
  

  

  

  

  

  شناختي آن نسبت به ايران رويكردشناسي و شرق

  

  علي اشرف نظري
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  مقدمه

 كه استاي  مطالعهقابل هاي مورد پژوهش و  از جمله زمينه) Orientalism(» شناسي شرق«
شناختي  از نظر واژه. پايي نمود يافت ارورايج در كشورهاي ١»گفتمان«صورت يك  به
)Etymology(مفهومي جغرافيائي كه به تعبير . الف: است دو معنا ةبرگيرند، مفهوم شرق در
 در اين ٢.اند كه در جهت طلوع آفتاب قرار گرفتههائي است   سرزمين، شاعر يونان قديم،»ويرژيل«

مفهوم . ب. جايگاه غروب آفتاب استآيد و مغرب   آفتاب از آن برميي است كهيتعبير، مشرق جا
در اين . دارد يز را در برابر غرب مدرن عرضه ميايدئولوژيك كه در آن مفهوم شرق، غيريتي متما

ها و قلمروهاي ديگر هم   جغرافيائي نيستند، بلكه در حوزهشرق و غرب صرفاً دو مفهوم«تعبير 
 ما نيز ٣.»گيرند برابر هم قرار مي شرق و غرب در ،مثل سياست، حكمت، فلسفه، عرفان و تاريخ

شناسي مورد  ه از شرق را در چارچوب دانِش شرق، مفهوم ايدئولوژيك عرضه شددر اين مقاله
  .دهيم بررسي قرار مي
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شناسي دانسته  عنوان نقطة شروع تعريف شرق لحاظ تاريخي، اواخر قرن هجدهم بهبه   
گري قرن نوزدهم و اوايل قرن ي استعماروحية آمرانه و دست باالطور ضمني به ر شود كه به مي

شناسي آلماني، انگليسي و فرانسوي در اين دوره،   وجه اشتراك شرق٤.كند بيستم اروپا اشاره مي
اين بعد . العات مورد بحث است كه در همة مطاستداشتن نوعي اقتدار فكري بر شرق 

 ٥»موقعيت استراتژيك«را توان آن  آن چيزي است كه مي» اقتدار فكري« ةشناختي مطالع روش
 صورت گرفته بود كه به» شناسي رنسانس شرق«در اين دوران، يك » هادگار گوئين«به تعبير . ناميد

 منوال نهادهايي به همين. خود مشغول نموده بود ادي از انديشمندان اروپايي را بهنوعي تعداد زي 
انجمن «خره در آلمان و باأل»  شرقيانجمن مطالعات«در انگلستان، » انجمن مطالعات آسيايي«نظير 

  ٦.هاي تخصصي آن را چند برابر كرد و نيز رشته حجم دانش مربوطه» مطالعات آسيايِي آمريكا
و آداب و رسوم مردم خاور  ها شناسي را به مفهوم پژوهش و شناخت تمام دانش اگر شرق«  

ير خاص ارسطو در چنانچه تعاب. ماي طوالني براي آن قائل شوي توانيم سابقه م، ميكار ببري زمين به
ي پوليب در زمان ها هشهاي هرودوت دربارة ايران عصر هخامنشي و يا پژو مورد شرق، نوشته

 ارسطو با نگاهي خاص به شرق، به تفاوت ٧.»شناسي قلمداد شود تواند نوعي شرق اشكانيان مي
ط اقليمي و آب و هوائي تفكر و فرهنگ شرقي و غربي توجه داشته و آن را ناشي از تفاوت شراي

ي مناسبتي خاص با تاريخ ايران شناس  از اين منظر مطالعات شرق٨.خاور و باختر دانسته است
دو صفت از صفات . گيرند و يونان قديم روياروي هم قرار مييابد كه در آن دو فرهنگ ايران  مي

اثر اوريپيدوس » پاكائه«و اثر آشيلوس » پارسيان«هاي  توانيم در نمايشنامه ا مي شرقيان رةبرجست
كه كشد   جنگ با يونانيان را به تصوير مي شكست سپاه خشايارشاه درةآشيلوس صحن. بيابيم

شود،  ها نسبت داده مي صفاتي كه در اينجا به آسيائي. ندكن همگي احساس بدبختي و فالكت مي
 ةرقابت و مبارزعبارت است از احساس خالي بودن، ضرر و بدبختي كه از اين پس همواره در 

  ٩.كار خواهد رفت غرب عليه شرق به
كه مبتني بر پوزيتيويسم و (صورت پژوهشي غير آكادميك  شناسي به اما شروع شرق  
م ١٣١٢ال كه شوراي كليساي وين در س به زماني. گردد به دوران قبل باز مي) نگري نبود عينيت

 ]هاي دانشكده[براني و سرياني در  عربي، يوناني، عهاي زبان مبني بر ايجاد يك رشته كرسي
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 ةدر هر گونه بررسي و مطالع. گيري كرد ونيا، آوينيون و ساالمانگا تصميمپاريس، آكسفورد، بل
 ة يك رشتةاي و آثار مربوط به ايشان، بلكه مفهوم ساد شناسان حرفه شناختي، نه تنها شرق شرق

 خصوصاً جغرافياي يك واحد خاص وشناسي، نژادي  ي كه پيرامون جوانب فرهنگي، زبانمطالعات
  ١٠.كند، بايد ملحوظ نظر باشد نام شرق كار مي به

شرق و عالقة آكادميك اروپا كه در دوران رنسانس معطوف به دورة باستاني يونان و التين   
يكتور هوگو اين تغيير جهت را و. بود، اكنون از نظر جغرافيايي در سمت شرق پيش رفته بود

شناسانه   چيز هلنيستي بود، اما اكنون شرقتا دورة لويي چهاردهم، همه«: كند يگونه توصيف م اين
شناسي ظاهراً كارهايي اعم  پژوهان شرق شناسي تمدني، دانش در اين دوران عالوه بر زبان» .ستا

شناسي، مطالعات  جامعه شناسي، نژادشناسي، شناسي، باستان  متون تا سكهةاز ويراستاري و ترجم
را  آسيايي و افريقايي ةي شناخته شدها اريخ ادبي و فرهنگي در مورد هر يك از تمدناقتصادي، ت

كار گرفته شد و بيست سال  م در زبان انگليسي به١٧٧٩شناسي در سال   شرقةواژ«. دهند انجام مي
خره فرهنگستان فرانسه در سال  اين واژه به زبان فرانسه راه يافت تا باأل١٧٩٩بعد يعني در سال 

هاي   شاخهةشناسي شامل هم  در آن زمان اصطالح شرق١١.» به اين واژه رسميت بخشيد١٨٣٨
دين،  همه ملل شرقي و زبان، ة، تحقيق و تفحص دربارشد كه به پژوهش ئي ميها علوم و دانش

  .پرداخت علوم و آداب و رسوم آنها مي
رگانان، نظاميان، گرفت و باز تحت نظارت نهادهاي علمي صورت نميشناسي در ابتدا  شرق«  

شناسي بودند و  ان كاال و مانند آنها در كار شرقكنندگان، هنرمندان، جهانگردان و توليدسياستمدار
 در ١٨٧٣شناسي كه در سال   اول شرقةبرانگيز نباشد كه تعداد دانشمندان در كنگر شايد تعجب

رتبه،  ، نظاميان عاليها  اشراف، ديپلماتكنندگان يعني ريس تشكيل شد، نسبت به ساير شركتپا
 ة در فاصل١٢.»فروشان كمتر بود ن بزرگ كاالهاي شرقي و حتي عتيقه، تاجراكارشناسان استعماري

اي نظير آريوستو، ميلتون، شكسپير و سروانت  طي تا قرن هجدهم، نويسندگان عمدهبين قرون وس
ها، تصاوير،  ويش بهره جسته و بدين ترتيب چهرهاز مطالب سرشار شرق براي خلق آثار خ

شناسي در  نهضت شرق.  و دقت بيشتري بخشيدندها و اشخاص مرتبط با آن را وضوح انديشه
 ةكه انگيز( دولت ةشكل علمي و با پشتوان  فرانسه، از اوايل قرن نوزدهم بهخصوص در اروپا به
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 طريق همين خاورشناسان به  شد و ازها كم وارد مدارس عالي و دانشگاه كم) تجاري داشت
ايل قرن نوزدهم با علم اين نهضت در او. هاي علمي وابسته به آنها پيوست ها و كميسيون آكادمي

تدريج افراد  شناسان بود، به كه حاصل كار مشرق) New linguistic science(شناسي  جديد زبان
خود معطوف داشت و حتي بعضي از   ها و مترجمان را به ونرها و ديپلماتجز ميسي ديگري به

ه تن كرده چنان مجذوب خود كرد كه آنها مجبور شدند از جامة تازه ب هاي جوان را آن شكشي
ژوزف سن رنو، ارنست رنان، «: اند  از آن جمله،شناسي بروند طرف شرق چشم بپوشند و يكسره به
   ١٣.»تر از همه به ما لوئي ماسينيون ژان پيرابل رموزا و نزديك

المللي همزمان بود، ايران  ز دوران جديدي در مناسبات بينآغابا فرمانروائي صفويان كه با «  
هاي اروپائي  هي اروپائي قرار گرفت و برخي از بازرگانان و فرستادها كانون توجه قدرت زمين در

 سرشت و شيوة  و مسائل تاريخ ايرانةهاي دقيقي دربار هاي خود به نكته ها و سفرنامه در گزارش
 آنها با آنچه در ةهاي اين دوره و مقايس  با تأمل در سفرنامه ...ردندفرمانروائي ايرانيان اشاره ك

 نوزايش و آغاز دوران جديد به دنبالتوان معناي تحولي را كه  هاي تاريخي ايران آمده، مي نوشته
در قلمرو تاريخ و تاريخ انديشه صورت گرفته و موجب شده بود گسستي ميان دو دنيا و دو 

 صفوي  ميسيونرهاي كاتوليك از نخستين كساني بودند كه در عصر١٤.»يدديدگاه ايجاد شود، فهم
ها و  ها، پرتغالي ها، اسپانيائي هاي تبشيري مشتمل بر فرانسوي اين هيئت. راهي ايران شدند

 ةاين مبلغان براي جام. سوي ايران نهادند تان نيز رو به آنها مبلغان پروتسبه دنبال. ها بودند ايتاليائي
 عهد عتيق و عهد جديد كتاب مقدس به فارسي ةدن به اهداف خويش، به ترجمعمل پوشان

 به همراهمسيح را به فارسي ترجمه كرد و  داستان - راهب مسيحي-»هيرونيموس«. پرداختند
 از اواسط قرن هفدهم، ١٥.هلند به چاپ رسانيد» ليدن« در ١٦٣٩داستان پطرس قديس در سال 

گلستان » جرج گنيوتس«قبل از آن . هاي انگليس گشود ه دانشگاهتدريج خود را ب شناسي به ايران
، )A. wheelock(» آبراهام ويلوك«.  به زبان انگليسي ترجمه كرده بود١٦٥١سعدي را در سال 

شناسان انگليسي در قرن هفدهم  ين ايرانتر ، وادموند گاستل از مهم)J. greavas(» ريوزـجان گ«
 شرقي آگاهي چنداني وجود ةدي، نسبت به ادب و انديش اما تا قرن هجدهم ميال١٦.هستند

، فصل جديدي در اين زمينه گشوده شد و آن هنگامي بود كه مستشرق ١٧٤٦در سال . نداشت
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كتاب تعليقاتي بر شعر آسيائي را به زبان التين منتشر ) م١٧٤٦ -١٧٩٤(» سرويليام جونز«انگليسي 
  ١٧.و عربي بود كه در هشت مجلد تدوين يافته بوداين كتاب منتخبي از شعر و ادب فارسي . كرد

 وي به تبديل مصر به ة ناپلئون را عالقةشناسي در دور شايد يكي از داليل رشد شرق  
كه ناپلئون شخصاً بر » شرح و توصيف مصر«دپارتماني از دانش فرانسوي دانست كه در كتاب 

پلئون به هندوستان  ناةني، خطر حملدر اين مقطع زما. كرد، نمود يافت روند كاري آن نظارت مي
باره  در اين» دنيس رايت«. ديدشناسي نوين انگليسي گر تر مطالعات ايران موجب آغاز جدي

ها از خواب گران   ناپلئون به هندوستان جدي شد، انگليسيةكه خطر حمل هنگامي«: نويسد مي
 ناپلئون بر آنها  كه ممكن بودي مجاور هندوستانها سرزميناز برخاستند و دانستند تا چه اندازه 

 وي در  ...كس بيشتر از سرجان ملكم از اين نكته آگاه نبود هيچ. اند اطالع بوده گام بگذارد، بي
 اين كشور ة ساعاتم را صرف پژوهش دربارةم نوشته كه هم١٨٠٠ /ق١٢١٥اي كه در سال  نامه

شناسي را   البته پيشرفت دانش شرق١٨.»كنم كه آشنائي ما با آن اندك است  مي]ايران[العاده  خارق
هاي فرهنگي و تمدني خويش نيز  توجهي مردم مشرق زمين به گذشته وان مقارن با ايام بيت مي

به . هستيم» حيرت همگاني شرق« غرب و ةدانست، زيرا در اين دوره شاهد استيالي همه جانب
ختگي هويتي بروز نمود كه  شرق و غرب، نوعي بحران و گسيهة مواجبه دنبالتر،  تعبيري روشن

  .بود» حيرت همگاني شرقيان«حاصل آن 
: از اواسط قرن هجدهم، دو عنصر اساسي و مهم در رابطه با شرق و غرب وجود داشت  

دانشي كه از طريق . يكي ظهور و رشد روزافزون دانش منظمي دربارة شرق در اروپا بود
خارجي و دور تقويت شده و ي ها سرزميندر ) غرب(برخوردهاي استعماري و نيز منافع گسترده 

شناسي و تاريخ  شناسي، آناتومي تطبيقي، زبان هاي علمي رو به گسترش همچون قوم در رشته
مزبور در زمان  روابط اروپا با شرق اين بود كه ةدومين مشخص. گرفت برداري قرار مي مورد بهره

ها و   دانشةواسط ن يك تصور بهعنوا توليد شرق به«. ع قدرت قرار داشت غرب در موضهمواره
 دورة رشد ١٩.»معارفي كه پشتوانه و موجد آن بودند الزمه و ابزار اقتدار استعماري بوده است

 اروپا منطبق ةشناسي و محتواي آنها، دقيقاً با توسعة قلمرو جغرافيايي سلط سريع مؤسسات شرق
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افزايش پيدا % ٨٥به % ٣٥ از ، سطح زير سلطة استعماري١٨١٤ -١٩١٦ي ها است و در خالل سال
  ٢٠.كرد

شناسي افزوده  اي فزاينده بر كميت مطالعات شرق گونه الل قرون نوزدهم و بيستم بهدر خ  
تا آن زمان وسعت دامنة «شد، كه در رابطه با علت اين امر دالئلي ذكر شده است از جمله اينكه 

 ]وقفه[ غير قابل توقف ةوسيل رق بهد، همچنين رابطة اروپا با شجغرافياي تخيلي و واقعي جمع ش
دليل اينكه  گردد و ثالثاً به ، منابع و مستمرات جديد تعيين ميو مستمر اروپا در جستجوي بازارها

شناسي، تحول خويش را از طريق تبديل شدن از يك جريان و بحث علمي به يك نهاد  شرق
رق بود كه سر آغاز سربرآوردن  ناپلئون به شةدليل مهم ديگر، حمل. استعماري، كسب كرده بود

كه از آن جمله است، كتاب سفر شاتوبريان، سفر به شرق . يك رشتة كامل از آثار مكتوب گشت
از المارتين، ساالمبو اثر فلوبر، آداب و عادات مصريان جديد اثر لين و روايت شخصي سفر به 

 ميالدي سه شكل ١٩٦٠تا دهة  از حدود پايان جنگ جهاني اول ٢١.»مكه و مدينه اثر ريچارد برتون
المعارف، گلچين ادبي، ثبت ةداير: شناسي دستخوش تحول اساسي گرديد هاي شرق عمدة نوشته

 در دانشگاه ١٩٧٥شناسي كه در سال  المللي شرق  بين در بيست و نهمين كنگرة. خصيوقايع ش
هاي  گرهسي براي كنشنا كنندگان بر اين بود كه شرق  عموم شركتةاسكوپيه تشكيل شده بود، عقيد

هاي آينده بايد  شناسي سپري شده است و كنگره زيرا دوران شرق«رد نخواهد داشت؛ آينده مو
  ٢٢.»ي بشري منعقد گرددها ميان فرهنگ)  محادثه- همسخني-گفتگو(براي ديالوگ 

ن اروپائي كوشيدند فارغ از شناسا شناسان و ايران گيري اين تفكرات، شرق  شكلبه دنبال  
كه در سال » پائيشناسان ارو انجمن ايران«. ي پژوهشي بپردازندها هاي سياسي به فعاليت هزمين

اين انجمن هر چهار سال يكبار . ريزي شد، برآيند چنين تفكري است  در رم پايه١٩٨٣
   در شهر تورين ايتاليا آغاز به١٩٨٧اولين اجالس آن در سال «. كند ي خود را برگزار ميها نشست
  ٢٣.»كار كرد
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  شناسي  روش و محتواي شرقةمسئل

مكتب انتقادي «هاي شاخص  پردازيم كه از چهره اي مي  برجستهةدر ابتدا به معرفي چهر
ويژه   فرهنگ و امپرياليسم بهةاستعماري بر رابطدر چارچوب مطالعات پسا. است» ارياستعمپسا

م فرهنگي در تشكيل شود و فرض اساسي بر اين است كه امپرياليس در جهان سوم تأكيد مي
 هدف اين ٢٤.هويت، شيوة زندگي و زيست فرهنگي مردم در سراسر جهان تأثير گذاشته است

. است تفسيري جديد از هويت فرهنگي از شرق ةهاي استعمارگرايانه و ارائ مكتب، نفي ديدگاه
اي توانا  ه نويسنده اندازه كبه هماني تطبيقي و انگليسي دانشگاه كلمبيا ها استاد زبان» ادوارد سعيد«

، »گاردين«هاي  طور منظم در روزنامه او به. كند  موسيقي كالسيك نيز فعاليت مية در رشتاست
 در ١٩٣٥ سعيد در سال ٢٥.نويسد نيز مي» الحيات« عربي زبان ةو روزنام» لوموند ديپلماتيك«

 به قاهره و از آنجا به  خانوادهبه همراه ١٩٤٠ي دهة ها  و در سالالمقدس فلسطين به دنيا آمد بيت
هاي كارشناسي ارشد و دكتري  و دوره» پرينستون«را در دانشگاه او دورة كارشناسي . آمريكا رفت

 دانشگاه در اياالت متحده، كانادا و اروپا ١٥٠ سعيد در بيش از ٢٦.گذراند» هاروارد«را در دانشگاه 
  :آثار وي عبارتند از. سخنراني داشته است

 ٢٨ زبان ترجمه شده است، جهان، متن، منتقد٢٥كنون به كه تا) ١٩٧٨( ٢٧شناس شرق  
 ،٣١، نمايندگي روشنفكران)١٩٩٣( ٣٠، فرهنگ و امپرياليسم)١٩٨٨ (٢٩، سرزنش قربانيان)١٩٨٣(

  ... . ٣٥ها اسالم و رسانه ،٣٤ فلسطينةمسئل ،٣٣صلح و نارضايتي ،٣٢سياست عدم تصرف
تحت كنترل تضادهاي كند و عاليق خود را   ميتبعيدي توصيفادوارد سعيد خود را يك   

 وي خواستار ٣٦.آورد حساب مي  به» تبعيديان فكري«ه را به نوعي او هم. داند بين فرهنگي مي
بخش  اي متعهد به هدف رهايي انتقادي و نوعي فعاليت ميان رشته» زدودةآگاهي مركز«نوعي 

 گويد ادعاي كسب اقتدار ندارد، با مياو براي آنچه كه . هاي سلطه است جمعي و برچيدن نظام
ميشل رو آمريكائي  ترين دنباله  سعيد كه برجسته٣٧.دارد وجود اين، سخن نيرومندي عرضه مي

است، زيرا به او امكان  ٣٨گرائياي مربي خود از پساساختار فوكو است، مجذوب روايت نيچه
 چالش كشيدن سخن او با به. زند سخن را با مبارزات اجتماعي و سياسي پيوند بةدهد كه نظري مي
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ن هيچ سخني براي هميشه تثبيت شده نيست؛ سخ«: كند هاي فوكو را دنبال مي غرب، منطق نظريه
  ٣٩.»انگيزد كند، بلكه مخالفت نيز برمي اعمال قدرت مي تنها  سخن نه. هم علت و هم معلول است

 دهيم به اين مسئله پاسخ شناسي بپردازيم و رقشناختي مباحث ش غاز روشحال بايد به سرآ  
  يي استوار گشت؟ها شناسي بر چه مفروض  شرقةكه مبادي اولي

. الف: برگيرندة دو تعبير دانستتوان در قبالً اشاره شد، مفهوم شرق را ميطور كه  همان  
، شاعر »ويرژيل« باستاني و غير اروپايي و به تعبير ة كه مراد همان آسيا، خاورميان،مفهوم جغرافيايي

 -مفهوم ايدئولوژيك.  ب٤٠.اند ه در جهت طلوع خورشيد قرار گرفتههايي است ك ، سرزمينينانيو
به لحاظ . استدهد و مورد بررسي ما  ز را در برابر غرِب مدرن قرار ميسياسي كه غيريتي متماي

 از آن شناسي علمي جديد كه متأثر از روشو از شرق توان  را ميروشي، اين مفهوم ايدئولوژيك 
خالف روش تفهمي، ناتوان از درك زواياي اين روش بر. شود، دانست تعبير مي» پوزيتيويسم «به

توان روش  شناسي علمي جديد را مي روش. شناخته شده استبه هم پيچيدة فرهنگي و اجتماعي 
 بشري و در وجود افراد آدمي  تصرف دانست، همة علوم جديد در حد خود در طبيعت و جامعة

.  و تسخير آنهاها  فرهنگاحاطه بر«شناسي عبارت است از  به اين ترتيب شرق. كند تصرف مي
شناسي متأثر از   در واقع شرق٤١.»ستها شناسي در اعطاي صورتي خاص به فرهنگ قدرت شرق

اي از  كند كه در آن منطقه  جديد، صورتي از قدرت را عرضه ميي علميها نگري پژوهش كليت
كه حاصل بسط زواياي  صورتي. بندد صورت مي» شرق«نام  ريخ بهيعت و جغرافيا، جامعه و تاطب

هوي باشد، در قلمروي م سعيد، اين دانش پيش از آنكه مازع به. استقدرت در معرفت 
به تحليل ) ١٩٨٧(شناسي  كند در كتاب شرق در نتيجه وي تالش مي.  قرار دارد»جغرافياِي تخيلي«

اي  گونه ها را به شرقي» ژان ژاك روسو«. رق بپردازد ش»برساختة«شناسان نسبت به  ي شرقو ارزياب
نسان و طبيعت در دانست كه در آن، ا همچون نمايندگان عصر سپري شده مينوستالژيك 

  .برند سر مي هماهنگي كامل به
 دانست وي» مِن انديشندة«يا » مِن دكارتي«توان  شناسي مي مفروض اول را در نگرش شرق  

از اين مقطع نحوة آگاهي انسان غربي از خويش نيز تغيير . سيس كردمدار را تأكه جهاني خود
از ريشه تفاوت » ترك نفس«نمود و تعريفي تازه و مثبت از خود يا نفس، كه با مفهوم مسيحي 
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ر برابر  فوكو معتقد است، علوم انساني اين خود تازه را، از راه نهادن آن د٤٢.داشت، عرضه شد
به «. عبارت ديگر، خودشناسي از طريق شناسايي ديگري حاصل شد  به. وجود آورد ديگري، به

 كريستف كلمب بيش ةوسيل  ميالدي به١٤٩٢ آمريكا در سال ةاعتقاد تزوتان تودورف، كشف قار
تازه در » ديگري«در برابر » خود اروپايي«از آنكه مبدأ عصر جديدي باشد، كشف دوبارة 

  ٤٣.»زيك بوده استمريكاي جنوبي و كارائيب و مكآي ها سرزمين
اين گفتمان از يك شناسي به حفظ الگوي تمايز مبادرت ورزيد، زيرا  در واقع، گفتمان شرق  

گرايي قرن هجدهم، و از سويي ديگر در رمانتيسم،  باوري، سكوالريسم و جهان سو ريشه در عقل
شي جهت شناسي را تال توان شرق پس مي.  داشتپوزيتيويسم و استعمارگري قرن نوزدهم ريشه

لوي «به گفتة . معرفي نمود» كننده غيريتي تعريف«عنوان  متفاوت شرقي به» زيست جهان«مايي بازن
ظم است و نظم نيز جز از طريق تميز و تفكيك اشياء چون ذهن انسان طالب ن» اشتروس

راف  آنچه كه در اطبندي مقدماتي را از هر هنتيجه ذهن آدمي طبقتواند قابل بازيابي باشد، در نمي
كشند  ي اطرافشان حصاري ميها د و سرزمينكند و در سطحي فراتر، افراد بين خو اوست، آغاز مي

شناسي، عبارت از نوعي فكر  شرق«از نظر سعيد . ش تمايز بخشندخوي» ماِي«كه ديگران را از 
شناختي بين شرق و  و معرفت) Othernessديگر بود (شناختي است كه بر مبناي يك تمايز بود

  :دهد دست مي شناسي، سه معني از آن به  وي با كاربرد مفهوم شرق٤٤». قرار داردغرب
  .كنند نويسند يا تدريس مي شود كه دربارة شرق مي  كساني ميةشامل هم: نظم آكادميكي. ١
  .شناختي گذاشته شده است  بر تمايز شرق و غرب از نظر هستياش نوعي تفكر كه پايه. ٢
 مرحله در صيرورتي منظم،  كه در اين٤٥. كه با شرق، سروكار داردنهادي رسمي و ثبت شده. ٣

بديل ي اروپايي تها صورتي ابزاري در دست قدرت دانش درخصوص شرق، از وجهي آكادميك به
  . شدها هت نگهداري بهتر اين سرزميناي ج شد و شناخت بيشتر شرق زمينه

سعيد به پيروي . گردد  فوكو باز ميي در انديشة سعيد بهشناختبود ودشناختي يا ديگرتمايز ب  
مند بود  هفوكو به اين نكته عالق. داند  برابر نهادانة غرب جهت شناخت مياز فوكو، شرق را تالش

رو سفر دراز فكري خود را از  از اين. شود ناپذير مي يگري چگونه در من مفرد و ما، جمعكه د
عبارت   انه، منحرف، زنداني، بزهكار و بهيو د او به مطالعة. هاي فرديت و جامعه آغاز كرد كناره
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ي سعيد از وجوه مختلف به ديوانگان، منحرفان و ها شرقي. پرداخت» ديگران دروني«ديگر 
. ي نهادينه شده و فراگيرندها  و گفتمانها همة آنها، موضوع روايت. مجرمان فوكو شباهت دارند

.  را ندارندشوند؛ اما اجازة سخن گفتن ، تعريف، تحليل و كنترل ميها آنها برحسب اين گفتمان
 غيريت آنها هم ناشي از تفاوت آنها با وضعي است كه. بودگي مشتركندهمة آنها از حيث غير

ي وابسته به نيروها و نهادهاي ها گفتمان«: گويد  فوكو مي٤٦.شود طبيعي، حقيقي و واقعي قلمداد مي
ي علوم انساني، از طريق ها وه بر اين، گفتمانعال» .اند ي قدرتمند، اين ديگران را آفريدهاجتماع
را تشكيل » ي حقيقتها نظام«مي، نام عينيت عل شان با ساختارهاي مسلط قدرت و بهپيوند

دهند كه  انجام مي) حفاظت و نگهباني(» انيوظيفة پاسب«ي حقيقت يك ها اين نظام. دهند مي
اين . انسانيقبول و نامقبول فعاليت هاي م ترسيم مرزهاي ميان عرصه:  است ازدستور آن عبارت

عقل و : كند ا بر حسب تقابلي دوگانه تفسير ميي انساني رها آفريند كه فعاليت مرزها، ذهنيتي را مي
فوكو قصد داشت . جنون، سالمتي و بيماري، رفتار بر حق و تبهكارانه، عشق قانوني و غير قانوني

   ٤٧. را ثابت كندها سازي انه بودن اين مقولهخودسر
  ي است كه در پس آن نوعي معرفت بهمعناي جريان  سعيد نيز بهةتمايز بودشناختي در انديش  

بخشد تا تصويري   بيشتر تفسير را انعكاس و آوا مينهادانه كهشناختي برابر. شود خود حاصل مي
قعيت مو«توان آن را  آن چيزي است كه مي» فكرياقتدار  «ةشناختي مطالع اين بعد روش. واقعي را

ما تحت نظارت نوعي سيستم قرار بدين ترتيب زندگي .  ناميد(strategic formation)» استراتژيك
» اين يا آن«دبندي دوگانة كند و گزينش و انتخاب را به ك اي توليد مي گيرد كه قواعد دوگانه مي

دانست، نيز ) Uniliner(خطي  توان آن را تك ه مياين سيستم گزينشي دوگانه ك. كاهد فرو مي
ا ديگر در اينج. كند ركوب هرگونه تحول راديكال عمل ميصورت الگوئي بازدارنده جهت س به

نيز هست، ) Hierarchy(نيست، بلكه سلسله مراتب ) otherness(بود مسئلة اصلي غيريت يا ديگر
  كسي است كه او را از خودماندانيم، بلكه زيرا ديگري كسي نيست كه ما خود را با او يكي مي

شناسي همين تلقي  عيد، نقطه و مبدأ حركت جريان شرقدر انديشة س. شماريم تر مي پست
نوردند و كي را دريهاي ژئوپوليت دارد تا عرصه  كه آنان را وا مياستاروپائيان از موقعيت خويش 

  .بندي تمدني خود را بر شرق استوار گردانند صورت
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.  اسالم را گرفت-گانگي مسيحيتي دو بربريت به سادگي جا-گي تمدنرو دوگان ز اينا  
براي ما محال است كه فرض كنيم اين موجودات «: منتسكيو با صراحت تمام اعالم كرده بود

آيد كه پس ما از  ر آنان را انسان بدانيم، اين سوءظن پديد ميانسان هستند، زيرا اگ) يعني سياهان(
  ٤٨».دودمان مسيحي نيستيم

ان  تمايز ميان ايربه همين خود ة سفرنامةد فرانسوي، در ديباچژان شاردن، سوداگر و جهانگر  
» نياي ديگريد«همچون » اروپاي ما«كه ايران زمين در مقايسه با زمين و اروپاي زمان خود و اين

تواند  اننده را از آنچه مينويسد قصد او از نوشتن سفرنامه اين است كه خو است، اشاره كرده، مي
سبب   مكاني و خواه بهةسبب فاصل توان به شوري جلب كند كه مي كةكنجكاوي او را دربار

ساز نتايج   ورود نگرش غيريت٤٩.تمايزات خلقيات و اصول آن، دنياي ديگري ناميد، آگاه كند
نظر و  ريق، هر صاحببدين ط«. هاي شرقي و از جمله ايران، به بار آورد خاصي در بطن فرهنگ

هاي وحدت و استمرار  خصص خويش و بدون توجه به ريشهو تاي به پيروي از انديشه  پژوهنده
تا جائي كه مثالً . ناپذيري مباني فرهنگ تاريخي ايران، راه و روش خاصي در پيش گرفت و انقطاع

عنوان ديني بيگانه و  تاريخ ايران به پيش از اسالم و بعد از اسالم تقسيم شد و ديانت اسالم به
 برتولد  و ماري شيملهشناساني مانند هانري كوربن، آن توان شرق مي البته ٥٠.»ايراني تلقي گرديدغير

 فلسفي و مذهبي ايران ةطور دقيق و روشن هزار سال انديش اند به اشپولر را برشمرد كه موفق شده
 بارتولد، ٥١.آن بوده است» ميهمان معنوي«كوربن، براي فهم و درك روح اسالم، . را ترسيم كنند

است، زيرا به اعتقاد وي » تمدن ايراني«دهد كه وجه غالب آن  اي شرح مي ونهگ تمدن اسالمي را به
  ٥٢.اند ولت و مدنيت اسالمي، ايراني بودهمردان بزرگ د

 ارتباط و» قدرت«يابيم و آن بحث  شناسي راه مي  شرقةدر اينجا به مفروض دوم در انديش  
زعم  به. كند ياد مي» مضامين تفكر بيِكني«وان عن اي كه سعيد از آن به مسئله. استشناسي  آن با شرق

يابد كه  سير و نمودي مي آورد و ي مدرنيته سربر ميها گيرودار پويش شناسي در وي، گفتمان شرق
گونه  يابد و اين تام مي بر آن استيالئي ...  و اعم از سياسي، نژادي،تصوير و تصورات ايدئولوژيك

عقيدة فوكو،  به. داند  مي٥٣»هاي ايدئولوژيك افسانه«و يا » هاي قدرت خطابه«شود كه آن را  مي
، سياست را در كند واسطة دانش، قدرت توليد مي مدرنيته كه به) Meta discourse(فتمان فراگ
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پس از . دهد درنيته تسري ميمان متفي فراگها دهد و آن را به زير گفتمان خدمت قدرت قرار مي
باشد، امري سياسي است و حتي خود فرهنگ آلودة مدرنيته، هويت بيش از آنكه امري فرهنگي 

سياه و سفيد،  ي متضاد مدرنيته نظير شرق و غرب، زن و مرد،ها دوانگاري. قدرت و سياست است
از نظر او فراگفتمان مدرنيته از طريق تعريف . متمدن و متوحش نيز از اين قائده مستثني نيست

عنوان  شناسي، به  شرق٥٤.ود را تثبيت كندفراتر قرار داشت، خ» خود«كه فروتر از » دگري«
. ديگري تمدني خاموش تصوير كندنمود توانست شرق را همچون اي از دانش و نظام باز مجموعه

سازي و شيوة سلطة غربي، حتي در اشعار غنايي هم كه در خدمت ديدگاه  عقيدة سعيد غيريت به
» بورنيه«او در اين مورد به شعري از . دجهاني و كامالً امپرياليستي سروده شده بودند، وجود دار

)Bornier (٥٥:كند اشاره مي  
  ايد، بكوشيد كارگراني كه از فرانسه آمده«

  :و اين راه جديد را براي جهانيان بنا كنيد
  اند آمدهجا  درانتان، آن قهرمانان كه تا بدينهمچون پ

  جسور و مقاوم باشيد
  و چون جنگاوران اهرام، نبرد كنيد

  زار سال تاريخ آنان تماشاگر شما باشدتا چهار ه
  آري اين براي جهان است، براي آسيا و اروپا،

  ي دوردست، غرق در تاريكي شب،ها براي اقليت
  براي چيني زيرك و هندوي نيمه برهنه،

  براي ملل خوشبخت، آزاد، انسان و شجاع
  ي برده و اسيرها براي مردم شرور، براي ملت
  ».رايشان ناشناخته استبراي آنان كه مسيح، هنوز ب

ناسي درك نخواهد ش داند و معتقد است كه شرق مي» گفتمان قدرت«شناسي را  سعيد شرق  
شرق «سعيد وقتي از تبديل شرق واقعي به «. صورت يك گفتمان بررسي شود شد، مگر آنكه به

ر يك سوي داند، نظامي كه د المللي مي  اين واقعيت را نظام بين د، عرصةگوي ن ميسخ» گفتماني
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آن فراگفتمان مدرن دست به ايجاد دولت زده و در سوي ديگر آن، مردمي قرار دارند كه 
قدرت محور غرب را شناسي، پسايند نگرش   دانش شرق٥٦.»يشان محصول استعمار استها دولت

صدد در انداختن كند كه در بازنمايي مي) Monologic discourse circle(گفتار  دايرة منطقي تك
  .است) Euro-centrism( اروپا محوري نوعي
مردم ابتدا تصميم «نظر نيچه  به. تأثير نمانده است عيد از گرايشات فكري نيچه نيز بيس  

انسان در اشياء چيزي سازند،  سپس واقعيات را بر خويش منطبق ميخواهند و  گيرند كه چه مي مي
 ٥٧.» معطوف به قدرت استة، بيان ارادمعرفت به تمامي. بيند، جز آنچه خود به آنها داده است نمي

 سخن ةدهد كه نظري تگرايي است، زيرا به او امكان مياي از پساساخ وب روايت نيچهذسعيد، مج
ش كشيدن سخن غرب، اين سعيد با به چال. را به مبارزات اجتماعي و سياسي واقعي پيوند بزند

 هميشه تثبيت شده نيست، سخن هم كند؛ هيچ سخني براي هاي فوكو را نيز دنبال مي منطق نظريه
. نگيزدا كند، بلكه مخالفت نيز برمي  است، سخن نه تنها اعمال قدرت ميعلت و هم معلول

اي  ليت ميان رشتهانتقادي و نوعي فعا» زدودةآگاهِي مركز«شد او خواستار نوعي كه ذكر  چنان
  ٥٨.هاي سلطه است بخش و برچيدن نظام متعهد به هدف رهايي

كه در مورد غيرسازي  چنانش رو در اينجا اين است كه آيا وانمايي و تصويرگري پرسش پي  
طرفانه تعريف شده باشد؟ سعيد  تواند دقيق و بي عنوان كار من ديگري سازنده مي افتد، به اتفاق مي

 واقعي اين است كه آيا يك بازنمود ةمسئل«: گويد دهد و مي  پاسخ منفي مياي قطعي گونه به
علت اينكه بازنمود است،  اشد، يا اينكه همة بازنمودها، بهراستي وجود داشته ب يزي بهحقيقي از چ

گ و نهادها و فضاي سياسي بازنمودكننده زبان و سپس در حصر فرهن  نخست در حصرةدر درج
  پذيرفتن گاه بايد آمادة ، آن)كه عقيدة من چنين است(باشد  دوم درست ةماند؟ اگر فرضي باقي مي
كه خود يك بازنمود » حقيقت«خودي خود، عالوه بر   يت نيز باشيم كه يك بازنمود بهاين واقع

ها يكي از   پيشداورية سيطر٥٩.»هم تافته است ديگر درهم آميخته و دراست، بسياري چيزهاي
در  ژان ژاك روسو. ها تبديل نمود اروپائيان را به منتقدان سفرنامهنكات مهمي بود كه حتي خود 

كوشش براي آشكار ساختن «: نويسد نويسان مي هاي سفرنامه گوئي اي به تناقض اشاره
. ها و پيشداوري خودمان براي پي بردن به حقيقت آسان نيست امههاي نويسندگان سفرن پيشداوري
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كه ام  اما هرگز به دو سفرنامه برنخوردهام،   را به خواندن سفرنامه سپري كردهمن عمر خود
  ٦٠.»دست دهد ي يگانه بهتصويري واحد از قوم

ديگران «شيدن به شكنانه، درصدد بازيافتن و آوا بخ  با اتخاذ نگرشي ساختفوكو و سعيد  
اما كار . اي بودند كه حضورشان ناديده گرفته شده بود و در حاشيه مانده بودند و حاشيه» فرودست

كوشيد  فوكو ميكه  نخست آنكه در حالي«. استفوكو از برخي جهات متفاوت با كار سعيد 
 بود، تمايز بخشد، سعيد در فرهنگ اروپايي را درون مرزهايي كه خود براي خويشتن معين ساخته

اين دو نوع » . حقيقتانگيز وارد شد، يعني به چالش طلبيدن دعاوي غريبان در مورد اي بحث زمينه
. ناميد» ي برونيبخشتمايز«و شناخت از طريق » ي درونيبخشتمايز«ترتيب  توان به شناخت را مي

ون و نويسندگان از يك سو، و دوم اينكه فوكو و سعيد در مورد اينكه چگونه به روابط ميان مت«
در . ي جمعي از سوي ديگر، بايد نگريست، با هم اختالف داشتندها ها و گفتمان بندي صورت

 متون و تك  تبارشناسي، نهادهاي گوناگون، تكالمعارفِي فوكو دربارةةريتحليل كالن و دا
» .ندحال آنكه در تحليل خود سعيد اهميت اساسي دار. آيند اب نميحس  نويسندگان چندان به

و مديون همه برخالف ميشل فوكو، كه به آثار ا با اين«: نويسد سعيد در مورد اين اختالف مي
بندي  ئي كه يك صورتها ان به مجموعة سنتتك نويسندگ  تكةكنند هستم، من به تأثير تعيين

شمند سومين اختالف ميان اين دو اندي» .دهد، اعتقاد دارم يشناسي را تشكيل م فتماني مثل شرقگ
به قدرت هاي دستيابي   و شيوهها فوكو بيشتر به تكنولوژي. شود در نگرش آن به قدرت ظاهر مي

خر كه فوكو تا به آ در حالي. اومت در برابر قدرت استمشغولي سعيد مق عالقه دارد، حال آنكه دل
  ٦١.»ماند، سعيد يك مدافع پرشور آن است باوري باقي مي منتقد انسان

هائي از تضادهاي  هاي غربي زوج تمام انديشه«: گويد با نگاهي منتقدانه مي» ژاك دريدا«  
رود و سبب توقف و  شمار مي تر به  كه در آنها يك عضو، برتر و مقدمدهند دوگانه تشكيل مي

يزيك غربي را همچون  او متاف٦٢.»راند  زوج را به حاشيه مي،ديگرشود و عضو  انجماد بازي مي
پوست انسان سفيد. كند ف كرده كه فرهنگ غرب را منعكس ميتوصي» پوستاسطورة سفيد«

، يعني باورهاي اسطورة خاص خود را دارد، اسطورة هند و اروپايي؛ و كالم خاص خود
  ٦٣. دليل باشدبه دنبالز بايد براي صورت جهاني آن هنواي اين زبان را كه  اسطوره
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پژوهش، سفرنامه، آثار ادبي، از طريق » تصاحب نوشتاري«نظر سعيد ابتدا نوعي  به  
وژي و  آن شرق از حيث سياسي، شناختي، نظامي، ايدئولةوسيل  نمود يافت كه به...شناسي،  زبان

فهوم هژموني گرامشي پس اگر بتوان از م«. قرار گرفت» آفريني غربباز«علمي تحت اداره و حتي 
 ديگر اين ادعا را پيش كشيد كه  توان از يك جنبة  مي، كه سعيد نيز چنين كرده است،استفاده كرد

شود  غرب داشته است و تا حدي معلوم ميهويت شرقي، رابطة نزديكي با هژموني تمدن 
شناسي محصول خودشناسي در فضايي هژمونيك است كه در آن ديگري خاموش بوده  شرق

استراتژي «شناسي به  اين باور است كه دامن گفتمان شرقها بر  مدرن تسعيد نيز چون پس» .ستا
ها را معيار قضاوت خود اي انتخاب كرده و آن ي گزينش شدهها يعني تنها قسمت. ستآلوده ا» طرد

  ٦٤.اند قرار داده
در خارج از شناسي هم از نظر وجودي و هم از نظر اخالقي،   قابل توجه، اينكه شرقةنكت  

 ةتوانند خود، نمايندة خويشتن باشند، كسي بايد نمايند آنان نمي« ماركس؛ ةگفت به.  داردشرق قرار
شناسي  عنوان غرب شناسي، به  براي سعيد چيزي همتراز شرق].يا ايشان را باز نماياند[. ايشان باشد

گفتند و اگر هم  دربارة غرب سخن نميچه  چه دربارة خود و ها وجود نداشت، زيرا شرقي
ها،  گيري از انديشه واسطة وام  بنابراين به٦٥.»خواستند چنين كنند، نهادهاي الزم را نداشتند مي

: متفاوت وجود داشته استهائي با صفات   خطوط قوي حاكم بر فرهنگ غرب شرقها و دكترين
با اين حال . نهپرستانژاد شرق اشپنگلري، شرق دارويني و شرقشناسانه، شرق فرويدي،  شرق زبان

پاِي بناي مطلب، ارودر زير. ر متكيف وجود نداشته استنام يك شرق ناب و غي  چيزي بههرگز
با ذكر اين نكته . ما بودند» ةاراده و عرض«طور كه شوپنهاور گفته بود؛  و يا آن» ما«و آسياِي » ما«

  :شود پذير مي توجيه» مسافرت در شرق«در كتاب » آلفونس دوالمارتين«است كه اين سخن 
ين روشي تنها نظام مصلحانه و دانند، چن تعمار ديگران را حق طبيعي خود مي اسها اروپائي«

در  .برد كار مي  خود به ي تحت سيطرةها روي سرزميناي است كه هر ابر قدرتي بر  رشددهنده
  ٦٦.»گردد عناصر ملي زير پرچم قوي تضمين ميچنين روشي، موجوديت سرزميني و 

هاي پيش رو بار شده  ي ذهني بر عينيتها  و پيشداوريها تشناسي، حال آنكه در شرقنتيجه   
 كه استاي هژمونيك توليد شد كه حاصل ذهن دوانگاري  اي ايدئولوژيك با درونمايه ساخته و بر
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شناسان و شرق در اساس  نظر سعيد، رابطة ميان شرق به.  دستماية غلبه قرار داده استشناخت را
پژوهشگر فرهنگي دوردست و دشوار فهم ايستاده بود و از «.  بود(Hermeneutical)انه گراي تأويل

داد، تا بدين ترتيب بر دشواري فهم موضوع  توصيف همدالنه، ابهام را كاهش ميراه ترجمه يا 
ي تفسير بودند، سودمند شرق و شرقيان تنها از آن حيث كه جوامع يا جماعتي برا. چيره شود
باره عرضه  در ايننسبتاً شخصي  نوعي قانون ، انگليسيشناس  شرق،كرامر» .د و بسشدن قلمداد مي

  كمبود و نقص دقت، كه به.كننده و شنيعي استدقت عمل در ذهن شرقيان امر منزجر«. كند مي
 شناس  يك ذهن شرقةانجامد، در واقع سجي به دروغگويي و عدم صحت در عمل ميسهولت  

نحو بارزي فاقد تقارن و    به]اش[ي بديع سرزمين ها ي، مثل خيابان ذهن يك انسان شرق ...است
شناسي را  گفتماني شرق  درونهاي به نقايص شناختي مطرح شده، گزاره با توجه ٦٧.»تناسب است

نظمي و  ن، شهوانيت، روح و شكوه شرقي، بيفساد، قساوت، استبداد، عرفا: توان چنين برشمرد مي
  ... .اغتشاش فكري، 

 كه استپرستانه ي نژادها يابد، گرايش ص براي شرقيان نمود مي بعد از ذكر اين خصايآنچه  
  :كند شناسي را به اين صورت عرضه مي  امپرياليسم اصول جزمي شرقبه همراه

اصل اول اختالف و تفاوت منظم و مطلق بين مغرب زمين كه موجودي منطقي، توسعه يافته، «
  . است ...نيافته و حقير، وسعه كه گمراه، ت؛ با مشرق زميناستانساني و برتر 

انتزاعات پيرامون شرق، همواره بر مشاهدات و  اصل جزمي ديگر آن است كه تجريدات و  
  .مدارك مستقيمي كه از واقعيات شرقي كسب گرديده باشند، ترجيح دارند

  .اصل جزمي سوم اين است كه شرق، ابدي يكنواخت و ناتوان از تعريف خويش است  
در آخر كار، مشرق زمين يا چيزي است كه بايد از آن ترسيد م جزمي چهارم آنكه حك  

  ٦٨.»و يا اينكه آنها را مورد كنترل قرار داد) ها خطر نژاد زرد، جماعت مغول(
 وضع ةناپذيري شرق و ادامشناسي از نظر سعيد، تغيير ترين اصل جزمي شرق شايد مهم  

هرگز دانشمند و محققي از آن داند كه  را دانشگاهي ميمشرق زمين «لردكرزن . قديم در آن است
كند كه سراسر تحقير   جريان سفر خويش مطالبي ايراد مي شاتوبريان در.».شود التحصيل نمي فارغ

هاي  داند كه در انتظار تالش اي مي شرق را همچون كرباس پوسيده«وي . آلود است و غرض
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آنها دربارة آزادي هيچ «: نيمخوا مي يا در جايي ديگر .»برد سر مي گرايانة او به سازنده و اصالح
ن است، وقتي مدت زماني دانند، دربارة تملك هيچ چيزي ندارند؛ زور و قدرت، خداي ايشا نمي

د، بينند تا عدالتي آسماني را بر ايشان تحميل كن گذرد كه آنها فاتحيني بر خود نمي طوالني مي
فضاي يك عده سرباز بدون فرمانده يا شهرونداني بدون شود،  فضايي كه بر ايشان حكمفرما مي

 نوشته، از هركس دربارة شرق مطلب« به گفتة سعيد ٦٩.»اي بدون پدر است گذار يا خانواده قانون
تا ) مثل لين و ساكي(ترين نويسندگان  و يا پرحرارت) هاي ايدئولوژيك نوشته(رنان تا ماركس 

صورت جايي كه نيازمند توجه، تجديد  به مشرق زمين را ،)فلوبر و نروال(نيرومندترين تخيالت 
  ٧٠.»ديدند ، مياستاختار و حتي اصالح از سوي غرب س

هاي سيستم عرضه و نمايش شرق را به اين  نظر سعيد پايه نكتة حائز اهميت ديگري كه به  
طور كه  نويژه با اسالم است و هما  به،رد و رويارويي اروپا با شرقنحو تقويت كرده است، برخو

صي از يك شيء خارجي نمود كه خلاسالم را تبديل به م«:  گفته است(H.Pirren)» هانري پيرن«
العمل   سعيد عكس٧١.»ريزي شده است رون وسطي به بعد بر عليه آن پايهتمام تمدن اروپا از ق

ها  آنةيدكه مردم با چيزي كه با عق زماني«: كند ر مقابل شرق مسلمان چنين بيان مي را دها غربي
ست كه آن را چيزي خطرناك و تر از اين ني كنند، هيچ چيز آسان متفاوت است برخورد مي

ولي در واقع آنچه . دهندي پيش پا افتاده تقليل ها كننده جلوه داده و سرانجام آن را در قالبتهديد
يانگر كننده و ترسناك است، اين است كه در كل تاريخ اين نوع تصويرسازي از شرق بكه تهديد

كه براي مثال هم اكنون چيزهائي  طوري به. تقليل مستمر ماهيت اسالم استنوعي كاهش مداوم يا 
شود،   راجع به اسالم و جهان عرب و غيرعرب ديده ميكه در مطبوعات و نشريات غربي

شناسي شرقي  توان در كتاب  بازتاب اين نگرش را مي٧٢.»اندازه كودكانه و سخيف است بي
سوء استفاده (دانته، در اتللوي شكسپير » دوزخ«، )ص(» محمد «]حضرت[ زير عنوان »دوهربلوت«

نوشته شده است و » هامفري پرويدوكس«كه توسط ) ص(» زندگينامة محمد«، كتاب )از جهان
شماري كه در مورد اسالم  شناسي بي از ميان كتب شرق«به اعتقاد سعيد . بينيم بسياري آثار ديگر مي

هاي  تواند خوانندگان خود را در مورد آنچه از سال  يك نمي درآمده است، هيچ به رشتة تحرير
به وقوع  ميالدي به بعد در كشورهايي نظير مصر، فلسطين، عراق، سوريه، لبنان و يمن ١٩٤٨
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 غربي در مورد اسالم پاسخگوي مطلب نيست، آن وقت به لكه اصو وقتي. پيوسته، آماده كند
 (Orientalized)! اش شناسي زده صورت شرق لوم اجتماعي، آن هم بهبوط عسخنان مبهم و نامر

اي نظير طبقه، روشنفكران، ثبات سياسي، نوسازي و  به انتزاعات قابل عرضه. شود پناه برده مي
  ٧٣.»شناسي را بر پيشاني دارند  نهادين كه همه نيز مهر حكمت شرق توسعة
ج از دوگانگي هويتي روحلي براي خ شدن راه جهاني كند كه در نهايت سعيد اعتقاد پيدا مي  

اما نوع . آورد روي مي» يونيورساليسم«بست به  او براي خروج از اين بن. غرب استشرق و 
هاي  از طرح اين مفهوم، گذار از قطعيتهدف وي . برداشت وي از اين مفهوم كامالً متفاوت است

سوي تثبيت استاندارد واحدي است كه  ليت بهزمينة ذهني، زباني و م واسطة پيش ايجاد شده به
شتن يك هنجار جهاني اين اصول جهاني، سواي انديشة دا. آزادي و عدالت را مد نظر قرار دهد

معني محق بودن اعمال قدرت اروپايي و بازنمايي مردمان  المللي است كه در عمل به در رفتار بين
 آن سخن ةاي كه من دربار درت يا پديدهق«: يدگو باره مي سعيد در اين. ستها ر توسط اروپائيديگ
جا   اين فضاها را يكةكنم اگر هم  و فكر مي]است[هاي متفاوتي واقع شده  گويم، در درجه مي

  ٧٤.» ناميد]يونيورساليسم[ آن را بتوان انترناسيوناليسم ةگاه مجموعجمع كنيم، آن
او . كند ساليسم است، انتقاد ميبر يونيوردر همين راستا، سعيد از ناسيوناليسم كه مانعي در برا  

قدرت استعماري ساخته و  ةوسيل داند كه خود به يوناليسم را محصول بورژواهائي ميگفتمان ناس
هاي  ن ناسيوناليسم نيز محدود به نگرشدر نتيجه تصورات فرهنگي ناشي از گفتما. اند توليد شده

گرائي  منجر نشود، سر از قبيلهبه آزادي از نظر وي ناسيوناليسمي كه  ٧٥.شناسانه است شرق
توان  در تحليل نهائي مي. ار خواهد كردآورد و راه را براي ايجاد يك امپرياليسم جديد همو ميدر

  ٧٦. است(dialogical)» گفت و شنودي«گفت او حامي جهاني چند صدائي و 
  

  شناسي ات وارد شده بر ديدگاه شرقانتقاد

ير  و يا به تعب(Epistemological)شناسي   نقايص معرفته آن اشاره داشت، مهمي كه بايد بةنكت
به اين معنا كه . استشناسي   در امر شرقها غربي» شناسانة شناخت«نقايص » تزوتان تودورف«

اين دانش تحت . ابزارهاي شناختي آن ماهيتي متفاوت از محتواي فكري و معرفتي شرق داشت
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پرستي گرايي، نژاد گرايي، داروين  تاريخ(Utopianism)گرائي   خيالنفوذ و تابع پوزيتيويسم،
(Racism)گاهي ژئوپولتيك شناسي نوعي آ در واقع شرق. گرايي بوده است  ماركس و، فرويدگرايي

خي است، كه هر چند ابتدا ماهيتي يشناسي، تحقيقي، اقتصادي، اجتماعي و تار در بين متون زبان
اروپا با معيار تكامل تكنيك وارد «. گر شد هل سياسي در آن جلو ولي بعداً داليداشتفرهنگي 

   نيمه]عنوان[ عنوان وحشي و به انسان آسيايي يرو به سياه آفريقاي از اين.  تمايزبخشي شدةعرص
 اين نحوة شناخت بر مبناي ٧٧.»متمدن را داد تا عنوان متمدن را براي خويش بداند

و كلي و با معيار علم و حل نهايي  راه يك ةمثاب فت را بهيي قرار گرفت كه پيشرها داوري پيش
عنوان  از اين ديدگاه، ژوپيتر به. نداشتپ  تكامل ميةرا نقط) اروپا (ندانست و خويشت تكنيك مي

ونت و استبداد رو به شرق قرار  حكمت سياسي رو به غرب و مارس، الهة سركشي و خشةنمايند
ي ها  شدن يا ناديده گرفتن صورت كه موجب به حاشيه راندهي نمود(Reproductive) گيرد مي

عنوان  متعلق به گذشته نگريسته شد تا به چيزي ةمثاب به تاريخ و تمدن شرق به. دفرهنگي ديگر ش
 علمي در (object)عنوان موضوع  كه اين آثار پيش از آنكه به در حالي.  بشريةهاي زند ميراث

ت، يك تاريخ، يك فرهنگ و يك شناسان قرار گيرند، مظاهر يك جهان، يك انساني برابر شرق
در شناخت علمي و عقلي، «: گويد او مي. اي مرتبط دارد  باره جملهبرگسون در اين. زندگي بودند

  ٧٨.»كند بالذات متحرك و متغيرند، ساكن ميعقل، اشياء را كه 
كه در دورة جديد تاريخ جديد غرب ظهور و تحقق يافته است،  صورتي نظر او، عقل به به  

شناسد، بلكه صورت  رورت است، نميموجود را، كه عين زندگي و نشاط و سيالن و صيحقيقت 
  .يابد جان اشياء را درمي مرده و بي

ا به كرد كه جبري بودن آن، بن سي تاريخ يك انحطاط را مطالعه ميشنا بدين ترتيب، شرق  
  ٧٩. بودتر هتففرض در مقدمات تاريخي آن نه

 وي از (holistic)» نگر كل« سعيد وارد كرد تلقي ةبر انديشتوان  ادي كه ميترين انتق مهم  
ي ادبي و ها متناقض و صورت  هاي متضاد،  متأثر از اين نگرش، انديشهه كاستشناسي  دانش شرق
هاي  كه واقعيت ييست آنجا اكند و حتي معتقد جمع مي» تم اصلي«ه شده را در يك سياسي ارائ

 غرب ةجويانشناختي استيال ي آمده است، متأثر از منطقشناس  متون شرقصورت مثبت در شرق به
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شناس روسي، ديدگاهي  عنوان يك شرق به» بارتولد«. استجهت تسلط و نگهداري بهتر شرق 
شناسان اروپائي در اين است كه وي در برابر  تمايز اساسي او با شرق. شرق داردمثبت نسبت به 

. ي قديم مشرق بوده استها دن مدافع شرق و تمآنها، سرسختانه» غرب آئيني«و » اروپا محوري«
گ و تمدن مشرق زمين را  تفاوت بين فرهن اند، بينيم كه آدميان در همه جا يكسان مي«: گويد او مي

سبب اوضاع و احوال  هبتوان چنين توجيه و مدلل كرد كه كوشش فكري اقوام شرق  كامالً مي
تجربي و  غيرةپاي دارد كه به فرضيات بين هيچ لزوميخاصي متوجه طريق ديگري شده است و 

ساختگي متوسل شويم و بگوئيم كه ميان طبيعت انسان شرقي و طبيعت انسان غربي اختالف 
 چند هر«: گويد در نقد آثار سعيد مي» اكبر احمد «٨٠.»ي ناستروني وجود داردها اساسي و يا ويژگي

هاي مثبت بسيار  اسي گذشته ويژگيشن د، اما تحقيقات شرقآور سعيد قدرتمندانه استدالل مي
، بينش ها تحقيقات پيوسته و مداوم، تبحر بسيار در زبان:  عبارتند ازها اين ويژگي. داشته است
توان از  شناسان گذشته مي  از شرق٨١.»هاي معتبر طالعات عميق و ارتباط با دانشگاهگسترده و م

، مونتگري (A. Arberry)ور آربري ــ آرت،(B. Lewis)وئيس ــ، برنارد ل(H. Gibb)تون گيب ليهام
احمد به نسل جوان مابعد . برد نام (L. Masignon) و لوئي ماسينيون (M. Watt)وات 
از مابعد . پذيرد طرفي و جامع بودن مي جهت بي بين است و آثار ايشان را به شناسان، خوش شرق
 .B) وس، باربارا متكال(J. Esposito)، جان اسپوزيتو (L. Beck)توان به لوئي بك  شناسان مي شرق

Metcalos) ويليام چيتيك ،(W. Chitick)و مايكل گيلسنان  (M. Gilsenan)از ٨٢. اشاره كرد 
گاه براي كل او شرق را .  سعيد روشن نيستة جغرافيائي شرق چندان در انديشةسوي ديگر، حوز

ارد براي كشورهاي عربي گيرد، گاه براي جهان اسالم و در اكثر مو خاورميانه در نظر مي
  .خاورميانه

شناسي، آن را متأثر از   در نقد كتاب شرق، مطالعات هندةسسؤ از م،»پروفسور اعجاز احمد«  
رب، يك فلسطيني، يك شرقي در هزارتوي غرب عنوان يك ع يد بهعادوارد س» وجودي«موقعيت 

 يك نعنوا شكافي كه ميان خود بها اين اثر ترديد نيست كه سعيد ب«: گويد او مي. داند مي) آمريكا(
عرب، يك فلسطيني و يك شرقي حس  آمريكائي، يك ةاستاد، يك منتقد، يك روشنفكر فرهيخت

گويد كه سعيد بازتاب زندگي شخصي   در واقع او مي٨٣.»كند، را مورد بررسي قرار داده است مي
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ي نقادانه به هم ها كافي، با اسناد و مدارك و موش»بيگانه«، يك »ديگري«عنوان يك  خود را به
 نيز ،شناس استراليائي  جامعه،»برايان ترنر«. خود گرفته است  يخته و به اصطالح حالت تدافعي بهآم

به نقد مفصل » گرائي مدرنيسم و جهان شناسي، پست شرق«نام  ي خود بهها در يكي از كتاب
شناسي  مان نوشتن كتاب شرق جهان از زشود كه شرايط او متذكر مي. پردازد هاي سعيد مي انديشه

ز با مشكل مواجه شده شناسي ني ر شده است، لذا تداوم گفتمان شرقدچار تحول بسيا) ١٩٧٨(
داند كه موجب توجه به  ترين ابزارهاي نظري مي يكي از مهممدرنيسم را  او پست. است
ناشي از مدرنيسم،  نظر او روي آوردن روشنفكران به پست به. شناسي و اسالم شده است شرق
ها شده  نشين جه به حاشيه كه منجر به تواست فكري ايجاد شده پس از سقوط كمونيسم ءخال

  ٨٤.است
عبارت ديگر،  به. شرقي سخن به ميان آورد» رهايدگ«توان از  فوكو معتقد است كه ديگر نمي  
يست از زبان  كند ولي قادر نهاي نگريستن غرب به شرق انتقاد تواند از شيوه مدرنيته تنها مي پست
  :اين كار سه دليل دارد. ها سخن بگويد شرقي

  .ها مدرن  صحبت كردن با ديگران از سوي پستترديد در امكان) ١
مات نهائي و به ، كل»ريچارد رورتي«و پودهاي گفتماني يا به تعبير   و تارها ، موقعيتها خاستگاه) ٢

  .متفاوت» هاي صدقي نظام«تعبير فوكو 
 سنگين ةمدرنيسم از مدار قدرتي كه همواره ساي  پستةيافتف گفتمان تازه تولددم امكان تعريع) ٣

  ٨٥.خود را بر روابط بين غرب و ديگران افكنده است
غيريت يا اي در برابر  هاي تازه اي گيرا و برانگيزاننده، افق گونه مدرنيسم به در كل پست«
طور صداهاي به  شته و همين گذةهاي فراموش شده يا سركوب شد ك، سب»دگربودگي فرهنگي«

ي انقالبي جهان سوم ها حاشيه رانده شده در زمان حال، يعني جنبش زنان، سياهان و نهضت
  ٨٦.»گشوده است

 شرق را با روشي متفاوت مورد توجه قرار داده ةاستعماري نيز مطالعه در حوزرويكرد پسا  
 مطرح شد و ١٩٥٠ -١٩٧٠اي ه دههدر واقع اين ديدگاه در واكنش به استعمارگري، در . است

تفسيري كه خودباختگي در برابر غرب را . صدد برآمد تفسيري جديد از هويت شرق ارائه دهددر
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داد و درصدد بود ساختارهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي جديدي  مورد انتقاد قرار مي
» هويت فرافكن«تعماري به ساي پساها نگرش«. ريزي نمايد  كشورهاي تازه استقالل يافته، پيرا در

 تعريف ةمنظور ارائ ت هويتي، بناي هويتي جديد بهدهند كه هدف اصلي از اين سياس بها مي
 كتاب فرانتس فانون ٨٧. مقام فرد در جامعه و تالش براي تغيير ساختار جامعه استةجديدي دربار

. ه است در اين زمينه بودبخش يكي از متون كليدي و الهام) ١٩٦١(» دوزخيان روي زمين«با عنوان 
» متهويت مقاو «ةتوان آثاري دانست كه در انداز ي را مياستعمارآثار متأخر از رويكرد پسا

)  ... ومحوري جوئي، قوم سازي، برتري غيريت(شناسي  هاي شرق هستند، يعني با نقد درونمايه
يدن به خود مورد بخش و تمايزات فرهنگي را براي دستيابي به فرصتي نو جهت آوا ها تفاوت

  .دهند توجه قرار مي
تماني نو دانست توان دوران ظهور گف د كه دوران پسااستعماري را مياما منتقدان بر اين نظرن  

ونه گفتماني است كه راشناسي و شرق«. شود تعبير مي» شناسي وارونه شرق«كه از آن به 
» اصيل«و » حقيقي«كنند هويتي گيرند تا ادعا  كار مي به» شرقي«فكران و سرآمدان سياسي روشن

سازي براي خويش   هويتةاين شيو. دارند و سپس اين هويت را فراچنگ آورند و مالك شوند
» گاياتري اسپيواك «٨٨.»شود  از شرق، وانمايانده ميها يت غربي رواةكنند عنوان دانش خنثي غالباً به

م غربي سيكه ليبرال» هاي قهرآميزگفتگو با ساختار«استعماري، استراتژي  پساةاز ناقدان برجست
اين . و تغيير آن از درون آن ةمداخله در نظام، ترديد دربار«. كند يمطرح كرده است، را مطرح م

زن «يا » جهان سوم«معناي نشان دادن اين مطلب باشد كه چگونه برچسبي مانند  تواند به گفته مي
 يكي از ٨٩.»كند  قابل كنترل بيان مي»ديگر«اي يك را بر» جهان اول«تمايل مردم » جهان سومي

. تواند حرف بزند  دوم نميةهاي اسپيواك آن است كه شخصيت درج ر نوشتهمسائل مورد توجه د
خود   توانند صحبت كنند و به ه و سركوب شده، بنا به تعريف نميتوان گفت استثمار شد مي

  .ماري را متوقف سازند نظام استعةكه فرايند تبديل خود به سوژمشروعيت بخشند، مگر آن
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  ها نوشت پي
از ديد ميشل فوكو، گفتمان «. هاي ارائه شده در چارچوبي گفتماني است اي از گزاره شناسي مجموعه در واقع، شرق. ۱

صورت درست  توان به عبارت است از تفاوت ميان آنچه كه در يك دورة مين، طبق قواعد دستوري و منطقي مي
، ».شناسي ادوارد سعيد بر اين مفهوم از گفتمان استوار است ساختمان شرق. شود  ميگفت و آنچه در واقع گفته

 ص ،۷۷ -۷۸ اقتصادي، ش - اطالعات سياسية، مجلشناسي ادوارد سعيد واسس گفتماني آن شرقحميد، عضدانلو، 
۱۸.  
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  .۲، ص ۱ -۳
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26. daivi barsamin, Edward said international, www. Progressive. Org. 
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