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 ٢٠٠٨ ژانويه ٢٩ براي راديو زمانه ـ ١٢٣نيلگون 

 

 شرق را چگونه بايد شناخت؟
 نقد بومي گرايي جديد ـ بخش هشتم

 نتري عبدي كالنوشتهء 

 
در بخش پيشين گفتيم كه غرب براي شناخت جهان، موضوعي را برمي گزيند و علم آن موضوع را ابداع 

يا موضوع تكامل انسان، و علوم انسان شناسي و قوم مانند موضوع تاريخ و علم تاريخنگاري، . مي كند
همچنين پرسش از شرايط امكان و روش هرعلم . اين روال غربي است. شناسي؛ يا زبان و علم زبان شناسي

اين روال اخير را نيز عقالنيت انتقادي غربي . نيز خود موضوعي براي فلسفهء آن علم و متدولوژي آن است
 .ممكن مي كند

 
  كالسيكشرق شناسي

چيست؟ پيش از آنكه به كتاب پرآوازهء ) خاورشناسي(» شرق شناسي«غرب چگونه شرق را مي شناسد؟ 
شرق شناسي رشته . ادوارد سعيد و تعريف او از شرق شناسي بپردازيم، از يك تعريف ساده آغاز مي كنيم

) Oriental/  ين تال اوري(اي از علوم انساني در غرب است كه به بررسي فرهنگ جوامع غير اروپايي 
شرق شناسي رشته اي است تخصصي، پردامنه و بس دشوار، زيرا بايد همزمان به دانش . درشرق مي پردازد

بررسي هاي تطبيقي زبان شناسانه، انسان شناسانه، يافته هاي باستان شناسانه، و مطالعهء تطبيقي اديان مجهز 
يك شرق شناس كالسيك، بر چند زبان شرقي مانند . اسالم شناسي، شاخه اي از شرق شناسي است. باشد

آرامي، سرياني، عربي، سانسكريت، يوناني، التين، عبري، فارسي، و غيره بايد در آن حد مسلط باشد كه 
 . متون اوليهء نوشته شده به اين زبان ها را به خوبي درك، و با يكديگر مقايسه كند

 
خستين آشنايي هاي سيستماتيك و علمي خود را با تاريخ بسياري از منورالفكران دوران بيداري شرق، ن

نخستين كتاب هاي درسي در . فرهنگ و كشور خويش، از طريق آثار شرق شناسان غربي كسب كردند
در . آموزش و پرورش مدرن در اين كشورها، با ترجمه و اقتباس از بررسي هاي شرق شناسان نوشته شدند

 تاريخ ادبيات، مديون شرق شناساني چون ادوارد براون، يوگني كشورما، تاريخنگاري نوين، از جمله
 . برتلس، و هانري ماسه بوده است
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رشته هاي ديگري چون باستان شناسي، مردم شناسي، قوم نگاري،  جمع آوري و شناخت فولكور، و 
بزرگي از عالوه براين، بخش . موزيكالوژي نيز مديون آموخته هاي ما از شرق شناسان اين رشته ها است

نيز در دوران جديد، متأثر از تحقيقات شرق شناساني چون لوئي ماسينيون، هانري » حكمت«عرفان نظري يا 
هرچند شاگردان ايراني اين اساتيد غربي در كشورما به شناخت . كوربن، و اخيراً آنه ماري شيمل بوده است

وز كسي را نداريم كه همطراز بزرگاني و اشاعهء حكمت همت گماشتند، اما در رشتهء اسالم شناسي ما هن
چون ايگناتس گلدتسيهر، يوزف شاخت، تئودور نولدكه، ايليا پطروشفسكي، والديمير ايوانف،  والديمير 
مينورسكي، يوگني برتِلس، هميلتون الكساندر گيب، مارشال هاجسن، آلبرت هوراني، رينولد نيكولسون، 

نخستين تالش ها براي تأليف يك .  كرون، و مايكل كوك باشندماكسيم رودنسون، برنارد لوئيس، پاتريشيا
دائره المعارف جامع اسالم در كشورهاي عرب و ايران، بدون ياري گرفتن از تحقيقات اين عده و بسياري 
ديگر از شرق شناسان معتبر آلماني، روسي، فرانسوي، بريتانيايي، و آمريكايي، شايد هرگز امكانپذير نمي 

 .  شد
 

شرق «علت آن، كتاب دوران ساز . با بار معنايي منفي همراه است» شرق شناسي«مروزه رشته و عنوان اما ا
اين . نوشتهء متفكر فقيد فلسطيني ـ آمريكايي ادوارد سعيد است) Orientalism/ اوري ين تاليسم (» شناسي

ه پرفروش شد و به  در آمريكا به چاپ رسيد، به طرزي غير مترقب١٩٧٨كتاب كه نخستين بار در سال 
ترجمهء عربي آن توسط روشنفكر سوري كمال . فاصلهء كوتاهي به اكثر زبانهاي دنيا ترجمه گشت

اين كتاب به زودي تبديل به يكي از مهمترين . ابوديب، در كشورهاي عرب به جدل هاي بسيار انجاميد
 . منابع جريانهاي فكري غرب ستيز در كشورهاي اسالمي شد

 
  من غرب ستيز نيستم :ادوارد سعيد

 : چنين توضيح مي دهد١٩٩۴او در سال . اما ادوارد سعيد خود را غرب ستيز نمي داند

اجازه دهيد به يك جنبه از نحوه اي كه كتاب شرق شناسي مورد استقبال قرار گرفت «
اشاره كنم، جنبه اي كه بيش از همهء جنبه ها از آن متأسفم و خود را موظف مي دانم هم 

اين جنبه، صفت غرب ستيزي . به مؤكدترين شيوه آن را جبران كنم) ١٩٩۴ (اكنون
است كه به كتاب نسبت داده شده؛ مفسران موافق و مخالف، به طرزي گمراه كننده و با 

اين تصور نادرست، دو بخش دارد، كه . سروصداي بسيار، كتاب را غرب ستيز خوانده اند
اولين بخش، ادعايي است كه به من .  جداگانهگاه در كنار هم استدالل مي شوند و گاه
 نامي است كه به شكل مجاز، يا "شرق شناسي"نسبت داده مي شود و مي گويد پديدهء 
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 به كار گرفته شده، و "غرب"به شكل يك سمبول در مقياس كوچك، به جاي تماميت 
شت، بنابراين، طبق اين بردا. در حقيقت شرق شناسي را بايد معرف كليت غرب دانست

غرب سراسر دشمن مردم عرب و مسلمانان، و خصم ايرانيان، چيني ها، هندي ها و 
بسياري از غير اروپاييان ديگر است؛ يعني مردمي كه استعمار و تعصبات غربي 

 .دامنگيرشان شده است
 

بخش دوم استداللي كه به من نسبت مي دهند به همين اندازه پردامنه است؛ اينكه غرب 
شرق شناسي كه با آن همدست بوده، اسالم و اعراب را مورد تجاوز و ] علم[غارتگر و 

به   ["شرق شناسي" و "غرب"توجه كنيدكه اينجا دو واژهء . (هتك حرمت قرار داده اند
چون چنين بوده، صِرف اينكه چيزي به نام شرق شناسي .) برهم منطبق شده اند] نادرست

 باعث استدالل كامالً معكوس شده، يعني، و كساني به نام شرق شناس وجود دارند، خود
را نشان مي دهد، و ) الحال الواحد(اسالم، كامل و بي نقص است و تنها مسير درست 

بنابراين، اگر كسي از شرق شناسي انتقاد كند، چنانكه من كرده . ادعاهايي از اين دست
 .ام، اين خود به معني دفاع از اسالمگرايي و بنيادگرايي اسالمي است

 
آدم نمي داند در برابر اين برداشت هاي كاريكاتور وار كه كتاب از سر گذرانده چه 
واكنشي نشان دهد؛ كتابي كه مؤلف آن و استداللهاي آن، همه به طور روشن ضد ذات 

فرد، فرهنگ، دين، يا هر : معني / anti-essentialist/  آنتي اِسِه ن شاليست [گرايي است 
، و .]ي ذات، اصل، فطرت، و هويت ثابت و تغيير ناپذير نيستپديدهء ديگري هرگز دارا

به نحو ريشه اي نسبت به همهء عناوين و مفاهيمي چون شرق و غرب، با ديدهء شك نگاه 
 دفاع نكند و حتا "اسالم" و "شرق"مي كند، و با احتياط تمام، مواظب است كه هرگز از 

 .بحثي هم از آنها به ميان نكشد
 

صاف، در كشورهاي عرب، كتاب شرق شناسي را چنان خوانده و تعبير با همهء اين او
كرده اند كه گويي اين نوشته، حاوي دفاع سيستماتيك از اسالم و اعراب است، حتا وقتي 
كه من به صراحت در كتاب گفته ام كه نه قصد و نه صالحيت آن را دارم كه بخواهم 

ز اين هم فراتر مي روم و در همان حتا ا. نشان دهم شرق واقعي و اسالم واقعي چيست
 اشاره به هيچ واقعيت ثابت و "غرب" و "شرق"ابتداي كتاب مي گويم كلماتي نظير 
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از آن گذشته، همهء اين نامگذاري . ملموسي ندارند كه به شكل طبيعي وجود داشته باشد
 .هاي جغرافيايي، تركيب درهم برهمي از واقعيات تجربي و ساخته هاي خيالي هستند

 كه در بريتانيا، فرانسه، و آمريكا رايج شده، تا اندازهء زيادي از اين تمايل "شرق"عنوان 
ناشي مي شود كه آنها نمي خواهند به توصيف بسنده كنند بلكه تمايل به سلطه بر شرق و 

همانطور كه در كتاب سعي دارم نشان دهم، اين نكتهء . برخورد تدافعي با آن را دارند
در مورد اسالم صدق مي كند كه آن را همچون تبلور خطرناك شرق ترسيم اخير به ويژه 

 )١(» .كرده اند
 

نوشته شده و اكنون » شرق شناسي«آنچه از ادوارد سعيد نقل كرديم، شانزده سال پس از چاپ اول كتاب 
 آن پيدا همانطور كه از لحن پوزش طلبانه و نيمه پشيمانِ. به شكل مؤخره بر اين كتاب افزوده گشته است

است، ادوارد سعيد مايل است مسؤوليت بخشي از پيام و ميراث كتابش را كه به تشديد و تقويت بومي 
از داليل مهم اين تغيير رأي، به . گرايي غرب ستيز، به ويژه در ميان اسالمگرايان انجاميد، از خود دور كند

ي قتل سلمان رشدي از سوي رهبر رژيم اسالمي ايران بود گفتهء خود ادوارد سعيد در اين مؤخره، يكي فتوا
من مطلقاً نمي توانستم تصور «ادوارد سعيد مي نويسد، . و ديگري خود انقالب ايران و تحوالت بعدي آن

كنم كه يك سال پس از انتشار كتاب شرق شناسي، ايران صحنهء وقوع يك انقالب اسالميِ فوق العاده 
انطور كه پيش بيني نمي كردم نبرد ميان اسراييل و فلسطينيان، چنين شكل هاي تأثير گذار خواهد شد؛ هم

 تا آغاز انتفاضه از اواخر سال ١٩٨٢وحشيانه و درازمدتي به خود مي گيرد، از تجاوز به لبنان در سال 
١٩٨٧.« 

 
ود به گردن ادوارد سعيد گناه تفسيرات ايدئولوژيك، بومي گرا، و اسالمگرايانه يا جهادي را از كتاب خ

 .اوضاع خطير و حاد خاورميانه و جنگ هاي گرم وسرد آن مي اندازد
 

اكنون وقت آن رسيده كه به تعريف ادوارد سعيد از . »شرق شناسي چيست؟«در ابتداي اين بخش پرسيديم 
اين تعريف، يكي ازمهمترين و تأثيرگذارترين تعاريف درعلوم انساني طي سه دههء . شرق شناسي بپردازيم

اخير بوده است كه نه تنها شهرت و اعتبار رشتهء تخصصي و پرسابقهء شرق شناسي را براي هميشه از ميان 
مالتي (» مطالعات چندفرهنگي«برداشت، بلكه باعث تقويت دو جريان مهم دانشگاهي در آمريكا به نامهاي 

 post-colonial/ ل ستاديز پست كولونيا(» مطالعات پسااستعماري«و ) multi-culturalism/ كالچراليسم 
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studies ( طي دو دههء پاياني قرن  شد، همراه با نبردهاي جنجالي  در رسانه ها و مراكز فرهنگي آمريكا
 .را به خود گرفت) culture wars/ كالچر وارز  (» جنگ هاي مربوط به فرهنگ«بيستم، كه عنوان 

 
 
  

:پانوشت ها  
1- Edward W. Said, Orientalism, 1978, 25th anniversary edition, 1994, Vintage Books, 
pp. 330-331 

 
 
 

 :لينك هاي مرتبط

 پيشگفتار: بخش اول ـ نقد بومي گرايي جديد
html.93post_/12/2007/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 

 
  بومي گرايي در برابر پيشرفت جوامع اروپاييبخش دوم ـ

html.94post_/12/2007/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 
 

 »پيشرفت«بخش سوم ـ غرب و مفهوم 
html.96post_/01/2008/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 

 
 بخش چهارم ـ بومي گرايي و معني تاريخ

html.97post_/01/2008/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 
 

 ستعماربخش پنجم ـ بومي گرايي و ا
html.98post_/01/2008/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 

 
 بخش ششم ـ استعمار چيست؟

html.100post_/01/2008/goonnil/com.radiozamaaneh://http 
 

  شرق / بخش هفتم ـ غرب 
html.101post_/02/2008/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 

 
********** 

 عشق و نفرت ما نسبت به آمريكا
html.9post_/09/2006/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 
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 جهاني شدن ارزش ها
html.22post_/11/2006/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 

 
 ه روايت گلشيريخرافات شرقي ب/ جن زدگان 

html.54post_/05/2007/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 
 

 پايان نوستالژيا
html.25post_/12/2006/oonnilg/com.radiozamaaneh://http 

 
 سكوالريسم و اسالم

html.20post_/11/2006/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 
 

 شرقشناسي ايگناتس گلدتسيهر/ عرب و عجم 
html.43post_/03/2007/nilgoon/org.radiozamaneh.www://http 

 
 نقد خشونت ديني

html.24post_/12/2006/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 
 

 شرق بهشت يا بهشت شرقي/ د رون به بهشت مي» ها لوطي«ي  همه
html.48post_/04/2007/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 

 
 خرافه و خشونت ـ طريقت شرقي در طوبي و معناي شب

html.2post_/08/2006/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 
 

 هراس اروپا از اسالم
html.14post_/09/2006/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 

 
 ترور/ خشونت /  ـ استعمار اخالق جهاد

html.7post_/09/2006/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 
 

 جايگاه دين در جامعهء مدرن
html.33t_pos/01/2007/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 

 
 اسالم و تجدد پس از آتاتورك

html.34post_/01/2007/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 
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 آزادي جهانشمول يا عامليت بومي: دوراهي فمينيسم ايراني
html.44post_/03/2007/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 

 
 ايدئولوژي آمريكايي

html.45post_/03/2007/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 
 

 بهشت در كوير
html.47post_/03/2007/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 

 
 بومي گراييِ ضداستعماريِ مريم جميله

html.49post_/04/0720/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 
 

 كاركرد سنگسار در جامعهء ديني
html.66post_/07/2007/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 

 
 قتل هاي ناموسي در تركيه

html.72post_/08/2007/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 
 

 االهيات طبيعت
html.74post_/09/2007/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 

 
 روشنفكران ديني و تبعيض

html.76post_/09/2007/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 
 
 ». . .ما در كشورمان همجنسگرا نداريم «

html.79_post/10/2007/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 
 

 در سوگ تنهاي شكسته 
html.89post_/11/2007/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 

 


