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تاریخ دریافت031/30/30 :

مریم مختاری

تاریخ پذیرش031/30/ 1 :

عبدالرحیم دهقانی
چکیده

خاورمیانهوشمالآفریقابهوقوعپیوست،

اجتماعیکهدرسالهایگذشتهدرمنطقۀ 

جنبشهای

شکلگیری این
ریشههای  
بسیاری از معادالت منطقهای و جهانی را بههم ریخت .در این مقاله  
شرقشناسیادواردسعید نشاندادهشد.روشتحقیقاینمقالهروش
لفههای 
جنبشها باتوجهبهمؤ 

میدهدکه
کتابخانهایاست .نتایجحاصلازاینپژوهشنشان  

وروشگردآوریدادهها

مقایسهای

شرقشناسانۀ سعید از یک سو زمینهساز شکلگیری گفتمان مقاومت شد و از سوی دیگر
اندیشۀ  
شکلگیرییکجامعۀ فاقدمرکز ازطریق
یقواردکردنحاشیهودیگری (شرق)درمتن،زمینۀ  

ازطر
جهانشمولازیکطرفمنطقدو
اینایدههای 

جهانشمولشدهاست.
سریایدههای 

محورشدن 
یک

گفتمانشرقشناسیشد.

انگارانۀ غربراتضعیفکردهو ازطرفدیگرنوعی نمادبرای مرزبندیبا 
بنابرایناینهویتگراییاسالمیوبومیباعثشکلگیرینظامچندمرکزیشدومشروعیتگفتمانی
بهرو کرد .سعیدبراین باوربود کهنبایدبااصولومبانیغرببهمقابله با
رو 
غربرا با چالش  
جهانشمولهمچونآزادی،یکتاپرستی،نفیظلمو
رارزشهای 

شرقشناسیپرداخت،بلکهباتأکیدب

جهانبینی
صلحجویی ،حقوق بشر و کرامت انسانی که ریشه در  
عدالتگرایی ،عقالنیت  ،

تبعیض ،
باتوجهبه اینکه ریشۀ این

شرقشناسی مقاومت کرد .بنابراین 
اسالمی دارد ،باید در برابر اندیشۀ  
جهانشمول
براینایدههای 

جهانشمولدرفرهنگاسالمیاست،اینکشورهاازطریقتأکید
ایدههای 

نوعیبهمقابلهباگفتمانشرقشناسیپرداختندوازاینطریقتوانستندبرایخودهویتیمستقلبر


به
مبنایفرهنگاسالمیایجادکنند.
شرقشناسی،خاورمیانه،مقاومت،یونیورسالیسم.
واژگان کلیدی :
.........................................................................................................................
جامعهشناسیدانشگاهیاسوج(نویسندهمسئول)mokhtari1380@yahoo.com:

.*1استادیار
جامعهشناسیدانشگاهیاسوج

.دانشجویدکتری
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الف .مقدمه
از آغازین روزهای عصر مدرن و روشنگری ،غرب و اروپای مسیحی سعی کرد برای خودش
بهعنواندیگریتعریفکرد.غربازاینطریقتوانسته
ازاینرو شرقرا  
هویتمتمایزیشکلدهد؛  
باتعریفخویشبرشرقمسلطشود .شرقبهغربکمککردهاستکهخودراازنظرشخصیت و
تمدنهایانسانی و تاریخوفرهنگسایر
نسبتبه 

شکلوتجربهنمایشدهد؛ بنابراینگفتمانغرب 
مللهموارهدربسترآنچهلیوتارآنرافراروایتمیخواند،شکلگرفتهومشروعیتیافتهاست.آنچه
صحبتکردن بهجای

از رهگذر گفتمان غرب بر ذهن و روان انسان غربی دیکته شد ،شایستگی 
جهانشمول مدرنیته و غرب ،دیگری تعریف شد ،صرفاً یک
دیگران بود  و آنچه در متن گفتمان  
«دیگر» مطلق،بافاصلهایبعید،کامالًخارجازقلمرواین فراگفتمانودریک رابطۀ تضادماهوی و
مستمرنسبتبهآنبود.بنابراینانسانمدرنغربیمنزلتیرفیعواستعالییبرایخودتصویروترسیم
کردوازآنجایگاهبهتعریفوبازنماییخودودیگرانپرداخت.بنابراینازاینطریق،تاریخغرب،
جهانشمولودربرگیرندۀتمامیشئونزندگیاجتماعی،بازتعریف
بهمثابۀفرایندی 
خزداییشدو 
تاری 
زمانها دربرگرفتو
انهاو 
وههاوراههای متمایزرفتارآدمیانرادرهمۀ مک 
شدوهالهایکدر شی 

حذفشدگانخارجیوشبیهشدگاندرونی (تاجیک:1۱۷۷،

جوامعانسانی بهدودستهتقسیمشدند:
شهای
میگوید« :اندیشیدن دربارۀ تعامل و تبادل فرهنگی خود حامل اندی 
همانطورکه سعید  
  .)8
یمیبازدوکسیمیبرد (سعید،

دربارۀ سلطهوتمهیداتزورمدارانهاستکه براساسمنطقآنکس
.)۱ ۷:1۱9
افتهاند که
کالممحور مدرنیته و غرب بر نوعی اصل و مرکزیت ابتنا ی 
گفتمانهای  

درحقیقت 
بهنوعی
میکوشیدتا تمایزاتو تفاوتهایتاریخی را 
میکردو  
حضورحقیقتومعنارا تضمین  
بهوجود
انهای خارجازتاریخ،سازوارگیوهمگونی  
وحدت فراتاریخی تبدیلکردهوبرمبنایپای 
متنقابلمطالعهودارای

بهمثابۀیک
کگفتارغربومدرنیته،اساساً 
آورد.تاریخازمنظرگفتمانهایت 
گونهاییمنفعالنهصرفاًمصرفکنندۀ معنای حاضرآن
هبه 
معنای ازقبل تعیینشدهاستکهخوانند 
میکند که با اتکا بر اصل و
عبارتدیگر مدرنیته نوعی ساختار روایی را بر تاریخ تحمیل  

است  .
به
میکشدوبرای تاریخ ،وحدتی ماهوی را
رمعنارابهسخره  

معیاری فرازمانی،ابهامرازدودهوتکثی
.........................................................................................................................
1.Logocentris
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یهایاستعماری
یکشدنبهپایانقرنبیستم ،امپراتور 
میپندارد (تاجیک.)8 :1۱۷۷ ،بانزد 
مفروض  
ندودولتهای کمونیستی

یهاجایخودرا بهدولتملتهای جدیدداد
ازهم پاشیده شد.اروپای 
راجعبه امکان موفقیت هر شکل نظام سوسیالیستی در برابر
آمدند و رفتند و تردیدهای جدی  
گشودهاندواز

سرمایهداریلیبرالرابرانگیختندواینازیکسوراهرابرایموجدیگریناسیونالیسم
جانب دیگر مرزهای جغرافیایی و قومی و روانشناختی را دچار فشار و تنش کردند .این شرایط،
یکشدن نوع دیگر از امپریالیسم در عرصۀ جهانی فراهم ساخت (تاجیک،
بستری مهیا برای هژمون 
.)1۱۱:1۱9۱فوکویاما ازطریقنظریۀ پایانتاریختالشداشتتانشاندهدکههیچرهیافتسیاسی
شههایغربیلیبرالدموکراسی قرارگیرد،ازطرفدیگرنظریۀ
دیگری وجودنداردکهدر مقابلاندی 
تمدنهای هانتینگتون اینایده رامطرحنمود کهبعدازجنگسرد،منابعبنیادینمنازعهدر
برخورد  
جهان ،ماهیتیفرهنگیوتمدنیوهویتی دارد.وی باطرحایننظریهقصدداشتبهبازسازی نظام
میگرفت .این
نوین جهانی بپردازد .براساس این رویکردها غرب در مرکز نظام جهانی قرار  
مرکزیتگرایی غرب منجر به نوعی نگاه قوممدارانه شده است؛ بنابراین پس از دوران جنگ سرد
یطلبانۀخوداستراتژیتأمینصلحوآزادیورفاهبرای همۀ
غرببرای تحققاهدافوآمالهژمون 
یکانگارهخاورمیانۀ بزرگ
جهانرادردستورکارخودقرارداد کهیکی ازابعاداینگفتمانهژمون 
ردمساالر،
قدرترساندن دولتهای م 

(مقابله با دیکتاتوری ،بسط و توسعۀ دموکراسی و آزادی  ،
به
میباشد.حتیممکناستتغییراتاساسی در
شههایآن) 
مبارزهباافراطگراییوازمیانبرداشتنری 
پستمدرنیسم به
وضعیت ژئوپلیتیک خاورمیانه ایجاد شود؛ اما این سلطۀ هژمونیک ابتدا توسط  
تهایکلی ،مانندآزادی و
متپستمدرنیسم ،پایانروای 

چالشکشیدهشد .داعیۀ اصلی ونقطۀ عزی
چالشکشیدنمنابعقدرتو

پستمدرنیسم با  
به
روشنگریورهایی میباشد (قادری .)158:1۱9 ،
هامیکند؛ بنابراینشرقو


فرهنگ
دربهرسمیتشناختن 
خرده
استحکامگفتمانهژمونیک غرب سعی  
هدررابطهایفرودستانهدرتفکرمدرنجلوهیافتهاست،امکانیافتنموقعیتی برابر را

خاورمیانهک
ستها و پساساختارگرایان با حساسیت در مورد غیریت و دیگری،
مییابد .بنابراین پستمدرنی 

تصحبتکردنبهجای دیگرانراآغازکردند؛ زیرااین

بنیانکنعلیههرنوعکلیتوشأنی
هجمهای 

رندهولحاظکنندۀ هویتدیگری

گروهازاندیشمنداناعتقاددارندکه تأکید برهویتمتمایز ،دربرگی
.........................................................................................................................
1.Fukuyama
2.Postmodernism
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نسبتبهرویکردهژمونیکغرب

است (تاجیک .)8 :1۱۷۷ ،یکی دیگرازاین نگرشهایانتقادی 
گفتمانشرقشناسیرا

شرقشناسی 
ازطرفادواردسعید مطرحشدهاست.سعیدبانگارشکتاب 
مداریونژادپرستیجهان

نشاندهندۀ 
قوم
بهنوعی 
دگفتمانشرقشناسیرا 

بهچالشکشیدهاست.سعی
استها
میباشدکهازطریقآنهنجارهاوسی 
نوعینشانگرعامگراییفرهنگی 

میکردکه 
به
غربتلقی 
شهای وذاتگرا
قشناسیصرفاًیک دیدگاهکلی 
میگیرد .ازنظرسعیدشر 
جهان غربدرمرکزقرار  
نمیشود ،بلکه در آن نشانههایی از گفتمان دانش و قدرت نیز
نسبتبه شرق و اسالم محسوب  

دانشوقدرتدرگفتمانشرقشناسیمعطوفبهکنترلوتسلط

میشود کهاینرابطهمیان 
مشاهده  
میشود .این هژمونیگرایی سیاسی غرب با واکنش از سوی
هنجاری بر جهان غیرغربی تلقی  
بهویژهجهاناسالمهمراهبودکهنمونۀآنجنبشهایاجتماعیخاورمیانهاست.
کشورهایشرق 
وشرقشناسانه ازدنیایعربومسلمان،مردمعربومسلمان بهعنوان

در بازنمایینژادپرستانه 
،فاقدانرژیوزندهدلیبرایتغییر،همچنین فاقدروحابتکارعملبهتصویرکشیدهشدهاست.

تنبل
میشوند وهمیشهبرایپیشرفتودستیابیبه
آنهافاقدقدرتبرایایجادتاریخخودتلقی 
بنابراین  
میباشند ( .)Shihad, 2012: 58اما سعید بر این باور است که
تغییر نیازمند نیروهای خارجی  
هیچیک
دولتهایجهانسوممحصولاستعمار وامپریالیسمهستند.ویمعتقداستدموکراسی در  

یگرایی ،طلباسالمناب(بنیادگرایی )
ومتهایناسیونالسیتخاورمیانهوجودندارد.ویمل 
ازحک 
میداند.سعیددر
آنهارامانعصلحودموکراسیوبازماندۀامپریالیسم  
میکندو 
پانعربیسمرانقد 
و 
بیگانهستیزیغربعلیهکشورهایاسالمیرابهچالشکشیدهاست.مبنایکاروی
شرقشناسی 
کتاب 
میکند با گفتمان
مقاومتی است که در مقابل دیگرستیزی غرب شکل میگرفت .سعید سعی  
حاشیهبردن هویت بومی و اسالمی داشتند ،به مقابله

شرقشناسی و هژمونی غرب که سعی در به

میگرفتند و منجر به
تواناییها و قابلیتهای شرق را نادیده  

برخیزد؛ زیرا گفتمان شرقشناسی ،
شکلگیریدوگانگیهویتیبینشرقوغربشدهاست.بنابراینویمعتقداستکهنبایدبااصولو

.........................................................................................................................
1.Edward Said
2.Orientalism
3.Discourse
4.Colonialism
5.Nationalism
6.Fundamentalism
7.Imperialism
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هایجهانشمولکه ریشه در


برارزش
مبانیغرببهمقابلهبا شرقشناسیبپردازیم.بلکهبا تأکید 
شرقشناسیمقاومتکرد.
اسالمدارد،بایددربرابراندیشۀ 
دراینمقالهسعیمیشودبااستفادهازنظریات شرقشناسانۀ سعیدبهسؤاالت زیر پاسخداده
شود:
میباشد یا اینکه
جنبشهای اجتماعی خاورمیانه و شمال آفریقا در ادامۀ گفتمان غرب  

 .1آیا 
میباشد؟  .تحوالتایجادشدهبر
لگیرینوعجدیدی ازگفتماندرمقابلگفتمانمسلطغرب  
شک 
جنبشهایاجتماعی خاورمیانهوشمالآفریقاداشتهاست؟.۱

جهانیشدنچهتأثیریبر 

اثرفرایند 
میتواندهمسو
جنبشهایاجتماعی  

یخاورمیانهباکدامپشتوانههابهوقوعپیوستند؟.۱آیا 

جنبشها

با شرقشناسی ادوارد سعید باشد؟ برای پاسخ به سؤاالت فوق ابتدا مبانی نظری بررسی  ،سپس
اماقبلازآنخالصهایازآرا و

میشود 
ازمنظرگفتمانشرقشناسیتحلیل  .

جنبشهایاجتماعی

میشود.
شرقشناسانۀسعیدآورده 
شههای 
اندی 

ب .مبانی نظری
میتوانند محصول
جنبشها  

جنبشهای اجتماعی نظریههای متفاوتی وجود دارد .

برای تبیین 
وبحرانها

محصولتنشها

میتوانند
فشارهایسیاسی،اجتماعی،فرهنگیواقتصادیباشند.همچنین 
جنبشهایاجتماعیعوامل

انمدتباشند.ازنظرآلنتورن 
وتاهمدتومی 
درجامعهدربلندمدتو ک 
میبایددرزمینۀ اجتماعیشناختهشوند
اصلیبرایکنترلفرهنگیهستندو  

).(Turaine, 1981: 29

جنبشهای اجتماعی بیانگر ارادۀ جمعی هستند .امانوئل کاستلز در بررسی

کاستلز معتقد است که 
جنبشهای جدید

میپردازد .کاستلز با الهام از نظریۀ 
جنبشهای اجتماعی به مسئلۀ بحران هویت  

اجتماعی آلن تورن براساس سه محور هویت و دشمن و مدل اجتماعی بدیل جنبش ،به بررسی
میپردازد.کاستلزکارخودرابر چگونگیساختاجتماعیهویت،مبتنیساخته
نبشهایاسالمی  
ج 
میکند.1:هویتمشروعیتبخش که درآن،هویتنیرویاجتماعی
وسهگونههویتراشناسایی  
کهبهایجادجماعتهایا اجتماعات

میکند؛  .هویتمقاومت 
مسلطبودهوجامعۀ مدنیراایجاد  
نمونههاییازچیزیاستکه
اینهویتها 

میباشد.
منجرشدهوتجلیمقاومت در برابرسلطۀ حاکم  
.........................................................................................................................
1.Alain Touraine
2.Manuel Castells
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هویتبرنامهدارکهبهایجادسوژهانجامیده

مینامد؛.۱
کنندگانبهدستحذفشدگان 


حذف
اوحذف
میشود (کاستلز ۱:1۱99،تا.) ۶9از نظرکاستلز هویت
و هویتبدیلبرایهویتمسلطتلقی  
ایدئولوژیهای

آنها 
میشود؛ زیرا  
ملیگرایی برساخته  
اسالمی برای مقابله با سرمایهداری و  
صالحینجفآبادی.)1۱:1۱99،

شکستخوردۀنظامپسااستعماریهستند(

جنبشهایاجتماعیاخیریکهدرمنطقۀخاورمیانهو

انگارههایمتناقضیدربارۀتحوالتو
حال ،
ازسرچشمههاو

شمالآفریقااتفاقافتادهاست،وجود دارد .گرچهخاورمیانهوشمالآفریقایکی 
جنبشهایاجتماعی اخیرجهان

میباشد ،امادر مورد عللوقوع 
مراکزاصلی دیکتاتوری واستبداد  
عدهای براساس نظریۀ توسعۀ نامتوازن معتقدند که حاکمان
دگاههای متفاوتی وجود دارد  .
عرب دی 
دیکتاتور در این کشورها به توسعۀ اقتصادی اهمیت زیادی دادند و این توسعۀ اقتصادی باعث
خواستههاییکهدربطن

هخواستههایسیاسیدارند،

بهوجودآمدنطبقۀ متوسطجدیدیشده استک
آزادیخواهیوحقوقشهروندی وحقوقدموکراتیک مدرن

توسعۀ سیاسینهفتهاستودربردارندۀ 
جنبشها خواستکشورهای

بودودولتهاباآنمخالفبودند.دیدگاهدیگریمعتقداستکهاین 

یمیباشند؛ بهاینمعناکهغرببهایننتیجهرسیدهاستکهبحرانمشروعیتجدیحاکمان

غرب
سکوالرعرب،درفرایندبازیابیهویتیجدیدمسلماناناینکشورها،امریاستکهبیشازایندوام
ازاینرو،دراینتئوری
نخواهدآوردولذابایستیتادیرنشده،جایگزینیبرایاینحاکمانپیداکرد .
اگرحاکمانفعلیباحفظرویۀ دیکتاتوری،باسرکوبشهروندانوبستنفضایسیاسیحکومت
میکنند،حاکمانجدیدبایستیزیرعنواندموکراسیوحقوقبشرحکومتکنند.در واقع،از نظر

آنانمهمایناستکههژمونی غربحفظشدهوحاکمیتغیرمستقیمغربدراینکشورهابازتولید
آنهابسیار
شود،خواهتحتلوایدیکتاتوری،خواهتحتلوایدموکراسیکهالبتهدموکراسیبرای  
تهیدست
لگیریطبقۀفقیرو 
گرازپژوهشگرانبحرانهایاقتصادیوشک 

هزینهتراست.برخیدی
کم 

هاینفتیدولتباعثمیشدکهطبقاتاجتماعی

یدانندزیرا 
رانت
جنبشهایاجتماعیم 

زمینهساز
را 
میدانند
جنبشهایاجتماعیراموجبیداریاسالمی  

عدهایدیگراین نوع 
ازدولتمستقلشوند .
بهعنوانبخشیازتاریخدیده
(مقصودی.)۱۱:1۱89 ،سمیرامین معتقداستکهانقالبعربباید  
انقالبها شورش علیه استعمار و دولتهای فاسدی است که در دورۀ پسااستعماری

میشود .این 

.........................................................................................................................
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میکردند،شکلگرفتندو
بهشکلمستقیماستعمار 
آنهارا 
توسطساختارجهانی،علیهمردمیکهقبالً  
این مداخالت غربی با کمک دالالن و واسطههای محلی ،با هدف غارت منابع محلی و حفظ
وابستگیمنطقهدردروننظامجهانیغرب،ازتوسعۀ منطقهجلوگیری میکردندو درنتیجه اکثریت
دولتهای
صدماتزیادیخوردهاند( .)Amin, 2012: 32

میکردند ،
مردمیکهدراینمنطقهزندگی  
اروپایی درراستایتحکیمجایگاهاستعماریخود بهدخالتدرامورداخلیومعادالتقدرتدر
اقتصادیراهدوستیبازمیندارانبزرگوبهدیگرسخن،پشتیبانی

آنهادرزمینۀ 
خاورمیانهپرداختند  .
سرمایهداری

از فئودالها را در پیش گرفتند و مانع از پاگرفتن و بالندگی بورژوازی ملی شدند .
بازرگانی در سایۀ مخالفت فئودالهای برخوردار از پشتیبانی نظامی دولتهای استعماری مجال
دولتهای ملی ازآنجاکه در خاورمیانۀ عربی پابرجاماندن فئودالیته را در راستای
خودنمایی نیافت  .
بهپشتیبانینظامیازآنپرداختندودستفئودالهارابازگذاشتندتاراهرابر

میدیدند،
منافعخود  
سرمایهداریببندند؛ بنابراینیکیازدالیلیکهبهارعربراناگزیرساخته،ایناستکهدرجوامع

خاورمیانۀ عربی ،بورژوازی ملی در سایۀ همدستی طبقۀ فئودال و دولتهای استعماری فرصت
ازدلپیوندمیاندولتهای

بالندگینیافتهاست.بنابراینپسازرسیدنکشورهایعربیبهاستقالل،
آنرو
جنبشهایاجتماعیاز 

استعماریوطبقۀ فئودال،بورژوازیوابستهبیرونآمد.از این رویکرد ،
شکلگرفت کهبورژوازیملی درکارنیستوقدرتاقتصادی دردستبورژوازی وابستهاست
(دهشیار.) 9۱:1۱89،درنهایت پژوهشگراندیگری،دموکراسیخواهی وتضادبیندولتوملترا
میدانستند.
جنبشهایاجتماعیاخیر 

یکیازنقاطمشترکتمام
جنبشهایاجتماعی خاورمیانه

بهعنوانپایۀ نظری تحلیل 
شرقشناسیسعید  
دراینمقالهنظریۀ  
باتوجهبه آبشخورهای نظری سعید که متأثر از سه فیلسوف انتقادی ،فوکو و

انتخاب شده است .
شههایفکری وی مورد
باتوجهبهری 

میشودکهمبانی نظری سعید ،
گرامشی وآدورنو است،سعی  
شرقشناسی در پس گفتمان سوبژکتیوسیم دکارتی است که سعی در
مداقه قرار گیرد .ریشۀ  
بهصورت
بهقصداینکههویتیبرای خود (غرب)بهوجودآورد ،.معارفبسیاری  
غیریتسازی دارد  
رفتهاندکهمطابقاینایدهجهانبهدو
مستقیمو غیرمستقیمازاینایدۀمنشناسندهدکارتتأثیرپذی 
.........................................................................................................................
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شههای نیچه نقدهای جدی به
شق ذهن و عین تقسیم میشود .اما فوکو با کمکگرفتن از اندی 
سوبژکتیوسیمدکارتیرواداشت.فوکوبا تبارشناسی علومانسانی سعی داشت نشان دهدکهعلوم
عبارتدیگر

میآوردبه
بهوجود 
ققراردادنآندرمقابلدیگری 

سوژهشناساییراازطری
انسانیخودیا 
میشود.وی معتقدبودکهبرای فهمخودو
علومانسانیازطریقشناختدیگری استکهشناخته  
نظامهای
تبارشناسی دانشبایدنگاهی عمیقبهنسبتقدرتومعرفتبیندازیم؛ ولی ازاینطریق  ،
یبیمبنازیرسؤالبرد(شرت.) ۱:1۱9۷،
یها 
حقیقتراازبابتخلقدوانگار 
بهلحاظ روشی ،قرابت زیادی با میشل فوکو دارد؛ وی همانند فوکو آرشیوها را واکاوی
سعید  
همانطورکه فوکو در میان
میکند که مربوط به شرق است  .
میکند .سعید آرشیوی را واکاوی  

وجومیپرداخت ،کارسعیدنیز


جست
پروندههایمتون مربوط بهدیوانگانوبیمارانومحکومین به

متنهادرارتباطاست.مسئلۀاصلیسعیدنیزهمان(قدرت/دانش)است.ولیبه
اصوالًباآرشیویاز 
داستانهاواشعارو

بهظاهرتوصیفی سیاحان،
یکسریمتون 
میپردازد کهچگونهازدل 
اینمسئله  
میآیدوچگونهازدلاین
شرقشناسیپدید  
گزارشهایغربیاندر بابشرق،دانشیمنسجمبهنام  

میآید (دریفوس و رابینو:1۱9۷ ،
دانش که مدعی شناخت موضوع خویش است ،انقیاد بیرون  
 9و .) 8این گفتمان با ادعای عینیت و تملک حقیقت ،فهم بشری را در چنبرۀ خویش قرار داده
فسوژههایعنیخودانسان

قشناسیبهاعتقادسعیدچنینمیلیبرایتحدیدوتعری
است.گفتمانشر 
رنگینپوستان ،شرقی یا

نسانها را چنان دیوانگان ،بیماران ،مجرمان ،زنان و 
دارد .این گفتمان این ا 
مینامد(موسوی.)5 :1۱81،
انسانشرقی 
میدهد ،تفکر ضد
یکی دیگر از مسائلی که سعید به پیروی از فوکو به آن اهمیت زیاد  
بههمیندلیلویمنطق
انسانگرایانۀ ویاست.ازنظرسعید،حقیقتمدامدرحالتولیدشدناست؛ 

هشرقشناسیروایت میکند ،مبتنی بر

میکند .از نظرسعیدروایتی ک
دانششرقشناسیرابازنمایی  

نهوار امر واقع نیست ،بلکه نوعی تولید یا باز تولید ،در کار است .بنابراین
حضور یا انعکاس آی 
میپردازد که چگونه متون بر افراد یعنی موضوعات خود اعمال قدرت
شرقشناسی به این مسئله  

جستوجوی آنبودکه نشاندهد

بهطورکلیفوکوازرهگذرتبارشناسی علومانسانیدر
میکنند  .

میپردازد .در فرایند این تالش
چگونه انسان غربی حول مرکزیت خود به تولید و توسعۀ دانش  
.........................................................................................................................
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میرسدکهآنچه دربسترعلومانسانی دربارۀ خودجدید ،ساختهو
تبارشناسانه،وی بهایننتیجه  
نسبتبه خود همواره از

عبارتدیگر دانش 

رابطهسازی محض بوده است  .
به
پرداخته شده ،در یک  
نسبتبهغیرخودحاصلگردیدهاست(تاجیک.)8۱:1۱۷۷،

رهگذردانش
راجعبههژمونی ترکیبکرد.
لبندیگفتمانی راباتفکراتگرامشی 
سعیدایدۀفوکودر مورد شک 
ارزشهاوعالیقیرامبتنی برمنافعخوددرکانونهر

بهباورگرامشی طبقۀ حاکم ازطریقفرهنگ،
میدهد ،جاسازی میکند و طبقات دیگر با پذیرش آن
بهمثابۀ فرهنگی مشترک و خنثی ارائه  
آنچه  
شوندوگونهایسلطۀخاموشونرم

فرهنگمشترکدرسرکوبخودشانباطبقۀحاکمهمدست 
می
میشود (شاهمیری 5 :1۱98 ،و .) ۶از دیگر آبشخورهای فکری سعید ،دیالکتیک منفی 
حاصل  
یناپذیر
نشهایاجتماعی و عاطفیجدای 
آدورنواست،آدورنومعتقداستکهکسبدانشازدیگرک 
است،بنابراینوی نوعی روشکسبدانشتدوینکردکهنقدرادردرونخودتعبیهکردهبود؛ به
اینمعناکهدنبالاستقرارروشدانستنی بودکهبالذاتناقدخودباشد .اینهمانتصوری بودکهاو
تاندیشی فرایندی است که در تمامی انواع
از دیالتیک منفی داشت .آدورنو معتقد است که هوی 
دستهبندی و شناسایی هویت
نظریهپردازی وجود دارد .دانش براساس فرایند  
متعارف شناخت و  
میکند؛ فاعلشناسایی (سوژه)یکشی (ابژه)رادرنظرگرفته ،سپسهویتآنرابا
دههاعمل  
پدی 
میکنیم که ابژهها را به تمام و کمال با
هویتاندیشی باور  

کمک مفهوم معلوم میکند .بنابراین در 
یبردنبهضعفو
ردهایمویکی ازنتایجاینباورایناستکهامکانپ 
کمک مفاهیمشانشناسایی ک 
بهطورکلی یکی از پیامدهای هویت اندیشی این
میدهیم  .
اشکال احتمالی یک مفهوم را از دست  
هازنگاهکردنبهابژهدستمیکشیم

نابژههایواقعی میشوند؛ بهاینمعناک

استکهمفاهیم،جانشی
سهای
نهتنهاعک 
تاندیشی ما  
بهعبارتی درهوی 
میشویم  .
وبیشتربهبازنمایی ومعرفتآنمشغول  
سها را جایگزین ابژههای واقعی
میگیریم ،بلکه حقیقتاً همین عک 
متعلق به ابژهها را بهجای ابژه  
میگیریم؛ این فرایند شیءانگاری نام دارد .همین
میکنیم .بنابراین عکس را با ابژۀ واقعی اشتباه  


.........................................................................................................................
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میشود که موهوم و دارای
شیءانگاری ابزارهای تعیین هویت بهنوعی از کسب دانش منجر  
تهایذاتیاست(شرت85:1۱9۷،تا.) 8۱
محدودی 
بنابراینسعیدبابهرهگیری ازمارکسیسمگرامشی،دیالکتیکمنفیآدورنوو همچنینبااستفادهاز
آنهااستوارکرد واز
لهایخودرابرپایۀ  
نظریههایدانش،قدرتوگفتمانفوکو،اندیشهوتحلی 
اینطریقتوانستکارکردبازنمودهایفرهنگیرادرفرایندساختمناسباتجهاناولوجهانسوم
گونههاینوشتارغربی،دوشادوشهموهمدستبایکدیگرخالق
روشنکند.بهباورسعیدهمۀ 
میآورد.
ردوگفتمانرابهوجود 

آنهاشکلمیگی
ازگزارههاوادعاهاهستندکهدانشازطریق 

نظامی
تکنندۀ روابط قدرتاند؛
از نظر فوکو گفتمانها اگرچه به ظاهر دانش توجه دارند ،اما همیشه تثبی 
بیشازپیش از هر چیز در خدمت خودش است .به باور فوکو ،به خیال خود در حکم
قدرتی که  
هبهواقعاینقدرتاست
یک 
میکنیم،درحال 
کنشگرانآزاد،ازقدرتدرجهتاهدافخودماناستفاده 
وماتنهانقشهاییدردرونشبکههایقدرتهستیم.بهباور

میکندونهبرایما،
کهازطریقماعمل 
سعید بر همین اساس بازنمودهای غرب از شرق درنهایت در درون چهارچوب تالشی آگاهانه و
قاطعانه برای ایجاد سلطه و انقیاد عمل میکنند .بنابراین گفتمان شرقشناسی متأثر از این نگاه
فوکوست.
عبارتازمجموعهایمعارفاستکهپسازبررسی شرقاز

شناسینهتنها

از نظرسعید  ،
شرق
نشرقشناسیاستکهاصالً

مدهاند،بلکهبهوسیلۀای
بهوجودآ 
جنبههایاجتماعیوسیاسیوفرهنگی 

عبارتدیگرغرببرای هویتملیخودبودکهعنوانی چون

میآید  .
به
چیزیبه نام شرقبهوجود  
شرقشناسیهمیشهدر
شرقشناسیرادامنزد.ازدیدسعید ،
شرقرابهوجودآوردوگفتمانی بهنام 
بهموجب
سلطهایاستکه 
سلطهگرایانهبودهاست.اینسلطۀ دراصطالحگرامشی  
خدمتاهدافی  
مدربهانقیاددرآوردنطبقاتدیگرهمراهباتوافقظاهریخود

رضایتیکهناشیازموفقیتطبقۀحاک
ریاشتحلیلی جامعازچگونگی ابداع
شههایفک 
اتوجهبهگرایشاتوری 

آنهاست .بنابراینسعید ب

بهنحو
رشرقشناسانهنوعی جغرافیای تخیلی و  

شرقتوسطغربارائهنمودهاست .مبنای کلی تفک
بخشبزرگترو

میکند.
وحشتناکیقطببندیشدهاستکهجهانرابهدوبخش غیرمساوی تقسیم  
میشود وآندیگری کههمچنینتحتعنوانجهانماخوانده
قزمینخوانده  
متفاوتآنبه نام مشر 

ناممغربزمینیاغربرابهرویخوددارد(سعید.)۱5:1۱۷۷،

میشود،

.........................................................................................................................
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درشرقشناسیقصدداشتتاتفسیری فرهنگی ازاستعمارارائهکند .وی تززیررامطرح

سعید 
میکند:پیشازآنکهدوراناستعماراروپاییوجودداشتهباشد،بایدایدۀاروپایااینتصورکهفضای

میشود ،وجود داشته باشد.
جغرافیایی و اجتماعی وجود دارد که در تقابل با شرق ،غرب نامیده  
بهعکس ،شرقباید
عالوهبرایناروپاوغرببایدبرترونشانگرراهپیشرفتاجتماعی تلقی شوند .

یبهلحاظ
عقبماندهوعاجزازپیشرفتوترقی تصورشود.غالباًفرد 
بهلحاظاجتماعی  
فرودست و  
یبودن
کودکوارگی وزینت 

شهایزنانه،مانندانفعال،تزلزل،
نژادی ابتدایی ودرپیوندباخصایصکلی 
دانشها ،باورهای قومی که این
بازنماییها  ،

گفتمانها ،

میشد .سعید این شبکه از 
تصور  
یهاینمادینجهانیرابهوجودآورد،شرقشناسینامید(سیدمن.)۱۱۷:1۱99،
تقسیمبند 

یکنیرویخستگیناپذیرفرهنگیوسیاسی،فرایندتولیدوبازتولید

شناسیبهعنوان


گفتمانشرق
شیوهایغربیبرایتسلطبر
شرقشناسی  
شرقراامتدادبخشید (سعید.)1۷ :1۱9۱،از نظرسعید ،
میباشد.اینشرقشناسی،پدرساالرانه،
نادیدهگرفتنواقعیتشرقومردمآن 

شرقاستوحاصلآن
خودمرکزبین ،نژادپرست و امپریالیستی است .شرقشناسی سبکی غربی برای استیال و بازسازی و
داشتناقتداربرشرقاست (دالمایر.)1۶ :1۱9۱،ازنگاهادواردسعید،بنیاننظریاستعمارغربی،
میدانست(نساج.)۷۶:1۱8 ،
گفتمانشرقشناسیاستکهشرقرادرمقابلغربمستعدفرودستی 

بنابراین شرقشناسی نقش اساسی برای امپریالیسم دارد .این نظام دانش به غرب اجازه داد تا ملل
موسومبهشرقیاشرقی را بهزیرسلطۀ خوددرآورد.سعیدمعتقداستکهاستعماروامپراتوری
نیهای واقعی را
هندیها یا فلسطی 
آنرو میسر است که کشورهای استعمارگر هرگز مصریان یا  
از 
آنهابهچشم
میدانندکهبه  
نمللراتنهانمونهایازشرق  

قدرتهایاستعماریغربی ای

نمیبینند.

متمدنشدننیازمندهدایت

کودک،زن،انسانیمستبدونابالغودریککالمبهچشمکسانی کهبرای
محوریترین

،مینگرند (سیدمن.)۱۱9 :1۱99،از نظراشکرافت 
یهاهستند 
اخالقی وعقالنی غرب 
استدالل نظریۀ پسااستعماری این است که فرهنگ پسااستعماری متضمن شورش علیه مادرشهر و
حاشیه علیه مرکز است که در جریان این شورش خود تجربه به امری متکثر و ضد قاعده و
زمینهساز
شرقشناسانه سعید  
بهطورکلی اندیشۀ  
میشود (اشکرافت  .)1  :1898 ،
مرکززدوده بدل  
گفتمانهایی شدکهازیک سوبهتضعیفوتخریبمنطقدوانگارانۀ غربومدرنیته

لگیری
شک 
.........................................................................................................................
1.Ashcoroft

88

دوفصلنامه علمی – پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،3شماره  ،2پاییز و زمستان 4331

بهمثابۀیکمتن وترکیبیازتمایزهاپرداختهکههرهویتی
پرداختهوازجانبدیگربهتحلیلجامعه 
واردکردنحاشیهودیگری درمتن ،بهتصویرجامعه
مییابد  .
تهایدیگرمعنا  
در ارتباطشباهوی 
شناختنسلسلهمراتبطولیواستعالیی

تن
بهرسمی 
مجموعهایفاقدمرکزیتواحدودرنهایت  

بهمثابۀ 


منجرشد.

پ .جنبشهای خاورمیانه و مؤلفههای شرقشناسی
تریننقاطشروعگفتمانشرقشناسیازآغازتاریخچۀ نوینخود،تقسیمجهانبه


یکیازکلیدی
شناسیبهعنوانشکلیازتفکرمنجربهگروهبندی

دوقطبشرقوغرببودهاست.گفتمانشرق
پسازآنشرقشناسیبا

مردمجهانبهدودستۀ«ما»(انسانغربی)و«دیگران»(انسانشرقی)گردید.
روشهایمختلفایناحساسرا پدیدآوردکهقدرتغرببرشرقدارایبرتریمیباشد (سعید،

شرقشناسی برای ارائۀ تصویری از باال از شرق چارهای جز تعمیمدادن و یکسانکردن
  .)89:1۱۷۷
امریخارجیتلقیشدندکهدرصحنهاینمایشی

بهعنوان
نداشت؛برایناساسهمواره«دیگران»  
بهعنوان
انسانهایشرقی ،
فقطوفقطبرایاروپاییهامشغولبازیهستند.درایندیدگاه،دیگرانیا 

موضوعیبرایمطالعه در نظرگرفتهشدندکه درهمه حالمُهر«غیربودن» برپیشانی داشتند.این
مردمی کهدر

شرقشناسیراقادرساختکهتصویرمخصوصازتمامی 
تقسیمارادیواختیاری ،
کشورهایمختلفباتاریخوفرهنگبسیارمتفاوتمیزیستند ،ترسیمنماید.تصویریکهدرقالب

تیپشناسینژادیبیانگردیدودربسیاریازمواردبهنژادپرستیمتمایلگشت .گفتمانشرقشناسی

حسبتئوریهایخوددربارۀ منشأ انواع،اینتصورکلیراایجادنمودکهیکنفرشرقیهرگز

بر 
نخواهد توانست از قید واقعیت سامی یا هندی یا عربِ خود فرار کند و در عرصۀ مطالعات آنان
عقبماندگی است .ادوارد سعید اعتقاد دارد که گفتمان شرقشناسی در سایۀ
همیشه محکوم به  
دادنمیکوشدتاازباالمنظرۀ وسیعوثابتیرادرافقدیدمخاطبانخودبگستراندوباحذف


تعمیم
بهعنوان ابزار سود میجوید.
جزئیاتِ بسیار متنوع فرهنگ ،تاریخ و ذهنیت شرقی از کلیتسازی  
میکند،ازیک طرفگفتمانپسامدرنیسمدر
چشماندازی کهسعیدبرای رهایی از این سلطهترسیم  

غربودرگیرشدنوآگاهی هنرمندانوروشنفکرانعربومسلمانبامدرنیسم و دستاوردهای
میسازد(سعید،
انسانیآنازطرفدیگرزمینۀمساعدیرادرجهتهمگرایی فرهنگیدرآیندهفراهم 
انهاینظری تفاهمفرهنگوتعدیل
یریزی بنی 
بهدنبالپ 
بهطورکلیسعیدازیک سو 
 .) 9 :1۱۷۷
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شهای
استهایشرقوغرباستو از سوی دیگری درپی نقدمبانی فرهنگی وتئوریک گرای 
سی 
گانهساز در سیاست و فرهنگ و ادبیات است .بنابراین سعید بر دو
مطلقیتبخش سلطهطلب و بی 

تأکیدمیکند.1 :مقاومت ؛ .یونیورسالیسم.در

راهحلبرایخروجازدوگانگیهویتیشرقوغرب

جنبشهایخاورمیانهموردکنکاشقراردادهخواهدشد.

حلهاوتطبیقآنبا
زیرهریکازاینراه 

 .1گفتمان مقاومت
مقاومت ابعاد و جلوههای متعددی دارد .امروزه مردم حتی ازطریق شیوۀ مصرف در مقابل
میکنند .مقاومت صرفاً واکنشی برای دفاع از حقوق اقلیت نیست ،بلکه
گفتمانهای رایج مقاومت  

مقاومتشکلیازکنشسیاسیاستکهنمایانگرمنافععمومیباشد.وقتیصحبت ازواکنشاست
میکنندتابمانند؛ امامفهومو
آنهامقاومت  
میشودولذا  
بهاینمعناستکه حقوقاقلیتتهدید  
می کوشددروضعیتموجودتحولایجادکندوآلترناتیوینیزارائهدهد؛
معنایکنشایناستکه  
ریزیشده و آگاهانه است .نیروهای
برنامه 
بنابراین مقاومت شکلی تصادفی و ناآگاهانه ندارد ،بلکه  
دسترفتن خود را بازیابند
دسترفته یا در حال از 
اجتماعی در صددند تا با مقاومت جایگاه از 
گذارندکهیکیازمهمتریناین

درشکلگیریگفتمانمقاومتعواملمتعددیتأثیر

) .(Barry, 2000
حذفشدگان،

صحنهآوردن طردشدگان ،

پستمدرنیسم در پی به
عوامل ظهور پستمدرنیسم است  .
همهچیز
مدرنها آن است که  
گفتمانها ،هنجارشکنان و خاموشهاست .ادعای پست 

حاشیهها  ،
خرده

هاوتمامیتهارادرهم


درپیآنهستندکهشالوده
آنها
برساختهومرتبطبادانشقدرتمداراست .

مدرنیسممطرحمیشود

ایدههای 
پست
بهعنوان 
بریزند.چندمعنایی،چندزبانی،چندفرهنگی،تکثرگرایی 
و از این طریق شرق نیز که در رابطهای فرودستانه در تفکر مدرن جلوه یافته است ،امکان یافتن
ثیرگذاربوده ،جنبش
شکلگیریگفتمانمقاومتتأ 
موقعیتیبرابررامییابد .عاملمهمدیگریکهدر  

میباشد .سعید ،مجذوب این روایت نیچهای از
پسااستعماری بود که سعید یکی از پایهگذاران آن  
میخواهند و سپس واقعیات را بر
پساساختارگرایی است که «مردم ابتدا تصمیم میگیرند که چه  

خویش منطبق میسازند» (سلدن .) 9  :1۱9۱ ،زیرا این روایت به سعید امکان میدهد که نظریۀ
چالشکشیدنگفتمان غرب،


سعیدبابه
گفتمان رابهمبارزاتاجتماعیوسیاسیواقعیپیوندبزند.
.........................................................................................................................
1.Resistance
2.Poststructuralism
3.Discourse Theory
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برایهمیشهتثبیتشدهنیست.گفتمان

میکندکههیچگفتمانی
اینمنطقنظریههایفوکورانیزدنبال 

برمیانگیزد(سلدن،
اعمالقدرتمیکند،بلکهمخالفتنیز 

نهتنها
همعلتوهممعلولاست.گفتمان 
رشتهایمتعهدبه
انتقادیونوعیفعالیتمیان 

.) ۱8:1۱9۱سعیدخواستارنوعیآگاهیمرکززدودۀ 
هدف رهاییبخش و برچیدن نظامهای سلطه است (سلدن .) ۱9:سعید با اتخاذ نگرشی
حاشیهای بود کهحضورشان

ساختشکنانه،درصددبازیافتنوآوابخشیدنبه«دیگرانفرودست»و

نادیدهگرفتهشدهودرحاشیهماندهبودند.
میداند.
تفاوتگراییهویتی 

شرقشناسیرابهفعالیتعلمیجهانغربدرراستای
سعیدگفتمان 
گروههای
میسازد.زمانیکه 
گروههایهویتیفراهم 
ظهورهرگونهتفاوتگراییزمینهرابرایتفکیک 
میگیرندو از سوی دیگرایجاد چنینفضاییراامری غیرعادالنه
هویتی در شرایطحاشیهایقرار  
بهویژه
میشودوهرگونهقالبهویتی ،
یمیکنند،طبیعیاستکهزمینهبرایمقاومتهویتیایجاد 

تلق
میآورد.بنابراینپارادایممقاومتسعی
رابهوجود 
ازتفاوتگرایی 

جلوههایی
مقاومتدردرونخود ،
قالبهایگفتمانیکامالً متفاوتیبازنماییکند،بنابراین
داردتامطلوبیتهایجهانغربرا براساس 

میتوان براساسروایتجدیدیدانست
شکلگیریهویتمقاومتدرمقابلگفتمانشرقشناسیرا  

درحالیکه در گفتمان شرقشناسی گفته شده که مردم عرب و

که ناشی از بازنمایی اسالم است ،
زندهدلیبرایتغییر،وفاقدروحابتکارعملبهتصویرکشیده
بهعنوانتنبل،فاقدانرژیو 
مسلمان  
نههای
نمیباشد (قزلسفلی .)15 :1۱81 ،یکی از زمی 
شده است ،درنتیجه قادر به تعیین هویت خود  
جنبشهایاجتماعیخاورمیانهاعالمموضععلیهنفوذواستیالیفکریفرهنگیو

لگیری 
اصلیشک 
سیاسی غرب است .بنابراین گسترش احساسات ملی ،تجربۀ استعمار و چپاول سرمایههای ملی و
ردهوتودههای

لک
انطبقاتروشنفکروتحصی 

غربموجببروزواکنشهاییدرمی

سلطۀ سیاسی 
لگرفتهدرمنطقۀ خاورمیانهزمینۀ اصلی فعالیتخودرا
جنبشهایشک 

مردمشدهاست.بنابرایناین 
جستوجومیکنند

توفرهنگغربواصالتدادنبههویتملی ودینی خود

دررویارویی باهوی
نقشبسیاربرجستهایداردوآنچه

جنبشهایعربیاخیر،عاملهویت 

(نظری:1۱89،مهرنامه).در 
نماییمیکند،ساختواحیایهویتاسالمی

یمردمیبیشازمؤلفههایدیگرخود

جنبشها

دراین 
هاییکهبهزعمسعیدمحصولاستعماروامپریالیسمبودند،درپی

دولتهایاقتدارگرا،دولت
است  .
نفی این هویت برآمدند؛ هویتی که مبتنی بر جایگاه اجتماعی و باورهای اسالمی مردم بود .نبود
.........................................................................................................................
1.Marginal
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فقدانعدالتاجتماعیوناکارآمدیدولتهاسببفسادمالی و

انواعتبعیضها،

آزادیهایسیاسی،

فقروشکافطبقاتیگستردهایدرجوامععربشدوهویتمقاومترادرمیاناقشارمختلفمردم

فتمانجهانیشدنغربصورت

درراستایغیریتسازی متقابلباگ

جنبشها

اشاعهداد.بنابرایناین 
میگیردومسلمانانباارائۀ طرحمنسجمازاسالم،حولنظاممعناییوگفتمانیخوددرمقابلغرب

جنبشهای اجتماعی خاورمیانه نوعی مقاومت در برابر گفتمان

متحد شدند (بهروزی .)1۱98 ،
شرقشناسی است که ازطریق تأکید بر ارزشهای مرکزی اسالم سعی دارد تا مطلوبیتهای جهان

قالبهایگفتمانیکامالً متفاوتیبازنماییکنندوتغییراجتماعیدرسطوحمختلف
غربرا براساس 
ایجادکند.

 .2یونیورسالیسم
ایجاز احمد به نقد کل نظریۀ پسااستعماری پرداخته است؛ زیرا از نظر وی این رویکرد،
مینشاند .بنابراین سیاست متنگرایی که
متنگرایی را بهجای کنشگرایی ،و ملت را بهجای طبقه  

میاندازد.در واقع،اینگونه
رابهتعویق  
میکند ،کنشگرایی 
پساساختارگرایی وپسااستعماری تجویز  
میکاهد (میلنر:1۱9۷ ،
تهای عملی را به متن تبدیل میکند و از تأثیرات آن  
متنگرایی حرک 

1تا.) 11
شرقشناسی،سعیددرکتابجهان،متن،منتقد دریافتکه
درکناراینانتقاداتواردهبرنظریۀ  
نمیتواندراهخروجازرابطۀ نابرابرومتضادجهانغربیوغیرغربیرانشان
تحلیلجبرگرایانۀ فوکو 
عبارتدیگراندیشۀفوکوناتوانازارائۀتبیینیازتحوالتتاریخیاستکهبتواندجهانکنونی

دهد ،
به
بهسوی یک جهان کممنازعه مورد نظر وی سوق دهد (قهرمان پور .)98 ،بنابراین از نظر سعید
را  
راهحلی برای خروج از دوگانگی هویتی شرق و غرب است .از نظر سعید در فرایند
یشدن  
جهان 
اسالممفهومعاملیتوفاعلیتانسانهارا

یشدنوزنۀعاملیتدرمقابلساختارافزایشمییابد.
جهان 
ودرمسیردرستتاریخیخوددربرههایاینمفهومراازحالتبالقوگیبه

درخودحملکرده 

بهعنوان خلیفۀاهلل در زمین و تمدنساز میباشد .در
آوردهاست  انسان در اندیشۀ اسالمی  
بالفعل در 
میرسدکهعاملیتانسانیازبطنخوداسالمدرحالرسیدنبهمنصۀ
بهنظر 
جغرافیایجهاناسالم  
.........................................................................................................................
1.Otherness
2.Aijaz Ahmad
3.Postcolonial
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ظهوراست .براینمونه ،انقالباسالمیایرانحاکیازنقشمردمدرساختنجامعهوتمدناسالمی
دردنیایجدیداستوآنچهدرایراناتفاقافتادهاست،حاکیازرشدبسیارسریعاحساستوانمندی
مردموفاعلیتانسانیدردستیابیبهاهدافوحقوقانسانیاست.آنچهفاعلیتوعاملیتانسانیدر
تمدناسالمیرابامشابهآندرتمدنغربمتمایزمیکندایناستکهساختارشکلگیریفاعلیت
ودکفاییمیکندکهتاحدودزیادی،درهایخودرابه

انسانازطریقذاتالهی،تولیدآنچناننظامخ
منتجازادیانومذاهبتوحیدیکهتوانمندشدن

رویتأثیرپذیریازخارجمیبندد.زیرانظامفکری

هارایکیازاهدافاصلیولیضمنیخودمیشمارد ،نظامیاستبسیارمقتدرکهکمترتأثیر


انسان
رویواردکردنمبانیمدرنیتهازغربدرجهاناسالم،دراکثر

به همین 
بنیادیازخارجمیپذیرد  .

میرسد .بنابراین ورود ارزشها و هنجارهای مدرنیته به جغرافیای جهان
بهنظر  
موارد امری دشوار  
گیریکانونهایمقاومتدراینکشورهاشدهاست.بنابراینتأکید برعاملیتدر


اسالمموجبشکل
مقابلساختارنویدبخشحضورشرقدرعرصۀنظامجهانیاست(خراسانی.)9۶:1۱98،سعیدبرای
یمیآورد.امانوعبرداشتوی ازاین

خروجازدوگانگی هویتی شرقوغرببهیونیورسالیسم رو
تهای ایجادشده بهواسطۀ
مفهوم کامالً متفاوت است .هدف وی از طرح این مفهوم گذر از قطعی 
شزمینۀ ذهنی و زبانی وملیتبهسوی تثبیتاستانداردواحدی استکهآزادی وعدالتی هنجار
پی 
محقبودناعمالقدرتاروپایی وبازنمایی مردماندیگر
بهمعنی  
بینالمللی است کهدرعمل 
جهانی  
یشدن ،مسئلۀ
ویژگیهای بهوجودآمده در فرایند جهان 

بهخاطر 
اروپاییهاست .از نظر سعید  

توسط 
خودرابهدستهبندیکشورها ومناطق براساسدرجۀ پیشرفت

تقسیمجهانباخطوطسیاسی،جای 
نهاودگرهایچونشرقباز
نرفتنمرزهایایدئولوژیک،راهبرایبازیگریحاشیهنشی 
میدهد.باازبی 

قهرمانپور بناب89 ،و .)81در همین راستا ،سعید از ناسیونالیسم که مانعی در برابر

میشود (

یونیورسالیسم است ،انتقاد میکند .او گفتمان ناسیونالیسم را محصول بورژواهایی میداند که خود
بهوسیلۀ قدرت استعماری ساخته و تولید شدهاند؛ درنتیجه تصورات فرهنگی ناشی از گفتمان

ایشرقشناسانهاست.ازنظرویناسیونالیسمیکهبهآزادیمنجر

ناسیونالیسمنیزمحدودبهنگرشه
میآوردوراهرابرایایجادیکامپریالیسمجدیدهموارخواهدکرد.در
سرازقبیلهگراییدر 

نشود،
گفتوشنودی است (نظری.) 8:1۱95 ،
میتوانگفتاوحامیجهانیچندصداییو 
تحلیلنهایی  
تگرایی فرهنگ غرب باید از بنیادهای فرهنگی غرب
بنابراین از نظر سعید برای مقابله با مرکزی 
.........................................................................................................................
1.Universalism
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تزداییشود.هویتفرهنگیرابایدنوعینمادبرایمرزبندیباگفتمانشرقشناسیدانست.
مشروعی 
یبهعنوانراهکارهایی برای مرزبندی باگفتمانغربمحور .هستند.بنابراین
مفاهیماخالقی واسالم 
میتواند مرکز
بهمعنای آن است که اسالم  
بومیسازی مفاهیم ژئوپلیتیکی  
هویتگرایی اسالمی و  
میتواندمشروعیتگفتمانی
جدیدیدرنظامچندمرکزیایجادنماید.بنابراینمرکززداییجهانغرب 
مدتهای طوالنی مبتنی بر نگرش شرقشناسانه بود ،با چالش و بحران
جهان غرب را که برای  
بهروسازد.
رو 
مشروعیت 
جنبشهایاجتماعی جهانعرببایدگفت ازآنجاکه تماماینکشورهامسلمانبودند،

در مورد 
شمولبودن آناست.درادیانالهی،

دارایهویتاسالمیمیباشند.فرقاسالمباسایرادیاندر 
جهان
بهقول هگل« :قوم یهود ».اما مسیحیت ادعایی
اولین دین یعنی یهودیت ،دینی ملی و محدود بود؛  
جهانیکردوگفت«:منبرایکلبشریتمنهبرایقومیهود ».دراینمیانفقطاسالمآمدوفراتراز
آنهابیانکردوگفتکه«منخداییدارمکهبرایهمۀ عالماست ».اسالمواقعی یعنی دین
همۀ  
جهانشمول.همۀ ادیانآمدندکهاسالمرابیاورند،نهاینکهاسالمدینی است در برابر سایرادیان.در

آلعمران)۶۱،واژۀ
قرآندرآیۀقُلْیَاأَهْلَالْکِتَابِتَعَالَوْاْإِلَیکَلَمَۀٍسَوَاءٌبَیْنَنَاوَبَیْنَکُمْأَالَنَعْبُدَإِالَاللّهَ (
بهتوافقبرسیم .این
«سَوَاءٌبَیْنَنَا» رامطرح میکند ،بهاینمعنی کهبیاییدروی یک ایدۀ یونیورسالی  
انسانهاو نفی تبعیضوبرتریهاینژادیـمادّیو قومی و زبانی.
بهنوعی تأکید بربرابریهمۀ  

دههایجهانشمولدست
استامابعدازتحوالتفکریوگسستیکهدرغربصورتگرفت،بهای 
یافتندواکنونتنهاچیزی کهازآنباقیماندهاست،اعالمیۀحقوقبشراستکهاینهمتنهاازمنظر
یشدن شرایطوامکاناتی
قابلدفاعاستونهازمنظرنظری(شریعتی.)  :1۱9۷،امروزهجهان 
عملی  
شمولوارزشهای

دههای 
جهان
رادراختیارکشورهای اسالمی قراردادهاستکه ازطریقآنبرای 
مشترک ،همچونآزادی و عدالت تأکید کنندتا ازطریق آندوگانگی شرقوغرب ازمیانرودو
مسلمانبتوانندبرای خودهویتی مستقلبرمبنای فرهنگاسالمی ایجادکنند.سعیدبراینباوراست
آنوقت به سخنان مبهم و نامربوط
پاسخگوی مطلب نیست  ،
که وقتی اصول غربی در مورد اسالم  
روشنفکران ،ثبات سیاسی،

عرضهای نظیر طبقه ،

بهصورت انتزاعات  
قابل
آنهم  
علوم اجتماعی  ،
پناهبردهمیشود.

نوسازیوتوسعۀ نهادینکههمهنیزمُهرحکمتشرقشناسیرابرپیشانیدارند،
.........................................................................................................................
1.Social movements
2.Universality
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بنابراینویمعتقداستکهنبایدبااصولومبانیغرببهمقابلهباشرقشناسیبپردازیم،بلکه با

جهانشمولکهریشهدراسالمدارد ،باید در برابر گفتمانشرقشناسیمقاومت
برارزشهای 

تأکید 
جهانیشدن

میتواناثباتکرد .
جهانشمولی اسالمی را  
کرد .دراینجابااستنادبهآیاتقرآنکریم 
بهعنوانیکفرهنگجامععقالنیوفطری براساسادلّهوشواهدقرآنیورواییوتاریخی
اسالم  
اسالمویژگیهاوتمایزهایاساسیباروند

جهانیشدن

بهصورتقطعی،مبرهنوقابلاثباتاست.

فیذاته یک نظام جامع و جهانشمول است و
کنونی جهانیشدن و جهانیسازی دارد .اسالم  
نگریاسالمآموزههاییهمچونیکتاپرستی،نفیظلموتبعیض،عدالتگرایی،


شمولیوجهان

جهان
عقالنیت ،صلحجویی ،حقوق بشر و کرامت انسانی ،مسئولیت فردی و اجتماعی انسان ،تفاهم و
همیناصولوارزشهایاصیل

برابریوبرادریوارجگزاری بهعلمراترویجومحققمیسازد.
عقالنیومعنویزمینههایمقبولیتجهانیبرایاسالمایجادوپویاییوتداوماینمذهبراتضمین

جهانشمولی اسالم از جنبههای گوناگون مورد اثبات و تأکید است (نکوئی
اینرو  ،
خواهد کرد .از 
سامانی 58:1۱9۶،تا.) ۶8
سازی


جهانی
شمولی اسالمی ،

 .1دعوت به عدالت و قسط :از معیارهای بسیار اصولی در جهان
است
جهانی 

عدالتدراسالم،

اصول
هاونژادهاوگروههاست .

افرادومیان 
ملت

میان
درروابط 

عدل
نمیشناسد
رابهرسمیت 
طلبان 
ومنافع 

زمامداران

ساختگیدستِ

های
له 
وهیچیکازحدومرزهاوفاص 

میگردد کُونُواْقَوَامِینَبِالْقِسْطِ
عملی 
دقت  
هابه 
انسان 
میان  
عدالت 

موازین 

شمولیاسالمی،


ودرجهان
شُهَدَاءلِلّهِ( نساء.)1۱5،اعْدِلُواْهُوَأَقْرَبُلِلتَقْوَی(مائده)5،یاإِنَاللّهَیَأْمُرُبِالْعَدْلِوَاإلِحْسَانِلَقَد
گمان
بی 
ارسَلنارُسُلُنابالبَیٍناتِ،وأنزَلنامَعهُم الکِتابَ والمیزانَ،لِیَقُومَ الناسَ بالقسطِ( حدید ( .) 5  ،
قسط و
به  
تامردمان  

ومیزان فرستادیم،

کتاب 
وباآنان  

های آشکار برانگیختیم،
پیامبران رابا نشانه 

الملل و با
بین 
عدالت در همۀ مسائل و همۀ روابط ،فردی و گروهی و روابط  

گری برخیزند ).
داد 
نَالناسِبماأراکَاُ(نساء،
وخودیوبیگانه:اناأنزَلناالیکَالکِتابَبالحَقّلِتَحکُمبَی 

ودشمن

دوست

خدابه

آنچه
به(موجب) 
مردم 
تامیان 

کردیم

برتونازل

ودرستی

راستی

آسمانیرا 
به

ماکتاب

()195
علی اَن التَعدِلُوا اعدِلوُا( مائده( )9 ،دشمنی با
داوری کنی ).وال یجرمنکم شنأنُ قَومٍ  

تو آموخته 
سازی با


جهانی
به عدالت رفتار کنید ).
به عدالت رفتار نکنید ،
باآنان  

نداردکه 

شمارابرآن 

روهی 

گ
انسانها وملتهاو شهرهاو کشورهادر
اختالف  ،

بایدصورت گیرد و درهنگام 

منطقی 

گفتمانی 

الذی اختَلفُوافِیه( نحل)۶۱،
اال لتُبیٍنَ لَهُم  
داوری شود:وماأنزَلناعَلیکَ الکِتابِ  

عدالت 

چهارچوب 
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روشن

برایشان 

آنچه را اختالف دارند ،
که (حقیقت)  
این بر تو فرونفرستادیم  
(و قرآن را جز برای  
کنی).
طلبی و تشکیل طبقۀ حاکمِ
وبرتری 

وخودکامگی 

طلبی 
سلطه 
هرگونه  

نفی 
سلطهپذیری :
 .نفی  
های
جامعه 

جهانوهمۀ
درسطح 

مظلوم

های
انسان 
ساختن 


وبرده
وفرودست

محکوم

فرادستوطبقۀ

هی است :وَالَیَتَخِذَبَعْضُنَابَعْضاأَرْبَابامِندُونِاللّهِ
وانبیای ال 

حیانی 

شمول و

ازاصول  
جهان

انسانی،
آلعمران.)۶۱ ،وَلَنیَجْعَلَاللّهُلِلْکَافِرِینَعَلَیالْمُؤْمِنِینَسَبِیالً( نساء.)1۱1 ،ونفیظلموفساددر
( 
أن
ماکان لِبَشَرٍ  

هرشکلوباهرانگیزهای :وَالَ تُفْسِدُواْفِیاألَرْضِبَعْدَإِصْالَحِهَا( اعراف .)5۶ ،

راکه
آلعمران(.)۷8،کسی 
لیمِندُونِاهلل (
یُؤتِیَهُاُالکِتابَوالحُکمَوالنُبُوۀَثُمیَقولُلِلناسِکُونُواعِباداً 
من
جای خدا بندگان  
به 
مردمان بگوید  

به 
خدا به او کتاب و حکومت و پیامبری بخشد ،نرسد که  
باشید).
هاونفیتبعیضوبرتریهاینژادیـمادّیوقومیوزبانی:قُلْ

.۱تأکیدبربرابریهمۀ  
انسان
آلعمران.)۶۱،
یَاأَهْلَالْکِتَابِتَعَالَوْاْإِلَیکَلَمَۀٍسَوَاءٌبَیْنَنَاوَبَیْنَکُمْأَالَنَعْبُدَإِالَاللّهَ ( 
 .۱توجهبهنیازهایمعنویبشروترسیمخطوطحیاتمعقول (معنویت و عقالنیتواعتدال):
نظیراینآیاتکریمه:وَیَعْلَمُونَظَاهِرامِنَالْحَیَاۀِالدُنْیَاوَهُمْعَنِالْآخِرَۀِهُمْغَافِلُونَ( روم.)۷،
 .5عقالنیت ،مثل تِلْکَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَاسِ وَمَا یَعْقِلُهَا إِلَا الْعَالِمُونَ( عنکبوت)۱۷ ،؛ بنابراین
جهانیشمولی براساس الگوی اسالمی ،هرگونه سلطهگرایی و استعمارگری و استثمارشدگی و

عدالتیونابرابریوتبعیضرانفیمیکند.


بی

نتیجهگیری
گفتمانشرقشناسی،شرقرابخشمنحطجامعۀ جهانیوحاشیۀ فسادآلودجامعۀمتمدنغرب

شرقشناسی باتوجهبه ساختار و مفاهیم مندرج در آن ،توجیه عقالنی گسترش
میآورد  .
بهشمار  

بهوسیلۀ ابزارهای مدرنیته صورت
مدرنیته را فراهم آورده است .مسئلۀ امپریالیسم و استعمار که  
باعثشدکهگروههایزیادی ازجملهمسلماناندرحاشیهقراربگیرندیاحذفشوند.گرچه

گرفت ،
امایکیازمهمتریناینعوامل نگرش

عواملمتعددیزمینۀ بازاندیشیتفکراسالمیرافراهمکرده،
شرقشناسیوارونه،گفتمانی
شرقشناسیوارونهشهرتیافته است  .
انتقادی ادواردسعید است کهبه 
است کهروشنفکرانوسرآمدانسیاسیشرق بهکارمیگیرندتا ادعاکنندهویتیحقیقیواصیل
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دارند و سپس این هویت را بهچنگ آورند و مالک شوند .سعید معتقد است که غرب در ادامۀ
گسترشآگاهیژئوپلیتیکخود،شرقیراخلقکردکهبیشازآنکهواقعیتومابازای بیرونیداشته
خلقگفتمانشرقشناسیتاحدزیادیآگاهانهونتیجۀ قدرتسیاسی

باشد ،ماهیتیگفتمانیدارد.
استعمار بوده است؛ لذا شرق بیش از آنکه نمودار واقعیتی فرهنگی و پویا باشد ،بازگوکنندۀ شیوۀ
هویتسازیفراگفتمانمدرنیتۀغربازطریقخلقمفهومیبهنام دگراستکهدربرابرخودوفروتر

از آن قرار دارد .بنابراین هویت ایجادشده برای شرقیها ازطریق گفتمان شرقشناسی هویتی است
بهعنوان دگر غرب ،مظهر توحش در مقابل تمدن ،پیشرفت در مقابل
سیاسی و نه فرهنگی .شرق  
ماندگیوعقالنیتدرمقابلاحساساتاستوهمنشینواژگانیچونعقبمانده،احساساتی،


عقب
سعیداینبیگانهستیزیجهانغربعلیهمسلمانانرابهچالشکشیده

میباشد.
توسعهنیافتهوخرافاتی 

میگرفت .سعید استدالل
است ،مبنایکارویمقاومتیاستکهدرمقابلدیگرستیزیغربشکل  
میکند که هرگونه حاشیهسازی به مقاومت میانجامد .مقاومتگرایی اسالمی به این معناست که

گروه هایمختلفاسالمیدرصددآنهستندتاازحاشیهبهسویمرکزتغییرمکاندهندوواردمتن

میسازد.اینامر
شوند.بنابرایناینمقاومتگراییمبنایحرکتبهسویتغییروضعموجودرافراهم 
باگفتمانشرقشناسیو

میباشد.سعیدسعیکرد 
دسترفته  
بهمعنایتالشبرایبازسازیهویتاز 

بهمقابلهبرخیزد؛ زیراگفتمان
حاشیهبردنهویتبومیواسالمیداشتند  ،


هژمونیغربکهسعیدربه
بهشکلگیریدوگانگیهویتی

میگرفتندومنجر
وقابلیتهایشرقرانادیده 

تواناییها

شرقشناسی،

بینبردندوگانگیهویتی،نبایدبااصولو
بینشرقوغربشدهاست.ویمعتقداست کهبرایاز 
برارزشهایجهانشمولکهریشهدر

مبانیغرببهمقابلهباشرقشناسیبپردازیم،بلکهبا تأکید 

جهانشمولی و جهاننگری اسالم
شرقشناسی مقاومت کرد  .
اسالم دارد ،باید در برابر گفتمان  
عدالتگراییوعقالنیت،صلحجوییوحقوق

آموزههایی همچونیکتاپرستی،نفیظلمو تبعیض،

تفاهموبرابریوبرادریوارجگزاریبهعلم

بشر،کرامتانسانی،مسئولیتفردیواجتماعیانسان،
را ترویج و محقق میسازد .همین اصول و ارزشهای اصیل عقالنی و معنوی زمینههای مقبولیت
جهانشمولی
اینرو ،
جهانیبرای  اسالمایجادوپویاییوتداوماینمذهبراتضمینخواهدکرد.از 
اسالم از جنبههای گوناگون مورد اثبات و تأکید است؛ بنابراین از نظر سعید برای مقابله با
تزدایی شود .وی هویت
مرکزیتگرایی فرهنگ غرب باید از بنیادهای فرهنگی غرب مشروعی 
شناسیمیدانست ومفاهیماخالقیواسالمی را


باگفتمانشرق
فرهنگی رانوعی نمادبرای مرزبندی 
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میدانست.بنابراینهویتگراییاسالمی و
غربمحور  
بهعنوانراهکارهایی برای مرزبندی باگفتمان 

میتواندمرکزجدیدی درنظامچندمرکزی
بهمعنای آناستکهاسالم  
یسازی مفاهیمژئوپلیتیکی  
بوم 
میتواند مشروعیت گفتمانی جهان غرب را که برای
ایجاد نماید .بنابراین مرکززدایی جهان غرب  
بهروسازد .در
رو 
شرقشناسانهبود،باچالشوبحرانمشروعیت  
مبتنی برنگرش 
مدتهایطوالنی  

جنبشهای اجتماعی شکلگرفته در منطقۀ خاورمیانه همۀ گروهها و اقشار اجتماعی حضور فعال

داشتندوباشعارنفیسلطهوبرقراریعدالتاجتماعیاعتراضخودرابهبازماندههایاستعمارنشان

یمردمیبیشازمؤلفههایدیگرخودنماییمیکند ،ساختواحیای

جنبشها

دادند .آنچهدراین 
کهبهزعمسعیدمحصولاستعماروامپریالیسم
دولتهایی  
دولتهایاقتدارگرا ،
هویتاسالمیاست .
بودند،درپینفیاینهویتبرآمدند،هویتیکهمبتنی برجایگاهاجتماعیوباورهایاسالمیمردم
بهلحاظتاریخیدرکشورهایعربیحاکمیتاستبدادی،هژمونیبرتربود ،اینهژمونی
بود .گرچه  
نابرابریهایاجتماعیمبتنی بر

شرایطاقتصادی،اجتماعی،سیاسیوفرهنگیخاصی (فقراقتصادی،
طایفهایومذهبی،خودکامگیسیاسیطبقۀ حاکمههمراهبانگرشامنیتیبهجامعهو
نگاهطبقاتی ،
راتولیدکردهاستکهاینشرایطدرگذرزمانتبدیلبهبسترهایمولدانقالبها

فقرشدیدفرهنگی)
بهعنوان عامل اصلی بروز انقالبها در
رسانههای غربی مجموعهعوامل فوق را  
بهطورکلی  
شدهاند  .

میدهند؛ اما به باور سعید این دولتها و نخبگان حاکم
خاورمیانه به وجود حاکمان فاسد نسبت  
محصولاستعماروامپریالیسمهستند .بنابراینگفتمانشرقشناسیازطریقابزارهایخود (استعمارو
باعثشدکهگروههایزیادی ازجملهمسلماناندرحاشیهقراربگیرندیاحذفشوند و

امپریالیسم)
جنبشهای اجتماعی شکلگرفته در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا بهنوعی علیه و در مقابل

این 
میانتهی است که
مدرنیتهای  

شرقشناسی و هژمونیک غرب شکل گرفته است و نفیکنندۀ 
گفتمان  
کردهاند؛
رفتاریها و نابکاریهای خود را توجیه می 

سالهای سال در پناه آن کج
رهبران خودکامه  ،
سازیمتقابلباگفتمانجهانیشدنغربصورت میگیردو

جنبشها درراستایغیریت

بنابرایناین 
مسلمانان با ارائۀ طرح منسجم از اسالم ،حول نظام معنایی و گفتمانی خود در مقابل غرب متحد
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.
Keywords: East study, Middle East, Resistance, Universalism.
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