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کند بفهمیم که هستیم و چه باید بکنـیم تـا             ادوارد سعید کمک می   «
 ».ان قدرتهایی اخالقی باشیم؛ نه بردگ انسان

 نوام چامسکی

 مقدمه
 فـارغ بـودن   ،اگر منظـور از ایـن نـاب بـودن      . اند   هنري خوانده  ۀترین گون   موسیقی را ناب  

ها و مناسبات اجتماعی ـ سیاسی باشـد، البتـه ادعـایی خواهـد بـود        ها، کارکرد موسیقی از زمینه
ها و کارکردهـا      ن زمینه  یکی از ای   ،در مورد شماري از آثار موسیقی کالسیک غربی       . کامالً مردود 

. رود  که ادوارد سعید نظریـه پـرداز اصـلی آن بـه شـمار مـی               است   )orientalism (شناسی  شرق
اي مهـم در   ك بهتر موسیقی غربی ـ چونان مؤلفـه  تواند به در رتبط با این مقوله میتحلیل آثار م

 .فرهنگ غرب ـ کمک کند
ـ شناسی، تحلیل سعید از موسـیقی بـه مثا          گذشته از شرق    »مـادي «و » ويیـ دن«اي   پدیـده ۀب

(material, worldly)بسیار قابـل  ) گذار بر آن بازتاباننده و اثر (، یعنی دخیل در فرهنگ و جامعه
آمیـز یکّـه     تنـاقض ۀ جنبـ ةافزون بر این، آنچنان که خواهیم دید، بحث سعید دربـار         . تأمل است 

اي   را بایـد نکتـه  ) فـردي آن ماهیت عمیقاً عمومی ـ خصوصی یا اجتماعی ـ  (موسیقی کالسیک 
این مقاله به بررسـی     . کلیدي در مباحث نظري پیرامون چیستی و کارکرد این هنر به شمار آورد            

شناسـی، فرهنـگ و امپریالیسـم و      شرقةترین آراء سعید ـ دربار  نسبت موسیقی با برخی از مهم
شناسی، جهان، مـتن   رقش( موسـیقی  ة او مشتمل بر مطالبی دربارةنقد سکوالرـ در چند اثر عمد 

 . پردازد می) و منتقد، فرهنگ و امپریالیسم و تفاصیل موسیقایی

 حثب
المقـدس بـه دنیـا آمـد و در            او در بیـت   . مند بود   ادوارد سعید از کودکی به موسیقی عالقه      

، در سن دوازده سالگی، به همراه خانواده به قاهره گریخـت و در آنجـا در مدارسـی بـه                     1948
کـوش بـود و       گیـر و سـخت      او کودکی گوشـه   .  و انگلیسی به تحصیل پرداخت     سبک آمریکایی 

دادن بـه   ها تنهـا دلخوشـی سـعید خوانـدن رمـان و گـوش            در آن سال  . گیر داشت   پدري سخت 
در دوران دانشـجویی در     . کـرد   سی روزهاي یکشنبه پخش مـی       بی  موسیقی کالسیکی بود که بی    
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:  در آن دوران بـر سـر دو راهـی قـرار گرفتـه بـود               او  . نوازي چیره دسـت بـود        نیز پیانو  ،آمریکا
یا ) چون به مدرسه موسیقی جولیارد رفته بود(شد   نواز کنسرت می    گزید و پیانو    موسیقی را برمی  

دیـد، سـرانجام ادبیـات را      ورزي را در خود بسیار قوي مـی          اندیشه ۀادبیات را؟ از آنجا که سائق     
هـاي هـاروارد و پرینسـتون، اسـتادیار ادبیـات       گاهالتحصیلی از دانشـ  انتخاب کرد و پس از فارغ   

 ). 1-2ا یرافت و اهلووالکاش(تطبیقی در دانشگاه کلمبیا شد 
)  جوزف کنراد نوشته بـود ة دکتري خود را دربارۀرسال(گرچه سعید متخصص ادبیات بود   

بـا   ولی، همان طور کـه یکـی از آخـرین آثـار او     ،دانست  موسیقی آماتور میۀو خود را در زمین 
 موسـیقی، بـه ویـژه موسـیقی         ةدهد، دانش او دربـار      نشان می ) 1991(تفاصیل موسیقایی   عنوان  

انگیـز زنـدگی، آراء و    بـر  در واقع، یکی از وجوه شگفت و تحسین. کالسیک غربی، گسترده بود   
 اندیشـگی و نقـادي    بـه    او   (amateurist) گرایانـه   اي   رویکرد غیرحرفه  ،هاي ادوارد سعید    فعالیت

 و (theological) »جـزم اندیشـانه  «هـاي   گیـري  ز نظر او، براي پرهیز از آنچـه او موضـع    ا. است
 گـري   اي  خوانـد، روشـنفکران بایـد بـه نـوعی غیرحرفـه             زدگی در کار روشنفکري می      تخصص

(orientalist discourse)روي آورند  . 
 زبـان  اي از مسـائل و موضـوعات و پرهیـز از      شدن در طیف گسـترده      این به معناي درگیر   

کنـد و معطـوف بـه          مـردم را زده مـی      ۀکه عام است  پاگیر   و   دست (Specialized) زده  تخصص
البته، این به معناي نداشتن اطالعات کـافی نیسـت،          ) 1-6،  1994د،  یسع(مخاطبانی اندك است    

هـاي متفـاوتی چـون       بـر زمینـه   ) گذشته از تخصص او در ادبیـات      (همان گونه که تسلط سعید      
 . دهد فرهنگی، جغرافیا، سیاست و موسیقی نشان میتاریخ، نظریه 

 شناسی شرق
است و آثار دیگر او بـیش و کـم          ) 1978(شناسی    شرق ،گذارترین اثر سعید    مهمترین و اثر  

، پیوند  (representation)نمایی  قدرت باز . جرح و تعدیل یا بسط و تفصیل آراي او در این اثرند           
 اصلی  ةنگر.  مضمون بنیادي این اثر است     ، بر شرق  دانش و قدرت و نقش آن در استیالي غرب        

، بـا ادعـاي   (orientalist discourse) شناسـانه  سعید در این کتاب این است کـه گفتمـان شـرق   
 اروپا، یعنـی شـرق، چـرا    (other) »دیگَرِ«شرق، به واقع شکلی از سلطه غرب بود بر        » شناخت«

هـا و     فـرض   اي از پـیش     نـان سلسـله   که غرب بازنمایی شـرق را در دسـت داشـته و آن را، چو              
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  1.کند هاي نابررسیده، ابقا کرده و می نگرش
 و پیوند دانـش و  discursive formations) (یهاي گفتمان وام گرفتن مفهوم شاکلهسعید با 

 شرق با اسـتعمار و  ةدربار» دانش«شناسی به سان شکلی از  قدرت از میشل فوکو، بر تبانی شرق     
تواننـد دانـش تولیـد     هم می«شناسانه  او بر آن است که آثار شرق. کند  میامپریالیسم غرب تأکید  

 ).94، 1978د، یسع(» کنند کنند و هم خودِ واقعیتی راکه به ظاهر توصیف می
نوعی فرافکنـی و خواسـتِ غـرب بـراي اسـتیال            «شناسی     شرق فیه تعر ک است   سان  بدین

 دیگر گونه دادن به شرق و سـلطه         سبک غرب براي ساختاري   «شود؛ یا     یم) 95همان  (» برشرق
 فرهنگ است که کاراترین ابزار براي محقق        گسترةاین   البته    و )3همان  ( »و قدرت داشتن بر آن    

، که گـاه    »خواست«نیز، در این حوزه است که این        . رود یبه شمار م  » خواست غرب « نیاکردن  
 سـعید در    ة همـار  ۀدغدغ ،نسبت میان فرهنگ، سیاست و قدرت     . یابد  ناخودآگاه است، نمود می   

 .نویسد  در مورد موسیقی میهک ست، حتی وقتیوآثار ا
ادبـی، تـاریخی،   ( بیشتر معطوف به انـواع متـون      ،شناسی  شرقدر کتاب    ي و یبررسگرچه  

 اشکال فرهنگی است، به موسیقی نیز اشاراتی وجـود دارد کـه مهمتـرین آن                ۀبه مثاب ...) سیاسی
 جریــان در تفکــر قــرن هجــدهم را در پدیــدآیی ســعید چهــار. مربــوط بــه موتســارت اســت

، رویـارویی تـاریخی،   ]تمـاس بـا شـرق   [گسـترش  : دانـد  شناسی جدید دخیل و مؤثر مـی        شرق
 .بندي همدلی، طبقه

بـه شـکل سـفرهاي تجـاري، سـیاحتی، تبلیغـاتی،            (در پیامد کاوش فزاینده و مدام جهان        
شرق هرچه بیشتر به روي غـرب        يها دروازهیان،  یبه دست اروپا  ) خیالی و سرانجام استعماري     

کرد، حس قـدرت      همان طور که اروپا به بیرون از خود حرکت می         «شد و این گونه،       گشوده می 
تاریخ نگارانی، چون ادوارد گیبـون و ویکـو،         ). 117،  1978د،  یسع(» شد  اش تقویت می    فرهنگی
 وش  فت و بیگانـه    شـگ  ،کوشـیدند نسـبت بـه آنچـه وراي اروپـا             می ،نوشتند   شرق می  ةکه دربار 
(exotic) ،تمدن اروپایی   ۀتر داشته باشند؛ از دید آنان مقایس      »عالمانه« رویکردي به اصطالح      بود 
چـون و   شرق را بی «در حالی که تاریخ نگاران رنسانس       . تر، مفید بود    هاي دیگر، و کهن     با تمدن 

                                                           
مـثالً در کتـاب مسـأله فلسـطین     [ مفهوم پایش بازنمایی سنگپایه تحلیل سعید از مسـأله فلسـطین نیـز هسـت               -1
کـرد، راهبـرد     که امپریالیسم اروپایی بـه واسـطه آن شـرق را بازنمـایی مـی             otheringفرایند غیرسازي   ) ] . 1979(

اي  ایـن سـلطه بـه نوبـه خـود، در حیطـه      . ها، با حمایت آمریکـا، بـر فلسـطین اسـت     اساسی در سلطه صهیونیست   
  Covering Islamهـاي غـرب     در رسـانه اسـالم موضوع کتاب ( هاي غربی  تر، از بازنمایی اسالم در رسانه گسترده

 . شود تغذیه می) ) 1981(
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   تـر بـه      و فـارغ  تـر     نگـاري قـرن هجـدهم نگـاهی بیطرفانـه          ، در تـاریخ   »انگاشتند  چرا دشمن می  
 ۀمطالعـ «ولی برخی اندیشـمندان غربـی مایـل بودنـد از     ). همان( شرقی مشهود بود  يها یژگیو

سـومین  (نسـبت بـه شـرق داشـته باشـند         » همدالنه«فراتر روند و نوعی حس نزدیکی       » تطبیقی
ذهن قرن هجدهمی، متأثر از رویکـرد       «). شناسی جدید هموار کرد     عنصري که راه را براي شرق     

ر و دیگـران طرفـدار آن بودنـد               هعام هـاي   توانسـت دیـوار    مـی ،گرا و تکثرگرا به تاریخ، که هِردِ
). 118همـان   (» هاي پنهان میان خود و شرق بیابد        عقیدتی بین غرب و اسالم را بردارد و قرابت        

 .آورد ظراي در ن زمینه ، باید در چنین پستسارت را، از دید سعیدوهاي شرقی م آثار واجدِ مایه
اي از این گرایش به یکی دانستن خود با شرق             موتسارت را، در کنار ناپلئون، نمونه      ،عیدس

که در آن رمزهـاي میسـونی بـا    ( (The Magic Flute)  فلوت جادویی«: داند و همدلی با آن می
                                   ربـــــایش از حرمســـــراو ) آمیزنـــــد تصـــــاویري از شـــــرقی پـــــر مهـــــر درمـــــی

)(The Abduction from Seraglioنمودنـد  منشانه می زمین را جایگاه انسانیتی بس بزرگ  خاور .
 مد شده، همدالنه به سمت شرق و این مطلب بود که موتسارت را بسی بیشتر از موسیقی ترکیٍ      

ا، فقـط همـدلی مطـرح نیسـت و وجـه غرابـت و بیگانـه           ). همـان (» کشاند  می وشـی  اینجـا، امـ 
(exoticism)  به ویژه در دوران پـیش از رمانتیـک و      را،  شناسی     شرق ریجداناپذز اجزاي    شرق، ا

فلـوت  همان گونه که عنـوان   .  هم باید ملحوظ کرد    ،داند   می 1پسند  شناسی عامه   آنچه سعید شرق  
و شگفت بودن شرق بـراي موتسـارت جـاذب و فریبنـده             » آمیز  سحر«رساند، تلقی      می جادویی

 موسیقی و ژانر آمیز از شرق، دست کم در     این تصویر غرابت  حال سئوال این است که آیا       . است
 شناسانه؟ است یا درگیر در گفتمان شرق) خنثی( اپرا، صرفاً هنري یینمایشی ـ موسیقا

 اپراهاي قرن نوزدهم
 ایـن   ،هاي شـرقی    در بحث از اپراهاي قرن نوزدهمی با مایه       ) 302،  1989( دالهاوس   کارل

نمایی تالشی    وش  بیگانه« : داند؛ از دید او     ـ فرهنگی خاص می    سینمایی را فارغ از بار سیا       غریب
عد موسیقایی به یک توصیف        تصویر، روي صحنه یا در ادبیات، از محیطـی     /است براي افزودن ب

به زعم او تنها کارکرد این عنصـر در موسـیقی، خلـق نـوعی حـس دراماتیـک،                   . »بیگانه و دور  
 .است (escapist) گریز خیالپردازانه و واقع

                                                           
1- popular orientalismدر آثار کسانی چون ویلیام بکفورد، لُرد بایرون، توماس مور و گوته ،  . 
هـاي همیشـگی    از بنمایـه  ) the orient as an exotic locale( بازنمایی شرق چونان مکانی غریب و شـگفت   -1

 .اثر آیخیلوس یونانی، نیز مشهود استایرانیان ده و حتی در نخستین متون آن، مثل نمایشنامه شناسی بو شرق
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           رمانتیــک شناســی در دوران پــیش  شــرقۀهــاي خیالپردازانــ گرچــه ســعید هــم بــه جنبــه
(pre-Romantic))   اوایل قرن نـوزدهم در انگلسـتان و اواسـط          (و رمانتیک   ) اواخر قرن نوزدهم

 مـواجهیم،  )(free-floating orient ، که در آنها بـا نـوعی شـرق سـیال    )قرن نوزدهم در فرانسه
آمیـز   کند، اما او تأکید دارد که حتی در آن دوران نیز این تصاویر خیالپردازانه و غرابت             یاذعان م 

) 118، 1978د، یسع(» هاي شکوه متوحشانه و سنگدلی      انگاره«و  » هاي گوتیک   قصه«از عالقه به    
 در اثـر سـائقه غـرب بـه          ، اندکی بعد  ،پردازي سیال از شرق     به عالوه، این تصویر   . منفک نبودند 

. سازي از شرق و شـرقیان انجامیـد   به کلیشه) همان(گون  بندي طبیعت و بشر به انواع گونه  هدست
این امر مربوط به اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم است ولی، همان طـور کـه در ادامـه       

ردي نشان می       شناسـانه در    چگونه نگـاه شـرق  هک دهد خواهیم دید، سعید در بررسی اپرایی از وِ
در ) اسـتعماري (هاي تاریخی ـ سیاسی    زمینهيرسد و تا چه حد ن نوزدهم به اوج میاواخر قر

 . خلق و کارکرد اثري موسیقایی اهمیت داشتند

 فرهنگ و امپریالیسم
این کتـاب را بیشـتر       يو. در آثار سعید جایگاه خاصی دارد     ) 1993(فرهنگ و امپریالیسم    

بـر گفتمـان فاتحانـه و مسـلط اسـتعمار           اسـی   شن  شـرق در پاسخ به این انتقاد نگاشت که او در          
این اثـر  . اروپایی بیش از حد تأکید ورزیده بود و نقش مقاومت در برابر آن را نادیده گرفته بود                

پردازد و بیشتر معطوف به        بریتانیا، در دوران استعمار می     به طور عمده  به بررسی فرهنگ غرب،     
در اینجا هم نگره بنیـادي      .  قرن نوزدهم است    آن با قدرت استعماري انگلستان در      ۀرمان و رابط  

 بدون قـدرت فرهنگـی تغذیـه        ،هاي نهادي، اقتصادي و سیاسی امپریالیسم       این است که کارکرد   
سـعید در بررسـی خـود از فرهنـگ آن دوران بـراي رمـان در آنچـه                   .  آنها متصور نبودند   ةکنند

، 1993( بـه شـرق   (structures of reference and attitude) »هـاي ارجـاع و رویکـرد    سـاختار «
 یـک اثـر     یبررسـ  جایگاهی ویژه قائل است، ولی بخشی از کتـاب را هـم بـه                ،خواند  می) 153

ردي(Aida) آیدااپراي (موسیقایی   .اختصاص داده است)  اثر وِ

 آیدا
به عنوان مثال،   . هاي این شکل فرهنگی است      ترین نمونه   شده   از مشهورترین و شناخته    آیدا

رافت، کاشـ (پراي متروپولیتن نیویورك بیش از هر اپراي دیگري اجـرا شـده اسـت               این اثر در ا   
 تـاریخی و  ۀپیونـد آن بـا برهـ    «ةاي را دربـار   چگونگی خلق این اثر مسائل پیچیده     ). 99،  1999
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 .آورد به میان می )135، 1993د، یسع(» فرهنگی آن در غرب
 کورکورانـه او از مظـاهر        تقلیـد  .خواهی داشـت    خدیو اسماعیل، حاکم مصر، دعوي تجدد     

حـالتی  » بـومی شـهر   «فرهنگ و تمدن غربی قاهره را به شهري دوپاره تبدیل کرده بود؛ بخـش               
قرون وسطایی داشت و فاقد هرگونه امکانات بود و بخش مستعمراتی آن در سـوداي تقلیـد از                  

اي بود     اپراخانه گري  هاي این تقلید    یکی از نمونه  . انات بود کگونه ام   همه ي دارا هاي اروپایی   شهر
اپراي آیدا هـم بـراي   . که در بخش اروپایی مآب شهر به عنوان نمادي از تجدد ساخته شده بود        

مراسم افتتاحیه سالن اپرا سفارش داده شده بود و صد البته تماشاگرانی اندك، اغلـب اروپـایی،                 
شـناختی بـا       تـاریخی خـاص و شـکلی زیبـایی         ۀیک بره «: آور  از این منظر، این اپرا یاد     . داشت

تاریخی دقیق است، نمایشی ملوکانه براي فـارغ سـاختن و متـأثر کـردن مخاطبـانی کـه تقریبـاً           
 ).156همان (» جملگی اروپایی بودند

تیوپیـایی  هـاي ا     قهرمـانی مصـري اسـت کـه در جنـگ بـا نیـرو               ةداستان ایـن اثـر دربـار      
 محکومیت به مرگ، در اثـر  شود و پس از  اما به خیانت متهم می،وردآ هایی به دست می   پیروزي

. هـاي امپریالیسـتی در خاورمیانـه اسـت     آور رقابت قدرت   این داستان یاد  . سپارد  خفگی جان می  
ها براي این که جلوي توسعه طلبی فرانسه و ایتالیا را در اتیوپی و سـومالی بگیرنـد، از            انگلیسی

، روایـت   آیدافرانسویان،  از دید   «. کردند  تحرکات خدیو اسماعیل در آفریقاي شرقی حمایت می       
 ). 100رافت کاش(»  موفق مصر در اتیوپی بودۀخطرات سیاست توسعه طلبان

        »اپــراي عــالی«اي شــاخص از  امــروزه در رپرتــوار آثــار اروپــایی بــه عنــوان نمونــهآیـدا  
(high opera) می« ولی ،یا کالسیک مطرح است ا هاي امپریالیسـم ر  پاها و نواخت  توان آثار، رد

ــ  » دیـدن «و  » شـنیدن «ـ و   » خواندن«اما این   ). 157،  1993د،  یسع(» در آن خواند، دید و شنید     
محسوس همدستی فرهنگ غـرب در       محسوس و کم    چگونه باید باشد تا بتواند وجوه ظریف، نا       

ایـدئولوژي جهانشـمول بـودن، فـرض        «نمایانـد؟ چـرا کـه         فرایند امپریالیسم و استعمار را بـاز      
بـه شـکلی خـاص پـذیراي        «در این فرهنـگ آن را       » ن و معیار ارزش بودن اروپا     مرکزیت داشت 

 آیـدا کنـد کـه خـود آبشـخور آن اسـت و               می»  قدرت امپریالیستی  پوشیده نگاه داشتن سیاستٍ   
چگونه اشکال فرهنگی غرب خـود را از هرگونـه ارتبـاط            «اي است بسیار گویا از این که          نمونه

هاي استعال در آثار هنري کالسیک غرب را    نمایند و افسانه     می شان فارغ   آشکار با دنیاي آفرینش   
 ).100-101رافت کاش(» بندند به خود می
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 نوایی خوانش چند
اي  تـرین مفـاهیم نقـد خـود از اسـتعاره        اینجاست که سعید براي توضیح یکـی از کلیـدي         

را ) شناسانه شرق(گوید آثار  او با وام گرفتن اصطالحی از موسیقی می     . کند  موسیقایی استفاده می  
نـوایی   خوانش چند. صدایی خواند  یا چند(contrapuntal reading) »نوایی چند«باید به صورت 
 از دیدگاه استعمار شـده یـا شـرقی اسـت تـا حضـور              1»واخوانی«یا  » خوانی  باز«در واقع نوعی    

ثار کالسیک   در آ  ، استعمار و امپریالیسم   ة ولی خاموش و مکتوم ماند     ،گستر  ساز و سایه    سرنوشت
 که در آن ناقـد توأمـان    است »نوایی  چند«این شیوه از آن رو      ). 59،  1993د،  یسع(نموده شود     باز

کوفتـه    پنهان داشـته، مسـکوت مانـده و سـر         ) »نواي«یا  » صدا«(گر و به تاریخ       به تاریخ استعمار  
نگرش ناقدانـه بـه   البته، باید در حاشیه ذکر کنیم که این   2).78همان  (استعمار شده التفات دارد     

االصـل مسـیحی کـه گفتمـان غـرب دربـاره              آمیز خودِ سعید آمریکایی فلسـطینی       هویت تناقض 
کشد یا منتقد، فعال و مفسر سیاسی، نظریه پرداز فرهنگـی ـ    خاورمیانه مسلمان را به پرسش می

ید اي سـع  به دیگر سخن، شـیوه و رویکـرد میـان رشـته    . گردد باز می) ادبی و شهروند نیویورك  
 سـعید در  3.وارِ خود او در پیوند است تبعیدي) غربی ـ شرقی (درآثارش با هویت میان فرهنگیِ 

اغلـبِ مـردم    «: نویسـد   مـی » تأمالتی درباره زنـدگی در تبعیـد      : ذهن زمستانی «اي با عنوان      مقاله
 دست کم با دو فرهنـگ آشـنایند  ] یا مهاجران[عمدتاً از یک فرهنگ آگاهی دارند ولی تبعیدیان    

 در --اي کـه   انجامـد، آگـاهی   همزمان و هم ـ حضور مـی  و این تکثر دیدگاه به آگاهی از ابعاد 
 ).55، 1984 (»نوایی است  چند--ی  از موسیق وام گرفتهاصطالحی

دسـت   را سعید اول بار در مورد گِلن گولد، پیانیسـت چیـره        » نوایی  خوانش چند «اصطالح  
است چون او قادر اسـت      » نوایی  تجسم نوازندگی چند  «لد  از نظر سعید گو   . کانادایی، به کار برد   

                                                           
آقاي اکبر افسري،   .  گرفته شده  contrapuntalمعادل  » چندصدایی و چندصوتی  « جلدي آریان پور     6در فرهنگ    -1

نامـه    ویـژه . رك(اسـت              کار بـرده   را به » خوانی  متوازي«یا  » خوانی  موازي«مترجم چند اثر از ادوارد سعید، معادل        
بـا توجـه بـه     ). 13، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسـانی، ص    1383، تهران،   همایش بزرگداشت ادوارد سعید   

شرق را هم شنید، شـاید، بـا وام      /غرب باید صداي استعمارشونده   / استعمار» صداي«تعریف سعید که در آن به جز        
 .  مناسب باشدcontrapuntal readingبراي » مخالف خوانی«، گرفتن اصطالحی از موسیقی ایرانی

نامـه همـایش    ویـژه در  » ي نقد ادبی ادوارد سـعید       تأمالتی درباره «الدین    حسین پیرنجم . براي توضیح بیشتر رك    -2
  .50-56، بزرگداشت ادوارد سعید

 پیچیـدگی هویـت خـود سـعید         از تـنش و    «contrapuntalityدر بیان اشکرافت و اهلوالیـا، چنـدنوایی بـودن            -3
آورد، از آن متن نفس که او هماره در کار نوشتنش است، چون متضمن گفتگویی مدام میان ابعاد مختلـف                      سربرمی

 ).93، 19993. (»و گاه آشکارا متناقضِ هستی دنیوي اوست
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م موسیقایی خاص را گسترش و شاخ و بـرگ دهـد              گـران،  ینـز و د یراب(در کمال ظرافت یک تِ
اي و  به طـور ریشـه  « ـ اشکال فرهنگی و تجربه فرهنگی ـ را   سعید اصوالً فرهنگ. )21، 1994

 در هـم از   اسـت  اي   متن و یا اثر شـبکه      داند و یک    می) 1993  ،68 ((hybrid) »در جوهرْ دورگه  
 1گـون  ها و نواهاي گونه اي از صدا ها و جوامع، مجموعه ها و مناسبات درون و بین فرهنگ   پیوند

تـوان    کند؛ باز هم در اصطالحی موسـیقایی مـی          را لحاظ می  » نواها«نوایی تمام این      خوانش چند 
م و واریاسیون است که بـه واسـطه آن کن            فن«: گفت ترپـوانی بـین روایـت امپریالیسـتی و         ی از تِ

 کـه  (counter-narrative) 'یپاد ـ روایت 'شود،  قرار می ر ب(post-colonial) دیدگاه پسا استعماري
رود تا حضور همه جاگستر امپریالیسم در فرهنگ غالب را شـرح              به زیر پوست متون منفرد می     

 ،موسـیقی کالسـیک غربـی اسـت     ۀسعید که شیفت ). 93رافت  کاش(»  دهد (elaborate) و تفصیل 
م     «: گوید  اش می   درباره ارز  هاي گونـاگون در تقابـل و هـم     در کنترپوان موسیقی کالسیک غرب تِ

 صـدایی   شود؛ با ایـن همـه، در چنـد          گیرند و تنها به برخی اولویتی نسبی داده می          با هم قرار می   
(polyphony) زن در کار اسـت کـه از         متوا ینشک هم نظم و هماهنگی وجود دارد،       ،آمده  دست   به

م ). 59-60،  19993(» شود، نه از اصل صوري یا ملودیـک خاصـی خـارج از اثـر                ها مشتق می    تِ
چونـان همراهـی   « باید متـون و آثـار کالسـیک غـرب را           ، ناقدانه مورد نظر سعید    ةپس در شیو  

)  71همـان ،  (» طلبـی اروپـا    با توسـعه (polyphonic accompaniment) صدایی موسیقایی چند
 .خواند و بررسید

 یتفاصیل موسیقای
 کتـاب  ةبحث راجع به جایگاه موسیقی در آثار ادوارد سعید را با ارائه نکـاتی چنـد دربـار    

اي از سه سـخنرانی ایـراد شـده      کتاب که مجموعه2.بریم به پایان می) 1991(تفاصیل موسیقایی   
گرچه . دهد  اي سعید را نشان می      به خوبی تخیل میان رشته     ، است 1989در دانشگاه کالیفرنیا در     

شناسـی     و تا حدي تخصصی، و در آن ذکري از مقوله شرق           ، موسیقی است  ةاین اثر صرفاً دربار   

                                                           
ــ راهـی بـه    » آنهـا «و » امـ «این کنترپوان ـ بین  . کند تعریف می» کنترپوانی«و » چندنوایی«سعید فرهنگ را ذاتاً  -1

» با ما یا علیه مـا « یا us : them» آنها: ما «شناسانه  گشاید و دقیقاً در تضاد با نگاه شرق نوایی می سوي همدلی و هم
us or themگیرد  قرار می. 

2- Musical Elaborations .  حـاوي نکـات و ظرایـف فراوانـی راجـع بـه       )  صفحه120حدود (این اثر مختصر
در اینجا فقط به چند نکته اصلی و مرتبط با مبحـث  . طلبد  اجراست که بحث درباره آنها مجالی دیگر می موسیقی و 

 .پردازیم کلی گفتار حاضر می
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فرهنـگ و امپریالیسـم   که دو سـال بعـد در   (آید، ولی بر ماهیت چندنوایی موسیقی    به میان نمی  
تشـارات دانشـگاه    انه از   کـ ) 1991چـاپ   (پشت جلد کتـاب     در نوشتۀ   . تأکید دارد ) بسط یافت 

بررسـی  «و نیـز    »  بـاانگیزه  ةاي در سوگ موسیقیدان آماتور و شـنوند         مرثیه«: خوانیم   می ،کالیفرنیا
شناسـی،     از موسـیقی    اسـت  اي  این اثر ملغمـه    ».'معناي عمومی و خصوصی موسیقی    ' پیوند میان 

 وجهـی از  هکـ   ایـن اثـر  . ـ فوکو و آدورنو در کنار برامس و واگنر هخود زندگینام ادبی و ۀنظری
. نمایـد    او به موسـیقی کالسـیک غـرب، را هـم بـاز مـی               ۀ عالق  است، زندگی شخصی نویسنده  

) خاصـه عربـی   (عالقگی او به موسیقی شرقی        غرب و بی  » کالسیک«شیفتگی سعید به مویسقی     
موسیقی براي سعید تقریباً منحصر به موسـیقی کالسـیک غربـی اسـت              .  جالبی است  ۀخود نکت 

 آراي  وانتقـادي سـعید   -همخوان با مواضع سیاسی آمیز و نا     امري است تناقض   این). 110تز  یگ(
برخی منتقدان ه کچه  هاي آن و یکی از جلوه) چند الیه و چند رگه بودن آن    (او پیرامون فرهنگ    

ســعید در ). 10ا یــرافت و اهلووالکاشــ (انــد در ســعید خوانــده (elitism) گرایــی نــوعی نخبــه
ذعان به این تناقض، از بیزاري خود نسبت به مویسقی کالسسیک عربی            هاي متعدد، با ا     بهمصاح

، فقدان ملودي و نـاموزونی آن، سـخن گفتـه؛ از ایـن کـه در کـودکی بـه                 )و نیز مویسقی جاز   (
یابـد   مـوزون و تکـراري مـی        شکل، نا   رود و آن را بی      کلثوم می    عرب ام  ةآواز  کنسرت خواننده پر  

هـا    ل دوران کودکی است، زمانی که یکی از نادر سرگرمی          حاص ،این تمایالت فرهنگی  ). همان(
نیـز نـاظر بـه    تفاصیل موسـیقایی  . دادن به مویسقی کالسیک غربی بود   هاي او گوش    و دلخوشی 

 . تناقضی ژرف در سنت موسیقی کالسیک غرب است
این کـه  : پردازد هاي فرهنگی ـ اجتمایی موسیقی کالسیک غربی می  این اثر به تحلیل زمینه

هـم   اي هنري که تخصصی است، از حیث فنی واالست و جنبه تجـاري   نه موسیقی ـ گونه چگو
بحث سعید در این اثر معطـوف  . گذار بر آن بوده و هست  جامعه و هم اثرتاباننده دارد ـ هم باز 

چـه بـراي   (اي عمیقـاً فـردي و ذهنـی اسـت      به این تناقض است که موسیقی از یک سو تجربه 
 در دنیاي فرهنگی ـ اجتمـاعی   ، و از دیگر سو) مخاطب/  و چه براي شنوندهاجراکننده /نوازنده

سعید بر آن است که هر چقدر هم تجربه موسیقایی خصوصـی            .  است دار   ریشه وامالً عمومی   ک
 اي  او موسیقی را زمینه و عرصـه      . بنماید، هرگز آن را از کارکردها و بافت اجتماعی گزیر نیست          

(field)  هـاي اجتمـاعی، مسـائل     هماره درگیر و مرتبط بـا تمـایزات و نقـش      داند و      فرهنگی می
هـاي قـدرت فرهنگـی        و آرایـش  ) مثل کنسـرت  (هاي خود     مربوط به هویت محلی و ملی، نهاد      

 ). 73-105، 1991د، یسع(
گرچه موسیقی ـ مثـل   .  سیالیت خاص آن است،کند ولی آن چه موسیقی را هنري یکّه می
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 چرا ، اجتماعی دارد ولی اینها دائم از حیث زمانی و مکانی متغیرندها و کارکردهاي متن ـ زمینه 
قـابلیتی کـه موسـیقی بـراي        «:  دارد (transgressive) که موسیقی، از نظر سعید، منشی فرارونده      
، بـا آن   اسـت از جایی به جاي دیگر یک جامعـه آن، سیر، براي گذر به آن سو دارد، سیار بودن     

 سعید با وام گرفتن اصطالح      ).xix،  1991(» محدود کنند ، آن را    اند  هنهادها کوشید از  که بسیاري   
ــیل« ــی از(elaboration) »تفص ــر یم ( گرامش ــی) 3ل ــوان م ــه مو عن ــد ک ــیت کن ــا خاص ــیقی ب س
 یـا  ه، یـک سـامان  »تفصـیل «اش نقشی اساسی در برساختن، یا در اصطالح خود او    »گیدفرارون«

 در خدمت تثبیت و ابقاي روابط و قدرت اجتماعی           اجتماعی دارد و از این لحاظ معموالً       ۀشاکل
 ولی این کار را به میانجی قابلیت فراروندگی خود، در رسـتن از یـک بافـت و عمـل در                     ،است

تواند به نوعی  طرفه این که، همین خاصیت فراروندگی و سیالیت می  . دهد  بافت دیگر، انجام می   
یابد، اجرایی کـه      ان سعید در اجرا نمود می      امکان آزادي و رهایش باشد که به گم        ةفراهم آورند 

) کارانـه  مکانی عمومی، سنتی و محافظه(تواند لحظاتی یکسره شخصی و ناب را در کنسرت          می
 . بیافریند
ن گولد شیفتگی خود را نسبت بـه آن   هایی از آرتور    عید با آوردن مثال   س و توسکانینی و گِلِ

ابـراز  ) دادن  هاي اسـتغراق تـام در گـوش         لمحهساز،    نقاط کمال در سیر تکاملی آهنگ     (لحظاتی  
و اینهـا لحظـات     ). 6لـر   یم( موسیقی ناب اسـت و دیگـر هـیچ           ،دارد که در آنها آنچه هست       می

 : رهاند  خود را از بافت اجتماعی می،اند، لحظاتی که در آنها موسیقی رهایش
 که موسیقی نابند،    )کوشند مدعی باشند    یا می (اند    نسبه اندکی وجود دارند که مدعی     الآثار ب 

هاي ستوهنده، مزاحم و از حیث اجتمـاعی مسـتبدانه کـه موسـیقیدانان را                 فارغ از بسیاري فشار   
به نظر مـن، ایـن چنـد اثـر     . محدود به نقش سنتی خود، یعنی پاسداران وضع موجود، کرده اند         

گـري     جلـوه  اند؛ به این معنا کـه، در آنهـا موسـیقی از راه              بیانگر نوعی فراروندگی خارق عادت    
 حاصـل آن تنهـا زائـد و بیهـوده کـردن             هکـ  یفنـ گردد،    اعاده می فن  ،  نامعمول، و شاید افراطیٍ   

یافـت ایـن هنـر بـراي          موسیقی از حیث کارکرد اجتماعی، خنثی کردن مطلق آن، نیست بل، باز           
 ).71، 1991د، یسع(آفرین نیز هستاي آزادي  ان پدیده چون،دان موسیقی

موسـیقی  «:  سعید نیز به این نکته اذعان داردهک رمانتیک به موسیقی   البته، این نگاهی است   
 ولی اغلب پنهان   ،گردد  که گهگاه آشکار می   ... دانِ استاد جایگاه و مقامی یکّه دارد          براي موسیقی 

بـاخ و   » هاي کانونیـک    واریسیون«هاي وِبِرن،     هاي سعید واریسیون     مثال ).xx-xix،  1991(» است
 ). 72همان (اند  سارتموت» فلوت جادویی«

 : کند آغاز می» دادن قهقراي گوش« با اشاره به تفاصیل موسیقایی سعید بحث خود را در 
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ارائـه  » دادن  قهقراي گـوش  «ها پیش آدورنو شرحی مشهور، و به گمان من درست، از             سال
زي کـه  شنوندگان موسیقی تأکید کرد، چیـ ... داد و در آن بر نبود پیگیري، تمرکز و معلومات در         

 . توجه واقعی به موسیقی را ناممکن کرده است
ر آن هایی چون رادیو و صفحات ضبط شده را موجد وضعیتی دانست کـه د            آدورنو پدیده 

 باید به ایـن     هامروز. روي عام بتواند سازي بنوازد یا نُتی بخواند       -محتمل است کنسرت    بعید یا نا  
چه اجـراي تکـرار پـذیرِ تکثیـر شـده بـا             .... وداي شدن مطلق اجرا را هم افز         حرفه ،ها  ناتوانایی

آفـرین    ماشین به شکل صفحه، نوار کاست یا نوار ویدئویی را در نظر بگیریم و چه مراسم انزوا                
 نوازنده، که تقریبـاً همـان تـأثیر را دارد،    ةکنند  خیرهفنخودِ کنسرت را، با کمیاب بودن بلیت و      

 ). 3، 1991(قرار دارد مخاطب در موقعیتی ضعیف و نامطلوب / شنونده
او . اند   اجرا چیره  سعید، اما، مجذوب آن دسته موسیقیدانانی است که بر موسیقی و شرایط           

اي  گوید و این که چقدر این سبک مناسب براي پخش از شـبکه              و توسکانینی می  از سبک آرتور  
ن چـه   آ. پـا کنـد     و  آمریکایی بود که قصد داشت براي موسیقی کالسیک انبوهی مخاطب دسـت           

بـه نظـرم    «: بینـد   اسـت کـه در اجـراي توسـکانینی مـی          » یگسسـت «براي سـعید جالـب اسـت        
آن از ة کوشد ویژگی مطلقاً ضـد و نقـیض موقعیـت اجـرا را، گسسـت یکسـر               می... توسکانینی

 و هنجارین زندگی روزمره را برجسته کند، یا شاید برجسـتگی آن را              يفرایندهاي معمول، عاد  
بندي شده و تجـاري بـراي         اي که قرار است به صورت بسته        موسیقی. )20همان،  (» تحمیل کند 

ــاع    ــوعی انقط ــال متضــمن ن ــین ح ــود، در ع ــه ش ــان تهی ــوهی از مخاطب ــزاع از هو انب ــۀ           انت م
 .هاست یگ روزمره

خـوانش  «اي گلـن گولـد اسـت کـه در شـرح               مثال دیگر سعید موسیقی و فعالیت حرفـه       
 فردي براي این ةیابد و اراد ینجا باز هم او قدرت گسستن را می   در ا . به او اشاره شد   » چندنوایی

کردن خود از اجراي عمومی و روي آوردن به اجـراي           » بازنشسته«تصمیم گولد بر    . بازرستن را 
نـوعی قلمـروي اجـراي      «ضبط شده، چه به صورت صفحه یا فیلم، از منظـر سـعید، بـه خلـق                  

 خود، در تناقضی آشکار، یـادآور همـان صـحنه          ۀبه نوب «انجامیده که   » محصور و خفه ولی ناب    
تـالش گولـد بـراي رهیـدن از نهـاد عمـومی       ). 23همـان  (» کنسرتی بود که ترکش کـرده بـود      

 موسیقی نیز متنی خاص است ـ در ذات  ۀ چون متون ـ و صفح  بود محتوم به شکست،کنسرت
بـه  ) 1983(متن و منتقد   جهان،  این مفهوم بسیار کلیدي در اثر مهم        . (worldly)»اند  دنیوي«خود  

متون بـا   » تنیدگی  درهم«در این اثر، سعید براي نشان دادن        . تفصیل مورد بحث قرار گرفته است     
گولـد  . آورد جهان مادي، باجامعه، با فرهنگ و با قدرت و سیاست باز هم گلن گولد را مثال می 
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ـ    اي زنده راجع به دالیل      اي منتشر کرده بود که شامل مصاحبه        صفحه کشـیدن از     راي دسـت  اش ب
 مبین پیچیدگی روابط میان مـتن و جهـان          ،نزآمیز، ط يا این اقدام گولد به گونه    . ده بود اجراي زن 

 در خـدمت موسـیقی   یکش  ریاضتةدر اینجا با پیانو نوازي مواجهیم که زمانی نماد نوازند   «. بود
 چندان تفـاوتی بـا   ،یاي کاري به خود بالنده بدل شده بود، که به گمان برخ  بود و حال به حرفه    

یک روسپی موسیقایی نداشت، آن هم کسی که آثـار خـود را بـا برچسـب دسـت اول عرضـه                      
 ). 31، 1983د، یسع(» شود کند و براي جلب توجه دست به دامان مصاحبه زنده می می

  نتیجه
شـود   اي معرفی مـی  هاي فرهنگ، پدیده    همچون دیگر مؤلفه   ،وسیقی در آثار ادوارد سعید    م
دهـد، ایـن     نشان میآیدا در تحلیل از اپراي او همچنان که ن جهان مادي ـ و نه در خأل،  در بط

هـاي اسـتعماري،    روابـط و رقابـت  ( وضـع جوامـع اروپـایی       ة هم انعکـاس دهنـد     ،هنر شگرف 
 . اي پیچیده دخیل و درگیر در آنها بود و هم به گونه) شان به شرق  گستردن

شـود،    کم تا آنجا که به آراي کلی سعید مربوط مـی            ترین نکته، دست    اما شاید جالب توجه   
 ةتـرین انتقـادات وارد بـر نگـر          یکـی از عمـده    . موسیقی است » فراروندگی«و  » رهایش«قابلیت  

 شناسـی نـوعی بازنمـایی     اگـر شـرق   .  تناقض موجـود در آن اسـت       ، سعید ۀشناسان  گفتمان شرق 
(representation)            فوکـویی و دریـدایی از آن،         است و بازنمـایی حقیقـی، بـر مبنـاي برداشـت

اگـر  ). 138انـگ  ی(» پـردازد؟  بر چه مبنایی او به انتقاد از شرق شناسان مـی  « پس   ناممکن است، 
شناسی گفتمانی است پیروزمنـد، چیـره و فراگیـر، پـس نقـش آزادي فـردي مؤلـف چـه                      شرق

ان غالـب   ایـن گفتمـ  ةشود؟ آیا هیچ نویسنده و هنرمندي را یاراي گسستن و رهیدن از چنبر        می
اي بـه ایـن       گاه نتوانست پاسخ چندان قـانع کننـده         نبوده است؟ واقعیت این است که سعید هیچ       

تفاصـیل  ا، بـه نظـر نگارنـده در کتـاب           ما. بدهد)  رمان ۀبه ویژه در بحث از مقول     (ایراد اساسی   
 گانـه، سـیالیت و فرارونـدگی و نیـز کیفیـت ی    (او با تأکید بر قابلیت خاص موسـیقی    موسیقایی  

. تر به این انتقـاد یافـت   کننده پاسخی مجاب)  همگانی و در عین حال خصوصی بودن آن      ةکسری
 ولـی بـاز هـم بـه نـوعی      ،آیـد  شناسی سخن به میان نمـی  گرچه در این اثر به صراحت از شرق    

گویی سـعید در یکـی از آخـرین       . به شرق مطرح است   » هاي ارجاع و رویکرد     ساختار«موضوع  
 . پردازد اش می ضامین همیشگی کار فکريم» تفصیل«آثار خود به 
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