 

 
بررسی های جدید است . در حاشیه می ماند و با قدرت نمی ا

زادی و عدالت باشد. سعید در نظری دیگر روش
 
نفکری خصوصی را از جریانهای خالف ا

روشنفکرهمگانی جدا می کند و هر دو را غیر ممکن می داند. اینکه روشنفکری بگوید من فقط 
برای خودم یا فقط برای علم می نویسم یا می گویم و کاری به اجتماع ندارم ، سخن باطلی روا 

نفکر داشته است . چرا که به محض نوشتن یا گ فتن پای دراجتماع نهاده است . پس روش
خصوصی نداریم . ولی اگر روشنفکری ادعا کند که زندگی شخصی او، حب وبغض ها، پیشینه 
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ثیر نگذاشته است او نیز دروغ گ فته است . 
ٔ
ها و تجارب شخصی اش در نظر و عقیده اش تا

کسی بدانیم که ارزش های »بنابراین روشنفکر همگانی هم نداریم . اگر روشنفکر مدرن را 
نهازندگی می کند و تنها جهانی را به جدا

 
ی  ی شور بخت در اندیشه خویش می جوید و با ا

نها ندارد
 
ادوارد سعید در طبقه روشنفکران مدرن قرار می گیرد ولی  «برخوردی ایدوئ لوژیک با ا

با این حال برخی او را بدلیل رایش مبنی بر عدم اعتقاد به توانای  ی عقل و علم در نمایاندن 
ورده اند. سعید نیز مسیر حقیقت و عزت و سع

 
ادت، جزو روشنفکران پست مدرن به حساب ا

ماتور. روشنفکران حرفه ای با 
 
روشنفکران را دو دسته می کند، یکی حرفه ای و دیگری ا

ماتور با خصوصیاتی چون 
 
خصوصیت اصلی همکاری با یک یا چند بنگاه قدرت از روشنفکر ا

که سعی می کند حقیقت را به قدرت بگوید ومؤلف زبانی  «حاشیه بودن »و یا در « در تبعید»
ماتوراست . این روشنفکر سخنگوی 

 
متمایز می شود. روشنفکر اصلی نزد او همان روشنفکر ا

مده اند ولی هنوزهم 
 
مریت در ا

 
مردم است . گرچه در عصر حاضر اک ثر روشنفکران به خدمت ا
ماتور وجود دارند و می توانند وجدان بیدار تودة مظل

 
وم باشند. بنابراین او همچون روشنفکران ا

جولین بندا می گوید رشنفکر واقعی کسی است که در برابر قدرت حقیقت را بگوید. روشنفکر 
گاهی 

 
باید برای تسکین دردهای جهانی برنامه بدهد در عوض فوکو با صراحت خاصی دوران ا

گاهی»بخشی به توده ها را پایان یافته می داند. توده ها خود، هم 
 
د وهم می توانند دارن «ا

باشند و از قدیم خواسته اند که سخنگوی خود باشند، ولی عوامل چندی مانع این  «سخنور »
مریت»یا « قدرت »مهم گردیده است . او این عوامل را 

 
می خواند و نقش اصلی روشنفکر  «ا

این را، که همان روشنفکر خاص ، باشد نمایندگی تودة مردم نمی داند بلکه وظیفه او را کشف 
مریت ها»
 
 قدرت بر عهده روشنفکراست «دیرینه شناسی»یا « تبارشناسی»می داند. از اینرو  «ا

بنا می نهد. طبق این ایده « تجربی ساختار زبان»ادوارد سعید ایدة روشنفکری خود را بر ایده 
زبان توانای  ی بیان حقیقت را دارد. زبان ایینه جهان است و بدین طریق می توان به رسالت 

ن را بیان داشت . ولی فوکو ج
 
هانشمولی روشنفکر دست یافت . می توان حقیقت راکشف و ا

ایدة روشنفکری خود را بر مبنای اندیشه های فراساختار گرایانه بنا می نهد. در اینجا زبان 
ثار ارزشمند ادوارد  بازتاب دهنده جهان نیست بلکه سازندة جهان است .

 
برکنار از ارزش ادبی ا

 هروشنفکری تبعیدی و بنابراین درخور تجلیل و بزرگداشت است. وی فلسطینی زاد سعید، وی
مریکای  ی تبار، فارغ التحصیل دانشگاه های 

 
مریکاا

 
، فعال سیاسی به پرینستون و هاروارد ا

معنی حقیقی و پژوهشگر مسائل بین المللی بود و در زمینه ادبیات، صاحب نظر و استاد 
و غیره را به  شناسی؛ سرزنش مظلوم؛ جهان، متن و منتقدچون شرق است. وی ک تابهای  ی 

ورده است. وی که از خانوادة روشنفکران مدرن است   ولی در عین حال در 
 
رشته تحریر در ا
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زمینه های  ی بسیار تفکری پست مدرن دارد  راهی را در عرصه روشنفکری برگزید که پیش از او 
وده بودند. اگرچه بنا به خاطرات خود وی، در جولین بندا، مارکس، سارتر و دیگران نیز پیم

زادی فلسطین و بسیاری از عملکردها و گ فتارهای 
 
رمان ا

 
ابتدا ناسیونالیست بود و در نتیجه ا

رهای  ی بخش را در خیال داشت ولی بعدها اندیشه خاص روشنفکری خود را به شکل منسجم 
ورد که گویای تحولی ع ”نقش روشنفکر“در ک تاب 

 
ظیم در پایه های فکری به نگارش درا

که در تفکرات پیشین وی ریشه داشت. گرچه این ک تاب بعد از فروپاشی  اوداشت؛ تحولی
رای فوکوی  ی در عرصة زبانشناختی و روشنفکری به 

 
اتحاد جماهیر شوروی سابق و در بازار داغ ا

دست چاپ رسید ولی نشان از تفکری مستقل دارد که می توان ریشه اش را در علقه های از 
نچه برای او در مورد شخص  نرفته مظلومیت فلسطینی ها، در نگاهی جدید، یافت.

 
ا

رمان او است.روشنفکر
 
از نظر ادوارد سعید استقالل  ، مهم است استقالل روشنفکر و ا

روشنفکر از بنگاه های قدرت یعنی دولت، کلیسا، دانشگاه، اصناف حرفه ای، رادیو، 
خدام روشنفکران برای اهدافی چون حذف مخالفین، تلوزیون و غیره که هدفی جز است

ها بنا به  خوشایند جلوه دادن موضوعات نامطلوب و سرپوش گذاشتن بر اقدامات این بنگاه
 . (۹۳ادوارد سعید، نقش روشنفکر، ص). ندارند” افتخار ملی“یا ” مصلحت“دالیلی چون 

رمان اصیل 
 
زادی“طرح دو ا

 
م افعال و حکومت ها است، که مالک ارزیابی تما” عدالت“و ” ا

من »رکن اصلی موجودیت روشنفکر را نشان می دهد. او حتی خود را چنین توصیف می کند 
رمان ها برخالف تفکرات 

 
زادی و عدالت دارد. این ا

 
فردی هستم که سعی در ارتقاء انگیزه ا
رمان ها

 
  یفوکوی  ی هنوز وجود دارد. این ا

 
رمانها زنده جهانی اند و روشنفکر نیز با وجود این ا

شکارا بر مردم 
 
است و رسالتی درخور توجه دارد. او می گوید به این دلیل که حکومتها هنوز ا

حکومت می کنند، بی عدالتی های گسترده و ناگوار هنوز روا داشته می شود، همکاری 
ن ها را 

 
وای ا

 
ن ها از سوی قدرت هنوز می تواند ا

 
وردن ا

 
روشنفکران با قدرت و به خدمت درا

وش کند. از اینرو انحراف روشنفکران از حرفه اصلی خود، هنوز از مسائل اصلی به شمار خام
ید
 
زادی و عدالت همچنان �(۱۱همان، ص) . «می ا

 
رمان ا

 
 بنابراین در اندیشه ادوارد سعید، ا

به نحو جهانشمول وجود دارد. فوکو در تقسیم خود، روشنفکر را به دو قسم عام و خاص 
شنفکر خاص همان کارشناس است یعنی شخصی که در یک رشته یا یک تقسیم کرده است. رو 

حرفه خاص تخصص دارد و اهل عمل است نه ادعا. در مقابل، روشنفکر عام کسی است که 
اهل نظر و ادعاست. از نظر فوکو، در دنیای تخصصی امروز، چیزی بنام روشنفکر عام نداریم. 

میز مدعی است متخصص ادبیات 
 
یا فنون مهندسی را می شناسم اما شخصی با وی با لحنی طنزا

خصوصیات عجیب و غریب روشنفکر عام نمی شناسم. به عقیده وی، در دنیای امروز، حوزه 
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رمانی 
 
نقدر گسترش یافته است که روشنفکر عام با خصوصیات ا

 
گاهی ا

 
های فکری و دامنه ا

گونه خواهد خود نمی داند کجاست و باید چکار کند؟ و فردا چگونه خواهد بود؟ وچ
و قزلسفلی، قرن روشنفکران،  ۹۱همان، ص) .اندیشید؟ چرا که دائم مراقب زمان حال است

در این مضمون، فوکو متوجه معنای دوم روشنفکر، یعنی روشنفکر خاص یا همان  ( ۱۱۱ص
متخصص دانشی خاص است. در مقابل فوکو، ادوارد سعید نیز روشنفکران را به دو دسته 

ماتور. روشنفکران حرفه ای با خصوصیت اصلی تقسیم می کند؛ ی
 
کی حرفه ای و دیگری ا

ماتور با خصوصیاتی چون 
 
و یا در  ”در تبعید“همکاری با یک یا چند بنگاه قدرت از روشنفکر ا

ومؤلف زبانی که سعی می کند حقیقت را به قدرت بگوید متمایز می  ”حاشیه بودن“
کر اصلی نزد وی همان روشنفکر روشنف .(۹۱و۱۱ادوارد سعید، همان، صص) .شود

زادی را در نظر دارد؛ 
 
رمان های عدالت و ا

 
ماتوراست. این روشنفکر سخنگوی مردم است و ا

 
ا

ید. او 
 
گاهی“از این رو در استخدام هیچ قدرتی در نمی ا

 
را به توده ها هدیه  ”سخنوری “و ” ا

ن را اصالح می کند. کار اصلی او نخست 
 
تالش برای شکستن داده و وضع موجود را نقد و ا

قالب های ذهنی و مقوالت تقلیل پذیری است که محدود کننده تفکر و ارتباط های بشری 
ناسیونالیسم میهن پرستانه، تفکر جمعی، حس طبقاتی هستند. این قالب ها که شامل 

زادی و عدالت را تهدید می کند نژادی، جنسی
 
رمان های جهانشمول ا

 
همان، )  .و غیره است، ا

و در ثانی تالش می کند یک معیار جهانشمول و منحصر به فرد را حفظ کند.   (۱۱و۱۱صص
این بدین معنا است که برای فراتر رفتن از یقین های ساده ای که پیشینه، زبان و ملیت برای 

ورده اند و در بسیاری موارد مانع درک حقیقت دیگران می شوند، خطر را پذیرفته
 
به . ما فراهم ا

مده اند ولی عقیده ادوارد س
 
مریت در ا

 
عید گرچه در عصر حاضر اک ثر روشنفکران به خدمت ا

ماتور وجود دارند و می توانند وجدان بیدار تودة مظلوم باشند. بنابراین 
 
هنوز هم روشنفکران ا

او همچون جولین بندا مدعی است روشنفکر واقعی کسی است که در برابر قدرت حقیقت را 
او روشنفکران را از طبقة . سکین دردهای جهانی برنامه بدهدبگوید. روشنفکر باید برای ت

رزو دارد هیچ چیز، حتی عالیق دینی جلوی فهم حقیقت های 
 
ضعیف و بی نماینده دانسته و ا

روشنفکر انسانی است گیتی باور »جهان شمول را برای روشنفکر نگیرد. از اینرو مدعی است: 
مذهبی در قضاوت ها و کارهایش دخالت  که نباید اجازه داد باورهای ایدوئلوژیک و

 (۱۹همان، ص) .«کند

روشنفکر نباید یک قالب خاص بپذیرد، بلکه باید دائمًا جهانبینی خود را عوض کند و گرفتار   
گاهی بخشی به توده ها را پایان یافته 

 
جزم اندیشی نشود. در مقابل، فوکو با صراحت دوران ا

mailto:npaikar@live.com
http://www.shughnan.com/


 

 

npaikar@live.com                                                                              www.shughnan.com 

 

 

29 

گاهی“می داند. توده ها خود، هم 
 
باشند و از قدیم خواسته  ”سخنور “دارند وهم می توانند  ”ا

اند که سخنگوی خود باشند، ولی عوامل چندی مانع این مهم گردیده است. وی این عوامل را 
مریت“یا ” قدرت“

 
خوانده و نقش اصلی روشنفکر خاص را، نه نمایندگی تودة مردم، بلکه  ”ا

مریت ها“کشف این قبیل 
 
دیرینه شناسی “یا  ”تبارشناسی“وی  دانسته است. از اینرو ” ا

به عقیده فوکو، این قدرت تنها به حکومت محدود . را وظیفه روشنفکر دانسته است ”قدرت
موزش و پرورش، رادیو، تلویزیون، 

 
نمی شود بلکه در تمامی زمینه ها و شبکه ها ازقبیل ا

داب و رسوم و غیره گسترده شده و مانع حقیقی ابراز وجود تود
 
ه ها است. توده ها فرهنگ، ا

گاهی به مثابه دانش“
 
ورده  ”ا

 
را به دلیل گسترش معلومات و وسایل ارتباط جمعی به دست ا

گاهی به مثابة موضوع و درونمایه“اند ولی 
 
گاهی  ”ا

 
را هنوز به دست نیاورده اند زیرا این نوع ا

که محلی همچنان در کنترل قدرت ها است. با این مالحظه، کار روشنفکر، جهانی نیست بل
بدانیم، این رسالت در  است. بنابراین اگر رسالت روشنفکر در اندیشه مدرنیته را جهانی

فوکو جزمیت گرای  ی را با این نظر که اگر روشنفکر نظر اندیشه پست مدرن فوکو محلی است. 
رمان 

 
ن نظر به منبع قدرتی تبدیل می شود و مقابل ا

 
خاصی را به نحو ثابتی در نظر گیرد خود ا

وی ورود مردم به عرصه قدرت را بارزترین شکل مبارزه با  قرار می گیرد، رد کرده است. او
ورده است. بنابراین هیچ قدرتی حق ندارد بنام و به بهانه مردم بدون حضور 

 
مریت به حساب ا

 
ا

است یعنی او باید یک نظام تمام عیار  ”پیوندهای افقی“مردم کار کند. کار روشنفکر بنا نهادن 
روشنفکری  هد سعید ایدباید توجه داشت که ادوار . که ها و پایگاه های مردمی را بنا نهداز شب

زبان توانای  ی بیان بنا نهاده است. طبق این ایده،  ”ایده تجربی ساختار زبان“خود را بر 
یینه جهان است

 
و بدین طریق می توان به رسالت جهانشمولی روشنفکر  حقیقت را دارد. زبان ا

ن را بیان داشت. این در حالی است که فوکو ایدة دست یافت. م
 
ی توان حقیقت را کشف و ا

خود درباب روشنفکری را برمبنای اندیشه های فراساختارگرایانه بنا نهاده است. در اینجا زبان 
بازتاب دهنده جهان نیست بلکه سازندة جهان است. ما از طریق زبان جهان را توصیف نمی 

ازیم. بنابراین زبان امری جهان شمول نیست بلکه امری محلی است کنیم بلکه جهان را می س
ن از لحظه قبل متفاوت و جدا است

 
ادوارد سعید براین باور است که روشنفکر . که هر لحظه ا

یک هنرمند است. هنر او هنر تجسم است. این هنر شکل های متفاوت دارد. سخن گ فتن، 
ن و غیره از جلوه های این هنر است. نوشتن، تدریس کردن، جلوی تلویزیون ظاهر شد

سیب 
 
ن و بعد تعهد، خطر، جسارت و ا

 
حضوصیت مشترک این جلوه ها اول از همه فهم ا

ن ها است. به عقیده وی، روشنفکر با هنجارهای غالب و مستولی می جنگد چرا که 
 
پذیری ا

میزد تا مانع تجددخواهی و بررسی های جدید است. ازاینرو در حاشیه می ماند و با قدر 
 
ت نمی ا

mailto:npaikar@live.com
http://www.shughnan.com/


 

 

npaikar@live.com                                                                              www.shughnan.com 

 

 

30 

زادی و عدالت باشد. ادوارد سعید در رویکردی 
 
بتواند همیشه منتقد جریان های خالف ا

دیگر، روشنفکر خصوصی را از روشنفکر همگانی جدا کرده و هر دو را غیرممکن می داند. 
بگ فته وی، اینکه روشنفکری بگوید من فقط برای خودم یا فقط برای علم می نویسم و یا می 

و کاری به اجتماع ندارم، سخن باطلی روا داشته است. چرا که به محض نوشتن یا گ فتن گویم 
پای در اجتماع نهاده است. پس روشنفکر خصوصی نداریم. از سوی دیگر، اگر روشنفکری 
ادعا کند زندگی شخصی او، حب و بغض ها، پیشینه ها و تجارب شخصی اش در نظر و عقیده 

ثیر نگذاشته است او ن
ٔ
یز دروغ گ فته است. بنابراین روشنفکر همگانی هم نداریم. با این اش تا

کسی بدانیم که ارزش های جهانی را به جدای  ی شور بخت » ، اگر روشنفکر مدرن رامالحظات
ن ها 

 
ن ها زندگی می کند و تنها برخوردی ایدوئلوژیک با ا

 
در اندیشه خویش می جوید و با ا

ادوارد سعید در طبقه   . (۱۱و روشنفکران، ص دموکراسی -جهانبگلو، مدرنیته) «ندارد
روشنفکران مدرن قرار می گیرد ولی با این حال برخی او را بدلیل دیدگاهش درباب عدم اعتقاد 
به توانای  ی عقل و علم در نمایاندن مسیر حقیقت و عزت و سعادت، جزو روشنفکران پست 

ورده اند.
 
 مدرن به حساب ا

ثارش
 
مولف پركاري بود كه در زمينه هاي  -دوارد سعيد روشنفكرا : ادوارد سعيد در متن ا

بسياري نوشت و در ساحت هاي بسياري تاثير جهاني داشت. تاثير وي در حوزة انسان شناسي 
ثار و شخصيت سعيد و به ويژه ک تاب معروف او 

 
بسيار ” شرق شناسي“به دليل مجموعه ا

ثار ادوارد سعيد 
 
ادوارد  در بافتار زندگي وي مي پردازد.چشمگير بود. اين نوشتار به بررسي ا

تباري بود که پيش از مرگ رياست دانشکدة ادبيات تطبيقي   سعيد، امريکاي  ي فلسطيني 
دانشگاه کلمبيا را در نيويورک برعهده داشت. وي اديب، پژوهشگر، منتقد، روشنفکر و فعال 

بان  20) 2322نوامبر  2سياسي حامي فلسطين بود که در (2235مهر  2) 5002سپتامبر  52در 
 
ا

مد و در اياالت متحدة امريکا و بر اثر سرطان خون درگذشت در بيت (2221
 
. 2المقدس به دنيا ا

مد.  در بيت 2322سعيد نوامبر 
 
ن زمان تحت قيمومت انگلستان بود، به دنيا ا

 
المقدس، که ا

نگليکان به شمار مي
 
بازرگاني متمول  رفتند. پدر سعيد پدر و مادر وي مسيحي و جزو کليساي ا

ن کشور را به 
 
بود که به سبب خدمت در ارتش امريکا، در جنگ جهاني اول، شهروندي ا

ورده بود.
 
مد بود، و در حالي  المقدس در رفت وي تا دوازده سالگي بين قاهره و بيت دست ا

 
وا

کادمي سن ژرژ بيت 2311که در 
 
المقدس پذيرفته شده بود، به سبب تشکيل دولت اسرائيل  ا

غاز درگيري و تنش ها به همراه خانواده به قاهره مهاجرت کردند و سپس رهسپار امريکا و 
 
ا

نجا وي وارد دانشگاه پرينستون شد و در 2شدند
 
موفق به دريافت مدرک کارشناسي  2322. در ا
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ن دانشگاه شد.در همين سال، براي ادامة تحصيل وارد هاروارد شد و در 
 
مدرک  2390از ا

مدرک دک تراي خود را دريافت کرد. سعيد از يک سال قبل از  2391در کارشناسي ارشد و 
، در دانشگاه کلمبيا مشغول تدريس شد و پيش از 2392دريافت مدرک دک تري خود، يعني از 

ن دانشگاه را برعهده داشت
 
. سعيد 1مرگ سمت استادي زبان انگليسي و ادبيات تطبيقي ا

کند؛ "من با اسمي بريتانياي  ي و نام  ان ميگونه بي هويت چهل تکه و سّيال خود را اين
زاردهنده خانوادگي

 
اي در ساليان نخست زندگيم در فلسطين و بعدها در  اي عربي، به طور ا

موزي غيرعادي به شمار مي مصر، دانش
 
اي امريکاي  ي و با اين  رفتم. با نامي انگليسي و گذرنامه ا

اي من بود،  انگليسي زبان مدرسههمه بدون هويتي مشخص بودم. عربي زبان مادري من و 
نها زبان نخست من است"

 
 .2پيوندي غيرقابل تفکيک، که هرگز پ ي نبردم کدام يک از ا

نها عبارت اند از:  ادوارد سعيد قريب به بيست ک تاب به طبع رسانيد که مهم
 
ژوزف کنراد ترين ا

غازها: هدف و روش2399و داستان اتوبيوگرافي )
 
(، مسئلة 2313) اسيشن (، شرق 2312) (، ا

(، پس از واپسين 2332(، جهان متن و منتقد )2332(، پوشش خبري اسالم )2313فلسطين )
سمان )

 
(، 2332(، بسط موسيقياي  ي )2333گراي  ي، استعمارگراي  ي و ادبيات ) (، ملي2339ا
(، صلح و ناخرسندي هايش، گ فتارهاي  ي 2331) نقش روشنفکر (، 2332) فرهنگ و امپرياليسم 

يندهاي صلح خاورميانه )در باب ف
 
يند صلح   (،2333(، بي در کجا )2332لسطين و فرا

 
پايان فرا

ادوارد  (.5001گراي  ي و نقد دموکراتيک ) (، انسان5002(،فرويد و غيراروپاي  ي ها )5000)
سيا سخنراني کرده و به عنوان  سعيد در بيش از دويست دانشگاه در امريکا،

 
 اروپا، افريقا و ا

هاي ييل، هاروارد، جان هاپکينز، کيمبريج، تورنتو و کلوژ دوفرانس  دانشگاهاستاد مدعو در 
رفت.  عضو شوراي ملي فلسطين به شمار مي 2332تا  2331دعوت شده است. ميان سالهاي 

ن 
 
سعيد عضو افتخاري فرهنگستان هنر و علوم امريکا، عضو شوراي روابط خارجي ا

او پيش از مرگ رياست انجمن زبان هاي  فرهنگستان، عضو انجمن سلطنتي ادبيات بود.
مدرن را برعهده داشت و جوايز متعدد ادبي، سياسي و فرهنگي در سراسر جهان را دريافت 
نمود. وي جايزة ولک را از انجمن ادبيات تطبيقي امريکا، جايزة اسپينوزا را از هلند، جايزة 

فت نمود و نخستين امريکاي  ي بود النن را براي يک عمر دستاورد ادبي و جايزة کنکورد را دريا
ورد.

 
ثار و  هيچ شناسي ادوارد سعيد و نظرية شرق که جايزة سلطان اويس را به دست ا

 
کدام از ا

راي سعيد، به اندازة 
 
کادميک و حوزة عمومي « شناسي شرق »ا

 
مورد تحسين و توجه دنياي ا

رهاي نادرست، زيربناي اي از فرض ها و پندا دارد که مجموعه قرار نگرفته است. سعيد بيان مي
دهد و تعصب اروپامدارانة پايدار و  را تشکيل مي« شرق »نسبت به « غرب»نگرش 

اي عليه مردمان مسلمان عرب و ساير فرهنگها همواره وجود داشته است. در ک تاب  هوشمندانه
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کند که مطالعة تمدن اسالمي بر مبناي عقالنيت سياسي متکي  شناسي، سعيد تصريح مي شرق 
شناسي شکلي از نژادپرستي و ابزار استيالي  ودباوري بوده تا مطالعة عيني و شرق بر خ

)بمانند نهادي  گيرد مي  شناسي در رابطه با قدرت شکل امپرياليسم بوده است. شرق 
ناتومي و يا هر  )همچون زبانو يا قدرت فکري  مستعمراتي و يا سلطنتي(

 
شناسي تطبيقي يا ا

نو يا قدرت فرهنگي  سي جديد(هاي علوم سيا کدام از رشته
 
چه که  )بمانند تفکراتي در باب ا

ن عاجزند(. «ديگران»توانيم انجام دهيم و  مي« ما»
 
گيري از  سعيد با بهره از انجام و يا درک ا

هاي فوکو، رويکرد تبارشناسي و پيوند قدرت دانش، انتونيوگرامشي، هژموني و دريدا،  انديشه
پردازد. به باور سعيد،  مي «شرق »در باب  «غرب»نهاي معرفتي متافيزيک حضور، به نقد بنيا

گراي  ي بوده که غالبًا در  امپرياليسم و مستعمره «قدرت»مورد نياز براي  «دانش»شناسي  شرق 
ثار هنري، ادبي، سفرنامه

 
ثار شرق و بعدها   ها و تاريخ ا

 
نگاري ها بازتاب يافته است. در اين ا

و نيکي قرار دارد  «خير»غربي که در محور  «خود»شوند،  د ميبازنمو «ديگر»اسالم به مثابة 
هاي  شود.به عقيدة سعيد، نوشته جاي دارد، تعريف مي «شر»که در محور  «ديگر»در برابر 

کادميک شده که فرهنگ 
 
وردن نظمي ا

 
رنان، فلوبر، الرنس، لوئيس و ديگران باعث به وجود ا

ن 
 
نرا توليد کرده است.  «شرق »غرب از طريق ا

 
ها دريافت  چه از اين نوشته در نزد سعيد، ا

نه تنها درک و فهم اين نک ته است که چه چيزي اروپاي  ي نيست، بلکه کنترل و به »شود  مي
ن چيزي هست که متفاوت به نظر مي

 
وردن ا

 
ترين استدالل سعيد در  مهم «.رسد انحصار درا
ط مي توانند معرفت ايجاد نه فق»شناسانه  شرق « متون»شناسي خود اين است که  نظرية شرق 

به مرور زمان «. توانند خلق کنند کنند را نيز مي کنند، بلکه واقعيتي را که ظاهرًا توصيف مي
ن به همة معارف بعدي، در باب  چنين معرفت و واقعيتي، سّنتي را توليد مي

 
کند که پس از ا

ن شکل مي  شرق 
 
قدرت اقتصادي و چنان به ساختارهاي  دهد. به عالوه اين سّنت معرفتي ا

مال استعمارگران  خورد که بردة استعمار مي سياسي گره مي
 
شود؛ درواقع، سّنت مذبور داليل ا

کوشد تا هم نشان دهد که  شناسي مي را بيان کرد و در ادامه، استعمارگري را توجيه نمود. شرق 
سازي چونان  اروپا چگونه افسانة شرق و شرقيان را ابداع کرد و هم اينکه چگونه اين تصوير

 ابزاري براي سلطه و ايجاد انقياد، مورد استفادة استعمار قرار گرفت. در نهايت سعيد نتيجه
ثار غربي، شرق  مي

 
در برابر  «ديگر مؤنث»و « غيرعقالي  ي»ضعيف،  «به مثابة»گيرد که در ا

 شود. و مذکر بازنمود مي «عقالي  ي«  ،«قوي« »غرب  »

ک تاب پوشش خبري اسالم، که يکي از معروف ترين  : ادوارد سعيد و پوشش خبري اسالم
ن  رود، تحقيق جامعي است از داده هاي سعيد به شمار مي نوشتارها و نظريه

 
هاي  ي که در ا

کنندة واقعيت سياسي است. در  کننده و حتي تعيين زبان نه تنها توصيف کننده بلکه تعريف
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هاي همگاني امريکا و غربي،  نهپردازد که چگونه رسا اين رساله، سعيد به اين مسئله مي
دهند، و اينکه چگونه اين  بينانه از اسالم و مردم مسلمان به دست مي تصوري نادرست و کوته

تصوير سّدي در راه درک واقعي اسالم شده و اسالم به يک دشمن همگاني براي مردم امريکا 
اسالم را در   ةتبديل شده است. سعيد ردپاي عدم درک و داشتن اطالعات نادرست دربار 

هاي تحقيقاتي خود را از مؤسسات رسمي دريافت  يابد که بودجه شناساني مي هاي شرق  نوشته
ن اشاره مي مي

 
کند، ابزاري شدن همة دانش تاريخي  کنند. نک تة ديگري که سعيد به اهميت ا

 است.

در ارتودوکسي از اسالم که ما در غرب  ،اب اين بوده که پوشش رسمي"تز من در اين ک ت
ن مواجه مي

 
کادميها، حکومت و وسايل ارتباط جمعي با ا

 
شويم، همه باهم ارتباط و پيوند  ا

تر  کننده پوشش و يا تفسير ديگري در مغرب زمين رواج داشته و متقاعد« هر»داشته و بيش از 
مده است. موقعيت اين پوشش را بيشتر بايد مرهون و مستند به نفوذ سياسي افراد و 

 
به نظر ا
وردهمؤسسا

 
ن را به وجود ا

 
ن همچنين استدالل  تي که ا

 
اند دانست تا ضرورتًا حقيقت يا دقت ا

ام که اين پوشش فقط به صورتي بسيار سطحي و گذرا در خدمت اهداف شناخت واقعي  کرده
از خود اسالم بوده است. نتيجة حاصله، پيروزي نه فقط دانش و معرفت خاصي از اسالم و 

ن 
 
بوده است که در هر صورت، در مقابل انواع پرسشهاي  ي که از ناحية بلکه تفسير خاصي از ا

شوند چندان هم بالمعارض و  اذهان جستجوگر غيرمتعارف [غير ارتودوکس] مطرح مي
ادوارد سعيد، پوشش خبري اسالم در غرب، ترجمة عبدالرحيم  نفوذناپذير باقي نمانده است".

در   .11. همان، عضدانلو، 21. // 533ص  ،2213گواهي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 
هاي مدرن مغرب  دهد که چگونه رسانه رسالة پوشش خبري اسالم، سعيد به خوبي نشان مي

نها تالش مي
 
کنند تا درک مردم مغرب زمين را نسبت به اسالم و شرق  زمين و کارشناسان ا

ورند.
 
 کنترل کرده و به انحصار خود درا

ترين دغدغه و  ترين و بنيادي توان مهم مسئلة فلسطين را مي:  نادوارد سعيد و مسئلة فلسطي
عضو مستقل شوراي ملي فلسطين بود  2332تا  2311دلمشغولي ادوارد سعيد دانست. وي از 

ن شورا خارج شد. به قول رابرت فيسک، سعيد صداي  که در اعتراض به موافقت
 
نامة اسلو از ا

ر تلويزيون، راديو و در مقاالتي که در مجالت و سياسي قدرتمند فلسطين بود. صداي سعيد د
نظر در مورد  نگارد، پادزهري )و برخي مواقع تنها پادزهر( براي اتفاق نشريات ادواري مي

پردازد،  حماقتي فراهم ساخته است که عمومًا در هر رسانة مهمي که به بحث فلسطين مي
ها زدوده  ه عنوان تروريست از رسانهشيوع دارد. در همان حال که تصوير فراگير فلسطيني ها ب
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اي قوي  نشده است و در همان حال که هنوز ايدة فلسطين، به صورت جهاني خرابکارند، ايده
است، سعيد بدون ترديد بيش از هر فرد ديگري تالش کرده تا ايدة انسانيت اساسي مردم 

دوازده سالگي که مجبور ادوارد سعيد، از  فلسطين را در اذهان عموم امريکاي  ي ها تثبيت کند.
وارگي را اين ترين دغدغة ذهني خود مي به جالي وطن شد، فلسطين را مهم

 
گونه  داند. وي ا

نجا برگشت، حمايت »کند؛  توصيف مي
 
فالکت نداشتن وطن يا نداشتن مکاني که بشود به ا

و نشدن از سوي قدرت يا نهادهاي ملي، و اينکه گذشته ديگر چيزي نيست جز ندامتي تلخ 
هاي روزانه به  ها و به صف ايستاده نوميدوار، و زمان حال چيزي نيست جز تالشها و دلهره

ثاري که در «. اميد يافتن کار، و چيزي در ميانه نيست، جز فقر و گرسنگي و تحقير
 
سعيد ا

مد، حس و 
 
باب فلسطين خلق نموده، عالوه بر تحليل هاي جامع و دقيق و تفسيرهاي روزا

حتي امروز هم پذيرفتن اين واقعيت برايم سخت است »ک به فلسطين دارد.حالتي نوستالژي
مده که همان محله

 
ن به دنيا ا

 
ن زندگي کرده اي که در ا

 
ن راحت بوده ام، در ا

 
ام، از  ام، در ا

لماني و امريکاي  ي گرفته باشند، مهاجراني 
 
دست رفته باشد، و جاي ما را مهاجران لهستاني، ا

نکه جاي  ي براي زندگي  د و به نماد حکومت خود تبديل ساختند بيکه اورشليم را فتح کردن
 
ا

 ( .219همان، ص  ) «.15خود فلسطينيان گذاشته باشند

مل است. در بخش 
ٔ
کارنامة ادوارد سعيد در باب فلسطين در دو بخش نظري و عملي قابل تا

شناسي و پوشش خبري اسالم در غرب تحليل  نظري، وي فلسطين را در چهارچوب شرق 
اي است از تالش و مبارزه بين ساکنان بومي عرب و  تاريخچه« مسئلة فلسطين»کند. ک تاب  مي

کشوري  صهيونيستي )و بعدها کشور اسرائيل(،عمدتًا مسلمان سرزمين فلسطين، با حرکت 
 اصلي

ٔ
اش مغرب زمين بوده و شيوة درگير شدنش با حقايق و واقعيات  که زادگاه و منشا

اي  مدتًا به سبک غربي است. مطالعة ما دربارة فلسطين، به گونهفلسطين، نيز ع «شرقي»
ن چيزي که در سطح زيرين ديدگاه  شناسي، کوشش مي تر از شرق  صريح

 
کند تا به شرح و بيان ا

غرب نسبت به شرق قرار داشته    در اين مورد، تالش و مبارزة ملي فلسطينيان براي کسب 
عملي وي به دنبال تحقق ايدة دو دولت، دو  اما در عرصة حق سرنوشت خويش بپردازد.

اي  دولت مستقل فلسطيني و اسرائيلي، بوده است. سعيد بر نقش اعترافات توده
ميز عليه اقدامات صهيونيست ها و نيز ايجاد نهادهاي مدني چون بيمارستان ها،  غيرخشونت
 
ا

کيد مي کلنيک ها، دانشگاه
ٔ
رماني سعيد  ها، و مدارس تا

 
يا اسپانياي  «لساند»کند. مدل ا

زادانه زندگي مي
 
نجا يهوديان، مسيحيان و مسلمانان ا

 
کردند. سعيد در  مسلمانان است که در ا

"ابتکار ملي فلسطين يا همراه با حيدر عبدالشافي، ابراهيم دکاک و مصطفي برقوتي،  5002
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گراي  را که تالش براي ايجاد راه سومي در سياست فلسطين و بديل اصالح الموبادر"
سيس نمود.

ٔ
 دموکراتيک براي فتح و حماس بود را تا

ن : ادوارد سعيد و روشنفکري 
 
هاي خود، و به عنوان يک روشنفکر،  چه سعيد در اک ثر نوشته ا

نها دارد، افسانه
 
هاي  ي است که در قالب مفاهيم ژوئپوليتيک يا خطوط  سعيد در ستيز با ا
رياي  ي ها، و  «نژادهاي تحت انقياد»جداکننده مانند 

 
متجلي  «غرب»و « شرق »تر  مهم  از همها

اي و سخنوري  پردازيهاي افسانه گونه خيال اين»شوند. به عقيدة سعيد  شده و هنوز هم مي
ورده

 
ن با  هاي  ي که براي سرزنش ديگران پديد ا

 
اند، دروغي بيش نيستند؛ فرهنگ ها بيش از ا

ن به هم پيوند خو 
 
ميختند، و مضامين و تاريخشان بيش از ا

 
اند که بتوان  رده و وابستههم درا

نها را با يک عمل جراحي به صورت گروه
 
 هاي مخالف بزرگ و بيشتر ايدوئلوژيک، مانند شرق  ا

ادوارد سعيد، نقش روشنفکر، ترجمة حميد عضدانلو، تهران، ني، ) ." و غرب از هم جدا کرد
ييد سعيد فردي است که نه مي"  .  (.2230

ٔ
بيني کرد و  راحتي پيش توان او را به روشنفکر مورد تا

گراي  ي تغييرناپذير تبديل کرد. به  مشي حزبي، و يا جزم توان او را به يک شعار، خط نه مي
هاي اصلي نقش روشنفکري است. در نزد وي،  عقيدة سعيد، جهان شمولي يکي از مايه

تي، پرستانه، تفکر جمعي و حس طبقا روشنفکر بايد فردي باشد که امتياز ناسيوناليسم ميهن
ماتور باشد. اين بدان  نژادي يا جنسي را به زير سؤال بکشد.

 
سعيد معتقد است روشنفکر بايد ا

مين 
ٔ
ن را عاطفه و غمخواري تا

 
معناست که عمل روشنفکري بايد عملي باشد که نيروي محرک ا

ماتور کسي است  رشته فکرانة تک کند، و نه سودجوي  ي و خودخواهي کوته مي
 
کاري، روشنفکر ا

ر دارد براي عضو انديشمند و دلسوز بودن يک جامعه، موظف است مسائل اخالقي را که باو 
ن است، مطرح کند. در  اي ترين و حرفه حتي در قالب تکنيکي

 
ترين عملي که کشورش درگير ا

ماتور، مي نزد سعيد، روح روشنفکر، به عنوان
 
اي محضي که  تواند در يکنواختي حرفه يک ا

ن هستي بيش
 
ن را به چيزي زندهتر ما درگير ا

 
 "تر تغيير دهد تر و بنيادي م، دخالت کند و ا

ثيرات فراواني بر حوزه (.229همان، )
ٔ
ثار سعيد تا

 
را و ا

 
شناسي،  هاي تاريخ، انسان ا

ثير براي ساليان  شناسي، علوم سياسي، ادبيات و فلسفه داشته که بي جامعه
ٔ
شک اين تا

ثار پ
 
شناسي،  رشمار وي هيچ کدام به اندازة شرق درازپايدار خواهد ماند. شايد در ميان ا

ميز و پرنفوذ نبوده باشد و همين نظريه امروز نيز کماکان اين وضعيت را حفظ نموده  مجادله
 
ا
 است.
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