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های  لفهؤم بر تأکید ی اجتماعی خاورمیانه باها جنبش تحلیل

 ادوارد سعیدشناسی  شرق

 031 /30/30 :تاریخ دریافت                                                                                  *مریم مختاری

 031 /1/30 : تاریخ پذیرش                                                                    عبدالرحیم دهقانی

 چکیده

،وقوعپیوستخاورمیانهوشمالآفریقابهۀهایگذشتهدرمنطقاجتماعیکهدرسالهایجنبش

منطقه معادالت از بسیاری بهای را جهانی ریختو .هم مقاله این ریشهدر شکلهای اینگیری

روشتحقیقاینمقالهروش.شدنشاندادهادواردسعیدشناسیشرقهایلفهؤمبههباتوجهاجنبش

دهدکهمینتایجحاصلازاینپژوهشنشان.استایکتابخانههاوروشگردآوریدادهایمقایسه

ییسعۀشناسانشرقۀاندیش از زمینهکسود وگیریلکشساز مقاومتشد دیگرسویازگفتمان

یقازطرفاقدمرکزۀیکجامعگیریشکلۀزمین،درمتن(شرق)حاشیهودیگریکردنیقواردازطر

شمولازیکطرفمنطقدوجهانهایاینایده.شمولشدهاستجهانهایسریایدهیکشدنمحور

.شدشناسیگفتمانشرقمرزبندیباینمادبرایفدیگرنوعازطرغربراتضعیفکردهوۀانگاران

ومشروعیتگفتمانیمرکزیشدنظامچندگیریاسالمیوبومیباعثشکلگراییبنابرایناینهویت

چالش با بهروغربرا کردرو بود. باسعیدبراینباور اصولومبانیغرببهمقابله نبایدبا که

نفیظلمو،یکتاپرستی،لهمچونآزادیشموجهانهایرارزشبتأکیدبلکهبا،پرداختشناسیشرق

تبعیض گراییعدالت، عقالنیت، جوییصلح، کرامتانسانی، و بشر درحقوق ریشه بینیجهانکه

دارد اسالمی شرقۀاندیشبرابردرباید، کردشناسی مقاومت باتوجهبنابراین. ریشبه اینۀاینکه

شمولجهانهایبراینایدهتأکیدیقازطرکشورهااین،شمولدرفرهنگاسالمیاستجهانهایایده

مستقلبرتییخودهویاینطریقتوانستندبراپرداختندوازشناسینوعیبهمقابلهباگفتمانشرقبه

 .نندکجادیایفرهنگاسالمیمبنا

 .یونیورسالیسم،مقاومت،خاورمیانه،شناسیشرق :واژگان کلیدی

......................................................................................................................... 
 (mokhtari1380@yahoo.com:نویسندهمسئول)یاسوجدانشگاهشناسیجامعهاستادیار.*1

 شگاهیاسوجشناسیدانجامعهدانشجویدکتری. 
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 مقدمه . الف
روشنعصرینروزهایآغازاز یرگمدرنو ار، برایخودشوغربو پایمسیحیسعیکرد

غربازاینطریقتوانسته.تعریفکرددیگریعنوانبهشرقراروازاین؛هویتمتمایزیشکلدهد

وشخصیتازنظرشرقبهغربکمککردهاستکهخودرا.باتعریفخویشبرشرقمسلطشود

ریساخوفرهنگیتاروهایانسانیتمدنبهنسبتفتمانغربگبنابراین؛مایشدهدشکلوتجربهن

آنچه.افتهاستیتیومشروعلگرفتهکش،خواندمیتیروافراوتارآنرایمللهموارهدربسترآنچهل

گفتمان رهگذر غربغرباز انسان روان و ذهن شدیکدیبر ته صحبتستگییشا، یجابهکردن

بودید وگران متنگفتمان در جهانآنچه غربیمدرنشمول و ته فشدیتعرگریید، ، یکصرفاً

وتضادماهویۀرابطیکگفتمانودرفرانیامالًخارجازقلمروا،کدیبعایبافاصله،مطلق«گرید»

میروترسیخودتصویبراییعواستعالیمنزلتیرفانسانمدرنغربینیبنابرا.آنبودبهنسبتمستمر

،خغربیارت،قینطریازابنابراین.پرداختگرانیخودودییفوبازنمایگاهبهتعرجایآنازردوک

فیتعرباز،اجتماعیشئونزندگیتمامیۀرندیرگبشمولودرجهانیفرایندۀمثاببهشدوزداییخیتار

درهمیزرفتارآدمیمتماهایاهورهاوهیشدرایکشدوهاله گرفتودربرهازمانهاوانکمۀانرا

:1۱۷۷یک،تاج)درونیشدگانهیخارجیوشبشدگانحذف:مشدندیبهدودستهتقسجوامعانسانی

8  همان(. یشیاند»:دیگومیدیسعطورکه فرهنگیدربارۀدن تبادل و حامتعامل اندخود ایشهیل

،سعید)بردیمیسکزدوبایمیسکمنطقآنبراساسهکداتزورمدارانهاستیهوتمهسلطدربارۀ

1۱9 :۱ ۷).

گفتمانحقیقتدر غربیمدرن محورکالمهای و نوعیته مربر و هکاندافتهیابتناتیزکاصل

تضمیحضورحق را تمایوشکمیردوکمینیقتومعنا تفاوتیدتا یتارایهزاتو نوعیبهخیرا

برمبنایپاکلیتبدخییتارفراوحدت و تارایانهیرده خیخارجاز وجودبهسازوارگیوهمگونی،

مطالعهودارایمتنقابلیکۀابمثبهاساساً،تهیگفتارغربومدرنکتهاینخازمنظرگفتمایتار.آورد

قبلتعمعنای ییاز بههخوانندکاستنشده مصرفیاگونهه حاضرآنمعنایۀکنندیمنفعالنهصرفاً

است مدرنیدعبارتبه. نوعییگر رواته ییساختار تاررا کمیلیختحمیبر اتکند با اصلواکه بر

زمانیفراارییمع وت، زدوده بهیثکابهامرا را راماهویوحدتی،خیتارشدوبرایکمیسخرهرمعنا

......................................................................................................................... 
1.Logocentris 
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هایاستعمارییامپراتور،ستمیانقرنبیبهپاشدنیکبانزد(. 1۱۷۷:8یک،تاج)دپندارمیمفروض

شددهیازهمپاش ییاروپا. بهدولتملتها را ستییمونکهایندودولتدددایجدهایجایخود

ترد و رفتند و جدییآمدند امراجعدهای موفقکبه یان شت سوسکهر نظام ربرابدریتسیالیل

وازاندگشودهسمیونالیناسگرییموجدرابرایسوراهیکنازیختندوایبرالرابرانگیلداریهیسرما

مرزهایجغرافیجانبد قوییایگر مو فشناختیروانیو دچار تنشرا و ردندکشار ،طینشرایا.

برایمهبستری شدنیکهژمونیا امپریدنوع از یالیگر در یک،تاج)فراهمساختنیجهاۀعرصسم

اسییتسافیچرهیههکشداشتتانشاندهدختالیانتاریپاۀنظریقازطری ویاماکفو(.1۱9۱:1۱۱

ۀنظریگریازطرفد،ردیقرارگراسیکبرالدمویغربیلهایشهیمقابلانددرهکوجودنداردگریید

نمنازعهدریادیبعبنمنا،هبعدازجنگسردکرامطرحنمودایدهاینونگتتینهانیهاتمدندبرخور

نظامیهقصدداشتبهبازسازیننظریرحاباطیو.داردتییتیفرهنگیوتمدنیوهویماه،جهان

جهانیینو .بپردازدن مریکرونیابراساس در غرب قرارکردها جهانی نظام گرفتمیز نیا.

نغربمنجرگراییتیزکمر قومیوعبه شدهنگاه یبنابرا؛استمدارانه جنگسردن دوران پساز

ۀهمآزادیورفاهبرایونصلحیمأاستراتژیتخودۀطلبانیحققاهدافوآمالهژمونتغرببرای

د یکهژموننگفتمانیازابعاداییکهکارخودقراردادکردستورجهانرا بزرگۀخاورمیانانگاره

د) با یتاتوریکمقابله ، و آیراسکدموۀتوسعبسط زادیو دولتقدرتبه، رساندن ،ساالرردممهای

افراط با باشدمی(آنهایشهیبرداشتنرانیموازگراییمبارزه دریراتاساسییتغاستنکممحتی.

ژئوپلیوضع یخاورمیکتیت شودیاانه ا؛جاد سلطیاما ن ابتدایکهژمونۀ به سمیمدرنپستتوسط

ومانندآزادی،یلهایکتیانروایپا،سمیمدرنمتپستیعزۀونقطیاصلۀیداع.دهشدیشکچالش

قادری)باشدمییییورهاروشنگر ،1۱9  :158 منابعقدرتودنیشکچالشبهباسمیمدرنپست(.

نشرقویبنابرا؛ندکهامیفرهنگخردهشناختنتیرسمدربهسعیغربیکامگفتمانهژمونکاستح

افتهاستیرمدرنجلوهکدستانهدرتفایفروهدررابطهکانهیخاورم رابرابریتیافتنموقعیانکام،

پست.ابدیمی ستیمدرنبنابراین پساساختارگراها حساسیو با یان دتیریغمورددرت ،گرییو

نیراایز؛ردندکگرانراآغازیدیجابهکردنتصحبتیتوشأنیلکرنوعههینعلکبنیانایهجمه

گرییتدیهوۀکنندرندهولحاظیبرگدر،زیتمتمایبرهوتأکیدهکشمنداناعتقاددارندیگروهازاند

......................................................................................................................... 
1.Fukuyama 

2.Postmodernism 
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1۱۷۷یک،تاج)است :8  ایکی(. از نسبتانتقادیهایننگرشیدیگر به غربهژمونیکرویکرد

مطرحشدهاست دیفادواردسعطراز نگارشیسع. راشناسیگفتمانشرق یشناسشرقتابکدبا

پرستیجهانمداریونژادقومۀدهندنشانینوعبهراشناسیدگفتمانشرقیسع.دهاستیشکبهچالش

هااستیهنجارهاوسآنقیازطرکهباشدمیفرهنگیگرایینوعینشانگرعامبهکهردکمیغربتلقی

شناسیقدشریسعازنظر.ردیگمیقرارزکجهانغربدرمر یدیکصرفاً گراوذاتایشهیلکدگاه

نسبت محسوببه اسالم و شودنمیشرق نشانهکبل، آن در ه گفتمانهایی قدرتن از زیدانشو

نترلوتسلطکمعطوفبهشناسیدانشوقدرتدرگفتمانشرقانینرابطهمیهاکشودمیمشاهده

جهانهنجاری تلقیغیربر هژمونی.شودمیغربی ازاین واکنش با غرب سیاسی سویگرایی

 .استاجتماعیخاورمیانهیهاجنبشآنۀجهاناسالمهمراهبودکهنمونویژهبهکشورهایشرق

عنوانبهمردمعربومسلمان،ازدنیایعربومسلمانشناسانهوشرقبازنمایینژادپرستانهدر

.فاقدروحابتکارعملبهتصویرکشیدهشدهاستهمچنین،دلیبرایتغییر،فاقدانرژیوزندهتنبل

ودستیابیبهوهمیشهبرایپیشرفتشوندمیفاقدقدرتبرایایجادتاریخخودتلقیهاآنبنابراین

خارجی نیروهای نیازمند Shihad, 2012: 58)باشندمیتغییر که(. است باور این بر سعید اما

یکهیچدریراسکویمعتقداستدمو.وامپریالیسمهستند هایجهانسوممحصولاستعماردولت

( ییادگرایبن)طلباسالمناب، ییگرایویمل.انهوجودنداردیتخاورمیونالسیناسهایومتکازح

سعیددر.داندمی سمیالیامپرۀبازماندوراسیکامانعصلحودمورهاآنندوکمیسمرانقدیعربپانو

مبنایکاروی.ستیزیغربعلیهکشورهایاسالمیرابهچالشکشیدهاستبیگانهشناسیشرقکتاب

شکل غرب دیگرستیزی مقابل در که است گرفتمیمقاومتی سعی. گفتمانمیسعید با کند

شرق غرشناسی هژمونی بهو در سعی داشتندحاشیهبکه اسالمی و هویتبومی مقابله،بردن به

شرق؛برخیزد گفتمان شناسیزیرا توانایی، قابلیتها و نادیدههای را بهمیشرق منجر و گرفتند

بنابراینویمعتقداستکهنبایدبااصولو.دوگانگیهویتیبینشرقوغربشدهاستگیریشکل

......................................................................................................................... 
1.Edward Said 

2.Orientalism 

3.Discourse 

4.Colonialism 

5.Nationalism 

6.Fundamentalism 

7.Imperialism 
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شرقمبانیغر با بپردازیمشناسیببهمقابله با. شمولکهریشهدرهایجهانبرارزشتأکیدبلکه

.مقاومتکردشناسیشرقۀاندیشبرابردرباید،اسالمدارد

ا نظریمینمقالهسعیدر از استفاده با االتزیرپاسخدادهؤدبهسیسعۀشناساناتشرقیشود

:شود

هاجنبشایآ.1 آفریخاورماجتماعیی شمال و یانه در غربگفتمۀادامقا میان ایباشد هکنیا

شدهبرتحوالتایجاد. باشد؟میازگفتماندرمقابلگفتمانمسلطغربدیینوعجدگیریلکش

یانهوشمالآفریخاورمیاجتماعیهاجنبشثیریبرأچهتشدنجهانیفراینداثر .۱داشتهاست؟قا

تواندهمسومیاجتماعییهاجنبشایآ.۱وقوعپیوستند؟بههایخاورمیانهباکدامپشتوانههاجنبش

 شرقبا سعشناسی باشد؟دیادوارد به پاسخ االتؤسبرای ابتدا نظریفوق مبانی بررسی سپس،

منظرگفتمانشرقاجتماعییهاجنبش قبلازآنخالصهشودمی.تحلیلشناسیاز ایاما وآرااز

.شودمیدآوردهیسعۀشناسانشرقهایشهیاند

 مبانی نظری .ب
تبب نظرهاجنبشنییرای اجتماعی هیی داردمتفاوتیهای محصولنتوانمیهاجنبش.وجود د

هاوبحرانهامحصولتنشدنتوانمینیهمچن.باشندفرهنگیواقتصادی،اجتماعی،اسییسفشارهای

اجتماعیعواملیهاجنبش آلنتورننظراز.مدتباشندانیمدتوموتاهکودرجامعهدربلندمدت

. (Turaine, 1981: 29)اجتماعیشناختهشوندۀبایددرزمینمیاصلیبرایکنترلفرهنگیهستندو

بررسی امانوئلکاستلز.جمعیهستندۀاراداجتماعیبیانگریهاجنبشمعتقداستکهکاستلز در

بهیهاجنبش هویتۀمسئلاجتماعی پردازدمیبحران . از الهام با جدیدیهاجنبشۀنظریکاستلز

تورن آلن هویتبراساساجتماعی محور جنبشوسه بدیل اجتماعی مدل دشمنو بررسی، به

مبتنیساخته،چگونگیساختاجتماعیهویتکاستلزکارخودرابر.پردازدمیاسالمییهانبشج

هویتنیرویاجتماعی،درآنکههویتمشروعیتبخش.1:کندمیوسهگونههویتراشناسایی

ایجادۀجامعمسلطبودهو  ؛کندمیمدنیرا کهبهایجادجماعتهویتمقاومت. اجتماعاتیاها

یازچیزیاستکهیهانمونههااینهویت.باشدمیحاکمۀسلطبرابردرمنجرشدهوتجلیمقاومت

......................................................................................................................... 
1.Alain Touraine 

2.Manuel Castells 
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کهبهایجادسوژهانجامیدهدارهویتبرنامه.۱؛نامدمیشدگانکنندگانبهدستحذفحذفاوحذف

کاستلز)شودمیهویتبدیلبرایهویتمسلطتلقیو ،1۱99  ۶9 تا۱ : از(. کاستلزهویتنظر

 با مقابله برای آنزیرا؛شودمیبرساختهگراییملیوداریسرمایهاسالمی هایایدئولوژیها

(.1۱99:1۱،آبادیصالحینجف)استعماریهستندنظامپساۀخوردشکست

انهویخاورمۀمنطقهدرکیریاخیاجتماعیهاجنبشتحوالتودربارۀمتناقضیهایانگاره،حال

است اتفاقافتاده شمالآفریقا دارد، وجود یانهوشمالآفریگرچهخاورم. ازسرچشمهیکیقا وها

،باشدمیواستبدادیتاتوریکدیزاصلکمرا اخیرجهانیاجتماعیهاجنبشعللوقوعمورددراما

داردویمتفاوتیهادگاهیعربد جود نامتوازنۀتوسعۀینظرایبراساسعده. حاکمعتقدند مانکه

ایکد در یتاتور کن به اهماقتصۀتوسعشورها زیادی ایت و دادند توسعیادی باعثاقتصادیۀن

هدربطنهاییکخواسته،اسیدارندیسهایهخواستهکستادیشدهیمتوسطجدۀآمدنطبقوجودهب

مدرنیکراتکوحقوقدموحقوقشهروندیوخواهیآزادیۀبردارنداسینهفتهاستودریسۀسعتو

شورهایکخواستهاجنبشنیهاکاستگریمعتقدیدیدگاهد.باآنمخالفبودندهابودودولت

بهاینمعناکهغرببهایننتیجهرسیدهاستکهبحرانمشروعیتجدیحاکمان؛باشندیمیغرب

امریاستکهبیشازایندوام،اینکشورهاانبازیابیهویتیجدیدمسلمانفراینددر،سکوالرعرب

دراینتئوریرو،ازاین.جایگزینیبرایاینحاکمانپیداکرد،نخواهدآوردولذابایستیتادیرنشده

دیکتاتوریۀرویاگرحاکمانفعلیباحفظ فضایسیاسیحکومتباسرکوبشهروندانوبستن،

کنندمی حاکمانجدیدبایستیزیرعنواندموکراسیوحقوقبشرحکومتکنند، ازدر. نظرواقع،

مستقیمغربدراینکشورهابازتولیدغیرغربحفظشدهوحاکمیت آنانمهمایناستکههژمونی

بسیارهاآناسیبرایدموکرخواهتحتلوایدموکراسیکهالبته،خواهتحتلوایدیکتاتوری،شود

دستتهیرویفقۀطبقگیریلکاقتصادیوشهایگرازپژوهشگرانبحرانیبرخید.استترهزینهکم

دکهطبقاتاجتماعیشهاینفتیدولتباعثمیرانتزیرادانندیمیاجتماعیهاجنبشساززمینهرا

ازدولتمستقلشوند ایدایعده. موجبیهاجنبشننوعیگر دانندمیداریاسالمییاجتماعیرا

بخشیازتاریخدیدهعنوانبهمعتقداستکهانقالبعربباید سمیرامین(.1۱89:۱۱،مقصودی)

شودمی دولتانقالباین. و استعمار شورشعلیه ها در پسااستعماریۀدورهایفاسدیاستکه
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شکلگرفتندو،دکردنمیشکلمستقیماستعماربهراهاآنعلیهمردمیکهقبالً،توسطساختارجهانی

کمک با غربی مداخالت واسطهاین و دالالن حفظ ،محلیهای و محلی منابع غارت هدف با

اکثریتدرنتیجهدوکردنمیمنطقهجلوگیریۀتوسعاز،ابستگیمنطقهدردروننظامجهانیغربو

هایدولت(.Amin, 2012: 32)اندصدماتزیادیخورده،دکردنمیمردمیکهدراینمنطقهزندگی

استعماریخوداروپایی التقدرتدربهدخالتدرامورداخلیومعاددرراستایتحکیمجایگاه

پشتیبانی،دارانبزرگوبهدیگرسخناقتصادیراهدوستیبازمینۀزمیندرهاآن.خاورمیانهپرداختند

فئودال شدنداز ملی بورژوازی بالندگی و پاگرفتن از مانع و پیشگرفتند در را ها داریسرمایه.

سایبازرگانی فئودالۀدر پشتیمخالفت از برخوردار دولتهای نظامی استعماریبانی مجالهای

خودنمایینیافت خاورمیانازآنجاکههایملیدولت. راستایعربیپابرجاۀدر در را فئودالیته ماندن

هارابازگذاشتندتاراهرابربهپشتیبانینظامیازآنپرداختندودستفئودال،دیدندمیمنافعخود

ناگزیرساختهبنابراین؛ببندندداریسرمایه یکیازدالیلیکهبهارعربرا ایناستکهدرجوامع،

عربیۀخاورمیان سای، در ملی طبقۀبورژوازی دولتۀهمدستی و فرصتفئودال استعماری های

هایازدلپیوندمیاندولت،بنابراینپسازرسیدنکشورهایعربیبهاستقالل.بالندگینیافتهاست

بورژوازیوابستهبیرونآمد،فئودالۀبقطاستعماریو روآناجتماعیازیهاجنبش،یکردروایناز.

نیستوقدرتاقتصادیدردستبورژوازیوابستهاست کار بورژوازیملیدر شکلگرفتکه

وتضادبیندولتوملتراخواهییراسکدمو،پژوهشگراندیگریدرنهایت(.9۱ :1۱89،دهشیار)

.دانستندمیاخیریاجتماعیهاجنبشتمامکقاطمشترازنیکی

انهیخاورمیاجتماعیهاجنبشلیتحلینظرۀیپاعنوانبهدیسعشناسیشرقۀینمقالهنظریدرا

است باتوجه.انتخابشده یسعنظریآبشخورهایبه متکد فأه سه از لسوفانتقادییثر و وکفو،

موردویفکریهایشهیربهباتوجه،دیسعنظرییهمبانکودشمیسعی،است وآدورنو یگرامش

گیرددم قرار شرقۀریش.اقه سوبژشناسی گفتمان پس دیوسیتکدر ارتیکم درکاست سعی ه

صورتبهارییمعارفبس،.وجودآوردهب(غرب)خودتیبراییههوکنیقصدابهداردسازیتیریغ

نبهدوکهمطابقاینایدهجهادانرفتهیرپذیثأتمنشناسندهدکارتۀایدنیمازایمستقغیرمویمستق

......................................................................................................................... 
1.Comprador 

2.Foucault 

3.Gramsci 

4.Adorno 



 
 4331، پاییز و زمستان 2، شماره 3دوره شناسی سیاسی جهان اسالم،  جامعهپژوهشی  –دوفصلنامه علمی 

 

8۶ 

می تقسیم عین و ذهن کفواما.دشوشق با اندکمکو از شهیگرفتن بهینهای جدی نقدهای چه

داشتکدیموستیسوبژک ارتیروا تبارکفو. انسانیشناسیوبا هعلومکداشتنشاندهدیسععلوم

گریدعبارتبهدآورمیوجودبهگرییآندرمقابلددادنققرارازطریراییشناساسوژهایخودیانسان

فهمخودویهبراکودمعتقدبیو.شودمیهشناختهکاستگرییقشناختدیازطریعلومانسان

هاینظام،قینطریازایول؛میندازیقبهنسبتقدرتومعرفتبیعمینگاهدیدانشبایتبارشناس

(.۱  :1۱9۷،شرت)بردالؤسریمبنازیبیهایقتراازبابتخلقدوانگاریحق

میادیقرابتز،یروشلحاظبهدیسع داردکشلفویبا واکاویوکدفوهماننیو؛و را آرشیوها

آرشیسع.کندمی واید را کمیاویکوی مربوطهکند استبه شرق همان. مکفوطورکه در انیو

زیدنیارسعک،پرداختوجومیجستبهنیومکمارانومحیوانگانوبیدبهمربوطمتونهایپرونده

بهولی.است(دانش/قدرت)زهمانیدنیسعلیاصۀمسئل.درارتباطاستهامتنازوییاصوالًباآرش

داستان،ناحایسفییظاهرتوصبهسریمتونیکهچگونهازدلکپردازدمینمسئلهیا واشعاروها

نیوچگونهازدلادیآمیدیپدشناسیشرقنامبهدانشیمنسجم،شرقبابدرانیغربهایگزارش

 مدعیکدانش خوه موضوع استشیشناخت بیانق، رابینو)دیآمیرونیاد و دریفوس ،1۱9۷:

8 و9  ادیا(. با تملینیعیعانگفتمان قتیحقکتو بشری، فهم در دادهیخوۀچنبررا شقرار

خودانسانعنیهایفسوژهیدوتعریتحدیلیبراینمیدچنیبهاعتقادسعشناسیقگفتمانشر.است

دارد ایا. چناندنسانناینگفتمان را وانگانیها مارانیب، جرمانم، ، پوستانرنگینزنانو ایشرقی،

.( 1۱81:5ی،موسو)نامدمیانسانشرقی

دیک یی مسائلی از سعکگر پیه به فورویید اهمکاز آن به زیو ضدکتف،دهدمیدایت ر

منطقلوییدلهمینبه؛استشدندیولالتقتمدامدرحیحق،دیسعنظراز.استوی ۀانیگراانسان

بازنماشناسیدانششرق برمبتنی،ندکمیتیرواشناسیهشرقکتییدروایسعنظراز.ندکمیییرا

 انعیحضور نهیاسآکا ناوار واقع نوعکبل،ستیمر یتولیه تولید باز دیا ، استکدر ار نیابرابن.

اشناسیشرق پرمینمسئلهیبه چکدازد ه افراد بر متون قدرتیگونه اعمال عنیموضوعاتخود

نشاندهدهکآنبودیوجوجستعلومانسانیدر یشناسوازرهگذرتبارکفوطورکلیبه.نندکمی

غربی انسان مرچگونه تولیزکحول به یتخود و پردازدمیدانشۀتوسعد نتالشیافراینددر.
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تبارشناسانه اوی، انسانیکرسدمیجهیننتیبه بسترعلوم آنچهدر ساختهو،دیخودجددربارۀه

شده ،پرداخته استسازیرابطهیکدر محضبوده دانشیدعبارتبه. نسبتگر ازبه همواره خود

.(1۱۷۷:8۱یک،تاج)دهاستیخودحاصلگردبهغیرنسبترهگذردانش

.ردکبکیتربههژمونیراجعراتگرامشیکراباتفانیگفتمبندیلکشمورددروکفوۀدیدایسع

انونهرکمنافعخوددربرمبتنیقیرایوعالهاارزش،قفرهنگازطریمکحاۀطبقبهباورگرامشی

 خنثیکمشترفرهنگیۀمثاببهآنچه دهدمیئهاراو طبقاتدکمیجاسازی، پذیندو با رشآنیگر

خاموشونرمۀسلطایشوندوگونهمیمهمدستکحاۀطبقوبخودشانباکدرسرکشترفرهنگم

رییشاهم)شودمیحاصل ۶ و5 :1۱98، آبشخورهای(. دیگر سعید از  دیالکتیکمنفی،فکری

ناپذیرییعاطفیجداویاجتماعهاینشکگریسبدانشازدکهکآدورنومعتقداست،آدورنواست

به؛ردهبودکهیهنقدرادردرونخودتعبکردکنیسبدانشتدوکروشینوعنوییبنابرا،تاس

هاوکودبنهمانتصورییا.خودباشدلذاتناقدهباکبودینهدنبالاستقرارروشدانستکنمعنایا

د داشتمنفییکالتیاز . است معتقد هوکآدورنو یاندتیه فرایندشی است تمامیکی در نواعاه

 شناختو دارپردازینظریهمتعارف دوجود دستهبراساسفراینددانش. شناسابندی تیهوییو

تآنرابایسپسهو،رادرنظرگرفته(ابژه) یشیک(هسوژ) ییشناسافاعل؛ندکمیعملهادهیپد

معلومکمک ندکمیمفهوم یبنابرا. ابژهکمینکمیباوریشیاندهویتندر ه ها و تمام به باکرا مال

بردنبهضعفویانپکهامکناستینباورایجایازنتایکیوایمردهکییشانشناسامیمفاهکمک

احتمالکاش دستیکیال از را میدهمیمفهوم به. پایکیطورکلی نیا یشیتاندیهوامدهاییز

میشکمیبهابژهدستکردنهازنگاهکنمعنایهاب؛شوندمیواقعیهاینابژهیجانش،میهمفاهکاست

نهماشییاندتیدرهوعبارتیبه.میشومیومعرفتآنمشغولییشتربهبازنمایوب هایسکعتنها

ابژه به متعلق بهها میریگمیابژهیجارا حقکبل، همیه عیقتاً سکن جاها ابژهیگزیرا ن یواقعهای

مینکمی عیبنابرا. ابژسراکن یا؛میریگمیاشتباهیواقعۀبا داردانگاریءیشفرایندن نام نیهم.
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تع یانگارءیش هوییابزارهای بهین نوعیت منجرکاز دانش میسب مکشود دارایوه و هوم

.(8۱ تا1۱9۷:85،شرت)ذاتیاستهایتیمحدود

استفادهازنبایهمچنآدورنوویمنفیکتکالیدی،شمسمگرایسکازماریریگهدبابهرینسعیبنابرا

برهایلیشهوتحلیاند،وکقدرتوگفتمانفو،دانشهایهینظر وازردکاستوارهاآنۀپایخودرا

جهانسوموتمناسباتجهاناولخسافرایندرادرردبازنمودهایفرهنگیکارکتوانستقینطریا

ندکروشن نوشتارغربیهایگونهۀدهمیبهباورسع. دوشادوشهم، گرخالقیدیکوهمدستبا

.آوردمیوجودردوگفتمانرابهیگمیلکشهاآنقازطریهدانشکوادعاهاهستندهاازگزارهینظام

از گفتمانکفونظر و اگرچه دارندها دانشتوجه ظاهر به هم، تثبیاما تیشه ؛اندروابطقدرتکنندۀ

کقدرتی چیپازبیشه هر خدمتخودشاستیشاز در ز فو. باور وکبه خ، حیبه در مکالخود

نقدرتاستیواقعاهبهکیحالدر،مینکمیجهتاهدافخودماناستفادهازقدرتدر،نشگرانآزادک

اوربهب.میقدرتهستهایهکدردرونشبهاییوماتنهانقش،ماندونهبرایکمیقماعملازطریهک

همیسع بر شرقناساسبازنمودهایید چهارچوبتالشیدرنهایتغرباز درون وآگاهانهدر

برای انقیاقاطعانه و سلطه شرقیبنابرا.نندکمیعملادیجاد گفتمان ن أمتشناسی اثر نگاهیاز ن

.ستوکفو

شرقازیبررسهپسازکتمعارفاسایعبارتازمجموعهتنهاشناسینهشرق،دیسعنظراز

هاصالًکاستشناسینشرقیاۀلیوسههبکبلاند،مدهآوجودبهاسیوفرهنگییسواجتماعیهایجنبه

یهویگرغرببرایدعبارتبه.دیآمیوجودهشرقبنامبهزییچ چونهعنوانیکتملیخودبود

شهدریهمیشناسشرق،دیدسعیازد.رادامنزدشناسیشرقنامبهیوجودآوردوگفتمانهشرقراب

انهبودهاستیگراسلطهیخدمتاهداف موجببههکاستایسلطهدراصطالحگرامشیۀسلطنیا.

خودیگرهمراهباتوافقظاهریدرآوردنطبقاتدادیانقمدربهکحاۀتطبقیازموفقیهناشکیتیرضا

ابداعیجامعازچگونگیلیتحلاشریکفهایشهیشاتوریگرابهاتوجهبدینسعیبنابرا.ستهاآن

نحوبهویلیتخیایجغرافیشناسانهنوعرشرقکتفیلکمبنای.قتوسطغربارائهنمودهاستشر

تروبخشبزرگ.ندکمیمیتقسمساویغیرهجهانرابهدوبخشکتشدهاسبندیقطبکیوحشتنا

نتحتعنوانجهانماخواندهیههمچنکگرییوآندشودمینخواندهیزمقرمشنامبهمتفاوتآن

.(1۱۷۷:۱5،دیسع)خودداردیغربرابهرویانیزمناممغرب،شودمی

......................................................................................................................... 
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ررامطرحیتززیو.ندکازاستعمارارائهیفرهنگرییقصدداشتتاتفسشناسیدرشرقدیسع

یهفضاکنتصوریاایاروپاۀدیدایبا،وجودداشتهباشدییاروپاهدوراناستعمارکشازآنیپ:ندکمی

اجتماعییایجغراف یو دارد شرقکوجود با تقابل در ه شودمیدهیغربنام، باشد، داشته .وجود

پیناروپاوغرببایابرعالوه شوندیتلقیشرفتاجتماعیدبرترونشانگرراه دیشرقبا،سکعبه.

فرد.تصورشودیشرفتوترقیماندهوعاجزازپعقبیاجتماعاظلحبهودستفرو لحاظیبهغالباً

بودنینتیوزیوارگکودک،تزلزل،مانندانفعال،زنانهایشهیلکصیوندباخصایودرپییابتداینژاد

شدمیتصور ایسع. شبید کن از هاگفتمانه هابازنمایی، هادانش، اکیقومیباورها، نیه

.(1۱99:۱۱۷،دمنیس)دینامشناسیشرق،وجودآوردهرابینجهانینمادیهایبندتقسیم

تولیدتولیدوباز،فرایندفرهنگیوسیاسیناپذیریکنیرویخستگیعنوانشناسیبهگفتمانشرق

امتدادبخشید سعید)شرقرا ،1۱9۱:1۷ سعیدنظراز(. غربیبرایتسلطبرایشیوهشناسیشرق،

،پدرساالرانه،شناسیشرقاین.باشدمیگرفتنواقعیتشرقومردمآننادیدهشرقاستوحاصلآن

بینمرکزخود است، امپریالیستی نژادپرستو شرق. استیالشناسی برای غربی ووسبکی بازسازی

ازنگاهادواردسعید(. 1۱9۱:1۶،مایردال)داشتناقتداربرشرقاست ،بنیاننظریاستعمارغربی،

(.۷۶: 1۱8،نساج)دانستمیمستعدفرودستیرادرمقابلغرباستکهشرقشناسیگفتمانشرق

داردیالیامپریبراینقشاساسشناسیشرقبنابراین سم غرباجازهیا. دانشبه مللننظام تا داد

قیاشریموسومبهشرق آوردخوددرۀسلطریبهزرا هاستعماروامپراتوریکمعتقداستدیسع.

مآناز استیرو کسر مصراستعمارگریشورهاکه یهندییاانیهرگز فلسطها نییا راهای واقعی

مبهچشهاآنبههکدانندمیازشرقاینمللراتنهانمونهیااستعماریغربیهایقدرت.نندیبنمی

تیازمندهداینشدنمتمدنیهبراکسانیکالمبهچشمکیکودرمستبدونابالغانسانی،زنک،ودک

یغربیوعقالنیاخالق میهستندها دمنیس)نگرند، ،1۱99:۱۱9 از(. ترینمحوری رافتکاشنظر

نظر استیااستعماریپساۀیاستدالل فرهنگپساکن مادیمتضمنشورشعلاستعماریه وه رشهر

علیحاش مریه که است کز در ایجره امرییان به تجربه خود شورش ووثرکمتن قاعده ضد

بدلزکمر رافتکاش)شودمیزدوده ،1898:1  به(. سعشرقۀشیاندطورکلی ساززمینهدیشناسانه

تهینغربومدرۀبمنطقدوانگارانیفوتخریسوبهتضعیکهازکشدییهاگفتمانگیریلکش

......................................................................................................................... 
1.Ashcoroft 
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تییههرهوکپرداختهزهایازتمابیکیوترمتنیکۀمثاببهلجامعهیگربهتحلیپرداختهوازجانبد

هو ارتباطشبا متگرییهودیحاشکردنوارد.ابدیمیگرمعنایدهایتیدر ندر رجامعهیتصوبه،

ییواستعالیمراتبطولشناختنسلسلهنتیرسمبهدرنهایتتواحدویزکفاقدمرایمجموعهۀمثاببه

.منجرشد

 شناسی شرقهای  لفهؤمو ی خاورمیانه ها جنبش .پ
تقسیمجهانبه،نوینخودۀتاریخچازآغازشناسیتریننقاطشروعگفتمانشرقیکیازکلیدی

است دوقطبشرقوغرببوده بندیازتفکرمنجربهگروهشکلیعنوانشناسیبهگفتمانشرق.

شناسیباپسازآنشرق.گردید(انسانشرقی)«دیگران»و(انسانغربی)«ما»ۀدستمردمجهانبهدو

،سعید)باشدپدیدآوردکهقدرتغرببرشرقدارایبرتریمیهایمختلفایناحساسراروش

1۱۷۷:89 شۀبرایارائشناسیشرق(. از باال تعمیمرقچارهتصویریاز ایجز یکساندادن کردنو

نداشت اینمایشیامریخارجیتلقیشدندکهدرصحنهعنوانبه«دیگران»برایناساسهمواره؛

عنوانبه،هایشرقیانسانیادیگران،درایندیدگاه.هامشغولبازیهستندفقطوفقطبرایاروپایی

حالمُنظرگرفتهشموضوعیبرایمطالعهدر بودنغیر»هردندکهدرهمه برپیشانیداشتند« این.

تقسیمارادیواختیاری قادرساختکهتصویرمخصوصازتمامیشرق، کهدرمردمیشناسیرا

تاریخوفرهنگبسیارمتفاوتمی ترسیمنماید،زیستندکشورهایمختلفبا تصویریکهدرقالب.

شناسیگفتمانشرق.ربسیاریازمواردبهنژادپرستیمتمایلگشتشناسینژادیبیانگردیدودتیپ

اینتصورکلیراایجادنمودکهیکنفرشرقیهرگز،انواعأمنشدربارۀهایخودحسبتئوریبر

قیدواقعیتسامی عرصعربِیاهندییانخواهدتوانستاز در کندو فرار مطالعاتآنانۀخود

به محکوم استعقبهمیشه شرق.ماندگی گفتمان که دارد اعتقاد سعید ادوارد سایشناسی ۀدر

وسیعوثابتیرادرافقدیدمخاطبانخودبگستراندوباحذفۀکوشدتاازباالمنظردادنمیتعمیم

فرهنگجزئیاتِ متنوع بسیار کلیت، از ذهنیتشرقی و بهسازیتاریخ میعنوان سود .جویدابزار

سمدریطرفگفتمانپسامدرنیکاز،ندکمیمیسلطهترساینازییرهایدبرایهسعکیاندازچشم

مدرنکفهنرمندانوروشنیوآگاهشدنریغربودرگ یدستاوردهاومسیرانعربومسلمانبا

،سعید)سازدمیندهفراهمیدرآیفرهنگییجهتهمگرارادریمساعدۀنیزمفدیگرازطرآنیانسان

1۱۷۷ : 9  لیتفاهمفرهنگوتعدینظرهایانیبنیزیریدنبالپبهسویکدازیسعطورکلیبه(.
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هایشیگرایکوتئوریفرهنگینقدمبانیدرپدیگریسویازشرقوغرباستوهایاستیس

ببخشسلطهمطلقیت سگانهیطلبو در ادبواستیساز دو.تاستایفرهنگو بر بنابراینسعید

در.یونیورسالیسم. ؛ مقاومت.1:کندتأکیدمیشرقوغربیتیهویخروجازدوگانگیحلبراراه

 .کنکاشقراردادهخواهدشدموردخاورمیانهیهاجنبشوتطبیقآنباهاحلراهیکازاینزیرهر

 مقاومتگفتمان  .1

جلوه و ابعاد مقاومت داردمتهای عددی حتی. مردم ازطرامروزه مقابلۀشیویق در مصرف

کنندمیرایجمقاومتهایگفتمان حقوقاقلیتنیستمقاومتصرفاً. از واکنشیبرایدفاع بلکه،

ازواکنشاستوقتیصحبت.مقاومتشکلیازکنشسیاسیاستکهنمایانگرمنافععمومیباشد

اینمعناستکهحقوقاقل لذامییتتهدیدبه و آنشود بمانندمیمقاومتها و؛کنندتا مفهوم اما

؛کوشددروضعیتموجودتحولایجادکندوآلترناتیوینیزارائهدهدمیمعنایکنشایناستکه

ندارد ناآگاهانه مقاومتشکلیتصادفیو بنابراین ، استریزیبرنامهبلکه آگاهانه و شده نیروهای.

در ازاجتماعی جایگاه مقاومت با تا ازدستصددند حال در یا بازیابنددسترفته را خود رفتن

.(Barry, 2000)تریناینگذارندکهیکیازمهمثیرأتگفتمانمقاومتعواملمتعددیگیریدرشکل

پست ظهور استسمدرنیعوامل م بهپست. پی در طردصحنهمدرنیسم شدگانآوردن ،شدگانحذف،

هاحاشیه هاگفتمانخرده، ستهاهنجارشکنانوخاموش، آناستکهمدرنادعایپست. چیزهمهها

هارادرهمهاوتمامیتدرپیآنهستندکهشالودههاآن.مداراستبرساختهومرتبطبادانشقدرت

شودمدرنیسممطرحمیپستهایایدهعنوانبهتکثرگرایی،فرهنگیچند،زبانیچند،چندمعنایی.بریزند

اینطریق از رابطهو در که نیز استشرق یافته جلوه مدرن تفکر در یافتن،ایفرودستانه امکان

جنبش،بودهگذارثیرأگفتمانمقاومتتگیریشکلدرعاملمهمدیگریکه.یابدموقعیتیبرابررامی

پایهکهداستعماریبوپسا یکیاز آنسعید باشدمیگذاران سعید. ایازمجذوباینروایتنیچه،

 گراییپساساختار تصمیممی»استکه ابتدا چهمردم که برمیگیرند سپسواقعیاترا خواهندو

1۱9۱،سلدن)«سازندخویشمنطبقمی اینروایتزیرا.( 9 : به میسعید امکان که ۀظریندهد

بهمبارزاتاجتماعیوسیاسیواقعیپیوندبزند گفتمان را ،غربگفتمانکشیدنچالشسعیدبابه.

......................................................................................................................... 
1.Resistance 

2.Poststructuralism 

3.Discourse Theory 
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گفتمان.شدهنیستبرایهمیشهتثبیتگفتمانیهیچکهکندمیهایفوکورانیزدنبالاینمنطقنظریه

،سلدن)انگیزدبرمیهمخالفتنیزبلک،کنداعمالقدرتمیتنهانهگفتمان.همعلتوهممعلولاست

ایمتعهدبهرشتهانتقادیونوعیفعالیتمیانۀزدودخواستارنوعیآگاهیمرکزسعید(.۱8 :1۱9۱

رهایی نظامهدف برچیدن و استبخش سلطه ۱9 :سلدن)های نگرشی(. اتخاذ با سعید

کهحضورشانبود ایحاشیهو«رانفرودستدیگ»بخشیدنبهصددبازیافتنوآوادر،شکنانهساخت

.ودرحاشیهماندهبودنددهنادیدهگرفتهش

.داندمیتییهوگراییتفاوتیغربدرراستاجهانیتعلمیرابهفعالشناسیشرقگفتماندیسع

یهاگروههکیزمان.سازدمیتیفراهمیهایهوگروهکیکنهرابرایتفیزمگراییگونهتفاوتهرظهور

شرایتیهو چنیادیگرسویازرندویگمیقرارایهیطحاشیدر امریینفضایجاد رعادالنهیغیرا

ویژهبه،تییگونهقالبهوشودوهرمیجادیاتییمقاومتهونهبراییهزمکاستیعیطب،نندکیمیتلق

بنابراینپارادایممقاومتسعی.ردوآمیوجودرابهگراییازتفاوتهاییجلوه،مقاومتدردرونخود

بنابراین،دمتفاوتیبازنماییکنمالًاگفتمانیکهایقالببراساسجهانغربراهایداردتامطلوبیت

روایتجدیدیدانستبراساستوانمیراشناسیهویتمقاومتدرمقابلگفتمانشرقگیریشکل

است اسالم بازنمایی از ناشی گکهدرحالی،که در عربوشناسیشرقفتمان مردم که شده گفته

تنبلعنوانبهمسلمان دلیبرایتغییرزندهفاقدانرژیو، وفاقدروحابتکارعملبهتصویرکشیده،

است درنتیجهشده تعیینهویتخود، به 1۱81ی،لفقزلس)باشدنمیقادر :15 زمیکی(. هاینهیاز

ویفرهنگیرکفیالیهنفوذواستیعلانهاعالمموضعیخاورمیاجتماعیهاجنبشگیریلکشیاصل

غرباستیاسیس نگسترشاحساساتملیبنابرا. چپاولسرماۀتجربی، و ویملهایهیاستعمار

هایردهوتودهکلیروتحصکفانطبقاتروشنیدرمهاییغربموجببروزواکنشیاسیسۀسلط

تخودرایفعالیاصلۀنیانهزمیخاورمۀگرفتهدرمنطقلکشیهاجنبشنینایبنابرا.ستمردمشدها

نندکوجومیجستخودینیودیتملیبههودادنتوفرهنگغربواصالتیباهوییارویدررو

ایداردوآنچهنقشبسیاربرجستهعاملهویت،یعربیاخیرهاجنبشدر(.مهرنامه:1۱89ی،نظر)

ساختواحیایهویتاسالمی،کندنماییمیهایدیگرخودیمردمیبیشازمؤلفههاجنبشدراین

اقتدارگراهایدولت.است درپی،ندبودزعمسعیدمحصولاستعماروامپریالیسمهاییکهبهدولت،

هویتبر این ؛آمدندنفی که مبتنیهویتی مربر اسالمی باورهای و اجتماعی بودجایگاه دم نبود.

......................................................................................................................... 
1.Marginal 
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وهاسببفسادمالیفقدانعدالتاجتماعیوناکارآمدیدولت،هاانواعتبعیض،هایسیاسیآزادی

ایدرجوامععربشدوهویتمقاومترادرمیاناقشارمختلفمردمفقروشکافطبقاتیگسترده

غربصورتشدنفتمانجهانیمتقابلباگ سازیدرراستایغیریتهاجنبشبنابرایناین.اشاعهداد

حولنظاممعناییوگفتمانیخوددرمقابلغرب،طرحمنسجمازاسالمۀگیردومسلمانانباارائمی

 بهروزی)شدندمتحد هاجنبش(.1۱98، مقاومتی نوعی خاورمیانه گفتمانبرابردراجتماعی

ارزشتأکیدیقازطراستکهشناسیشرق سعیهایبر مطلوبیتمرکزیاسالم تا جهانهایدارد

متفاوتیبازنماییکنندوتغییراجتماعیدرسطوحمختلفگفتمانیکامالًهایقالببراساسغربرا

.ایجادکند

 یونیورسالیسم .2
احمدیا  جاز نقد کبه است یاستعمارپساۀنظریل ازرایز؛پرداخته رویایونظر ،ردیکن

متن بهگرایی به،گرایینشکیجارا ملترا نشاندمیطبقهیجاو کاستمتنینسیبنابرا. هگرایی

بهگرایینشک،ندکمیزیتجویاستعماروپساییساختارگراپسا اندازدمیقیتعورا ایندر. گونهواقع،

متن تبدیعملیهاتکحرگرایی متن به تکمیلیرا از و آنیثأند لنریم)اهدکمیرات ،1۱9۷:

(.11 تا 1

متن،جهانتابکددریسعی،شناسشرقۀنظریواردهبرنانتقاداتیناراکدر هکافتیدرمنتقد،

رانشانیغربغیروینابرابرومتضادجهانغربۀرابطتواندراهخروجازنمیوکفوۀجبرگرایانلیتحل

ینونکهبتواندجهانکاستیخیازتحوالتتارینییتبۀارائوناتوانازکفوۀاندیشگریدعبارتبه،دهد

 نظرومکجهانیکیسوبهرا مورد قهرمانپور)سوقدهدیمنازعه ،98 ازنیبنابرا(. دیسعنظر

یجهان دوگانگیبرایحلراهشدن از غرباستیتیهویخروج از.شرقو یسعنظر در فرایندد

هارااسالممفهومعاملیتوفاعلیتانسان.ابدیمیشیافزاتدرمقابلساختاریعاملۀوزننشدیجهان

ازحالتبالقوگیبهودرمسیردرستتاریخیخوددربرههدرخودحملکرده ایاینمفهومرا

اندیشاستآوردهبالفعلدر زمینۀخلیفعنوانبهاسالمیۀانساندر تمدناهللدر میو در.باشدساز

ۀرسدکهعاملیتانسانیازبطنخوداسالمدرحالرسیدنبهمنصمینظربهجغرافیایجهاناسالم

......................................................................................................................... 
1.Otherness 

2.Aijaz Ahmad 

3.Postcolonial 
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انقالباسالمیایرانحاکیازنقشمردمدرساختنجامعهوتمدناسالمی،براینمونه.ظهوراست

یازرشدبسیارسریعاحساستوانمندیحاک،دردنیایجدیداستوآنچهدرایراناتفاقافتادهاست

آنچهفاعلیتوعاملیتانسانیدر.مردموفاعلیتانسانیدردستیابیبهاهدافوحقوقانسانیاست

گیریفاعلیتکندایناستکهساختارشکلتمدناسالمیرابامشابهآندرتمدنغربمتمایزمی

درهایخودرابه،کندکهتاحدودزیادیودکفاییمیتولیدآنچناننظامخ،یقذاتالهیازطرانسان

شدنمنتجازادیانومذاهبتوحیدیکهتوانمندزیرانظامفکری.بنددرویتأثیرپذیریازخارجمی

نظامیاستبسیارمقتدرکهکمترتأثیر،شماردهارایکیازاهدافاصلیولیضمنیخودمیانسان

مبانیمدرنیتهازغربدرجهاناسالمکردنرویواردهمینبه.پذیردبنیادیازخارجمی دراکثر،

امریدشوار بهموارد رسدمینظر ارزش. جغرافیایجهانبنابراینورود به هنجارهایمدرنیته و ها

برعاملیتدرتأکیدبنابراین.هایمقاومتدراینکشورهاشدهاستگیریکانوناسالمموجبشکل

یدبرایسع(.1۱98:9۶،خراسانی)استینظامجهانۀعرصبخشحضورشرقدردیارنومقابلساخت

نیازایامانوعبرداشتو.آوردیمیرو سمیورسالیونیشرقوغرببهیتیهویخروجازدوگانگ

 متفاوتاستکمفهوم امالً ازهدفو. طری قطعیاح از گذر مفهوم بجادیاهایتین ۀواسطهشده

هنجاریوعدالتیهآزادکاستیتاستانداردواحدیتثبیتبهسویوملیزبانویذهنۀنیزمشیپ

گریمردماندییوبازنماییاعمالقدرتاروپابودنمحقیمعنبهدرعملهکاستالمللیبینیجهان

از.هاستاروپاییتوسط ویژگیخاطربهدیسعنظر وجودهبهای در مسئلشدنیجهانفرایندآمده ۀ،

شرفتیپۀدرجبراساساطقومنشورهاکبندیخودرابهدستهیجای،اسیباخطوطسمجهانیتقس

چونشرقبازیودگرهاهانینشهیحاشیگریبازیراهبرایک،دئولوژیایرفتنمرزهانیببااز.دهدمی

بنابقهرمان)شودمی پور 81و89، راست(. همین ادر مانعی، که ناسیونالیسم از برابردرسعید

است یونیورسالیسم می، بورژواهاییمی.کندانتقاد محصول را ناسیونالیسم گفتمان خوداو که داند

شدهۀوسیلبه تولید و ساخته استعماری گفتماندرنتیجه؛اندقدرت از ناشی فرهنگی تصورات

ویناسیونالیسمیکهبهآزادیمنجرنظراز.شناسانهاستایشرقهناسیونالیسمنیزمحدودبهنگرش

در.آوردوراهرابرایایجادیکامپریالیسمجدیدهموارخواهدکردمیگراییدرسرازقبیله،نشود

1۱95،نظری)استشنودیوگفتصداییوانگفتاوحامیجهانیچندتومیتحلیلنهایی : 8.)

ازنبنابرای مریبراسعیدنظر با تیزکمقابله بنیفرهنگغربباگرایی از غربیفرهنگیادهاید

......................................................................................................................... 
1.Universalism 
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.دانستشناسیباگفتمانشرقیمرزبندینمادبراینوعرابایدیتفرهنگیهو.شودزداییتیمشروع

نیبنابرا.هستند.باگفتمانغربمحوریمرزبندیبراییارهاکراهعنوانیبهواسالمیماخالقیمفاه

تیهو یاسالمگرایی یمفاهیسازبومیو یلپژئوم یمعنابهتیکی است اسالمکآن مرمیه زکتواند

یتگفتمانیتواندمشروعمیجهانغربییززداکنمریبنابرا.دیجادنمایایزکمردرنظامچندیدیجد

 را غرب براکجهان مدتیه مبتنییطوالنهای نگرششرقبر بودشناسانه بحران، چالشو با

.سازدروبهروتیمشروع

،شورهامسلمانبودندکنیتماماازآنجاکهدگفتیجهانعرببا یاجتماعیهاجنبشمورددر

،درادیانالهی.آناست بودنشمولجهاندرانیرادیفرقاسالمباسا.باشندیمیتاسالمیهویدارا

بود،لیندینیعنییهودیتاو محدود یهود»:قولهگلبه؛دینیملیو مسیحیتادعایی«.قوم اما

دراینمیانفقطاسالمآمدوفراتراز«.منبرایکلبشریتمنهبرایقومیهود»:جهانیکردوگفت

آنۀهم نیدیعنییاسالمواقع«.عالماستۀهممنخداییدارمکهبرای»بیانکردوگفتکهها

در.انیرادیسابرابردراستینیاسالمدهکنینها،اورندیهاسالمرابکانآمدندیادۀهم.شمولجهان

ۀواژ(۶۱،عمرانآل)هَقُلْیَاأَهْلَالْکِتَابِتَعَالَوْاْإِلَیکَلَمَۀٍسَوَاءٌبَیْنَنَاوَبَیْنَکُمْأَالَنَعْبُدَإِالَاللّۀدرآینآقر

بَیْنَنَا» مطرح«سَوَاءٌ ا،ندکمیرا این.میتوافقبرسبهیلاورسیونیۀایدیکیرویدیبیاهکینمعنیبه

برابریتأکیدنوعیبه برتریانسانۀهمبر نفیتبعیضو و قومیوزبانیها مادّیو .هاینژادیـ

شمولدستجهانهایدهیبها،هدرغربصورتگرفتکیوگسستیرکدازتحوالتفامابعاست

ازمنظرتنهانهمیهاکحقوقبشراستۀاعالمی،ماندهاستیهازآنباقکیزیتنهاچنونکافتندوای

یاناتکطوامیشراشدنیامروزهجهان(. :1۱9۷ی،عتیشر)یدفاعاستونهازمنظرنظرقابلیعمل

دراخت هایشمولوارزشجهانهایدهیقآنبراازطریهکقراردادهاستیاسالمیشورهاکاریرا

انرودویشرقوغربازمیآندوگانگقازطرینندتاکتأکیدعدالتویآزادهمچون،کمشتر

سعیدبراینباوراست.نندکجادیایفرهنگاسالمیمستقلبرمبنایتیخودهویبرامسلمانبتوانند

که مورددرغربیوقتیاصول یمطلبنیستگوپاسخاسالم نامربوطآن، سخنانمبهمو وقتبه

اجتماعی علوم آن، بههم صورت طبقهعرضهقابلانتزاعات نظیر ای فکرانروشن، سیاسی، ،ثبات

.شودپناهبردهمی،شناسیرابرپیشانیدارندحکمتشرقهرنهادینکههمهنیزمُۀتوسعنوسازیو

......................................................................................................................... 
1.Social movements 

2.Universality 
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اصولومبانیغرببهمقابلهباشرق بپردازیمشناسیبنابراینویمعتقداستکهنبایدبا بابلکه،

مقاومتشناسیشرقگفتمانبرابردرباید،شمولکهریشهدراسالمداردجهانهایبرارزشتأکید

یادر.کرد با ردکتواناثباتمیرایاسالمیشمولجهانمیرکاتقرآنیاستنادبهآنجا شدنجهانی.

ادلّهوشواهدقرآنیورواییوتاریخیبراساسیکفرهنگجامععقالنیوفطریعنوانبهاسالم

هاوتمایزهایاساسیبارونداسالمویژگیشدنجهانی.مبرهنوقابلاثباتاست،قطعیصورتبه

جهانیک نونی جهانیشدن داردو سازی . جهانفیاسالم و جامع نظام یک وذاته است شمول

،گراییعدالت،نفیظلموتبعیض،هاییهمچونیکتاپرستینگریاسالمآموزهشمولیوجهانجهان

عقالنیت جوییصلح، بشر، انسانیوحقوق کرامت انسان، اجتماعی و فردی مسئولیت و، تفاهم

ترویجومحققمیگزاریارجیوبرادریوبرابر سازدبهعلمرا هایاصیلهمیناصولوارزش.

هایمقبولیتجهانیبرایاسالمایجادوپویاییوتداوماینمذهبراتضمینعقالنیومعنویزمینه

کرد خواهد روایناز. جنبهجهان، از اثباتوشمولیاسالم مورد کوئین)استتأکیدهایگوناگون

.(۶8 تا58 :1۱9۶،سامانی

عدالتوقسط.1 دعوتبه معیارهای: اصولیاز جهانبسیار اسالمیشمولیدر سازیجهانی،

استجهانی،دراسالمعدالتاصول.ستهاهاونژادهاوگروهملتافرادومیانمیاندرروابطعدل

شناسدنمیرسمیترابهطلبانومنافعزمامداراندستِساختگیهایلهمرزهاوفاصوازحدیکوهیچ

بِالْقِسْطِگرددمیعملیدقتهابهانسانمیانعدالتموازین،اسالمیشمولیودرجهان قَوَامِینَ کُونُواْ

لَقَدإِنَاللّهَیَأْمُرُبِالْعَدْلِوَاإلِحْسَانِیا(5،مائده)لِلتَقْوَیاعْدِلُواْهُوَأَقْرَبُ(.1۱5،نساء) شُهَدَاءلِلّهِ

بالبَیٍناتِ رُسُلُنا ارسَلنا مَعهُم، أنزَلنا والمیزانَالکِتابَو گمانبی).(5 ،حدید)بالقسطِالناسَلِیَقُومَ،

نشانهپیامبران با نگیختیمبراآشکارهایرا آنان، با فرستادیمومیزانکتابو مردمان، وقسطبهتا

عدالت(.برخیزندگریداد مسائلۀهمدر روابطۀهمو روابطگروهیوفردی، باالمللبینو و

نساء،)اُبماأراکَالناسِنَبَیلِتَحکُمبالحَقّالکِتابَاناأنزَلناالیکَ:بیگانهووخودیودشمندوست

خدابهآنچه(موجب)بهمردمتامیانکردیمبرتونازلودرستیراستیبهراآسمانیماکتاب)(195

آموخته .کنیداوریتو )یجرمنکم اعدِلوُاَنعلیقَومٍشنأنُوال )االتَعدِلُوا 9مائده، بادشمنی)(

برآنروهیگ باسازیجهانی(.کنیدرفتارعدالتبه،نکنیدرفتارعدالتبهباآناننداردکهشمارا

وملتانسان،اختالفودرهنگامگیردبایدصورتمنطقیگفتمانی درها وکشورها وشهرها ها

(۶۱نحل،)اختَلفُوافِیهالذیلَهُملتُبیٍنَاالالکِتابِوماأنزَلناعَلیکَ:شودداوریعدالتچهارچوب
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قرآن) برایو جز فرونفرستادیماینرا تو حقیقت)کهبر اختالفآنچه( دارندرا روشنبرایشان،

(.کنی

پذیریسلطهنفی.  حاکمِۀطبقوتشکیلطلبیوبرتریوخودکامگیطلبیسلطههرگونهنفی:

هایجامعهۀهموجهاندرسطحمظلومهایانسانساختنوبردهوفرودستمحکومۀطبقوفرادست

اللّهِ:استهیالوانبیایحیانیوشمولجهانازاصول،انسانی بَعْضُنَابَعْضاأَرْبَابامِندُونِ یَتَخِذَ وَالَ

سَبِیالً(.۶۱،عمرانآل) عَلَیالْمُؤْمِنِینَ لِلْکَافِرِینَ اللّهُ ونفیظلموفساددر(.1۱1،نساء)وَلَنیَجْعَلَ

انگیزه هر با ایهرشکلو :إِصْالَحِهَا بَعْدَ فِیاألَرْضِ تُفْسِدُواْ 5۶،فاعرا)واَلَ .)کان أنلِبَشَرٍما

راکهکسی).(۷8،عمرانآل)هللادُونِمِنلیکُونُواعِباداًلِلناسِیَقولُثُموالنُبُوۀَوالحُکمَالکِتابَاُیَهُتِیُؤ

به کتابخدا حکومتاو پیامبریو بخشدو که، بندگانجایبهبگویدمردمانبهنرسد منخدا

(.باشید

قُلْ:هاینژادیـمادّیوقومیوزبانیهاونفیتبعیضوبرتریانسانۀهمبریتأکیدبربرا.۱

.(۶۱،عمرانآل) یَاأَهْلَالْکِتَابِتَعَالَوْاْإِلَیکَلَمَۀٍسَوَاءٌبَیْنَنَاوَبَیْنَکُمْأَالَنَعْبُدَإِالَاللّهَ

:(عقالنیتواعتدالومعنویت)طوطحیاتمعقولتوجهبهنیازهایمعنویبشروترسیمخ.۱

(.۷،روم) وَیَعْلَمُونَظَاهِرامِنَالْحَیَاۀِالدُنْیَاوَهُمْعَنِالْآخِرَۀِهُمْغَافِلُونَ:نظیراینآیاتکریمه

عقالنیت.5 إِمثل، یَعْقِلُهَا وَمَا لِلنَاسِ نَضْرِبُهَا الْأَمْثَالُ الْعَالِمُونَتِلْکَ عنکبوت)لَا بنابراین؛(۱۷،

شمولیجهانی اسالمیبراساس الگوی سلطه، وهرگونه استثمارشدگی و استعمارگری و گرایی

.کندعدالتیونابرابریوتبعیضرانفیمیبی

 گیری نتیجه

متمدنغربۀفسادآلودجامعۀحاشیجهانیوۀجامعشرقرابخشمنحط،شناسیگفتمانشرق

باتوجهشرق.آوردمیشماربه شناسی آنبه در مندرج مفاهیم و ساختار گسترش، عقالنی توجیه

است آورده فراهم را کهۀمسئل.مدرنیته استعمار و صورتۀوسیلبهامپریالیسم مدرنیته ابزارهای

گرچه.مسلماناندرحاشیهقراربگیرندیاحذفشوندازجملههایزیادیباعثشدکهگروه،گرفت

نگرشاینعواملترینامایکیازمهم،بازاندیشیتفکراسالمیرافراهمکردهۀزمینعواملمتعددی

گفتمانی،وارونهشناسیشرق.استوارونهشهرتیافتهشناسیشرقکهبهاستادواردسعیدانتقادی

کنندهویتیحقیقیواصیلکارمیبهنسیاسیشرقامدآفکرانوسراستکهروشن ادعا گیرندتا
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به هویترا سپساین و مالکشونددارند و .چنگآورند غربدر استکه معتقد ۀادامسعید

بیرونیداشتهیمابازاشرقیراخلقکردکهبیشازآنکهواقعیتو،پلیتیکخودگسترشآگاهیژئو

ماهیتیگفتمانیدارد،باشد قدرتسیاسیۀنتیجتاحدزیادیآگاهانهوشناسیخلقگفتمانشرق.

است بوده باشد؛استعمار پویا واقعیتیفرهنگیو نمودار آنکه شرقبیشاز لذا ۀشیوۀکنندبازگو،

خودوفروتربرابردردگراستکهنامبهیقخلقمفهومیازطرغربۀسازیفراگفتمانمدرنیتهویت

دارد قرار آن از برایشرقیبنابراینهویتایجاد. ازطرشده هویتیاستشناسییقگفتمانشرقها

فرهنگی نه بهشرق.سیاسیو غربعنوان دگر مقابلتمدن، توحشدر مظهر مقابل، پیشرفتدر

،احساساتی،ماندهماندگیوعقالنیتدرمقابلاحساساتاستوهمنشینواژگانیچونعقبعقب

بهچالشکشیدهستیزیجهانغربعلیهمسلمانانراسعیداینبیگانه.باشدمیخرافاتیونیافتهتوسعه

است استداللسعید.گرفتمیمبنایکارویمقاومتیاستکهدرمقابلدیگرستیزیغربشکل،

هرمی که حاشیهکند مقاومتگونه به انجامدمیسازی گمقاومت. کهرایی معناست این به اسالمی

وواردمتنهایمختلفاسالمیدرصددآنهستندتاازحاشیهبهسویمرکزتغییرمکاندهندگروه

اینامر.سازدمیمبنایحرکتبهسویتغییروضعموجودرافراهمگراییبنابرایناینمقاومت.شوند

باشدمیهرفتدستمعنایتالشبرایبازسازیهویتازبه وشناسیباگفتمانشرقکردسعیدسعی.

زیراگفتمان؛مقابلهبرخیزدبه،بردنهویتبومیواسالمیداشتندحاشیههژمونیغربکهسعیدربه

دوگانگیهویتیگیریبهشکلگرفتندومنجرمیشرقرانادیدههایوقابلیتهاتوانایی،شناسیشرق

نبایدبااصولو،بردندوگانگیهویتیبینکهبرایازویمعتقداست.بینشرقوغربشدهاست

شرق با مقابله بپردازیمشناسیمبانیغرببه با، شمولکهریشهدرجهانهایبرارزشتأکیدبلکه

دارد شرقگفتمانبرابردرباید،اسالم کردشناسی مقاومت جهانجهان. و اسالمشمولی نگری

ونیکتاپرستیهاییهمچآموزه تبعیض، نفیظلمو گراییوعقالنیتعدالت، جوییوحقوقصلح،

گزاریبهعلمتفاهموبرابریوبرادریوارج،مسئولیتفردیواجتماعیانسان،کرامتانسانی،بشر

محققمی ترویجو سازدرا ارزش. و معنویزمینههمیناصول هایمقبولیتهایاصیلعقالنیو

شمولیجهان،روایناز.اسالمایجادوپویاییوتداوماینمذهبراتضمینخواهدکردجهانیبرای

جنبه از واسالم اثبات مورد گوناگون ازبنابراین؛استتأکیدهای برانظر بایسعید مقابله

تیزکمر باگرایی غرب بنیفرهنگ از مشروعیفرهنگیادهاید تیغرب تیهووی.شودزدایی

رایواسالمیماخالقیمفاهودانستشناسیمیباگفتمانشرقیمرزبندینمادبرایانوعریفرهنگ
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ویاسالمگراییتینهویبنابرا.دانستمیمحورغربباگفتمانیمرزبندیبراییارهاکراهعنوانبه

یزکمرنظامچنددریدیزجدکتواندمرمیهاسالمکآناستیمعنابهیکیتیلپمژئویمفاهیسازیبوم

نمایا دیجاد غربییززداکنمریبنابرا. مشروعمیجهان یتگفتمانیتواند غربرا براکجهان یه

در.سازدروبهروتیباچالشوبحرانمشروع،شناسانهبودشرقنگرشبرمبتنییطوالنهایمدت

هاجنبش ی منطقشکلاجتماعی در همۀگرفته وهگروۀخاورمیانه فعالها حضور اجتماعی اقشار

استعمارنشانهایداشتندوباشعارنفیسلطهوبرقراریعدالتاجتماعیاعتراضخودرابهبازمانده

این.دادند مؤلفههاجنبشآنچهدر کندنماییمیهایدیگرخودیمردمیبیشاز ساختواحیای،

زعمسعیدمحصولاستعماروامپریالیسمکهبههاییدولت،اقتدارگراهایدولت.هویتاسالمیاست

جایگاهاجتماعیوباورهایاسالمیمردمبرمبتنیهویتیکه،آمدنددرپینفیاینهویتبر،بودند

تاریخیدرکشورهایعربیحاکمیتاستبدادیلحاظبهگرچه.بود اینهژمونی،هژمونیبرتربود،

برمبتنیاجتماعیهاینابرابری،فقراقتصادی)رهنگیخاصیسیاسیوف،اجتماعی،شرایطاقتصادی

حاکمههمراهبانگرشامنیتیبهجامعهوۀطبقخودکامگیسیاسی،ومذهبیایطایفه،نگاهطبقاتی

هاراتولیدکردهاستکهاینشرایطدرگذرزمانتبدیلبهبسترهایمولدانقالب(فقرشدیدفرهنگی

انقالبعنوانبهعواملفوقرامجموعهغربیهایرسانهطورکلیبه.اندشده عاملاصلیبروز درها

حاکمانخاورمیانه وجود نسبتبه ایندولت؛دهندمیفاسد سعید باور به حاکمهااما نخبگان و

استعمارو)یقابزارهایخودشناسیازطربنابراینگفتمانشرق.محصولاستعماروامپریالیسمهستند

ومسلماناندرحاشیهقراربگیرندیاحذفشوندازجملههایزیادیباعثشدکهگروه(امپریالیسم

منطقاجتماعیشکلیهاجنبشاین در آفۀگرفته شمال و بهریخاورمیانه مقابلقا در و نوعیعلیه

استوشناسیشرقگفتمان نفیهژمونیکغربشکلگرفته و تهیاستکهمیانیامدرنیتهکنندۀ

رهبرانخودکامه آنکجسال، پناه در نابکاریرفتاریهایسال و توجیهها را ؛اندکردهمیهایخود

گیردومیغربصورتشدنسازیمتقابلباگفتمانجهانیدرراستایغیریتهاجنبشبنابرایناین

ارائ با اسالمۀمسلمانان از طرحمنسجم معنایی، نظام مقابلغربمتحدحول در گفتمانیخود و

.شدند
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Abstract 
Social movements occurred recently in the Middle East and north of Africa changed 

many global and local conditions. This paper indicates the root of such movements 

based on Edward Saeed’s East studies.  This is comparative survey research. Findings 

showed that East Study thoughts of Saeed shaped resistance conversation from one 

hand and on the other hand entering another edge (East) to the context he paved the 

road for centerless society through focus on a series of universal ideas. These universal 

ideas weakened the two-sided Western logic and became a symbol for distinguish 

between Western and Eastern conversation. So, this Islamic and local identitism 

constructed a multi-center system and challenged legitimation of Western 

conversation. Saeed believed that East Study should not be opposite of Western 

principles but should resist against east study thoughts emphasizing on universal ideas 

such as freedom, monotheism, not doing violence and discrimination, justice activism, 

rationality, being peace-oriented, and human rights which are rooted in Islamic 

ideology. Therefore as these universal ideas are rooted in Islamic culture, these 

countries acted against East study conversation via emphasis on these universal ideas 

and created an independent identity based on Islamic culture. 
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