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  شناسي ادواردسعيد و جايگاه اسالم در مقابل غرب شرق
 

  2 ـ زهرا صادقي1نوذر شفيعي
  

  2/8/88: تاريخ دريافت
  11/10/88: تاريخ تصويب

  چكيده
و اروپاي مسيحي كوشيد هويتي مشخص براي خويش  كه غرب زمانياز همان 

 ضرورت يافت و غرب تالش كرد خود »ديگري« ة تعريف شرق به مثاب،پردازش كند
به بيان ديگر، شرق آن . را در ساختار آن روزگار در تقابل با اين ديگري تعريف كند

گيري  ه از آن فاصله بگيرد و اين فاصلدباي يابي مي ديگري بود كه غرب براي هويت
كرد تا  غرب مدرن بايد اين ديگري را تعريف مي .مستلزم شناخت اين ديگري بود

شناسي شكل  در همين راستا شرق .را در برابر آن و در تفاوت با آن تعريف كند خود
 .باشدسازي شرق  گرفت تا آغازي به غيريت

شكل هاي معرفتي است كه در دوران جديد  شناسي يكي از مهمترين منظومه شرق 
اين . كرد  هدفي جز شناخت و دانش محض را برآورده مي،گرفت و از همان آغاز

  اي  تجربهةشرق به منزل. ها سازي براي اروپا در برابر ديگري هدف عبارت بود از هويت
  

                                                 
  اصفهانو عضو هيأت علمي دانشگاه استاديار  .1
  كارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه اصفهان. 2
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كننده و  كرده و تكميل ت هويتي مستقل كمك ميأمتفاوت به تشخيص اروپا در هي
شناسي نيز به بيان  پا بوده است و شرق تمدن، فرهنگ و هويت اروةكنند مشخص

پردازد و بدين ترتيب، گفتماني غربي  عقيدتي و فرهنگي و شناخت اين موضوع مي
  .رود  شرق به شمار ميدربارة

در اين . وان در چارچوب عام برخورد غرب و شرق بازكاوي كرد شناسي را  شرق  
ها از جمله   شرقيةها دربار شناسي گفتماني است كه غربي  شرقةبرخورد پديد

 كه در خيلي از موارد مورد انتقاد انديشمندان شرقي قرار ،اند مسلمانان مطرح كرده
  :شود كه ين سؤاالت مطرح مي ايشناس ت شرقيبا توجه به اهم .گرفته است

  شناسي چيست؟  شرقـ
  شناسد؟  غرب چگونه شرق را ميـ
   برخورد غرب با اسالم چگونه بوده است؟ـ

رقابل ي است مسلم و غي امر،دارد كه شرق از نظر فرهنگ و تمدن يمتنه و قديشيپ  
 ي و اقتصادياسي، سي كه خواستند به تحول فرهنگيزمانان يرو غرب ني از ا،انكار

 خود را ي فرهنگيدهاو بودند كه براساس آن بتوانند نميا دنبال شالوده  به،بپردازند
 شمردن ي بدو وبا خوار كردن خواستند يقات خود مي تحقباآنها .  كننديزير يپ

 كهن شرق و يده گرفتن فرهنگهاي آنها و نادي فرهنگير نمودهايفرهنگ شرق، تحق
 و يني عيدي، ديشناس عتي نسبت به مسائل جهان و طبين شبهه كه تفكر غربي ايالقا
گرا و   دارد و اصوالً گذشتهيلي شاعرانه و تخيدي دي دارد و فرهنگ شرقيتجرب
ن فرهنگ ي با حفظ ايات جوامع شرقي حةن كنند كه ادامي تلقپرست است، سنت
 علم و ة زدن، عقب ماندن و پس افتادن از قافلدرجاكم  تنگ در حيها ينيب جهان

د در صورت و ماده، در ي با،شرفت كننديخواهند پ يجه اگر مي در نت.تمدن غرب است
 .فت خود قرار دهندشري توسعه و پي كنند و آن را الگويرويظاهر و باطن از غرب پ

 يك قدرت استعماريعنوان  ه است كه غرب بين طرز تفكر و نگرش مربوط به زمانيا
 و ياسي سيها زهي كه در پس آن انگ غارت فرهنگ و تمدن شرق نمودشروع به

 ياسي سيها زهيشتر از آنكه انگيز بي برخورد غرب با اسالم ن.ك نهفته بوديدئولوژيا
م برخورد غرب با اسال. نهفته بوددر آن  و غارت ياستعمار يها زهيداشته باشد، انگ

رو  نياز ا. جاد كرده بودي كه خود غرب آن را ا ذهني و عيني استياساس تفكرات بر
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تكاملي شرق و  يها دارد فاقد ارزشو اسالم  كه غرب از شرق ين برخورد و شناختيا
  .كه در اسالم وجود دارداست اي  باورانه نگاه دين

 ،ييگرا  غرب،يدئولوژي اغرب،اسالم، ، يشناس شرقشرق،  :ي اساسيها واژه
  .خي، تارتيهو ،ييگرا يبوم

  
  روش تحقيق

شـود بـا رويكـرد        تحليلي است كـه سـعي مـي        ـ روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي     
  .دشناسي را مورد تحليل و بررسي قرار ده تطبيقي ديدگاههاي انسان

  
  ها ابزار گردآوري داده

 منابع دست اول و دست دوم شامل        ةاسنادي از طريق مطالع    اي و    ابزار كتابخانه  ها با   داده
  .كتب، نشريات تخصصي، مقاالت اينترنتي و روزنامه گردآوري شده است

  
  مقدمه

 و علمي خـود     مند  نظامهاي   ان دوران بيداري شرق، نخستين آشنايي     روشنفكربسياري از   
. شناسـان غربـي كـسب كردنـد     آثار شـرق فرهنگ و كشور خويش، از طريق     را با تاريخ  

  اثـر خـود تحـت عنـوان        نـشر  كـه بـا      اسـت د  يسـع  درشناس امروزه ادوا   ن شرق يمهمتر
است كه  ستيزي صفت غربر نخست، يجاد كرد؛ تصوي اي دو نوع تصور كليشناس شرق

 و سـر  كننـده و بـا   به كتاب نسبت داده شده؛ مفسران موافق و مخالف به طـرزي گمـراه            
گاه  اين تصور نادرست، دو بخش دارد، كه      . اند ستيز خوانده  كتاب را غرب  صداي بسيار،   

 ديادوارد سـع اولين بخش ادعايي است كه بـه       . شوند و گاه جداگانه    در كنار هم استدالل مي    
به شكل   نامي است كه به شكل مجاز يا   »شناسي شرق« ةگويد پديد  شود و مي   بت داده مي  نس

در حقيقـت   كـار گرفتـه شـده، و    بـه » غـرب «تماميت  در مقياس كوچك، به جاي      نماديك  
غـرب سراسـر     بنابراين طبق اين برداشـت،    . شناسي را بايد معرف كليت غرب دانست       شرق

 بـسياري از غيـر     هـا و   هـا، هنـدي    دشمن مردم عرب و مسلمانان، و خصم ايرانيـان، چينـي          
  .ن شده استدامنگيرشا اروپاييان ديگر است؛ يعني مردمي كه استعمار و تعصبات غربي
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غارتگر بوده، اسالم  بخش دوم استدالل به همين اندازه پردامنه است؛ اينكه غرب      
  .)58: 1378 ،سعيد( استهتك حرمت قرار داده  و اعراب را مورد تجاوز و

 يهـا  جلوه دادن شرق، اسالم و ارزش      ق بد يان از طر  ي از غرب  ياريچند كه بس   هر  
نكه كـدام اسـتدالل     ي اما قضاوت در مورد ا     رند،دات قرار دادن غرب     ي در مركز  يآنها سع 
شناسان بـا     از شرق  ياريبسبراي   است كه    يا  كامل و تجربه   ةازمند مطالع ي ن ،استدرست  
  .شده استر يپذ  كه به شرق داشتند و دارند امكانييسفرها

 و روشـن دو مفهـوم      قيـ  درك دق  ازمنـد ي روابط اسالم و غـرب در ابتـدا ن         ليتحل  
 ايـ  ي فلـسف  ة جنبـ  توانـد  ي دو مفهـوم مـ     ني از ا  كينگاه به هر    . ستا» غرب«و  » اسالم«

 يا  شهي اند قي درك دق  ي به اسالم و غرب به معنا      ينگاه فلسف . شناسانه داشته باشد    جامعه
 ايـ  يخي از هرگونـه نگـرش تـار       ي و خـال   شـود  ي مـ  دهيـ نام» غرب «اي» اسالم«است كه   

 غرب در واقع نگـاه بـه        ايبه اسالم   شناسانه     اما نگاه جامعه   است، ي اجتماع اي ييايجغراف
 ي است كـه مفهـوم فلـسف       يهيبد.  است اني مسلمانان و غرب   يعني شهي دو اند  نيحامالن ا 

 يكـ ي تفك ني چن نكهيا كما.  شود كيتفك» مسلمانان «ةشناسان   از مفهوم جامعه   ديبا» اسالم«
 و در    وجـود دارد   زيـ  ن »انيـ غرب «ةشناسان  و مفهوم جامعه  » غرب «يدر مورد مفهوم فلسف   
  .)62: 1375 ،سعيد( است در مباحث اسالم و غرب مطرح ليواقع دو سطح تحل

دهـد كـه آنچـه كـه در غـرب       ي نشان ميشناس د در نقد گفتمان شرق  يد سع رادوا  
 تفكر  ي كل يمبنا.  ندارد يشود، وجود خارج   يخ شرق دانسته م   يا تار يتحت عنوان جهان    

 يبند  قطب ين به نحو وحشتناك   يوجود ا و با   است   يلي تخ يايجغراف يشناسانه نوع  شرق
كند؛ بخش بزرگتر و متفـاوت       يم م ي تقس يرمساويشده است كه جهان را به دو بخش غ        

ن تحـت عنـوان جهـان       ي كه همچن  يگريشود و آن د    يخوانده م » نيمشرق زم «آن به نام    
 بـه   اسالم همواره متعلـق   . را دارد » غرب«ا  ي و   »نيزم مغرب«شود، نام    يز خوانده م  ين» ما«

دهـد كـه چگونـه غـرب و          ياو نـشان مـ    . )45: 1378 د،يسع( شده است  يشرق دانسته م  
ات يـ  ذهني و بر مبنا  خود  اند؛ آنها شرق را در متون      را ساخته » شرق«،  يشناسان غرب  شرق

 است كـه متناسـب بـا        ي غرب ةك ساخت ين منظر شرق    ياز ا . اند ز مشاهداتشان ساخته  ينو  
  .ساخته شده استة آنها قيل و سي استعماريها منافع قدرت
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  ي نظريمبان
  يشناس شرق .1

» Orient«ة  گرچه واژ . است» Orientalist«  انگليسي ةشناسي و خاورشناسي، ترجم    شرق
غلب به معناي جهت شرقي هر چيز       ا» East « اما است،» شرق« هردو به معناي  » East«و  
ة ل شـود و كلمـ     اسـتعما » زمـين  مـشرق «رود و گاهي ممكن اسـت بـه معنـاي            كار مي  به
»Orient «هـاي واقـع در شـرق دريـاي مديترانـه و اروپاسـت              غلب به معناي سـرزمين    ا 
 دوم اقتبـاس شـده و       ةشناسـي از كلمـ      شـرق  دليلشايد به همين    ). 20: 1376 بلعبكي،(

  .رواج يافته است» Orintalist«و » Orientalism« اصطالح
هاي غربيـاني اسـت    ژوهششناسي در تعبيري موجز عبارت از آن دسته از پ      شرق  

ويژه مسائل مرتبط با تاريخ، زبان، ادبيات، هنر، عادات          كه در خصوص ميراث شرق و به      
بنابراين خاورشناس فـردي اسـت      . )17 :1351 جبور عبدالنور، ( پذيرد و سنن آن انجام مي    

زمين كه ميراث شرق و هر آنچه را كه به نوعي به تـاريخ، زبـان، ادبيـات،                 از ديار مغرب  
  .كند هنر، عادات و سنن او تعلق دارد، بررسي مي

» شـرقيان «و  » شـرق « غربيان در تمام طول تاريخ همـواره متوجـه           ةنگاه و انديش    
 نظـر   از  بررسـي كـرده    تـوان از ايـن منظـر       شناسي را مـي     شرق و شرق   ةواژ. بوده است 

م ودر مفه . جغرافيايي كه منظور از شرق همان آسيا، خاورميانه و دنياي غيراروپايي است           
در . گيـرد  بيشتر يك شرق مسلمان در برابر يـك غـرب مـسيحي قـرار مـي           ايدئولوژيك

مفهوم سياسي در واقع اشاره بـه خطـري اسـت كـه دنيـاي مـسيحيت غـرب و جهـان                      
اي اسـت     آن رشته  دانشگاهيشناسي در مفهوم     معني شرق . كند داري را تهديد مي    سرمايه

 شـرق   در مـورد  شناسي   شرق. آموزاند نويسد و مي   كند، مي  گو مي و   شرق گفت  ةكه دربار 
تـر منظـور     در مفهومي وسـيع   . دهد كند و مسائل آن را مورد بررسي قرار مي         قضاوت مي 

كنـد و بـه تهيـه و          جدا مـي   شرق را از غرب    طور بنيادي  اي است كه به    سبك تفكر ويژه  
واقـع  در  . كنـد  اي از توجهات حـساب شـده در مـورد شـرق اقـدام مـي                تدوين زنجيره 

» شـرق « و نيـت خاصـي كـه بـه درك و شـناخت          شناسـي عبـارت اسـت از اراده        شرق
  .)2: 1384 اسماعيلي،( گردد برمي
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بـه  . شناسي از نگاه عيني و تاريخي، بيان نوعي تسلط غرب بر شرق اسـت              شرق  
دهـد تـا بـه شـرقي كـه خـود سـاخته و                قول ادوارد سعيد سيري كه به غرب اجازه مي        

شناسـي از قـرن      ادوارد سعيد توجه خاصي بـه سـير شـرق          .ت كند  است حكوم   پرداخته
  :گيرد هجده به بعد دارد و براي آن چهار جريان فكري در نظر مي

  گسترش اروپا و نفوذ آن در شرق .1
  )اطالعات شرق و دنياي اسالم در رابطه با غرب(  تاريخية مقايس.2
و » هـردر « ا افـرادي چـون    عالقه، گرايش و نگرش رومانتيكي به شرق كه بـراي آنهـ            .3
  .آورد را مثال مي» موزارت«
 ...انـسان آمريكـايي، انـسان آسـيايي، انـسان اروپـايي و            : بندي گروههاي انساني    طبقه .4
  .)38: 1378 ،سعيد(

هاي علمي غربيان براي شناسايي و       اي از تالش   شناسي مجموعه  در مجموع شرق    
ها، زبـان، ادبيـات،      عادن، تاريخ، قوميت  شناساندن كشورها و شرايط جغرافيايي، منابع، م      

شـناختي،   هـا، ويژگيهـاي روان   عادات، فرهنگ، باورها، اديان، تمدن ها، هنر، آداب، سنت
زمـين از    پذير مردم كشورهاي مشرق    هاي روحي، ابعاد خطرناك و نقاط آسيب       حساسيت

سالمي در  هاي ديگر ا   خاور دور تا خاور نزديك و شرق درياي مديترانه و حتي سرزمين           
هاي مادي و معنوي آنان براي       آفريقاي شمالي و ديگر نقاط جهان با هدف كشف ثروت         

  .)50: 1385 زماني،(است  تأمين منافع غربيان
  
   تعريف شرق از ديدگاه ادوارد سعيد.2

تبـار،    علوم انساني كـه مستـشرق فلـسطيني        ةاي است در حوز    شناسي نظريه   شرق ةنظري
 ادبيـات تطبيقـي، نقـد ادبـي و          ةاين دانشور كه در حوز    . استده  كرسعيد مطرح    ادوارد

به اين نتيجه رسيده كـه شـرق در متـون غـرب،      اي دارد، مطالعات گستردهمتون، تحليل  
طور واقعـي    دستخوش يك دگرديسي شده است، زيرا تاريخ و فرهنگ شرق اسالمي، به           

هاي مفهـومي    يي، داللت خواهد در اين بازنما    او مي . در متون غربي بازنمايي نشده است     
وي پـس از واكـاوي و       . ثر در شناخت شرق را باز شناسد      ؤو فرازباني عوامل غيرمتني م    
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 پـس از آن     ةوران، اصحاب استعمار و عوامل پشت پرد      تيابد كه امپرا   تحليل متون، در مي   
در جهت مقاصد خود، چگونه اقدام به شناسايي و معرفي شـرق نمودنـد؛ يعنـي شـرق                  

او اگرچه هر نوع شـناخت      . ي است كه غرب براي خود ساخته است       ينيا غرب، د  ةساخت
 اما بر ايـن     ،سازد دوستي را متمايز مي    داند و شرق   شناسانه را از نوع استعماري نمي      شرق

هـا و    ها و مقاصدي همسو با اهداف قـدرت        باور است كه در وراي اين شناخت، انگيزه       
دانـد    قدرت را در شناخت شرق دخيل مي       او در اين پيوند عامل    . نظام سلطه نهفته است   

  .شود كه به ميانجي زبان در متون بازنمايي مي
پردازد كه در ذهنيـت      ها، باورها و عقايد مي     مفروضهاز   اي  مجموعهبنابراين او به      

تـدريج   گيرد كـه بـه     يند آنها نگرشي شكل مي    ااز بر . غرب پديد آمده و تثبيت شده است      
است كه  اي    چند شاخه  ةن يك رشت  ينو شناسي   شرق. دشسي  شنا اي براي شرق   زمينه پيش

پردازد  مي... هاي مختلف زباني، فرهنگي، تاريخي و اجتماعي و         شرق در حوزه   ةبه مطالع 
روي   شرق اسالمي را دچار كژانديشي و كژراهـه ةآورد و چهر و متون زيادي را پديد مي   

 كـشد  هاي شرق مـي  واقعيتشناسي نوعي حجاب بر  بر همين اساس، زبان شرق   . كند مي
ها و مفاهيم زباني را كه از اقليم ديگر برخاسته، بر زبان و فرهنگ شرق سـيطره                   نشانه و

 واژه تا جمله و فراتـر از آن يعنـي بافـت             ه،شناسان بينيم زبان شرق   سان مي  بدين. دهد مي
  .)2: 1386 ،ايزدي(كند  يا سياسي آلوده ميهاي ايدئولوژيك  ـ تاريخي را با داللت فرهنگي
گر برتري، فرادستي و اقتـدار غـرب       تداعي همههاي زباني كه     در اين راستا تقابل     

رد آنهـا را در      پـردازد،  هـا مـي    ادوارد سعيد به اين تقابل    . گردد است، در زبان نمودار مي    
هاي زيـادي را از ايـن        ، تقابل  هاي زباني  ها و بررسي   گيرد و تحليل   متون كالسيك پي مي   

رو او متوجـه     كنـد، از ايـن     ـ شرق را پررنـگ مـي       بد كه در نهايت تقابل غرب     يا سنخ مي 
. كنـد   ترازو همواره به سود غرب و در جهـت اهـداف آن سـنگيني مـي                ةشود كه كف   مي

كنـد كـه بايـد آن را كـشف كـرد و از               عنوان هويتي فروتر جلـوه مـي       سان شرق به   بدين
 تقابـل  ةدر زيرمجموعـ . ، بهره جـست   هاي آن مادامي كه سودمند باشد      ها و قابليت   جلوه

 مانند تمدن در برابر تـوحش،       ،رسد هاي ديگري مي   غرب و شرق، ادوارد سعيد به تقابل      
گريـزي، اعتمادپـذيري در برابـر         در برابر قانون   گرايي  عقالني در برابر غيرعقالني، قانون    

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   المللي  تحقيقات سياسي و بينعلمي ـ پژوهشيفصلنامة   /   132
 

 

و آرامش در برابر    عدالتي، دموكراسي در برابر استبداد       اعتمادناپذيري، عدالت در برابر بي    
  ! شرق باز نموده استةها در متون، همگي چهر جزء دوم اين تقابل! آري . ترور

ها حاكي از اين است كـه دوانگـاري شـرق و غـرب چگونـه در                  گونه اطالق  اين  
 دو انگارانه به شرق نگريسته شـده        ةذهنيت غرب تثبيت شده و چرا اغلب از همان زاوي         

كند و بـا     هاي جهاني پس از انقالب اسالمي رجوع مي        انهادوارد سعيد حتي به رس    . است
ها هنوز وجود دارد و شرق همچنان  ها و تقابل بيند كه اين دوانگاري    يك تحليل متني مي   

. گيـرد  هاي ذهني از پيش تعيين شده، مورد قضاوت غرب قرار مي           واره بنا به همان قالب   
 و قـاموس غـرب تثبيـت شـده     متـون  داند كه در او اين نگاه را هنوز ملهم از گذشته مي  

  .است
شناسـي ادوارد     شـرق  ة منبعث از نظري   ةحال در مطلب زير به تعريف هشت مقول         

  :پردازيم سعيد مي
متضمن اين باور اسـت كـه شـرقيان طبعـاً صـادق نيـستند و                : اعتمادي شرق   اصل بي  .1

  .توان به آنان اعتماد كرد نمي
، زيـرا   دانـد  يـك تهديـد مـي     را   اسالم    كه تشناسي اسالم اس    شرق ة اصل ديگر، نظري   .2

  . ايدئولوژي اسالمي هستندةگرايان هوادار و دلبست اسالم
  .انسانيت در شرق با انسانيت در غرب متفاوت است:  فرودستي و تحقيرپذيري شرق.3
در » مانـده  عقـب «انگيزد كه شرق     اين مفهوم اين استدالل را برمي     : ماندگي  اصل عقب  .4

  .گيرد قرار مي» پيشرفته « مقابل غربةنقط
  .اين اصل بر سرشت عرفاني و غيرعقالني شرق تأكيد دارد: منطقي  اصل نامعقولي و بي.5
براساس اين اصل شرق از لحاظ سرشت و ماهيت همواره مطيع           : پذيري  اصل تابعيت  .6

  .و فرمانبردار است
 فلسطين و ةر دادن منازعاين اصل با مبنا قرا: در برابر يهود) يا مسلمانان( اصل اعراب .7

  .يابد اسرائيل مفهوم پيدا كرده و تسري مي
هاي معمول غربي، موجوداتي نامعقول و      معيارشرقيان فرداً فرد از حيث      :  اصل غرابت  .8

  .)13: 1386 ايزدي،( آيند در نتيجه اغيار به شمار مي
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  يشناس تاريخ پيدايش شرق
 ةولي شناخت شرق و انديـش      ،استور  اي نسبتاً جديد و نوظه     شناسي پديده  گرچه شرق 

هـا و   تـوان در نخـستين كتيبـه     كه ردپاي آن را مي،رسد هاي دور مي  آن به گذشته دربارة
شناسي  هاي ميانه، شرق   بعد از آن نيز در سده     . جو نمود و  هاي تاريخي جست   نوشته سنگ
 يهـا، متـون جغرافيـايي و حتـ         كه ايـن مطلـب در آثـاري چـون رويدادنامـه           است  بوده  

  .استآشكار جهانگردان ي ها سفرنامه
هـاى شـرقى و جنـوب     دانند كه بخش    برخى آغاز فعاليت اين پديده را زمانى مي         

 شد و خالفت اروپايى مسلمانان در سرزمين پهنـاور          فتح مسلمانان   دستشرقى اروپا به    
شكل گرفت و بدين ترتيب اولين بـستر مناسـب بـراى آشـنايى جـدى غـرب              » اندلس«

شناسـى   براسـاس ايـن گـزارش، پيـشتاز شـرق         . سالم و مسلمانان فراهم آمد    مسيحى با ا  
 1106روحانى يهودى اسپانيايى كه در سال       » پطروس آلفوسى «شخصى است موسوم به     

او نخستين مترجم و ناقل داستانهاى شرق به زبان التـين و            . به مسيحيت گرويد  ميالدي  
از شكـست غـرب در جنگهـاى        بعـد   . تالشگر در راه نشر علوم اسـالمى در اروپاسـت         

صليبى، پژوهش در عقايد، فرهنگ، آداب، رسوم، تمـدن تـاريخ اسـالم و مـسلمانان از                 
يان هويت يافت و افرادى از طبقات اجتماعى مختلـف در لبـاس بازرگـان،               يسوى اروپا 

جهانگرد، درويش، سفير و ايلچى دورترين نقاط سرزمين بزرگ اسالم را در نورديدنـد              
اطالعات گرد آوردند كه مجمـوع آنهـا تـاكنون بـالغ بـر              » همه كس «و  » همه چيز «و از   

  .هزاران كتاب، سفرنامه، يادداشت، تحقيق و خاطره است
شناسـى   شناسـى و اسـالم     ريز شـرق   را اولين برنامه  » س كلونى وپطر« برخى ديگر   
 ته است قرآن به زبان التين زير نظر او انجام گرفةگفته شده است اولين ترجم. اند دانسته

  .)85 :1375 ،يبدو(
 تجـاري  ةاولين رابطه در تاريخ بين شرق و غـرب در پـي رابطـ   گر  ي د يتيدر روا   

 قبل از مـيالد  كشاكش قدرت در قرن ششم  . وجود آمد  ها به  ان آن دو در دوران كنعاني     يم
نمودنـد تـا رقيـب    » شـناخت شـرق  «بين حكومت ايران و يونانيان از آن دوره اقدام بـه     

ن ارتبـاط در قـرن      يدومـ . اخته و راههاي مقابله و دفاع و تهاجم را بيابنـد          خودش را شن  
 آمد كه اسكندر مقدوني پادشاه يونان و كشورگشاي جوان          د به وجو  قبل از ميالد   چهارم

  .)83 :1385 زماني،( هاي مشرق زمين حمله كرده بود  سرزمينةايران و كلي  غربي به
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مين رشد واقعي و سپس كالسيك خـود        ز شناسي در مغرب   اما از چه زماني شرق      
محققـان  هاي پـانزدهم و شـانزدهم مـيالدي          توان گفت تقريباً از سده     را شروع كرد؟ مي   

انجـام  ا براي آگاهي بيشتر نسبت بـه شـرق          رهايي   كوشش ايتاليايي، انگليسي و پرتغالي   
 كـه جـواني بـاهوش و زيـرك بـود            )1682-1606( هربرتتوماس  عنوان مثال     به دادند؛

وسط سفير انگليس از هند به سواحل جنوبي ايران وارد شـد و تحقيقـات خـود را در                   ت
هـاي هفـدهم و هجـدهم خاورشناسـي در اروپـا          در سده . شناسي شروع كرد   مورد ايران 

از اواخـر   .  چاپ شـد   گلستان سعدي گسترش يافت تا جايي كه براي اولين بار در اروپا           
شناسـي    شـرق  ةاي در زمينـ    ه مراكز عمده   هفدهم ميالدي شهرهاي لندن و پاريس ب       ةسد

بار بـه قـرن هجـدهم مـيالدي بـاز            در اروپا براي اولين    1شناسي  شرق ةمطالع. بدل شدند 
 1799 در فرانسه در سـال     ،1779 بار در انگلستان در سال     زماني كه براي اولين   . گردد مي

. )18: 1386ايـزدي،    (ظهور نمود  1838 و سرانجام در فرهنگ آكادميك فرانسه در سال       
تعريف كـرد كـه     ) اروپايي( »غربيـ   جنبش علمي «شناسي را    توان شرق  بر اين اساس مي   

سياســت، اقتــصاد، تــاريخ، جغرافيــا، (ون شــرق ؤهــدف آن بررســي تمــام امــور و شــ
 است تا به هـدف اسـتعماري و اسـتيال بـر كـشورهاي جهـان شـرق                 ...) اينتربيولوژي و 

ه و اساس توجه و گرايش غرب بـه تحقيـق و            خدمت كند و اين اصطالح پاي     ) اسالمي(
تفحص در شرق است، چرا كه ظهور اين اصطالح با شروع جنبش استعماري غرب در                

 اسـتعمار   ةدر قرن هجدهم همزمان بود و بيشتر در ساي        ) آسيا و آفريقا  ( كشورهاي شرق 
  . ن رشد نمود و پشتيباني آن و براي خدمت به آو با حمايت

  
  يشناس هاي شرق انگيزه

. هـايي بـوده اسـت      هايي كه انجام گرفته داراي انگيزه      شناسي در كاوش   طور كلي شرق   به
توان آنها را بـه   ها از نظر شدت و ضعف با يكديگر تفاوت دارند و در كل مي             اين انگيزه 

  :سه دسته تقسيم كرد

                                                 
1. Orientalist 
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ن شناسا شرق: ه است شدشناسي انجام    هاي شرق  هايي كه با انگيزه    ها و بررسي    پژوهش .1
شناسـي از    هـاي متفـاوت شـرق      هاي متنوع بـه مكتـب      هاي مختلف و با گرايش     در دوره 
نگريستند و هر گـروه از آنـان موضـوعات           ها و ديدگاههاي گوناگوني به شرق مي       زاويه

شناسـي، بررسـي     ترين نـوع شـرق     بسيط. دادند خاصي از شرق را مورد پژوهش قرار مي       
، هـا   كوههاي مهـم، رودخانـه     كشور شرقي، رشته  ها، شهرها و روستاهاي هر       تعداد آبادي 

 آن  ةهاي معروف، نوع كشاورزي، صنعت، معادن، ذخاير و تاريخ گذشـت           درياها، درياچه 
  .)48 :1385زماني، (هاست  سرزمين
شناسي عالوه بر اينكه حجم قابـل تـوجهي از فعاليـت مراكـز       اين بخش از شرق     
شناسي متكفل   شناسي و زبان   هاي شرق  كدهها و دانش    و رشته  دهد  ميشناسي را تشكيل     شرق

  .شناس در كشورهاي شرقي است  گريزناپذيري براي تربيت شرقةآن هستند، مقدم
شـرقيان و سـپس     » زبان و هنـر   «شناسي را     معرفي شرق  ة محدود ة عمد آكسفورد  

  :كند شناس را چنين معرفي مي داند و شرق يديگر ويژگيهاي كشورهاي شرقي م
"The Person who Studies the Language 'arts' act of Oriental Countries" 

(Oxford, 1999: 818). 

  .»ي شرقي كشورهايهايژگيگر وي زبان و هنر و دعةمطال«
شناسي را زبان     شرق ةها، محدود   آمريكايي نيز در يكي از تعريف      المعارف نيوجرسي  ةداير

  "Oriental Languages, Literature"  :شمارد و ادبيات شرقيان مي
(Webster's…: 1015).  

هايي كه در پس آنها اغراض و اهداف استعماري و كسب منافع تجاري نهفته  پژوهش .2
 را بـر آن  انشناسـ  هاي استعماري در كشورهاي عربي و اسـالمي شـرق   گاه انگيزه : است
داشت كه زبان شرق را فرا گيرند و در يكي از فنون مربوط به شرق تخصص حاصل             مي
شناس احساسي خاص نسبت   شد كه در نزد شرق     وجود همين انگيزه گاه سبب مي     . كنند

اي نبود كه بر سرشـت اسـتعمارگري      گونه به مسائل شرق ايجاد شود، اما اين احساس به        
مـثالً در ايـن     . شـد   استعمار مـي   ةآنان غالب آيد، بلكه تابع طرحهاي از پيش ترسيم شد         

نان را در اعتقـادات خـود دچـار ترديـد و            شناس آن بود كـه مـسلما       راستا كوشش شرق  
 را مـورد انتقـاد و   آنهـا هـاي آنـان را سـبك بـشمارد و پيـشوايان       دودلي كند و يا آرمان 
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هاي  گاه انگيزه . )22: 1372الصغير، علي( نكوهش قرار دهد و از اهميت ميراث آنان بكاهد        
پيونـد  هاي استعماري آن را موجـب شـده بـود بـا اهـداف علمـي                  اقتصادي كه كوشش  

شناس مأمور شغلي و علمي بود كـه نخبگـان و متخصـصان               بدين اعتبار كه شرق    ،خورد مي
 قـرون وسـطي و      بنابراين استادان و مترجمان زبانهاي شرقي در      «. شدند دار آن مي   بايد عهده 

بنيان نهادن نهـضت اروپـا بـر ميـراث          دليل   به... شناسان اوليه و علماي فن جدل و       شرق
 .)56 :1964 ،العقيقي نجيب(» ي بسيار بزرگي دست يافتندها عربي به پاداش

هاي علمي و تبليغات مذهبي و يا صدور         به انگيزه  هايي كه صرفاً   تحقيقات و پژوهش   .3
در آغاز شايد فقط اطالعـات جغرافيـايي و تـاريخي و زبـان              : فرهنگ انجام گرفته است   

ن فرهنگـي اعـم از اديـان،        وؤ شـ  ةاقوام شرقي مورد نظر قرار گرفته، اما به تـدريج همـ           
هـا،   هـا، تمـدن    هـا، قوميـت    هـا، مراسـم، هنـر، ادبيـات، گـرايش          مذاهب، باورها، سـنت   

 بـه كـسي     دليـل به همين   . زمين را فرا گرفته است     هاي مشرق  ها و آداب ملت    حساسيت
 اي از اين اطالعات يا بخشي از آنها را داشـته باشـد             گويند كه مجموعه   مي» شناس شرق«
  .)48 :1385 زماني،(

شناسي مطرح كـرده     ادوارد سعيد سه تعريف را در واقع از سه ديدگاه براي شرق             
  :است
  و شناسـي  شناسـي، تـاريخ    شناسـي، جامعـه    انـسان :  شـامل  دانـشگاهي  نوعي تبيين    )الف
  .شناسي شرقيان زبان
 نوعي سبك فكري بر مبناي تمايز بودشناختي و اختالف بنيادين شـرق و غـرب در         )ب

  . آنهااترها و آداب و رسوم و مقر نوع حماسه
  .)16 :1378 ،سعيد(  غرب بر شرقة يك نهاد تثبيت شده و سبك غربي براي ايجاد سلط)ج

گـر  يعبـارت د    بـه  ، اسـت  يشناسـ  ، اسـالم  يشناس  مهم شرق  يها  از مجموعه  يكي  
شـناس را    ي است كه شرق   يها شناسي و از انگيزه    شناسي بخشي از دانش عام شرق      اسالم

 امروز علماي دينـي و دانـشمندان مـصلح اسـالمي و             ةدغدغ. سازد به شرق مي  معطوف  
 شناسي خاص، يعنـي    مدافعان دلسوز فرهنگ اسالم دقيقاً شناخت و نقد همين نوع شرق          

هـاي دينـي و      كه در حـوزه   » شناسي شرق«است و مقصودشان از     » شناسي غربيان  اسالم«
شناسـي خـاص     اً فقط همين نـوع شـرق      پردازند، دقيق  دانشگاههاي اسالمي به نقد آن مي     
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اي كه اين واژه اصطالح خاصي در مجامع         گونه ؛ به استشناسي غربيان     اسالم ةيعني شيو 
  .)7 :1380عبدالمنعم،( علمي اسالمي شده است

  
  شناسي هاي شرق نظريات مختلف در مورد انگيزه

. د است شناسي محصول پاسخگويي غرب به نيازهاي حياتي و اجتماعي دوران خو           شرق
 و غـم خـود را مـصروف         اي كه امپرياليسم زاييده شده است، تمام هم        ها، از دوره   غربي

در چنين وضعيتي علم و دانش پاسخگوي نيازهاي حيـاتي          . طلبانه نمودند  اهداف توسعه 
فعاليتهـاي تبليغـي و   . گيـري امپرياليـستي و در پيونـد بـا آن بـود        و اقتصادي و يا جهت    
  .سازي مناسب در جهت اين مقصود بودتبشيري نيز براي بستر

  :هاي متعددي صورت گرفته است شناسي داوري در باب شرق
 فرهنگ، زبان، تـاريخ، آداب و       ة برخي آن را صرفاً تمهيدي استعماري دانسته و مطالع         .1

 مطالعات كارشناسان نظامي و     ةسنن شرقيان از سوي دانشمندان غرب را روي ديگر سك         
شناسـي تربيـت و پـرورش         با اين وصف تأسيس مؤسسات شـرق       .دانند اقتصادي آن مي  

 سـت دهـي بـه آنها   نيروهاي كارآمد مؤسسات اداري، فرهنگي و اقتصادي غربي و جهت      
  .)9: 1380 عبدالمنعم،(
گردد، حس كنجكاوي   خود غربيان را شامل مي طور عمده   بهبرخي ديگر كه     در مقابل  .2

اي از  ها را عامل تأسيس چنـين شـاخه   غربيپروري  و عشق و عالقه به فراگيري و دانش  
  .دانند علم مي

ــرق .3 ــز ش ــاني ني ــه   داوري اردك ــي را ب ــصميمات و    شناس ــل ت ــستقيم حاص ــور م ط
شناسـان را    به همين صورت شـرق    . داند هاي مؤسسات استعماري غرب نمي     ريزي برنامه

بـه اروپـا     كـه    دانـد   ميكند و آن را نوعي تصور جمعي          اروپا ارزيابي مي   ةدر حكم عقيد  
داوري ( جويي غـرب اسـت     هاي استيال و سلطه     و در عين حال از جلوه      بخشد  ميهويت  
  .)101 :1379 اردكاني،

 ة، پديـد  فرهنگ و سياست در عصر تجدد      دكتر ذاكر اصفهاني در اثر خود تحت عنوان          .4
وي معتقد است   . داند يابي غرب در متن تاريخ شرق مي       شناسي را منبعث از هويت     شرق
دنبـال تـاريخي     بنابراين غرب به  . است خود   ة ابژ ةرب در متن تاريخ به دنبال مطالع      كه غ 
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در حـال حاضـر ايـن       . سر آمده و متعلق به دنياي قبل بوده است         رود كه دنياي آن به     مي
خـود بـه     هويت   ة ولي براي ارائ   ،تاريخ و فرهنگ غرب است كه در صحنه حضور دارد         

رو بـا تكيـه بـر گفتمـان      از ايـن . د را خوب جلوه دهنـد مبنايي نياز دارند تا براساس آن خو      
شناسي هويت و تعريفي تحميلي براي شـرق و هويـت و تعريفـي بـراي خـود ارائـه                     شرق

 و اسـت نمودند كه براساس آن شرق، ضـعيف و بـه دور از فرهنـگ و تمـدن و پيـشرفت            
دن شرق   كه با قرار دا    استفرهنگي برخوردار از عقالنيت و تمدن       داراي  برعكس غرب   

  .)22 :1386اصفهاني، ذاكر ( دارددر مقابل غرب سعي به برتري و نفوذ خود در شرق 
شناسي كـه نظريـاتش از نـوع مطالعـات پـسا اسـتعماري               عنوان شرق  سعيد به   ادوارد .5

، بـا نـوعي نگـاه       است به ويژه عقايد ميشل فوكو       60 ةمدرن ده  منبعث از نظريات پست   
  .)109 : 1379 داوري اردكاني،( ازدپرد شناسي مي هژمونيك به شرق

ـ وي معتقد است كه غرب از رهگذر دانش و قـدرت خـود       ـ  قـدرت سياسـي   
اي كه اين شرق از واقعيـت برخـوردار باشـد، مـاهيتي              گونه به. شرق را خلق كرده است    

 اي شناسي كه خود بخشي از فراگفتمان مدرنيتـه  يعني گفتماني به نام شرق   . گفتماني دارد 
ي معتقد است كه خلق چنين گفتماني انعكاسي از قدرت سياسي استعمار است             و. ست ا

چنين شناختي محـصول خودشناسـي در فـضاي    . كه آگاهانه و تعمداً حاصل آمده است      
اين شرق مخلوق و ساختگي كه از هويت فرهنگـي و پويـا برخـوردار               . استهژمونيك  
م آمده است كه البتـه در ذيـل         فراه» خود«در مقابل   » ديگري«بل خلق مفهوم    نيست از قِ  
  .گيرد آن قرار مي

نــد كــه ا برخــي بــرآن) ســعيد در اســتعماري ادواةنظريــ( بــرخالف ايــن فرضــيه  
 ةتمايل غرب براي حفظ سلط    دليل   تواند تنها به   شناسي غربيان در تحليل نهايي نمي      شرق

قابـل  بلكه نگاه غربيان بـه شـرق شـايد بـه دو طريـق               .  سياسي بر شرق باشد    ـ اقتصادي
  .دهد  اين دو طريق اين اشتياق را به عامل استعمار تقليل نمي،توجيه باشد

همـان روح بنيـادين   .  فائوستي انـسان غربـي اسـت   ةاين اشتياق برخاسته از روحي   ) الف
گرايانه است كه   فائوستي و جهان  ةاست و اين روحي   » مضمون اصلي زندگي  «مدرنيته كه   

  .زند  سلطه بر منابع شرق را دامن ميكند و تكاپوي غرب را متوجه شرق مي
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گونه كه غـرب     بدين. شود اشاره مي » تفاوت«در توضيح اين اشتياق به كشف عامل        ) ب
 براي رهايي از آنچه كه با دست خويش ساخته و دنيايي كه براي خـود رقـم زده اسـت     

د رفت خـو  جوي راهي ديگر است و راه برونو  و بحران ناشي از آن در جست       ـ مدرنيتهـ 
ـ واقع فضاي ارزشي و فكري  در؛جويد را در شرق مي  فرهنگي كامالً متفاوت از آنچـه   

 يقين  نداشتنواقع مدرنيته براي او بازنمايي نگراني و         در. كند كه در درون آن زيست مي     
: 1381 دشـتيان، (است و دستيابي به اين يقين مستلزم شناخت تفاوت او با شـرق اسـت                

  .)188ـ 189
 بايـد هاي شرق را     ترين حالت توجه غرب به توانمندي      در خوشبينانه با اين حال      

شناسي  هاي شرق  جويي دانست و در غير اين صورت تالش        حاصل كنجكاوي و حقيقت   
شناسـان   گرچه ممكن است برخي از شرق. گردد در راستاي اهداف استعماري توجيه مي  

ت بـه مفـاهيم عميـق    با اهداف انساني و حتي به قصد تشرف به ديانت شـرقي و معرفـ              
  . عرفاني آن به شناخت اسالم و يا شرق پرداخته باشند

  
  شناسي در نظريات  جغرافيايي شرقةمحدود

شناسي در فرهنگ آكسفورد تعريف شده است، زيـرا ايـن             شرق ةكوچكترين محدود  .1
شناسي قرار داده     جغرافيايي خاور دور يعني چين و ژاپن را هدف شرق          ةفرهنگ محدود 

معرفـي كـرده    » انـسان ژاپنـي و چينـي      «را  » Orientalist«  يكي از معناي رايج    راينبنابو  
 .Person from the Japan or China  (Oxford, 1999 p:818) :است

زمـين و آسـيا اعـم از         شناسـي تمـام كـشورهاي مـشرق         شـرق  ةترين محدود  گسترده .2
 اعـم از    ، دارند ررانه قرا پا و درياي مديت   ونزديك كه در شرق ار    و  دور  شرق  خاورميانه و   

شناسي غربيان معرفي شده اسـت؛        شرق ةعنوان عرص  كشورهاي اسالمي و غيراسالمي به    
  :كند  آمريكايي چنين تعريف ميالمعارف نيوجرسي ةدايرچنانكه 

"The Countries to the E(ST) AND SE of the Mediterranean" (Webster’s…: 1015). 
شناساني كـه    شرق. شناسي جغرافياي ديني است    ايي شرق  جغرافي ةجديدترين محدود  .3

 استعماري ضـد اسـالمي      ةگري و احياناً انگيز     ديني تبشيري مسيحيت يا يهودي     ةبا انگيز 
شناسي را كنار نهـاده و   ند، مرزهاي جغرافيايي زمينا هرا انجام داد انه  پژوهشي خاورشناس 
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را نـشين   هـاي مـسلمان    فقـط سـرزمين   ،انـد  مرزهاي جغرافياي ديني را جايگزين ساخته     
 .اند مدنظر داشته

 جغرافيايي است، اما از     ة منطق ةدر اين تعريف محدودكنند   » الشرق «ةگرچه وجود واژ   .4
توان دريافت كه هر كجا اين مالك و هـدف باشـد، اقتـضاي               مي» اسالمي«تأكيد بر قيد    

هـاي    سـرزمين  ةيـ بـر ايـن اسـاس كل      . شناسي در آنجا وجود دارد     حضور عمليات شرق  
شناسان متـأخر   نشين جهان حتي در آفريقا، اروپا و آمريكا نيز مورد بررسي شرق       مسلمان
 جغرافيايي براي   ةدر اين صورت نوع چهارم از محدود      . )45 :1385 زماني،( گيرد قرار مي 
  .شناس ترسيم خواهد شد شرق

  
  شناسي به عنوان دانش ژئوپليتيك شرق

 امپرياليـسم  ة شـروران ةا به نحوي تبرئه كرده و آن را توطئشناسي ر حتي كساني كه شرق  
ادوارد سعيد در ايـن رابطـه       . اند  كرده اذعانشناسي   هاي سياسي شرق   دانند، به انگيزه   نمي
 و اين هم نيست كه      ... سياسي نيست  ةشناسي صرفاً يك موضوع يا رشت      شرق« :نويسد مي

 امپرياليـسم غربـي بـراي       ةشـروران  ةشناسي نماينده و بيـانگر نـوعي توطئـ         بگوييم شرق 
 بلكه نوعي گسترش و توزيـع آگـاهي ژئوپليتيـك         . سركوب و تحقير جهان شرقي است     

 تـاريخي و    در بين متون زيباشناسي تحقيقي، اقتـصادي، اجتمـاعي،        ) جغرافياي سياسي (
  .)31 :1378 ، سعيدادوارد( »شناسي است زبان

 ة عالقـ  ... من اين است   ةعقيد« :دنويس آن مي از   در چند سطر قبل      ين حال و  يبا ا   
اما اين فرهنگ بود كـه آن       . ها به شرق داليل سياسي داشت      ها و سپس آمريكايي    اروپايي

  .)30 :1378 سعيد،(» را ايجاد كرد
 مطالعـاتي،   ةطـور كامـل بـر تمـام ايـن رشـت            امپرياليسم سياسي به  « :نويسد او مي   

طـوري كـه    كنـد؛ بـه     حكومت مـي   اش تصورات مربوط به آن و نهادهاي تحقيقي وابسته       
  .)34 :1378 سعيد،(» احتراز از آن از نظر فكري و تاريخي اساساً ممكن نيست

هرگـز اجـازه داده نـشود كـه         « :نويـسد  شناسـان مـي    وي از زبان غربيان و شـرق        
  .)429 :1378 سعيد،(» زمين راه خود را رفته و يا كنترل آن از دست ما خارج شود مشرق

شناسي مستـشرقان    ي آن قدر با فعاليتهاي علمي و پژوهشي شرق        اهداف استعمار   
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 مـستقيم فعاليتهـاي     ةدر غرب آميخته شد كه ادوارد سـعيد پـس از مالحظـه و مـشاهد               
شناسي  استدالل من بر اين پايه است كه واقعيت شرق        « :نويسد  در غرب مي   يشناس شرق

  .)84 :1378 سعيد،(» هم ضد بشري و هم ديرپاي است
  

  سعيد الملل از ديدگاه ادوارد ام بينتبيين نظ
يم رو هـست    روبهالملل با يك پيچيدگي       سعيد نسبت به نظام بين      ادوارد در بررسي مواضع  

 تمـايالتي   ةمدرنيستي وي و از سوي ديگر نتيج       هاي پست  سو ناشي از گرايش    كه از يك  
ن در آثـار    تـوا  اين دو گرايش را همزمان مـي      . است كه او به ماركسيسم و اومانيسم دارد       

هـاي فوكـو از مفهـوم     گيـري از انديـشه     شناسي او ضمن بهره    در شرق . وي مشاهده كرد  
 بـه گـزارش شـك    فرهنگ و امپرياليسماو در كتاب . كند هژموني گرامشي نيز استفاده مي  

 مـا   1980 ةبا افول اين نظريات در دهـ      . كند برايد در مورد امپرياليسم فرهنگي اشاره مي      
يونسكو و روشنفكراني هستيم كـه معتقدنـد توزيـع نـابرابر منـابع              شاهد همراهي نسبي    

 اي اسـت   هـا در جهـان، عمـالً شـكل جديـدي از امپرياليـسم رسـانه                اطالعات و رسانه  
يك جهان چنـدين    «مك برايد با عنوان       گزارش شن . )168ـ  167 :1380 ، بناب پور قهرمان(

و روشـنفكران غربـي و نيـز         بارزي از همگرايي سازمانهايي چون يونـسكو         ة نمون »صدا
 ،)Hesmondhalgh, 1998: 104(  امپرياليسم فرهنگي اسـت ةجهان سوم در مورد انديش

بدين ترتيب برخورد سـعيد     . كه البته بعدها مورد اعتراض انگليس و آمريكا قرار گرفت         
گرايـان   گرايـان و عقـل      انعكـاس  ةاي از منـاظر     تـوان زيرمجموعـه    شناسي را مي   در شرق 
ما سعيد با ويژگيهاي خاص خود، در ايـن انديـشه كـه رئالـسيم، ليبراليـسم و                  ا. دانست

 غـرب  ةالملل جزئي از فراگفتمـان مدرنيتـ    هاي مهم روابط بين     انگارهعنوان   ماركسيسم به 
 تعلـق خـويش بـه       ةبا اين حال، به واسـط     . ها هم عقيده است    مدرنيست هستند، با پست  
ي ماركسيسم را كه جزئي از سنت اومانيسم هم  بخش  رهايي ةتواند انديش  جهان سوم، نمي  

. هاي او در مورد فلسطين اسـت   زيرا اين كار به معني نفي تمامي انديشه  ،هست رها كند  
سـازد و   ملت مـي  ـ  او چالش اصلي را متوجه رئاليسم و مفهوم محوري آن يعني دولت

گويـد ايـن     يرو مـ   از ايـن   هستند،   كند كه دولتهاي جهان سوم محصول استعمار       ادعا مي 
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توانـد   انـد، در مـورد آنهـا نمـي          رئاليسم كه اين دولتها شكل ناقص دولتهاي غربـي         ةگفت
 در رأس   ؛عبارت ديگر، دولتهاي جهان سوم به يك تعبير دولـت نيـستند            به. صادق باشد 

هـاي   الملل دارند و بـه شـيوه       آنها رهبراني وجود دارند كه اطالع بسيار كمي از نظام بين          
به استثناي حـسن الترابـي كـه        «از نظر وي    . كنند  كشورشان را اداره مي    هتاستبدادي گذش 

نفـوذترين   نـد تـا يكـي از فقيرتـرين و كـم           ك  مـي يك ماكياولي باهوش اسـت و تـالش         
 رهبران خاورميانه، احزاب و نظرياتشان      ةرا اداره كند، بقي   ) سودان(كشورهاي خاورميانه   

د مردم منفورند و بعضاً نيز تحت حمايت        عواملي هستند تحميلي، مستبد و منزوي كه نز       
سان سعيد با محور     بدين. )231 :1378سعيد،  (» اند  قدرت تكيه زده   ةيكوسيع آمريكا بر ار   

محـور رئاليـسم     دولتانگارةقرار دادن مردم به جاي دولتها در خاورميانه، درصدد است        
  .را زير سؤال ببرد

  
  الملل هاي روابط بين جايگاه شرق در نظريه

 الملـل   مهـم در روابـط بـين   انگـارة  جهاني شدن، شاهد سه انگارةا همين اواخر غير از    ت
شناختي هر يك از آنهـا،       ايم كه بسته به هستي     بوده) مدرنيسم م و پست  سرئاليسم، ليبرالي (

  .شد جايگاه جهان سوم نيز در آن مشخص مي
ي وي رئاليسم بر اين باور است كه انسان موجـودي شـرور اسـت و ايـن ويژگـ                  

الملـل    نظـام بـين  ةدر عرصـ . هاي متمادي تغييري پيدا نكرده است رغم گذشت قرن  علي
از . تواند جلوي اين خصلت را بگيرد قدرت است كه در انحصار دولـت اسـت       آنچه مي 

 ل نيست يالملل جايگاه چنداني قا    همين نظر رئاليسم براي فرهنگ و انديشه در نظام بين         
ها معتقدند كه دول جهان سوم موجود در آسيا، آفريقـا            السيترئ. )76 :1380 پور، قهرمان(

و آمريكاي التين از لحاظ قدرت دچار ضعف هستند و در نتيجه جايگـاه چنـداني هـم                  
يعني بازيگران ضعيف و كوچـك در       . ل شد يالملل قا  توان براي آنها در سياست بين      نمي

قدرتمنـد و بـزرگ را از       كننـد كـه دولتهـاي        را پر مـي    واقع فضاي خالي ژئواستراتژيك   
هـاي بـزرگ، اسـتقالل       مدت قدرت  هاي طوالني  در نتيجه، رقابت  . سازد يكديگر جدا مي  

از سـوي ديگـر ايـن       . كنـد  دولتهاي كوچك را محدود و هويت آنها را نيـز تهديـد مـي             
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المللي هستند كه دولتهـاي بـزرگ در غيـاب           ها مجبور به اطاعت از قواعد بين       حاكميت
 جهان سوم بر سازمان     ةپاسخ به مسائلي نظير علت عدم سلط      . اند ساندهآنها به تصويب ر   

رغم قدرت اقتصادي آنها و شكست   پذيري كشورهاي خليج فارس علي     الملل، آسيب  بين
ه بود، بدون پـرداختن بـه       اد كه جهان سوم ارائه د     1970 ةالمللي در ده   نظم اقتصادي بين  

 Donald( تها و مـردم، نارسـا خواهـد بـود    ها در روابط ميان دول تأثير فرهنگ و انديشه

J,1998 p:150-152( .  
 رو  روبه همگرايي و وابستگي متقابل      ة ليبراليسم هم با دو رويكرد عمد      گسترةدر    

المللي و نيز نهادهاي غيردولتي است كه در مورد  هاي بين هستيم كه بيشتر مبتني بر رژيم    
 دليل تنـوع سـاختارهاي فرهنگـي،        در اين كشورها به   . جهان سوم چندان مصداق ندارد    

اقتصادي و سياسي امكان به وجود آمدن شرايط همگرايي كـه عبـارت اسـت از سـطح                  
 از آن، قـوي بـودن     اقتصادي و سياسي وجـود نـدارد و گذشـته   ةنسبتاً يكساني از توسع   

عالوه بر اينها صـلح در      . شود تعصبات ملي مانع از به وجود آمدن اقتدارهاي فراملي مي         
 در مـورد جهـان سـوم        ،شـود  ها با تجارت آزاد تأمين مي      الملل كه از نظر ليبرال      بين نظام

دولتي و نيـز اصـل مزيـت         ليبراليسم تا حد زيادي بر بازيگران غير      . ستيصادق ن چندان  
رو شايد بتوان گفت كه نگرش ليبراليسم به جهان سوم در            كند و از همين    نسبي تأكيد مي  

ه كـ ولي اگر توجه كنيم كه هر دو رويكـرد چنان         . تر است  نانهبي مقايسه با رئاليسم، خوش   
كاري هستند و آمريكا در داخل به ليبراليـسم   گويد جزئي از سنت محافظه    هانتينگتون مي 

 شـويم كـه ديـدگاه رئاليـسم نـدارد          كنـد، متوجـه مـي      و در خارج به رئاليسم عمل مـي       
رغم زير  مدرنيته علي  ويكرد پست رسد كه ر   و سرانجام به نظر مي    . )86 :1380پور،   قهرمان(

عنـوان   شناسي ليبراليسم و رئاليسم از توجه عميق به جهـان سـوم بـه    سؤال بردن معرفت  
هايي مانند فوكو بر اين باورند كه مدار         مدرن چون پست . تمدن غرب ناتوان است   » دگر«

تـوان پـشت سـر گذاشـت و از           قدرت سترون موجود ميان روابط شرق و غرب را نمي         
توانـد از    مدرنيته تنها مـي    عبارت ديگر، پست   به. آورد هاي شرقي سخن به ميان مي     »دگر«

. ها سـخن بگويـد      نگرش غرب به شرق انتقاد كند، ولي قادر نيست از زبان شرقي            ةشيو
  :اين كار سه دليل دارد
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  ها مدرنيست  ترديد در امكان صحبت كردن براي ديگران از سوي بسياري از پست.1
هـاي صـدقي     و پودهاي گفتماني يا به تعبير فوكو نظـام         ها و تار    موقعيت  خاستگاهها، .2

  متفاوت
مدرنيسم خارج از مدار قدرتي كه هر         پست ة امكان تعريف گفتمان تازه تولد يافت      نبود .3

 پور، قهرمان(  سنگين خود را بر روابط بين غرب و ديگران افكنده است           ةيك همواره ساي  
1380: 87(.  

  
  يگاه اسالم در مقابل غربشناسي و جا شرق
هاي جدال شرق و غرب را بيش از آنكه در مدرنيته و جدال آن بـا سـنت بـدانيم                     ريشه

شناسي  ادوارد سعيد شرق  . جو كرد و  بايد در تاريخ امپرياليسم و تهاجم استعماري جست       
ن  اي ة اشاع ةداند و همزمان با آن زمين       گسترش امپرياليسم مي   ةدر دنياي اسالم را در نتيج     

را حـول   ) و شـرق  ( شناسي از اسـالم    هاي شرق  سعيد در جايي تبيين   . انديشه فراهم شد  
  :داند چهار محور اصلي مي

  .اول، بين غرب و شرق تفاوت مطلق و منظم وجود دارد
 بلكـه بـر تفاسـير       ،هاي غرب از شرق، نه بر واقعيت جوامع مدرن شـرقي           دوم، بازنمايي 

  .متني و ذهني استوارند
  .واخت است و قادر به تبيين هويت خود نيستنو يك) راكد( ناپذيريريسوم، شرق تغ

  .)5: 1361 ،ياروتف( چهارم، وابسته و فرمانبردار است
هاي موجود   شناسي خود برخي نظريه     در كتاب شرق   1978ادوارد سعيد در سال       

در » دگربـود «عنـوان يـك      او شـرق را بـه     . ابطه با شرق را از نگاه غرب ترسيم كرد        ردر  
ـ     . مقابل غرب قرار داد     مـاركس كـه شـرق را فاقـد تـاريخ            ةاين دگربود بـرخالف نظري

 سـعيد، ( دانـد  هـاي شـرقي مـي      ت و آيين  داند، آن را ناشي از جدال تاريخ بين مسيحي         مي
اين نوع رويكرد به غرب را در نگرش انديشمنداني چون اقبـال الهـوري و               . )65 :1375

ين دو انديشمند براساس يك رويكرد ديـالكتيكي        رويكرد ا . توان يافت  دكتر شريعتي مي  
بندي مذهبي بين هند و پاكستان و جـدايي هنـد از             تالش اقبال در قطب   . به غرب است  
  . كردجوو توان در اين نوع نگرش جست پاكستان را مي
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نـد   ا ها عبـارت   اين روايت . كند شناسي در چند روايت نظري عمل مي        شرق ةنظري  
امـا  .  عقالنيـت  نظريـة مـداري و     دي، تغييـر اجتمـاعي، بيگانـه       قـدرت اسـتبدا    ةنظري: از

اسـالم،  . ها اين است كه اسالم ذاتاً و ماهيتـاً از غـرب مجزاسـت      روايت ةفرض هم  پيش
. مند بوده اسـت    گرايي، زهدطلبي و فرهنگ قاعده     ستيزي، اصول  اصل در حقيقت، خرافه   

داري پيـروز    دال با سـرمايه   ها به اسالم دوخته شد تا در ج        با سقوط كمونيسم همه چشم    
با اضمحالل كمونيسم شوروي و مخالفت با اقتدار روشنفكري ماركسيسم و           . بيرون آيد 

 اروتي،فـ ( شـد   مي تر   و پيچيده  تر  مدرنيسم موقعيت جهان اسالم بسيار حساس      رشد پست 
1361: 2(.  

 معتقـد اسـت كـه       هـاي غربـي    ماركسيسم و ديگر سفسطه   دكتر شريعتي در كتاب       
گرايي غربي موضعي مخـالف      همزمان نسبت به سكوالريسم، كمونيسم و مصرف      اسالم  

عنوان نيروي مخالف جهاني شدن عمل كند و از طـرف            تواند به  بنابراين مي . داشته است 
  .)25: 1355 ،يعتيشر( جو كندو مدرنيسم پيوندهايي را جست ديگر بين اسالم و پست

ا در راسـتاي كـم جلـوه دادن         نگاه شريعتي به غرب يك نگاه تك بعـدي و تنهـ             
اي بـراي هـر       بلكه او معتقد اسـت كـه هـر نـسخه           ،دستاوردهاي عقالنيت غربي نيست   

گيرد و معتقد اسـت       اسالم سنتي را به باد انتقاد مي       ، شريعتي .جغرافيايي پاسخگو نيست  
شود بـا تكيـه بـر        بنابراين مي .  اما با هدف نوزايي ديني     ،توان به اسالم اوليه بازگشت     مي

اسـالم  . اصول اسالم به نوگرايي دست زد و راه را براي هرگونه نفوذ غربگرايـي بـست               
هاي مختلف است روابط      بين فرهنگ  ةتواند از طريق ايجاد گفتماني كه متكي بر رابط         مي

هـاي قـومي و مـذهبي و همچنـين مـسيحيت وجـود دارد                اي را كه ميان سنت     خصمانه
  .برطرف نمايد

  
  افول غرب و احياي شرق

اي به خود گرفته كه روند رخدادها بيـانگر          الملل در حالي روند تازه      بين ةتحوالت عرص 
در ايـن چـارچوب   .  جهاني اسـت ةتر شرق در عرص افول قدرت غرب و بازيگري فعال   

بـسياري  . است چين، روسيه، هند و ايران       به منزلة عنوان اروپا و آمريكا و شرق        غرب به 
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اي اطالعاتي و تحقيقاتي جهان تأكيد دارند كه ديگـر          از ناظران سياسي و حتي دستگاهه     
توانند به   گرايي غرب به پايان رسيده و اين كشورهاي شرقي هستند كه مي            عصر يكجانبه 

در اين چارچوب حتـي شـوراي اطالعـات         . بازيگري فعال در معادالت جهاني بپردازند     
 آينده چـين،    ة دو ده  آمريكا نيز اعتراف كرده كه قدرت آمريكا در حال افول است و در            

بررسـي رونـد تحـوالت كنـوني        .  اصلي خواهند بود   انروسيه، هند و حتي ايران بازيگر     
اي بـر اصـل     هاي منطقه  دهد كه بسياري از كشورها و اتحاديه        جهاني نيز نشان مي    ةعرص

ة نمون.  مناسبات با كشورهاي شرقي تأكيد دارند      ةكاهش روابط با آمريكا و اروپا و توسع       
 ة روابط كشورهاي آفريقايي، آمريكـاي التـين و حتـي حـوز            ةن نگرش در توسع   بارز اي 

در بررسـي داليـل     . شود  ميخاورميانه و اروپا با كشورهاي چين، روسيه و هند مشاهده           
  :كردتوان چند نكته را ارزيابي  يابي آنها در آينده مي گرايش كشورها بر شرق و قدرت

داري در حال فروپاشي است و ديگر        ام سرمايه  بحران اقتصادي جهان نشان داد كه نظ       .1
كه در مقابل اقتـصاد شـرق        اين بحران در حالي تشديد شد     . اعتمادي به آن وجود ندارد    

كه تركيبي از اقتصاد دولتي و آزاد بوده توانست در برابر بحران اقتصادي مقاومت نموده               
  .بحران تأثير چنداني بر آن نداشته باشداين و 
 اخير به ويژه در سالهاي كنوني كه بـا اشـغال عـراق و               ةب در چند ده    سياستهاي غر  .2

 در  اسـت  نشان داده كه سياست غـرب براسـاس سياسـت كـشتار              ،افغانستان همراه بود  
تـوان   در اين زمينه مـي    . كند كه افكار عمومي جهان در چارچوب صلح حركت مي         حالي

 نـدارد و بيـشتر از روش        طلبانـه  گفت كه اكنون با توجه به اينكه شرق ديدگاهي جنـگ          
كنند تا براي به انزوا كشاندن غرب و         كند، ساير كشورها تالش مي     ديپلماتيك استفاده مي  

اعالم انزجار از سياستهاي آنها بـه كـشورهاي شـرقي روي آوردنـد كـه نمـود آن را در         
 اقتصادي چين و روسيه با ساير كشورها و همچنين گسترش ارتبـاطي             ةمناسبات گسترد 

در واقـع   . )2 :1386 اصغري،( توان مشاهده كرد   با كشورهاي آسيايي و آفريقايي مي     ايران  
ويژه در عراق و افغانستان كه بـه تـسريع رونـد              آمريكا و اروپا به    ةطلبان سياستهاي جنگ 

 ة را فراهم آورد تا ساير كشورها به توسـع         وضعيتي ،بحران اقتصادي در غرب منجر شد     
الملل نظير چين، هنـد و روسـيه روي آورنـد كـه        بين ةمناسبات با قدرتهاي جديد عرص    
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 در آينـده    ممكـن اسـت   اين امـر    . يابي شرق بوده است     آن، انزواي غرب و قدرت     ةنتيج
الملل جايگاه جديدي براي شـرق در معـادالت جهـاني            ضمن چندقطبي كردن نظام بين    

  .د كه مسلماً پيامدهاي منفي براي غرب به همراه خواهد داشتكنتعريف 
  

  لي و تحليابيارز
   در برخورد با اسالمي غربيشناس امد شرقيپ

 كـم و    ةشناسى و اظهار نظر دربار     دست آوردن شناختى دقيق از خاستگاه شرق       اگرچه به 
 ولـى در يـك      ،طلبـد  ترى را مي   جانبه و جدى   كيف و پيامدهاى اين پديده، كنكاش همه      

 ةبرنـد   موتور اصلى و پيش    ،دههاى سازن  ارزيابى كلى شايد بتوان گفت كه در كنار هدف        
  .اين مطالعات، اهداف استعمارى بوده است

عنوان جغرافيـاى فرهنگـى       شناخت شرق به   ةاينكه بخشى از اين تحقيقات بر پاي        
 ادبى و هنرى ديگر و جوامعى با خصوصيات ويژه و متفاوت؛ بـه يـارى           ةديگر، مجموع 

جـام گرفتـه اسـت؛ امـرى        روشهاى علمى و با هدف روشنگرى معارف تاريخى بـشر ان          
انـسانها بـه شـناخت متقابـل؛         انكارناپذير است و يگانه دانستن نياى ساكنان زمين، نيـاز         

تـوان     انسان و جهت صعودى حركت جوامع انسانى را مي         ةفطرى بودن كنجكاوى دربار   
  .منشأ اين باور تلقى كرد

 بـه   براى ايـن بخـش از تحقيقـات و دانـشمندانى كـه بـا چنـين اهـدافى اقـدام                      
روشنفكرانى كـه بـا     . هايى را نشان داد    توان نمونه  اند، مي  شناسانه كرده  هاى شرق   پژوهش

 ةرعايت انصاف و با روش علمى و متكى به منـابع و اسـناد درجـه اول و معتبـر دربـار                     
انـد و گـاه      ها، آداب و رسوم مشرق زمين به پژوهش پرداخته         اسالم و مسلمانان، فرهنگ   

  .اند يت اسالم پى برده و بدان ايمان آوردهبرخى از آنها به حقان
هاى اين گروه از متفكران غربـى نـسبت بـه           برخى لغزش  ةاى كه نبايد دربار    نكته  

اند و ديد عموم مسيحيان به       غلب مسيحى اتاريخ اسالم فراموش شود، اين است كه آنان         
لـيم پيغمبـر     نبوت و شخصيت پيغمبران الهى با اعتقادى كه مسلمانان از بركت تع            ةمسأل

اين نبايد انتظار داشت، قـضاوت       بنابر.  آنان دارند تفاوتى بسيار دارد     ةدربار) ع(آخرالزمان
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ماننـد قـضاوت    ) ص(امثال مونت گمرى وات در تاريخ اسالم و زندگانى رسـول خـدا            
  .نويسان مسلمان باشد تاريخ و سيره

ادپرسـتى و   گـشايانه، حـس نژ      بسيارى، سياستهاى جهـان    ةاز سوى ديگر به عقيد      
ها سـايه افكنـده اسـت و غبـار      گرايى بر تار و پود بسيارى از اين تحقيقات و تالش   قوم

 راهبـرد شناسى را بخشى از      طورى كه برخى شرق    به. بدبينى بر اين فعاليتها نشانده است     
سياسى قدرتهاي غربى و معبر گذر غرب براى پايمال كـردن ميـراث فرهنگـى، اصـول                 

طرفى را غيرقابل پذيرش     ينى شرقيان شمرده و ادعاى دانش و بى       هاى د  اخالقى و ارزش  
  .اند دانسته

 بوده، دين اسالم بيش از همه مورد   رو  روبه اديانى كه مسيحيت با آن       ةاز ميان هم    
هـاى   تصويرى كه راويـان سـده   .  شديد آن قرار گرفته است     ةتفاهم و در نتيجه حمل     سوء

 در ذهـن دارنـد، حقيقتـاً مخـدوش و           ،)ص(مد مح ]حضرت[ميانه از اسالم و پيامبر آن       
 كرد كه در آن    اين تغيير شكل و تحريف گاهى چنان ابعادى پيدا مي         . تحريف شده است  

 نوشـته و  )Mahomet(كه معموالً در مغـرب زمـين بـه صـورت          ) ص( محمد ]حضرت[
شـد و راجـع بـه پرسـتش و سـتايش       شود، نـوعى خـداى متعـال قلمـداد مـي           تلفظ مي 
يـا پيكـره و     » تنديس طاليى محمـد   «تشبيه  ! شد يين وى سخن گفته مي    هاى طال  مجسمه

كه در اشعار رمانتيك اوايل قرن نوزدهم آلمان زياد         ) ص( محمد ]حضرت[ تمثال طاليى 
  .)12 :1376 ،يگواه( شد كار گرفته مي به

هاى بت و    برداشت از دينى كه حتى كوچكترين نشانه        اين حد از تحريف و سوء       
كند و پيامبر آن خود را چيزى بيش از يك بشر معمولى و              شدت نهى مي   پرستى را به   بت
طـى  . تواند ناشى از عدم درك صـحيح زبـان ديـن اسـالم باشـد                مي ،داند  خدا نمي  ةبند

هـاى    معدودى از صاحبنظران پيدا شدند كه بـدون انگيـزه        ميالدي 1616ـ  1143 سالهاى
 اما در قرن شانزدهم     ،القه نشان دادند  كم به قرآن و زبان عربى ع       تبليغى و ميسيونرى، كم   

و هفدهم ميالدى، به رغم آشنايى تدريجى و فزاينده با زبانهاى عربـى و تـاريخ اسـالم،                  
  .)13: 1376، يگواه(  ضد اسالمى داشت، تأليف شدة جنبتعدادى كتاب كه عامداً

عاليق استعمارى هر دو كشور فرانسه و انگلستان در خالل قرن نوزدهم موجب               
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 آداب و رفتـار     ةهاى گوناگون دربـار    اى از متون ادبى و نوشته       تا حجم قابل مالحظه    شد
  .ديآ وجود مسلمانان به

در قرن نوزدهم ميالدى يك نگرش علمـى و محققانـه نـسبت بـه اسـالم آغـاز                     
 را بـر  ) ص(كوشش كـرد تـا زنـدگانى محمـد        » گوستاف ويل « م   1842در سال   . گشت

هـا و    رسـيد، از افـسانه     ادث و وقايع تاريخى به نظر مي       حو مبناى جداسازى آنچه ظاهراً   
هاى  در دهه . منين ستايشگر آن حضرت ساخته بودند، شرح دهد       ؤداستانهايى كه بعدها م   

تمايـل  » مـارگوليوت . ف. د«و  » الـويس اسـپرنگر اطريـشى     «،  »ويليام مـوئير  «پس از آن    
ى كـه وى را فـردى       ا گونـه  دسـت دهنـد، بـه      بـه ) ص(اى منفى از محمد    داشتند تا چهره  

زده، مريض معرفى كنند و يا اينكه در بهترين صورت ممكـن، وى را               احساساتى، هيجان 
  .)38: 1362 ،يديشه( صرفاً يك مصلح اجتماعى خواندند

اي كه شكل گرفته     شناسي به هر انگيزه     واقعيت امر اين است كه شرق      در مجموع   
 امروزه گروهي . شناسان جداست  رقاز ش   حسابش رود، ظاهراً  هدفي كه پيش مي    و با هر  

 را بشناسند و بشناسانند و اهداف آن را معين         شناسي كوشند تا بار ديگر ماهيت شرق      مي
  را»شناسي غرب«  به ناميمباني دانش جديد ند تاا  نآگروهي گامي فراتر گذاشته بر    . كنند
 ناسـان و  ش كردن حكم يكسان در مورد شـرق       رسد صادر  ليكن به نظر مي   . ريزي كنند  پي

 آنـان انـسانهايي   . اعالم كردن، دشوار باشد     به اين عنوان محبوب يا مطرود      آنان را صرفاً  
  امانت الهي اما ظلوم    نهايشان، حامال  قوت ها و  انسانها، با تمام ضعف    هستند چون ديگر  

 شناسـان خـود را مـأمور       است برخي از شـرق     آنچه تاكنون به اثبات رسيده    . اند و جهول 
 اي خود را وقف بـازبيني و بـازخواني         و پاره  دانند آنچه شرقي است مي   تخريب شرق و    

 شناخت آثارشان گامي است بـراي تفكيـك         زندگي آنان و   ةاند، مطالع  ميراث شرق كرده  
 تـر، يعنـي    اي است براي طرح گـسترده      و زمينه  خائنانو  خادمان  از  اين گروه   بازشناسي  

  .شناخت غرب
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  گيري نتيجه
گفتمـان   امـا  ، صـورت گرفتـه اسـت     ي متفـاوت  يهـا  زهيـ  بـه انگ   يشناس چند كه شرق   هر

 در  تيـ  تفاوت ما در برابر آنها، شرق در برابر غـرب، عقالن           ةلأ مس ي بر مبنا  يشناس شرق
كـه   ابندي روشنفكران ما در   بهتر است .  شده است  كي خود نزد  اني به پا  تيعقالنريبرابر غ 

 يها  فرهنگ نيستمرار رابطه ب   باشد كه بر ا    ي، گفتمان همسان  يشناس  شرق ي برا لي بد كي
 يمـذهب   و ي قوم يها  سنت ةكنند هي توج اي كه   يا  تا روابط خصمانه   ،كند ي م ديكأتمختلف  

 آن يهـا   كـه غـول   يا  ترجمـه  يهـا  شهيـ كـن اند    جاده صاف  اي ، است يتعصبات خراف  و
 چـون مـاركس كـه       ييها غول. كند يگوشزد نم  استعمار را   شرق و  ري جز تحق  يدستاورد

 كـه اسـالم و غـرب بـا هـم      ياما در برخورد و ارتباط ! استخيق، فاقد تارمعتقدند شر
عمـالً در تمـام دوران تـاريخ        . جانبه بوده اسـت    ن ارتباط دو  يتوان گفت كه ا    يداشتند م 

بايـد طـرز تفكـر      . هاي وسيعي بين اسالم و غـرب صـورت گرفتـه اسـت             اسالم تماس 
در اينجـا بـه     . الم در غرب اثر بگذارد    ها را دانست كه چرا اجازه دادند تا دنياي اس          غربي

 از يـك طـرف دوگـانگي نفـي داخلـي و از طـرف ديگـر                  ،خـوريم   مهم برمي  ةلأدو مس 
بايـست ايـن مـذهب        عمـالً مـي    . اروپاي مسيحي قـرون وسـطي      ةمندان كنجكاوي عالقه 

عنوان دشـمن نگـاه    را كه در مدتي كوتاه دنياي آن زمان را تصاحب كرده بود به         » اسالم«
اش، اساس فكـري اروپـا را تكـان داده     سابقه هاي بي ي و با موفقيتيرا كه به تنها   كند، چ 

 عناصـر حكـومتي و      ةبود و اعتبار ايمان مسيحي را كه تا آن زمان پا بر جا بـود بـا همـ                  
اعراب از ابتدا يك قدرت ايدئولوژيك و       . كرد زندگي شخصي و ديد غربي آن تهديد مي       

اين رفتـار   . زدند ن را كنار مي   ار صورت امكان، مخالف   سياسي مخالف و مبارز بودند كه د      
رسـد در شـرق بـرعكس،        كه به نظر مـي     ها قبل در اروپا باقي مانده بود، در حالي         از قرن 

  .رفتاري مغاير رفتار غرب رواج يافت
را يـ  شده اسـت، ز    يسي دگرد كي شرق در متون غرب، دستخوش       يطور كل  اما به   

ـ امپرا.  نـشده اسـت    يي بازنما ي در متون غرب   يعطور واق  ، به يخ و شرق اسالم   يتار وران، ت
 پـس از آن در جهـت مقاصـد خـود اقـدام بـه                ةپـرد   اصحاب استعمار و عوامل پـشت     

 است كـه غـرب      يياي دست غرب دن   ةساخت   شرق يعني شرق نمودند؛    ي و معرف  ييشناسا
اخت توان هر نـوع شـن   يد نميسع ردااما طبق نظر ادو   .  خود ساخته و پرداخته است     يبرا
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هـا و    زهيـ ن شـناخت، انگ   يـ  ا يبلكـه در ورا   .  دانـست  يرا از نوع اسـتعمار    ي  شناس شرق
ونـد عامـل    ين پ يـ ها و نظام سلطه نهفته اسـت كـه در ا            همسو با اهداف قدرت    يمقاصد

. شـود  ي مـ  يي زبـان در متـون بازنمـا       يانجي كه به م   ل است يقدرت در شناخت شرق دخ    
 يد آمـده سـبب نگرشـ      يـ ت غـرب پد   يـ در ذهن  كـه    ييها ييها و بازنما   ن مفروضه يبنابرا
  .شود يشناسانه در غرب م شرق

، عـدالت و    يتمـدن  ي تمدن و ب   يخ به شرق براساس دو انگار     يغرب در طول تار     
ها شـكل گرفتـه      يارگن دوان يت غرب از شرق بر اساس ا      ينگرد و ذهن   يم...  و يعدالت يب

 از  ي ذهنـ  يها واره نا به قالب  ها هنوز وجود دارد و همچنان ب        تقابل ين دو انگار  يا. است
ن انگاره را هنوز ملهم از گذشته ياو ا. رديگ ين شده مورد قضاوت غرب قرار م  ييش تع يپ
  .ت شده استي و قاموس غرب تثبمتونداند كه در  يم

شناسانه از اسـالم       شرق نيي تب ني كه ب  گرفت جهي نت توان مي ديسعبرحسب نگرش     
 د،ي بـه بـاور سـع      . وجـود نـدارد    ي شـباهت  گونـه   چياسالم، هـ      و تنوع جهان   يو گستردگ 

 آن را همگـن و منـسجم        ،ي و عمـوم   يگونـه كـه در محافـل دانـشگاه           آن يـي گرا  اسالم
 در  ي خاص تأثيرات ،يشناس   شرق العات از مط  ديانتقادات سع . ستي ن كپارچهي پندارند، يم

 ي سـو   از يشناسـ    شرق ي برا يليبد  نكردن   ة ارائ ياست؛ ول     مطالعات داشته  ني ا فيتضع
 كـه   كننـد    ني تـدو  يشناسـ    شـرق  ي بـرا  لي بـد  كيـ  را بر آن داشـت كـه         يگروه    ديسع

 معتقدند كه اسـالم در عمـل        زيشناسان وارونه ن    شرق. شود ي م دهي وارونه نام  يشناس  شرق
 آن سـخن    يستيـ  كه از چ   ي و ثابت درون   ي ذات صيتوان به خصا   ي و آن را نم    استمتنوع  

 توانـد  ي اسـالم نمـ    بنـابراين . ستيـ مفهوم اسالم ثابت ن    و   دهي ا راي ز داد؛   لي تقل د،يگو يم
كـردن    معتقـد اسـت نـاتوان فـرض    دي سعيباب.  كالن عمل كند   يلي واحد تحل  كيسان   هب

كـه   يدر حـال  . ستي آن ن  ييگرا   رد ذات  يناعنوان فهم از اسالم، به مع        عمل به  ياسالم برا 
 ديـ  تأكياسيقش اقتصاد س صرفاً بر ن»ي اسالم يها  دهيپد «يشناسان وارونه در بررس     شرق

 ي كه در درون آن جاي اقتصادـ ياسالم بسته به نوع بافت اجتماع  نان،ي اديدر د. كنند يم
  .كند ي مفاي اي متنوعيها دارد، نقش
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