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  شناسي در ايران مدرن نگاهي به خودشرق
  زاده جمال سيدمحمدعلي اثر ايرانيان ما خلقيات ي كتاببررس

  *محمدرضا جوادي يگانه

  **آرمين امير

  چكيده
 يمعاصـر فارسـ   يداستان اتيادب ياصل گذار  انيبن سه از يكي زاده  جمال يدمحمدعليس
نـام   بـه است  يكتاب ونيمدرا  خوداز شهرت  يبخش يوحال،  نيبا ا. رود يم شمار به

 زاده  جمـال  ،كتاب نيدر ا 1.است دهيرس چاپ به 1345در سال  كه انيرانيا ما اتيخلق
 العلل  علت و يترق مانع كه يدرد ؛است رانيا ةجامع درد شناخت يپ در بيطب ةمثاب به

مـا   اتيـ خلق دراسـت   يفسـاد  يماريهمان عامل ب ايدرد . ما بوده است يماندگ  عقب
 ؛ميكنـ   ينمـ  رفت شيپ اتمانيروح و اتيخلق يبرخ سبببه  ماكه  يمعن نيبد ان؛يرانيا

 .است انميخوخلق و  رييو سعادت تغ يقدم در راه ترق نياول نيبنابرا
 شـدت  بـه  يو گـاه  ي     ً        غالبـا  منفـ   ياتيـ كه خلق دهد  يم اجازه زاده  جمال به زيچ چه

ادوارد . نقـل كنـد   گرانياز قول د اينسبت دهد  انيرانيبه ا پروا  يب نيچن را ركنندهيتحق
ـ ا بـر  ديسع. نامد  يم »كردن   يخودشرق« اي »يشناس  خودشرق« راامر  نيا ديسع  بـاور  ني

 گـر   تسـهيل  و سـاز   ينـه زم يبلكه گفتمـان  ي،علم اي رشتهفقط  نه يشناس  شرق كه است
 يخودشرق اي يشناس  خودشرق. شرق استمفهوم  يجادكنندةا چنين هم و شرق استعمار
 ن،يبنـابرا . يشناس  شرق ةپروژ در يشرق شمندانياند يكار عبارت است از هم زين كردن

 و يشناسـ   شـرق  يها  با مشخصه انيرانيا ما اتيخلقمقاله محك زدن كتاب  نيهدف ا
  .است يشناس  خودشرق
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  .كردن   يخودشرق ،يشناس  خودشرق ،يشناس  شرق ،يمنش مل ات،يخلق :ها دواژهيكل
  

 مقدمه. 1

گويند و چه   فهمم چه مي  خورم كه هيچ نمي  را مي صاحبي  بي و شعور  يمردم ب ينا غصة... «
انگيـز بـا مردمـي      در اين محيط حيرت. اند  شان چيست و چرا زندهبجويند و حرف حسا  مي
زاده هم بندند و از شمال تا جنوب و از مغـرب    ام كه حتي به روغن امام  كار پيدا كرده  و  سر

تا به مشرق هر كالهي براي برداشتن و هر جيبي براي بريدن و هر پولي براي خوردن است 
است ها، و جمالت ديگري از اين دست، جمالتي  اين). 153- 152: 1345، زاده  جمال( 2»...

از ديگر تأليفات خود شـاهد مثـال    خلقيات ما ايرانياندر ) ش 1376- 1274(زاده   كه جمال
شـود كـه     زاده دربارة خلقيات ايرانيان هنگامي بازنموده مـي   اهميت قضاوت جمال. آورد  مي

گـذار اصـلي ادبيـات داسـتاني       بدانيم او را به همراه صادق هدايت و بزرگ علوي سه بنيان
  .دانند  سي ميمعاصر فار
ادبيـات، داسـتان،     تـاريخ  ،هـاي تـاريخ    در حوزه اعتنا قابلافزون بر پنجاه اثر  زاده  جمال

از نخسـتين و در عـين حـال     خلقيات ما ايرانيـان كتاب . سياسي و اجتماعي، و ترجمه دارد
آثار دربارة رفتارها و خصايل ايرانيان است كه يـك ايرانـي    نيتر شده خواندهترين و   محبوب

شـناختي دربـارة     هاي اجتماعي و روان  هاي دانستني  خصوص از جنبه  و به استنوشته آن را 
  .ها به همين كتاب است  اشارات انديشمندان اين حوزه ينتر بيش خلقيات مردم ايران

ماندگي ايران از قافلة تمدن اشاره   به عقبابتدا در گونه است كه  بدينكتاب اين  ساختار
علت فساد،  بررسيسپس در  د؛گرد  شود و فساد به عنوان مانع سعادت و ترقي معرفي مي  مي

پس از برشمردن برخي صفات  در ادامه،. شود  العلل تشخيص داده مي  خلقيات ايرانيان علت
ها از   حل برخورد با توصيف خارجي  ههاي اخالقي ما با ديگران، را  پسنديدة ايرانيان و تفاوت

خلقيـات مـا ايرانيـان از     انتها نيز در. شود  جو ميو خلقيات نكوهيدة ايرانيان در تعقل جست
  .شود  زبان بيگانه و خودي نقل مي

ماندگي، فسـاد، خلقيـات     امل عقبش ،مجموعه مضاميني كه در بند گذشته به كار برديم
خصوص شناخت   ها، و به  و نكوهيده، توصيفات ما و آنمردم يك سرزمين، صفات پسنديده 

ادوارد سعيد  شناسي  شرقاذهان آشنا به ادبيات پسااستعماري را به ياد  ،خود از طريق ديگري
به همراه داشت و از را ها   موجي از تحسين 1970چاپ اين كتاب در انتهاي دهة . اندازد  مي

مربوط به استعمار، جوامـع  گوناگون هاي   ر حوزهمطالعات بسياري د منشأآن تاريخ تا كنون 
ايـن   شناسـي   شـرق استدالل سعيد در نتايج خالصة . و امپرياليسم شده است ،پسااستعماري
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دانـش مطالعـه دربـارة مـردم      كـه آن را  ،شناسـي   است كه تعبير آكادميك از اصطالح شـرق 
 شناسـي   شـرق « ،از نظـر او . يافتـه از آن اسـت    شـدت تقليـل   معنايي بـه  داند، مي زمين  مشرق

از طريق آن قادر  پس از قرن هجدهماي است كه فرهنگ اروپايي   يافته              ً       ديسيپلين كامال  انتظام
شناختي، نظـامي، ايـدئولوژيك، علمـي، و      از نظر سياسي، جامعه شرقبه اداره و حتي ايجاد 

  ).17: 1389 يد،سع(» گرديدحتي تخيلي 
به نام ) از اواخر قرن هجدهم تا زمانة حاضر(شناسي نوين   چه در شرق  از نظر سعيد، آن

شود ارتباط چنداني با شرق واقعي نـدارد؛ بلكـه حاصـل ايجـاد تمـايز بـا         شرق مطالعه مي
هـا و تصـوراتي اسـت كـه بـا منـافع اسـتعماري و               ِ                          ديگري  غيرغربي و بر اساس خواسـت 

يشه است كـه هويـت انسـان    منظور از اروپامحوري اين اند. اروپامحوري گره خورده است
. تـري قـرار دارد    هاي غيراروپايي در سطح متعـالي   اروپايي در مقايسه با تمام افراد و فرهنگ

گونـه كـه     هـاي غيراروپـايي را آن    جغرافيـا و فرهنـگ  تـا  دهد   به اروپا اجازه مي اين انديشه
  .استعمار كند ها را رفت رساندن آن به پيش ةبه بهان خواهد تعريف كند و  مي

كه بـه   پردازيم ميهايي   آنبه جا  هاي سعيد، در اين  ها و استدالل  از ميان طيف متنوع مثال
بعـد از پايـان قـرن    «به بيان سـعيد،  . كند  ها ربط پيدا مي  موضوع خلقيات و روحيات شرقي

بـر  زمين   و در زير چتر سلطه و برتري مغرب شرقعنوان كلي دانش دربارة  تحت هجدهم،
تجديـد   ؛هـا   نمايش در موزه ؛ها  كه براي مطالعه در آكادمي كرداي ظهور   پيچيده    ِشرق  ،شرق

شناســي،   شناســي، زيســت  عرضــة نظــري در تزهــاي بــوم ؛ســاختار در ادارات مســتعمراتي
نشـان دادن مـوارد تحقـق     و ؛شناسي، نژادشناسي، و تاريخي پيرامـون انسـان و جهـان     زبان
يا دينـي   3و سيرت ملي و اجتماعي توسعه، انقالب، شخصيت فرهنگي هاي اقتصادي  نظريه

  ).23: همان(» افراد بسيار مناسب بود
بيش از سه قرن پر است طي شناسي در   توان ديد كه ادبيات غني شرق  ترتيب مي   بدين

افتـاده و  (منطـق، محـروم     بي«به طوري كه انسان شرقي  ،زمين  از توصيفاتي از مردم مشرق
در مقابـل، فـرد اروپـايي انسـاني منطقـي،      . و موجـودي متفـاوت بـود   بچـه  ، مثل )ويران

ها و مقابـل غربـي     البته خصايل شرقي ).77: همان(» بافضيلت، پخته، و طبيعي و نرمال بود
دار  مو نويسـندگان نـا   ،شناسان متعدد، سياحان  سعيد از آثار شرق شناسي  شرقها، كه در   آن

بـه ذكـر   جـا   ما در ايندهد كه   اروپايي شاهد آورده شده، فهرست بلندبااليي را تشكيل مي
  .چند مورد بسنده كرديم

 ،هـا   غيرشـرقي  در واقع ،شناسان  شرقنظرهاي  ها مربوط به اظهار  قول   جا همة نقل تا اين
اسـت كـه    شناسـي   شـرق در واقع، فقط در انتهاي . ها بود  دربارة روحيات و خلقيات شرقي
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بلكـه   ،فني غـرب برتري تنها   نهها نيز خود با گذشت زمان   كند برخي شرقي  سعيد اشاره مي
هـا بـه توليـد      صـدا بـا آن    اند و خود نيز هـم   ها را باور كرده  برتري اخالقي و حتي نژادي آن

هـا و    كـه در چهـره  گفتـيم    اگر تا كنـون مـي  «بنابراين،  4.اند  شناسانه روي آورده  ادبيات شرق
فكري وجود دارد،  و سكوت عقالني و روشن نكردن شناسي نوعي مخالفت  هاي شرق  نظريه

اكنون بايد اضافه كنيم كه تجديد استحكام اين مطلب را در مبادالت اقتصـادي، سياسـي، و   
 5    ِ  كـردن     شرق جديد خود در امر خودشـرقي  توان گفت كه اختصار مي به .بينيم  اجتماعي مي

اما  ؛جاست       ً     دقيقا  همين نيززاده   ما به جمال توجه سبب ).580: همان( »داردويش مشاركت خ
هاي   شناسي در ديگر فرهنگ  كردن و خودشرق  از خودشرقي هايي نمونه ،آنتوضيح پيش از 

  .تر شود  تا مطلب شفاف آوريم ميرا غيراروپايي 
  

  شناسي  هايي از خودشرق  مثال .2
  ژاپن 1.2

بـا   ،مثـل دنيـاي اسـالم    نيـز،  گفتمـان غربـي ژاپـن را   ) Nishihara, 2005(هارا   نيشياز نظر 
بازنمـايي  . كرده اسـت   بندي مي  و قساوت صورت ،انديشي  هايي چون استبداد، خام  مشخصه
سـنت خودكشـي   . جويان سامورايي نيز در امتداد همـين تصـوير خلـق شـده اسـت      جنگ

 8هـاي وحشـيانة    در خالل جنگ جهاني دوم ويژگـي  7و حتي حمالت كاميكازه 6هاراكيري
حتي اثر آكـادميكي  . شمشيرهاي ژاپني نماد كليدي خشونت بودند. ها تفسير شده بود  ژاپني
هارا بر اين بـاور اسـت كـه      نيشي. هاست يداور شيپماالمال از  9گل داوودي و شمشيرمثل 

انـد، گـويي ايشـان از تصـوير       دههـا سـهمي ادا كـر     فكران ژاپني نيز در اين بازنمـايي  روشن
بـراي   10؛نـد ا هكاري كـرد  و در انتشار جهاني آن هم هبودساختة يك سامورايي خرسند   غرب
براي اعالم عظمت اخـالق سـنتي   ) 1900( ژاپن روح دو،يبوشاينيازو نيتوبه نويسندة  نمونه،
           11   ديگر پاي گ يشا اي نمونهدر هارا   نيشي. شود  ها به همين تصوير سامورايي متمسك مي  ژاپني

مـردان غربـي   . به ژاپـن  نيتساحراني و   شهوت ةشد ليتحمنماد كليشة  ؛آورد  را به ميان مي
          ً        گ يشـا مكـررا  در   . سـازند  مـي به تمتع فراوان از لذايذ جنسي مرتبط  راشرق، از جمله ژاپن، 

                     ير جنسي از گ يشا بـه گيري كه تصو  با اين حال، اين نتيجه ؛شود  ادبيات و هنر غربي ديده مي
. زده و نامناسـب اسـت    شـتاب نيز شناسي غربي تحميل شده   جانبه از طرف شرق  يكشكل 
                                                                                       ها هم از گفتمان گ يشا استفاده كردند، اما در ژاپن بـراي مقبـول افتـادن گ يشـا تصـوير        ژاپني

  .                                            جنسي آن تلطيف شد و گ يشا نماد زيبايي ژاپني شد
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  چين 2.2
چــين در هتلــي  يهمايشــي در شــهر كــايلي در ايالــت گــويژو در) Schein, 1997( ني ــش   
هاي محلي متفـاوت پوشـيده و بـا      كه همه لباس بود تأسيس دختراني روستايي را ديده تازه

تحليـل غالـب از مشـاهدات    . كردنـد   گـران را سـرگرم مـي    رقص و آواز و پذيرايي گردش
هـا و بـرآوردن حـوائج      عالقـة غربـي   هاي سنتي به عنوان نقطـة   استفاده از مؤلفه ينيچن نيا

                  ش ين نكتة ديگري را اما  ؛است تر بيشگران غربي  ها به منظور جلب گردش  شناسانة آن  شرق
بـراي خرسـند سـاختن و     فقـط  نـه هاي سنتي   استفادة ابزاري از اين مؤلفه: كند  نيز اضافه مي
بـا  ) cosmopolitan(وطـن    هـاي جهـان    چنين براي جلب نظر چيني ها، بلكه هم  جذب غربي

     ِ   شناسـي                                           هاي رنگارنگ است؛ چيزي كه ش ين آن را شرق  هاي اقليت در لباس  نمايش فرهنگ
  .خواند  مي) internal orientalism(داخلي 

هـارا،    هاي تاريخ چين، به طريقي مشـابه نيشـي    با رجوع به مثال) Dirlik, 1996(ديرليك 
آغاز در فرايند ساختن شـرق مشـاركت داشـتند و بنـابراين،     ها از   كند كه آسيايي  استدالل مي

شناسي محصول   به نظر ديرليك، شرق. شناسي را بايد مشكل مدرنيتة آسيايي نيز دانست  شرق
هاي   ديرليك در اين مقاله يكي از ايده. و آسيايي است مريكاييا  ـ   ان اروپاييفكر روشنحلقة 

 ـ شناسي در روابط قدرت بين اروپا  ديرليك، هرچند شرقاز نظر . كشد  سعيد را به چالش مي
 ـ  مندان اروپايي شناسي نه فقط متعلق به قدرت  استفاده از شرق ،و آسيا بسيار نمود دارد امريكا 
ديرليـك در پشـتيباني از ايـن    . ان شرقي هم بوده استمند قدرتيي، بلكه ابزاري براي امريكا 

قـدرتي،                 ّ    كند كه نه تجل ي بي  ران و رهبران سياسي اشاره ميفك كردن روشن   ايده به خودشرقي
   ً                               مثال  جنبش احياي مكتب كنفوسـيوس در   ؛ هاست  آن ةشد كسب           ً    ّ            بلكه اتفاقا  تجل ي قدرت تازه 

در ) Asianism(گرايي   حوزة تمدني چين يا تالش ماهاتير محمد براي برجسته كردن آسيايي
شناسي نيست، بلكه نحوة استفاده                   ديگر فقط خود  شرق مسئلهبنابراين، به نوعي، . برابر غرب

  12.استمتفاوت هاي اجتماعي و سياسي   از آن در زمينه
هـا در جامعـة     ييامريكـا   ــ   جا كه چينـي  كند از آن  استدالل مي)  )Ma, 1993     م ي ما   شنگ

چين بـه  ها و فرهنگ   كردن چيني   شرقيا موقعيت فرودست دارند، اين فرودستي را ب امريكا
بنـابراين  . فرودست نيستند امريكاكنند تا به نوعي القا كنند كه خودشان در   ها فرافكني مي  آن

يي متون زيادي هست كه چـين، مهـاجران چينـي بـه     امريكا  ـ  هاي چيني  در گفتمان دورگه
كه  كند و اين يعني جدايي فرد از قوميت خود  را شرقي مي امريكاهاي متولد   ، و چينيامريكا
  .كند  ما آن را نوعي تنفر از خود محسوب مي   م ي  شنگ
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  ايران 3.2
كنـد    پس از بررسي تحليلي ورود عكاسي به ايران استدالل مي) Behdad, 2001(علي بهداد 

نخسـتين   آثـار عكاسـان خـارجي و چـه     آثـار از ايران، چه  شده گرفتههاي   كه اولين عكس
هـاي    بخـش تصويرسـازي    انـد، قـوام    ش بـوده يـان عكاسان ايراني كه در واقـع شـاه و دربار  

 ،نظمـي   بـي  ةدهنـد  نشانهايي كه از اجتماعات مردم گرفته شده   عكس. اند  شناسانه بوده  شرق
شـوكت گذشـته و    ةدهنـد  نشـان هاي بناهاي تاريخي   ماندگي است، عكس  و عقب ،آشفتگي

هاي   ده بسيار شبيه به نقاشيهايي كه از زنان و حرم شاه گرفته ش  ويراني حال است، و عكس
  .زمين است  شناس از زنان مشرق  اروتيك نقاشان شرق

هاي خاطرات زنان ايرانـي    كند كه ازدياد كتاب  اشاره مي) Rastegar, 2006(ميترا رستگار 
به قول دولـت جـورج   (محور شرارت  مثابةبر ايران به  امريكابا تمركز  ييكايامر  ـ  ايرانيو 

طور اقـدامات نظـامي در افغانسـتان و عـراق بـه بهانـة آزاد كـردن مـردم از           و همين) بوش
خوانـدن  ترين اين خاطرات كتـاب    موفق. استمصادف شده  هاي اسالمي يا اقتدارگرا  رژيم

يعنـي   ،2003 سكه در اواخر مـار ) Nafisi, 2003(است  13به قلم آذر نفيسي لوليتا در تهران
هـاي غربـي     يي و ديگر رسانهامريكاهاي   رسانه. منتشر شد ،به عراق امريكازمان با حملة   هم

هـاي    گرايانه از زندگي خصوصي زنان ايراني در بافتار سركوب  تصويري انسانرا اين كتاب 
تجربـة نفيسـي از تـدريس ادبيـات غربـي در ايـران       . دنـد روزمرة جمهوري اسـالمي خوان 

گونه مشاغل به زنان ايرانـي    اين»      ِجهاني «هاي   شارز چگونهطور فهم شد كه   پساانقالبي اين
  .سازد  را ميسر مي» آزادانه«هاي   دهد و امكان روايت  فرصت تجربة لحظاتي از آزادي را مي

رستگار پذيرش مثبت و غيرمنتقدانة اين كتـاب در غـرب را در قالـب تكـرار سـنت      
                 ً         چـه نفيسـي فهـم كـامال      اگر«: گويـد   كنـد و مـي    نويسنده فهـم مـي  از طريق شناسي   شرق
شناسـانة مسـلط را               ً           اما نهايتا  دوقطبي شرق ،گيرد  پارچه از ايران مدرن را به چالش مي يك

و  ،                   ِ                       و پويا در مقابـل شـرق  سـاكن، غيرعقالنـي     ،   ِ            غرب  مدرن، عقالني ـ  كشد  به تصوير مي
دولتـي  قربانيان خشـونت  صورت از نظر رستگار، بازنمايي نفيسي از زنان به  .»ضدمدرن

پارچه و غيرمتمدن  در ايران همانا عامل اصلي تحكيم اين دوقطبي است؛ تقابل دولت يك
جوهـاي   دهد و دانـش   هاي غربي تشخيص مي  ايران با اخالق دموكراتيكي كه او در رمان

  .كنند ميدخترش هم آن را تحسين 
ن معاصر ايران در نويسا  ترين داستان  يكي از بزرگ گاه جايپرسش اصلي اين مقاله تعيين 

خلقيـات مـا   سـنجيدن كتـاب    گاه جايشيوة ما براي تعيين اين . شناسانه است  ادبيات شرق
قبـل از آن  اما  ؛كرده استان بيشناسي   با محك معيارهايي است كه سعيد براي شرق ايرانيان
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آيـا  : تحقيق منوط بـه آن اسـت   اين )validity(بايد به يك پرسش مهم بپردازيم كه صحت 
تواند معياري براي   زاده مي  پرداختن به يك كتاب از ميان بيش از چهل اثر تأليفي جمالفقط 

                                    ً                                زاده، و نه فقط آن كتاب، باشد؟ طبيعتا  در شـرايط عـادي پاسـخ ايـن       قضاوت دربارة جمال
  .مثبت استبه دو دليل پاسخ جا  ما در اين از نظرسؤال مثبت نيست، اما 
      ّـ                 مـنش مل ي پرداختـه و      ةمسـئل                        ً      اده در اين كتاب مستقيما  بـه  ز  كه جمال دليل نخست اين

تـوان بـراي گروهـي پرجمعيـت و       رود كه مي  مي به شمارداران اين نظريه  بنابراين از طرف
 يطـ ساني قائل شد؛ آن هـم خلقيـاتي كـه در     بسيار متنوع از مردم روحيات و خلقيات يك

كـه   ايـن  دوم ليـ دل. است يشناس  شرق اتيخصوصاز دو   اند و اين هر  تاريخ استمرار داشته
هـا در حـق     چه بعضي از خودماني  اي از آن  پاره«عنوان  بازاده در بخشي از اين كتاب   جمال
در آثار انديشمندان ايراني پرداختـه   ذكرشدهبه بررسي خلقيات ايراني » اند  شان گفتهنوطنا هم

چـون   نقل كرده است، كه هـم  را نيز از ديگر آثار خود هايي نمونهو در خالل اين صفحات 
رسد   ها، به نظر مي  اين استدالل بر بنا. ندا شناسانه  مقاله همگي شرقذكرشده در ابتداي ة نمون

اسـت،   1344زاده تا سال   فضاي فكري جمال ةدهند نشانحداقل  خلقيات ما ايرانيانبررسي 
  .هفتاد سال داشته است سالي كه مقدمة كتاب را در ژنو سوئيس نوشته و در آن هنگام

  
  شناسي از ديدگاه سعيد  هاي گفتمان شرق  مؤلفه .3

  تمايزي هميشه به نفع غرب 1.3
هـاي هـر اسـتدالل      ها، اروپايي متمدن و غيراروپـايي نامتمـدن، از سـتون     تمايز بين ما و آن

دانش خود  تا دهد  همين تمايز اروپامحورانه است كه به غرب اجازه مي. شناسانه است  شرق
  .قلمداد كند ،و چه بسا تنها دانش صحيح ،صحيح ياز شرق را دانش

شناسانه بـه خلقيـات     اين دو اصطالح پاي ثابت رويكردهاي خودشرق :بيماري و فساد
كننـد كـه     هاي خلقيات نقش پزشكاني را ايفا مـي   نويسندگان كتاب .ندا و نژادي ،ملي، قومي

بر عهدة خود  را در واقع درمان و كنند  نمي ارائهاما درماني براي آن  اند درد را تشخيص داده
شناسـان    شـرق  تر بيشعجيب نيست كه «: گويد  مي نيز در اين بارهسعيد  14.گذارند ميبيمار 

» فساد مانع سـعادت و ترقـي اسـت   « ،زاده  نظر جمال از .»اند  پزشك بودهشناس و   اوليه زبان
هاي او مسـتتر اسـت كـه غـرب بـه        در فضاي گفته جايي كه از آنو ) 5: 1345، زاده  جمال(

 ارائـه وي معياري . ها در حد كافي عاري از فساد است  پس امور آن، سعادت و ترقي رسيده
كند كه چرا تعريف او از فساد تعريفي مبتني بر خلقيات است و در مواردي هم كـه بـه     نمي
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هـا   آن يعني ،داند  ها را مانع سعادت و ترقي نمي  كند آن  ها اشاره مي  هاي اخالقي غربي  ضعف
 :نويسد چنين مي اين ها  ايرانيبارة اما در ؛داند  فساد نمي را

مـزمن   يعلت آن است كه فساد را در ميان خودمان مرض. رانم  از رفع فساد سخني نمي
اي سياسي و هاي متمادي است در اثر استعداده  ام كه قرن  و بسيار قديمي تشخيص داده

در ... مذهبي و خرافات و موهومات اجدادي و نياكاني بر وجود ما استيال يافته اسـت  
اي از كيفيات اين فسـاد را از زبـان     ايم پاره  گفتاري كه موضوع اين كتاب است خواسته

بـه مـا بهتـر    ... خـراش   اميد است اين همه بيانات دل. خودي و بيگانه نشان داده باشيم
مريض و عليل و بيماريم و احتياج مبرم حياتي و مماتي به مداوا و معالجـه   بفهماند كه

  ).6-5: همان(داريم 

  :گويد  در جاي ديگر مي چنين هم زاده جمال
ماندگي خودمـان    شكاف در اسباب و علل عقب  تلاگر درست دقيق شويم و با ديدة ع

    ً                                                              قطعا  به اين نتيجة معقول و منطقي خواهيم رسيد كه همين معايب و نقايص  ،بينديشيم
اخالقي است كه راه ترقي و سـيادت و رسـتگاري را بـر مـا دشـوار سـاخته اسـت و        

ايـم    هـاي تـاريخي نتوانسـته     كه ما ايرانيان با آن همه گذشته العلل اين  رفته علت  هم  روي
هـاي نوخاسـته جلـو بـرويم همـين معايـب اخالقـي و          ركاب با ملت  شانه و هم  به  شانه

  ).12-11: همان(امراض رواني بوده است 

             ً          خارجيـان عمومـا  مـا    « كـه  اسـت  آورده زاده جمال: اخالق ما و اخالق مطلوب غرب
ولي ايـن   ،دانند  برو مي  آرا و تودل  زبان و مجلس  ايرانيان را تيزهوش و حاضرجواب و خوش

جنبة ظاهري دارد و چندان ربطي به احوال باطني ندارد كه اسم آن را اخالق  تر بيشصفات 
اي كه درسـت معنـي آن را برسـاند گويـا نـداريم و خصـال و         كاراكتر كه در فارسي كلمه(

اند و عبارت است از رعايت   گذاشته) رساند  مردي و مردانگي درست مفهوم آن را نمي جوان
جـويي و امانـت و     گـويي و حقيقـت    منـدي و حقيقـت    شرايط راستي و درستي و شـرافت 

مردي و متأسفانه ايرادي هم  و شهامت و نيكوكاري و خيرخواهي و جوان جرئتفداكاري و 
جالـب  ). 25 :همـان (» دربارة همين اخالق دروني اسـت   ًا گيرند عموم  كه بيگانگان به ما مي

داراي صفات و مواهـب  «رانيان گويد كه ما اي  مي اين كتاب 12 ةاست كه نويسنده در صفح
پـس ايـن همـه در نكـوهش      اين صـفات را داريـم،  اگر . »...معنوي و دروني تمدن هستيم 

  اخالق ايراني سخن گفتن براي چيست؟
 .     كنـد      ي   مـ        چـاپ    ي      فرانسو      زبانبه  ويزا براي ايرانكتابي با عنوان  1962ژان الرتگي در 

  :كند  زاده از قول او نقل مي  جمال
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                                                        ً                      بخواهيم ايران را بفهميم و دوست بداريم بايد خودمان را قبال  از بسياري از عقايـد  اگر 
و آرا عاري بداريم و با جامة مبارك عرياني شاهد و ناظر ايراني و ايرانيـان بگـرديم و   

اهميت مانند طـرز حكومـت و وضـع سياسـي و نفـوس        وقعي به جزئيات و فروع بي
بلكه بايـد بـا مـردم ايـران يگانـه و رايگـان        ،هيمكشور و احوال و اوضاع اقتصادي ند

ها نشست و برخاست دوستانه داشته باشيم و بهترين طريق حصول ايـن    بشويم و با آن
منديم  هگاه خواهيم يافت كه تمام قواعد و اصولي را كه بدان معتقد و عالق منظور را آن

هبي و رعايـت ادب و  اصول اخالقي و عالقه بـه عقايـد مـذ   بر    ً                مثال  ثبات و پافشاري (
احترام به مقدسات و اهميت دادن به اعداد و ارقام و چهار عمل اصلي حساب در امور 
زندگي و بازرگاني و پشتكار و عمل و فعاليت و مراعات وقت و ساعت و ساير امـور  

     ً                             ً                             موقتا  پشت سر بيندازيم و اگر احيانا  الزم شد دوباره وقتي پا را از ) ديگر از همين قبيل
زة كشور ايران بيرون گذاشتيم آن قواعد و اصول خودماني را محترم بشماريم و به دروا

  ).117-116: همان(لباس واقعي خودمان درآييم 

خوبي هرچه ! اندام ماست  كه به قول حافظ، هرچه هست از قامت ناساز بي  خالصه اين
را كنار  هايشان  خوبي آميز با ما بايد تمام  ها جمع است و براي معاشرت موفقيت  است در آن

  !بگذارند
داننـد و مـا     هـا مـي    ها دارنـد و مـا نـداريم، آن     نبايد فراموش كنيم كه آن«: برتري غرب

سـعيد، بـا آوردن مثـال مصـر و     ). 45 :همـان (» تـوانيم   توانند و مـا نمـي    ها مي  دانيم، آن  نمي
 محـق ربيني اروپـا و  را به داليل خودبرت شناسي  شرقانگلستان، صفحات نخست فصل اول 

هـا، تـأثيرات     دهد و در خالل اين استدالل  دانستن خود به اشغال و ادارة مصر اختصاص مي
  .كند  زد مي متقابل و روزافزون دانش و قدرت را گوش

مـا انتقـادات    كـه  كنـد   هـم حكـم مـي   » خرد«زاده   جاست كه به قول جمال تر اين  جالب
انـد،    هـا تشـخيص داده    اصالح معايب خود، معايبي كه آنها را بپذيريم و در جهت   خارجي

هـا    براي تحكيم موقعيت برتر خارجي ويمجموعه صفات مثبتي كه  جا در اين .قدم برداريم
ذكـر  وار   ها سلسله  كه براي نپذيرفتن انتقادات آن اي مجموعه صفات منفيچنين  همو آورده 

ث كتاب بر سـر ايـن بـوده كـه در مقابـل      تا پيش از اين جمالت بح .آوريم كرده است مي
زاده سـه واكـنش تغافـل و      جمـال كه ها كدام واكنش را اتخاذ كنيم   هاي خارجي  گيري  خرده

  :كند نهاد مي را پيش انكار و تالفي را رد كرده و تعقل
گويد كه شنوايي حقيقـت و    خرد به ما مي. نمايد  اكنون ببينيم خرد چه راهي را به ما مي

نيدن حقيقت و راستي و پذيرفتن آن هم مانند راست گفتن و صادق بـودن و  قدرت ش
و  جرئـت داري از حقيقت و راستي از وظايف مقدس انساني است و كسـي كـه    طرف
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ولـو از جانـب   (گـويي و راسـتي را     قدرت شنفتن حرف راست و پذيرفتن حق و حق
 ،شايستة چنين نامي نيستنداشته باشد آدم كاملي نخواهد بود و ) بيگانه و دشمن باشد

هاي كور و كـر و شـل و چـالق      بلكه آدمي است مريض و عليل و ناقص كه مانند آدم
فاقد يكي از اعضاي فعال وجداني است و مانند اشخاص افلـيج در حقيقـت نـاقص و    
عاجزي بيش نيست و محتاج طبيب و معالجه و پرسـتار و دوا و درمـان اسـت و اگـر     

همانا مستحق است كه بيمار و ناقص و عاجز باقي بماند الي يوم  ،نخواهد زير بار برود
گويد كسي كه گوش شنوا و ذهن منصف براي شـنيدن مـرض و     خرد به ما مي. القيامه

اسـت كـه از    چنـان  آنمعايب خود نداشته باشد هرگز به درجة كمال نخواهد رسـيد و  
است كه كودك و خـام  برد و حقا كه مستحق   و دروغ لذت مي تملقآمدگويي و   خوش

روزگــار و بيچــاره در جهــل مركــب ابدالــدهر بمانــد   و نــادان يعنــي بــدبخت و ســيه
  ).48-47: 1345زاده،   جمال(

باز عقل « كه كند  اضافه مي »ست؟يكار چ نيا   راه«زاده چند صفحه بعد ذيل عنوان   جمال
گويد قبل از هرچيز بايد تشخيص بدهيم كـه داراي كـدام معايـب و نـواقص و در       به ما مي

ند ا ها و بيگانگاني  پزشك ما همين خودماني. كنيمواقع امراضيم، يعني بايد به پزشك مراجعه 
» انـد   اند و در حق ما سخناني گفته و نوشته و امراض ما را شـمرده   كه به احوال ما آشنا بوده

  .)55 :همان(
و به  وريمبيا در اين قسمت يمتوانست  كه مي هايي نمونهعالوه بر : معيار ترقي است غرب

 ،كشيش انگليسـي  ،از هانري مارتينجا سخني  در اينديگر آورديم، مباحث اشتراك در سبب 
  :گر است شناسي بسيار روشن  از ديدگاه شرق و زاده نقل كرده  كه جمالآوريم  را مي

اين ملت بيچاره از ظلم و استبداد حكومت خود، كه هيچ چيز قادر نيست جلو ظلـم و  
زهـي اروپـاي   . تخفيف بدهـد، فريـادش بلنـد اسـت    آن را اجحافش را بگيرد يا حتي 

قدر نسبت به اين ملت ايـران   ههاي اروپايي چ  ملت .جافتمند و زهي فرزندان  سعادت
و اسـتعداد  انـد     زنـده   بـاهوش و دل  يايرانيان مردم ،با اين همه .رسند  نظر ميه سربلند ب

زمين باشند و تنها چيـزي كـه كـم دارنـد       ترين و قادرترين ملت مشرق دارند كه بزرگ
  ).88: همان(همانا يك حكومت خوب و صالح است و مذهب مسيح 

كند كه   ل ميهايي كه سعيد از بالفور و كرامر نقل و تحلي  ها را مقايسه كنيد با گفته  اين گفته
گويي مداخلة غرب تنها راه ترقي و سعادت شرق است و شرق تنها با راهنمايي و ادارة غرب 

تنهـا  هانري مارتين نيـز   از نظر ).80- 61: 1389سعيد، (تواند قدمي به جلو بردارد   است كه مي
ها كم دارند مذهب مسيح اسـت و حكومـت صـالح، كـه هـر دو را بايـد از         چيزي كه ايراني

  .اند  ها داشته  هم در طول تاريخ فقط آندومي را هاست و   چون اولي كه مال آن ندها بگير  غربي
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  :نويسد  مي ،راولينسون ،مند انگليسي زاده از قول دانش  جمال: شرقي ضدعلم و ضدعقل
روح و قريحـة ايـن قـوم    . انـد   دهكـر                   ً                              ايرانيان قديم ابدا  كمكي به ترقي علـم و دانـش ن  

تحقيقاتي كه مستلزم صـبر و حوصـله باشـد، بـا تجسسـات و تتبعـات و       وقت با   هيچ
                ً     ايرانيان كـه طبعـا    . هاي پرزحمتي كه ماية ترقيات علمي است ميانه نداشته است  كاوش

گونـه كارهـا     نـد بـراي ايـن   ا   ران مردمي سبك و جلف و بازيگوش و زياد تند و هـوس 
  ).81: 1345زاده،   جمال(اند   ساخته نشده

ها بوده است، بگذاريـد چنـد لحظـه      هاي خارجي           ً         زاده صرفا  نقل گفته  قصد جمالگيريم 
توانست پس از نقل اين مطلب يك مثـال بزنـد كـه      خود را فريب دهيم، ولي نويسنده نمي

سينا نامي هم هسـت كـه خبطـي               ً    اند و مثال  ابن  گونه نبوده  تاريخ اين طيملت ايران در  همة
؟ تمدن درخشان اسـالمي و سـهم   است يق و كسب علم گذاشتهكرده و عمري را پاي تحق
  !كش مهم ايرانيان در آن پيش

شناسان استعماري سعيد است، نقل   از گوبينو، كه جزو فهرست شرقچنين  هم زاده جمال
فهمند و هوش آنان هر معنايي   ها از فهم آن عاجزند مي  چه عرب  آن همةها   ايراني«كه  كند  مي

شـان انـدك   قلها استوار نيسـت و قـوة تع    چيزي كه هست فهم و شعور ايراني. يابد  را درمي
  .)83: همان( »وجدان است اند از همه چيز ايرانيان فاقد آن تر بيشولي آن چيزي كه  ،است
اي بتواند دربارة خلقيات قوم و ملت متبوع خـود    كه نويسنده  براي آن :شرق از سندهينو

شناس كه خود   چون شرق تي خود را از آن صفات عاري بداند، همصفاتي منفي بنويسد بايس
كننـد    بارها تأكيد مـي  ينيچن نيابرتر، هرچند نويسندگان  صد البتهداند و   را از شرق بري مي

                                               اين عاري دانستن خويش از صفات گـروه  خـود بـه    . كه ادعايي در معصوميت خود ندارند
ود را در مـوقعيتي برتـر و ديگـران را در    معناي جداسازي خود از گـروه اسـت، يعنـي خـ    

 نيـز ساده  نمونةهمين يك . شناسي  موقعيت فرودست قرار دادن؛ همان تاكتيك آشناي شرق
 بـر  از را هركه ياني يروستاامروز حتي در دهات و قصبات ما «: گر است  به اندازة كافي بيان

  ).37 :همان( 15»اند  دهند داراي راديو و تلويزيون شده  تميز نمي
  
  سازي  پارچه يك 2.3

كل واقعيتي به نام شرق را  شناسان شرق شناسي اين است كه  يكي از انتقادات سعيد به شرق
سـاني را بـر ايـن واقعيـت      توانند صفات يك  بينند و بنابراين مي  نواخت مي پارچه و يك يك

بايستي الجرم به چنـد  كند   ايرانيان مي» ما«زاده صحبت از خلقيات   وقتي جمال. تحميل كنند
مربوط بـه كـدام دورة زمـاني اسـت؟     » ما«اين  ؛پرسش از زمان ،نخست .سؤال پاسخ گويد
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او دربارة خلقيـات   يها  مثال شاهدو دهد   كتاب به اين سؤال پاسخي نمياين زاده در   جمال
 آيـا . رديگ يم در بررا  ،هرودوت تا روزگار اوزمان از  اي، ساله هزار ايراني طيف زماني چند

تغييـرات داخلـي    هـزار جـور  و  ،تغيير اوضاع و احوال خـارجي  ،تغيير دين ،تغيير حاكمان
را براي ساكنان يك حوزة جغرافيايي » ما«توان كلمة   نداده است؟ آيا مي» ما«تغييري در اين 

 ايـد در   خوانده» ما«چه   آنآيا  ؛پرسش جغرافيايي ،دوم 16؟برد به كاردر طول چند هزار سال 
 ؛پرسـش قـوميتي   ،سـوم  ؟شده اسـت نهاي جغرافيايي زيادي   تاريخ دچار بسط و قبض يط
ي »ما«آيا  .شماريد متعلق به زمانة معاصر خودتان باشد  كه خلقياتش را برمي يي»ما« فرض  بر
  17؟و غيره همگي يكي هستند ،عرب ،بلوچ ،فارس ،آذري ،ر ُل ، رد ُك 

  
  استمرار ثبوت 3.3

ه كـ  ندا يذواتها   شناسانه، گويي شرقي  كه بر اساس مطالب شرق در توصيفات سعيد ديديم
چـون   هـم  ،ها حـادث نشـده اسـت و بنـابراين      در طول ساليان متمادي هيچ تغييري بر آن

زاده،   بـه بيـان جمـال   . انـد   و تنبل مانده ،ران شهوت، احساساتي ،منطق  هزاران سال پيش بي
خصـوص از لحـاظ اخـالق      بسياري جهات و بـه بايد دانست كه يك نفر ايراني امروز از «
چـه دربـارة                                                            ً             تفاوت زيادي با ايراني ديـروز و پريـروز نـدارد و لهـذا عمومـا  آن     ) خلقيات(

توان   مي) هاي غيرمهم  اي تفاوت  با پاره(اند دربارة ايران امروز   ايرانيان ديروز و پريروز گفته
  ).10 :همان(» صادق دانست
شناسـي چـون     رود كه حتي وقتـي شـرق    جا پيش مي زاده تا آن  شناسي جمال  خودشرقي

كم دارد  كمكه شهرنشين باشد يا دهقان و روستايي،  ملت ايران، اعم از اين« :گويد  گوبينو مي
شود كه اگر در امور سياسي مملكت خود مداخلـه داشـته باشـد و درصـدد       دستگيرش مي

. بهتـر سـازد   و خـود را تغييـر داده   احقاق حق خود برآيد خواهد توانست وضع زنـدگاني 
ولـي   ،كننـد   مبهمي حس مـي  شكل                             ً                     درست است كه مردم ايران عموما  اين مباني را هنوز به

اعتنـايي بـه     عالقگـي و بـي    رفتـه از مرحلـة بـي     همين نيز عالمت اين است كه دارنـد رفتـه  
: كنـد   تفسـير مـي  طـور    آن را ايـن  وي، )127 :همان(» گذارند  سرنوشت خود قدم بيرون مي

  »!استنوشته  ينيب خوشمطلبي كه گوبينو در آخر كتابش به رسم اميدواري و «
  
  معيار بودن شناخت غرب 4.3
 شـناس         ً       قاعدتا  خودشرق است، شرق شناختن براي فرد بهترين است معتقد شناس  شرق اگر
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جـا كـه    آنزاده در ابتـداي كتـاب،     جمـال . بگيـرد  معيار را غرب ،شرق شناخت در بايد هم
نما از   اي تمام  براي تهية آينه رانيا مسائلدهد نوشتن اين مقاله به تقاضاي مجلة   توضيح مي

كـه مقصـود و   كـرد  تـوان چنـين اسـتنباط      مي« :نويسد ميخلقيات يك ايراني امروز بوده، 
هايي اسـت كـه از جانـب      آوري و نشان دادن داوري  همانا جمع رانيا مسائل] مجلة[منظور 

مـا  ) خلقيات(خصوص دربارة اخالق   در حق ما ايرانيان و به) ها  و حتي خودماني(بيگانگان 
مجلـه ذكـري از   آن از  منقـول در حالي كه در درخواست ؛ )10: همان(» به عمل آمده است

هـاي بيگانگـان     زاده در اين جمله اولويت را به گفته  اما جمال ،بيگانگان به ميان نيامده است
بـه  . بخشـد   مـي  يتر بيشوضوح قضاوت ايشان را قدر و ارزش   در تمام كتاب به دهد و  مي

  :هاي ديگر توجه كنيد  نمونه
پروفسور ادوارد براون كه ايران و ايراني را بهتـر از  «: گويد  ميجايي ديگر زاده در   جمال

ست در پانوشت همين صفحه تمجيد ارن .)15: همان( »...شناخت گفته است كه   هر كس مي
شناسي است كه   بينيم، جالب است كه رنان شرق  رنان را از هواداران سيدمحمدعلي باب مي

نويسندة  ،جيمس موريه« :اين جمله استديگر  نمونة. تفصيل دربارة او نوشته است بهسعيد 
كـه از   سرگذشـت حـاجي بابـاي اصـفهاني     بـا عنـوان   در كتاب بسيار عالي خود ،انگليسي

و شـب   يـك  و هزارآيد و منتقدين بزرگ آن را در رديف   شمار مي  دنيا بهكارهاي ادبي  شاه
  .)20: 1345، زاده  جمال( »...گذارند و بهترين توصيف اخالقي ايرانيان است   مي بالس    ژيل

  :شود  نمي ارائهاستداللي  نيز ها براي اين گفته
بـه احـوال مـا وقـوف و      كساني از بيگانگان كه ما ايرانيان را از نزديك شناخته و بهتـر 

صفات مثبت را براي آنان رديـف   چگونهببينيد [سنج و اهل نظرند   آگاهي دارند و نكته
يكـي از خصوصـيات   ] براي خلقيات ما واقعيت جلوه كنـد منفي كند تا ذكر صفات   مي

اند و مـا را مردمـي     ي دانستهياخالقي بارز و برجستة ما را همانا خودپسندي و خودستا
  ).49: همان(اند   ازخودراضي تشخيص داده

شود كه به قدر ايـران    مملكتي پيدا مي تر  كمگويند امروز در دنيا   ها مي  همين فرنگي
  ).24: همان(آدم گرسنه و گدا داشته باشد 

  
  ها  در تحليل استثمارغيبت استعمار و  5.3

آگـاه بـودن از    بـا وجـود  كـه  گيرد   سعيد از انديشمندان و نويسندگان بزرگ اروپا خرده مي
ترين آنـان هـم بـه                              ً        اند يا حتي برخي از ظاهرا  آزادمنش  واقعيت استعمار آن را ناديده انگاشته

      ً                                     تقريبا  تمامي نويسندگان قرن نوزدهم به نحـو  «. نظريات استعماري و نژادپرستي باور داشتند
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براي يك محقق معاصر كه متخصص . خوبي آگاه بودند  اي از واقعيت استعمار به  العاده  خارق
گيـرد كـه تصـديق كنـد قهرمانـان فرهنگـي         دوران ملكه ويكتوريا است چندان وقت نمي

   ـ    اول ي،     ليبرالي چون جان اسـتوارت ميـل، مـاتيو آرنولـد، تومـاس كاراليـل، نيـومن، مـك        
و امپرياليسـم   روسكين، جورج اليوت، و حتي چارلز ديكنز نظريـات معينـي دربـارة نـژاد    

 گـويي ). 34: 1389سـعيد،  (» در آثارشـان ديـد  توان   ميسادگي   داشتند كه آن نظريات را به
 هاي علم انساني بيـرون گذاشـته    نژادپرستي و استعمار از شمول تحقيقات و نظريه       واقعيت 

  .پذيرفته شده است از آن، بدتر ،يا شده
اش   در كتابي كه فضاي گفتماني .مطرح كرد زاده هم  جمال دربارةتوان   را مي مسئلههمين 

عملكـرد   مثابـة                                  ً                                سراسر تحسين و تمجيد غرب است واقعا  جاي ذكر استعمار و استثمار بـه  
اگر بـه طريقـي كـه    . بسيار خالي است خودشانريغ، در قبال امريكانكوهيدة اروپا، و سپس 

و نژادپرستي را نيز جزو روحيات  ،استثمار ،خلقيات منفي ايرانيان را برشمرديم استعمارگري
  ماند؟  براي ايشان باقي مي يدفاع قابليان محسوب كنيم، چه خلقيات ياروپا

  
  سخن آخر .4

شناسانه خواندن يك مـتن    شناسانه يا خودشرق  نويسندگان اين مقاله بر اين باورند كه شرق
 شناسـي،   رشتة جامعه خصوص در  ة آن، بهنويسندمتون ديگر و  متن نبايد به معناي طرد آن

و اين نوشـته را قـدمي بـراي     يمگذار  فراتر ميرويكرد پا را اين با ما  ،در واقع. تلقي گردد
هاي زماني يـا    هاي خودانتقادي در چه دوره  متن گونه نيا: دانيم ميي ديگر يها  طرح پرسش

انديشمندان به اين اقبال مردمي و اقبال علل خصوص،   كنند؟ و به  چه شرايطي ظهور ميدر 
  متون چيست؟

آميز و تحقيركنندة فراوان را از قلم خودي   جمالت توهينكه شود   باعث مي عواملي  چه
وطنان بكـوبيم؛ مثـل     بر سر هم تبخترو بيگانه بشنويم و برنياشوبيم كه هيچ، تكرار كنيم و با 

  :است نقل كرده ،تركيهمنصبان  صاحباز  ،زاده از زبان روشني بيك  كه جمال گفتهاين 
ترين   آخوندها قهارترين و قوي. ملت فارس را بداخالقي به نام دين زبون ساخته است

آور مـردم ايـن     دخانيات و ترياك و سـاير زهرهـاي خـواب   ... اند   ها شده  سالح فارس
دخترهـا در  . مملكت را به حال يك گله استخوان و اسـكلت متحـرك درآورده اسـت   

سـاله   چهـل سـالگي بـا مردهـاي     هشـت رونـد و در    چادر چاقچور مـي سالگي توي  سه
خره در بيست گيرند و باأل  يش از زن شدن از چند شوهر طالق ميپكنند و   زناشويي مي

در تهـران دويسـت هـزار نفـوس     ... شوند   خورند و هالك مي  و پنج سالگي ترياك مي
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در تهـران   ،هـاي بلديـه    خانه  دكترهاي خارجي و اطباي مريض اتياحصائاست و بنا به 
ند و نصف سكنة شـهر گرفتـار امـراض مسـريه و     ا هزار نفر مبتالي سفليس سيتنها تا 

پدر از فرزنـد و فرزنـد از   . گو و دزدند ها بسيار دروغ  فارس. يندامراض ناشي از فحشا
يي كه براي اصالح ماليه بـه ايـران آورده   امريكادزدد و حتي آن   پدر و زن از شوهر مي
نويس گفته بود مملكتي كه ده ميليون دزد   به يك روزنامه امريكابودند پس از دعوت به 

  .)72-71: 1345زاده،   جمال(تواند اصالح بشود   مي گونه چهدارد 

اگـر بلـي،    ؟هاي ديگري در كنار يا در مقابل اين گفتمان ظهـور كـرده اسـت     آيا گفتمان
ها،   ساز غربي  پارچه هاي يك  هاي آن چه بوده است؟ يكي از موارد برخورد با قضاوت  ويژگي

  :زند  زاده متفاوت است، مثالي است كه او در كتاب مي  كه بسيار با واكنش جمال
روزي  ،كـردم   در خاطر دارم هنگامي كه سي و پـنج سـال پـيش در بـرلن زنـدگي مـي      

] با اين شـكايت [آمد  كاوهرضاخان تربيت عصباني و خشمگين به ادارة روزنامة      اميرز
دربارة اخالق ايرانيان مطالب ) بروكهوسگويا فرهنگ (كه در كتاب بزرگ لغت آلماني 

داشته    ّ  مت صفگويي و نادرستي  ها را به دروغ  اند و از آن جمله ايراني  بسيار زننده نوشته
ستد با ايرانيان بسيار هوشـيار و   و اند كه در معامله و داد  دهو به تجار آلماني توصيه كر

 آنادارة رسـم پرخـاش بـه       تربيت بسيار برآشفته بود و شرحي هـم بـه   .محتاط باشند
اي بخشـيد يـا نبخشـيد      دانم تأثيري نمود يـا نـه و نتيجـه     ديگر نمي نوشت كه فرهنگ

  ).26-25: همان(

رضـا تربيـت بـه      ميرزازاده اين مثال را نه براي تحسين واكنش   كه جمال البته بايد گفت
مردم دنيـا مجبـور نيسـتند    «: توهين به ايرانيان، بلكه در تأييد اين جملة خود آورده است كه

  ).25 :همان(» مان لب فروبندندبتنها صفات خوب و پسنديدة ما را بستايند و در مقابل معاي
  
  ها  نوشت پي

 

         مسـئوالن          كنـد و              ارسال مي       ايران       مسائل             اي براي مجلة                                        زاده اين متن را ابتدا به صورت مقاله        جمال   .1
                        انتشـارات نويـد ايـن      .                        كتابي مجزا نيز چاپ كنند      صورت   به           كه آن را       گيرند            تصميم مي          اين مجله

   .                          در آلمان به چاپ رسانده است      1345            كتاب را سال 
  .    زاده            هاي جمال             از داستان      نامه    آب         راه                      به نقل از قهرمان كتاب   . 2
                            بلكه اطـالق خصوصـياتي بـه       ،            فقط سيرت ملي    نه                                      اگرچه منظور ادوارد سعيد در تمام كتابش   . 3

                                                                                 كل يك قوم و نژاد و حتي همة شرق است، اما تمركز ما در اين نوشته بر همين سيرت ملـي  
    25   ة                  زاده هـم در صـفح            جمـال   .    است  ) national character (        منش ملي     اش   ي        اصطالح فن      يا به 

        دانـيم                                 اند به اخالق ترجمه كرده و مي             نام نهاده   »       كاراكتر «   ها             چه خارجي      آن                    خلقيات ما ايرانيان
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                                        پس منظور او از خلقيات ايرانيان همان منش   .    شود                                      كه امروزه به شخصيت يا منش ترجمه مي
   .                     ملي ايرانيان بوده است

                                                      بر اعراب و جهان اسالم و تا حدي هم ايـران و هندوسـتان       تر     بيش       شناسي       شرق              تمركز سعيد در   . 4
                كند و اين كـار                                                                            است و قلمروهاي جغرافيايي دورتر در شرق را آگاهانه در اين كتاب بررسي نمي

                     در واقـع، از جملـه     .    كند            موكول مي  )     1990    دهة  (                   امپرياليسم و فرهنگ                         را به كتاب ديگرش به نام 
                              پوشـي از شـرق دور و ديگـري                    داند يكي چشم           وارد مي   ي    شناس       شرق                      قايصي كه سعيد بر كتاب  ن

        شناسـي                                                       شناسي يا به قول خودش گفتمان مقاومت در برابر شـرق                          رنگ ديدن ادبيات ضدشرق      كم
      ايـم                               شناسي در چين و ژاپن آورده               ي از خودشرق  تر     بيش    هاي                                 ما در اين نوشته عامدانه مثال  .    است
   .    باشد   ي    شناس       شرق               مل اطالعات كتاب      كه مك

    به  self-orientalism  و   self-orientalizing                                براي توصيف وضعيت مذكور دو اصطالح    ،          از نظر فني   .5
   .   ايم        كرده       ترجمه   »     شناسي          خودشرق «    را      دومي   و   »    كردن          شرقي       خود«    را      اولي    كه     رود      مي     كار

        شكم خود    ،      آبرويي   ي    از ب     يري    جلوگ   ي           ژاپن كه برا     هاي    يي      سامورا     يان          مرسوم در م   ي     خودكش   ي   نوع  . 6
  . ) »   يري     هاراك «    يل ذ     يد،        فرهنگ عم (       كردند   ي      پاره م    ير      با شمش     يگر د   ي            پهلو تا پهلو    يك      را از 

   ه   يـ   عل        ژاپـن    ي          امپراتـور        ارتـش      يي     هـوا    ي  رو   يـ              كـه توسـط ن         شـود    ي      اطالق م   ي      انتحار      حمالت    به   .7
     تـا           كردنـد    ي                به عمد تـالش مـ        كازه ي           خلبانان كام  .   شد   ي       انجام م   ن ي    متفق   ي    روها ي ن   ي   جنگ   ي  ها   ي   كشت
                           مخازن پر از سوخت مجهز بود،    ا ي     ها و           نواع بمب                ً                   خود را، كه معموالً به مواد منفجره و ا   ي  ما ي    هواپ

    ). ا ي  پد     ي ك ي و (       بكوبند    ي   جنگ   ي  ها   ي      به كشت
                   توجـه داشـت كـه          يـد         امـا با    ،    يـم  ا   ه             استفاده كـرد    »    يانه   وحش «         از معادل   barbaric    لغت    ة    ترجم      براي   .8

barbaric  كه     است        اصطالحي      همان      واقع    در   و      دارد       مستتر     خود    در    هم    را          غيرمتمدن      معني      زمان      هم    
   .   شود           اطالق مي   ،     متمدن     هاي     ي         مقابل غرب   ة   نقط       منزلة    به   ،  ها        شرقي    به

9.   The Chrysanthemum and the Sword   بنـديكت      روث         نوشـتة          ) Ruth Benedict( ،   شـناس            انسـان        
   »     ملـي        مـنش  «         مطالعات     سنت        آغازگر    را         اين كتاب    .  شد     چاپ        امريكا    در      1946     سال    در   ،  يي      امريكا

) national character(   كتاب      ترين            و پرفروش    ين  تر     شده        شناخته      چنين    هم   و          دانشگاهي         مطالعات    در      
       ژاپني       ترجمة       كتاب،       مطالب    به        فراوان          انتقادات      وجود    با  .      دانند      مي       ژاپني        خلقيات   و       فرهنگ        دربارة

           بـا نـام        منش         افشين      حسين       ايران    در    را      كتاب     اين  .    رفت      فروش    به      نسخه        ميليون    دو    از     بيش    در    آن
      1372         در سـال          يركبير           انتشارات ام  و       كرده      ترجمه    ) ي          فرهنگ ژاپن   ي      الگوها (      آيند      مي       دارند    ها         ژاپني
   .   است    ده  ان         به چاپ رس      آن را 

       شمشير   و        داوودي     هاي      گل        منتقدان       ترين       جدي    از     يكي  ) C. Douglas Lummis (       لوميس       داگالس   .10
   ي          كه بخش مهم     رسد      مي       نتيجه     اين    به        بنديكت     هاي           يادداشت   ي       با بررس   ي و  .    است     يكت       روث بند

                اسـتخراج شـده     ) Robert Hashima (     يما                                    شده در كتاب از مصاحبه با روبرت هاشـ               از نكات مطرح
   جا                       به ژاپن برده شده، آن   ي          كه در كودك        امريكا   در       1920      متولد    ي    ژاپن    ـ       يي      امريكا   ة    دورگ    يك     است، 
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      بـه         شـود،         سـاله     20       حتـي     كه    آن    از     پيش      يعني      دوم،       جهاني     جنگ      آغاز    از     پيش   و     كند   ي م    يل   تحص
          بنـديكت         گـويي          دانـد،      ي           در كتاب مـ      يكت              را سنگ محك بند     يما   هاش     يس،   لوم  .     گردد         بازمي        امريكا
   .   است     زده      مي     محك        هاشيما    با    را      ديگر     هاي         يافته       درستي

11.   Geisha  بر عهده داشتند   ي    ژاپن   ي                     كننده را در فرهنگ سنت                 ند كه نقش سرگرم ا   ي    زنان               .  گ   يـن  ا         يشـاها      
   .     دادند      مي       انجام      ژاپن      سنتي     هاي     ي          رقص، و باز      يقي،       مثل موس   ي    ژاپن   ي   سنت   ي     هنرها   ي              كار را با اجرا

 شرقي كه پردازد  مي نوعي از شناسي  خودشرق و زاده  جمال سيدمحمدعلي به نوشته اين البته. 12
 به نويسندگان اما ،داند مي قدرت صاحب و متمدن را غرب و دارد اذعان خود قدرتي بي به

 آن به ديگر فرصتي در و اند  كرده برخورد ايران انديشة تاريخ در كردن   خودشرقي ديگر انواع
  .پرداخت خواهند

   :    كتاب      اصلي       عنوان  . 13
Nafisi, Azar (2003). Reading Lolita in Tehran: A Memoir in Books, New York: 

Random House. 

ـ  ا          سـندگان  ي  نو     كرد ي     در رو  گير چشم      تشابه     دن ي د   ي   برا   .14   .  )    1380 (       حسـن           نراقـي،    ←         گفتمـان     ن   ي
   .      اختران   :     تهران  ،     ايم؟           درمانده     چرا  :        خودماني       شناسي         جامعه
       ايـن     از          شـناختي          جامعه      نقدي      ديدن      براي  .    است     شده     چاپ       تجديد     بار    سي    به       نزديك      كتاب     اين

   .http://behrangsadighi.persianblog.ir/post/56/#_ftnref8   ←      كتاب
                          وقتي چوپانان گلة گوسـفند      كه     اند                                                        چگونگي پيدايي اين مثل را از زبان چوپانان چنين نقل كرده   .15

       وقتـي    .     شوند                                آرام از هم جدا و از گله دور مي      آرام                           برند، گوسفندهاي مشغول چرا،                را به صحرا مي
                      زنـد تـا بـه گلـه                             گوسفندها را صـدا مـي    »   هر    هر «              با صوت و صداي                      چوپان احساس خطر كند، 

  :    زند                                                              حال اگر چوپان بخواهد گوسفندها را پيش براند و دور كند، صدا مي  .                   برگردند و جمع شوند
                 هاي زندگي چوپاني           از تراوش   و                    يعني بياييد و برويد   »   بر    ِ  هرِ و «                        بنابراين، مثل يا اصطالح   . » ِ بِر   ِ بِر   «

                   نامطلع جلوه دهند و                                                 واهند كسي را در دانش يا تخصص و يا كاري نادان و             امروز وقتي بخ  .    است
  !   دهد   ي  نم     ِ         ِ       او هرِ را از برِ تشخيص     كه       گويند                  مــعرفي كنند، مي

              اند كه چنـين                                                                 ها در خود سؤال مستتر است و نگارندگان اين مقاله بر اين عقيده                 پاسخ اين سؤال   .16
  .         ً           هايي كامالً نادرست است        سازي         پارچه    يك

  .           واقعيت عيني    از    نه      شوند         حاصل مي   ها           گفتمان    از           ها در واقع    »  ما «    اين    .17
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