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 چكیده

سازی، عامل تسلط غرب  دوگانه مغز کالم ادوارد سعید این است که بازنمایی غرب از شرق و گفتمان

شناسی سعید یک خوانش تبارشناسانه از گفتمان  ماندگی مشرق زمین است. شرق بر شرق و عقب

)شرق( چگونه توسط گفتمان غرب « دیگری»این مسئله است که  غرب/شرق با تاکید بر واکاوی

هایی شده  ب خلق دوگانهداند که سب شناسی را یک گفتمان تمایزگذار می شود. سعید شرق برساخته می

شناسی یک رشته فوق العاده منسجم علمی  است )غرب/شرق، تمدن/بربر و غیره(. او معتقد است شرق

اند. در این مقاله  ها را به عنوان ابژه )امر قابل شناختن( درآورده ها، شرقی است که به واسطۀ آن، غربی

اعتبار درونی، اعتبار بیرونی و  شناسی سعید از دریچه سه معیار شود نظریه شرق کوشش می

شناسانه سبب  اعتبارکارکردی مورد واکاوی و نقد قرار گیرد. این نوشتار معتقد است همین تلقی شرق

هایی که از نظر فرهنگی،  شده کشورها و جوامع شرقی به جای بازاندیشی و بازنگری در کاستی

و نزاع با غرب و غربیان باشند. مقاله پیشنهاد  سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی دارند به دنبال مقابله

ماندگی شرق را نه در تعامل میان این  کند کشورهای در حال توسعه ریشه پیشرفت غرب و عقب می

 های دیگری باید جستجو کنند. دو که در عرصه

 شناسی، غرب/شرق، نقد : ادوارد سعید، بازنمایی، شرقهاکلیدواژه
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 مقدمه

زاده  المقدس در بیت 1935آمریکایی، در سال -پرداز فلسطینی متفکر و نظریه ادوارد ودیع سعید،

در نیویورک چشم از جهان فروبست. با اینکه او دوران کودکی و  2003شد و در سال 

های مقدماتی را در قاهره گذراند و به قول خودش، در کودکی در دو مستعمره زیسته  آموزش

اما بیشتر دوران عمرش را در آمریکا گذراند. در  -ستاش به فلسطین و مصر ا اشاره-بود 

 2003تا  1963های پرینستون و هاروارد درس خواند و پس از فارغ التحصیلی، از سال  دانشگاه

های هاروارد، ییل، جانز  استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه کلمبیا بود. عالوه بر این، در دانشگاه

لوم رفتاری دانشگاه استنفورد استاد و محقق مهمان بود. هاپکینز و مرکز مطالعات پیشرفته ع

های سیاسی،  عالوه بر احاطه چشمگیر بر متون ادبی و نقد ادبی، سعید تسلط باالیی نیز بر اندیشه

بخش دانشجویان، اندیشمندان و پژوهشگران  اجتماعی و فرهنگی داشت. او معلم و الهام

شناسی، مطالعات  از تاریخ و ادبیات گرفته تا جامعه های علمی متعدد و متنوعی بوده است؛ رشته

فرهنگی و مطالعات زنان. دامنۀ پژوهشی گستردۀ سعید و ظرفیت تحلیلی باالی نظریۀ 

ها و قلمروهای مختلف علوم انسانی نفوذ و  هایش در حوزه شناسی او سبب شده تا دیدگاه شرق

 داری داشته باشد. مقبولیت گسترده و دامنه

چیز باید در باب مفاهیمی که انتخاب شده و در این نوشتار مورد استفاده قرار  پیش از هر

ناظر به مجموعه تحقیقاتی است که  1«شناسی شرق»ای توضیحات مطرح شود.  گیرند پاره می

توسط مستشرقین غربی در مورد زبان، تاریخ و فرهنگ مشرق زمین صورت گرفته است 

( ادوارد سعید به 1978« )شناسی شرق»ش از انتشار کتاب (. این مفهوم پی85: 1386)فرایتگ، 

ها اشاره داشت اما پس از چاپ کتاب و ظهور نظریۀ او در باب نقش آثار  این پژوهش

ها توسط  رساندن به فرایند استعمار و استثمار مشرق زمین و مشرقی شناسانه در یاری شرق

شود. به بیان بهتر، اندیشۀ سعید  ق میشناسی به این نظریۀ ادوارد سعید اطال غرب، مفهوم شرق

شناسی شهرت یافته است. در این نوشتار  است اما نظریۀ او به شرق 2«شناسی        ضد  شرق»نوعی 

شناسی نه مجموعه آثار مستشرقین در باب مشرق زمین بلکه نظریه نقادانه  نیز منظور از شرق

                                                           
1 Orientalism 
2 Anti-orientalism 
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یل استعمار شرق به دست سعید در خصوص نقش و آثار این دست تحقیقات در تسریع و تسه

 ها است. غربی

شناسی برای ارزیابی و واکاوی این نوشتار برگزیده  در پاسخ به این پرسش که چرا شرق

ای  ای یافته به گونه شناسی رونق گسترده شده باید دو دلیل را ذکر کرد: اول اینکه رویکرد شرق

مطالعات جنسیت، فمینیسم، های مختلفی مانند مطالعات اسالمی،  که این اندیشه به رشته

شناسی، مطالعات فرهنگی، علوم سیاسی و  های نژادی، جامعه های پسااستعماری، نظریه نظریه

غیره راه یافته است. دوم، رونق این نظریه و جایگاهی که در مطالعۀ مسائل و مشکالت جوامع 

تواند نتایج  می در حال توسعه کسب کرده سبب بروز پیامدهایی برای این جوامع شده است که

ترین این پیامدها عبارتند از رشد روزافزون فرافکنی در تبیین علل عدم  زیانباری داشته باشد. مهم

سازی معرفت. به  توسعه این جوامع، گسترش فزایندۀ بنیادگرایی اسالمی و رونق مباحث بومی

رب و تأکید بیش از این معنا که اتکا به مبانی این اندیشه در باب نحوۀ تعامل میان شرق و غ

پردازان جوامع  اندازه بر استعمار و امپریالیسم در این تعامل، سبب شده است بیشتر نظریه

نیافته )به ویژه کشورهای اسالمی و آفریقایی( با تکیه بر مبانی این اندیشه و استقبال از  توسعه

ی این جوامع را های داخلی، علت اصلی ناکام تحلیل مبتنی بر عوامل خارجی به جای زمینه

ای  های داخلی این کشورها. برای نمونه، بخش عمده سلطه و استعمار غرب معرفی کنند نه زمینه

ماندگی این  های داخلی که سبب عقب پردازان توسعه به جای واکاوی عوامل و زمینه از نظریه

اش و  عماریغرب و نگاه است»کنند که  اندیشانه اتکا می اند به این گزارۀ ساده کشورها شده

ها و  نیافتگی مشرق زمین و بروز چالش سازی غرب/شرق اثر مهمی در توسعه دوگانه

 «.های این جوامع دارد نارسایی

، نویسنده فرانسوی زبان و 1             های ا مه سز ر توان به چند مورد اشاره کرد: دیدگاه برای نمونه می

های اروپایی را  ستعماری قدرتفعال سیاسی اهل مارتینیک، یکی از این نمونه است. او نقش ا

های  ها اجازه نداد که توانمندی کند چراکه معتقد است این امر به برخی تمدن سرزنش می

های نوپا را در نطفه خفه کرد. همچنین بر  خویش را به منصۀ ظهور برسانند و برخی از فرهنگ

                                                           
1 Aime Cesaire 
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داری موجب  ادی سرمایهاین باور است که هرجا استعمار اروپایی ظهور کرده استقرار نظام اقتص

های خانواده، تضعیف روابط سنتی و زوال ساختار اجتماعی شده است  پاشیدگی بنیان ازهم

رساله نکاحیه: کاهش (. همچنین محمدحسین حسینی تهرانی در کتاب 22: 1963)سزر، 

های  ( به صراحت معتقد است بررسی1389مسلمین ) ای سهمگین بر پیکر جمعیت، ضربه

دهند تنها علت ضعف و عدم توانایی کشورهای  های اخیر نشان می در دهه صورت گرفته

گمارند تا  باشد که حاکمی را از جانب خود بر آنان می توسعه، تسلط استعمارگران می درحال

شریان حیاتی آنان را قطع کنند و آنان را از هرگونه آزادی اقتصادی، تجاری، کشاورزی، صنعتی 

 (.1389ی تهرانی، و فکری باز دارند )حسین

ها و مسائل                                   توان دید که تقریبا  بیشتر گرفتاری با رجوع به آراء برخی از متفکران دیگر نیز می

گرایی و                 زنند. مثال  مصرف جهان در حال توسعه را به نوعی، به غرب و استعمار غربی پیوند می

( و به 6تا:  ، بیرشد مصرف در ایران به غرب و دسیسۀ استعمار نسبت داده شده )شیخ نوری

های داخلی و کاستی مدیریت فرهنگی در این باب، فقط عامل استعمار غربی  جای واکاوی ریشه

توسعه و  های فرهنگی و اجتماعی جوامع درحال برجسته شده است. همچنین گرفتاری

ی، ماندگی اقتصاد (. عقب47: 1372دهند )ایزنار،  نیافته را نیز به استعمار غرب نسبت می توسعه

وابسته نگه داشتن کشورهای توسعه نیافته، از بین بردن صنایع، معادن و حتی صنایع دستی این 

( و غیره 103: 1351                                                                 جوامع، تحمیل کاالها و صنایع کشورهای غربی بر ممالک شرقی )آلبرمم ی، 

شود. این نگرش نقش مهم  نیز از دیگر مواردی است که به دسیسه و توطئۀ غرب نسبت داده می

های دینی  تأثیرگذاری نیز در مطالعات اسالمی و کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و جنبشو 

ماندگی جهان اسالم و  در جهان اسالم داشته و حتی به نظرگاهی برای تبیین چرایی عقب

 های موجود در آن بدل شده است. بحران

ناسی شد. رویکرد ش سبب رونق اندیشۀ شرق 1«غیریت»مدرنیسم و توجه به امر  تفکر پست

شناسانه( ادورد سعید محصول سنتزی است میان گفتمان  شناسانه )یا بهتر بگویم ضد شرق شرق

دانش و قدرت فوکویی و ایدۀ هژمونی آنتونیو گرامشی. ایدۀ اصلی او در کتابش این است که 

                                                           
1 Otherness 
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قت، شناسی مستشرقین غربی، در حقی سازی فرهنگ بیگانۀ تجسم یافته به وسیله شرق مفهوم»

(. انگیزه 205: 2002)ادگار و سجویک، « ابزاری جهت تعریف این فرهنگ و کنترل بر آن است

های  شناسانه قرابت آشکاری با رفتار واکنشی نسبت به نظریه شناسی شرقخوانش جامعه

 هایی نظیر انفعال و رکود است. مدرنیزاسیون دارد که بر طبق آن، شرق واجد ویژگی

شناسی تطبیقی ماکس وبر است. او عقالنیت و ریاضتی را که ، جامعههایکی از این خوانش

های منحصر به فرد غرب                                                            در کالو نیسم شاخۀ پروتستان مسیحیت وجود دارد به عنوان ویژگی

های غرب را تجربه نکرده لذا تجربه یک  کند. از نظر او چون شرق تحوالت و انقالب مطرح می

                                                 ته است. به باور وبر الزمه فعالیت اقتصادی  عقالنی و مدرنیزاسیون خاص خودش را نیز نداش

                                                               داری تجاری، ساختار عقالنی  قانون و حکومت و تکیه بر محاسبات دقیق  صورتبندی سرمایه

است. این نظام حقوقی و حکومتی، که دارای کمال صوری و حقوقی در مقایسه با جاهای دیگر 

(. او ریشۀ این 303: 1373رار داشت )وبر، های اقتصادی ق است، فقط در غرب در کنار فعالیت

هایی که مبتنی  های معنوی و رفتار و منش های متفاوت باورها و آموزه نظام عقالنی را در ویژگی

ای را  توان گفت هر نظام معنوی عقالنیت ویژه (. می304داند )همان:  بر این باورها هستند می

نیت دیگر مردود است. باورهای معنوی کند و مبانی هر عقالنیت از دیدگاه عقال خلق می

پذیری،  پروتستانی، عقالنیت غربی را ایجاد کرده است و این عقالنیت با اهمیتی که برای محاسبه

 داری غربی فراهم کرد. دهد زمینه را برای سرمایه تولید مداوم و با سود و سرمایه ثابت دست می

های شرقی به  خنثی علمی در مورد زبانشناسی را از یک مفهوم  های سعید، واژۀ شرق تالش

یک کلیدواژه انتقادی در مورد تمام مطالعات و تحقیقات جهان غرب برای شناخت شرق بدل 

شناسی یک مأموریت مخفی و مهلک برای اندیشمندان غربی برای کمک  کرد. بعد از سعید، شرق

(. البته این مفهوم 85-86: 1386به سلطه و استعمار بر مشرق زمین تلقی شده است )فرایتگ، 

های در حاشیه برای اشاره به اقدامات و روندهایی که                                         آنچنان گسترش یافته که تقریبا  تمام گروه

برند. در واقع  نشین شدنشان بهره می نشین کرده از آن برای توضیح فرایند حاشیه آنها را حاشیه

عنوان عامل  در حاشیه از آن به های شناسی تبدیل به اسم عملیاتی شده که طی آن تمام گروه شرق

 کنند. انزوایشان و سلطۀ قدرتمندان و مرکزنشینان بر خود یاد می
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های فکری مختلف اندیشۀ اجتماعی  شناسانه در نحله با توجه به این واقعیت که اندیشۀ شرق

های  های توسعه، اندیشه نفوذ یافته و از فمینیسم گرفته تا رویکردهای پسااستعماری، نظریه

های نژادی، مطالعات فرهنگی و غیره را در بر  مربوط به مطالعات جنسیت و زنان، نظریه

گیرد، نفوذ این اندیشه و فراگیری آن میان متفکران مختلف اجتماعی و انسانی به حدی است  می

توان از این نظر، آن را با داروینیسم در علوم طبیعی مقایسه کرد. همان گونه که داروینیسم  که می

ه یکی از بدیهیات معرفتی علوم طبیعی بدل شده و با قدرتی که در تبیین شواهد طبیعی دارد ب

شناسی نیز، کم و بیش، چنین  توانسته جایگاه رفیعی در نظام علمی و دانشگاهی یابد، نظریه شرق

های  ای از متفکران شرقی و غربی برای تبیین مسائل و چالش جایگاهی در میان طیف گسترده

نحوه تعامل میان شرق و غرب یافته است. با توجه به این مطالب، آشنایی بیشتر و  شرق و

تواند سبب  های معرفت شناختی آن، می تر با این اندیشه، به ویژه توجه به مبانی و ریشه عمیق

تری با این نظریه شود و بتوان با دقت بیشتری به ارزیابی و نقادی  تر و صواب آشنایی عمیق

 ین رویکرد تحلیلی رفت.اصول فکری ا

ها و مرور گستردۀ آثار مستشرقین توسط سعید و همچنین توان تحلیلی  در کنار تمام ریزبینی

های جدی مواجه است. در این  نظریۀ او، این رویکرد نظری خالی از ضعف نیست و با چالش

درونی  )ساختار 1ها در قالب سه دسته نقد درونی نوشتار کوشش بر این است تا این چالش

 2نظریه و میزان متابعت آن از اصول پست مدرنیسم به مثابه بنیان نظری آن(، نقد بیرونی

)نتایج این نظریه برای کشورهای  3)مطابقت میان ادعای سعید و جهان واقعی( و نقد کارکردی

ی ها ها و اندیشه توسعه نیافته( مورد ارزیابی و واکاوی قرار گیرد. اگرچه ادوارد سعید نوشته

شناسی است و این نظریه  متنوعی دارد اما در این مقاله تأکید بر رویکرد نظری او در کتاب شرق

در ترازوی نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. اما پیش از پرداختن به نقدهایی که متوجه این 

شناسی سعید جهت ارائه تصویر  نظریه است، الزم است تا مرور مختصری بر نظریه شرق

 ز آن صورت گیرد.تری ا روشن

                                                           
1 Internal critique 

2 External critique 

3 Functional critique 
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شناسیادواردسعیدنظریةشرق

را نیز با دیدی نقادانه  1شناسانه بود و حتی مطالعات آسیایی ادوارد سعید منتقد مطالعات شرق

های او متوجه مطالعات اروپایی و آمریکایی در مورد خاورمیانه  نگریست. اگرچه در ابتدا نگرانی می

غربی را به سایر نقاط جهان نیز بسط داد )بنکستون و بود اما بعدها این دیدگاهش به تفکر 

(. از نظر او ابژۀ آسیا و شرق محصول مطالعات غربیان در مورد این سرزمین 397: 2007هیدالگو، 

 است و فرهنگ اروپایی و آمریکایی )غربی( به واسطۀ تقابلشان با هویت شرقی، هویت یافت.

این  گفتمان غرب/شرق با تأکید بر واکاوی از 2شناسی سعید یک خوانش تبارشناسانه شرق

شود. او نیز همانند فوکو  )شرق( چگونه توسط گفتمان غرب ساخته می« دیگری»مسئله است که 

ها شرق را در متون مختلف پس از عصر  سازی بود. غربی3عالقمند به دستگاه بازنمایی

ساختند. لب کالم ادوارد  -بیها و آثار اد آثار پژوهشی، اسناد دیپلماتیک، سفرنامه-روشنگری 

سازی، عامل تسلط غرب بر شرق و  سعید این است که بازنمایی غرب از شرق و گفتمان دوگانه

 ماندگی مشرق زمین است. از عوامل عقب

شناسی سعید یک بازخوانی تعاملی میان دانش و قدرت فوکویی در مورد ابژۀ شرق  شرق

شناسان در  شود که مطالعات و تحقیقات شرق ور میاست. او در سراسر کتاب این مطلب را یادآ

کنار رویکردهای استعماری غرب، بال دومی برای استثمار مشرق زمین توسط غربیان است. او 

پردازانی مانند آنتونیو گرامشی و میشل فوکو بوده و در کار خود وامدار آنها است.  متأثر از نظریه

ها را به مثابۀ یک  البی اروپایی از دیگر فرهنگسعید برساخت اروپایی از دانش و تصویر ق»

اش نسبت به مطالعات و  (. او در رویکرد انتقادی197: 2007)هووارث، « بیند گفتمان فوکویی می

، به ویژه کتاب او 4شناسان در مورد مشرق زمین بسیار متأثر از ریموند شواب دستاوردهای شرق

ه شواب در آن برای نخستین بار مفهوم (، نیز بوده است؛ اثری ک1984) 5رنانس شرقی

 (.427: 2006شناسی را برای اشاره به رویکرد غربی در مطالعۀ هند به کار برده است )ترنر،  شرق

                                                           
1 Asian Studies 
2 Genealogy 

3 Representation 

4 Raymond Schwab 

5 The Oriental Renaissance 
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شناسی است که ردپای  شناسی متأثر از پژوهش سعید در کتاب شرق درک معاصر از شرق

( در کار سعید سه مدلول شناسی نیز دارد. این مفهوم )شرق 1پررنگی در مباحث پسااستعماری

. مطالعات پژوهشگران و محققان در باب 2ها روابط میان اروپا و آسیا،  . قرن1»عمده دارد: 

هایی از  های ذهنی که توسط نسل ها و قالب . اسطوره3و  19های شرقی در قرن  ها و فرهنگ زبان

شرقیان عجیب و  نویسندگان، هنرمندان و مدیران غربی از شرق ساخته شد و طی آن شرق و

(. هدف سعید این بود 183: 2003)بروکر، « اعتماد تلقی و معرفی شدند ادب و غیرقابل غریب، بی

که نشان دهد علی العموم بازنمایی رها از برساخت ایدئولوژیک مستشرقینی که خود را نماد 

این بازنمایی  دانند، از شرق )به مثابه دیگری( وجود ندارد. او معتقد است عقالنیت و تمدن می

 (.183: 2003تر است )بروکر،  در دورۀ معاصر در مورد اسالم پررنگ

شناسی سعید بسیار متأثر از دیدگاه میشل فوکو بوده، او در مورد مقولۀ  از آنجا که شرق

                                                                                    قدرت نیز با اندیشۀ قدرت فوکویی قویا  همسو است. همانند فوکو که قدرت را فقط در انحصار 

دهد، سعید نیز  داند و آن را به قدرت سیاسی کالن تقلیل نمی سیاسی نمینهادهای نظامی و 

های سیاسی نیست. دست  معتقد است قدرت دارای منابع متعددی است که قابل تقلیل به قدرت

در متن یک بده و بستان »شناسانه مستشرقین وجود دارد  بر قضا، قدرتی که در گفتمان شرق

(. سعید 34: 1386)سعید، « یابد آید و ادامه می تلف قدرت پدید میناهموار و نابرابر با انواع مخ

شناسی از رهگذر تعامل با این  دهد که به باور او گفتمان شرق چهار منبع قدرت را تشخیص می

 ای به خود گیرد: تواند صورتبندی ویژه چهار منبع است که می

شود(،  پریالیستی اعمال میقدرت سیاسی )چنان که توسط یک دستگاه حاکمه استعماری یا ام

شناسی تطبیقی، کالبدشناسی تطبیقی، یا  ای )از گونه علوم برتری مانند زبان قدرت ذهنی و اندیشه

آیند(، قدرت  ها یا خطوط مشی سیاسی و جز آن می                                       هر یک از علومی که به کار  تطبیق بر روش

ها( و قدرت اخالقی  و نوشته ها ها، ارزش فرهنگی )مانند اصول کهن و پا برجای حاکم بر سلیقه

کدام یک از کارهایی را که ما « آنها»کنیم و  چه می« ما»)از قبیل افکاری در این خصوص که 

شناسی یک  توانند انجام دهند یا دریابند(. نظریه واقعی من این است که شرق دهیم نمی انجام می

                                                           
1 Post-colonialism 
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شناسی  بگوییم شرقفکری عصر حاضر است و این درست نیست که -بعد مهم فرهنگ سیاسی

شناسی در این مقام کمتر با مشرق زمین سروکار دارد و  آورد. شرق                        آن بعد را صرفا  پدید می

 (.34: 1386است )سعید، « ما»بیشتر مربوط به جهان خود 

ها و آثاری که توسط مستشرقین در باب                                             سعید تقریبا  تمام مطالعات، تحقیقات، سفرنامه

داند و این غایت واحد انسجام  ا دارای یک غایت ویژه میمشرق زمین تولید شده است ر

سیاسی است و -شناسی یک واقعیت فرهنگی از آنجا که شرق»بخشد.  تأملی به این آثار می قابل

توان نشان داد که هر آنچه درباره مشرق زمین تدریس  برد ... می در نوعی خالء ... به سر نمی

شود، پیگیر خطوط مشخصی است که در تفکر عقالنی  شود یا حتی انجام می شود، گفته می می

 (.34: 1386)سعید، « آید قابل درک است و شاید در چهارچوب همان خطوط پدید می

کند که طی آن، فرهنگ اروپایی، خود را در  شناسی به مثابۀ گفتمانی عمل می به باور او، شرق

د. او این مبحث را به کن با هویت و فرهنگ شرقی تعریف و مشخص می 1تقابل و غیریت

کشد. سعید در این  ( به تصویر می1993) فرهنگ و امپریالیسمتری در کتاب  صورت برجسته

کند.  کتاب به روشنی معتقد است امپریالیسم و سلطۀ غربی در قالب فرهنگی خود را نمایان می

را  3کونراد یا ژزف 2برای نمونه برساخت هویت آفریقایی یا هندی در کارهای ادبی جین آستین

 توان به مثابۀ سلطۀ اشکال استعماری قدرت دید. می

را بر شرق تحمیل کرده است؛ اول، گفتمان  4شناسانه چهار مدلول از نظر او تحقیقات شرق

ای از کردارها و نهادهای متنوع  شناسی فرم یکسان، همگن و در نتیجه نادرستی به مجموعه شرق

                      عنوان دیگری  متضاد با  شرق را به 5«ماهیت گرا»           ین رویکرد  کند. دوم، ا و متغیر شرق تحمیل می

شناسانه، مجموعه نیرومندی از  دهد. سوم، بایگانی وسیعی از اظهارات شرق غرب نمایش می

ها و الزامات در مورد هر آنچه که در مورد مشرق زمین بتوان گفت، اندیشید و انجام  محدودیت

                                                ه پیامدی کامال  سیاسی است، مربوط به این درک سعید داد را صورتبندی کرده است و چهارم، ک

شناسان مانع جدی در برابر تعامل واقعی میان شرق و غرب است  های شرق است که بازنمایی

 (.197: 2007)هووارث، 
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ها و  ها، رمان ای از تحقیقات، سفرنامه در حقیقت او بر این اعتقاد است که مجموعه

اند                                                         ، جغرافیایی و اجتماعی، گفتمان نسبتا  منسجمی را خلق کردهشناختی، تاریخیهای زبان پژوهش

تر مشرق زمین  تر و گسترده که به یاری سیاستمداران غربی آمده تا آنها را در مسیر استعمار راحت

هایی نظیر  همیاری و همراهی کند. این گفتمان عالوه بر تحقیر هویت شرقی، با دادن ویژگی

بخشد.  کند و تشخص می به شرق، هویت غربی را تعریف می مآب، منفعل و خوشگذران زن

سویه که طی آن غرب به استثمار و بردگی شرق  همچنین زمینه را برای یک الگوی تعاملی یک

برای « غیر بودن»رویکرد نقادانۀ او در باب تقابل غرب و شرق و جایگاه  کند. پردازد، فراهم می می

برانگیز میان قدرت،  های معاصر در باب روابط چالش وهشبخش پژ ها، الهام شرق نسبت به غربی

 (.427: 2006تمایالت جنسی، هویت دینی و سلطه فرهنگی بوده است )ترنر، 

اند بسیط، آشکار و تنها یک ابزار  ها انجام داده شناسی را که غربی از نظر سعید نباید شرق

گذار است که ابایی از این شناسی یک گفتمان پیچیده، مهلک و اثر سلطۀ سیاسی دید. شرق

»... شناسی  مطلب ندارد که ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، معرفتی و هویتی به خود گیرد. شرق

آورد بلکه  شناسی نه تنها پدید می رشته کاملی از عالئق یا منافع است. این عالئق یا منافع را شرق

دهد تا  چندالیه که امکان می (. این گفتمان پیچیده و34: 1386)سعید، ...« کند  محفوظ می

دانشمندان، محققان، مبلغان مذهبی، بازرگانان و سربازان بتوانند در مشرق زمین حضور داشته »

توانستند در مشرق زمین  می»باشند یا درباره مشرق زمین بیندیشند، تنها و تنها به این علت که 

( 27: 1386)سعید، « تادگی کنداش بیندیشند بی آنکه مشرق زمین چندان ایس باشند و درباره

کند. به یقین این نظام مدیریتی  دارای ابزار و امکاناتی است که آن را واجد چنین توانایی می

های عظیم بازرگانان یا  تواند تنها متکی به نیروهای نظامی سرکوبگر و یا ثروت پیچیده نمی

های  شناسی، تجزیه و تحلیل انکشفیات پژوهشگرانه، بازسازی مبتنی بر زب»ها باشد بلکه  دولت

( نیز 34: 1386)سعید، « شناسی و جغرافیای محلیهای مبتنی بر جامعه شناختی و توصیف روان

 اند. تأملی بوده کنندۀ فربه و قابل یاری

دردسرتر نفوذ خود و عمق  مغز کالم سعید این است که امپریالیسم برای گسترش بیشتر و کم

استعمار نیازمند همراهی و کمک یک نفوذ فرهنگی بود که این  بخشیدن به آن در مناطق تحت
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شد که توسط  ای از تحقیقات، تألیفات و دستاوردهایی میسر می نفوذ فرهنگی به واسطۀ مجموعه

شناسی را نه یک امر منفعل یا راکد  ها در راه شناخت مشرق زمین حاصل شده بود. او شرق غربی

داند که بین نویسندگان منفرد از یک طرف و  و تحرک می همچون یک تبادل دارای جنبش»بلکه 

پذیرد. منظور عالئق و نهادهایی هستند  نهادها و عالئق سیاسی ذینفع از طریف دیگر صورت می

 (.37: 1386)سعید، « اند که سه امپراتوری بزرگ بریتانیا، فرانسه و آمریکا خلق کرده

تأمل  ب بر مشرق زمین مهم، بارز و قابلغر« تسلط فکری»       شناسی   به عقیدۀ او ایدۀ شرق

شناسی را  این سلطه یا اقتدار باید بخش بزرگی از هرگونه توصیف شرق»است. به باور سعید 

(. او باور دارد که اگر 44: 1386)سعید، « شناسی[ چنین است تشکیل دهد و در این کتاب ]شرق

ف و متعددی در باب شرق وجود دارد ها، تحقیقات و تألیفات تاریخی مختل مطالب، اشعار، یافته

تا »اما همۀ آنها در یک نظم، ساختار و انسجام کلی حضور دارند. این نظم، انسجام و وحدت 

کنند. هرچه  حدی متکی بر این واقعیت است که این متون به طور مکرر به یکدیگر اشاره می

نقل کردن آثار و شناسی چهارچوبی دارد و نظم و نسقی برای بررسی کردن و  باشد شرق

 (.49: 1386)سعید، « نویسندگان آثار

شناسیادواردسعیدشناسیدرترازو؛نقدنظریةشرقشرق

 معیارهایسنجشمعرفتاجتماعی

بندی کرده و در این  شناسی سعید، الزم است انواع نقد را دسته پیش از نقد اندیشۀ شرق

نم. جهت سنجش صحت و کارایی هر چهارچوب رویکرد انتقادی خود را در باب آن مطرح ک

 توان سه معیار ذکر کرد: اعتبار درونی، اعتبار بیرونی و اعتبار کارکردی. نظریۀ اجتماعی می

اعتباردرونی.1

سو و عدم تناقض  اعتبار درونی تمرکز خود را بر قدرت فلسفی یک نظریۀ اجتماعی از یک

وه، این اعتبار، نظریۀ مورد نظر را از وجه کند. به عال های آن از سوی دیگر متمرکز می گزاره

دهد. پرسشی که در این نوع مالک مطرح خواهد بود  شناسی نیز مورد واکاوی قرار می معرفت

های نظریه )در اینجا نظریۀ اجتماعی( دارای هماهنگی درونی با یکدیگر  این است که آیا گزاره
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شناسی به کار رفته در خلق این  آیا معرفت ها تناقضی با یکدیگر ندارند؟ هستند؟ آیا این گزاره

ای معتبر است  شناسی موضوع موردمطالعه سازگاری دارد؟ در حقیقت، نظریه معرفت، با هستی

های آن با همدیگر تناقض نداشته باشند بلکه دارای هماهنگی و انسجام باشند. معرفت  که گزاره

 شد.تواند دارای اعتبار با ای می برخاسته از چنین نظریه

اعتباربیرونی.2

در اعتبار بیرونی سخن بر سر تطابق و سازگاری یک نظریه با واقعیت بیرونی است. پرسش 

تواند مشاهدات و رویدادهای  این خواهد بود که نظریۀ اجتماعی تولیدشده تا چه اندازه می

رامون دیگر، نظریۀ موجود باید با جهان اجتماعی پی بیان جهان واقعی را پوشش دهد؟ به

مطابقت داشته باشد و سخنی نگوید یا ادعایی مطرح نکند که با واقعیت اجتماعی بیرونی در 

های اجتماعی همین میزان مطابقت  های ارزشمندی نظریه تضاد باشد. درواقع یکی از مالک

آنها با جهان خارج است. این نوع اعتبار دارای دو قسم است: اعتبار زمانی و اعتبار وضعی 

 و گروهی(.)محلی 

اعتبارزمانی.1-1

                                                                                  نظریۀ اجتماعی پیوند نزدیکی با مقتضیات زمانی دارد و چنین معرفتی عموما  رنگ زمان به 

که نظریۀ )معرفت( زمان اکنون چندان مناسبتی با گذشته ندارد و نظریۀ  طوری گیرد. به خویش می

ا نیست. برای تولید هر                                                         گذشته برای غلبه بر مسائل و مشکالت حال معموال  مفید و کارگش

ای دو مبنا وجود دارد: مبانی انگیزشی و مبانی شناختی. مبانی انگیزشی به نیازهایی اشاره  نظریه

دارد که برای پاسخگویی به این نیازها نیازمند تولید معرفت و دانش هستیم تا بتوان به این نیازها 

طح دانش موجود در یک زمان و های مناسب و راهگشایی داد. مبانی شناختی نیز به س پاسخ

توان نظریه الزم را تولید کرد  های شناختی می مکان خاص اشاره دارد که مبتنی بر این پایه

 (.1393)قریشی، 

نیازهایی وجود داشته است که بخشی از این نیازها خاص آن  1370برای مثال در ایران دهۀ 

باشد )مانند نیاز به کنترل جمعیت و دوره بوده که شاید قبل و بعد از آن موضوعیت نداشته 
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کاهش موالید(. همچنین بر اساس سطحی از دانش که در جامعه وجود داشته رویکردی نظری 

هایی مانند ندادن شناسنامه  برای تأمین این نیاز تولید شد )سیاست کاهش موالید از طریق روش

سطح آگاهی جامعه در آن به بیش از دو فرزند(. این سیاست هم با نیاز کاهش جمعیت و هم 

دوران پیوند محکمی داشته است. امروز که نیاز جمعیتی کشور و همچنین سطح دانش و معرفت 

ها و مقتضیات  تغییر یافته، دیدگاه نظری تولیدشده نیز متفاوت خواهد بود. لذا توجه به ویژگی

 های ارزیابی یک نظریه اجتماعی است. زمانی یکی از مالک

ضعی)محلیوگروهی(اعتبارو.1-2

های محل و گروه موضوع معرفت دارد  نظریۀ )معرفت( اجتماعی ارتباط تنگاتنگی نیز با ویژگی

بودن امکان  و توجه به ضرورت انطباق نظریۀ اجتماعی با موقعیت محلی و گروهی ویژه و اندک

د. بر این اساس، کن ای در تحلیل و فهم صحیح این معرفت ایفا می نقش برجسته     شمولی آن جهان

شناسان معرفت جملگی بر ارتباط مابین معرفت اجتماعی و موقعیت ویژۀ اجتماعی تأکید  جامعه

 اند. حتی دورکیم معرفت را بازتابی از شرایط اجتماعی دانسته است. کرده

اگر نظریه اجتماعی تولیدشده معیارهای الزم را دارا نباشد این خطر »الزم به ذکر است 

(؛ یعنی بروز وضعیتی که 14)همان: « شود 1که معرفت اجتماعی دچار دگماتیسموجود دارد 

معرفت تولیدشده تناسبی با نیازها و سطح دانش کنونی نداشته باشد. معرفت مربوط به یک 

های انگیزشی و  تواند مناسب جامعۀ اکنون که دارای ویژگی جامعۀ زمانی و مکانی دیگر نمی

شود که صاحبان معرفت  باشد. این وضعیت، ناگزیر سبب میشناختی مخصوص به خود است، 

جامعه گذشته، برای حفظ قدرت و ثروت ناشی از مالکیت آن معرفت، در مقابل تولید معارف 

پذیری از قدرت و ثروت شوند. در مقابل، خطر گرفتار شدن  جدید مقاومت کنند و دچار سلطه

م یعنی بدون توجه به شرایط و مقتضیات هم وجود دارد. آناکرونیس 2به وضعیت آناکرونیسم

زمانی و مکانی بخواهیم با معرفت زمان و جامعه اکنون در باب رویدادها و اتفاقات زمان و 

های تاریخی را ارزیابی کنیم. به بیان دیگر، درحالی که  جامعه گذشته قضاوت کنیم و آن پدیده

                                                           
1 Dogmatism 

2 Anachronisme 
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های اکنون بوده،  سخ به پرسشخطر دگماتیسم ناظر به استفاده از معرفت گذشته برای پا

های  آناکرونیسم مربوط به استفاده از معرفت اکنون به منظور قضاوت و ارزیابی در باب پدیده

 باشد. تاریخی و مربوط به زمان گذشته می

اعتبارکارکردی.3

های معرفت بشری در عمل در  همانند دیگر شعبه -مثابه یک نوع معرفت به-نظریۀ اجتماعی 

های اجتماعی  ها و ایده ای از اندیشه گیرد و حتی پاره یات و اهداف خاصی قرار میخدمت غا

شوند. البته باید دانست که ویژگی کارکردمداری و  ای طراحی می                            اساسا  برای تحقق اهداف ویژه

                                                    تر است چراکه کارکرد این معرفت عموما  در رویکرد نظری  غایتمندی در نظریۀ اجتماعی پررنگ

شود و هرگاه این کارکرد، کارکرد سودمندی نباشد امکان استفاده از این معرفت برای  آن وارد می

 رود. تحقق اهداف و کارکردهای اصیل تا حد زیادی از بین می

حال باید گفت به نحو منطقی غایت و کارکرد معرفت اجتماعی تعالی نوع بشر است و اگر 

های اصلی معرفت  قد یکی از شاخصچنین صفتی از معرفت مذبور سلب شود این معرفت فا

توان دارای مصادیق مختلفی از جمله توسعه دانست. به  اجتماعی خواهد بود. این تعالی را می

توان پرسید دیدگاه سعید چه نتایجی برای مشرق زمین در بر داشته و آیا  همین دلیل در اینجا می

 می بردارد؟های آن و حرکت به سوی توسعه گا توانسته برای واکاوی چالش

در این باب ماکس شلر دیدگاه جالب توجهی دارد؛ ازنظر او معرفت بر سه بخش است: اول 

معرفت کنترل و نیل به هدف، دوم معرفت به ذات و فرهنگ و سوم معرفت به واقعیت و 

رستگاری. معرفت نخست در علم، معرفت دوم در فلسفۀ متافیزیک و معرفت سوم در دین 

مراتب برقرار است؛ معرفت رستگاری  این باور است که بین معارف سلسله متجلی است. شلر بر

در صدر و معرفت به ذات در درجۀ دوم و معرفت کنترل در مرتبۀ سوم قرار دارد و هر معرفتی 

توان از اندیشۀ شلر چنین استنباط کرد  تر از خویش است. در حقیقت می در خدمت معرفت عالی

به  183-184الف:  1383فت چیزی جز رستگاری نیست )علیزاده، که غایت و کارکرد اصلی معر

 (.29: 1392نقل از قریشی، 
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شناسی ادوارد سعید و تالش او برای توضیح و تبیین نحوۀ  با توجه به ماهیت نظریۀ شرق

های غربی برای استعمار  شناسان با دولت تعامل میان غرب و شرق و آشکارکردن همکاری شرق

گیرد. یعنی در نقد  شده مورد تأکید قرار می جوامع شرقی، هر سه معیار مطرحو عقب نگه داشتن 

های این نظریه و همچنین وجه  رویکرد نظری سعید به ارزیابی میزان انطباق و سازگاری گزاره

شود. همچنین به میزان مطابقت آن با واقعیت اجتماعی بیرونی،  شناسی آن پرداخته می معرفت

اجتماعی پیرامون توجه خواهد شد و اینکه این نظریه و مکانیسم تبیینی  شواهد تاریخی و جهان

آن چقدر با واقعیت اجتماعی بیرونی سازگاری دارد. به عالوه، به نتایج و کارکردهای این 

رویکرد نظری برای پیروان این تفکر و همچنین جوامع مورد نظر این اندیشه )مشرق زمین( 

 توجه خواهد شد.

سعیدشناسینقدشرق

ارزیابیبراساساعتباردرونی

توان به اندیشۀ سعید وارد دانست این است که هر گونه پایبندی  یکی از نقدهای جدی که می .1

کردن بر  های او در تحلیل نقش مستشرقین در تسلط غرب بر شرق مستلزم شک فرض به پیش

گوید هر نوع شناخت  میشناسی  های استداللی خود اوست. سعید در انتهای کتاب شرق پایه

چون بازنمایی واجد «. من»مستلزم بازنمایی است، یعنی شناخت دیگری از موضع « دیگری»

توان به صحت و  های سیاسی و فرهنگی )حتی ایدئولوژیک( است لذا نادرست است و نمی ریشه

به این  بودنش هایی از سعید در مورد قائل توان پرسش دقت آن اطمینان داشت. اما به وضوح می

اعتبار بودن هر نوع شناخت از ابژه تنها به این دلیل که فرض مطرح کرد؛ با این شرایط )بی پیش

فرض سعید در واجد نوعی بازنمایی است( پس شیوۀ صحیح شناخت کدام است؟ اگر پیش

شناسی  توان او را نیز متهم کرد که تحلیلش از شرق مورد بازنمایی را بپذیریم در این صورت می

توان اطمینان داشت  مستشرقین نسبت به شرق نیز یک بازنمایی است و باطل است. آیا می

دهد؟  ها از غرب معرفت معتبرتری از شناخت غرب نسبت به شرق به دست می شناخت شرقی

                                                                             به عالوه، ماهیت  شناخت چیزی جز رجوع به غیر ذهن نیست، آیا غیر از این راهی برای 
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شناسی و نه در سایر آثارش  ی از این دست. سعید نه در کتاب شرقشناسیم؟ و موارد شناخت می

 ها نداده است. پاسخی به این ابهامات و پرسش

های ماکس وبر دربارۀ اسالم  توان موارد دیگری نیز مطرح کرد؛ آیا نوشته در همین رابطه می

آسیایی، جامعۀ  و آثار مارکس در باب استبداد آسیایی، شیوۀ تولید 1یا تلقی او از پدرساالری

شناسی و انگیزۀ  توان انگیزۀ شرق شناسانه است؟ آیا می های شرق طبقه و غیره هم واجد انگیزه بی

                                                                                 پژوهش محض را از یکدیگر متمایز کرد؟ اصوال ، آیا امکان شناخت یقینی از انگیزۀ پژوهشی 

ستاوردها و آثار توان این فرضیه را در نظر داشت که این د یک محقق وجود دارد؟ در مقابل، می

شان( به مثابۀ محصوالت طبیعی و مشروع تولید معرفت تلقی                                 )با تمام نقاط قوت و احیانا  ضعف

ای )از  ای در هر جامعه شوند؛ به این معنی که محقق غربی نیز برای شناخت هر پدیده یا مسئله

عنوان  ف خود بهنگرد که طی تجربۀ زیستۀ ژر ای می جمله مشرق زمین( به ناچار با عینک ویژه

های سیاسی بعدها از این                                                         یک انسان  غربی  پژوهشگر کسب کرده است. اینکه صاحبان قدرت

هایی باشد که  تواند متفاوت با تالش ها چگونه و در جهت چه مقاصدی بهره برند، می یافته

 اند. اند، انجام داده پنداشته های علمی می محققان و نویسندگان برای بیان مطالبی که یافته

مدرنیسم  شناسی مبتنی بر اصول پست شناسی سعید در کتاب شرق . آشکار است که معرفت2

« وضعیت پست مدرن»شناسی که ژان فرانسوا لیوتار در کتاب  است و بر اساس رویکرد معرفت

کم دو مؤلفۀ اصلی آن را اینگونه برشمرد؛ اول، جهان و  توان دست کند، می ( مطرح می1381)

ها. مؤلفۀ اول به این معنی  اعتباری فراروایت ش یک برساخت بشری است و دوم، بیازجمله دان

ها  ها از جهان پیرامونمان و تمام عناصر آن محصول و نتیجۀ برساخت است که شناخت ما انسان

هایی که مارکس، داروین، فروید، گالیله یا کپرنیک برای  های ذهنی آدمیان است. برساخته و سازه

ها تلقی ما  اند، از یک سو محصول بینش آنهاست و از سوی دیگر همین برساخته ردهما فراهم ک

توان نتیجه گرفت یک نوع شناخت و  اند. با این توصیف می را از این جهان صورتبندی کرده

                                                های معتبر وجود خواهد داشت یا اینکه اساسا  معرفت  معرفت معتبر وجود ندارد بلکه یا معرفت

مشرق زمین یک »کند که  د. با در نظر گرفتن این مبنا سعید چنین استدالل میمعتبری وجود ندار

                                                           
1 Patrimonialism 
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تواند واقعی  که محصول برساخت معرفتی مستشرقین غربی است و نمی« جغرافیای تخیلی است

شناسان آمده نه یک مشرق  (. به عالوه، شرقی که در منابع شرق44-45: 1386باشد )سعید، 

 دهند. تشرقین به ما ارائه میواقعی بلکه تصویری است که مس

توان بر اساس همین  توان به نظریۀ سعید وارد کرد؛ می بر این اساس، نقد مشابهی نیز می

برد، ما نیز تلقی نظری سعید را  فرضی که او برای رد دستاوردهای مستشرقین به کار می پیش

و یک تلقی شخصی توان چنین استدالل کرد که برداشت نظری ا محل تردید بدانیم. یعنی می

تواند مبنای محکمی برای رد آثار  کم نمی تواند مورد اعتنا باشد. دست بیش نیست و نمی

تواند پیامدهای خود را داشته باشد. پیامد آشکار  فرضی می مستشرقین باشد. باور به هر پیش

شرقین                                             اعتبارشدن استدالل او و تالشش برای رد  دانش مست فرض مبنایی سعید نیز خطر بی پیش

 غربی در باب مشرق زمین است.

ها، نیز موضع نظری  اعتباری فراروایت مدرنیسم، یعنی اعتقاد به بی در باب مؤلفۀ دوم پست

شود. اگر  اعتبارشدن کوشش او نیز می شناسان منجر به بی های شرق سعید برای نقد تالش

د و طرد هر نوع فراروایتی مدرنیسم هم با ر شده است، پست های کالن شناخته مدرنیسم با روایت

پست مدرن به منزله بی اعتقادی و عدم ایمان به فراروایت »شود. لیوتار معتقد است  شناخته می

گرفتن چنین مؤلفۀ اساسی  شناسی با نادیده (. اما سعید در نظریۀ شرق54: 1381)لیوتار، « هاست

چنین است: سه ضلع غربی زند. فراروایت او  دست به ارائۀ یک فراروایت )روایت کالن( می

های مستشرقین، سیاستمداران  ها فراهم آوردند؛ یافته زمینه را برای سلطه بر شرق و شرقی

قدرت از وجود ارتباط -کشورهای استعماری و نیروهای نظامی آنها. سعید براساس ایدۀ دانش

ن به نظر او گوید، چو های استعماری سخن می شناسی و قدرت آگاهانه یا ناآگاهانه میان شرق

شناسی به آن تجسم  های استعماری شرقی را از نظر فیزیکی به تصرف آوردند که شرق قدرت

ذهنی بخشیده بود. به باور او عامل این همکاری عقاید نژادپرستانه و امپریالیستی بود که هم 

او با (. 21: 1377شناسان و هم سیاستگذاران امپریالیست بر آن توافق داشتند )بروجردی،  شرق

پیچید و به تعبیر یکی از منتقدان  شناسان را می های شرق ارائۀ این روایت کالن، نسخۀ تمام تالش

اند زیر سؤال  سعید بدون تکلف آراء تمام غربیانی را که تاکنون در باره اعراب مطالعه کرده»او 
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شناسی را بر  شرقاش برای نقد  (. به بیان دیگر، او رویکرد نظری85: 1386)فرایتگ، « برده است

های میشل فوکو و فردریش نیچه بنا نهاد اما در این مسیر  مدرنیسم و به ویژه اندیشه پایۀ پست

تواند  آگاهانه یا ناآگاهانه بر قرار و مدار اصول موضوعۀ این نحله فکری پایدار نماند و این می

 اش را با پرسش و چالش جدی روبرو کند. فرایند تالش نظری

شناسی سعید کرد که در عین  توان متوجه اندیشۀ شرق شناختی دیگری نیز می فت. نقد معر3

گیری برگرفته از آنها وجود دارد؛ بر کسی پوشیده  حال تناقضی میان مفروضات آن و نتیجه

مدرنیسم  شناسی متکی به تفکر پست های شرق نیست که مبنای اندیشۀ انتقادی او در باب یافته

اگر -ترین  در تمام تحلیل ریزبینانه و مفصل خود به یکی از مهم شناسی( اما است )معرفت

مدرنیستی پایبند نیست؛ به این معنی که تنوع، تکثر و  مفروضات پست -ترین نگوییم مهم

مدرنیسم از روایت منسجم، یکپارچه و همگون  چندگونگی هویتی را که سبب تمایز پست

عنوان  مدرنیسم را به کند. اگرچه او پست نمی شود، در تحلیلش لحاظ ها می مدرنیسم از پدیده

اش برگزیده اما به مفروضات آن پایبند نمانده و به همین خاطر  شناختی طریق معرفت

 تواند محل کالم و نقد باشد. اش بر پایۀ آن می گیری نتیجه

                                              توان از غرب  واحد، هویت یکسان و همگونی غربی و  مدرن نمی بر اساس تفکر پست 

شناس فرانسوی، آمریکایی، بریتانیایی، آلمانی،  توان شرق این دست صحبت کرد. نمی مواردی از

مدرنیسم بر این باوریم  لهستانی و پرتغالی را یکی دانست. همان طور که امروز و متأثر از پست

توان و باید از  های مختلفی در جوامع اسالمی وجود دارد، پس می که به جای یک اسالم، اسالم

مختلف نیز سخن گفت. در همین باره، فیلسوف سوری، صادق جالل العزم، سعید را های  غرب

: 1386کند )فرایتگ،  نقد می« شناسی وارونه شرق»گرایی به صورت  به خاطر کاربرد مجدد ذات

(. لذا این فرض که یک هویت واحد غربی مترتب بر تمام کشورهای غربی است و آنها طی 96

کردن زمینۀ استعمار غربیان و تقویت و تفوق هویت  به دنبال فراهم یک فرایند همگون و منسجم

 تواند محل کالم، تردید و نقد باشد. اند، تا اندازۀ زیادی می غربی

همانطور که در سطور پیشین مطرح شد، لب کالم انتقاد سعید از کارهای مطالعاتی 

مشرق زمین را،  شناسان این است که مجموعۀ این دستاوردها سبب شده که غرب، شرق
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های فرهنگی و تاریخی آن، واجد خصوصیاتی نظیر فرم یکسان، همگن،  توجه به تنوع بی

متضاد با غرب و مواردی از این دست بنامد. به عبارت دیگر، سعید مخالف رویکرد ماهیت

گرای غرب نسبت به جوامع متعدد و متکثر شرق بوده است. همین نقد به اندیشۀ انتقادی 

شناسی سعید نیز  عید در باب کارهای تحقیقاتی مستشرقین وارد است؛ نظریۀ شرقادوارد س

گرا و جزمی،  شان با رویکردی ماهیت غرب، غربیان و تحقیقات و دستاوردهای مطالعاتی

استعمارگر )و یا در خدمت استعمار( یکنواخت و یکدست، دارای هویت واحد، مأموریت 

شناسی را یک رشتۀ منسجم  سعید شرق کرده است. ساز استعمار شرق تلقی واحد و زمینه

داند که به واسطۀ آن شرق توسط کشورهای اروپایی طی قرون پس از عصر  علمی می

شناختی، نظامی، ایدئولوژیک، علمی و حتی توهم  های سیاسی، جامعه روشنگری از جنبه

گرایی افتاده که به (. به بیان دیگر، سعید در دام رویکرد تقلیل22: 1386ساخته شد )سعید، 

موجب آن گسترۀ وسیعی از آثار مستشرقین را ذیل یک هویت، عنوان و هدف واحد قرار داده 

 و نسبت به تکثر و تنوع موجود در این آثار غفلت ورزیده است.

توجهی او به آثار شود بی . یکی دیگر از انتقادهای مهمی که به کار ادوارد سعید وارد می4

شناسان  پردازیش مبتنی بر کارهای شرق ی و ایتالیایی است. تمرکز او و تئوریشناسان آلمان شرق

شناسی  های بسیار متنوعی از شرق                                                      عمدتا  فرانسوی بوده در حالی که بعدها معلوم شد که گونه

شناسان فرانسوی قرار داد  توان مانند سعید تمام آنها را در قالب کارهای شرق وجود دارد که نمی

 (.83 :1381)ترنر، 

کردۀ  . حوزۀ مطالعاتی و رشتۀ تحصیلی سعید را نیز نباید از نظر دور داشت؛ او تحصیل5

شناسی معرفت، در صورتبندی یک اندیشه، ایده یا نظام ادبیات تطبیقی بود. بر اساس جامعه

تحلیلی در ذهن یک اندیشمند، عوامل مختلفی از جمله زمینۀ مطالعاتی و تحصیلی او مؤثر 

کرد ادبی که سعید دارد سبب شده اندکی بیش از حد نیاز به اغراق و بزرگنمایی در است. روی

آمیز بنگرد و آن را به مثابه یک  شناسان با دید توطئه مورد هدف و غایت تحقیقات شرق

شده به این محققان و نویسندگان ببیند. این اغراق و بزرگنمایی مختص ادوارد  مأموریت محول

های پست مدرن وجود دارد. یکی از علل اصلی چنین  در تمام اندیشه                    سعید نیست و تقریبا 
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موضوعی این واقعیت است که بخش زیادی از متفکران این نحلۀ فکری دارای زمینۀ 

تواند  تحصیالتی هستند که ارتباط نزدیکی با ادبیات، هنر و احساسات دارد. همین مطلب می

دانند که به  مدرنیسم آن را تب هیجانی می ن پستدلیلی باشد بر اینکه چرا بسیاری از منتقدا

به  16: 1995              گویند )ا نیل، « مدرنیسم جنون پست»زودی فروکش خواهد کرد و حتی سخن از 

 (.734-735: 1390نقل از ریتزر و داگالس، 

هایی که زمینۀ تحصیالتشان غیر از علوم اجتماعی بوده اما  مدرنیست از جملۀ پست

توان به جودیت باتلر  های اجتماعی را تحلیل و تبیین کنند می پدیدهاند مسائل و  کوشیده

)استاد ادبیات تطبیقی(، آدرین ریج )شاعر(، مایکل هارت )ادبیات تطبیقی(، دیانا فوز )ادبیات 

پرداز  نویس و نظریه پرداز ادبی( و کوام آنتونی آپیا )رمان انگلیسی(، ژان فرانسوا لیوتار )نظریه

کرد. یا برخی نیز تحصیالتشان ارتباطی با مسائل اجتماعی نداشته و بعدها به فرهنگی( اشاره 

اند )مانند فرانتس  ورزی در ساحت اجتماعی شده سبب عالقمندی به این حوزه، وارد اندیشه

                  فانون  روانپزشک(.

مدرنی که وارد عرصۀ تحقیقات و  به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از متفکران پست

اند. این امر از این  شناسی داشتههای مطالعاتی غیر از جامعه اند، زمینه عی شدهمطالعات اجتما

شناختی بسیار متکی به تحقیقات میدانی و تجربی  لحاظ واجد اهمیت است که اندیشۀ جامعه

توان  است، لذا می  دار میدان تحقیق بسیار وام  )کمی و کیفی( است و برای بررسی ادعاهای نظری

های این تحقیقات یافت. اما در مطالعات  تری میان ادعاهای نظری و یافته تر و وثیق ارتباط دقیق

های متنی است که اهمیت و دست باال را برای  مدرن، بیش از میدان تحقیق، متن و فراورده پست

                                                                              پژوهش دارد. همچنین نگرش ادبی و هنری که در پس  این نحلۀ فکری وجود دارد از سویی 

دهد و از سوی دیگر اعتبار و دقت علمی مسئله را با  نکاری به این آثار میا جذابیت غیرقابل

های  های علم مدار، فهم صحت استدالل به نظر مدرنیست»کند.  تأملی مواجه می تردید قابل

ها به مثابۀ  گویند، مدرنیست ها می مدرنیست ها غیرممکن است ... هر آنچه پست مدرنیست پست

توان صحت آنها را، به ویژه، با تحقیقت تجربی  گیرند که نمی ر نظر میناپذیر د ادعاهای ابطال

 (.735: 1390به نقل از ریتزر و داگالس،  1995؛ کیومر، 1991)فرو، « ارزیابی کرد
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ارزیابیبراساساعتباربیرونی

هایی شده است  داند که سبب خلق دوگانه شناسی را یک گفتمان تمایزگذار می سعید شرق .1

داند  شناسی را یک رشته فوق العاده منسجم علمی می /شرق، تمدن/بربر و غیره(. او شرق)غرب

اند. اما باید گفت  شناختن( درآورده ها را به عنوان ابژه )امر قابل ها، شرقی که به واسطۀ آن، غربی

بر  ریزی شده باشند بسیار مبتنی تاریخ غایتمند نیست و رویدادهای تاریخی بیش از آنکه برنامه

شناسی را یک علم منسجم و  توان شرق کنترل هستند. پس چگونه می و غیرقابل 1امور تصادفی

خلق گفتمان تسلط غرب بر شرق و تمام  2شناسی آگاهانه دانست؟ چرا مانند فوکو به دیرینه

جهان پرداخته نشود و اینکه چرا این فرهنگ یا جغرافیای سیاسی توسعه یافت و متمدن شد اما 

 قاط جهان نه.سایر ن

ها وجود دارد  به عالوه، بر خالف دیدگاه سعید تعداد قابل توجهی از آثار تاریخی و سفرنامه

که نویسندگان این آثار نه به قصد گردآوری اطالعات برای سیاستمداران و نیروهای نظامی 

ی اند. اگرچه ممکن است از سو غربی بلکه با انگیزها و اهداف شخصی آنها را تهیه کرده

های غربی از این منابع برای اهداف دیگری نیز بهره گرفته شده باشد اما توجه به دو نکته  دولت

هایی بوده که  ضروری است؛ اول، انگیزه و قصد نویسندگان این آثار چیزی متفاوت با استفاده

تاریخی، تواند در مورد تمام آثار علمی،                                                     ممکن است بعدا  از آنها شده باشد و دوم، این اتفاق می

اجتماعی، جغرافیایی و ادبی از سوی هر کشور و حکومتی صورت گیرد و به هیچ وجه منحصر 

 به کشورهای غربی نیست.

                                                                       توان به دو مورد از این آثار اشاره کرد که با نیت و هدف کامال  شخصی نوشته  برای نمونه می

ایران و حضور در میان ایل  و سفرهای او به 3اند؛ یکی از این آثار مربوط به ایزابال برد شده

( منتشر شده 1890) 4سفرهایی به ایران و کردستانبختیاری و مناطق کردنشین بوده که با نام 

است. ایزابال که دختر یک روحانی انگلیسی به نام ادوارد بود به توصیه پزشکش برای درمان 

گی داشت به سفر بیماری ناحیه ستون فقرات و مشکالتی که در زمینه افسردگی و بی خواب

                                                           
1 Contingency 

2 Archeology 

3 Isabella Bird 

4 Journeys in Persia and Kurdistan 
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پرداخت و در طول سفرهایش به آمریکا، کانادا، استرالیا، پاکستان، ایران و غیره شرایط جسمی و 

 59ش( زمانی که یک بیوه  1307) 1889اش بهبود یافت. او سفرش به ایران را در فوریه  روحی

دی و کمک به (. در واقع ایزابال با هدف تفریح، جهانگر1392ساله بود آغاز کرد )اسکارس، 

اش دست به مسافرت به ایران و سایر نقاط جهان زد و این سفرنامه با هدف و  بهبود سالمتی

« خاطرات لیدی شیل»                                                             انگیزه کامال  شخصی نگاشته شد. نمونه دیگر از این دست آثار کتاب 

( است. این کتاب ماحصل خاطرات، مشاهدات و تجربیات خانم مری شیل، همسر وزیر 1368)

انگلیس در اوائل سلطنت ناصرالدین شاه، است که طی مدت حضورش در ایران این  مختار

کتاب را به نگارش درآورد. ماری شیل معروف به لیدی شیل دختر بارون استفان وولف ایرلندی 

بود که پس از ازدواج با کلنل جستین شیل سفیر انگلیس در ایران اوایل دوره ناصری به همراه 

ماه به طول  10مسافرت کلنل شیل و همسرش در ایران حدود سه سال و  .دشوهرش به ایران آم

انجامید و هنگامی که احساس کرد که دیگر قادر به ادامه زندگی در شرایط نامناسب بهداشتی 

ایران نیستند، بهتر دیدند که هرچه زودتر خاک ایران را ترک کنند. به همین انگیزه بود که در 

یکی دیگر از این آثار  .ان را به قصد ورود به خاک عثمانی ترک کردندم. ایر 1853اواسط ژوئن 

اند عبارت  های شخصی یا از پیش تعیین نشده به نگارش درآمده که تا اندازه زیادی با انگیزه

این کتاب نوشته کالرا کولیور رایس انگلیسی «. زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان»است از 

 .یونرهای ساکن جلفای اصفهان بوداست که همسر یکی از مس

داند اما این تعامل را  شناسی روند تعامل میان غرب/شرق را به سود غرب می . نظریه شرق2

کند که گویی شرق هرگز در پی منافع خود نبوده و فقط این غرب است  ای تصویر می به گونه

ن مردم یک سوی زمین با                                                    طلب است. اما اوال  هیچ پژوهشی این تمایز اخالقی را میا که منفعت

ها هم همواره به دنبال منافع خویش بوده و هستند و هر                                     سوی دیگر نشان نداده است ثانیا  شرقی

اند اما قدرت و پیشرفت کافی برای نیل به  اند این منافع را تأمین کرده وقت توانسته

ر و محقق سوری، اند. در همین ارتباط محمد کردعلی، روزنامه نگا هایشان را نداشته خواسته

شان توانستند واسطه خوبی میان  شناسان به واسطه دستاوردهای علمی معتقد است اگرچه شرق

این کار آنها طبیعی »شرق و غرب باشند و دانش خود را در خدمت کشورهایشان قرار دهند اما 
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به  1983 )اسکوویتز،« کردند کرد نه غیر اخالقی زیرا مسلمانان نیز چنین کارهایی می جلوه می

 (.91: 1386نقل از فرایتگ، 

های  به بیان دیگر، یک رقابت همیشگی بین تمام جوامع برای کسب منافع بیشتر در عرصه 

ای، شایسته ساالری،  مختلف وجود دارد ولی شرط رسیدن به اهداف و منافع، قدرت رسانه

شفافیت در نهادهای توجه به خالقیت، اهمیت پژوهش و دانش، رقابت آزاد در عرصه اقتصادی، 

                                                                            مختلف صاحب قدرت و مواردی از این دست است که تقریبا  در تمام موارد جوامع غربی 

های  اند. اینکه در سایر جوامع این مالک ترند در نتیجه، به منافع بیشتری هم دست یافته موفق

ر تعامل با توانند منافع الزم را د توسعه وجود ندارد یا بسیار اندک است و به همین علت نمی

جوامع غربی کسب کنند نباید باعث شود این تلقی را در اذهان شکل دهد که جوامع غیر غربی 

 در این تعامالت در پی کسب حداکثری منافعشان نیستند.

برند اما توان و  یافته بهره می این جوامع نیز از هر فرصتی برای استفاده از کشورهای توسعه

دارند زیرا قوانین و قواعد توسعه را فدای منافع شخصی، قومی و قدرت الزم برای این امر را ن

های مختلف سیاسی، اقتصادی، دینی،  کنند یا کنشگران قدرتمندشان )در عرصه ای می طایفه

دهند از منابع موجود نه برای توسعه پایدار جامعه بلکه برای تأمین  علمی و غیره( ترجیح می

شوند و  تر می مانده نیافته عقب ند. در نتیجه، جوامع توسعهها و منافع خود استفاده کن خواسته

 تری مواجه شوند. تر و چندالیه ای با مسائل و مشکالت پیچیده ناچارند که در هر دوره

شناسان )استعمار ذهنی شرق( و  کند که شرق اش چنین استدالل می . ادوارد سعید در نظریه3

اشتراک نظرشان در عقاید نژادپرستانه و امپریالیسم، استعمارگران )استعمار عینی شرق( به دلیل 

در تسلط یافتن بر شرق و کوشیدن در جهت استعمار و استثمار آن، تفوق یافتند )بروجردی، 

رسد که این قرابت و  توان گفت که بسیار بعید به نظر می (. در نقد این استالل می21: 1377

                                            بر شرق باشد زیرا تقریبا  پیروان تمام ادیان، نزدیکی عقیدتی مبنای چنین تفوق و برتری غرب 

ملت یک کشور و تمام افرادی که عناصر فرهنگی مشترکی دارند دارای عقاید و باورهای 

کنند فرهنگ، باورها و هنجارهای خود را بر سایر  مشترکی هستند و در صورت امکان تالش می

 شوند. جوامع تحمیل کنند اما همه موفق نمی
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هایشان  اییان، هندوها و غیره نیز حتی بیش از غربیان نسبت باورها و ارزشمسلمانان، بود

ها به وضوح مشاهده کرد؛ برای  توان در برخی نمونه تعصب و گرایش دارند. این مطلب را می

ها خود را به عنوان مسلمان، برتر و  نمونه در ماجرای استقالل پاکستان از هندوستان، پاکستانی

دانستند و همین مطلب یکی از دالیل آنان برای جدایی از  ها( می )نجستر از سیک ها  پاک

هندوستان و کسب استقالل بود. نام کشور خود را نیز بر اساس همین مطلب انتخاب کردند و 

ها(، را برای سرزمین خویش برگزیدند. یا  های پاک )پاک های انسان اسم پاکستان، یعنی سرزمین

میالدی بوداییان ژاپنی نسبت به  1600کشتارهایی که در حدود توان به  در نمونه دیگر می

های مسیحی مرتکب شدند، اشاره کرد؛ طی این دوره بسیاری از مسیحیان ژاپنی توسط  ژاپنی

توان ردپای این تعصب و جدیت در باورها و عقاید مذهبی،  شدند. پس می بوداییان سوزانده می

یر جوامع هم دید اما آنها نتوانستند بر غرب تفوق یابند نژادی و حتی ایدئولوژیک را در میان سا

توان گفت اتکا به این تعصبات و اشتراکات فرهنگی و  بلکه خود، مستعمره شدند. پس نمی

 اعتقادی زمینه برتری غرب بر شرق بوده است.

رسد باید پاسخ پرسش چرایی تفوق غربیان بر سایر جوامع را در پیروی و دنباله  به نظر می

وی آنها از الگوها و باورهای توسعه محور )مانند سخت کوشی، باور به دانش برای پیشرفت، ر

توجه به خالقیت، ارج نهادن به صاحبان اندیشه، توجه به هماهنگی میان عناصر مختلف جامعه، 

تالش برای جلب رضایت مردمانشان و مواردی از این دست( در مقابل عدم اعتقاد به این 

در مشرق زمین )و سایر نقاط جهان به استثنای غرب( جستجو کرد. یعنی در فساد الگوهای رشد 

گرایی، عدم راز  کنشگران قدرتمند، عدم نفوذ نامینالیسم در علم و در نتیجه عدم رشد تجربه

نیافتن لیبرالیسم، عدم رشد حق مداری و باور  توجهی به عقل و عقالنیت، رونق زدایی از دین، کم

نسان در برابر مکلف بودنش، استقرارنیافتن اومانیسم و از همه مهمتر رواج تفکر بودن ا به محق

 نیافته. های جوامع توسعه در شناسایی و تحلیل مسائل و چالش« فرافکنانه»

توان مورد پرسش و نقادی قرار داد این  . یکی دیگر از مواضع نظری ادوارد سعید که می4

شود. اما  آشکار میان مغرب زمین و مشرق زمین قائل می نظرگاه است که نوعی مرزبندی و تمایز

توان به  ها و تحقیقات جدید، به سختی می بنا بر پژوهش»                                    به تعبیر ه نچ، یکی از منتقدین سعید، 
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ها به  واقعی بودن ماهیت مفاهیمی مانند شرق، غرب، شرقی و غربی اطمینان داشت. این پژوهش

توان به صورت عینی تعریف کرد زیرا این مرزها  ندرت میما می گویند مرزهای ژئوپلتیک را به 

: 1992       )ه نچ، « های جمعی دارند از لحاظ تاریخی وابستگی خاصی به تحول در فهم و هویت

(. همچنین بر اساس مبانی 86: 1386به نقل از فرایتگ،  22-28: 1990؛ چادوری، 205-195

های اجتماعی از جمله  سیالیت واقعیت تفکر پست مدرنیسم، که سعید بسیار وام دار آن است،

هویت و مرزهای میان جوامع از عناصر اصلی این مبانی است. هویت افراد در جهان معاصر 

توان  ای چند الیه و چند بعدی است که نمی )خواه آن را مدرن خواه پست مدرن بنامیم( به گونه

ختلفی )جنسیت، دین، قومیت، آن را ذیل یک چتر واحد قرار داد بلکه باید عناصر و اجزای م

های سیاسی و غیره( را در نظر داشت که در خلق و بازتولید آن موثرند. به ویژه  نژاد، گرایش

های منحصر به  بر افزایش تنوع مرتبط با آمیزه»که  1«پیوندی )هیبریدی( شدن فرهنگی»پدیدۀ 

« ط با جهانی شدن قرار داردفرد جهانی و امر محلی تاکید کرده و در تقابل با آن، یکدستی مرتب

( بیش از هر زمان دیگری این خلوص ماهوی میان مرزها را با چالش جدی 472: 1389)ریتزر، 

را با خود به ارمغان آورده که  2«شدن محلی جهان»کند. این هیبریدی شدن فرهنگی،  مواجه می

توان  ادگی نمی( و دیگر به س471: 1389نوعی در هم تنیدگی جهانی و محلی است )ریتزر، 

تقسیم بندی آشکاری مانند شرق و غرب را به رسمیت شناخت و پذیرفت. نمونه آشکار 

                                            های اوگاندایی  بازدیدکننده از آمستردام برای  در توریست»توان  هیبریدی شدن فرهنگی را می

هایی که  کنند و یا آرژانتینی تماشای دو زن مراکشی که در بازی بوکس تایلندی شرکت می

یقی رپ آسیایی اجرا شده توسط یک گروه اهل آمریکای جنوبی را در باشگاهی در لندن که موس

توان این  ( دید. لذا می472: 1389)ریتزر، « اند مالک آن یک فرد عربستانی است، به تماشا نشسته

خط کشی آشکار سعید نسبت به شرق و غرب و نزاع آشکار میان آنها را آشکارا زیر سؤال برد 

شناسان نیز وجود دارد؛ آنان نیز پیش از اینکه  کرد. همین دو رگه بودن در آثار شرقو نقد 

ای خاص در باب شرق باشند واجد وجوه آشکار و پنهانی از هویت دینی،  محققی در حوزه

 اند. ملی، قومی، جنسی، نژادی و غیره بوده

                                                           
1 Cultural Hybridization 

2 Glocalization 



 

 

 

 

 

 1399، شماره یک، بهار و تابستان 27شناختی دوره مطالعات جامعه   278 
 

 

باالتری دست یافت.  او معتقد است غرب به واسطۀ رویارویی با شرق، به هویت برتر و .5

شناسی با مشرق زمین یافتند، هویت  به عبارت دیگر، در اثر تقابلی که غربیان از طریق شرق

های عمدۀ این اندیشه  (. یکی از چالش22: 1386غربی خود را برجسته و نیرومند کردند )سعید، 

بیعی دانش، کند که هویت برتر غربی نتیجه و محصول ط این است که از این حقیقت غفلت می

معرفت و پیشرفت غربی است. هویت اگر ابتدا به ساکن و تنها با اتکا به ابراز هویت مطرح شود 

آفرین نخواهد  ها، باورها، رفتارها و اعمال بنیادگرایانۀ خشن، انقالبی و وحشت چیزی جز اندیشه

ر و تر در مورد جوامع اسالمی معاص بیش -یعنی هویت بدون معرفت-بود. این وضعیت 

 گرایی اسالمی مطابقت دارد نه تاریخ غرب. بنیادگرایی و افراط

در این ارتباط، عبدالکریم سروش توضیح راهگشایی دارد؛ ادیان و هر مکتب فکری مدعی 

هویت  .2معرفت  .1سه دستاورد برای انسان هستند. به عبارت دیگر دین منشاء سه چیز است: 

(. پیروان هر مکتب فکری یا اعتقادی 1393و( )سروش، سعادت )دنیوی، اخروی یا هر د .3و 

اگر تنها بکوشند تا به واسطه هویت، خود را معرفی کنند و به جهانیان بشناسانند راهی ندارند 

سازی خود با هر طریقی. اما اگر ابراز هویت از داالن  گرایی، خشونت و برجسته جز اتکا به افراط

ود و هم نیازی به خشونت ندارد. در حقیقت، غرب معرفت رخ دهد هم فراگیرتر خواهد ب

طلبی خام بلکه به واسطه دستاوردهای معرفتی کسب کرد  هویت غربی خود را نه از طریق هویت

ها( بودند که مسیر را گم کرده و  نیافته )به تعبیر سعید، شرقی اما این کشورهای توسعه

هویتشان انجام دادند و در این مسیر در  طلبی را نه از راه معرفت که از جادۀ فریاد زدن هویت

 های دینی، سیاسی و فرهنگی نیز افتادند. گرایی و خشونت دام افراط

ارزیابیبراساساعتبارکارکردی

ویژه در جهان اسالم، یکی  نیافته، به ماندگی جوامع توسعه رواج فرافکنی در باب چرایی عقب .1

روی او گشتند. این فرافکنی در  متفکرانی است که دنباله شناسی و آثار انبوه از نتایج نظریۀ شرق

نیافته، انگشت اشاره را به سمت مسشترقین بردن و چیدن  ماندگی جوامع توسعه مورد علل عقب

این سناریو که همکاری این مستشرقین و حاکمان استثمارخو! علت العلل تفوق غرب و تنزل 

طلبی بدون  رقیان به دنبال داشته است؛ هویتشرق است پیامدهای ناگوار دیگری نیز برای ش
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ترین این پیامدهاست. تکیه بیش از اندازه بر  های بنیادگرایانۀ دینی از فربه معرفت و حرکت

شدن به رویکرد                                         نیافته نیز جزو همین نتایج نامیمون  قائل گذشته و تاریخ کشورهای توسعه

 محور غرب نسبت به سایر نقاط جهان است. توطئه

شناسی برای مشرق  ان گونه که پیشتر سخن آن رفت، چالش دیگری که نظریۀ شرق. هم2

بود که در میان روشنفکران و  1«شناسی وارونه شرق»ای به نام  زمین به ارمغان آورد رواج پدیده

های غرب برای مطالعه شرق رواج  العملی نسبت به تالش متفکران مشرق زمین به مثابه عکس

ای به این خطر واقف بوده و آنجا که  خود، در انتهای کتابش تا اندازهیافت. ادوارد سعید، 

شناسی،  تر از هر چیز امیدوارم به خوانندگان نشان داده باشم که جواب شرق مهم»گوید  می

ها  (، ناظر بر همین نگرانی است. برخی از این تالش469: 1386)سعید، « شناسی نیست غرب

های افرادی مانند بابی سعید،  ه عبارتند از کارها و اندیشهشناسی وارون برای صورتبندی شرق

و  2«شناسی ضعیف شرق»صادق جالل العزم و حمید الزین. بابی سعید با طرح دو مفهوم 

کوشد فراتر از آن رود. او معتقد است  ستاید و هم می هم کار سعید را می 3«شناسی قوی شرق»

گیرد که بر اساس آن  اسی ضعیف قرار میشن شناسی ادوارد سعید در درون شرق کار شرق

شناسی  شرق»شوند. اما به نظر بابی در روایت و گفتمان                            توصیف  جوامع شرقی تحریف می

نیست بلکه مسئلۀ فربه این است که « واقعی»شناسی، تنها تحریف شرق  ، ایراد مهم شرق«قوی

 (.222: 1386شود )سعید،  شناسی می شرق چگونه مخلوق شرق

کند که چون هر نوع مطالعه ممکن است  ادق العزم این دیدگاه سعید را رد میهمچنین ص

های دیگر  توان به واکاوی فرهنگ دیگری شود پس نمی-سبب درافتادن در دوگانگی خود

های دیگر یک عالقۀ مشترک در جوامع انسانی است. به باور  پرداخت. به باور او مطالعۀ فرهنگ

فرض بنیادی  دیگری یک گرایش جهانی است زیرا پیش-های خود العزم ساختن دوگانگی

سازی خیالی ریشه دارد. به عبارت دیگر تصویر ذهنی که شخص از هر  دیگربود در یک برون

رغم  تواند فارغ از انگیزۀ فرهنگی و سیاسی باشد. به اعتقاد او علی فرهنگ دیگری دارد نمی

                                                           
1 Orientalism view upside down 

2 Weak orientalism 

3 Strong orientalism 
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شناسی نیست اما  آوردن به غرب و رویشناسی ا هشدار سعید در باب اینکه هدف از کتاب شرق

نامد )العزم،  شناسی وارونه می ای در حال انجام است. العزم آن را شرق این کار به شکل گسترده

عالوه، فردی چون حمید الزین در تقابل با  (. به25: 1377به نقل از بروجردی،  19: 1981

گیرد. او  باب اسالم را در پیش میشناسانه در  گرایانه و ضد شرق شناسی نظرگاهی ضد ذات شرق

پردازد و  شناسی وارونه به نقد فهم مستشرقین غربی از شرق اسالمی می با طراحی یک شرق

های چندگانۀ اسالمی  های مختلف و گفتمان بودن به یک اسالم، با اسالم معتقد است به جای قائل

 (.44: 1386مواجه هستیم )سعید، 

کوشند هویتی راستین و  ط بطالن بر دستاوردهای غربیان میاین متفکران شرقی با کشیدن خ

ها فراهم کنند. البته این خطر را سعید نیز در اثر خود مورد توجه  یافته از شرق برای شرقی صیقل

قرار داده و نگرانی خود از صورتبندی چنین پیامدی را پنهان نکرده است. نکتۀ دیگری که در 

گفت این است که با توجه به این واقعیت که تعداد بیشماری از توان  رابطه با این متفکران می

ها و مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی کشورهای  این افراد، چه در گذشته و چه اکنون، در دانشگاه

غربی مشغول مطالعه، تحقیق و پژوهش در باب فرهنگ، تاریخ، شرایط سیاسی و مسائل 

ر بیشتر موارد به استخدام این مراکز علمی اقتصادی این کشورها هستند و حتی د-اجتماعی

ایم که این دستاوردهای پژوهشی زمینه را برای تسلط هر چند  اند اما در عمل شاهد نبوده درآمده

 نسبی شرق بر غرب فراهم کند )همان ادعای اصلی سعید و همفکرانش(؛ چرا؟

مع شرقی از تمدن شاید بهتر است به این فرضیه نیز اندیشیده شود که علت استقبال جوا

تواند به علت  غربی چیزی جز وجود یک توطئۀ تاریخی و چندملیتی است. این استقبال می

کیفیت باالی زیست اجتماعی و جایگاه انسان در این تمدن باشد که سبب شده مردم جوامع 

شناسی  سازی عناصر و اصول این تمدن در جوامع خود باشند. شرق شرقی نیز به دنبال پیاده

شناسی مخرب را نیز به دنبال دارد. یعنی رد هر آنچه که به غرب منسوب است و  غرب»رونه، وا

گرایی فرهنگی  تواند تا حدی جذابیت نخبه رد ضمنی میراث مدرنیته. این جنبۀ ضدمدرنیستی می

سازی معرفت در جوامع در حال  هایدگر را نشان دهد. در همین ارتباط، اکنون از طریق بومی

 (.86: 1381)ترنر، « پردازند رد برخی از جوانب غرب می توسعه به
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                                                        ویژه ادوارد سعید در مورد ضدی ت با مدرنیسم زمینه را برای  های فوکو و به . اندیشه3

سازی معرفت، به وجود آورده است. بنیادگرایی اسالمی و اتخاذ  ویژه بومی سازی دانش، به بومی

و سنت اسالمی از دیگر پیامدهای اندیشۀ  رویکرد تعصب بنیادگرایانه نسبت به معرفت

                                                 ستیزی و ضدی ت با مدرنیسم است که بیش از همه مدیون  مدرنیستی، عقل شناسی، پست شرق

فوکو و، اینک، سعید است. در این ارتباط، برایان ترنر، یکی از مفسرین و منتقدین سعید، با 

عتقد است استنتاج یک سیاست شناسی سعید و نقد آن م اشاره به ردپای اندیشۀ فوکو در شرق

                                                                                   مند و غایتمند از تحلیل انتقادی فوکو کار دشواری است، چیزی که ظاهرا  سعید انجام داده  نظام

است. همچنین ترنر بر این باور است که یکی از پیامدهای نقد فوکویی از الگوی مسلط معرفت 

فاع از قرائتی طلبی احساسی و همچنین د ومرج در نظام سنتی موجب ظهور نوعی هرج

بنیادگرایانه از اسالم که حاوی مقابله با سکوالریسم و ناامیدی از نوسازی است، شده است 

 (.34: 1381)ترنر، 

عنوان دو دستاورد  به بیان دیگر، جوامع اسالمی در مخالفت با سکوالریسم و اومانیسم، به

ایانه از دین برای مقابله با مهم مدرنیته، به فکر بازگشت سنت دینی و تکیه بر خوانش بنیادگر

؛ میشرا، 2001            ؛ ا شو دلر، 2014اند )کوک،  رونق مدرنیسم و سکوالریسم در این جوامع افتاده

شناسی  نمونۀ آن در جامعه» (.2000؛ کاستلز، 1996؛ البرو، 1999؛ فریدمن، 1998؛ تیبی، 2012

ماعی معرفی کند نه کوشد ابن خلدون را پدر علوم اجت هایی است که می مربوط به تالش

های ابن خلدون هر قدر هم جالب باشد نتوانسته تحلیل  مارکس، وبر و دورکیم را. نوشته

(. در حقیقت 87: 1381)ترنر، « های متأخر شهری و صنعتی بدست دهد کارآمدی از تمدن

 شناسی زمینه را برای رشد این باور در جوامع اسالمی فرهم کرده که معرفت سنتی بهتر و شرق

 کارآمدتر از معرفت وارداتی غربی است.

ای  شناسی سعید وارد کرد، جنبه توان به نظریه شرق . یکی از نقدهای جدی کارکردی که می3

سازی معرفت و دانش در جوامع  بخش گرایش به بومی شناختی دارد. دیدگاه سعید الهام معرفت

استدالل که معرفتی که شرقی شده است. به این معنی که متفکران جوامع شرقی با این 

اند نوعی بازنمایی از جانب آنهاست و  اندیشمندان غربی در باب شرق و حتی جهان خلق کرده
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ها  کردن زمینۀ سلطۀ غربی شده به نوعی محصول یک توطئه برای فراهم                     اینکه این معرفت  خلق

اعتماد کرد. چارۀ  توان به این معرفت رسند که نمی بر مردمان مشرق زمین است، به این نتیجه می

ها خود به تولید مجدد معرفتی بپردازند که عاری از این تالش  کار در این است که شرقی

خصمانه! برای سلطۀ غرب بر شرق باشد. این موضع با یک چالش عمده مواجه است؛ بخش 

هاست پیش از این و توسط  ها و معرفت زیادی از معرفت بنیادینی که مبنای خلق سایر دانش

توان مستقل از آنها به تولید معرفت پرداخت. با این  ان غرب خلق شده است و اینک نمیجه

 توان انتظار خلق یک معرفت عاری از غرب را در سر داشت؟ شرایط چگونه می

توان به تالش حمید دباشی، استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه کلمبیا و همکار  برای نمونه می

« 1توان غیراروپایی اندیشید؟ آیا می»او در کتاب خود با عنوان  سابق ادوارد سعید، اشاره کرد.

توان خارج از پارادایم و چهارچوب فکری غرب اندیشید و  کوشد نشان دهد می ( می2015)

بیرون از آن به تولید معرفتی با رنگ و بوی غیرغربی برای مشرق زمین دست یافت. به بیان 

آفرینی را  ورزی و معرفت سازی اندیشه و لزوم بومی کوشد امکان دیگر، ایشان در اثر خود می

توان سؤال مهمی مطرح کرد؛ اگر بپذیریم برای اندیشیدن و در  تبیین کند. اما در این باب می

نتیجه تولید معرفت، پیش از هر چیز به یک مبنا و چهارچوب فلسفی نیاز داریم، با توجه به 

ر مکاتب فلسفی زیرمجموعۀ آن دو هستند عبارتند دانیم دو نحلۀ بزرگ فلسفی که سای اینکه می

ای و بر این امر نیز واقفیم که فلسفۀ تحلیلی محصول بریتانیا و  از فلسفۀ تحلیلی و فلسفۀ قاره

ای، که شکل مدرن دستاوردهای فلسفی یونان  کشورهای انگلوساکسون است و فلسفۀ قاره

                                             الیا، بنابراین با توجه به اینکه تقریبا  تمام باستان است، دستاورد کشورهای آلمان، فرانسه و ایت

توان خارج از این چهارچوب اندیشید؟ یا باید فلسفۀ  فلسفه مبنایی اروپایی دارد چگونه می

نوینی مطرح شود که تا کنون نشده و یا معتقد باشیم برای اندیشیدن و تولید معرفت به فلسفه 

 شناسی است. ترین اصول معرفت نیازی نیست که این امر مخالفت با یکی از مهم

شود تا تبیین مختصری ارائه  بودن دانش کوشش می در اینجا برای رفع نگرانی در باب بومی

شود. برای رفع نگرانی در باب ماهیت معرفت و اینکه  شود سپس نقد اندیشۀ سعید پی گرفته می

                                                           
1 Can Non-European Think? 
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حل مسائل سایر جوامع تواند برای  گرایان محصول غرب است و نمی این معرفت که به گفتۀ بومی

همانطور که پیشتر -                                                                       به کار رود، باید گفت معرفت ذاتا  دارای ماهیتی بومی است. به این معنی که 

هر معرفتی محصول تعامل سازوکارهای انگیزشی و سازوکارهای شناختی است. به  -بیان شد

انبان دانش آن جامعه عبارت دیگر، هر معرفتی چون بر اساس نیازهای یک جامعۀ ویژه و با اتکا به 

خود بومی است و هیچ معرفتی غیربومی نیست. هر معرفتی بازتاب مسائل،  شود خودبه خلق می

توان چنین نتیجه  ای است که در آن خلق شده است. لذا می ها و ذخیرۀ معرفتی جامعه نگرانی

احث شناسی و مب گرفت هیچ معرفتی غیربومی و وارداتی نیست. اگرچه ممکن است در روش

های معرفت در جوامع  های مختلف دانش و صورت هایی میان شاخه تئوریک بسیار بنیادی، شباهت

ای بنا بر مقتضیات و شرایط ویژۀ خود از این مبانی سود برده و آنها را  مختلف باشد اما هر جامعه

 دهد. آورد و در نتیجه رنگ و بویی بومی و محلی به آن می به خدمت خود در می

تواند و توانسته است از دستاوردهای جوامع غیرشرقی،  ین نیز به همین اعتبار میمشرق زم

توان انتظار داشت که هر  هایش بهره برد. آیا می هایی، برای حل مسائل و چالش با جرح و تعدیل

جامعه تمام علوم را از نو برای خود تولید کند تا در این صورت بپذیریم که مجاز هستیم از این 

های پیش رو بهره بریم؟ آیا جوامعی مانند کشورهای اسکاندیناوی که  ای پاسخ به پرسشعلوم بر

، خود را از دستاوردهای علوم انسانی و 1اند های انسانی و اجتماعی توسعه یافته در عرصه

اند و با این استدالل که  اجتماعی کشورهایی نظیر انگلستان، فرانسه، آلمان و آمریکا محروم کرده

اند؟ البته  ها محصول ما نیست و از کشورهای دیگر آمده است، آنها را به کار نگرفته رفتاین مع

اند  که چنین نیست. این جوامع با استفاده از این دستاوردهای علمی و با اتکا به آنها توانسته

های  ساختن مسائل و چالش شان را تولید کنند و برای مرتفع دانش الزم برای مدیریت جامعه

 رویشان از آنها بهرۀ کافی و وافی ببرند.پیش 

در پایان باید این پرسش مهم مطرح شود که چرا به فضای آزاد غرب و امکان رشد و تکامل 

شود؟  ای نمی اند اشاره یافته مجال زندگی نیافته اندیشمندانی که به هر دلیل در کشورهای توسعه

                                                           
هایی مانند کیفیت آموزش، میزان شادی، کیفیت زندگی، رفاه اجتماعی و سایر  این کشورها بر اساس شاخص 1

 برتر قرار دارند. های های توسعه در رتبه شاخص
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های  رفتاری دانشگاه استنفورد طی سالهای عالی علوم  خود سعید به تأثیرگذاری مرکز پژوهش

کند  شناسی اشاره می گیری کتاب شرق و همفکری با همکاران این مرکز در شکل 1976-1975

توان  نیافته می (. همین وضعیت را با جایگاه روشنفکران در جوامع توسعه15: 1386)سعید 

دهند تا منتقدینشان از های اجازه  مقایسه کرد؛ دور از انتظار است که در این جوامع دولت

های مختلف برای انجام یک تحقیق انتقادی در مورد  ها و پژوهشکده ها، مراکز داده دانشگاه

عملکرد کالن آنها، چه به صورت تاریخی و چه غیر تاریخی، استفاده کنند. بسیار بعید است که 

شان تضمین کنند. اتفاقی این جوامع تا این اندازه آزادی و امنیت محققان را برای انجام تحقیقات

افتد و  های مختلف می یافته برای پژوهشگران عرصه که تا اندازۀ زیادی در کشورهای توسعه

شود. در کل، باید برای  گیری فراهم می زمینۀ الزم برای انجام این قبیل تحقیقات به نحو چشم

تری بود و به  گرفتن غرب از سایر نقاط جهان به دنبال علل و دالیل واقعی تحلیل پیشی

ماندگی سایر کشورها بیشتر توجه  های عقب جانبۀ غرب و زمینه های توسعۀ متوازن و همه ریشه

 های توطئه دوری جست. کرد و از فرافکنی و توسل به تئوری

گیریبحثونتیجه

ماندگی  اگر بخواهیم اندیشۀ ادوارد سعید در باب مناسبات غرب/شرق و علت العلل عقب

ها  توان گفت نحوۀ بازنمایی و شناخت شرقی ها را خالصه کنیم، می قیاس با غربیها در  شرقی

شناسان، گردشگران و مستشرقین غربی و همدستی آنها با  توسط متفکران، نویسندگان، باستان

ماندگی شرق  حاکمان و نیروهای نظامی غربی عامل سلطۀ غرب بر شرق و به دنبال آن، عقب

ای  عنوان اندیشه ای به ن و همدالن فراوانی در تمام دنیا یافته و تا اندازهاست. این اندیشه همراها

دهد. رویکرد نظری  مستحکم مورد پذیرش است که کمتر کسی اجازۀ عدول از آن را به خود می

گانۀ اعتبار درونی، اعتبار بیرونی و اعتبار کارکردی ارزیابی شد. به  سعید بر اساس معیارهای سه

عنوان  مدرنیسم )به بندی این نظریه به مفروضات پست شناختی و میزان پای عرفتترتیب ماهیت م

مبنای پارادایمی آن(، میزان انطباق این نظریه با جهان واقعی و در نهایت، کارکردها و 

 ای مورد واکاوی قرار گرفت. دستاوردهای چنین اندیشه
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بات غرب/شرق را نه به این باور کارکردهای مختلفی نیز داشته است؛ از یک سو مناس

ریزی  ای به تصویر کشد که بر طبق آن، از پیش برنامه صورت یک تعامل بلکه به صورت سلطه

شده و از قبل مشخص بوده که غرب باید مسلط و شرق تحت سلطه باشد. اما به این واقعیت 

فع خود هستند الملل دو طرف به دنبال تأمین منا کند که در هر تعاملی در عرصه بین التفاتی نمی

و هر کدام از طرفین که قادر باشند بهتر از ابزارهایشان در این جهت استفاده کنند، توفیق 

ها و توسعۀ  ماندگی شرقی کنند. از سوی دیگر، با فرافکنی کوشیده علل عقب بیشتری کسب می

ف )مانند های مختل سیاسی از جنبه-ها را نه در تمایزات آشکاری که این دو قلمرو فرهنگی غربی

مداری و راز زدایی( دارند، تحلیل کند، بلکه این سلطه را  محوری، انسان نظام عقالنی، دانش

 داند. عامل اصلی این تمایز می

همین تلقی و تصور سبب شده کشورها و جوامع شرقی به جای بازاندیشی و بازنگری در 

ی دارند به دنبال مقابله و نزاع هایی که از نظر فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علم کاستی

ها باشند. حتی کار به جایی رسیده که برخی از این جوامع )مانند ایران( به مبانی  با غرب و غربی

اعتماد شوند و با رد دستاوردهای علمی و الصاق آنها به غرب، به دنبال علم بومی  علم نیز بی

لم و دانش محصول معماری تمامی بشریت باشند. یعنی به جای التفات به این واقعیت که بنای ع

                                                                                         است و هر عال م، دانشمند و متفکری کوشیده آجری به این بنا بیفزاید، بر این اعتقادند که باید 

اند و ما نیز باید  دانش را از نو خلق کرد چون غربیان آن را برای اهداف و نیازهای خود ساخته

های میراث علمی  ظیمی از تمدن غربی بر پایهعلوم خود را داشته باشیم. غافل از اینکه بخش ع

جوامع مسلمان، اندیشمندان شرق دور و یونان باستان بنا شده است و آنها نیز سهمی در این 

 معماری دانش دارند.

ای این واقعیت تصریح شود که تاریخ  به طور خالصه، در این نوشتار کوشش شد تا اندازه

ناپذیر  بینی ای بلکه مبتنی بر اتفاقات و رویدادهای پیش ریزی و غایت ویژه نه بر اساس برنامه

نامند، در جای  شود. همچنین، اگر امروز بخشی از جهان، که برخی آن را غرب می ساخته می

اند، ریشۀ آن را نه در توطئه یا استثمار دیگران )شرقیان( بلکه در مختصات مسیر  رفیعی نشسته

اند و اینک محصوالت آن را  و خطا به صحت آن دست یافتهای بدانیم که آنها با آزمون  و شیوه
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تر آن است، اگر در چنان جایگاه رفیعی                                                چینند. اما گوشۀ دیگر دنیا، که اتفاقا  بخش وسیع برمی

ها را در خود بکاود نه در سلطۀ همسایۀ غربی. در پایان، راه رهایی  نیست باید ریشه

کردن آن و  گفت، در عداوت با غرب، متهم هایی که ادوارد سعید از آنها سخن می شرقی

های غربی نیست، بلکه در کوشیدن، رونق عقالنیت و انسان  کوشیدن برای آشکارساختن توطئه

نگاهی داشتن به تجربیات همسایۀ غربی و مسیری که او در  را بر صدر نشاندن است و نیم

 پیش گرفته است.
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