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نظریة پسااستعماری به مثابة رویکردی برای مطالعات تطبیقی هنر
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چکیده
مطالعات تطبيقی هنر، به عنوان یک گونة مطالعاتی سهم زیادی از مطالعات حوزة پژوهش هنر را به خود اختصاص داده 

است. همين مهم نيز تحقيق و پژوهش در شناسایی چارچوب های نظری آن را، ایجاب می کند. هدف این مقاله معرفی 

یکی از چارچوب های نظری سودمند در مطالعات تطبيقی هنر است. در این نوشتار با بهره گيری از روش توصيفی-تحليلی 

و داده های برآمده از مطالعات کتابخانه ای، ضمن معرفی نظریة پسااستعماری، نحوة بهره گيری از این رویکرد پژوهشی 

و نيز ره آوردهای به کار بستن مالحظات و انگاره های آن در مطالعات تطبيقی هنر تشریح گردیده است. ادوارد سعيد با 

کاربست اصطالح »شرق شناسی« و تعميم و توسيع آن، مجموعة بزرگی از آثار هنری و ادبی غربی را در تحکيم ساخت 

سياسی مبتنی بر اعمال سلطه مؤثر می شمارد و از این رهگذر از بافت فرهنگی استعمار غرب پرده برمی دارد. در زمينة 

مطالعاتی نقد هنری و در مواجهة غربيان با آثار هنری مشرق  زمين می توان این زاویة نگاه شرق شناسانه را به وضوح دید. 

در حکم نتيجة بحث، لزوم کاربست چارچوب نظری پسااستعماری در مطالعات تطبيقی هنر، برای برگذشتن از مرزهای 

تنگ مطالعة شرق شناسانة آثار هنری و فرهنگی آشکار می شود و به این ترتيب امکان گفت وگوی آزاد و برابر ميان هنرها 

و فرهنگ های اقصای عالم، فارغ از پيش انگاشته ها و قضاوت های ایدئولوژیک، نمودار می گردد.

واژه های کلیدی
مطالعات تطبيقی هنر، چارچوب نظری، شرق شناسی، مطالعات پسااستعماری.
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عرصه های  دیگر  با  مقایسه  تطبيقی«   در  »هنر  مطالعاتی  حوزة 
تاکنون چندان مورد مطالعه واشکافانه و تحليل ساختاری  هنرشناسی 
قرار نگرفته، و نظریه های تشکيل دهندة این عرصه به طور کامل تشریح و 
صورت بندی نشده است. ازاین رو منابع و چارچوب های نظری موجود در 
دیگر رشته های علوم انسانی، به شرط تناسب با ساحت های نظری و تجربی 
هنرها، می توانند در جهت تدوین رویکردها و مبانی نظری مطالعات تطبيقی 
هنر، به عنوان پشتوانه علمی و تحقيقاتی، مورد استفاده قرار گيرند. یکی 
از این چارچوب های تحقيقاتی، که اولين بار در حيطة پژوهش های علوم 

انسانی مطرح شده، و نتایج و دستاوردهای پژوهشی آن به حوزة مطالعات 
هنرها نيز تسری یافته، نظریة پسااستعماری است، که با نوشته های ادوارد 
سعيد )1935-2003(، متفکر و پژوهشگر فلسطينی-آمریکایی، قدم به 
عرصه وجود گذاشت. در این مقاله سعی شده است با مطالعه مکتوبات 
و پژوهش های متفکران پسااستعماری، و استخراج آن بخش از نظریات 
و آرای آن ها که با مسایل و موضوعات مطرح در عرصه هنرها تناسب 
بيشتری دارند، قابليت کاربست آن ها به عنوان یک چارچوب نظری مدون 

برای مطالعات تطبيقی هنر نشان داده شود. 

مقد  مه

روش شناسی پژوهش
تحقيق پيش رو تحقيقی بنيادی-کاربردی است، که پژوهشی از نوع 
کيفی محسوب می شود. در این تحقيق از روش توصيفی-تحليلی استفاده 
شده است. اطالعات به شيوه کتابخانه ای گردآوری شده، و به شيوه های 

استقرایی و تمثيلی مورد تجزیه وتحليل قرار گرفته است.

پیشینه و بحث: شرق شناسی به مثابة زمینه ای برای شکل گیری 
اولیة نظریة پسااستعماری

»شرق شناسی« به مجموعة کوشش های نظری شماری از محققان 
ابعاد  باب  در  نوزدهم،  سدة  در  به خصوص  که  می شود،  اطالق  غربی 
مختلفی از فرهنگ و هنر مشرق زمين مطالعاتی صورت دادند. از زمرة این 
نویسندگان گوستاو فلوبر )1880-1821(، رمان نویس شهير فرانسوی، را 
می توان نام برد. او که بين سال های 1849 تا 1851، مسافرتی 18  ماهه 
به مصر و ترکيه داشت، در نامه ها و نوشته های پرشمار که از این سفر بر 
جای مانده، شرق را به گونه ای تصویر کرده است، که در بين پژوهندگان 
و نویسندگان پس از او تأثير بسزایی بر جا نهاد. فلوبر در 1858 نيز به 
الجزایر و تونس سفر کرد، که نوشته های گردآمده از این سفر دستمایة 
رمان تازة او، ساالمبو )1862(، را فراهم آورد. دیگر از بين شرق شناسان 
می توان به ژرار دنروال )1855-1808(، نویسنده فرانسوی، اشاره کرد، 
که مسافرت های چندی به سرزمين های شرقی داشت، و ماحصل آن ها 
را در کتاب معروف سفر در مشرق )1850(، گردآوری کرد. و همين طور 
ریچارد فرانسيس برتون )1890-1821(، نویسنده، زبان پژوه، و دنياگرد 
با وارد آمدن به هيئت مسلمانان به مکه و مدینه  انگليسی، که  شهير 
مسافرت نمود )1853(، و با ردای عربی از حبشه دیدار کرد )1856(. او 
نيز بارها به شمال آفریقا مسافرت کرد. برتون گزارش  همة مسافرت های 
خود را به نگارش آورد، که سفرنامه او از محبوبيت ویژه ای برخوردار شد. 
او هزار و یک شب را از عربی به انگليسی در 16 مجلد ترجمه کرد )8-

1885( )ر.ک. مصاحب، 1381، ذیل مداخل »فلوبر«، »نروال«، و »سر 
ریچارد فرانسيس برتن«(. مطالعات عمومی شرق شناسی را می توان فتح 
بابی دانست بر پژوهش های ميان فرهنگی، که بعدها و در سدة بيست، با 

جامعيت و ساختارمندی ویژه ای نمودار شد.
بر جا  مثبت چندی  عواقب  مطالعات شرق شناسان  این که  علی رغم 
نهاد، و شاید بتوان صورت بندی رشته های تحقيقاتی ميان فرهنگی در مقام 
رشته هایی دانشگاهی را از پی آیندهای کار ایشان برشمرد، ولی شرق شناسی 

حق مطلب را آن طور که باید و شایسته است در باب سرزمين های مشرق و 
مردمانی که در آن سرزمين ها زیسته اند، ادا نکرده. سفرنامه ها و نگاشته های 
ساکنان  زیست  از  ابعادی خاص  و  گوشه ها  فقط  پژوهشی مستشرقين 
سرزمين های شرقی را بازنمودند و با این حال مدعای آن را داشتند که 
حقيقت زیست فرهنگی و اجتماعی این مردمان را نمودار می سازند. اما به 
راستی بسياری از جنبه های حيات جمعی مشرق زمين در این آثار نموده 
نمی شود و نمی توان با استناد و اتکای به آن ها تصویر روشن و تمام نمای 
جهان شرق را در ذهن حاضر کرد. از یک طرف بازنموده های تزیينی و 
نمایشی شرقی سازانه و رمانتی سيستی، که در سده های هجدهم و نوزدهم، 
از شرق عرضه می شد، و از دیگرسو تصاویر ناقص و تک ساحتی، که به 
منظور انعکاس »واقعيت«  احوال و چگونگی زیست ساکنان ممالک شرقی، 
غالباً در هيات سفرنامه ها، ارایه شد، هر کدام به نحوی اعتبار روایت ها و 
حکایت های مستشرقين را، از حيث صحت و دقت، مخدوش نمود )در 
مورد رویکردها و پی آیندهای آثار و نگاشته های مستشرقين ر.ک. سرآمد، 

1389، کریمی، 1390، و بور، 1383(.

نقد ادوارد سعید بر شرق شناسی
ادوارد سعيد در کتاب خود به نام شرق شناسی، منتشرشده به سال 
1978، مفهوم »شرق شناسی« را گسترش داد، و با اشارت به مجموعة 
نوشتارهای قرن نوزدهمی که از آن ها یاد کردیم، به طور کلی این اصطالح را 
به بافتار ایدئولوژیک و قدرتمندی اطالق نمود، که گسترة ظاهراً غيرسياسی 
روابط و مناسبات جهان شرق و جهان غرب، بر آن ابتناء یافته است، و 

درکی ساختگی و جعلی از مشرق زمين به دست می دهد.
اثرگذار  ]کتاب[  در  سعيد  ادوارد  پژوهش  مهم  تأثيرات  از  »یکی 
شرق شناسی، که بارها به چالش کشيده شده و ]دستاوردهای آن[ مورد 
در سال 1978،  آن  انتشار  هنگام  از  که  است  این  گرفته،  قرار  پرسش 
که  آنجا  تا  اعصار،  پهنة  در  مشرق زمين  باب  در  اروپایيان  نوشتارهای 
برساخت مفهوم »مشرق« را یاری رسانند، زیر عنوانی که سعيد برای کتاب 
 Keller and Irigoyen-Garcia,( می آیند«  گرد  است،  برگزیده  خود 

.)2018, 1
متأثر  کتاب ادوارد سعيد بسياری پژوهندگان مشرق زمين را عميقاً 
ساخت، و موجب گشت آن ها در شناخت و درک فرهنگ شرق، به ویژه 
مقوالتی مانند قدرت و ایدئولوژی را در دایرة تمرکز و توجه خویش وارد 

سازند.
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ادوارد سعيد مفهوم »شرق شناسی« را در دو معنای متداخل به کار 
گرفته است. در معنای نخست، »شرق شناسی« سبکی از اندیشه ورزی 
هستی شناسانه  و  شناخت شناسانه  بنيادین  تمایز  مبنای  بر  که  است 
ميان جهان مشرق و جهان مغرب، استوار شده. اما معنای دوم که ناظر 
به گونة تحقيقاتی و مطالعاتی خاصی است، عبارت می باشد از رویکردی 
»تسلط طلبانه، ساختارمند، آمرانه و مقتدرانه« )سعيد، 1377، 16( در 
قبال مشرق زمين؛ این رویکرد از اواخر سدة هجده در آثار و نوشته های 
که  بيان می دارد  پی  در  او  )همان، 15-17(.  نمودار گشت  مستشرقان 
شرق شناسی، در معنای عام و کلی آن، به واقع گفتاری است فوکویی، 
یعنی سامانی است از شناخت، که نحوة نگریستن مردمان مغرب زمين به 
جهان مشرق را صورت بندی و نهادینه می کند. گفتار شرق شناسی قواعد و 
معيارهایی برای بازنمایی شرق وضع کرده است. این قواعد به طرز بنيادین 
از اصول و روش های بازنمایی جهان غرب متفاوت هستند. همين دوگانگی 
معيارها و روش ها است که، اگر نه آگاهانه، اما به طور مداوم »دیگربودگی« 

.)Wilcox, 2018, 10-11( مشرق زمين را تمدید و تحکيم می کند
مردمان  گویای  زبان  و  نماینده  غربيان  شرق شناسی،  گفتار  در 
مشرق زمين هستند؛ آنان که قادر نيستند حتی افکار و طرز زندگی خود 
را بازنمایند، چه رسد به آن که بخواهند بر خودشان و بر سرزمين های 
خودشان حکمروایی کنند. این ضعف، ذاتی و موروثی ساکنان مشرق زمين 
گفتار  در  می کند.  آن ها صدق  مورد  در  همواره  استثناء  بدون  و  است، 
شرق شناسی، انسان مشرق زمينی تنها موضوع نگاه غربيان است و هر گونه 
عامليت و استعداد آفرینش و اندیشيدن از او سلب می شود. نزد مستشرقان، 
انسان مشرق زمينی واجد مشخصه ها و خصوصياتی است که در طول زمان 
پابرجای می ماند و به هيچ رو تبدل و تغير نمی پذیرد. این خصوصيات 
آن طور که سعيد در پژوهش های عالمانه و گسترده نمایان کرده است، 
ستيزه طلبی،  اندیشيدن،  توان  فقدان  از: شهوت پرستی،  هستند  عبارت 
»تاریخ  گفتار شرق شناسی  آموزه های  به  بنا  تن آسایی.  و  خرافه پرستی، 
مشرق زمين ساکن و بی تحرک است، در آن حال که غرب موجودیتی 
است پویا و متحرک، که دارندة تاریخی زنده و سيال ازآِن خویش است- 
در حقيقت این مغرب زمين است که »موضوع و معنای« تاریخ را شکل 
می دهد« )Pannian, 2016, 16(. این گونه است که ادوارد سعيد در کتاب 
شرق شناسی از گذر مباحث نظری و پژوهش های موردی متعدد، توفيق 

می یابد تا زمينه های آشکارا سياسی و ایدئولوژیک بازنموده های مستشرقان، 
و از منظر عمومی، روح دربندآورنده و استيالجوی ذهنيت مغرب زمين را 

نمودار سازد )ر.ک. سعيد، 1377(. 
نکتة بااهميتی که سعيد به آن اشاره می کند، این است که در حقيقت 
جهان غربی به واسطه توليد گفتار معرفتی شرق شناسی بر مشرق زمين 
قدرت اعمال می کند، و شناخت جهان شرقی را به عرضة تصاویر خيالين از 
آن فرومی کاهد؛ اینگونه است که غربی ها همان تصویری را که پسند ایشان 
است از جهان مشرق عرضه می کنند، و به این ترتيب شرق را به سود خود 
مصادره می کنند. پس سازوکارهای رده بندی و واژه ها و اصطالحاتی خاص 
به کار آمدند تا »دانش تخصصی« شرق شناسی شکل یابد، و از این رهگذر 
دیگربودگی زایل ناشدنی و دائمی مشرق زمين امتداد یابد و ماندگار گردد. او 
همچنين در کتاب فرهنگ و امپریاليسم )1993(، ادعا می کند که توليدات 
فرهنگی، از موسيقی، تا نقاشی و رمان، در سياست توسعه برون مرزی 
ممالک اروپایی نقش بسزایی بر عهده داشته، و ساخت ها و سامان هایی برای 
درک و احساس ما تدارک دیده اند، که نه تنها با مقاصد امپریاليسم هم سو 
هستند، که انتشار، بسط، و دفاع از آن را بر دوش دارند. این گونه است 
که سعيد در کوشش نظری برای قرائت آثار، در عوض شناسایی مکاتب و 
سبک های هنری، تمرکز خود را بر شناخت عوامل بازتوليد استيال در آثار 

هنری معطوف می دارد )سعيد، 1382(.

امتداد نگاه شرق شناسانه در عالم هنرها
در تاریخ و نظریة هنرها، انگارة عمومی سير تکاملی هنر از »بدوی« به 
»پيشرفته« )مدرن(، که در آن مقصود از هنر بدوی به طورمعمول دسته ای 
از هنرهای غيرغربی است، خود نمونه ای است از نفوذ و رواج دیرپای گفتار 
شرق شناسانه )ر.ک. اشاراتی به اهميت مستقل و کيستی منحصربه فرد 
بومی در هارت، 1382، 48-63؛ گامبریچ، 1379، 27-41؛ و  هنرهای 
ميلر آپجان، استوور وینگرت، و گاستون ميلر،1390، 807-874(. امتداد 
نگرش استعماری شرق شناسانه به هنرهای مشرق زمين، عموماً موجب 
شد نظریه پردازان و تاریخ نگاران به زمينه های اجتماعی و فرهنگی این 
هنرها چندان توجهی نکنند، و همين هم به خودی خود سبب گردید 
نگرش های موزه محور، مجموعه دارانه، غرایب نگارنه و نهایتاً زیبایی شناسانه 
به این آثار در مغرب زمين، از پس تأسيس اولين موزه های اروپا، از مجموع 
هدایای »عجيب وغریب« دنياگردان، مروجان دینی، سفرا، و تاجران برای 

تصویر 1- »حلقه خاکی قرمز«، ریچارد النگ، 1994، گل پخته و اکریلیک سیاه 
روی دیوار، قطر دایره: 3/۷ متر. 

https://farticulate.wordpress.com/2011/01/29/29-january-(  :مأخذ
 )/2011-post-richard-long-selected-works-interview

 
 

تصویر 2- حلقه هایی در خاک- هنر مردمان بومی یوئندومو.
https://gannonhousegallery.com/2017/12/27/ethical-purchasing-( مأخذ: 

)/indigenous-art
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خاندان های سلطنتی، و برگزاری نمایشگاه های پرشمار از هنرهای بدوی 
ملل مستعمره )فکوهی، 1385، 12(، رواج یابد. این نگرش را حتی در 
مواجهة صورت محور و زمينه گریز برخی از هنرمندان غربی با هنر غير غربی 
هم می توان سراغ گرفت. در گزارشی که سينتيا فریلند از دو نمایشگاه 
هنرهای بومی و بدوی به دست داده، نمونه ای از این قسم رویکردها به 
هنر غير غربی در مغرب زمين را می توانيم دید. در نمایشگاه بدوی گری و 
هنر مدرن )1984( که در موزة هنر مدرن نيویورک برگزار گردید، به آثار 
غيرغربی هم پای آثار غربی ارج نهاده نشد. در این نمایشگاه، که با موضوع 
تأثيرات هنر بومی بر هنرمندان مدرن برپا گردید، بر خالف آثار غربی، هيچ 
داده ای در مورد کاربردهای روزمره، دوران تاریخی، هنرمند، یا ارزش های 
فرهنگی شیء هنری غيرغربی ارایه نشد. این گونه، نمایشگاه از هنر غيرغربی 
زمينه زدایی می کرد؛ »تنها چيز مهم ظاهر یا شکل آن ها بود« )فریلند، 
1383، 70(. نمایشگاه افسونگران زمين به سال 1989 در مرکز هنر مدرن 
پومپيدو در پاریس برگزار گردید؛ در این نمایشگاه سعی بر این بود که 
تمام هنرمندان به یک چشم نگریسته شوند، و به همين سبب آثار بدوی 
و آثار غربی در شرایط همانند و در مجاورت هم به معرض تماشا گذاشته 
شدند. ولی این بار نيز حق مطلب به درستی ادا نشد. به عنوان نمونه یک 
چيدمان هنر خاکی از ریچارد النگ )متولد 1945(، حجم ساز انگليسی، بر 
فراز یک اثر نقاشی روی خاک از هنرمندان بومی یوئندومو، ناحيه ای در 
استراليا، نصب شد؛ این مهم موجب گردید هنر قبيله ای یوئندومو زمينة 
مناسب و متناسب نمایش را از کف بدهد. فریلند خود می گوید در بازدید از 
موزة هنر مدرن سانفرانسيسکو، شاهد بوده که راهنمای بخش هنر آفریقا، 
بازدیدکنندگان اعالم می کند اشيای این بخش در واقع نمی باید در  به 
موزه جای گيرند )همان، 70-71(. این نگرش از گزینش و عرضة اشيای 
هنری به شيوة دلبخواهانه و جدا از زمينه های فرهنگی و کاربردی آن ها، 
در نگارخانه ها و موزه های ممالک غربی حکایت می کند. به عنوان مثال در 
یک نمایشگاه غربی با موضوع اسباب و آالت مذهبی مراسم ستایش نياکان، 
ممکن است فقط چند تندیس کنده کاری از این مناسک قبيله ای به تماشا 
گذاشته شود؛ این در حالی است که مطابق بسترهای فرهنگی اقوام و قبایل 
ابتدایی، مفهوم و کاربست درست این تندیس ها در نزدیکی دیگر اشياء، به 

مانند بریده های ناخن پا، دریافته می شود )مورفی، 1385، 31(.

مطالعات تطبیقی دموکراتیک
کار ادوارد سعيد به همين جا ختم نمی شود. او در کتاب اومانيسم و نقد 
دموکراتيک، با مطرح ساختن آنچه که »نقد اومانيستی« می خواندش، راه 
را از بهر گفت وگویی می گشاید، که در شرایط برابر و آزاد مطالعات تطبيقی 
ممکن خواهد شد. ادوارد سعيد »ادبيات تطبيقی دموکراتيک« را، که یک 
گونة مستقل قرائت متن است، در مقابل »ادبيات تطبيقی امپریاليستی« قرار 
می دهد. مطالعات تطبيقی دموکراتيک ادبيات و هنر ممالک گوناگون را در 
شرایط مساوی بررسی می کند، و از این جا است که می تواند واسطی باشد 
برای گذر به تفاهم ها و توافقات در بين اجتماعات و فرهنگ های مختلف؛ 
اما مطالعات تطبيقی امپریاليستی همواره منش اقتدارطلب، نکوهش گر، و 
ستيزه جوی خویش را، که در شرق شناسی ریشه دارد، حفظ می کند، و به 
این ترتيب راه را بر پيوندها و تبادل های مسالمت جویانه و صادقانه مسدود 
می سازد. پژوهش هایی که ذیل این عنوان جای دارند، ممالک مغرب زمين 

فرادستی  باب  از  فقط  نه  هم  آن  می پندارند،  گيتی  محور  و  مرکز  را 
سياسی، بل به این موجب که فرهنگ و هنر این سرزمين ها در مقایسه با 
کشورهای غيرغربی از ارزش بيشتری برخوردارند. این مهم در حالی است 
که سياست توسعة استعماری غرب از سدة شانزدهم به این طرف، و هم 
شرایط جهانی شدة کنونی، هيچ کدام اجازة شکل یافتن فرهنگ های کاماًلً 
ناب و سره را نمی دهد. فرهنگ ها و هنرها در اقصای دنيا تا حدودی به 
همدیگر آميخته اند، و ممکن نيست بتوان بن ها و مایه های فرهنگی ملتی 
را به طور محض از آن خود آن ملت قلمداد کرد. در فرهنگ مشرق زمين 
عناصر و ریشه هایی هست از کان ادبی و هنری غرب، و به همين گونه، در 
ادبيات و هنر غرب، می توانيم شماری سرچشمه های فرهنگی جهان شرق 
را بازشناخت. این مهم خود موضوع شمار زیادی پژوهش های تطبيقی 
بوده است، و همچنان نيز می توان تحقيقات گسترده دامن و ژرفی در این 

عرصه ها صورت داد.
بنابراین نقد اومانيستی، پيش از هر چيز، نيازمند جسارت و تهور است 

در فراتررفتن از ساحت ها و ساخت های پيشينی نقد امپریاليستی:
»در فرایند گسترده کردن افق اومانيستی فعاليت های نظری و تفاهم ها، 
چارچوب ها و قالب ها می بایست به صورتی واقعی شناخته و پرداخت و 
تفسير شوند. و این همان معنای مقاومت است: توانایی به ایجاد تمایز بين 
آنچه مستقيماً داده شده و آنچه دریغ گردیده؛ چرا که مقتضيات فردی 
شخص، به مثابة یک اومانيست، ممکن است او را محدود به فضای بسته ای 
کند که جرأت گام گذاشتن به آن سوتر را نداشته باشد، یا شخص آموخته 
باشد که فقط چيزهایی را که یاد گرفته است مشاهده کند]...[.آیا انسان 
باید افق ها و خط ونشان های غالب را بپذیرد، یا به عنوان یک اومانيست با 

آن ها به مبارزه برخيزد؟« )سعيد، 1385، 102(.
به باور سعيد دنيای امروز، امکان پيوندها و تبادل های تمدنی و فرهنگی، 
و از این روی امکان ظهور نقد اومانيستی، را بيش از گذشته فراهم می کند. 
»سعيد، به مثابة یک اومانيست، از توان افراد منفرد برای سرنگون ساختن 
نظام های فکری تعين بخش، به مانند امپریاليسم و شرق شناسی، و ایجاد 

.)Vandeviver, 2019, 4( »تحوالت مصلحانة اجتماعی، دفاع می کند
در نقد اومانيستی و دموکراتيک سعيد بر مطالعه و بررسی متون هنری 
و آثار فرهنگی در زمينه و بستر تاریخی و جغرافيایی آن ها تأکيد می شود. 
به زعم وی پژوهش تطبيقی در باب متون با جستن نشانه های جغرافيایی 
در آن متون می آغازد، زیرا که هيچ متنی بدون زمينه های مکانی، که به 
آن شکل می دهند، محقق نمی شود. دقيقاً همين خصيصه های جغرافيایی 
است که پژوهنده را سوی چارچوبه های تاریخی متن راه می برد. ادوارد 
سعيد در برابر بعضی منتقدان و نظریه پردازان، که هنر را چيزی فرازمينی 
و غيرمادی می انگارند، و به این ترتيب راه بر گریز داللت ها و معناهای 
تاریخی اثر می گشایند، اثر را موجودیتی اجتماعی و تاریخی می پندارد، و 
درک آن را بيرون از دامنة اجتماع و تاریخ محال می شمارد: »آیندة نقد]...[

اجتماعی و زمينه دار است« )سعيد، 1395، 226(. از این سپس زمينه های 
جغرافيایی، اجتماعی، و تاریخی به پرسش های بنيادی تری دربارة ماهيت 
ایدئولوژیک اثر، جایگاه آن در سامان قدرت، یا به بيان سعيد »امپراتوری«، 
نحوة ارتباط اثر با نواها و صداهای حاشيه ای جامعه، و از این قبيل راه 
می گشاید. از نگاه وی دستاوردهای نهایی نقد تطبيقی بين فرهنگی در این 
نقطه هویدا می گردد. پس با نگاه مساوی و دور از جانب داری، می توان پی 
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برد که آثار هنری چگونه با بسترهای اجتماعی خویش رویاروی می آیند، و 
در این مواجهه چه اثرات و بهره هایی در آن ها پدید می گردد.

موضوع دیگری    که سعيد دربارة نقد دموکراتيک-اومانيستی ميان فرهنگی 
طرح کرده، توجه به بافتار زبانی اثر است. به باور وی در مقایسه متونی که 
به جوامع و فرهنگ های مختلف تعلق دارند، با عنایت به کيفيت کاربست 
زبان در هر اثر، می توان چند و چون پيوندهای اثر با جهان تاریخی و دنيای 
اجتماعی پيرامون را دریافت. سعيد به کارگيری فيلولوژی )لغت شناسی( 
را در پژوهش های تطبيقی متون مفيد می داند، و بر این باور است که از 
این رهگذر می توان نسبت به معناها و نکات پوشيده در متن آگاهی یافت. 
بنابراین مقایسه کاربست های زبان، نه تنها مداقه در آواها و اشکال، بل راهی 
است به سمت شناخت بافتار فرهنگی و طبقة اجتماعی شخصيت هایی که 

گونه های زبانی خاصی را به کار می برند:
ورود  مستلزم  و  است،  فعال  قرائتی  واقعی  فيلولوژیکی  قرائت  »یک 
به درون فرایندی زبانی است که در کلمات جریان دارد و آن ها را وادار 
می کند که آنچه را، در هرگونه متنی که در برابر ما است، پنهانی یا ناقص 
یا پوشيده یا تحریف شده است، افشا نمایند. در چنين تصویری از زبان، 
دیگر کلمات نشانه هایی بی حاصل نيستند یا الفاظ )دال هایی( که بدون 
مسووليت جانشين واقعيتی برتر باشند؛ به جای آن بخش جدایی ناپذیر 

خود واقعيت اند« )همان، 82(.
او در کتاب فرهنگ و امپریاليسم خود نمونه هایی از »نقد دموکراتيک« 
را به کار بسته است. سعيد از جمله در تفاسير و تحليل های تفصيلی که از 
رمان منسفيلد پارک )1814( اثر جين آستين )1817-1775(، رمان نویس 
شهير بریتانيایی )سعيد، 1382، 140-162(، رمان های طاعون )1947( و 
بيگانه )1940( و داستان های کوتاه )1957( آلبر کامو )1913-1960(، 
جوزپه  اثر   ،)1871( آیدا  اپرای  )همان: 260-281(،  فرانسوی  نویسنده 
ایتاليایی سدة نوزدهم )همان، 209-180(، و مقاله ها  وردی، آهنگ ساز 
بزرگ  نویسنده و شاعر  یيتس )1865-1939(،  باتلر  ویليام  و شعرهای 
ایرلندی )همان، 350-325(، به دست می دهد، بستر تاریخی- اجتماعی، 

و پيوند اثر با ساحت قدرت و ساخت سياست را می نماید.
او مقصود پایانی و حقيقی اومانيسم را برآوردن خودآگاهی می پندارد، و 
بر این باور است که خودآگاهی بدون  نقد هدف مند و سامان یافتة خود ميسر 
نخواهد شد. اما باید دانست که نقد خود فقط از گذر پژوهش در احوال 
دیگر مردمان، سنن، و افکار قابل حصول است. ازاین رو می توانيم گفت 
پژوهش تطبيقی ميان فرهنگی صورت می گيرد با این هدف که نقد ژرف و 
منصفانه ای از خود به دست دهد، و نهایتاً خودآگاهی، به طرز قابل اتکا و 
پاینده، حاصل آید. بنابراین اومانيسم در واقع به مثابة نقادی است، چونان 
امر دموکراتيک، گشوده بر تمام اجتماعات، همة طبقات، و قابل حصول در 
هر موقعيت و شرایط زیستی. اومانيسم روندی است بی پایان از اکتشاف، 
که می کوشد ابعاد چندگانة امور و وضعيت ها را به آزمون گذارد و صرفاً 
سویه یا سویه هایی مشخص و محدود از یک پدیده را اعتبار و ارجحيت 
نبخشد. اومانيسم ابزاری است برای ویران ساختن و به پرسش کشيدن و 
باز نظام بخشيدن به چيزهایی که مانند کاالهای بسته بندی، در مقام اموری 
بطالن ناپذیر و محتوم بر ما عرضه می شوند )ر.ک. سعيد، 1385( )در مورد 
رئوس اندیشه های سعيد در نقادی فرهنگی و ادبی ر.ک. الری، 1388؛ بور، 

.)Bayoumi and Robin, 2019 1383؛ عضدانلو، 1383؛

نظریة پسااستعماری در مقام رویکردی برای مطالعات تطبیقی 
هنر

و  فرهنگی  گوناگون  عرصه های  در  سعيد  ادوارد  اندیشه های 
ميان فرهنگی، موجب گردید شماری دیگر از اندیشمندان نيز تحت تأثير 
مطالعات  بين رشته ای،  پژوهش های  به کارگيری چارچوبه های  با  و  وی، 
گسترده ای صورت دهند. مجموعة این پژوهش ها امروزه ذیل عنوان »نظریة 
پسااستعماری« گرد آمده اند. نظریة پسااستعماری مکتبی است در حوزة 
مطالعات نظری هنرها و ادبيات و مطالعات فرهنگی، که بر هویداساختن 
بنيان  می نهد.  تأکيد  آثار  بی غرض  قرائت  و  ميان فرهنگی  سياست های 
راهبردهای عملی این نحلة نظری را تحقيقات تطبيقی بينافرهنگی، با 
نيت آشکارنمودن کيفيت پيوندهای فرهنگی ميان اجتماعات بشری و هم 
نمودارساختن ساخت های فرهنگی درون جوامع، شکل می دهد. مطالعات 
پسااستعماری با مهاجرت فراسرزمينی و جهانی گرایی پيوند یافته است 
این دست مطالعات  بااهميتی که ضمن  مطلب   .)Young, 2016, 2(
و پژوهش ها برمال گردیده، آن که زیست هویتی و فرهنگی اجتماعات 
غيرغربی، در اکثر ممالک، حتی با پایان یافتن عصر استعمار و رسميت 
یافتن استقالل ملی، همچنان تابع روابط اجتماعی، اقتصادی، و سياسی 
آن جوامع با غرب است، و اساساً در چگونگی ارتباطات و نسبت آن ها با 
مغرب زمين تعریف می گردد؛ این مهم به طرز معنی داری به واسطة آثار و 
متون ادبی و هنری تثبيت یافته است. نکته ای که در اینجا شایان توجه 
از تأکيدات نظری جنبش های  است اینکه مکتب پسااستعماری عميقاً 
پسامدرن و پساساخت گرا بر ماهيت و الزامات فرهنگی-  اجتماعی آثار و 
متون ادبی و هنری تأثير گرفته. نظریة پسااستعماری اساساً دل مشغول 
مرزها و محدوده ها است؛ مرزهایی که هویت ها و ساخت های فرهنگی 
را برمی سازند. متفکران پسااستعماری نيز همواره نسبت به دیگرگونی 
و شکل پذیری مرزهای برسازنده در گذر زمان آگاه بوده و این مهم را 
اجتماعی در  و  ترتيب هویت های فرهنگی  این  به  خاطرنشان کرده اند. 
تعامل با یکدیگر و در روند و فرایندی ميان فرهنگی شکل می گيرند. در 
این ميان اما به تبعيت از آموزه های نظری ادوارد سعيد، باید همواره نقش 
عامل اقتدار و سلطة مادی و معنوی را در شمار آورد. اعمال قدرت در ميان 
جوامع و اجتماعات، اصلی ترین نيرویی است که در چگونگی شکل یافتن 
این تعامالت و هویت ها نقش ایفا می کند. تحت تأثير این عامل بنيادین، 
و  محو،  پيدا،  ناپدید،  زمان  گذر  در  ميان فرهنگی  و  فرهنگی  مرزهای 
برجسته می شوند و در این بين آثار ادبی و هنری، به مثابة اجزائی از ساخت 
فرهنگی جوامع، در تثبيت یا تغيير این مرزها و محدوده ها دخيل هستند. 
در حقيقت این مرزها هستند که مفاهيم »حاشيه« )margin(، »مرکز« 
)center( و »دیگری« )the other( را تعين می بخشند؛ این مفاهيم به 
نوبة خویش در درکی که هنرمند از خویشتن و از جایگاه فرهنگی اثرش 
دارد مؤثر هستند، و از طرف دیگر، آثار هنری و ادبی نيز در صورت بندی 
این مفاهيم نقش دارند. پژوهشگری که رویکرد نظری پسااستعماری را 
در مطالعات تطبيقی بينافرهنگی هنر اختيار می کند، باید که در ابتدا 
جایگاه خود و مرزهایی که او را احاطه کرده اند و به هویت خود او شکل 
می بخشند، شناسایی کند، و از پس آن، در صدد برآید تا نقش ایدئولوژی 
و روابط قدرت را در ميانة تعامالت و تحوالت در درون جوامع و در ميان 
فرهنگ ها بازشناسد. از این رهگذر او قادر خواهد شد توجه خویش را به 
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حيات پرجوش وخروش و تحول یابندة آثار هنری در شکل دادن و شکل 
پذیرفتن به و از مرزبندی های ميان فرهنگی معطوف دارد.

از عرصه های پژوهش پسااستعماری یکی عبارت است از مطالعة کيفيت 
ارتباط متون توليدشده در سرزمين های غيرغربی با جهان مغرب زمين، 
و تحقيق در این باب که آیا این متون تسلط و استيالی غربی را تداوم 
مقابل  در  ایستادگی  و  پاسخ گفتن  صدد  در  نحوی  به  یا  می بخشند، 
صورت های فرهنگی چيرة جهان غرب و برانداختن آن ها هستند، و هم 
مطالعه دربارة این مهم که متون مذکور این رفتارها را در چه موقعيت ها و 
با چه روش هایی انجام می دهند. در این حوزه علی الخصوص قالب طنز، که 
هم زمان در گفتار چيره مشارکت می جوید و نيز آن را به نقد می کشد، از 
اهميت و گيرایی ویژه ای برخوردار است. در نهایت بایسته است از رویکرد 
و راهبرد پرکاربرد »کثرت گرایی فرهنگی« یاد آوریم، که سهم مهمی از 
پژوهش ها و مطالعات محققان پسااستعماری را به خود اختصاص می دهد. 
بر اساس این رویکرد نظری، مقابله و درهم آميزی فرهنگ های غربی و 
غير غربی، به گونه ای اختالط و هم جوشی مسالمت جویانه منجر گشته، 
و در انجام به فرهنگ سومی، که برآیندی است از ویژگی ها و خصایص 
فرهنگ های قبلی، شکل بخشيده )کورنول، 1383، 482-480( )در مورد 
نظریة پسااستعماری نيز ر.ک. معينی علمداری، 1385، عباسی و آریایی نيا، 

.)Fornari, 2019 1388، و
گایاتری چاکراورتی اشپيواک )متولد1942(، نظریه پرداز ادبی هندی و 
مدرس ادبيات تطبيقی، از زمرة برجسته ترین اندیشمندان پسااستعماری 
است، که علی الخصوص موقعيت حاشيه ای زنان در ممالک غيرغربی را 
موضوع مطالعة خویش قرار داده است. وی در آثار خود به جز وضعيت 
زنان در سرزمين های جهان سوم، در مقام موجوداتی فاقد هویت اجتماعی 
و فردی، بی جا، و بی صدا، به مقوالتی همانند تقسيم کار جهانی و استثمار 

کارگران در سرزمين های مشرق زمين، و نيز ساختارهای فرهنگی-  هنری 
مسلط غرب، پرداخته است. او در بخش بزرگی از کار تحقيقاتی خود به 
پرداخته،  و شرقی  غربی  فرهنگی  و محصوالت  تطبيقی هنرها  مطالعة 
و جالب اینکه در هر دو دسته، مصداق ها و شواهد بارزی از غلبة نگاه 
با  که  نکاتی  اصلی ترین  از  یکی  است.  کرده  مشاهده  شبه شرق شناسانه 
مطالعه و مداقه در باب آثار هنری غيرغربی فهميده می شود، کيفيت و 
ميزان تأثيرگذاری ساخت های فرهنگی چيره در فضای جهانی شدة غرب بر 
ضمير فرهنگی و ذهنی، و حتی سليقه ها و ذوائق ساکنان این سرزمين ها، 
به نحوی است که نه فقط در قبال وضعيت موجود اعتراضی ندارند، بل 
در برابر هرگونه تحول بنيادین و بازگشت ناپذیر شرایط شدیداً مخالفت 
و  معمولی  فرهنگی  توليدات  کنار  در  است که  در حالی  این  می ورزند. 
عوام پسند، باید از آثار گروهی از نویسندگان و هنرمندان غيرغربی یاد کرد، 
که در رویارویی با ساختارهای هژمونيک هنر و ادبيات استعماری پرداخته 
شده  اند. اشپيواک مطابق با رویکرد ژاک دریدا، از امکان توليد و حضور 
به نمودن پراکندگی ها و گسست ها بسنده  معنا دم نمی زند1، بل صرفاً 
می کند. اهميت کار وی به ویژه در آن نهفته است که، همچون ادوارد سعيد، 
مطالعات دانشگاهی را فقط به نسبت ميزان توفيق یافتن آن ها در مقاومت 
و مبارزة سياسی ارزش و اعتبار می بخشد )در باب آرا و افکار گایاتری 
اشپيواک ر.ک. مورتون، 1390 و کورنول، 1383، 7-485( )برای نمونه ای 
از کاربست آرای گایاتری چاکراورتی اشپيواک در مطالعات ادبی ر.ک. سن 
سبلی و فاتحی، 1396( )برای نمونه هایی از پژوهش های پسااستعماری در 
حوزة هنرها ر.ک. خورشيدیان و زاهدی، 1396؛ موسوی لر و کشميری، 
 Prakash and Scriver 1395؛ شایگان فر، سجودی و تورجی، 1397؛

.)2007; Prakash, 2002; Wong and Nalbantoglu, 1997

نتیجه
انسانی و  انجام گرفته در حوزه های علوم  از مطالعات و پژوهش های 
نظری  زمينه های  ارتقای  و  شکل یافتن  در  می توان  فرهنگی  مطالعات 
مطالعات تطبيقی هنر بهره گرفت. در این مقاله نظریة پسااستعماری را، 
در مقام یکی از رویکردها در پژوهش های تطبيقی هنرها، تحليل و بررسی 
کردیم، و دیدیم مبانی و بن مایه های مطروحه در اندیشه ها و آثار پيروان این 
نحلة نظری، ابزارها و امکانات خاصی در اختيار پژوهندة تطبيقی می گذارد. 
به کارگيری رویکرد پسااستعماری به ویژه در مطالعه و بررسی تطبيقی با 
موضوع هنرهای غير غربی سودمند است، و از این رهگذر می توان بسترهای 

فرهنگی-   سياسی-  اجتماعی آثار هنری را از نظرگاه خاصی مطالعه کرد. 
این گونه است که می توان به شناسایی ساخت ها و سازوکارهای ایدئولوژیک 
»شرق شناسانه« در داوری ها و تحليل های رایج در مجامع غربی نایل آمد. 
رویکرد انتقادی پسااستعماری در پژوهش های هنرشناسی تطبيقی، اساسا 
بر آن است تا از قرائت ناصحيح و به کاربستن پيش انگاشته های نادرست در 
باب هنر غير غربی، که در سده های اخير به حاشيه رانده شده، جلو گيرد، و 
شایستگی ها، ارزش ها، و زمينه های فرهنگی و اجتماعی آن را، که اغلب در 

قياس با هنرهای مغرب زمين مغفول مانده، به دقت مطالعه کند.

پی نوشت ها

1. به اعتقاد دریدا، هرگونه باور به وجود حقيقت و معنای نهایی در ذات امور 
واقع، خود به »سرگشتگی«های دیگر اشارت می دهد. ما با هيچ معنای مطلقی 
سروکار نداریم، بلکه آنچه با آن مواجه می شویم، معناهای نسبی اند، که به واسطة 
زمينه های متنی و فرامتنی مورد پذیرش مان قرار می گيرند. دریدا بيش از آنکه 
به ساخت معنا دل بسته باشد، سر در پی واسازی و پراکندگی معنای متون دارد 
)در مورد معنا و واسازی در اندیشه دریدا ر.ک. استراترن، 1389، 23-42؛ رویل، 

.)Hite, 2017 1388؛ ضيمران، 1379؛
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Comparative art studies are a popular research subject 
among students and researchers of different fields of arts 
and encompass the majority of articles, books, theses and 
surveys done in this field. The amount of interest in this 
research field calls for a closer inspection of the nature 
of comparative studies and its theoretical framework. 
After explaining postcolonialism and its properties and 
conditions in this paper, we will discuss its utility as a 
theoretical framework for comparative art studies. Edward 
Said, an American-Palestinian professor and founder of 
postcolonial studies, expanded the use of “orientalism” in 
western literary works to show their role in strengthening 
the dominance-based political structure and the culture 
of colonization in the west. This orientalist point of view 
can also be seen in western criticism and art theoretical 
studies, which reinforce the need to utilize postcolonialism 
in comparative art studies to bypass the limited boundaries 
of orientalism in cultural studies and art studies to enable 
a free and equal discussion between different cultures and 
arts.
Compared to other fields of research in art, comparative 
studies weren’t ever subject to closer inspection and never 
underwent a deep structural analysis in order to elaborate 
the theories forming this field of study. Thus, resources and 
theoretical frameworks from other disciplines in humanities, 
if compatible, can be used as resources to formulate new 
theoretical frameworks and methods for comparative art 
studies. One of the frameworks which was first used for 
research in humanities field of study and then expanded 
into art studies is postcolonialism. In this paper we try to 
extract any material compatible with different fields of 
art, from different works of postcolonial researchers and 
intellectuals, that can be used as a theoretical framework for 
comparative art studies. 
Edward Said uses the term “orientalism” as a synthesis of 
two meanings. Firstly, he defines “orientalism” as a kind of 
mentality that is based on a fundamental epistemological 
and ontological difference between the east and west. But 

the second meaning, which is in accordance with a special 
research process, has emerged from the works of orientalists 
since the late 18th century, based on an authoritative, 
structured, imperative, and magisterial attitude toward 
the east. Edward Said adds that generally, orientalism is a 
Focultian discourse, namely a system of knowledge which 
provides the viewpoint of westerners toward the east. The 
orientalism discourse has set some principals and criteria 
for representing the east. Fundamentally, these principals 
differ from the principals and methods of representing 
the west. And it is the duality of the methods and criteria 
that if not consciously, but permanently has consolidated 
the “otherness” of the east. The postcolonial approach is 
especially useful for non-western comparative art. This 
critical approach in comparative art studies aims to prevent 
incorrect assumptions or any misreading of non-western 
art, and to carefully examine its utility, value, and cultural 
or social context, which has been sidelined compared to 
western art. As a qualitative work, this paper is applied-
fundamental research and the methodology used was 
descriptive and analytic. The information was gathered 
through library research process and analyzed with 
inductive method.
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