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 چکيده

عام  داری پروبلماتیکی مدرنیته و سرمایهرویارویی با تجربه

جهان اسالم در جهان مدرن است. این پروبلماتیک عام از 

های درونی )مسئله هویت( و بیرونی )رابطه با سویه

ها در داری( برخوردار است. مواجهه با این پروبلماتیکسرمایه

شناسی وارونه شناسی و شرقهای شرقگفتمانقالب 

بندی شده و تا به امروز همچنان سازی و صورتمفهوم

اند. هدف این مقاله کاوشی در ی خود را حفظ کردهسیطره

شناسی و امکان طرح پرسش از رهایی از گفتمان شرق

سی شناشناسی وارونه است. پس از تحلیل گفتمان شرقشرق

ه شناسی وارونن، به تحلیل گفتمان شرقهای درونی آو گرایش

های درونی هر دادن محدودیتپردازیم و سپس با نشانمی

کدام به پرسش از امکان جایگزین و اهمیت پرسش از خروج 

این پرسش را مطرح  پردازیم. در نهایتها میاز این گفتمان

شناسی وارونه بدون شناسی و شرقرهایی از شرقکنیم که می

 نیست.ی امر کلی و امر خاص ممکن ید از رابطهتوضیحی جد

سی شناای که توهم بازگشت به دوران قبل از شرقگراییکلی

و در درون آن نیز باقی نماند، نه متکی به  باشد را نداشته

آلیستی باشد و نه اسیر خاص گرایی های غیرتاریخی ایدهآموزه

 .های پسا استعماری

 
اسی، شرق شناسی وارونه، مدرنیته، شرق شن :هاکليدواژه

 کلی گرایی، گفتمان.
 

  
Abstract 

 

Confrontation with modernity and 

capitalism is the general problematic Islamic 

world in modern age. This general 

problematic contains both internal 

aspects(identity question) and external 

aspects(confrontation with modernity and 

capitalism). Confrontation with this 

problematic has been formulized and 

conceptualized in forms of orientalism and 

revers orientalism. These discursive forms 

have kept their dominance on academic 

spheres. Purpose of this article is discussing 

from the possibility unleashing discursive 

forms of orientalism and revers orientalism. 

In this article we analyze orientalism and 

revers orientalism and their internal 

tendencies. Then we illustrated their internal 

confinements. In the following we will ask 

that it is not possible to overrule this 

discourses without new conceptualization 

from relation between the universal and the 

particular. That universalism was not had 

illusion to return of pre orientalism age 

likewise it was not reminded in its inner. 

Both it was not depended on non historical 

idealistic doctrine and not post colonialism 

particularism.   
 
Keywords: Modernity, orientalism, orientalism 

in revers. Universalism, Discourse. 

 

 :Kkhaleghpanah@yahoo.com Email                                                                               نویسنده مسئول*: 
 

 

 



 

 آیا شرق شناسی و شرق شناسی وارونه را پایانی هست؟/  311

 

 مقدمه

مان در دنيای مدرن، به صورت صورت سلبي يا ايجابي ی جايگاهمدرنيته در فرايند انديشيدن درباره   

يك  مقوله نيازمند جذب آن در انديشه است و تاريخ تفكر دالي بنيادی است. رهايي واقعي از آن به مثابه 

ايم فكری است كه همواره سعي در رام كردن آن داشته در اين زمانه گويای آن است كه مدرنيته ديگری

 كشد دليلايم؛ آنچه بيش از همه خود را به رُخ ميسعي در جداشدن از آن و سعي در رسيدن به آن داشته

بخشد ی مدرنيته جستجو كرد. مدرنيته كل نوع بشر را وحدت ميدر ماهيت ويژه تجربهاين امر را بايستي 

(. همين جايگاه 11، 1731، 1برمنآميز است، وحدتي مبتني بر تفرقه )اما اين وحدت معمای و تناقض

متناقض مدرنيته است و آيا انديشيدن برضد مدرنيته خود عنصری گويای حضور هميشگي مدرنيته نيست؟ 

 (.2002، 2)مارتينلي

ی غربي به جهان غيرغربي، سفری توريستي، تكنولوژيك،  يكنواخت و محترمانه نبوده سفر مدرنيته

های اری، دولتای همچون اقتصادهای بازاست. به لحاظ اجتماعي، مدرنيته تغييرات نهادی گسترده

ويژه پس از جنگ ها بهرگونيهای كنترل مردم را موجب شده است. اين دگبوروكراتيك و ملي و شيوه

ی های مواجه با زمانهاگر مدرنيته به تعبير فوكو )شيوه جهاني دوم در سطحي جهاني گسترش يافتند.

ی تاريخي،فرهنگي های غيرغربي مستلزم رابطهمعاصر( است. پس قسمت فراوان مدرنيته در جهان

كدست ی واحد و يرغربي صرفاً با يك مدرنيتههای غيها با حضور مدرنيته است. بنابراين جهانمتفاوت آن

گرايي، وميوطني، بها، عناصر و توصيفات متفاوتي از ناسيوناليزم،جهانمواجه نيستند. بلكه با جهان، مؤلفه

ه های متفاوت حضور مدرنيتاستعمار غربي، اصالت ملي و ديني و غيره مواجه هستند. پرسش از مكانيزم

 ت.در همه سطوح بسيار مهم اس

ی مدرنيته در جهان اسالم از رويكردهای متفاوتي صورت گرفته است. رهيافت اقتصادی فهم تجربه

ی ناهماهنگ اقتصادی در فرايند مدرنيزاسيون پرداخته است. اين الگو كه در بيشتر موارد ی توسعهبه نحوه

 وابستگي است. يكي ديگری ی نوسازی و نظريهشود، شامل دو جريان نظريهبا نام توسعه از آن ياد مي

گرايانه است. رهيافت ی مدرنيته در جهان سوم، رهيافتي فرهنگها مربوط به فهم تجربهاز رهيافت

ر كند. اين رهيافت يا دای مدرنيته و جهان سنتي تأكيد ميگرايانه، بر تمايز فرهنگي و ريشهفرهنگ
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فرهنگي از گزند مدرنيته است )بروجردی، دادن اين دو و يا در انديشه حفظ و اصالت ی آشتيانديشه

 های مفهومي رويارويي با مدرنيته و امكان رهايي از آنهاست.ی اين مقاله در باب بازنمايي(. مسئله1733

 طرح مسئله

شان در دنيای     مدرن به صورت سلبي يا مدرنيته در فرايند انديشيدن مسلمانان درباره جايگاه 

ايجابي دالي بنيادی است. دليل اين امر به    واسطه های خاص رويارويي جهان اسالم با جهان مدرن 

، تعمار پديد آمدی اسواسطهنامند. شكافي كه بهرا وضعيت استعماری مي گردد؛ واسطه ای كه آنبرمي

(. ويژگي وضعيت استعماری اين بود كه جهان اروپايي معاني 1731، 3بنيادی بوده است )شولسته

زمان مانع از انسجام جوامع ديگر شد. حال آنكه جهان اسالم ناچار از غيراروپايي را جذب كرده و هم

خويش به جذب مفاهيم اروپايي آنكه امكان يابد از جايگاه سنت فرهنگي ی اروپايي بود بيجذب جامعه

 .(6بپردازد)همان، 

ها در جهان ها و واكنشها، ايدهای از كليشهی استعماری بنيادگذار منظومهبر اين اساس مدرنيته 

اسالم بود؛از يك طرف اين تفسيراروپايي كه اسالم انحراف از هنجارهای مدرن است و از طرف ديگر 

 .واكنش به اين تفسير اروپامدارانه

های های گفتماني له يا عليه آن، جهان فكری ما را در حوزهبندیو صورت 1ی استعماریمدرنيته

چيزی كه  ی آنمختلف از سياست گرفته تا الهيات تسخير كرده است. وحدت متناقض مدرنيته به واسطه

م متنوعي را رقهای سياسي های فكری و ايدئولوژیشود، مسائل، جريانی استعماری ناميده ميمدرنيته

زده است؛ بر اين اساس به دليل ماهيت متناقض خود مدرنيته، پيچيدگي جهان اسالم معاصر و ماهيت 

ان از وتها نميملت ی جهان، تضادهای دروني و بيروني دولتتنيدگي اقتصادهای سياسي و درهمپويايي

(. طرح واره دروني به مسئله 2006يك تاريخ فكری همگن و واحد در جهان اسالم صحبت كرد )ابورابي، 

طور عام پردازد. آن چيزی كه بهمعنای هويت اسالمي، سنت اسالمي و جايگاه آنها در جهان معاصر مي

ها، بندی مفهومي، ايدهمسئله هويت ناميده شده است. پيگيری اين استدالل شامل جستووجودر صورت

شدن يداری و جهانني، مسئله برسر پيامدهای سرمايهازخودبيگانگي و غيره است. در پروبلماتيك بيرو

                                                           
1 Colonial modernity 

.2Karzman 

3.Aspozito 

4.Blak 
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(. بر اين مبنا آيا 1داری پيشرفته است )همان، برای جوامع اسالمي و رابطه جهان اسالم و جهان سرمايه

های انديشه واحدی در باب واجهه با مدرنيته های فكری، از سبكتوان به رغم تنوع و تكثر جريانمي

 های گفتماني و غيرای است كه رويارويي در حوزهاينجا مربوط به سرگيجهصحبت كرد؟ مسئله ما در 

 (.1731،1ای كابوس گونه )سعيد، گفتماني رقم زده است. سرگيجه

های جهان غرب را،در ميدان اش دربرگرفته است و هم واكنشی تنوعكه هم جهان اسالم را با همه

وني همه آنها دروني يا بيرگرفته است كه طرح واره های فكری و سياسي مختلفي شكلاين مسئله جريان

زهنگي های سياسي و فی اين مقاله اين است كه پاسخگردد. ايدهی استعماری برميبه رويارويي با مدرنيته

ياسي های سها و جريانبه اين مخمصه متنوع، متكثر و متناقض بوده است. اما به رغم اين مسئله، گفتمان

های مختلفي در چارچوب اين دو نظام لفي كه در جهان اسالم حضور دارند، به شيوهو ايدئولوژيك مخت

های گرا از گفتمانهای اسالموسكوالو گفتمانگراهای مدرنيستي اسالمانديشند. گفتمانمعرفتي مي

گراو گراوضدغرب، پيشرفتهای غربهایزدگي گرفته تا گفتمان بازگشت به خويشتن گفتمانغرب

 (.1713گرا )مقدمه كالهي در العظم، بازگشت

ي و های پيشيناند. بازسازیی استعماری شكل گرفتهواره كلي تحت عنوان مدرنيتهحول يك طرح

های فكری صورت گرفته است. اگرچه جايگاه پسيني گفتماني مختلفي در باب همه اين جريان

(. 1717، 2تری داشته است )كارزمنهای پسيني برجستگي بيشهای پيشيني نسبت به بازسازیبازسازی

مسئله اما بر سر امكان و عدم امكان آشتي ميان اسالم و مدرنيته بوده است، بر سر ظرفيت اسالم و جهان 

اسالم برای پاسخگويي به مشكل مواجهه با غرب و به عبارت ديگر رويارويي احياگری اسالمي و فرايند 

های مختلف ن اسالم معاصر ميدان ظهور و ستيز گفتمان(. جها1،1713، 7سازی )اسپوزيتودموكراتيك

گرا، مدرنيست و پسامدرن، حول واحدی های فكری سنتبندیسياسي و فرهنگي است؛ كه جهان قطب

شكل گرفته كه به آن رويارويي با جهان مدرن، رويارويي با انديشه تجدد، اسالم و مدرنيته و غيره 

 گويند. مي

كند مي گرايي صحبتهای دولتي و غربگرايي، ناسيوناليزم، ايدئولوژیز اسالمدر اين زمينه ابورابي ا

های (. و ديگران از گفتمان1713، 1(. آنتوني بلك از مدرنيسم اسالمي و بنيادگرايي )بلك2006)ابورابي، 

های اسالم سياسي يا اسالميسم سخن به ميان گرا و سكوالر و جريانبندی اسالممدرنيستي با تقسيم
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سازی آنها از مسئله رويارويي و نحوه بازنمايي آن و بندی و مفهوماند. با اين حال نحوه صورتآورده

اند، در قالب ی و سياسي جهان اسالم را شكل دادههای فكرحل به اين مسئله كه صحنه تالشارائه راه

جستووجو  اند. حضور مداوم اين مسئله ضرورتی مشخصي شكل گرفتههای بازنمايي درهم تنيدهسبك

 كند.گفتماني اين رابطه را ايجاد مي

در اين زمينه دو شكل از چارچوب انديشه در جهان اسالم شكل گرفت. از يك طرف پذيرش تفسير 

 1شناسيارونه ساختن تفسير اروپايي از جهان اسالم، اولي را شرقي از اسالم و از طرف ديگر واروپاي

. اين دو شكل از نظام معرفتي و حيات آنها به همديگر وابسته 2شناسي وارونهنامند و دومي را شرقمي

       انجام داد. تواناست وامروزه جداكردنشان ممكن نيست. بنابراين كاری جز كنارگذاشتن هر دو نمي

 ها، مفروضات و نتايج آنهاست. تنها پسبندی مفهومي ايدهپيگيری اين استدالل متضمن كاوش در صورت

 .7توان به بديلي برای فراتر رفتن از آنها انديشيداز اين كاوش نظری و روايت مفهومي است كه مي

فتماني برساخت مي شود كه نوعي مفروضه فوكويي اين مقاله اين است كه دانش بر اساس يك حوزه گ

 ای برای اينكه بتواند با ديگرانبازنمايي از ابژه دانش، سازمان و محدوديت آن خلق مي كند و هر نويسنده

ارتباط داشته باشد، فهميده شود و دوام بياوردوبنابراين پذيرفته شود، ناچار است خود را با آن سازگار 

 كند.

اسي های سيی جريانت كه اين دو گفتمان فكری بر كليت فضای همهی نظری اين مقاله اين اسايده

آنها  هایشناسي وارونه و بيان محدوديتشناسي و شرقو فكری حاكم بوده است. تحليل گفتمان شرق

كند. ی ما در مواجهه با مدرنيته فراتر از اين دو گفتمان را طرح ميضرورت بازانديشي در سبك انديشه

ها و رفتن به كرد كه هر گونه حضور فعال در جهان مدرن فراتر رفتن از اين گفتماناستدالل خواهيم 

های آنهاست. بر اين اساس برپايه ارزيابي مواجهه فكری جهان اسالم با مدرنيته، به فراسوی محدوديت

ه اين لهای اين دو شكل از گفتمان خواهيم پرداخت. ايده نظری مقاها و سياستها، ايدهمفروضات، كليشه

شناسي وارونه درفهم مااز جهان اسالم و پروبلماتيك دروني آن، شناسي و شرقهای شرقاست كه گفتمان

                                                           
1 Orientalism 

2 Orientalism Reverse 

ای مورد توجه منتقدان قرار گرفته است از جمله معضله كاركرد و در گذار از نقد شرق شناسي به نقد و نظريه پسا استعماری مسائل و مضامين گسترده 7

نقادی. ما در اين مقاله بخث خود را به همان رابطه درهم تنيده گفتمان شرق شناسي و كند و همچنين بنيانهای امكان وظيفه منتقد، موضع دانشي كه توليد مي

 كنيم.شرق شناسي وارونه محدود مي
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گيری يجهسازی و نتجهان غرب و پروبلماتيك بيروني جهان اسالم، جايگاه بنيادی در تعريف مسئله، مفهوم

های آنهاست. هدف ما محدوديتها، مفروضات و دارند. هدف ما ارائه روايتي مفهومي از اين گفتمان

شناسي وارونه و ارزيابي آنها به عنوان شناسي و شرقجستووجودر نظام معرفتي و انديشگي شرق

ها و نظريات آنها بر ضرورت ساختارهای انديشه در جهان اسالم هستند. پس از ارائه مفروضات، كليشه

 كنيم. فراروی از اين دو تأكيد مي

بندی های فكری و سياسي به صورتبحثي تاريخي در باب تاريخ و تنوع جريان در ادامه پس از ارائه

 پردازيم.شناسي وارونه ميشناسي و شرقشرق

 مفروضات مفهومی

گويند؛ آنجا كه معنا شناختي يا گفتماني   ميهمه چيز از آن چيزی آغاز شد كه به آن چرخش زبان

بازنمايي آغاز شد. فرايندی كه نه تنها همه را نسبت به از ارجاع جدا گشت و ستيز درون زبان بر سر 

های گذشته را نيز زنده نمود. اصول نگرانه زخم آنچه در جريان است حساس كرد بلكه با نگاهي پس

چرخش سوسوری عبارت بودند از: تركيب دال )جرياني از اصوات( و مدلول )مفهوم( كه با هم نشانه را 

ی بودن نشانه بدين معني است كه هيچ هستهتياری برخوردار است. اختياریآورند از ذاتي اخپديد مي

(. دال و مدلول به دليل اختياری بودنشان 27، 1736، 1بنياديني برای معني وجود ندارد )كالر

هاست و معنا در زبان حاصل روابط سلبي و اند. بنابراين زبان نظامي از تفاوتایهايي رابطهموجوديت

ن شوند. بنابرايها تعريف ميها و مدلولشان با ساير دالات است و دال و مدلول در قالب روابطنظام تمايز

(. النگ 70در هر گونه تحليلي بايستي بين واحدهای انتزاعي و واحدهای مادی تفاوت بگذاريم )همان، 

واند همچون علم تهای عام نظام زباني و همان بخش اجتماعي زبان است. بخشي كه مي)قواعد و رمزگان

هد، دهای متفاوت و نامحدودی ميمطالعه شود ساختار زيرين و عميق زبان است كه به گويندگان امكان

ترين پيامد اين اصول اين در حاليكه خود ماهيت محدودی دارد( و پارول )گفتار واقعي افراد خاص(. مهم

گر واژگان فقط از طريق قواعد روابط ای با دي(. هر واژه20است كه زبان فرم است نه جوهر )همان، 

. ها مستقل استهمنشيني و جانشيني در ارتباط و پيوند است و اين روابط از محتوای موجود و مادی آن

 سازد.دهد بلكه آن را ميی آنچه در آن هست، بازتاب نميزيان دنيا را با همه
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اني های زبابطه دال و مدلول نتيجه نظاممباحث سوسور پيامدهای مهمي برای نظريه بازنمايي دارد. اگر ر

ر ای به دوره ديگها هرگز ثابت نيستند و از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر و از دورهو اجتماعي باشد، آن

كنند. بنابراين هيچ معنای مجرد ثابت، ذاتي، و ضروری و عامي وجود ندارد. يكي از نتايج مهم تغيير مي

ست. بر ی تفسير اناسازی و معنادهي مستلزم درگيری در فرايند فعاالنهبودن معنا اين است كه معتاريخي

ماعي های اجتاين اساس بازنمايي يا داللت متضمن فرايندهای توليد معاني است. فرايند برساخت گروه

فرايند  سازیهای ما، ديگریسازی است. اگر ديگری شخصي است فاقد خصيصهی زبان ديگریبه واسطه

ای شود كه تفاوت يادشده به رابطهای دگرگون ميها به گونهاست كه از خالل آن، تفاوتايدئولوژيكي 

 سازی به لحاظ فكری و تمدنينابرابر انجاميده، تخريب، طرد و حذف شود. فرايندهای بازنمايي و ديگری

ثالث  قنقشي بنيادی در تمدن انساني دارد. از نظر فكری منطق ارسطويي با اصل عدم تناقض و طرد ش

گردد. از طرف ديگر و ها به آن بر ميكند كه برساخت دوگانهگذاری ميهماني، سبكي را پايه و اصل اين

اليستي ای است كه گفتمان امپريمرتبط به بحث اين مقاله تجربه استعماری جهان مدرن است. استعمار شيوه

سازی فرايندی ديالكتيكي است. یهايي استعمارشده و فرودست بسازد. ديگربندد تا سوژهبه كار مي

شود. اين فرايند به ی فرودست ساخته ميشود كه سوژهای ساخته ميی استعمارگر در همان لحظهسوژه

 آيد و همواره در همههای مختلفي در سطوح نمادين و مادی، گفتماني و غيرگفتماني به اجرا در ميشيوه

شناسي وارونه محصول چنين فرايندی هستند. در و شرقشناسي اين سطوح مقاومت به دنبال دارد. شرق

 پردازيم اما مسئله بر سر امكان خروج از اين فرايند است.ها ميادامه ما به معاني و اصول آن

 شناسیگفتمان شرق

ه جوامع، هايي بود كشناسي ادوارد سعيد عنواني دانشگاهي برای رشتهشناسي قبل از كتاب شرقشرق 

شناسي را به واسطه كتاب (. امروزه شرق73،1731)سعيد،  .كردهای شرقي را مطالعه ميتاريخ و زبان

ك، ای، آل. تيباوی، انور عبدالملشناساني از قبيلشناسند. اما قبل از وی جامعهتأثيرگذار ادوارد سعيد مي

ردار، دند )سشناسي را آغاز كرده بوحسين العطاس و هشام جعيط و ديگران نقد و تحليل گفتمان شرق

شناسي، نقد ادبي را نيز افزود. بنابراين امپرياليسم، (. اما ادوارد سعيد به تحليل تاريخي شرق100،1733

ای شتهرشناسي و نوع ادبي رمان را بايد در كنار يكديگر قرار داد. از طرف ديگر سعيد نقدهای تكشرق

را در  شناسيهايت به واسطه فوكو، شرقای بدل كردودر نشناسي را به تحليل فرهنگي چندرشتهشرق

 .(102سازی كرد )همان، روايت مفهومكالن جايگاه استراتژيك جديدی به شكل
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ی اين در نتيجه .پردازدادوارد سعيد به تحليل اين مجموعه مطالعات به شكل تمريني در قدرت،دانش مي

كه به عنوان ابزاری مادی و معنوی برای آيد، بلای درميتمرين، دنيای غيرغرب نه تنها به صورت حاشيه

های فوكو و گرامشي، گفتمان شود. ادوارد سعيد بر بنياد نظريهبه رسميت شناختن خود غرب جعل مي

طرف داند، بنابراين فعاليتي علمي و بيی گسترش امپرياليسم درون جهان اسالم ميشناسي را نتيجهشرق

ين شرق و شناختي ببنای يك تمايز بودشناختي و معرفتنوعي سبك فكری است كه بر م»نيست بلكه 

 (. 12،1737غرب قرار دارد )سعيد، 

نوعي سبك غربي در رابطه با ايجاد سلطه، تجديد ساختار، داشتن دستورو اقتدار بر شرق است 

ده شها نيست بلكه يك نهاد تثبيت ای از ايدهشناسي صرفاً مجموعه(. به نظر ادوارد سعيد شرق16)همان، 

نيز هست كه با شرق سروكار دارد، به نظر سعيد سروكار داشتن با شرق به معنای اظهارنظركردن پيرامون 

م و دادن، تنظيبخشيدن به نظرات گوناگون در مورد آن، شرح و توصيف آن، تعليمموضوع آن، رسميت

ع به فرهنگ دارد و ای راجيافتهكردن پيرامون آن است. تذكرو وعظي كه انظباط كامالً انتظامحك

شناسي (. به طور كلي سؤال ادوارد سعيد در كتاب شرق13ی كاملي از عاليق و منافع )همان، مجموعه

های عقالني، فرهنگي و تحقيقي و چگونه، صرف ساختن يك سنت امپرياليستي اين است كه چه نوع انرژی

 (.76اند؟ )همان، شناسي شدهنظير سنت شرق

بخشد، آن چيزی است كه آن را اقتدار كه به كار سعيد وحدت مي تم بنيادی شناختيبه لحاظ روش

نامد، موقعيتي استراتژيك كه نوعي راه توصيف موضع مؤلف در يك اثر است؛ و ديگری ساخت فكری مي

ای كه و تشكل استراتژيك كه آن نيز عبارت است از نوعي راه تجزيه و تحليل رابطه بين متون و طريقه

ز متون از آن طريق ميان خود و سپس در سطح كل فرهنگ مربوطه تمركز و قدرت مراجعه به گروهي ا

بخشي به خود غرب بود. شناسي هويت(. به نظر سعيد هدف شرق11،1737آورند )سعيد، دست مي

فرهنگ اروپايي، از طريق جداكردن راه خود از شرق به عنوان نوعي خود منفي و يا قائم مقامي خويشتن، 

شناسي را جعل (. ضياءالدين سردار در اين فضای مفهومي شرق13رت و هويت كسب نمود )همان، قد

 ها وای برای مهار و اداره فرهنگبندی شده تا وسيلهداند، تصاويری ازقبل ساخته و سرهمموضوع مي

 (.10،1733تمدن شرق باشند. )سردار، 
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( بين 1حول چهار محور اصلي شكل گرفته است.  شناسي از اسالمهای شرقبه نظر ادوارد سعيد تبيين

های غرب از شرق نه بر واقعيت جوامع مدرن ( بازنمايي2غرب و شرق تفاوت مطلق و منظم وجود دارد. 

( شرق تغيير ناپذير، ايستاده و يكنواخت است و قادر به 7شرقي بلكه بر تفاسير متني و ذهني استوارند. 

(. از اساس شرق موضوع 73،1731ابسته و فرمانبردار است )سعيد، ( شرق و1تعيين هويت خود نيست. 

است كه به گفته سردار، غيريت برآن حك شده است؛ غيريتي فاقد مشاركت، فاقد فعاليت و بدون  مطالعه

اريخي كند، منفك از تحول تگرايانه تحليل ميشناسي، شرق را با نگرشي ذاتحاكميت. بر اين اساس شرق

 (.12،1733شود )سردار، بندی ميرفتن دستاوردهای آن به عنوان تاريخي غير مولد طبقهو با ناديده گ

های مستمر از ( كليشه1شناسي حضوری به هم ريخته دارند: دو گرايش كلي در درون گفتمان شرق 

سي شنا(. شرق2001كنند )طيب، ( ناديده گرفتن اين واقعيت كه همه جوامع تغيير مي2اسالم و مسلمانان 

سبكي از انديشه است كه با خلق تمايز بين غرب و شرق سعي در تعريف خويش به عنوان موجوديتي 

تواند به ها آن است كه فقط غربي ميبرتر در مقابل شرق و شرقي پست دارد. نتيجه اين مفروضات و ايده

ونه ا هستند و چگلحاظ عيني شرقي را مطالعه كند و به آنها توضيح دهد كه كي هستند؟ چه هستند؟ چر

ی استعماری و امپرياليستي غرب بر شرق است شناسي در خدمت توجيه سلطههستند؟ و بنابراين شرق

مسلمانان  كند وها، دين اسالم را ديني تقديرگرا تصور مي(. گرايش اول مبتني بر اين كليشه2002)طيب، 

رند. گرايش دوم رهيافتي غيرتاريخي را ذاتي ناتوان از انديشيدن و آلوده به تعصب و فاقد روشنگری دا

شود شما كند. حتي فراتر از اين به شرقيان توصيه ميبر پايه تأكيد بر ايستا بودن فرهنگي شرق اتخاذ مي

شما  دهد و رازآميزی و ديگری منحصر به فردنبايستي تغيير كنيد، چرا كه تغيير هويت شما را تغيير مي

 سازد.را مختل مي

شناسي مطرح شناسي معرفت اين نقد را از شرقدر كتاب حجيم خود از منظر جامعهادوارد سعيد 

شناسي جوامع شرقي را تحريف كرده و بد جا انداخته است. بابي سعيد اين نقد را كند كه شرقمي

شناسي، ادوارد سعيد نقدی (. در كنار اين نقد به ايده شرق73،1713نامد )سعيد، شناسي ضعيف ميشرق

كند كند بلكه شرق را خلق ميشناسي نه تنها تحريف ميشناسي دارد، بر اين اساس شرقعمل شرق هم به

ناسي شبستي كه در شرقنامد. اما سؤال و بنشناسي قوی ميو اين آن چيزی است كه بابي سعيد شرق

سعيد، اين ادوارد سعيد وجود دارد، صرفنظر از مناقشات نظری حول جايگاه فوكو و دريدا در ادوارد 

های غيرغربي قائل است؟ اگر شناسي ادوارد سعيد چه جايگاهي برای تمدنمسئله است كه شرق
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وق شناسي مخلی از بين رفتن شرقشناسي ساخته غرب است، شرق واقعي كدام است؟ با مسئلهشرق

ند كه ر داشتماند؟ برخي از منتقدان به سعيد اظهای غرب، چه چيزی باقي ميغرب و به تبع شرق ساخته

ود؟ و شبيند ميان همه جواع نيز در بازنمايي ديگری ديده ميشناسي ميای كه سعيد در شرقسوگيری"

ني شقاق گويد: يعشناسي ميبرخي ديگر انتقاد خود سعيد را آلوده به همان چيزی يافتند كه در نقد شرق

د عمل شناسي قوی يعني در نقدر شرق ذاتي بين شرق و غرب. ابهام بنيادی كار سعيد به نظرِ بابي سعيد

توان ه ميشناسي، چگونشناسي است، با از بين رفتن شرقشناسي نهفته است. اگر شرق مخلوق شرقشرق

ها بست(. همين بن12،1713ماند )سعيد، از شرق صحبت كرد؟از اين لحاظ در نهايت سعيد  ساكت مي

شناسي وارونه شد. اگرچه ادوارد سعيد سوءفهم از نقد شناسي وارونه و نقد شرقباعث ظهور گفتمان شرق

گيری همان سبك از انديشيدن از سوی مسلمانان كارشناسي را پيش بيني كرده بود، وی بهگفتمان شرق

 شناسي وارونه ناميد.نامد، چيزی كه صادق العظم آن را شرقرا شرقيان شرقي شده مي
 

 شناسی وارونهشرق

به نام شرق نياز دارد، به همين ترتيب خودش  بخشي به خود به ابداع ديگریهويتاگر غرب برای 

هي شرقيان گرفتار آمده است. در فرايند بازنمايي شرق از سوی غربيان، شرق نيز دهای معنانيز در تار

 شكند. صادق جالل العظم متفكر سوری گرايای برای شناخت خويش بازنمايي ميغرب را به قصدديگری

ها عنوان كرد )بروجردی، گير در ميان همه فرهنگبه جداسازی خود از ديگری، يا ما و آنها را گرايش همه

ها، شرقيان نيز جغرافيايي تخيلي خلق كردند و با توسل به (. در اين فرايندِ ستيز بازنمايي733،1110

مادی  هایاشته و پيشرفتديدگاهي عرفاني، شرق را يگانه سرچشمه انسانيت و اصالت و معنويت پند

ارونه شناسي وشناسي وارونه ناميد. شرقغرب را پست و ناچيز شمردند. جالل العظم اين گفتمان را شرق

ها و شهشناسي بيان فرضيات، كليشناسي گفتمان قدرت است، با اين تفاوت كه اگر شرقنيز همچون شرق

های طرف مغلوب است. ه بيان ايدهشناسي وارون(. شرق733نظريات طرف پيروز است )همان، 

شناسي است و صرفاً برتری اخالقي مندرج در ی شرقگرايانهبيني ذاتشناسي وارونه زاييده جهانشرق

شناسي بلكه جستجوی هويت اصيل شرقي شناسي وارونه نه غربكند؛ بنابراين شرقآن را وارونه مي
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كند. اين امر توليدكننده آن چيزی است بازتوليد ميشناسي را گرايي شرقاست و بر اين اساس همان ذات

 نامد.گرايي ميكه ادوارد سعيد آن را بومي

سي ای به زبان انگليشناسي ادوارد سعيد، مقالهصادق جالل العظم دو سال پس از انتشار كتاب شرق

ارد سعيد ادو و سپس در قالب كتاب كوچكي به زبان عربي منتشر كرد. جالل العظم بر اين باور است كه

آكادميك.  ،شناسي فرهنگي ( شرق2شناسي نهادی ( شرق1گيرد: شناسي را در دو معنا به كار ميشرق

اولي به انباشتي از نظريه و عمل و اقتصاد و منافع حياتي و استراتژيك مبتني است و دومي مدعي 

ای ريشه شناسي اعتقادشرق ی حقايق مربوط به شرق است. به نظر جالل العظم مشكلطرفانهجستجوی بي

شناختي ميان ماهيت غرب و شرق و برتری غرب بر شرق است )العظم، به وجود تفاوتي بنيادين و هستي

 هایپردازی غرب و شرق صرفاً به تقويت مقوله(. اما نقد العظم اين است كه اين شكل از مفهوم1713

العظم به ادوارد سعيد آن است كه ادوارد سعيد  انجامد. نقد دوم و مهمتری شرق و غرب ميگرايانهذات

بي كند. پيامدهای اين امر انكار كامل امكان دستياشناسي نهادی تلقي ميشناسي فرهنگي را بنياد شرقشرق

عظم هاست. به نظر الهای ديگر و اولويت بازنمايي در رابطه ميان فرهنگبه حقيقت عيني درباره فرهنگ

های مرجع و كردن بيگانه و قراردادن آن در چارچوب( رام1است برای بازنمايي تالشي فرهنگي 

( تحميل اصالحات الزم بر شرق و 7( دريافت امر بيگانه در چارچوب منافع خويشتن 2های خود ارزش

( پيروی از ميل طبيعي ذهن  1ور در ميان واحدهای آگاهي ای آزادانه غوطهكردن آن از حالت ابژهخارج

 (.1ومت در برابر هجوم يك غريبگي دست نخورده )همان، بشری در مقا

( در اشاره به بومياني كه بر اساس 1توان مشاهده كرد: شناسي وارونه را در دو حوزه ميشرق

شدن كنند. اين حوزه به درونيشناسان فرهنگ خود را ارزيابي ميمفروضات گرفته شده از شرق

( حوزه دوم به ارزيابي افراد شرقي از غرب مربوط 2ره دارد شناسي در ذهن افراد استعمارشده اشاشرق

های خود را برتر از فرهنگ غربي ای وارونه فرهنگ و سنتشود. در اينجا افراد استعمارشده به گونهمي

شناسي وارونه بر اين پايه استوار است كه فرايند استعمارزدايي لزوماً نامند. حوزه ابتدايي گفتمان شرقمي

ني ها كه به واسطه شرقيان دروشود. بنابراين همان كليشهند استعمارزدايي از ذهن بومي منجر نميبه فراي

از  شناسي وارونه به ارزيابي شرقيانكند. اگر حوزه ابتدايي شرقشده است ذهني گرفتار را بازتوليد مي

وط ن غربي سابق مربشناسي وارونه به ارزيابي شرقيان از ارباباخويشتن مربوط است، حوزه دوم شرق

ها و فرهنگ غربي است. ها و فرهنگ خويشتن بر سنتاست. اين فرم وارونه اذعان به برتری سنت
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قيان در مدت شرگراييِ از اين دست محصول بيگانگي فكری افراد شرقي است. بيگانگي طوالنيبومي

كارگيری ی بهرمانتيزه كنند. نتيجهی خود را كند تا گذشتهنهايت همچون شكلي از مقاومت آنها را وادار مي

 گرايانه از انديشيدن در مواجهه با تمدن غربي است. گرايانه و همچنين تقليلای ذاتها، اتخاذ شيوهاين ايده

ای به خدا و فاسد است. بنابراين هر امر غربيبر اساس اين سبك فكری، فرد غربي، ماترياليست، بي

 كند.رقي تقليل پيدا ميعنوان هستي تكيني در ضديت با ش

كند، همان چيزی كه آن را شناختي آغاز ميشناسي هستيشناسي وارونه از شرقبه نظر العظم شرق

شناختي بنياد تصويری است كه اروپای شناسي هستينامد. شرقدستاورد قابل مالحظه ادواردسعيد مي

هي مدرن و معاصر شرق از خويش مدرن از شرق ساخته است و در همان حال رد عميق خود را بر آگا

شوند. شناسي به عامالن بازتوليد آن بدل شده و ميبر جا گذاشته است. به عبارت ديگر قربانيان شرق

های اسالمي گرايي عرب و جريانهايي از مليشناسي وارونه مثالجالل العظم در راستای تدوين شرق

های پس ی گرايش(. ژيلبر آشكار در مقاله1713گذارد )جالل العظم، ای را به بحث ميسياسي توده

شناسي وارونه را در شش های معرف گفتمان شرقشناسي فرانسوی، مشخصه( در مطالعات اسالم1131از)

 كند:فرض ذيل تدوين مي

ی متقابل يكديگرند بحث بر سر اين نيست، و يا تنها بر سر اين كه شرق اسالمي و غرب نقطهاين .1

 اند، بلكه ايدئولوژی غربي در كليتِ خودشرقي در معارضه با امپرياليسم غربي نيست، كه مردمان

 .ها نامناسب استبرای آن

 .های غربي سنجيده شودتواند با استانداردها و ارزشبايست و نميكه ميزانِ رهايي شرق، نمياين .2

عيِ غربي درک و تحليل شود و شناختيِ علومِ اجتماتواند با ابزار معرفتشرقِ مسلمان نمي كهاين .7

 .الفارق استمع های غربي قياسای با پديدههرگونه مقايسه

های مسلمان را ای كه تودهی اصلي يعني عامل اصليكه در تاريخ جوامع اسالمي، نيروی محركهاين .4

 آورد، فرهنگي است و اهميت آن از عوامل اقتصادی و اجتماعي و سياسي بيشتربه حركت مي

 (.1717است و غيره )آشكار، 

اقتصادی و مادی متنوع است. به نظر آنها شرق و -شناسي وارونه اذعان به نيروهای اجتماعيبديل شرق

توان آنها را به خصايص ذاتي و ثابت دروني تقليل داد. اما تأكيد جهان اسالم در عمل متنوع هستند و نمي
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ذارد. گشرق و اسالم را به عنوان يك مقوله تحليلي كنار ميبر اين تنوع تجربي و مفهومي در همان حال 

ان شرق و شناختي ميای بديل برای تمايز هستيسازیشناسي وارونه نيز از مفهومبه نظر بابي سعيد شرق

سازی اسالم به عنوان عنصری ثانوی، نقش آن در طرح بندی ماند. با مفهومغرب، اسالم و مدرنيته باز مي

 (.13،1713ماند )سعيد، های اجتماعي سياسي بدون پاسخ ميو تدوين طرح

ارونه شناسي واند. شرقبر اين اساس شرق شناسي و شرق شناسي وارونه گفتمان هايي در هم تنيده

 شناسيبعدی هستند. اگر شرق گرايي های يكشناسي است. هر دو وارث ذاتبازتوليد واژگون شرق

شناسي وارونه غرب را فاسد و بدون روح كند، شرقغيره توصيف ميران و شرق را مستبد، خشن، شهوت

هايت كند. در نكند. اولي غرب را غايت انسانيت و دومي شرق را سرچشمه انسانيت قلمداد ميتوصيف مي

شناسي گرايي شرقشناسانه و برساختگرايي شرقباقي ماندن در قالب اين دو گفتمان، افتادن به دام ذات

شناسي وارونه را بايستي در تداوم و استمرار روابط شناسي و شرق. تداوم و استمرار شرقوارونه است

قدرتي يافت كه بر جهان مدرن حاكم است و خودش نيازمند تبيين و توضيح است. در ادامه به اين مسئله 

نه وارو شناسيشناسي و نقد شرقخواهيم پرداخت كه در مطالعات انجام شده در ميدان پژوهش نقد شرق

 تا چه اندازه به امكان رهايي از اين دو انديشيده شده است.

 شناسیمطالعات در میدان نقد شرق

ای انجام گرفته است، اما شناسي وارونه مطالعات گستردهشناسي و شرقدر حوزه پژوهش شرق 

اسانه شنه معرفتها صرفا كمي نيست، بلكها در ايران محدود باقي مانده است. اين محدوديتسهم پژوهش

ه شناسي ادوارد سعيد و يا بها و در تأييد شرقها در ذيل اين گفتماننيز هست. به عبارت ديگر پژوهش

ها ها حضور اين گفتماناند و هيچ كدام از اين پژوهششناسي وارونه جالل العظم بودهای محدود شرقگونه

اند. در ادامه به برخي از اين ا به چالش نكشيدهرا به مثابه اشكال تفكر در جهان ما توضيح نداده و ي

 پردازيم.ها ميی اين گفتمانهای ممكن به رهايي از سيطرهی پاسخمطالعات پرداخته و در نهايت به مسئله

اب فلسفه شناسانه در بشناسي و تفسير فلسفه اسالمي، سه تز بنيادی شرقای در باب شرقخالدی در مقاله

ای در كل فرهنگ اسالمي دارد و به گروه ( فلسفه جايگاه حاشيه1كند: تمايز مياسالمي را از هم م

( فلسفه در جهان اسالم زير سلطه مجادله و مناقشه طرفداران عقل و نقل بوده 2شود، كوچكي محدود مي

ه ( جهان اسالم صرفا واسطه انتقال فلسف7ای مستقل از آن خود ندارد، و بنابراين فلسفه اسالمي حوزه

ای از آن خويش ندارد. به نظر خالدی جريان يوناني به غرب مدرن بوده و خود در اين رابطه مسئله
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شناسانه در باب فلسفه اسالمي دارد، هانری كربن است. كربن تزهای سه گانه های شرقديگری كه ايده

ي قومي معين و فرهنگ هایگرايانه خودش از فلسفه اسالمي ويژگيكند، اما به برداشت ذاتفوق را رد مي

كند. خالدی در مقاله خود از دو جريان ديگر تحت ای شرقي بدل ميمنسجم دارد كه آن را به فلسفه

 كند.شناسان شرقي نيز صحبت ميشناسي و شرقعنوان نوشرق

شناسي انگليسي در بلوچستان با رضا بيگدلو و احمد ابوحمزه در مقاله تحليل كاركردهای شرق

به همان سؤال نوعي  11شناسي انگليسي قرن گيری از روش تاريخي و تحليل محتوای آثار شرقبهره

ناسانه آنها شهای شرقهای انگليس در ايران و آسيا و پژوهشاند، اينكه ارتباط بين سياستسعيد پرداخته

ای استعماری دارای شناسي به عنوان سازهدهد كه شرقهای آنها نشان ميدر اين مناطق چيست؟ يافته

سياسي در منطقه بوده و در راستای هويت سازی برای قوم بلوچ و ترسيم مرزهای -كاركردهای نظامي

 .(1716بيگدلو و ابوحمزه، )خاوری در خدمت اهداف استعماری انگلستان بوده است 

ای شناسي تا مطالعات پسااستعماری، رويكردی ميان رشتهای از شرقمحمدرضا دهشيری در مقاله

فرهنگي و با نگاهي تاريخي و تحليلي به مراحل گذار از مطالعات چندفرهنگي به مطالعات ميان

ای و هندرشتشناسي بر رويكرد چای پرداخته و به چرايي استوار بودن شرقرشتهای به ميانچندرشته

 (.1710دهشيری، )پردازد ای ميمطالعات پسااستعماری بر رهيافت ميان رشته

شناسي وارونه در بازنمايي خبری سيمای جمهوری هادی نظری و داوود نعمتي اناركي در مقاله شرق

با  هاآن. پردازدميالمي اسالمي ايران از غرب، به بازنمايي غرب در خبرهای سيمای جمهوری اس

دهند كه بازنمايي غرب در گفتمان خبری سيما از روندی گفتمان نشان مي تحليل انتقادی كارگيریهب

در دستوركارهای  ای گنجانده شدهشناسي وارونه نام دارد، همچون رويهپيروی كرده است كه شرق

 .(1716نظری و نعمتي اناركي، ) سازماني و فراسازماني

زدگي و های غالب غربشناسي وارونه به گفتماني و شرقزدگمهرزاد بروجردی در مقاله غرب

پردازد. احمد به بعد ميای از روشنفكران ايراني از جالل آلبازگشت به خويشتن در ميان طيف گسترده

شناسي وارونه در اذهان نخبگان فكری ما قوام يافته كاوش مفصل وی مبتني بر اين ايده است كه: شرق

. اما (1110بروجردی، )انگاری، بر نكوهش غير و ستايش خود بنياد دوگانهاست، بر بستر سنتي بر 

است. مهرزاد « روشنفكران ايراني و غرب»مهمترين پژوهش در اين زمينه كتاب بروجردی با عنوان 
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 اقتصادی-اجتماعي فرهنگي، هایدگرگوني به ايراني روشنفكران واكنش چگونگي بروجردی در اين كتاب

 چگونگي بررسي با وی. كندمي بررسي را 1730 تا 1770 هایسال بين ايران جامعه درون سياسي و

 دهديم نشان سعيد ادوارد و فوكو ميشل آثار از گيریبهره با غرب دنيای با ايراني روشنفكران برخورد

 كتاب نايدر  بروجردی مهرزاد گيرینتيجه. اندانديشيده وارونه شناسيشرق فضای در عميقا هاايراني كه

 است هادهن بنياد را گراييبومي ايراني روشنفكران بينيدر جهان گراثنويت یاقتدار انديشه كه است آن

 .(1733بروجردی، )

شناسي را پاياني هست؟ سعي دارند از خالل بررسي يوسف اباذری و جليل كريمي در مقاله آيا شرق 

گويند: ها با تكرار توصيه سعيد ميرا بررسي كنند. آن شناسانه در مورد كردها اين امكانهای شرقكليشه

های پل ها را انجام دهيم. توصيه آنها برپايه ايدهشناسي كنيم و همان كار مستشرقها نبايد غربما شرقي

گو شناسان وارد گفت شناسي با شرقها بايستي با فراموش كردن زخم شرقريكور اين است كه شرقي

اشد شناس نبشود كه نسلي را تربيت كنند كه شرقشناسان واجب ميبر شرقشوند و از سوی ديگر 

 .(1732اباذری و كريمي، )

های اوليه و معاصر از اسالم و جهان شناسي: سازهشناسي به نوشرقدر مقاله از شرق 1سليم كربوا

پردازد. وی به شكل ذيل اين شناسي ميمسلمانان، به تحوالت تاريخي و تغييرات پارادايميك شرق

 كند:تحوالت را بر اساس منبع، پارادايم، چارچوب زماني، اهداف و كارگزاران به شكل زير خالصه مي
 شناسیشرق تحوالت گفتمان، 1جدول

 شناسینوشرق شناسی امریکاییشرق شناسی اولیهشرق 

 قرن هجدهم و نوزدهم چارچوب زمانی

دوره جنگ سرد و پس از 

 - 1110جنگ سرد 

1112 

به ويژه از  و 1110 هایسالاز 

2001 

 پارادایم
پارادايم استعماری و 

 امپريال
 پارادايم جنگ سرد

پارادايم جنگ عليه ترور و 

 هاتمدنبرخورد 

 منبع
 بريتانيا و فرانسه

 ها و هنرمندانفيلولوژيست
 اياالت متحده

 هایحلقهنومحافظه كاران و 

 طرفداری اسرائيل

                                                           
1. salim kerboua 

1.karba 

2.makanzi 
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دانشمندان علوم اجتماعي 

 هارسانهو 

 شرق و مردمان آن مورد مطالعه هایابژه
آمريكا و اعراب و 

 مسلمانان

م در جهان مسلمانان و اسال

 اسالم و در جوامع غربي

مورد  هایابژه هایویژگی

 مطالعه
 منفعل، مرتجع و پست

 يان: قدرت طلبيامريكا

 شرقيان: خشن و مرتجع
 غرب وتهديدی برای اسرائيل 

 سلطه و استعمارگرايي کارگزار

ژئو استراتژی امريكا، 

امنيت اسرائيل و منافع 

 اروپا

 بيني و منافع اسرائيليجهان

 .(2016، 1)كربوا
 

ناسي ششناسي: تاريخ، نظريه و هنر چكيده مبسوطي از گفتمان شرقكنزی در كتاب شرقجان مك

(. به همين شكل كارول بركنرج و پيتر 1112، 2كنزیمك) آوردهای گوناگون را فراهم ميدر حوزه

درباره جامعه و فرهنگ هند شناسي و مخمصه پسااستعماری، نظامي از دانش را دروير در كتاب شرقوان

دهد كنند و همچنين فرايندهايي كه اين نظام معرفتي گذشته و حال واقعيت هندی را شكل ميتوليد مي

 كردن و گسترششناسي سعي در راديكالهای شرق(. ادموند برک در كتاب تبارشناسي1117، 1)بركنرج

كردن پردازی و تاريخيهای تئوریرا به شيوهشناسي ها در اين كتاب نقد شرقشناسي دارد. آننقد شرق

شناسي (. ژان كلود واتين و همكارش در كتاب پس از شرق2003، 2برک) دهندخود مدرنيته گسترش مي

عرفت شناسي چه به عنوان مپردازند كه آيا شرقبا تغيير زاويه ديد از مركز به پيرامون به اين پرسش مي

واقع در خدمت سلطه غرب بوده است؟ بر اين اساس به تاثيرات و چه به عنوان بيان خالقانه در 

 (.2011پردازند )واتين و ديگران، ها ميهای بازنمايي آنشناسي بر انديشه جوامع محلي و شيوهشرق

شناسي اينگين اسن، نقدی پسااستعماری از برتری غربي و يكي از كتاب شهروندی پس از شرق 

ندی شناسي شهرودی است. سؤال وی و همكارانش اين است كه پس از شرقمفاهيم بنيادی آن يعني شهرون

رسد؟ كتاب مستندكردن استراتژيها و كردارهايي كه به عنوان سوبژكتيويته سياسي چگونه به نظر مي

را  های مختلفهای چندگانه گروهها نااميدانه اين استراتژیكنند. آنكنند، را مستند ميشهروندان اجرا مي
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نامند. فرايند برساخت ديگری به عنوان مهاجر تروريست، غيرقانوني و جاني، شناسي مهاجران مينوشرق

ها از شهروندی به افشاء دانش منقاد سوبژكتيويته سياسي متمركز است. آن بخش ديگری از كتاب بر تغيير

 .(2011، 3اسن)دانند در كل اين فرايند شهروندشدن را چالشي مداوم مي

پردازد. شناسي ميهای شرقبه سؤال جايگزين 1116شناسي ر در كتاب فراسوی شرقفرد دالماي

شناسي كاوشي در فلسفه غربي معاصر و تمركز آن بر تفاوت و ديگری است. سؤال اصلي فراسوی شرق

كتاب اين است كه فرم يا گفتمان مسلط در دهكده جهاني چه خواهد بود؟ آيا گفتمان علم و فلسفه غربي 

كند، امكان همگن ساختن شناسي را بر دوش خود حمل مياز نقد ادوارد سعيد برچسب شرق كه پس

شدن راديكال جهان رويارو خواهيم بود؟ فرد دالماير پس جهان را خواهد داشت؟ و يا اينكه با قطعه قطعه

ازانه گ واسهای مواجهه بين فرهنگي، مفهوم ديالوهای ممكن به شيوهای از پاسخاز بررسي طيف گسترده

های تفاوت احترام به ديگری بدون ادغام آن است. كند. هرمنوتيكهای تفاوت را طرح مييا هرمنوتيك

 اهداف دالماير بيشتر عملي و در انديشه تقريب فالسفه شرقي و غربي است.

با مقاله تاثيرگذار آيا فرودست  1132در ميدان مطالعات پسااستعماری گاياتری اسپيواک در سال 

د. به نظر پردازتواند سخن بگويد؟ به نقد روشنفكران غربي مدعي سخن گفتن از سوی فرودستان ميمي

ناختي شيباييكنند. به نظر وی بازنمايي زها با تصرف صدای فرودست عماًل او را خفه مياسپيواک آن

ي ای ديگر و مرتبط به مسئله بازنمايتضمين بازنمايي سياسي نيست و نخواهد بود. اسپيواک در زمينه

پيواک كند. ابداع اسگرايي استراتژيك را ابداع ميگرايي، مفهوم ذاتفرودستان بدون درافتادن به دام ذات

ناپذير است، اما برای اتخاذ يك جتنابگرايي در دنيای اجتماعي و سياسي احاكي از آن است كه ذات

 تواند مفيد باشد. اگرچه هيچ راهبردی نظريه نيستمند مي هويت سياسي در كوتاه مدت و موقعيت

 (.120، 1712، 1مورتون)
 

 نتیجه گیری

 هایشود. تالش برای فهم پديدهی آن توليد ميگرايانه های فرهنگشناسي در شكلامروزه شرق

انه آن گام شناسهای فرهنگي به معنای انسانبا تأكيد بر شرايط فرهنگي مردمان و ويژگيمرتبط با شرق 

ز شناسي وارونه اشناسي است. از طرف ديگر با توجه به اين كه شرقبرداشتن در درون گفتمان شرق

ها هيدها و اشود با همان مفروضات، كليشهشناسي بيرون تراويده و اساسا پاسخي به آن تلقي ميشرق
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های شرقي بوده و شرق از اصالت تز ارزشهای غربي آنتيشناسي وارونه نيز در اين ايده كه ارزششرق

های مجزا از يكديگر شناسي وارونه روايتشناسي و شرقبرخوردار است، تداوم دارد. بر اين اساس شرق

 ي هست؟شناسي وارونه را پايانقشناسي و شركنند. اما آيا شرقنيستند و يكديگر را توليد و بازتوليد مي

 هایساختار العظم جالل و پرداخت شرقي ديگر باب در دانش غربي ساختارهای تحليل به سعيد ادوارد

 يشناس شرق و شناسي شرق گفتمان تحليل ضمن مقاله اين در. داد قرار پرسش مورد را دانش شرقي

 ای هانديش سر بر بحث است؟ ممكن ديگری گفتمان چگونه كه كنيم مي واكاوی را پرسش اين وارونه

 راسویف كه عملي راهبردی و انديشه از نظامي. باشد مبرا وارونه شناسي شرق و شناسي شرق از كه است

 اكمح های چارچوب گفتمان دو اين كه است گزاره اين از برآمده مسئله اين ضرورت. باشد گفتمانها اين

. است هنظري و تاريخ باب در ما انديشه زمينه كه دانش از شكلي و نظام و گفتمانها هستند، ما انديشه بر

 مسائل اب نظری پيوند ايجاد جسارت هم. اين نه و باشد آن نه كه است ای انديشه سر بر مسئله بنابراين

 ينكيتك كه مفهومي نظامي ديگر، عبارت به. دروني فاصله حفظ جسارت هم و باشد داشته را محروم مردم

 طرح در دنش غرق بدون بتواند كه شود توليد بايستي انديشه از جديدی نوع. ندهد قرار كليت برابر در را

 .كند تحليل را گوناگون موضوعات انتزاعي طلب تماميت های

 در ديگری كه بگيرد خود به تواند مي شكلي چه دانش از جديد گونه اين كه است اين مسئله اما 

 نه. اييگر كلي كردن قرباني با نه و خاص محتوايي با آن كردن محدود با نه اما بماند، باقي ديگری مقام

 كه ستآن ا متضمن ديالكتيگ اين. وارونه شناسي شرق با نه و بگيريم معادل شناسي شرق با را دانش

 با ابطهر در غربي فرهنگ جايگاه كردن مند مسئله: بزنيم ساختن مند مسئله به دست فضا دو در همزمان

 توصيه يبايست.  غربي فرهنگ با رابطه در غيرغربي فرهنگ جايگاه كردن مند مسئله و غيرغربي فرهنگ

 نيم،ك كامل تر ديگر ای توصيه را «خود به بازگشت بدون ديگری به خود از حركت» بر مبني را يانگ

 .ديگری به بازگشت بدون خود به ديگری از حركت يعني

های معدودی به اين پرسش پرداخته و بيشتر اين عنوان شد، تالشگونه كه در اين مقاله قبل از همان

های مختلف و در ها به شكلدارند؛ به تداوم اين گفتمانها گام برميها در درون اين گفتمانپژوهش

اند. يوسف اباذری و های مختلف پرداخته شده است و به پرسش امكان رهايي از آنها نپرداختهحوزه

به  گيری مقاله خودای محدود در نتيجهشناسي را پاياني هست؟ به گونهله آيا شرقجليل كريمي در مقا
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ه ای كها به گونهحلي عملي است. آنحل نظری نيست بلكه راهحل آنها راهاند. راهاين پرسش پرداخته

جعيت يچه )ارحلي عملي و اخالقي به سبك ناند به راهشناسي را رد كردهانگار از قبل امكان رهايي از شرق

شوند. اما آيا ديالكتيك فراموشي و حافظه( متوسل مي) فراموشي بر بخشش و انتقام( و ريكوری

شناسي وارونه را در حوزه عملي بدون پاسخي نظری پاياني هست؟ آيا امكان تصور شناسي و شرقشرق

ای مكن هست؟ انديشههای انديشه مای دگرگون از اخالق و سياست بدون گسست از نظام بازنماييشيوه

 كه ستاين ا شناسي وارونه؟سوالگرايي شرقشناسي بيفتد و نه برساختگرايي شرقكه نه به دام ذات

 غربي انديشه از همزمان كه بازنمايي از ديگری نوع است ممكن چگونه ديگری دانش و نظريه تاريخ

 از پرسش اب بايستي مدارانه قوم های سياست تحليل كند؟ زدايي بومي شرقي انديشه از و استعمارزدايي

 از غرب درک آنچه. شرقي مداری قوم چه و غربي مداری قوم چه ،(773 يانگ،)شود آغاز بازنمايي

 و  آكادميك شكل در شناسي شرق گفتمان كه است ها بازنمايي از ای مجموعه كند، مي تعيين را شرق

 .است كرده توليد نهادی

 فتر فراتر شناسي شرق های محدوديت از توان مي چگونه كه پرسش اين به پاسخ در سعيد ادوارد

 واقعي شرايط در كه چند هر كند، مي تاكيد  «شناختي روش خوداگاهي اخالق» و روشنفكر نقش بر

 عيدس ديگر طرف از «شود مي كمرنگ نقشي چنين است فرهنگ گوناگون اشكال سيطره تحت كه جهان

 بازانديشي گونه هيچ بدون اما دارد، عام امر و خاص امر يا اجتماعي اشكال و فرد دادن آشتي در سعي

 آن با ودخ كه كند مي اختيار را باوری تاريخ بخشي كليت» سعيد نهايت در يانگ، نظر به. كلي امر در

 است، استعماری گفتمان خود دروني های آشفتگي و ابهام بر تاكيد بابا هومي استراتژی  «است مخالف

 در داخلهم اسپيواک استراتژی. «كند مي منحرف را اقتدار تاييد به معطوف های تالش همه» كه استراتژی

 اقدامات و ها فعاليت» در بودن درگير متضمن طرف يك از مداخله اين. است خويش جهان  سازی جهان

 و ناآگاهانه يا آگاهانه بازتوليد، به نسبت هوشياری و مراقبت ديگر طرف از و «امپرياليسم دار ادامه

 .است سلطه های نظام مفروضات و ساختارها پنهان، يا آشكار

بابي سعيد در كتاب هراس بنيادين، با اتخاذ رويكردی ضدبنيادگرايانه در باب اسالم و با توسل به 

، 1731سعيد، ) كندسازی ميپساساختارگرايي، اسالم را همچون دال برتر در اجتماعات مسلمين مفهوم

را بازی  ایپردازد كه چگونه هويت مسلمانان نقش سياسي فزايندهبيشتر به اين پرسش مي(. سعيد 21

هايشان، تنوع و عملكرد و های اسالمي به رغم اختالفكند؟ پاسخ وی بر اين بنياد است كه جنبشمي
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هايشان، تداوم حركت استعمارزدايي فرهنگي و سياسي هستند. بنابراين ترس و اضطراب از بيانيه

گرايي نه اسطوره است و نه نتيجه تروريسم و يا بنيادگرايي بلكه اين ترس ناشي از به چالش ظهوراسالم

كشيدن اين ايده است كه غرب برتر است. تالش پساساختارگرايانه بابي سعيد، هويت سياسي اسالمي را 

رورتي، ادوارد سعيد،  سيمپتوم افول اروپامداری مي داند. وی با توسل به نظريه افرادی همچون ريچارد

جالل العظم و الكالئو چارچوبي را برای برساخت اسالم به عنوان دال برتر يك نظم سياسي به كار 

ن و ظهور كماليسم در تركيه به وی اي واسطه لغو خالفت گيرد. بازخواني تاريخ مدرن اسالم سياسي بهمي

بندی اسالم برای يك نظم سياسي باز مفصل دهد كه اسالم سياسي را به عنوان تالشي برایامكان را مي

ي و شناساما رهيافت سعيد با وجود تالش برای يافتن جايگزيني نظری برای شرق به كار بگيرد.

شناسي وارونه، در تحليل عوامل تاريخي، سياسي و اجتماعي و اقتصادی عمده مسائل مختلف در شرق

 ماند و ماديت و جسمانيتسطوح گفتماني باقي ميخورد. تببين در جهان اسالم و جهان غرب شكست مي

ملي سروكار ای عدر نهايت بابي سعيد آنجايي كه با مسئله گيرد. به عبارت ديگراين گفتمان را ناديده مي

دهد و يا بالعكس. بازگشت به تاريخ در كار بابي سعيد  نارسا و ای نظری تقليل ميدارد آن را به مسئله

 سازد كه ضمن انكارهای ديگر افقي را برجسته ميد چرا كه وی در ديالوگ با متنمانانتزاعي باقي مي

ها، هرگونه ماديت و همچنين امر غيرگفتماني را كنار نقش ايدئولوژی و يا تقليل آن به تحليل نامگذاری

 گذارد.مي

 شناسي شرق و شناسي شرق گفتمانهای از رهايي از پرسش كه اين ست سر بر بحث اكنون هم

 هشياری آيا نظری؟ يا دارد عملي و سياسي اخالقي، حلي راه رهايي اين است؟ ممكن چگونه وارونه

 گونه به ستيباي آيا بود؟ حساس سياست و تاريخ به نسبت يا كرد اكتفا دانش توليد هنجارهای به نسبت

 خاصي شناختي روش انشقاق از گيری بهره يعني كرد؟ بازسازی  را اخالقي و معرفتي خشونت مستمر ای

 (.132، 1731سعيد،)پذيرفت  را سعيد بابي تمدني گرايي نسبي اينكه يا و گرايي عقل پروژه درون در

شناسي وارونه، ايده اين مقاله در گام شناسي و شرقهای شرقهمچون جايگزيني برای خروج از گفتمان

اين امر به معنای بازگشت به دوران قبل از يابيم. اول بازگشت به شرايطي است كه خود را در آن مي

رخش شناختن چ ای اتخاذ كرد كه ضمن به رسميتچرخش گفتماني نيست، بلكه بايستي استراتژی

به معنای  تواندشدن پرسش از بازنمايي نميگفتماني، ماديت آن قرباني نشود. به عبارت ديگر برجسته
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شناسي، چه ادوارد سعيد اين است كه پس از رهايي از شرقشناسي باشد. بنابراين اگر بنبست انكار هستي

بست جالل العظم انكار كليتي به نام شرق است، بن شناسي وارونهبست شرقماند و بنچيزی باقي مي

پساساختارگرايي بابي سعيد غفلت از ماديت گفتمان است. پس از طرح بابي سعيد هنوز اين پرسش باقي 

بست دالماير ، اباذری و كريمي عدم مواجهه با رهايي از فضای گفتماني است كه عينيت كجاست؟ و بن

 های عملي و اخالقي است  نه نظری.حاكم در سويه

هايي است كه عليه شرايط استعماری شكل گرفته بحث بر سر خطرات مسئله فرودستي و گفتمان

 تواند سخنو چگونه مي ایاست. اگر در قالب واژگان اسپيواک صحبت كنيم، فرودست با چه آگاهي

تواند بينديشد كه نه در دام سلطه باقي بماند و نه همان عملي را تكرار بگويد؟ در قالب چه گفتماني مي

(. انديشيدن به 1711ای ديگر )گاندی، كند كه قبل از وی فرادست آغاز كرده بود يعني انديشيدن به گونه

نباشد و اما در طرف مقابل و تحت سيطره مفروضات شناسي ای كه همچنان متكي به گفتمان شرقشيوه

 در هر دو حالت خشونتي معرفتي وجود دارد كه بازنمايي شناسي وارونه در نغلتد.آن به گفتمان شرق

ای كه در خدمت همان چيزی باشد كه سردار خاص از يك موضوع خاص با هدفي خاص است به گونه

ي چه كس)و  (كندچه كسي بازنمايي مي)ز چرخه اسپيواكي جعل هويت ناميد. بنابراين اگر بخواهيم ا

مداری اروپامدارانه و به خارج شويم، نيازمند روايتي كلي هستيم كه محدود به قوم (شودبازنمايي مي

 (.121، 1710، 1نباشد )يانگ "مداری وارونه قوم "همين ترتيب 

ني ستعماری را خلق كرد اما هيچ جايگزيبه گفته يانگ، ادوارد سعيد موضوع تحليلي به نام گفتمان ا

شناسي ارائه نكرد و حتي چگونگي براندازی آن را نيز به بحث نگذاشت. در همان حال برای شرق

 كند، در همانشناسانه در باب جامعه خود را بازتوليد ميهای شرقپردازیشناسي وارونه تنها خيالشرق

و گفتمان پسااستعماری هم به شيوه  حل اسپيواک. راهشودحال كه تسليم حسرت اصالت گمشده خود مي

(. 176همان، )ماند باقي مي "پرسش الينحل"رود. به قول يانگ در نهايت آكادميك از مسئله طفره مي

ها از ديگری مغلوب و فرودست برای آشكار حل خود يانگ بازگشت به همان نقد مستمر بازنماييراه

شناسي و به تبع . در حالي كه به همزاد گفتمان شرق(173همان، )های قدرت است ساختن استراتژی

شناسي وارونه تداوم همان وضعيت پردازد. آيا خود شرقشناسي وارونه نميبه نام شرق همزاد استعماری

استعماری با ابزارهای ديگر نيست؟ مسئله بر سر ايجاد چرخشي است از بيرون به درون، از بازنمايي 

 بازنمايي.ديگری به خود 
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 به اوتتفبي همچنين و است استاندارد و انتزاعي گراييكل بر مبتني شناسيشرق گفتمان اگر

 را خود گرايانه خاص بنيادهای كه است غرب نام به خاصي محتوای از برآمده خود خاص، محتواهای

 .كندمي پنهان

ن، شناسي و كليت دروغين آشرقشناسي توهمي است محصول امپرياليسم، ادوارد سعيد با نقد شرق اگر

حل ايجابي تنها شناسي نيست، ما را بدون ارائه راهشناسي، غربحل شرقو البته اين توصيه كه راه

گرايي دروغين را افتدو خاصشناسي ميهای شرقگراييشناسي وارونه به دام همان ذاتگذارد. شرقمي

كند اما شناسي را فراهم ميل العظم امكان نقد شرقكند. جالشناسي ميگرايي دروغين شرقجايگزين كلي

د. انگار كنهای سياسي و اجتماعي نقش بنيادی بازی ميبا انكار اهميت سامان نماديني كه در تدوين طرح

 گردد.كه صادق العظم به توضيحي قبل از چرخش گفتماني باز مي

 ندازه بر استقالل و ارجحيت سامان نمادينحل پساساختارگرايانه بابي سعيد بيش از ااما در مقابل راه

گرايي ای كه مسئله بابي سعيد نه تنها انكار ماديت گفتمان بلكه انكار توسل به هر كليكند به گونهتأكيد مي

 مدرنيتي و خاص گرايانه. شناسانه باشد و نه پست جايگزيني است كه نه پوزيتيويستي و شرق

ربي های هژمونيك غها بايستي قبل از هر چيز كردارها و گفتمانهرگونه جايگزين برای اين گفتمان

شناسي وارونه را در پي دارند، تشخيص شناسي و همينطور شرقو شرقي را كه توليد و بازتوليد شرق

بايست ساختارهای قدرت سياسي، ايدئولوژيكي و اجتماعي حال و گذشته را دهند و در همان حال مي

های پيشيني و مقوالت مورد تأكيدی ساختن پاسخ د. اين امر به معنای تاريخيمند و تاريخي ساززمينه

ساختن ساختارهای قدرت نامتقارن و  ساختن به معنای تاريخي همچون فرهنگ و سنت است. تاريخي

توزيع ناموزون قدرت اجتماعي، سياسي و اقتصادی بين كشورهای غربي و غيرغربي همراه با توسعه 

ي های غيرسياسن است. در نتيجه پاسخ در رهيافتي انتقادی است كه همزمان از تحليلشدمركب جهاني

ي مند ساختن ساختارهای قدرت سياسو غيرتاريخي استعمارگرايي و خشونت سياسي اجتناب و با زمينه

ناسي ششناسي و شرقو اقتصادی و ايدئولوژيكي شروع كند. ايده اين مقاله اين است كه رهايي از شرق

ای كه توهم گراييارونه بدون توضيحي جديد از رابطه امر كلي و امر خاص ناممكن خواهد بود. كليو

های شناسي را نداشته و در درون آن نيز باقي نماند، نه متكي به آموزهبازگشت به دوران قبل از شرق

 ازانديشيب در را حل راه مقاله گرايي های پسااستعماری. اينآليستي باشد و نه اسير خاصغيرتاريخي ايده
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 هن اما. است افتاده اتفاق فرهنگي و اجتماعي نظريه در اخير های دهه در كه چيزی بيند، مي كلي امر

 .است«ليتك» سر بر مدتها تا بحث بنابراين. ناممكن ابژه يك با كليتي بلكه خاص محتوای با كليتي
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