www.iran-newspaper.com

تلفن گروه اندیشه88761257 :
editorial@iran-newspaper.com

سال بیست ویکم شماره 5895
شنبه  15فروردین 1394

نقد و نظر
سيد محمد بهشتي در همايش
ميراث زباني عنوان كرد

زبان «مرگ» ندارد

رئي�س پژوهش�گاه مي�راث
فرهنگ�ي و گردش�گري ب�ا بيان
اينك�ه در مباح�ث فلس�في گاه
آنقدر دامنه معنايي زبان را وسعت
ً
عملا زبان مهمترين
دادهاند كه
وج�ه ممي�زه گروهه�اي مختلف
انساني روي كره زمين شدهاست،
گفت« :امروز ب�ه تعبيري زبان به
جاي فرهنگ نشس�ته است» .از
اين رو ،معتقد است كه نفس زبان
هيچگاه از بين نخواهدرفت.
در پيشهماي��ش بينالملل��ي
ميراث زباني كه به همت پژوهش��كده
زبانشناسي ،كتيبهها و متون برگزار شد
مهندس س��يد محمد بهشتي مقصود
خ��ود از زب��ان را ،متداولترين معناي
اين واژه و واس��طه كالمياي دانس��ت
ك��ه «ارتباط» و باالت��ر از آن «تفاهم»
ميان انسانها را ممكن ميكند و اساساً
حيات انسان را متأثر ميسازد .بهشتي
با تأكيد ب��ر اهميت زبان افزود« :زبان
تنه��ا مظه��ري از فرهنگ اس��ت كه
مرگ ن��دارد يعني هيچگاه نميتوانيم
روزگاري را تصور كنيم كه انسان بدون
نياز به زبان بتواند به زندگي ادامه دهد.
زبانها ممكن است منقرض شوند ولي
نفس زبان هيچگاه از بين نخواهد رفت
ب��راي همين مرگ هر زبان را ميتوان
تا حد زي��ادي به معني مرگ فرهنگ
مول��د آن زبان تلقي كرد و اين حاكي
از منقرض ش��دن كيفيتي از دانايي و
كيفيت��ي از بودن در اي��ن عالم و فهم
اين عالم است».

پيشخوان

پديدارشناسي هوسرل

 ëدان زهاوي
 ëترجم�ه مه�دي صاحب�كار و
ايمان واقفي
 ëانتشارات روزبهان
«پديدارشناسي هوسرل» ،عنوان
اثري است كه فلس��فه هوسرل را از
نخستين تحليلهايش در «منطق» و
«رويآورندگي» تا فلسفه «فرارونده»
در دوران بل��وغ فكري��ش ش��امل
ميشود.
اي��ن اث��ر ،در راس��تاي تبيي��ن
پديدارشناس��ي هوس��رل ،به رشته
تحرير درآمده و نويس��نده اثر مدعي
اس��ت كه به جاي برخي س��ويههاي
س��نتيتر فلسفه هوس��رل ــ مانند
انتولوژي صوري يا ذاتباوري وي ــ
صرفاً به دنبال بسط پديدارشناسي او
بوده است .از اين رو ،با تدوين اين اثر
در سه فصل ،كوش��يده است تا حد
زيادي چشماندازهاي سيستماتيك
و نظرگاههاي گاهش��مارانه را به هم
پيوند زن��د و مجموع��هاي را مدون
س��ازد كه از طريق آن بتوان تكوين
فلس��فه فرارون��ده دوران بلوغ فكري
هوسرل را دنبال كرد.
اين كتاب نخست به نظريه هوسرل
در ب��اب «رويآورندگي» ميپردازد؛
چرا كه توصيف هوس��رل از معطوف
بودن آگاهي به ابژه ،يكي از مهمترين
و اثرگذارترين تحليلهاي او اس��ت و
در ادامه شرحي از عناصر اصلي فلسفه
«فرارونده» هوسرل ارائه شده است؛
اينكه چرا هوس��رل مدعي ميشود،
پديدارشناس��ي نوع��ي ايدهآليس��م
اس��ت؟ در اين بستر ،زهاوي ،مفهوم
«اپوخه»« ،فروكاس��ت» و «تقويم»
را توضي��ح داده اس��ت .در پاي��ان
نويس��نده به تعدادي از تحليلهاي
پديدارشناختي انضماميتر هوسرل
بازگش��ته كه مدعي است ،تحقيقات
متأخ��ر هوس��رل درب��اره «ب��دن»،
«زم��ان» و «بيناس��وبژكتيويته» را
نبايد صرفاً به مثابه تحليلهايي درك
كرد كه وي اصول پديدارشناختي از
پيش مستقرشده را براي آنها به كار
ميگيرد .كتاب حاضر نشان ميدهد،
تحليل هوس��رل درباره اين مفاهيم
انضمامي ،به تأمل پيوستهاي از اصول
بنيادين پديدارشناسي منتهي شده
است.

به بهانه انتشار كتاب «در آينه ايراني» نوشته محمدرضا قانونپرور

ديالكتيك
تصوير و تصور

فرزاد نعمتي

ايرانيان در نوشتههاي خود
چگونه به «غرب و غربيان» نگريستهاند؟

بهتازگي كتاب «در آينه ايراني :تصوير غرب و غربيها در داس�تان ايراني» نوش�ته محمدرضا قانونپرور و ترجمه مهدي
نجفزاده ،توس�ط نشر «تيس�ا» به بازار كتاب راه يافت .نويسنده اثر كه از استادان بنام ادبيات تطبيقي فارسي و انگليسي
اس�ت ،در اين اثر جذاب و خواندني به بررس�ي بازنمايي غرب در آثار ادبي ايران پرداختهاس�ت .در متن پيشرو ،نخس�ت
ضرورت و اهميت نگرش مبتني بر مطالعاتفرهنگي مورد بحث قرار ميگيرد؛ سپس دو كتاب مرتبط با موضوع بازنمايي غرب
در ادبيات ايراني نوشته مجيد اديبزاده معرفي ميشوند و در پايان شرح مختصري از نگرش قانونپرور به مسأله بازنمايي
غربيها در داستان ايراني ذكر خواهدشد.

 ëدر اهمي�ت مطالعاتفرهنگ�ي
ايراني
ن��زد برخ��ي از صاحبنظ��ران،
تاريخنوين ايرانزمين ،از پس مواجهه
با «ديگري» متفاوت��ي به نام «غرب»
آغاز ميشود .طبق اين تحليل ،جامع ه
ايران��ي در برخ��ورد ب��ا تم��دن غرب،
مظاه��ر و مصنوع��ات و مكنونات آن،
به س��طحي متف��اوت از خودآگاهي و
دگرآگاهي دس��ت يافت��ه و خود را در
آيينه غرب ديدهاست .در ادامه همين
دست تحليلها است كه شكاف سنت
 مدرنيت��ه ،به محوريترين مس��ألهتحليله��اي نظري بدل شدهاس��ت و
طب��ق آن تصوي��ري تخ��ت از جامعه
س��نتي ايراني در براب��ر جامعه مدرن
غربي و امواج تهاجمي «اين» ،برساحل
افسرده «آن» به تصوير كشيده ميشود.
در اين تصوير ،سنت ،از موضع انفعال،
پذيراي صرف و خوشامدگوي مدرنيته
و مدرنيزاسيون همبسته آن است.
ب��ا وجود اين ،ترديدي نيس��ت كه
ش��ناخت «غ��رب» ب��ه اين س��هولت
نيست و نميتوان تنها با اتكا به برخي
پيشفرضهاي نظري ،درباره موجوديت
و محدودي��ت مفهومي آن انديش��يد.
غرب ،همانس��ان كه مفهومي نظري
در ذهن ايرانيان بود؛ واقعيتي عيني در
زيست جمعي و ذهنيت اجتماعي آنان
داش��ت .بنابراين الزم اس��ت به درون
اين ذهنيت ك��ه درآميخته با واقعيت
حضور غ��رب در جامعه ايراني و نقش
آن در تحوالت معاصر اس��ت ،خزيد و
از منظ��ر ايرانيان نيز به تجربه برخورد

و تض��اد و تقارب زندگ��ي آنان با آنچه
به نام غرب ،حضوري فيزيكي و ذهني
داشتهاست؛ نگريست .اين ،امري است
ك��ه در بس��ياري از تحليلهاي نظري
مفقود است.
س��خن البته بر س��ر آن نيست كه
نگرش فلسفي به مسائلي چون ماهيت
غ��رب ،ماهي��ت مواجهه س��نت و امر
مدرن و ...بيهوده است ،بلكه نكته اين
است كه براي ش��ناخت بهتر و دركي
جامعت��ر از تأثي��رات غرب ب��ر جامعه
ايران��ي ،نباي��د متكي ب��ر رويكردهاي
شرقشناسانه ،تنها به آنچه مطمح نظر
غربيان دانس��ته ميش��ود و طرز تلقي
آنان نسبت به ش��رق و جوامع موسوم
به جهان سوم يا در حال توسعه است،
اعتنا كرد ،بلكه الزم است گاهي نيز از
جانبي ديگر به موض��وع پرداخت و از
منظر مخاطبان واقعي ،نوع نگرش آنها
را به غرب ،در چني��ن رابطهاي ،مورد
بررسي قرار داد.
چني��ن مطالعهاي ،تحليل��ي صرفاً
فلس��في نيس��ت؛ زي��را ن��وع مواجهه
واقع��ي آدمي��ان ب��ا يكديگ��ر ابعادي
فرافلس��في و غيرفلس��في ني��ز دارد
و مش��مول نگرشه��اي اس��طورهاي
و روانش��ناختي و جامعهش��ناختي
ني��ز ميش��ود« .مطالعاتفرهنگ��ي»
از جمل��ه تحقيقات��ي هس��تند كه به
اي��ن ابعاد ني��ز التفاتي وي��ژه دارند و
ميكوش��ند با تركيبي روششناختي
از ش��اخههاي گوناگون علومانس��اني
نظير علومسياس��ي ،جامعهشناس��ي،
انسانشناسي ،روانكاوي ،روانشناسي،

اسطورهشناس��ي و نقدادبي ،براي فهم
نح��وه ش��ناخت جوام��ع و آدميان از
مس��ائل ب��ه صورتبنديهايي معرفتي
دست يابند.
اين مقدمه را ذكر كردم تا در ادامه
به معرفي س��ه كت��اب مرتبط با حوزه
مطالعاتفرهنگي بپردازم و از خالل شرح
مختصر اين سه اثر ،توجه خوانندگان
را ب��ه اهمي��ت مطالعاتفرهنگ��ي در
ش��ناخت تحوالتاجتماعي و سياسي
جل��ب كنم و نش��ان دهم اگر مس��أله
اساسي سياس��ت در تعابير پسامدرن
را ،مس��أله «بازنماي��ي» بدانيم؛ يكي
از راهگش��اترين روشها ب��راي درك
تح��والت سياس��ي جوامع ،اس��تفاده
از رهيافته��اي مطالعاتفرهنگ��ي و
الگوهاي تحليلگفتماني مرتبط با آن
است.
 ëش�ناخت واقعي�ت اجتماع�ي
جوامع با روش «تحليلگفتمان»
مجي��د ادي��بزاده دانشآموخت��ه
كارشناسيارشد علومسياسي دانشگاه
عالمه طباطبايي تهران ،در سال ۱۳۸۶
از پاياننام��ه خود با عن��وان «تكوين
عنص��ر بيگانهس��تيزي در سياس��ت
خارجي جمه��وري اس�لامي ايران با
تحلي��ل ادبي��ات داس��تاني پرمصرف
 »1332-1357دف��اع ك��رد .اس��تاد
راهنماي اين پاياننامه ،دكتر ابوالفضل
دالوري و مش��اور پاياننام��ه نيز دكتر
غالمرضا كاش��ي بودن��د .ماحصل اين
پاياننامه دو كتاب شد؛ يكي با عنوان
«زب��ان ،گفتمان و سياس��تخارجي»

(ديالكتي��ك بازنماي��ي از غ��رب در
جهان نمادين ايراني) كه شامل بخش
دوم پاياننامه ميش��د كه توسط نشر
اختران در سال  1387به طبع رسيد.
كتاب حاص��ل از بخش اول پاياننامه،
اما گويا در نشر «گام نو» معطل مانده
بود و درنهايت در سال  1391توسط
نش��ر «ققنوس» و با ن��ام «امپراتوري
اس��طورهها و تصوير غ��رب» و با تيتر
فرعي «روان��كاوي گفتمان ادبي ايران
 »1332-1356به بازار عرضهشد .هر
دو كت��اب ،آثاري ارزش��مند در حوزه
«مطالع��ات فرهنگي» هس��تند كه با
روشهاي تحليلگفتماني و روانكاوي
گفتماني ب��ه ارائه تصويري از بازنمايي
غرب در جامعه ايران��ي و تأثيرات اين
بازنمايي در ش��كلگيري گفتمانهاي
بيگانهس��تيزانه در عال��م سياس��ت
پرداختهاند و از لحاظ پردازش ،نگاهي
نو ب��ه صورت مس��أله ذهنيت جمعي
جامع��ه ايران��ي ،متون��ي قابلتأمل و
كمياب به شمار ميروند.
ادي��بزاده بر آن اس��ت كه آنچه از
پس انقالباس�لامي ايران در ساحت
سياس��ت داخلي و خارج��ي رخ داد و
بس��ياري نام «ضديت با غرب» بر آن
نهادند و در شعار «نه شرقي ،نه غربي،
جمهورياس�لامي» بازتاب يافت؛ تنها
محصول اراده صرف رهبران سياس��ي
و نخبگان برآمده از انقالب نبودهاست،
بلك��ه ريش��ه در باوره��اي جمع��ي و
ذهنيتهاي اجتماعي دارد كه از پس
گذشتهاي آكنده از اسطوره برميآيد.
ميدانيم و ميداني��د كه برخي نه

تنها واقعيت مردم��ي انقالب  1357را
نف��ي ميكنند ،بلكه به نحوي س��خن
ميگوين��د گوي��ي تمامي ح��وادث و
رخدادهايي كه در عالم واقعي سياست
پس از انقالب صورت پذيرفت ،ناش��ي
از انح��راف از ش��عارهاي اصيل انقالبي
بوده اس��ت .براي نمونه ،عدهاي بر اين
گمان هس��تند كه گفتم��ان غالب در
انقالب اسالمي ،گفتمان غربستيزانه
نبوده اس��ت و انقالبي��ون نه با امريكا و
ساير كشورهاي غربي و نه با شوروي و
ساير دول شرقي نه تنها هيچ مخالفتي
نداش��تند ،بلكه اساس��اً انقالب ايران،
انقالبي معطوف به براندازي اس��تبداد
داخل��ي بوده اس��ت و الغي��ر .از جمله
مش��كالت اين دس��ت از تحليلها نيز
يك��ي آن اس��ت كه كمتر ب��ه واقعيت
گفتمانه��اي سياس��ي و اجتماع��ي
موج��ود در جامع��ه توج��ه ميكنند و
عموماً با عينك نخبهگرايانه به مسائل
نظر ميافكنند.
پرسشي در اينجا ممكن است ذهن
مخاطب را مش��غول خود كند :واقعيت
اجتماعي را چگون��ه ميتوان دريافت؟
پاس��خي كه در مقدمه ميتوان به اين
پرسش داد؛ از اين قرار است :از طريق
«تحلي��ل گفتماني» .توضي��ح آنكه بر
اس��اس رويك��رد تحليلگفتمان��ي ،در
جامع��ه گفتمانهاي رقي��ب فراواني با
يكديگر در حال نزاع و رقابت هس��تند.
ب��راي نمونه در جامعه اي��ران پيش از
انق�لاب ،گفتمانهاي اس�لامي ،ملي
و ماركسيس��تي ب��ا نحلهبنديه��اي
دروني متنوع حضور و بروز داش��تهاند
و هر ي��ك تصويري از جه��ان و ايران
و آدمي��ان را تبلي��غ و تأييد ميكردند.
در كنار اينها ،گفتمان غالب حكومتي
ني��ز حض��ور داشتهاس��ت و موقعيتي
هژموني��ك يافتهبود .ح��ال براي مثال
اگ��ر به تصويري كه اي��ن گفتمانهاي
راي��ج از مقولهاي به نام غرب ،بازنمايي
ميكردند ،توجه كنيم؛ درمييابيم كه
ميان اين گفتمانها اختالفاتي اساسي
بوده اس��ت .گفتم��ان حكومت پهلوي
ب��ه عنوان گفتم��ان غال��ب حكومتي،
گفتمان «ش��باهت با غرب» بودهاست
و ب��ر جهانگراي��ي ،جهانوطن��ي و
همبس��تگي با غرب تأكيد داشتهاست.
اما ،گفتمانه��اي مقاومت در برابر اين
گفتمان ق��درت ،گفتم��ان «تفاوت با
غ��رب» بودهان��د و بر افت��راق از غرب،
بوميگرايي و مرزس��ازي با جهان غرب
اص��رار داش��تهاند .از ديالكتيك اين دو
نگاه متض��اد ،گفتمان «تقابل با غرب»
سر بر آوردهاست كه مروج بوميگرايي
ايدئولوژيك ،رويارويي با غرب سلطهگر
و هويت گفتماني ضد سلطه بودهاست.
ادي��بزاده براي اس��تناد ب��ه وجود
چني��ن گفتمانهاي��ي در جامع��ه ،در
بخ��ش دوم پاياننام��ه به اظه��ارات و
موضعگيريه��اي نخبگانسياس��ي
استناد ميكند ،اما آن سخنان و مواضع
را نيز در پرت��و گفتمانهاي كالنتري
ك��ه در ذهني��ت جامعه ريش��ه دارند،
مورد بررس��ي قرار ميدهد و اين امري
اس��ت كه بخش نخس��ت پاياننامه را
تشكيل ميدهد و در كتاب «امپراتوري
اس��طورهها و تصوير غ��رب» منعكس
شدهاست.
در اين كتاب ،اديبزاده به بررس��ي
معاني من��درج و ناخ��ودآگاه غرب به
مثاب��ه اب��ژه بيگان��ه در ادبي��ات ايران
از س��ال  1332ت��ا  1357ميپ��ردازد
و ب��ا غ��ور و تفحص نشانهشناس��انه و
روانكاوانه در آثار شاعران و نويسندگان
اين عصر ،ش��ش تصوير در بازنمايي از
غرب را شناس��ايي ميكند كه عبارتند
از1 :ـ بازنمايي غرب در تشابه با نشانه
«شب» كه بيگانه را نماد تاريكي معنا
ميكن��د  -2بازنمايي غ��رب بيگانه با
نش��انه ،نماده��اي غول ،هي��وال ،ديو،
جن ،اهريمن و ش��يطان كه داللت بر
احساس مسخشدگي ما ايرانيها توسط
غرب دارد  -3آگاهي اندوهبار از بيگانه
و غرب به منزله ابژه س��لطه  -اسارت
ك��ه مانع خودآگاه��ي ايراني از هويت
خويشتن ميش��ود  -4بازنمايي غرب
در ارتباط با نش��انه  -نمادهاي ماشين
و ايده وابستگي كه ترس از تكنولوژي
به ترس از هجوم غرب تعبير ميش��ود
 5ـ تصوير از غرب به منزله ابژه خصومت
ك��ه در زبان حماس��ي ده��ه  1340و
در بازتوليد كهنالگوهاي اس��اطيري و
مذهبي حماسي گس��ترش يافت و -6
بازنمايي غرب به مثابه ابژه بيگانگي كه
تداعيگر احساس سرخوردگي ،نااميدي
و ازخودبيگانگي است.
به زعم ادي��بزاده ،دنياي نماديني
كه در س��ه دهه سي ،چهل و پنجاه در
ادبيات مدرن ايراني بازنمايي ميشود؛
محص��ول بازآفرين��ي كهنالگوه��اي
فرهنگ ايراني در س��اختار ادبي است.
بنابراي��ن آنچه در عالم سياس��ت رخ
ميده��د؛ منش��أ و دالي��ل تاريخي و
فرهنگ��ي دارد و تنها به مي��ل و اراده
حاكم��ان و نخبگان نيس��ت .حكومت
پهل��وي ،خ��ود ني��ز ،اگرچ��ه در ابعاد
سياست خارجي متحد غرب محسوب
ميش��د؛ اما گاه در برخي نگرشهاي
ناسيوناليس��تي خود ،مروج احساسات
بيگانهس��تيز ب��ود و فرات��ر از آن،
گفتمانهاي مقاومت هستند كه عموماً
نگرشي بدبينانه و غيريتساز با ديگري
غرب داش��تهاند .ب��ا انق�لاب ،1357
گفتمان هژمونيك پهلوي ،به گفتمان

اندیشه

كت�اب «در آين�ه ايران�ي»،
كمتر به ص�ورت صريح به
مسأله سياست رسمي ميپردازد؛
اما از آنجا كه ميان زبان گفتمان و
سياس�ت ،پيون�دي ظري�ف وجود
دارد؛ خالي از س�ويههاي سياسي
نيس�ت .مؤل�ف ای�ن اثر س�خن
«اس�تاندال» را مبن�ي ب�ر اينك�ه
بهترين راه براي درك آگاهي مردم
يك جامعه و تغييراتي كه در آن به
وق�وع ميپيون�دد ،موش�كافي در
متون ادبي آنهاست؛ ميپذيرد و از
«گرينبالت» اينگونه نقل ميكند:
هرگون�ه مذاكره ،مجادل�ه ،نزاع و
جنگ طبقاتي ،اجتماعي و سياسي
در البهالي فريادها و سكوتهاي
قهرمانان داستانها و تئاترها ديده
ميشود

حاشيهاي بدل شد و گفتمان اسالمي
موقعي��ت هژمونيك ياف��ت و بالطبع،
غربستيزي در سياست خارجي نظام
جديد ،موقعيتي محوري پيدا كرد.
 ëغرب ايراني
كتاب «در آين��ه ايراني» ،كمتر به
صورت صريح به مسأله سياست رسمي
ميپ��ردازد؛ اما از آنج��ا كه ميان زبان
گفتم��ان و سياس��ت ،پيوندي ظريف
وجود دارد؛ خالي از سويههاي سياسي
نيست .قانونپرور سخن «استاندال» را
مبن��ي بر اينكه بهترين راه براي درك
آگاهي مردم يك جامعه و تغييراتي كه
در آن به وقوع ميپيوندد ،موش��كافي
در متون ادبي آنهاست؛ ميپذيرد و از
«گرينبالت» اينگون��ه نقل ميكند:
هرگونه مذاكره ،مجادله ،نزاع و جنگ
طبقات��ي ،اجتماع��ي و سياس��ي در
البهالي فريادها و سكوتهاي قهرمانان
داستانها و تئاترها ديده ميشود.
كت��اب ح��ول دو پرس��ش ش��كل
ميگي��رد :اول ،ايراني��ان و در واق��ع،
نويس��ندگان ايران��ي چگون��ه به غرب
و غربي��ان نگريس��تهاند؟ و دوم ،چ��ه
توجيههايي در مورد واكنشهاي ويژه
ايراني��ان اعم از مثبت و منفي نس��بت
به غرب وج��ود دارد؟ نويس��نده براي
پاسخ به پرسش نخست ،بازنمايي غرب
در ادوار متف��اوت تاريخ��ي را در متون
ايراني بررسي و به نتايجي نسبتاً صريح
درباره انواع بازنماييها دس��ت مييابد،
اما پرس��ش دوم را به صورت ضمني و
غيرمستقيم پاسخ ميدهد.
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قانونپ��رور ني��ز نظير ادي��بزاده،
نگاه��ي تاريخ��ي ب��ه برساختهش��دن
گفتمانه��ا دارد و آن را از طرحه��اي
سياس��ي ك��ه محص��ول اراده و مي��ل
گروه��ي از نخب��گان باش��د ،متماي��ز
ميدان��د« :تصوير غ��رب و غربيها در
ضمير باطن ايرانيان ،ناگهاني يا تنها در
دورهاي كوتاهمدت ساخته نشدهاست.
ايستارهاي ظاهرشده و رشديافته طي
ق��رون پيش كه ب��ا درجاتي ،همچنان
نفوذ خ��ود را بر تص��ور ايرانيان حفظ
كردهاست؛ شكلدهنده تصوير غرب و
س��اكنان آن در ذهنيت امروزه ايرانيان
است( ».قانونپرور )21 :1393
از همين رو ،مؤل��ف در فصل يكم،
به كاربرد واژه «فرنگ» در بوس��تان و
گلستان سعدي و تصوير خصومتآميز
فرنگ��ي با مس��لمان اش��اره ميكند يا
در داس��تان ش��يخ صنع��ان در كتاب
منطقالطير عطار نيش��ابوري ،تصورات
ش��اعر ايراني را نس��بت ب��ه «ديگري
مسيحي» ،غيريتساز تلقي ميكند.
فص��ل دوم كت��اب؛ «ش��ناخت
ناش��ناخته» به بررسي س��فرنامههاي
مسافران ايراني به غرب اختصاص دارد.
اين آث��ار هم دادهه��اي تاريخي و هم
گزارشهاي تصويري هستند و در ضمن
پيشدرآمدي براي داس��تان مدرن نيز
تلقي ميش��وند ،زيرا در آنها «بازسازي
داس��تاني غرب» نيز به چشم ميخورد
و نويس��ندگان س��فرنامهها بر اس��اس
پيشفرضهاي فرهنگي خود ،دانسته
يا نادانسته ،تصويري از غرب ميسازند
كه متناقض و متفاوت است ،اما در آنها
حيرت نسبت به پيشرفتهاي فناورانه
غرب دي��ده ميش��ود و رويهمرفته،
بيش��تر واج��د نگاه��ي مثبت اس��ت.
افزايش مسافرتها ،تصور ايرانيان را از
حالت ابهام درميآورد و غربي را مقابل
مخاطبان قرار ميدهد كه در سياست
و دانش و اجتماع ،پيش��رفته اس��ت و
ميتوان��د محل تقليد و الگوي تأس��ي
قرار گيرد.
مدرنيس��تها ،غرب را معي��ار قرار
ميدهن��د و ب��ر آنن��د كه تغيي��رات و
اصالح��ات در جامع��ه ايران��ي بايد بر
مبناي موازين غربي اتخاذ و اجرا شود.
در فص��ل س��وم؛ «غ��رب در مقام
مقايس��ه» آث��اري نظي��ر «سرش��ك»
محمد حجازي و «يكي بود يكي نبود»
محمدعلي جم��الزاده مورد بررس��ي
ق��رار ميگيرن��د .نگرش مدرنيس��تي،
ام��ا ،موجبات اعت��راض ديگراني را در
پي دارد كه نتيجه چنين خط مش��ي
كوركورانهاي را نابودي هويت مستقل
ايراني ميدانند .دستهاي از نويسندگان
چون سيمين دانشور در «سووشون»،
جالل آلاحمد در «شوهر امريكايي»،
احم��د محم��ود در «همس��ايهها» و
غالمحس��ين س��اعدي در «دندي��ل»،
معت��رض به نفوذ سياس��ي و فرهنگي
غرب هستند و نگرشي بيگانههراسانه را
نمايندگي ميكنند .در نظر آنان ادامه
و گس��ترش چنين نفوذي ،بنيانهاي
فرهنگي جامعه ايران را تهديد ميكند.
از اي��ن منظ��ر ،آنان نگاه��ي مطلق و
مبتني بر خير /ش��ر به مس��أله ايران و
غرب دارند و متونش��ان نمودار حالتي
از «درماندگ��ي» و ت��رس از «ديگري
سياه» نيز هست.
در فص��ل پنج��م؛ «تصاوي��ر
تركخورده» ،مؤلف به سراغ آن دسته
از آثار ايراني ميرود كه با اتخاذ نگرشي
دروننگرانه به جامعه ايراني ،مشكالت
را صرفاً به بيگانگان نسبت نميدهند،
بلكه در برخورد با غرب ،با شك و ترديد
بيشتري به مسأله مينگرند و ميكوشند
ب��ا ف��راروي از كليش��ههاي خصمانه،
تصوي��ري واقعيتر و پيچيدهتر از غرب
و غرب��ي ارائه دهن��د« .آقا جولو» ناصر
تقوايي و «اسب چوبي» صادق چوبك
و برخي از آثار هوش��نگ گلش��يري از
جمله داستانهاي ايراني هستند كه به
زعم قانونپرور «نه تصوير منفي غرب
و غربي را دائمي ميكند و نه به هزينه
عيبجوي��ي از ايرانيان و جامعهش��ان،
تصوي��ري مثبت از آن��ان ارائه ميكند.
او فقط جهان��ي را خلق ميكند كه در
آن موجودات انس��اني ب��ه همديگر به
عنوان اشخاص منحصربهفرد مينگرند
و از همان قرار با يكديگر ارتباط برقرار
ميسازند( ».همان :ص)180
فصل شش��م كت��اب؛ «واكنشهاي
پسا انقالبي» به آثار نويسندگاني چون
براهن��ي ،فصيح ،گالبدرهاي و روانيپور
و انتقادهاي ضدغربي و سياس��ي آنان
ب��ه رژيم پهلوي و پيون��د آن با غرب و
كارگ��زاري آن اختصاص دارد .هرچند،
ش��خصيتهاي غربي اين داس��تانها،
عناص��ر فرع��ي هس��تند و تصوي��ري
انس��انيتر و چندبع��دي از آنان عرضه
ميشود.
در مقام نتيجهگيري نيز قانونپرور
ضمن اش��اره ب��ه تصاوي��ر متنوعي كه
از غربيه��ا ارائ��ه شدهاس��ت؛ تأثي��ر
تصورات نويس��ندگان ايراني بر تودهها
را قابلتأم��ل ميداند و اي��ن تصاوير را
بازتابي از احساسات و تصورات عمومي
ايرانيان نس��بت به غرب ميشمارد .از
اين منظر ،داس��تان مواجه��ه ايرانيان
با غرب و غربيه��ا« ،ديالكتيك تصور
و تصوير» اس��ت .تص��ورات ،تصاوير را
ميسازند و تصاوير به تصوراتي نوين راه
ميدهند و اين ديالكتيك ،تأثير خود را
در سياست و فرهنگ نمودار ميكند.

