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∗عبدالرحمن عالم

و علوم سياسي دانشگاه تهرانسياسي گروه علوم استاد  دانشكده حقوق
 فرامرز ميرزازاده

و علوم سياسي دانشگ دانشجوي دكتري گروه علوم سياسي  اه تهراندانشكده حقوق
)10/9/88: تاريخ تصويب–8/6/88:فتتاريخ دريا(

:چكيده

در. در مجامع علمي، ادوارد سعيد را با كتاب شـرق شناسـي وي مـي شناسـند  سـه اصـل كلـي
و رسـالت فرهنگـي و طبعا آثار وي دخيل بوده اند؛ اول، بيـان دقيـق جايگـاه شكل گيري انديشه

و سوم، برجسته روشنفكر؛ دوم، بررسي گفتما  و اسالم بطور اخص؛ ن غربيان درباره شرق بطور اعم
و نحوه.كردن مبارزات مردم فلسطين و مفصل اين نوشتار با بررسي سه اصل فوق به صورت مجزا

و نوشـتار وي  نگرش ادوارد سعيد در چارچوب اين اصول، نشان مي دهد كـه اگرچـه، در گفتـار
و متعـالي يد صرفاً تناقضاتي به چشم مي خورد، اما سع  : كوشـد مـي براي رسيدن به يك هدف كلي

و تاريخي ميهن خود لذا سعيد در چارچوب. فلسطين:مبارزه براي ابقاي سرزميني، فرهنگي، سياسي
و سرزمين فلسطين از محاق فراموشـي  هر يك از اصول سه گانه، به فكر بيرون كشيدن تاريخ، مردم

و گفت  بـا عنايـت راستا او در اين. استمان شرق شناسي به طور اخص گفتمان مدرنيته به طور اعم
و منطقه اي به افشاگري  و سپس، حتيمي به واقعيات جهاني – پذيرش كـشوري يهـوديباپردازد

.بر جا بماند فلسطين خواهدميفلسطيني

: واژگان كليدي

و فلسطيادوارد سعيد، ، خاورميانهنشرق شناسي، اسالم، روشنفكر، تعهد

ف*                    66409595Email: aalem@ut.ac.ir: اكسمسئول مقاله
.ي اطالع از ديگر مقاالت منتشر از اين نويسنده در اين مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدبرا 
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و در جامعه به تضاد موجود بـين روشنفكر كسي است كه در وجود خودش

بـا(و ايـدئولوژي مـسلط) با همه معيارهايي كـه دارد(جستجوي حقيقت عملي 

)66-65: 1380سارتر،(.آگاهي پيدا كند) سيستم ارزش هاي سنتي اش

 مقدمه
و آثار ادوارد سع و مباني فكري االصـل يد، نويسنده مسيحي فلسطينيبه منظور درك ديدگاه

ين دغدغـه او بيـان دقيـق نخـست: مقيم آمريكا، بايد هميشه او را در سه اصل كلي جستجو كرد 

و منتقد است؛ روشنفكري حرفه  و رسالت فرهنگي روشنفكر و رابطه او بـا جايگاه و آماتور اي

و حقيقت  در. قدرت به طـور عـامب دومين دغدغه فكري سعيد بررسي گفتمان غربيان اره شرق

و.و اسالم به طور خاص است  دن كـر تـرين دغدغـه اش، برجـسته سياسـي زادگاهش سومين

سه. مبارزات مردم فلسطين براي بازپس گيري است  و موضع گيري در چارچوب اين بيان نظر

و برخـي نيـز   اصل سبب شده است برخي او را نمونه برجسته اديبي با تعهدات سياسي بداننـد

و متناقض بپندارندشتال .هاي او را گسيخته

و و فراگير اند وجهه سعيد از آن دسته متفكراني است كه همواره كوشيده. ادوارد اي عمومي

و«بـه ايـن متفكـران بـيش از هـر چيـز.)15: 1380فتاح زاده،(داشته باشند  مـسئوليت روشـنفكران

و شـنا.نددارتأكيد» نويسندگان خت شناسـانه سـعيد الزم اسـت بـا براي درك روش شناسـانه

و سخنراني  به نوشته ها و مصاحبه استناد سه. هاي او موضع گرفت ها و با عنايت به با اين روال

و ايده ال  اما قبل از پـرداختن. هاي سعيد را بررسي خواهيم كرداصل ياد شده، انديشه، خواسته

كـ. به موضوعات اصلي ذكر چند نكته ضروري اسـت  و اول، آنهـايي ه حـوزه عالقـه، مطالعـه

و اسرائيل است، سـعيد را همـواره در چـارچوب روابـط و فلسطين دغدغه شان مسأله اعراب

مي  به خاطر شيوه زندگي اش متفكري. نگرندسياسي حاكم بر خاورميانه از سوي ديگر، وي را

مي دانند  كه. متعهد  خـود او شيوه زندگي سعيد نشانگر نقشي اسـت كـه«اما، بايد توجه داشت

و كارهايش از ويژگي. براي روشنفكر قائل است هايي برخوردار است كه بـسياري از شخصيت

بي" روشنفكران" شهامت، استقالل فكري،: اندبهرهكه مورد انتقاد سخت او نيز هستند، از آنها

به افراد تحت فشار و همدردي نسبت .)مقدمه مترجم): الف(1377سعيد،(» روح تحقيق

سه اين ميگانه شكل نوشتار با بررسي اصول خواهد نشان دهد كـه بـين گيري انديشه سعيد

به فلسطين  و نقش روشـنفكري)اعراب(تعهد سعيد نسبت اش، يهود ستيزي، مبارزه با استعمار

از. وثيق وجود دارديارتباط تـا آخـرين كتـاب) يعني، سرآغاز(ين اثر وي نخستچنين ارتباطي

و( و مصاحبه هايش جلـوه گـر اسـت)ادبياتيعني، موسيقي و مقاالت سـر آغـاز، بـه گفتـه.،

و اثر نويسنده«،)salusinszky( سالوسينزكي كه بدنبال يافتن صداي خـود در ميـان آثـار اي است
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در.) kennedy, 2000: 8(» صداهاي ديگران است به شيوه خود، سـرآغاز را نخـستين گـام سعيد

و عمل تولي  و معتقـد اسـت كـه توليد عمدي معنا مي كنـد د تمايز از سنت هاي پيشين تعريف

و در اين ميان صورت و سياسي قدرت توليد مي شود هـاي خـاص از معنا در ساختار فرهنگي

مي  و سعيد با استناد به افشاگري.)18: 1381حبيـب،(كنندنوشتار، معيار پذيرفتني را ايجاد هاي فوكو

و  شــناختي جريــان معرفــت« پادگــاني زبــان، آنــان را در دلــوز دربــاره نظــام اغلــب ســركوبگر

مي» سرا مخالفت و فانون نيز در آن جاي دارند، قرار از آنجا كـه. دهدكه ويكو، ماركس، لوكاچ

مي شود، ابراز نظر بر خـالف جريـان فرهنـگ  و سياسي قدرت توليد معنا در ساختار فرهنگي

تأ. حاكم نشان از تعهد متفكر دارد  و تعهـدي عاشـقانه، خطرپـذيري،«كيد بر سعيد با درگيـري

به اصول، آسيب پذيري در مناظره  و درگيري با اهداف دنيـوي افشا، پاي بندي از» ها بـه انتقـاد

ميتسياس و تقبيح آن هـا معنـاي او بـا ايـن ويژگـي.)158سـعيد،( پردازدهاي استعماري آمريكا

ش  مي و قدرت سياسي آمريكا را و بومي بازمي متبلور در فرهنگ به فرهنگ اصيل و گـردد؛ كند

و شكلي از حافظـه عليـه فراموشـي«اين نوع  .)16: 1382سـعيد،(» فرهنگ راه ستيز با نابودي است

و مباني شناخت شناسانه تفكـر ايـن انديـشمند را ابتـدا از مبـادي نظـري و بسط پايه ها شرح

و انديشه اصلي او پرد  و مصاديق عيني آن انديـشه شروع كرده، سپس به توصيف نظريات اخته

مي كنيم مي پردازيم. را ذكر به نتيجه گيري .در نهايت

 رسالت روشنفكر.1
و خصايص روشنفكر، چارچوب انديشه وي را مـشخص تعريف سعيد از جايگاه، رسالت

 بـزرگ)narrations(هـاي او بر اين بـاور اسـت كـه طبقـه روشـنفكر اساسـا از روايـت. كندمي

ر و  وي در راسـتاي احيـاي مفهـوم.)said,2003: 190(هايي بخش فاصله گرفته است روشنگري

و ژيل دلوز اعتقاد دارد كه روشنفكر فردي اسـت بـا يـك قـوه« روشنفكري، تحت تأثير فوكو

و تبيين  هم–ظريه، رويه، فلسفه يا انديشهنيام،پذهني وقف شده براي فهماندن، مجسم كردن

به همگ و هم  ايـن تعريـف انتزاعـي بـا افـزودن صـفاتي،.)43): الـف(1377سعيد،(»انبراي همگان

و عملي عيني مي تر در. گرددتر كه در آن علت وجودي روشـنفكر بـازي كـردن نقـش«صفاتي

كه در جريان عادي، يا فراموش شده يا مخفي نگـه  و موضوعاتي است نمايندگي همه آن مردم

مي.)massad,2008: 6-17(»داشته شده اند و دلوز جدا نزد. كند نقش نمايندگي، سعيد را از فوكو

و مفهوم ندارد، بلكـه  و ژيل دلوز، ديگر چيزي به نام نمايندگي وجود كساني چون ميشل فوكو

و فعل عمل در ارتباط با بازگوكننده  كه وجود دارد؛ عمل نظري و شـبكه فقط عمل است . هـا ها

.)kennedy, 2000: 71( كردن كل فلسطين استاما، ضرورت اوليه براي سعيد نمايندگي



 1389بهار،1شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 162

كه از جانب روشـنفكر توليـد[نظريه«در آراء فوكو كه شايد منظور او همان گفتماني است

نظريه خود يك عمل است؛ امـا عملـي: هرگز بيانگر، ترجمان يا راهنماي عمل نيست]شودمي

و عموميت ندارد  و دلـز، گفتگو ميان فوك(» است محدود به شرايط مشخص  در حقيقـت،.)64: 1375و

و آمريـت را نظريه درگير مبارزه اي است عليه قدرت تا از طريـق آن اشـكال مختلـف قـدرت

به تـضعيف آنهـا انجامـد  و خائنانه اند و در جايي كه بيش از هر زمان قابل رويت . آشكار كند

كه توده هـا بـ كه اين مبارزه براي اين نيست » آگـاهي ناگهـاني«ه يـك البته بايد در نظر داشت

و كه توده ها به آگاهي بـه مثابـه دانـش، دسـت يافتـه انـد، دست يابند؛ زيرا اكنون مدتي است

و  و سرمايه تحت كنترل در آمـده و درونمايه، از جانب صاحبان قدرت به مثابه موضوع آگاهي

و تسخير آمريت، با همه كساني. اشغال شده است  همراه است كـه اين مبارزه براي تحليل بردن

مي كنند  مي آيـد.)همان(براي آن مبارزه و مشخص اين مبارزه به شمار از. نظريه، نظام موضعي

رو، بر خالف سعيد، در نزد فوكو صحبت كردن براي ديگران، يا نقـش نماينـده ديگـران را اين

مي شود  بي اعتبار شمرده و و ايفا كردن، خوار كه سـرا. بازي نجام مـردم الزمه نظريه اين است

و براي خودشان سخن بگويند .خود درگير شوند

اين در حالي است كـه در نـزد سـعيد، روشـنفكر نقـش نماينـدگي را بـر اسـاس اصـولي

مي  كه از دولـت يعني همه انسان: كندجهانشمول ايفا و ملـت ها اين حق را دارند هـاي دنيـا هـا

و انتظار رفتاري را داشته باشند كه با معيارهاي آزادي  الهامـات متعـاليو عدالت منطبـق باشـد

به جلو سـوق دهـدكرفرهنگي را تأييد  و مذهبي را و اشتياقات ملّي و)Abraham, 2007: 8(ده ؛

و اگر از آنها تخطي عمومي يا بي به اين معيارها ديده شد، نيازمنـد گـواهي دادن توجهي نسبت

ك  و به همين خاطر است روشنفكران متعلق به طرف ضعيف«ه پيكاري شجاعانه عليه آنها باشد

در راسـتاي نقـش نماينـدگي اسـت كـه. تلقـي مـي شـوند،)55): الف(1377سعيد،(» نمايندهو بي 

و بـاالتر از همـه، برداشـت)memory(، خـاطره)skepticism(گرايـي روشنفكران از طريـق شـك 

ا) kennedy: 3(انتقــادي و نهفتــه متــأثر ز فرهنــگ اســتعماري ضــعفا را از درون تــاريخ خفتــه

مي ابرقدرت در درجه اول وظيفـه دارنـد مـانع فراموشـي«در واقع، روشنفكران. كشندها بيرون

به انجام نرسد تاريخ دچار تحريـف مـي ... گذشته شوند  سـارتر،(» گـرددكه اگر چنين وظيفه اي

كه روشنفكر مستقل بايد در برابر بحر.)پيـشين  باان در همين راستا، سعيد معتقد است هاي مواجه

و بوسيله مرتبط كـردن آن بـا تجـارب سـاير كـشورها، تـالش نمايـد  يك ملت، در هر زماني،

)hovsepian, 1996: 53(.و سرگذشـت  با چنين ايده هايي است كه سـعيد، در تـدوين خـاطرات
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و مردم فلـسطين را در نظـر دارد و1.خود، سرزمين  تـا بـا ايـن طريـق مـانع حـذف فلـسطين

.ن از صفحه جغرافياي سياسي جهان گرددفلسطينيا

و« كه معتقد است،سعيد با الهام از ويكو و تاريخ آسماني مقدس نيست، بلكه توسط مردان

مي شود و اينكه)viswanathan, 2001: 263(» زنان ساخته تاريخ انسان، تاريخ واقعيت، دانـش«،

و دانش جديد به اين معادله روش شناختي  آنو عمل انسان است و مي كنـد  چيزي هم اضافه

به تاريخ دارد)162):ج(1377سعيد،(» هم سهم دانشمند است وي، با تأكيد بر اين.، نگاهي متفاوت

و گردآوري خاطرات يكي از پايـه تاريخ«كه   هـاي اساسـي قـدرت در جهـان محـسوب نگاري

و قدرت مي و پيشرفت هاي خود را هاي بزرگ، استراتژي شود مديون نگاه دقيق بـه هاي جديد

مي داند.)همان(»تاريخ هستند  به جهانيان خود را متعهد او كـه يكـي. در شناسايي مردم فلسطين

از اعضاي انجمن ملي فلسطين نيز بوده است در كتاب مسأله فلسطين مـي كوشـد تـا گـزارش 

و مصيبت  ي قـرار هاي فلسطينيان را در پيش چشمان خوانندگان آمريكـاي تاريخي تجربيات تلخ

و. دهد مردم فلسطين سعي در تجـسم» نماينده« وي بدين ترتيب به عنوان روشنفكري متعهد

و بيداد خواهي از ابر قدرت ها دارد .فجايع فلسطين

و حرفـه اي، خـود را در زمـره روشـنفكران آمـاتور به آمـاتور  سعيد با تقسيم روشنفكران

كه روشـنفكر امـروزي ويژگييك ان سعيد، در واژگ)amateurism( آماتوريسم. شناسدمي  است

؛ يعني، برخالف روشنفكران حرفـه اي كـه در)fareed,1995: 515( تواند عمل كندبدون آن نمي

و تحت تأثير قدرت حاكمه قلم مي و حقيقت را فداي سياست مـي قبال منافع مادي كننـد، زنند

و يا آموزش محض،  و به خاطر علم مجرد پي احقاق حق ميدر و تفحص و مطلب تحقيق كند

و يـا آمـوزش. نويسدمي و فقط علم مجرد اين بدان معنا نيست كه كار روشنفكران آماتور فقط

به استلزام  بـه«: چرا كـه وي معتقـد اسـت. هاي تعهدآور آن نيز هست محض است، بلكه عمل

و يا فقـط بـه خـا  كه مدعي است فقط براي خود، يا براي آموزش محض، طر علـم روشنفكري

مي  نه مي نويسد، نه بايد باور داشت مجرد و  سعيد معتقـد بـود كـه.)159): الف(1377سعيد،(»شود

و هـوس زودگـذر، و سخنانش نه از روي هـوا روشنفكر بايستي بر عدالت حقيقت مصرّ باشد

و ارزش بلكه بر اساس ايده  كه نمي ها توانـد متـأثر از چـارچوب موقعيـت قـدرت هاي واقعي،

و بـا.) hovsepian: 57( د، گفته شودباش  به طور كلي، سعيد با التزم به وظايف انساني روشـنفكر

به الزامات نمايندگي از جانب مردم فلـسطين، سـعي در غبـار روبـي از تـاريخ در حـال تأسي

 
و مردم فلسطين سخن به ميان مي آورد به همين منظور،-1 و زندگي خود از فلسطين در كتاب. سعيد در همه آثارش از تاريخ

ه: فراتر از آسمان  كه. ايي از ژان مورن سعي در توصيف زندگي مرد فلسطين دارد زندگي مردم فلسطين همراه با عكس يا اين

و معتقد است  و خاطرات زندگي خود در فلسطين را بازگو مي كند بي در كجـا عمـدتا روايـت«:در كتاب بي در كجا، تاريخ

و از ياد رفته است .ه فارسي ترجمه شده استب هر دو كتاب.»جهاني گمشده
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كه در اثر و دفاع از همه كساني دارد هـاي مدرنيتـه در سـازي» غيريت«فراموشي مردم فلسطين

و. موشي افكنده شده اند ورطه فرا  بيرون كشيدن مردم فلسطين از محاق فراموشي، اصلي تـرين

مي باشد متعالي در. ترين وظيفه سعيد نظريات وي، در اين عرصه كه بيشتر متأثر از فوكو است،

 انگيزه اصلي شكل گيري تاريخ گرايي جديد شـد كـه خـود واكنـشي عليـه تمايـل 1980دهه 

هـاي فرهنگـيو پـساساختارگرايي بـه جـدا كـردن ادبيـات از زمينـه آمريكايي سـاختارگرايي

به گوناگونش، يا تنزل دادن اين زمينه .بي تعصب بود» ويژگي متني«ها

 گفتمان شرق شناسي.2
كه ذكر شد، دومين دغدغه فكري سعيد، بررسي گفتمان غربيان در همان بـاره شـرق طوري

و اسالم بطور اخص بود  را. بطور اعم آغـاز)Orientalism(سـتا كتـاب شـرق شناسـي در همين

به  به مطالعه شرق از طريق  در 1960هاي تازه بود كه در پايان دهه كارگيري نظريه رويكردي نو

» خلـوص«قـدرت در انكـار/ وي در شرق شناسي، از ديالكتيك دانـش. غرب مطرح شده بود

)purity (ــي«و ــيبـ ب)disinterestedness(»غرضـ ــي ــرق شناسـ ــش شـ ــي دانـ ــره مـ ــردهـ  گيـ

)eid and ghazal,2008: 111(.به و معتقد است كه شرق شناسان با بهره گيري از حقيقت معطوف

مي)truth to power( قدرت  خالصه.)singh and Johnson, 2004: 99( يازند به خلق حقيقت دست

آ گاهي ژئوپليتيك خود، شـرقي دعوي سعيد در اين كتاب اين است كه غرب در ادامه گسترش

و ما به ازاي بيروني داشته باشد، مـاهيتي گفتمـاني  كه بيش از آنكه واقعيت را خلق كرده است

به نام. دارد متجلـي شـده كـه خـود» شرق شناسـي«و اين ماهيت بيش از هر چيز در گفتماني

و دقايق آن را در مورد  و مولفه ها ميبخشي از فراگفتمان مدرنيته غرب است . كندشرق تكرار

و معنـاي و توضيح شرق مورد نظر خود به توجهات جغرافيـايي، آكادميـك سعيد در تبيين

و معتقد است،  و نزديك اروپا قرار گرفته، بلكـه محـل«عام آن نظر دارد شرق نه تنها در جوار

و قديمي عظيم مي ترين، ثروتمندترين هـايش،و زبانها باشد؛ منبع تمدن ترين مستعمرات آن نيز

و نيز يكي از عميق  كه از ديگران رقيب فرهنگي آن، و در عين حال مكرر ترين تصاويري ترين

و راحت ترين توضيح از شـرق در شـرق.)14):ب(1377سعيد،(» دارد  اين توضيح، ملموس ترين

و تبيينـ. شناسي است و تخصصي شدن رشته هاي دانشگاهي، توضيح ازيبا گذر زمان  جديـد

مي گيرد ترين معرفي از شرق شناسي نوعي تبيين آكادميـك اسـت، الوصولسهل«. شرق شكل

هـر. شـود هاي دانشگاهي به خدمت گرفته مـي در واقع اين واژه هنوز هم در بسياري از محيط 

مي  ميكس درباره شرق درس ميندهد، چيزي و يا اينكه تحقيق  چـه آن كـه فـرد–كنـد ويسد

و يا عـام مزبور يك انسان شنا و چه به معناي خاص و يا زبان شناس س، جامعه شناس، مورخ،

و كار او شرق شناسي است–آن بوده است   اما، آنچه كه مد نظر.)15همان،(» يك شرق شناس،
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به معناي عام آن است گونه تبيين، شـرق شناسـي عبـارت از در اين. سعيد است، شرق شناسي

كه بر مبناي  و معرفت نوعي سبك فكري است و» شـرق«شـناختي بـين يك تمايز بود شناختي

كه در ميان آنهـا شـعرا،. قرار دارد» غرب«) غالب موارد( بنا بر اين، دسته انبوهي از نويسندگان

و مقامـات اداري حكـومتي يافـت نويس، فالسفه، نظريه داستان  پـردازان سياسـي، اقتـصاددانان،

و آن را نقطـه شـروع تئـوري شوند، اين اختالف بنيادين بين شرق مي هـا،و غـرب را پذيرفتـه

و روايت ها، داستان حماسه هاي سياسي خويش در مـورد شـرق، مـردم ها، توصيفات اجتماعي،

و مقدراتـشان قـرار داده انـد  و رسوم آنان، ذهنيات ايشان، خالصـه كـالم، آن كـه. آنجا، آداب

اي شرق« جـاد سـلطه، تجديـد سـاختار، داشـتن شناسي عبارت از نوعي سبك غربي در رابطه با

و اقتدار بر شرق است .)16همان،(»آمريت

و خلـق،از اين طريق به باز تعريف خود از»ديگـري« غرب با خلق گفتمان شرق شناسي ،

و قدرت مي  يـك فـانتزي بنابراين، شرق شناسي صرفاً. پردازدطريق نتيجه ارتباط منطقي دانش

و روش بلكه مجموعه خلق شدهپوچ اروپايي در مورد شرق نيست، هاي اجرايـي اي از نظريات

كه درخالل نسل  هاي مادي قابل مالحظه اي به عمـل گذاريههاي متمادي روي آن سرماي است

به كلـي غايـب اسـت«در چنين گفتماني. آمده است  در بحث پيرامون شرق، خود مشرق زمين

كه شرق  مي كند و مطلب در حاليكه انسان احساس مي گويد، حـضور دارنـد؛ بـا شناس، ي كه او

اين حال، نبايد فراموش كنيم كه حضور شرق شناس، تنها عمال از طريـق عـدم حـضور خـود

غربي، ناديده» شرق شناسي«به نظر سعيد، حاصل اين.)374همـان،(»شرق ممكن گرديده است 

و مردم آن است  ينانـه،بخـود مركز شناسـي، پدرسـاالرانه، گونه شـرق اين. گرفتن واقعيت شرق

و امپرياليستي است  و بعـد از جنـگ دوم جهـاني تـسلط. نژادپرستانه و فرانسه، تسلط انگليس

.اياالت متحده آمريكا بر شرق، در قالب همين مفهوم توضيح داده مي شود

مفروضه سعيد در شرق شناسي آن است كه گفتمان شرق شناسي بواسطه حمايـت قـدرت

و امپرياليسم تو  و مخـصوصا خاورميانـه استعمار از) كـشورهاي اسـالمي(انسته است شـرق را

ترين بخش اين گفتمان است كـه غـرب رابطه هاي قدرت مهم. صحنه نظام بين الملل طرد كند 

مي كنـد  و شرق را ضعيف تصور  در پرتـو همـين گفتمـان ديـن.)17: 1372عـضدانلو،( را قدرتمند

گ و يهوديت متجلي بـه نظـر سـعيد الاقـل از قـرن هيجـدهم. ردداسالم بايد مخالف مسيحيت

به اسالم تحت سلطه نوعي انديشه ساده تاكنون، واكنش  اي درباره آن وجود دارد شدههاي غرب

و جديد، اسالم پديده اي اساسا.كه هنوز هم استمرار دارد  از نظر اكثر شرق شناسان نسل قديم

و نفرت برانگيز است  ن. مخالف مي نسل جديد در نشان دادن و انزجار آزادانه تر عمل  كندفرت

)singh and Johnson: 54(.گسترده در فهم فرهنگي متفاوت در واژگان انـسانييرو، تالش از اين 
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و بوقـوع مـي 2001 سـپتامبر11در همين راستا،.و تاريخي وجود دارد پيونـدد، طالبـان ظـاهر

و نقشه خاورساقط مي شود، حكومت رژيم بعثي فرو مي ميپاشد .گرددميانه بزرگ طرح

در تا حتي سادهشدسه امر باعث به صورت يـك موضـوع بارهترين تصور و اسالم  اعراب

و كامالً و مـشهور ضـدعرب و تقريبا ناهنجار درآيد؛ اول، تاريخچـه تعـصب همگـاني  سياسي

ضداسالم غرب كه بالفاصله در تاريخچه شرق شناسي انعكاس پيدا كـرده اسـت؛ دوم، منازعـه

و  و نيـز بـر فرهنـگ ليبرالـي و تأثير آن بر يهوديـان آمريكـا و صهيونيسم اسرائيلي بين اعراب

كه از آن طريق بتـوان بستر فقدان كامل هر گونه عمومي مردم؛ سوم، تقريباً  و موقعيت فرهنگي

و اسالم احساس همگامي با عرب و يا بدون هيچ گونـه احـساس منفـي آنهـا را مـوردكرها ده

به صورت منفـي تعريـف شـده.)55): الف(1377سعيد،( داد بحث قرار   بدين ترتيب، امروزه، اسالم

و سـخت عجيـب جلـوه و غرب بر اين اساس آن را به صورتي ناقص و گـر مـي است نمايانـد

و مضيق مـي  و معرفت در باب اسالم را محدود به شدت دانش كه و تـا همين امر است سـازد

كه قالبي را از پيش  و اسـالم بـه عنـوان يـك زماني  ساخته باشند، چنـين قـالبي پديـدار اسـت

شدتجربه .ورزي زنده مسلمانان شناخته نخواهد

پردازي واهي اروپايي درباره شرق نيست، بلكه مجموعـه شناسي عبارت از خيال پس، شرق

طي چندين نسل، سـرمايه برساخته كه در آن، و پراتيك است  گـذاري مـادي قابـل اي از تئوري

و معلومات درباره شرق،. توجه صورت گرفته است به مثابه سيستمي از دانش ها شرق شناسي

به صورت شبكهدر اثر سرمايه  و وارد فرهنـگ عمـومي شـده اسـت گذاري مداوم . اي در آمـده

كه ذكر خواهد شد، از نظر سعيد، رسانه . ها نقش اساسي در اين زمينه ايفا مي كننـد همان گونه

و امپرياليسم، نگرش سلطه سعيد در كتا جويانه شرق شناسي را بـه صـورت ديگـريب فرهنگ

مي  مي. دهدادامه كه فرآوردهوي در اين كتاب استدالل و نوشـته نمايد هـا هاي فرهنگـي، متـون

و صرفاً  و لـذاتي در منافع، قدرت« زيبايي شناسانه نيستند، بلكه همواره اموري خنثي هـا، اميـال

كه اثر مربوطه تا چه پايه زيبايي كار است، قطع نظر  و يـا سـرگرم از اين »كننـده باشـد شناسـانه

)said,1993: 385(.ــرآورده و فـ ــون ــاي فرهنگـــي در پـــس متـ ــي«هـ ــاختارهاي نگرشـ »سـ

)structures of attitude(و كنتـرل هـستند كه معطوف بـه سـلطه او. خاص نهفته است بـه نظـر

و نژا  . دهـد وجدان ناخودآگاه ادبيات معاصـر در غـرب را تـشكيل مـي گراييدبردگي، استعمار

و مردمان كه بايد بر آنهايساختار نگرش نهفته در آن متون اين است كه اقوام  فروتر وجود دارد

و اجتماعي پيوند نزديكي. حكومت كرد و نهادهاي سياسي و ادبي به نظر سعيد، متون فرهنگي

و فرهنگ. دارند و اجتمـاعي اشـتراك همچنين، امپرياليسم  مرتبط با آن، در امر كنتـرل سياسـي

و امپرياليسم، استدالل اصلي شـرق. دارند و شناسـي بـسط مـي در واقع، در كتاب فرهنگ يابـد

فرهنــگ.)Ibid,387(» شناســي تنهــا يكــي از پيامــدهاي امپرياليــسم بــه شــمار مــي رود شــرق«
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فرهنــگ.ي همچنــان تــداوم داردامپرياليــستي، گرچــه در تــاريخ اســتعمار شــكل گرفتــه، ولــ

و خاورميانه را شـكل امپرياليستي در حقيقت شيوه زندگي ميليون  ها نفر از مردم در آفريقا، آسيا

هـاي غربـي اي اين فرهنگ را بايد در انديشه هاي برتري ذاتـي ملـت ساختار هسته. داده است 

.نسبت به ديگر ملل جهان يافت

ش و روي هم انباشـتن قـدرت در آنچه كه سعيد تالش دارد در شرق ناسي نشان دهد نفوذ

و مهم  و پوشيده است و«و ايـن اسـت گرايـي ترين راه مقابله، انـسان مطالعات گذشته آخـرين

غي عدالتيترين مقاومتي است كه ما در مقابل بي نهايي و اعمال رارها انـساني كـه تـاريخ انـسان

مي  كه شرق شناسي.»كندمخدوش در سعيد اميدوار است و«، ايستگاهي كوچك مسير طـوالني

اما، آزادي بشري در سـايه فرهنـگ.)Abraham,2007: 8(»اغلب گسيخته آزادي بشر داشته باشد

پروژه امپرياليـست اروپـا در جهـان غيـر غربـي،. امپرياليستي در دنياي غير غرب معنايي ندارد 

و از طريق سازش روشنفكران صافي شده  آنهايي كه بـه عقـل غربـي–توسط فرهنگ اروپايي

به آنچه كـه سـعيد  و در استفاده از قدرت اخالقي در رسيدن » تـسكين ايـدئولوژيك«پناه برده

راه حل سعيد، اعتقاد بـه. تداوم دارد–، پنهان شده اند)eid and ghazal, 2008: 115( ناميده است

ي ادبـي از فرهنـگ چنـد صـدايي بيـان. اسـت)counter punctual method(»روش چند صدايي«

كه در پاسخ به امپرياليسم ظاهر شده است .)Ibid( مقاومتي است

به ارتباطهاي موثر در اينيكي از مكانيسم به نظر ادوارد سعيد، همان گفتمان ناسيوناليسم ،

در. عنوان مقاومت در برابر امپرياليسم است به ظـاهر كه در دامان گفتمان ناسيوناليسم فرهنگي

ع  مي كنـد مقاومت امـا، بـه نظـر. ليه امپرياليسم شكل گرفته است، بر تشكيل هويت ملي تأكيد

و گفتمـان ناسيوناليـسم اساسـاً  بايـد گفتمـان رهـايي. تميـز داد سعيد بايد ميان گفتمان رهايي

 بـه نظـر او،.)137: 1379بشيريه،( درصدد ايجاد تغيير در آگاهي اجتماعي فراسوي آگاهي ملي باشد 

و و حكومـت كنـد امپرياليسم نمي استعمار . توانست بدون زمينـه مـساعد داخلـي تـداوم يابـد

مي كردند، در فرهنگ اروپايي آموزش يافته بودند گروه طبقات. هايي كه با امپرياليسم همكاري

به عهـده گرفتنـد، از  و هويت جنبش ناسيوناليستي را كه در مستعمرات پديدار شدند بورژوايي

را.گ غربي با اصول زندگي مدرن آشنا شدند طريق جذب در فرهن  در ظاهر، امپرياليسم قدرت

به. به بورژوازي ملي واگذار كرد، اما در واقع از همان طريق هژموني خود را توسعه مي بخشيد 

و دقايق فرهنگي چهره به خود گرفته است نظر سعيد، شرق شناسي با اصول و جدي اي جديد

و  مي باشدو هدف نهايي آن نيز سلطه و بخصوص خاورميانه .هژموني در جهان
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و حذف گفتماني.3  حفظ

و حفـظ عناصـر گونـاگون يكي از ويژگي و جذب يـا حـذف هاي اصلي هر گفتماني طرد

و سـنتي از  و مـدرن و مجنـون، و ديگري، سـالم و جداسازي بين خودي است؛ تمايز، غيريت

 همان طـوري كـه ذكـر شـد- شناسي اين مضمون در شرق. اساس گفتمان مدرنيته بوده است 

و وسيع غرب به بررسي سنت سابقه دار گفتمان شرق شناسي در ذيل گفتمان مدرنيته است كه

اعمال بر آن به وجود»دنكربنا«در  و به آن به ديدگاه هاي مربوط مفهوم شرق، اعتبار بخشيدن

كه مفهوم شرق شناسي، در واقـع،. آمده است  و تحليل سعيد بر اين محور استوار است بررسي

و در عين حال، ابزاري  محصولي از گفتمان غرب، وسيله اي براي خويشتن شناسي فرهنگي آن

ا و هـست براي توجيه سلطه وي.)Eid and ghazal, 2008: 105( مپرياليستي بر ملل شـرق بـوده

و اخيراًكار خود را به  اياالت متحده با دنيـاي اسـالم طور اخص بر تاريخ روابط بريتانيا، فرانسه

.كندمتمركز مي

به مثابه يـك گفتمـان ارائـه مـييهدف سعيد، پس از تعريف كه از شرق شناسي كنـد، مهم

اي  به نوعي خاص چهره واقعي شرق را تحريـف مـي اثبات كه اين عمارت زباني كنـد،ن نيست

به عنوان يك زبان با تمام خصوصيات ويژه آن اسـت؛ زبـاني داراي  به نمايش گذاشتن آن بلكه

و استيال بر  و ثبات دروني براي بازنمايي دنيا كه متكي بر ذهنيت قدرت طلبي گنجايش، انگيزه

ف. شرق است  و و استيالي گفتمان شرق رهنگ قدرت ذهنيت اش منطقي بنا به الزام شناسيطلبي

و ايفاگر نقش عامل اعمال قدرت هژمونيك فرهنگي، سياسي  مي پردازد و طرد اسالم به حذف

گويـد كـه آمريكـاي تمـام سـعيد مـي.و اقتصادي اين گفتمان را اياالت متحده بـر عهـده دارد 

و پسانوگراي قرن بيستم،  اين تمايـل كـه بـه. مشوق ارائه تصاويري از اعراب است الكترونيك

و اسرائيل شدت يافته است، سعيد را عميقاً  . دهـد تحت تـأثير قـرار مـي خاطر درگيري اعراب

و اسـرائيل و حذف گفتمان شرق شناسـي در مـسأله اعـراب بدين ترتيب، مصداق عيني حفظ

مي يابد .نمود

و از نظر سعيد، شرق شناسي داراي چنان قـد و رسـانه بوسـيله رت قابـل توجـه اسـت هـا

و شـيطان در  و مسلمانان با تروريـسم به وسيله آن اعراب كه مي شود گفتمان عمومي حمايت

و.)kennedy: 57 ; singh and Johnson: 54( شـوند هم آميختـه مـي   از پايـان جنـگ دوم جهـاني

و اسرائي طور دقيق به ل، مسلمانان عرب به عنـوان يكـي از تر، پس از هر يك از جنگهاي اعراب

و مردمي آمريكا مطرح شده اند، حتي بـه همـين نحـو نيـز در  چهره هاي رايج فرهنگ عمومي

به  و در دنياي تجارت نيز توجهي جدي و در دنياي سياست گذاران، و علمي دنياي دانشگاهي

مي گردد  يكـا، اسـرائيل بـه عنـوان در اين راسـتا، از ديـدگاه آمر.)159: 1378سعيد،( اعراب مبذول

و اعراب» خودي« و حمايت مي شود و ناديـده» ديگـري«بـه عنـوان) مسلمانان(حفظ حـذف
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و اعــراب را در قالــب گفتمــان. شــوندگرفتــه مــي و طــرد شــدن فلــسطينيان  وي داليــل نفــي

مي شماردشرق :شناسي اين چنين بر

ما« به عنو] اعراب[يكي اينكه در طول تاريخ،  انـد، ان مردمي دور ريختني ديـده را

.مردمي فرمانبردار يا نژاد پست تر در امپرياليسم كالسيك

به هم پيوسته نيـستند–بر اسـاس همين اصل و  مـا–كه فلسطيني ها ملتي همگن

و سرزمين و آنجا منتقل كرده اند ازرا با اينجا ....ما گرفته اند مان را

و اياالت متحـده، حقيقت نفي نشدني دوم اين است كه همبستگي ميان صهيونيسم

به امروز  و تا به ايـن وضـعيت تـداوم در نهايت، عامل سلب مالكيت ما بوده است هم

و نـه .... بخشدمي نه راهي، نه روشي، كه در نظام كنوني جهان، حقيقت سوم اين است

تا  و تا اندازه اي متفاوت چشم اندازي وجود دارد از رخدادهابه ما موجوديتي مستقل

كه موجب تنزل شده است، ببخشد  براي ما هيچ بدبختي اي بزرگتر از ايـن ...و عواملي

به طور گريزناپذير دشمن يهوديان شناخته شده ايم  كه به گمـان مـن هـيچ. نبوده است

.)163-162همان،(»سرنوشت اخالقي يا سياسي ازاين بدتر نيست

اين هـم خـود. ن، توليد كننده نفت است جماعت عرب، منهاي صفت ضد صهيونيست بود

كه فورا تحريمةنكت مي1974-1973هاي نفتي سال هاي منفي ديگر است شـودبه خاطر آورده

كه از ديد سعيد، فلسطين در نوك حمله درگيـري طـرف ضـعيف گفتمـان شـرق  و از آنجايي

طين يعنـي تبعيـد، فلـس«شناسي قرار دارد، واژه فلسطين بار معنايي خاص را در بر مـي گيـرد؛

و  يعني سلب مالكيت، يعني غلطيدن خاطرات موثق يـك محـل بـه ميـان خـاطرات مخـدوش

هـاي منفعـل در يعني يادآور گنگ اشياء مختلف، يعني پراكندگي هـستي: ناروشن مكاني ديگر 

چه باشد فلسطين گرانيگاه ملي گرايي عرب.)51همان،(»سراسر دنياي عرب  از جنگ. هاست هر

ه اسـت كـه فلـسطين را نمـاد سياسـت خـارجيددوم به اين سو، هيچ رهبر عربي نبـو جهاني 

هاي اسالمي متعدد فرقهة البته، فلسطين در برگيرند.)53همان،( گراي كشور خود نساخته باشد ملي

و نمود سياست  هاي سياسي حـاكم در كـشورهايي هـستند كـه در هاي دولت است كه نمايانگر

هاي دروني فلسطين، بازتـاب اخـتالف بـين حاكمـان اختالف ميان فرقه.دمنطقه حاكميت دارن 

و اعراب است  به نظر سعيد، ايـن اسـت. سياسي كشورهاي اسالمي دليل اصلي چنين وضعيتي،

ها خواهان دولتي هستند شبيه دولـت ماروني. حاكم شده است) مسلمانان(گرايي بر ما فرقه«كه 

اند، بـسياري ان حكومت كنند، زيرا خودشان تحت كنترل بوده خواهند بر ديگر يهود، شيعيان مي 

مي از اسرائيلي  و حكمروايي بر تمامي سرزمين مقدس حق ها كه به عنوان يهودي، تسلط گويند

به تشكيل دولت فلسطين نزديك. مقدس آنهاست .)148همان،(»تر نيستيماما، حتي يك قدم هم
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و ساختاري را زمينه سازي كرده است)context( دقايق مختلف گفتمان شرق شناسي، بافتار

و و حفـظ و طـرد فلـسطين و عامالن قدرت بين المللي، مـصمم بـه حـذف كه در آن فاعالن

كه الزم است يادآوري  و نكته اي يكي از الزامات گفتمان حاكم هستند به مثابه حمايت اسرائيل

و بد  دن ديـدگاه هـاي غـرب،كربين شود نقش اسرائيل پس از جنگ دوم جهاني در چرخاندن

به اسالم است  دموكراسـي«در سايه اين چرخش است كـه اسـرائيل تنهـا. بويژه آمريكا، نسبت

و يك جانشين براي اسالم در نظر»دولت وفادار غرب«و» خاورميانه به عنوان يك نقطه مقابل ،

مي شود ق. گرفته انع كننده با سـپر شـدن از اينها گذشته، اسرائيل در چشم آمريكايي ها، ارتباط

و مـدرنيزه كـردن دارد  و اثبات فضايل تجـدد بـا چنـين. در برابر اسالم، استمرار سيادت غرب

به صورت وهمي، يكي پس از ديگري از لحاظ اقتـصادي منـافع آمريكـا را شيوه كه هايي است

و سلطه بر شرق دسـت بـه  و در نگهداري از فروريزش تصوير غرب از خويشتن بـاز پشتيباني

و تأييـد ارزش: توليد دائم خود زده است  تصوير اسـالم بـه عنـوان ايـدئولوژي مدرنيزاسـيون

و)103: 1379سعيد،( عمومي براي دنياي غرب   ايدئولوژي سازي از طريق دسـتگاه هـاي تبليغـاتي

و. هاي جهاني بيشترين نقش را در اين بين ايفا مي كند رسانه تحريـف در تبليغـات رسـانه اي

و قـدرت منفي عليه اسالم توسط رسانه تبليغ  هـاي بـزرگ، بـازي بـزرگ هاي عمده آمريكـايي

به  كه از آن مي» سياست كالمي«سياسي را شروع كرده اند به نظـر سـعيد، سياسـت. كنندتعبير

و بـازپ«كالمي، يعني؛ و پاسـخ و غرب، توان آزمـايي و پيشگامي در روابط جهان اسالم يشگام

و بـستن راه كردن فضاهاي نظريه  سياسـت"همـه اينهـا: هـا در جـايي ديگـر پردازانه در جايي

مي"كالمي و هر يك از طرفين موقعيتي را پديد اَعمـال خـود را توجيـه را پديد آورد كه آورد

و راه هاي خود را بر ديگري تحميل نمايد  و اختياراتي را دارا شود  خود سعيد،.)56همـان،(»نمايد

و تحليل سياست كالمي«را1كتاب اسالم رسانه ها .داندمي» تجزيه

و آمريكا اين امكان را داده است كه سقط جنـين، جـرم،«تفوق در سياست كالمي به غرب

وچراي ارتش بـا مقـداري آزادي قابـل بحـث باشـد، نـابودي بوميـان چونقتل حتي بودجه بي 

به[....آمريكايي اجازه داده مي شود  م]با اين حال اجازه  ساله اسرائيل25نظم سركوب استمرار

»آور اسـت، مـاجرايي كـه نيـازي بـه گفتـنش نيـست شـرمو خشونت عليه فلـسطينيان عمـالً

)said,2000: 53(.مي در چه چيزي تواند چنين وضعي را توضيح دهد؟ بـه نظـر سـعيد، جـواب

وي معتقـد. هاي ايـاالت متحـده نهفتـه اسـت هاي صهيونيستي در سياست قدرت نفوذ سازمان 

هـاي واقعـي نيـستند، بلكـه هاي آمريكايي، مردم فلسطين، انسانبه نظر اكثر صهيونيست«است 

و ضد يهودگرايي–اند موجودات موهوم جن زده  و به)Ibid(» با ظواهر هولناك، تروريستي  چرا

كه-2 ازل ديگر از اين كتاب تحت عنوان پوشش خبري اسالم در غرب توسط عبـدااي ترجمهالزم به ذكر است رحيم گـواهي

. انتشار يافته است1378 دفتر نشر فرهنگ اسالمي در سال سوي
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و چه علت، چنين وضعيتي بايد تداوم يابد؟ در اين زمينه نيز وي اعتقاد دارد كـه علـت اصـلي

چ كه اوليه -هـم ما خود به اندازه كافي حضور قوي نداشتيم تا از بـه«نين وضعيتي در اين است
و اين عدم حضور باعث گرديده است.)167: 1378سعيد،(»ريختگي زندگي، نقش معنادار بسازيم

و ايده ال ترين حالت، بتوانيم خـود را در مـتن زنـدگي ديگـران بخـوانيم از. تا در بهترين امـا

ك  به عنوان دشمن خود–متن از ما نيستهآنجايي كه ما را به عنـوان– مي شناسندو هر چند

مي گوييم در گفتار آنان بسان وصـله نـاجوري مـنعكس نتيجه آن، وقتي هم از خودمان چيزي

و.)169همـان،(مي شويم  به عنوان نماينده و فلسطين به مثابه حاشيه،/ اسرائيل يا خود متن اصلي

و هر كدام به دنبال بقا هستند درگير مبارزه  و حياتي شده اند مبارزه به منظـور بقـا،. اي خونين

مي طلبديشرايط و طـرد فلـسطين. خاص را كه گفتمان حـاكم حـذف / اعـراب(در شرايطي

مي) مسلمانان .دكرخواهد، بايستي شيوه اي مناسب اتخاذ را

به داليل ساختاري، بين المللي، ايدئ و فرهنگي در ايـن راه نـوعيبه نظر سعيد، بنا ولوژيك

به جلو، مذاكره بين دو طرف درگير براي حصول  و تنها جهت حركت رو بن بست وجود دارد

به تـوهم.)Ibid( توافق سياسي است  و سازشي با اتكا بـا ايـاالت» اتحـاد« البته، هر نوع صلحي

ــد متحــده صــرفاً ــي كن ــسم كمــك م ــدرت صهيوني ــه ق ــه نقــش. ب ــن دادن آشــكار ب ــايهت ه

نه صـلح  مي كنند، كه اعراب نسل امروزي تقريبا بدان عمل آمريكا در خاورميانه، همان طوري

نه برابري در خـارج بـه  و تنهـا راه تغييـر سياسـت.... وجـود خواهـد آوردو عدالتي در داخل

 فلـگير كـــردن تالش عمومي در حمايت از حقوق انساني فلسطيني ها، غا اياالت متحده، دقيقاً 

و نشان دادن صـداقت بـه مـردم آمريكاسـت سازمان ايـن نـوع اسـتراتژي، .... هاي صهيونيستي

و  و آن بايد بر مبناي سازمان هـاي مردمـي مبتنـي بـر مستلزم كار سياسي مـداوم مختص است

آنصرفاً. دموكراسي باشد  :said,1993) رهبـر از جنبش نشأت گيرد، نه از ابداعات فردي اين يا

)14-15 .

و و فلسطينيان گـره خـورده اسـت و نبود فلسطين با منافع خارج از منافع فلسطين اما، بود

كه در منطقـه« اين امر باعث نگراني سعيد شده،  نگران به خاطر شكل برخوردهاي بين المللي

مي رود، نهـضت. شودمشاهده مي   فلـسطين تحـت مسأله از حدود سرزمين هاي اشغالي فراتر

.)454):ج(1377سـعيد،(» منـافعي كـه بـه هـيچ وجـه مترقـي نيـست،سلطه منـافع طبقـاتي اسـت

و بخـصوص شـخص ياسـر عرفـات در زمـان بدين به تقبيح سياست هاي ساف ترتيب، سعيد

مي  كه حياتش و معتقد است فخـر(»ساف ملك شخصي هيچ كـس يـا گروهـي نيـست«پردازد

و نمـي توانـد«و عرفات به عنوان رهبر ساف)38: 1380طاولي، ديگر از فهم واقعيات عاجز اسـت

و نماينده مردم فلسطين باشد  در. مظهر و او آدمي است كـه هرگـز نتوانـست دمـوكرات باشـد

و اهل فن مشورت كند و عملكـرد.)gauri,2001: 287(»مسائل مختلف با مردمش  فقدان ديدگاه
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و كشورهاي اسـالمي در بـه اثبـات رسـاندن حقانيـتهدموكراتيك مانع عمده تالش اي ساف

مي باشد  و فلسطينيان في. مسلمانان به رونـد مـورد نظـر گفتمـان حـاكم كمـك اين امر، نفسه،

و سلطه هژمونيك آن را تثبيت مي . نمايدشاياني كرده

و توام با چهره پـردازي دروغـيهسلط و هژمونيك گفتمان حاكم همراه با تبليغات جهاني ن

و جانشين و ضـعف درونـي مـسلمانان منفي از اسالم سازي اسرائيل در منطقـه از يـك طـرف

مي) اعراب( به حذف گفتماني آن كمك و ساف بطور اخص از طرف ديگر، بـه. كندبطور اعم

و  دولت عربـي بـا دولـت» بطور مسلم«اعتقاد سعيد، تنها راه همزيستي با اسرائيل مذاكره است

به طور همزمان در فلسطين اشغالي همزيستي داشته باشندتواسرائيلي مي  .)فخر طاولي، پيـشين( انند

كه از زمان اشغال فلـسطين تـاكنون، شـهركهاي يهـودي نـشين مثـل قـارچ از زمـين سـر  چرا

كه امروزه فلسطيني برآورده و اسرائيلي اند، تا جايي جداسـازي«فلـذا. ها با هم در آميخته اند ها

و فلسفه آن از بين رفته است ديگر ممكن نيس  را.ت بنا بر اين، چون ديگر نمي تـوان دو ملـت

و ايـن امـر بـا تـشكيل  از هم جدا كرد، پس، بايد راهي يافت تا آنها در كنار هم زنـدگي كننـد

مي شود–كشور يهودي  .)همان(» فلسطيني محقق

و تالش براي حل تضاد: نتيجه  رسالت
و انديشه ها و بطور كلي آراء ي سعيد نشانگر اين است كه وي با داشـتن اطالعـات وسـيع

و آراء انديـش ندانممطالعات موردي در خصوص مسأله شرق شناسي، بـه تركيـب ديـدگا هـا

و شناخت شناختي دست زده است  بطور مسلم، چنين تركيبـي. متعدد با مباني متفاوت نگرشي

، هر چند خود بر نقل قول كليفورد گريتـز به عنوان مثال1.در برگيرنده تناقضاتي نيز خواهد بود 

و فرهنگ اسالمي استناد مي كند اما، بازنمايي شرق توسط غـرب را مبني بر خاص بودن شعائر

 همچنين در بحث نمايندگي با استناد بـه مـاركس مبنـي بـر.)Richardson,1990: 16( قبول ندارد

، بـه ايفـاي تعهـد»يـد نماينـدگي شـوند توانند خود را نمايندگي كننـد، آنهـا با آنها نمي«اينكه

منظور ماركس، نمايندگي روستائيان توسط حزب بناپارتيـست بـود. پردازدروشنفكرانه خود مي

 
و زادگاه وي تشكيك كرده اند-3 از. تناقضات در مباحث سعيد به اندازه اي است كه برخي حتي در تاريخ البته چنين افرادي

در. كننـد طيف هايي هستند كه به دليل مورد حمله قرار گرفتن توسط سعيد، به جاي ارائه جواب، نويسنده را تخطئه مي همان

 ارتباط با انتقادات وارد شده بر سعيد در حوزه هاي شرق شناسي به
Heb Swanson, “Said’s Orientalism and the Study of Christian Missions”, International 
Bulletin of Missionry. 

بهبارهو در و سرقت ادبي و نه فلسطيني  Research, Vol.28,No.3(july 2004): محل تولد، نوع گويش مصري
Efraim Karsh and Rory Miller,”Did Edward Said Really Speak Truth To Power?”, Middle 

East Quarterly, ��� ��	
�� .vol.15, No.1 (winter 2008).  
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و حـزب بناپارتيـست نـوعي.كه خود نمي توانستند نمايندگي كنند بين روستائيان محافظه كار

و بردگـان هگـل،  و رابطه وجود داشت؛ يعني، همانند خدايگان و ديگـري نسبت بـين خـودي

و متمم يكديگر بودند  و مكمل و نماينـدگي. رابطه وجود داشته در واقع بين نماينـدگي كننـده

و تناسبي وجود دارد   در حاليكه در بحث نمايندگي مورد نظـر سـعيد.)Ibid( شونده يك نسبت

و تناسبي وجود ندارد .چنين نسبت

به عنوا يـك ضـد اومانيـست از ترين نمود اين تناقض در استفاده از انديشه بيش هاي فوكو

و تكيه بر استنتاجات اومانيسم سنتي از سوي ديگر است يك ايي از هـ او مـي كوشـد جنبـه. سو

و ديـدگاه متـداول بـه عنـوان  سنت ماركسيستي، نقادي فرهنگي را با معرفت شناسي رئاليستي

ني  و اينها را ز با نظريه فوكو پيونـد دهـد نيروي سركوبگر آن در شكل گيري مادي در هم آميزد

و قـدرت را هـم و گفتمان را اصلي ترين عوامل سازنده واقعيت اجتمـاعي مـي دانـد كه زبان

و اختياري  مي. غيرمشخص، بدون مركز گيرد كـه همين طور، سعيد، از مواضع گرامشي نيز بهره

ما-در آن، موضع وي در مورد دوگانگي كارگزار  و ننـد فوكـو ساختار يك موضع مياني اسـت

مي كند   وي بـا اسـتناد بـه نظـرات.)82: 1380قهرمان پـور،( بيشتر بر جنبه غير اجباري قدرت تأكيد

كه انسان آن را ساخته اسـت«ويكو، مبني بر اينكه » دانش انساني تنها عبارت است از چيزهايي

)Lilla,1993: 32-38(و تحليل گفتمان شرق شناسـي مـي به تجزيه و بـي عنـاي، و كـم پـردازد تي

مي داند و مردم فلسطين را ناشي از همين گفتمان  امـا در قالـب تعهـدات.توجهي به مسلمانان

و ستم توجهيروشنفكري سعي در افشاي اين بي سعيد بين. هاي وارده بر مردم فلسطين دارد ها

و  و كارگزار و اختيار، ساختار و.... جبر وي در نوسان است مي اين نوسان باعث تناقض گويي

و سرزمين. شود و ارتباط مستقيم با دفاع از وطن بي دليل نيست البته، اين تناقض گويي چندان

مـن خـود را فـردي«: هاي خود معتقد اسـت گوييوي درباره تناقض. خود، يعني فلسطين دارد 

و منسجم نمي  و سعي يكدست به چيزهاي مختلف بسيار هستم كنم ميـان نمي دانم، من معتقد

مي كوشم در تعارضآنها تع .)16: 1382سعيد،(»ها زندگي كنمادل برقرار سازم، بلكه

به واقعيات جامعه جهاني اين با وجود و با توجه كه براي خود قائل است ، سعيد با رسالتي

به هر نحو ممكن سعي در بيـرون كـشيدن تـاريخ مـردم فلـسطين از غبـار و منطقه خاورميانه،

شن(تازهاي علميوتاخت وي در اين راه از هيچ كوشـشي. دارد) اسرائيل(و عملي) اسانشرق

هـابه استفاده از هر نظريه متناقض گرفته تا اجراي همايش فرو گذار نكرده است؛ از يك طرف 

كه در احياي سـرزمين فلـسطين مـي توانـستند ايفـاگر نقـشي باشـند، متوسـلو مصاحبه   هايي

 زنـدگي مـردم، كتـاب هـاي فراتـر از واپـسين آسـمان از طرف ديگر، از طريق تأليف. شودمي

و بـابه طريق فرهنگـي روي مـي ...و)out of place(فلسطين، مسأله فلسطين، بي در كجا آورد

و آخـرين( فلسطيني–حمايت از تأسيس كشور يهودي  و نـاگزير آن هم به صـورت اجبـاري
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مي–به طريق جغرافيايي) گزينه هـدف،. همچنان پـا بـر جـا بمانـد انديشد تا فلسطين سياسي

پرسـتي صـرف نيـست، بلكـه بـازخواني افكـار تقليل جوانب مختلف انديشه سـعيد بـه مـيهن 

و تفكـر وي)alan,2005: 20-29(»روشنفكر هميشه در تبعيد« و تأثير فرهنگ شرقي بـر انديـشه

كه خود وي معتقد است. است اري مطالعـه مـن دربـاره شـرق شناسـي، از جهـات بـسي«: چرا

و نشانه هاي موجود در من، كـه يـك سـوژه  كوششي بوده است براي ذخيره سازي آن خطوط

در» شرقي« و حكومـت آن عـاملي چنـان نيرومنـد كه سلطه و آثار از فرهنگي هستم؛ نشانه ها

مي بايست در مركز توجـه. زندگي همه شرقي هاست  كه نزد من، شرق اسالمي از اين روست

و همچنـين.)54):ب(1377سعيد،(»بوده باشد  به عنوان محور شرق اسالمي كه و اين فلسطين است

و بـراي مانـدگاري آن از هـر به عنوان ميهن اصلي ادوارد سعيد مركز ثقل توجه قرار مي گيرد

مي كند، گرچه امكان تناقض گويي در ساختار تفكراتي نيز وجود داشته باشد .شيوه اي استفاده

خ و تئوريـك را از جبهـه سعيد براي ايفاي رسالت هـاي مختلـف ود، نخست مباني نظـري

مي آميزد  و. فكري در هم و غـرب و كـارگزار و اختيار، ساختار كه جبر به همين خاطر است

مي   ثانيا، با پاي بست تئوريـك قـوي بـه افـشاي آگـاهي هـاي خـود يافتـه. كندشرق را تلفيق

و حضور مردم فلسطين در عرصـه پردازد؛ تضاد بين حقيقت عملي حقانيت زند مي و وجود گي

و و ايـاالت متحـده و ايدئولوژي مسلط فلسطيني زدايـي از سـوي غـرب زندگي از يك طرف

به پذيرش كشور يهـودي. بخصوص اسرائيل از طرف ديگر  كه تن در سايه چنين تضادي است

مي زند– . فلسطيني
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