
 

   

  

  

  
  1397 بهار، 42سال دوازدهم، شماره 

  146تا  127صفحه 

ر شرعیت در اندیشه مشروطیت باصالت  تحلیل شرق شناسی از:
  سیاسی آیت اهللا محمدحسین نائینی

  dshirody@yahoo.com-دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه امام صادق(ع) / مرتضی شیرودي

  چکیده
هاي در تحلیل پدیده شرق شناسی رهیافتی است که طی چند دهه اخیر،

ورهاي اسالمی به کار رفته است اما توانایی شرق شناسی سیاسی کش

در تحلیل اندیشه سیاسی اندیشمندان جهان اسالم چون آیت اهللا نائینی 
ست!  شن نی ضوعی، بهرو شی در این زمینه  رغم اهمیت چنین مو پژوه

ست! سش مواجه ایم که: صورت نگرفته ا توان می آیا بنابراین،با این پر
سی آیت اهللا سیا شه  سی اندی شنا شرق   نائینی را در چارچوب رهیافت 

اکل میته «نائینی، به زیرکی از قاعده گمان بر آن اســـت که:  تحلیل کرد؟
ـــطرار ما در عوض، می بهره »حدّ مقدور«و نظریه  »به قدر اض گیرد ا

صر غیبت غربی نوعی حکومت دموکراتیک شنهاد می را در ع . این کندپی
ـــان دهد ـــت تا نش ـــیعی،  نائینی :مقاله در پی آن اس به عنوان مجتهد ش

و البته، این کار را در پرتو تفسیرهاي  داشت»احیاي هویت دینی« دغدغه
ست. صورت داده  ا سی از جمله: آزادي  شرق  دینی از مفاهیم دموکرا

غرب هاي تأثیرعین که همان واقعیتشــناســی به مثابه روش، به عنوان 
در آراي نائینی  شــرقی اســتهاي ســت بر ذهن که همان ســنتمدار ا

ر شرعیت مشروطیت بتوان در  تحلیل اصالت می از آنمشهود است لذا 
ارجحیت مدرنیسم بر سنت البته با  در اندیشه سیاسی نائینی مدد گرفت.

تکیه بر مدرنیته دال مرکزي اندیشــه ســیاســی آیت اهللا  وتأکید بر ســنت 
  نائینی است.

  سنت و مدرنیسم. سی،شرق شنا کشورهاي اسالمی، نائینی، کلیدواژه:

  01/03/1397تاریخ تأیید                                           29/01/1397تاریخ دریافت
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 مقدمه 

ست سازي در غرب، ظهور دو دنیاي مدرن و غیرمدرن ا صل پروژه مدرن  ، دنیاهایی حا

و سطح سیرت که هیچ تناسبی با هم نداشته بلکه در مقابل هم قرار داشت. این تضادها در د

محصــول پیدایش این دو دنیا، بروز انســان جدید و قدیم  و صــورت جریان و تداوم یافت.

ــــت.  ند آن اس مان بات و  هل، تغییر/ ث هایی چون: علم/ ج گانگی  با دو بروز این  توأم 

سان را بهدوگانگی شاند، ر حقیقت و دیگري به حقیقت مطلق میثسوي تک ها که یکی ان ک

هاي حیات انسان را در قالب دو وجهی نوگرایی/ سنت رد که همه عرصهبحرانی را پدید آو

هاي ناشی از ) به تدریج و همپاي تمدن غرب،دوگانگی21: 1372.(عالم، گرایی بازتاب داد

جدال عمیق سنت و مدرنیسم از مرزهاي غرب گذشت و پا به کشورهاي غیرغربی سنتی تر 

و عمل ســیاســی ایران برجاي گذاشــت، از  و تأثیرات شــگرفی را بر حوزه اندیشــه گذاشــت

شاره می جمله این تأثیرها صر، ا سیاسی در ایران معا توان به رویارویی مفاهیم جدید و قدیم 

ــت از قبیل: منفعت طلبی در  کرد که به ــادهاي متعددي را در پی داشــته اس طور طبیعی، تض

قت قت ســــازي در برابر حقی مان نگجویی، جزییبرابر فرجام خواهی، حقی ري در برابر آر

  گرایی و غیره.

ـــتب ـــطحی از مفاهیم  غربی و کاربســـت آنرداش ـــیار س ها در جامعه ایرانی، هاي بس

ــانی و بحران در روش فاجعه ــخت افزاري و نرم افزاري درعلوم انس هایی چون تقابل نگاه س

ست که  شته ا سی  ایران را در پی دا سیا سی علوم  شتهسال  100طی شنا  ، الینحل باقیگذ

ـــت به گونه ایی  ـــتانی ایرانی را از حرکت مانده اس ـــازي باس ـــویی، فرایند تمدن س که ازس

  بازداشته و ازسوي دیگر، سنت دینی را دچار ترك و تردید کرده است.

  »بحران علوم انســانی ایران«توان آن را هاي زیادي براي گذر از این بحران که میتالش

صورت گرفت ولی نتایج درخور  شت.نام نهاد،  سب   توجهی ندا ستیابی به الگوي منا عدم د

ــوب می ــعه محس شــود، همچنان ضــرورت و اهمیت بومی ســازي مفاهیم که از لوازم توس

ـــزد ـــیدن به راه حلی در این زمینه را گوش ـــمندانی می پرداختن به آن و رس کند. البته اندیش

ــیده اند اما چگون ــکل کوش ــین نائینی در حل این مش ه؟ طرح و به چون: آیت اهللا محمدحس

مســأله ایی  در قالب برنامه ایی نو(نظریه ســنت گرایی اســالمی) میان کشــیدن این چگونگی

ضر، در تالش است دستگاه بومی  مقالهاست، لذا به سنجش در نیامده است که تاکنون  حا

   هاي آن را عرضه نماید.یافتهتبیین کند و در چارچوب نظري شرق شناسی، را نائینی سازي 
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 دشکافی رهیافت شرق شناسیکالب -2

گردد. در این میالدي برمی 1779یا اســتشــراق به ســال  11شــناســیپیدایش اصــطالح شــرق

 در فرهنگ انگلیســـی (Orient)  از ماده شـــرقمذکور  براي اولین بار اصـــطالح  ســـال،

ــفورد به ــال آکس ــه درج  1838کار رفت و در س میالدي همین واژه در فرهنگ علمی فرانس

شرقیات"عبارت  ،زبان نیزاي از منابع عربیدر پاره .شد برابر  عنوان معادل دررا به "علماءالم

) اما شرق شناسی به مثابه یک رهیافت، 25: 1379،(قزلسفلی، انداین اصطالح فرنگی آورده

هاي ویژه ایی برخوردار هاي ســیاســی که از ویژگیروشــی اســت در تجزیه و تحلیل پدیده

  است.

ــت -الف ــتی و هس (ســـعید،  "، تقریبا یک ابداع اروپایی اســـت. 12واژه شـــرق  ی ها:چیس

و این واژه، از دیرباز در نگاه  آنان(اروپایی ها) خاســـتگاه ماجراهاي عاشـــقانه،  13) 13: 1382

هاي عالی و زایشگاه هاي تاریخی، آزمایشگاه تجربههاي بیگانه، جایگاه سرزمینزادگاه آدم

محل "ین شرق، درجوار و نزدیکی اروپا قرار داشت و نیز،آمد.امی هاي بشري به شمارتمدن

احســاس  ") آن(اروپا) بود.14(همان: "عظیم ترین، ثروتمندترین و قدیمی ترین مســتعمرات

(همان) و به احتمال زیاد، آن را با خاور "ها در مورد شرق کامال این گونه نیست،آمریکایی

سويگیرند.بنابرمی دور یعنی: با ژاپن و چین، یکی سیاین، فران شتر از آلمانی ها و انگلی ها بی

ها و البته بر خالف آمریکایی ها و ســوئیســیها، روس ها، اســپانیایی ها، پرتغالی ها، ایتالیایی

ـــته اند که ادوارد ســـعید  ـــابقه ایی طوالنی در فراهم آوري پدیده ایی داش نام آن را،  14ها، س

                                                      

Orientalism-١١  

- ٢ Orientals 

سال - 13 سع 1978 در  سی ادوارد  شنا شرق  سی را که کتاب  شنا شرق  شد، برایان ، ترنر کتاب مارکس و پایان  ید چاپ 

اجتماعی بررسی می  منتشر ساخت، اما کتاب سعید مشهور گشت،زیرا: کتاب ترنر مسائل محدودي را در حوزه علوم

مجله  "شرق شناسی، پست مدرنیسم و دین،"گرفت.ر.ك: برایان ترنر،تري را در بر میوسیع کرد ولی اثر سعید، دایره 

ــماره ــتان  24فرهنگ، ش ــت: 81)ص 1376(زمس ــده اس ــوي دو نفر ترجمه ش برایان ترنر،   -1. کتاب ترنر، دو بار از س

شرقرویکرد جامعه شدن، ترجمه محمد علیشناختی به  سم و جهانی  ست مدرنی سی، پ محمدي( تهران: یادآوران، شنا

شــدن، ترجمه محمدرضــا تاجیک(تهران، مرکز  مدرنیســم و جهانیشــناســی، پســتبرایان ترنر، شــرق  -2) . 1383

 ). 1381هاي استراتژیک، بررسی

Edward Said-١٤ 



  .... بر شرعیت تیاز: اصالت مشروط یشرق شناس لیحلت  130

 (porter,1983:78)شرق شناسی گذاشته است.

ص نوعی کنارآمدن با شــرق بر مبناي مکان متعلق و مخصــو "ق شــناســی به معناي شــر

رق شناسی، و آمریکایی است. بر پایه این مفهوم از ش"شرق در تجربه مغرب زمینی اروپایی

کا و همچنین پا و آمری بانی ارو یب فرهنگی و منبع ز ـــرق رق ترین عمیق ترین و مکرر "ش

اروپا و (یگران دارند. در این نگاه، شـــرق به غرب تصـــویري اســـت که اروپا و آمریکا از د

ق آمریکا) کمک کرده تا خود را از نظر شـــکل، شـــخصـــیت و تجربه، در نقطه مقابل شـــر

رهنگ فتعریف کند. در این صورت،  شرق،  تخیلی نیست بلکه واقعی و بخشی از تمدن و 

سی، از نظر فرهنگی و ایدئولوژیکی، مف شنا شرق  ست. در نتیجه،  مغرب  سر و مبینغربی ا

هاي ویژه، نماهاي هاي خطابه اي،  نهادهاي ســـنتی،  واژهزمین اســـت که به شـــکل موعظه

  )1382:15ظهور یافت. (سعید،  هاي مستعمراتیهاي غیربومی و سبکخاصه،  سیستم

شاخه ها:گونه -ب  رد ســعید از واژه شــرق شــناســی چندین مطلب زیر را افادهادوا ها و 

  هاي شرق شناسی مورد بررسی قرار داد:ن آن را ذیل گونهتوامی کند کهمی

ساده ترین  -اول سعید و  صول ترین تبیین از این واژه به تعبیر  سهل الو تبیین آکادمیک: 

توصــیف از این اصــطالح یا نگرش به تعبیر ما،  تفســیر دانشــگاهی اســت، زیرا: این واژه یا 

ـــگاهی به کارمفهوم، هنوز هم در محیط هرکس که "رود و در این محیط ها، یم هاي دانش

شرق درس سد و یا این که تحقیقمی دهد، چیزمی در باره  ) چه آن 15(همان: "کند،می نوی

فرد، یک انسان شناس،  تاریخ دان،جامعه شناس یا زبان دان باشد، یک شرق شناس است و 

حوریت شرق و هاي متنوعی که با مي متعدد و کنگرههاکتابکار او،  شرق شناسی است. 

کشد، البته،  شرق می شود،  شرق شناسی از نوع دانشگاهی را به تصویرمی ها برگزارشرقی

و یا مطالعات  15شــناســی به مفهوم آکادمیک، نســبت به دو رشــته دانشــگاهی مطالعات شــرقی

از اهمیت کمتري برخوردار اســـت، چون که: هم خیلی مبهم و کلی اســـت و هم  16منطقه اي

ـــاره بر  " ـــتم اش ـــتعمارگران قرن نوزدهم و اوایل قرن بیس ـــت باالي اس روحیه آمرانه و دس

  (همان) را در درون خود دارد. "اروپا

توصیف تخیلی: شرق شناسی گاه به معناي شکلی از تخیل یا صورتی از تفکر به  -دوم

                                                      
1 5 - Oriental Studies 
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سی به می کار شنا شرق  ست.  سی ا شنا شرق  رود و در این معنا، عام تر از تبیین آکادمیک 

عبارت از نوعی سبک فکر است که بر مبناي یک تمایز بودشناسی و معرفت "ی تخیلی، معن

) بر این مبنا، انبوهی از 16(همان:  "شـــناســـی بین شـــرق و در غالب موارد غرب، قرار دارد.

ــادانان، کارگزاران، نظریه  ــوفان، اقتص ــان، فیلس ــتان نویس ــاعران، داس ــندگان اعم از ش نویس

ن شــرق و غرب را پذیرفته و بر پایه آن،شــعرها، داســتان ها، نگاه ها، پردازان، اختالف بنیادی

ها و نظرهاي خویش را در باره مردم، آداب، رســوم، ذهنیات، مقدرات و تئوري ها، دیدگاه

شرقی ها، مطرح کرده اند. نباید نادیده گرفت که علی رغم تفاوت بین دو  شرق و  فرهنگ 

ی تخیلی، داد و ستد مستمر، منظم و قابل توجه مفهوم شرق شناسی دانشگاهی و شرق شناس

بین این دو از اواخر قرن هجدهم به بعد وجود داشته است. این تعامل، مفهوم سومی از شرق 

  شناسی را پدید آورده است. 

ـــوم مل بین دو مفهوم  -س عا غاز ت یل آ به دل جدهم  بت شــــده: از اواخر قرن ه هاد تث ن

ه یا اصــطالح، تعریف مشــخص تر و معین تري آکادمیک و تخیلی شــرق شــناســی، این واژ

یافت از این پس، شـــرق شـــناســـی به عنوان یک نهاد تثبت شـــده مورد بحث و تحلیل قرار 

گرفت. نقطه کانونی چنین معنایی از شرق شناسی، آمریت غرب بود. بدین معنا که: هرگونه 

صحت ستی ها،  صیف ها، معیار در سنجش تو سمیت دیدگاه ها،  تعلیم ها،  اظهار نظرها، ر

پذیرفت، زیرا: شرق شناسی می ها در باره شرق و شرقیان، با عینک غرب تحققاعتبار حکم

سی به این معنا، چنان موقعیت و اعتبار  شنا شرق  شد.  شرق تبدیل  سلطه و اقتدارغرب بر  به 

مســـتحکمی پیدا کرد که هیچ کس نمی توانســـت بدون محذورات فکري و قیودات عملی 

سد و یا سخن بگوید. بعد از آن، این  ناشی از آن، در شد، بنوی مورد شرق و شرقی ها، بیندی

شخص سی بود که به طور یک جانبه م شنا ست و می شرق  شرق در کرد چه چیزي در باره 

سی به میان شنا شرق  سخن از  ست. بنابراین، وقتی  ست ا آید، اغلب و نه می چه چیزي نادر

سخن از تأثیرات اقدام و افکار ار شه،  ست که از همی سیعی ا ستره و وپایی و آمریکایی بر گ

ممالک مستعمره، متون مقدسه، تجارت ادویه، مطالب علمی، متخصصان دانشگاهی شروع 

شته سات ملی و ... ادامهو تا ر سا سالطین بومی، فرق دینی، اح سی،  یابد.  بر این می هاي در

، آمریکا مسلط شده است نوع از شرق شناسی، انگلیس و فرانسه و بعد از جنگ جهانی دوم

گاشــــت.  یده ان ناد ها،  مه این ســــال  ـــور را در ه کاري این ســــه کش ید هم با ته ن و الب

(lewis,1982:48) 

با دقت بیشتر در آنچه در مفهوم اخیر شرق شناسی آمده است،  ها و سازه ها:مولفه -ج
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  آید:می هاي زیر به دستویژگی

ه را در فهم مفهوم شرق شناسی به معناي یک ید این نکتبار دیگر با ابداع اروپایی: -اول

غربی است و  نهاد تثبیت شده، مورد تأکید قرار داد که: شرق از اساس، یک اندیشه و ابداع

ــرق حقیقی ندارد. این پ ــرق و ش دیده، در هیچ گونه ارتباطی با واقیعت بیرونی و خارجی ش

س همه آنچه در شرق وجود کند از انعکا هاي شرق را بیانصورتی که هم بخواهد، واقعیت

سهم کوچکی از واقیعت ضع، تنها  شبیناته ترین و ست و در خو شرق را دارد، ناتوان ا هاي 

  ي بیش نیست.اکند، زیرا: شرق شناسی حرفهمی منعکس

قدرت و سلطه: شرق شناسی را نمی توان بدون توجه و شناخت به نیرویی که آن  -دوم

ــاخته و پرورش داده، درك کرد و ــلطه  را س ،  برتري و تفوق غرب بر 17آن نیرو، قدرت و س

مادام «در آورد. او در کتاب   18توان سر از کار فلوبر می شرق است.در همین راستا است که

ــري به نام  » 19بواري ــه مص ــویري از یک زن فاحش کند. در این می ارائه  20»کوچک خانم«تص

صري نمی رود، از او نمی پ سراغ زن م صویر، فلوبر به  شنود و با ت سخن وي را نمی  سد،  ر

زاویه دید، احســـاســـات و عواطف آن زن به فاحشـــه گري اش نمی پردازد، بلکه این فلوبر 

کشد. فلوبر یک فرد اجنبی، نسبتا می کند و او را به تصویرمی است که به جاي وي صحبت

، نه تنها دادمی ها ســـلطه او را ممکن ســـاخته و به وي اجازهپول دار و مذکر اســـت و همین

جسم کوچک خانم را  به تملک در آورد، بلکه به جاي وي صحبت کند و به خوانندگانش 

  بگوید که از چه جهاتی آن زن فاحشه، نمود یک زن شرقی است. 

ست  -سوم سانه نی شت دروغ و اف یک نظام معرفتی: شرق شناسی، چیزي بیش از یک م

پاشد، موضوعی می د به سادگی از همها عنوان شوکه به محض آن که حقایق مربوط به آن

                                                      
شــرقی  "ادوارد ســعید در جاي دیگر کتابش، براي تبیین واژه ســلطه در مفهوم ســازي شــرق شــناســی یا به تعبیر وي - 17

 Antonio Gramscاستیال استفاده می کند که گرامسکی یا گرامشی(  ) از اصطالح Orientalized( "شناسی زده

به دنیا آمد و در  1891) روشــنفکر چپ گرا و از بنیان گذاران حزب کمونیســت ایتالیا به کار برده اســت. گرامشــی در 

  . 21-22و  20از دنیا رفت. ر.ك: همان، ص  1937

  درگذشت. 1880زاده شد و در  1821سوي است که در ) نویسنده فران Gustave Flaubert(گستاو فلوبر  - 18

Madame Bovary -١٩  

2 0 - Kuchuk Hanem 
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ـــخنرانی ندارد ولی این دروغ ـــانه ها، در لفافه ایی از مجموعه که ارزش وعظ و س ها و افس

شده ایی از دیدگاه سأله ایی هاي نظري و روشخلق  شده و آن را به م هاي اجرایی، پیچیده 

اســی حاصــل کار، درهم بافته و به امري فراتر از دروغ، درآورده اســت. محتواي شــرق شــن

ــادي،  ــات و نهادهاي توانمند اقتص ــس ــناك و قوي مؤس ــتمر و دوام ترس روابط نزدیک، مس

اجتماعی و سیاسی غرب در مشرق زمین است که توأم با سرمایه گذاري مادي قابل مالحظه 

صــورت گرفته اســت تا حدي که آن را به عنوان یک نظام معرفتی در آورده اســت، نظامی 

شرق در وجدان غربی هاابزار  "که تنها  سعید، "مقبول پالودن  ست. 22) 1382( بنابراین،  "ا

  (همان) "شرق شناسی صرفا یک فانتزي پوچ اروپایی در مورد شرق نیست.

صادي  -چهارم  سیاسی، اجتماعی و اقت صبغه  شناسی بیش از آن که  شرق  وجه فکري: 

،  21رو اسـت که دنیس هی فرهنگی اسـت، از این -هاي فکري داشـته باشـد، داراي خمیرمایه

صور و  سی نوعی ت شنا شرق  صورت،  ست. در این  آن را به عنوان عقیده اروپایی خوانده ا

بخشد.هویت از می ها در مقابل همه غیراروپایی ها، هویتعقیده جمعی است که به اروپایی

عناصـــر عمده در فرهنگ اروپایی اســـت که به این فرهنگ در دو عرصـــه داخل و خارج، 

کند و اندیشــه برتري و تعالی هویت انســان اروپایی بر همه می ســلطه جویی عطا خصــیصــه

کشــد. در نگرش فرهنگی به شــرق شــناســی،اندیشــه اروپایی بر هر می ها را پیشغیراروپایی

اندیشه دیگري استیال دارد که در عین حالی که با آنچه از فلوبر در صفحات نقل کرده ایم، 

ــت، با آن دلیل که ــناســی فرهنگی بر دانش و علم  با آن دیگري،  نزدیک اس ــرق ش تکیه ش

گیرد می متفاوت است.بدین سان، دانش در باره شرق در زیر چتر سلطه و برتري غرب قرار

  ) 23شود.(همان:می و یا به بیان دیگر، امور شرقی بر مبناي یک وجدان واال رتبه غربی تحلیل

شرق با توجه به آنچه گذشت، در مورد شرق شناسی  سأله کلی مواجه ایم: اول:  با دو م

ـــه ـــی انبوهی از اندیش ـــناس ـــتی ش ـــت که بر برتري اروپایی و نژاد پرس ها و نظریه هایی اس

آورد. می امپریالیســتی، اســتوار اســت  و مجموعه ایی دگم، آرمانی و غیرقابل تغییر را فراهم

سی ست که به و سترده ایی ا سیار متنوع و گ سی مجموعه ب شنا شرق  له تعداد زیادي از دوم: 

نویسندگان تهیه شده است. البته هر یک از این نویسندگان، وجهی از وجوه حیات شرق را 

نگاشته اند. یکی از این دو مسأله، عام تر(کلی) از دیگري(دومی) و دومی خاص تر(جزیی) 

                                                      
ست. این کتاب در  Denys Hayدنیس هی(  - 21 شه ا صاحب کتاب اروپا: ظهور یک اندی سی و  صر انگی ) مولف معا

  توسط دانشگاه ادینبورگ چاپ شده است. 1968سال 
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از اولی اســـت و هر یک، پیشـــقراوالنی بزرگ و مشـــهور دارند. معموال هر یک از این دو 

سو، می له را جداگانهمسأ بینند و لذا، همواره ترسی دوگانه در این باب وجود دارد. از یک 

ممکن است انسان به وادي نوشتن مطالبی خشن، جدل گونه،کلی و عام،  کشیده و یا با آن 

هاي مواجه شــود و از دیگر ســو، ممکن اســت انســان به عرصــه نگارش یک ســلســله تحلیل

ارد و یا با آن روبرو گردد، اما اگر این دو را در کنار هم بگذاریم  تفضیلی و یا بسیار جزیی و

  )  25(همان:  "با خطر تحریف روبرو نخواهیم بود."و یا یکی را پس از دیگري ببینیم 

  هاي شرق شناسی از این قرار است: ها و مولفهاز دیگر مشخصه

سی( خالص -پنجم سیا ست و یا غیر سی ا سیا سی: دانش، یا  سیا سی، جنبه  سیا ). دانش 

سرشتی اومانیستی و آن دیگري، ماهیتی ایدئولوژیکی دارد. یک فرض بنیادین آن است که 

کارهاي علمی، غیرســیاســی باشــند،  یعنی: یک تحقیق و پژوهش، باید، بی طرفانه، فراتر از 

اعتقادات و ماوراي نظرات جانبدارانه باشـد. کمتر کسـی با این موضـوع، مخالف اسـت، اما 

ـــت، زیرا:در ع ـــت. به عالوه، بی طرفی، غیرممکن اس ـــته  "مل، چنین نیس هیچ کس نتوانس

 "روشی ابداع کند که از آن طریق بتوان یک محقق را از شرایط زندگی [اش] ...جدا نمود.

ست و هر کس بخواهد غیر آن عمل 27(همان: سی ا سیا ضاي حاکم بر دانش،  ) در واقع، ف

سی که براي هر رشته علمی در نظرشود. امی کند، تخطئه و بی اعتبار سیا گیرند، می همیت 

تا حدودي و در درجه نخســـت، ناشـــی از ترجمه مســـتقیم آن دانش و ثانیا متأثر از نزدیک 

سی وجود ندارد  سیاسی است. پس،  دانش غیرسیا بودن یک رشته از دانش با منابع قدرت 

 "گر معرفتی حقیقی نیسـت.دانشـی که سـراپا جنبه سـیاســی به خود گرفته، دی"در حالی که 

صبغهتمام دانش ")28(همان: شرق] تا حدودي  صر[  "هاي آکادمیک در باره هندوستان و م

) که ادوارد سعید آن را 30(همان: "این دقیقا همان چیزي است ") سیاسی دارد و 28(همان:

سی شنا سان، یا اروپایی و یا آمریکایی اند و در ممی در شرق  شنا شرق  رحله بیند، چون که 

  بعد، آن ها، به طور اساسی مخالف و مقابل شرق اند.

شم شرق به رشته تحریر در -ش سی بین حقیقت و آنچه از  شنا صله و رابطه: در شرق   فا

سلطه می سائلی چون هرگونه  سیار زیادي وجود دارد اما اگر بتوان از ابتدا از م صله ب آید، فا

  اصله بگیریم، شرق شناسی دیگر: گذارد، فمی استعماري که بر موضوعات شرق تأثیر

انفعالی در فرهنگ، تحقیقات اي یک موضــوع و یا رشــته ســیاســی نیســت که به گونه "

بزرگ و متفرق از اي علمی و یا نهادهاي مربوطه، انعکاس یافته باشـــد، هم چنین مجموعه
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شرق کتاب هایی که در مورد شرق نوشته شده اند، هم نیست و یا این هم نیست که بگوییم 

شناسی نماینده و بیانگر نوعی توطئه شرورانه امپریالیسم غربی براي سرکوب و تحقیر جهان 

  )31(همان:  "شرقی است.

وجه دیگر شرق شناسی، دو ساحتی بودن آن است، بدین معنا که: از یک سو،گسترش 

از و توزیع آگاهی ژئوپلتیک در بین متون اقتصــادي، اجتماعی، تاریخی و مانند آن اســت و 

دیگر سو، مؤید یک سلسله عالیق است که از طریق وسایلی همچون اکتشافات مححققانه، 

شــود. به بیان دیگر، می تجدید ســاختار زبان شــناســانه و تحلیل و توصــیف روانکاوانه منتقل

ست، نیت و  ست و هم نوعی نماینده خوا صیف و یا بیان عالمانه ا سی هم یک تو شنا شرق 

ت و آن دو، نمایان گر فاصــله و در عین حال، رابطه دو ســوي قصــد توصــیف کننده آن اســ

  )20: 1386 سعید، ( مفهوم شرق شناسی است.

ضــدیت و واقعیت: شــرق شــناســی یکی از ابعاد و از اجزاي فرهنگ ســیاســی  و  -هفتم

 "نه این که تنها مبین آن باشـــد، بلکه خود آن اســـت."فکري جدید در باره شـــرق اســـت، 

بنابراین، شرق شناسی آن قدري که با دنیاي غرب سروکار دارد با شرق )  32: 1382(سعید، 

ارتباطی ندارد، اما نباید غفلت کرد که شرق شناسی یک واقعیت فرهنگی و سیاسی است و 

شته شه و نو شرق گفته، اندی ست و به دلیل واقعی بودن، آنجه در باره  ضوعی در خالء نی  مو

شته خطوط فکري ممی شناخت و دسـترسـی شود به عنوان یک ر صوص و متمایز، قابل  خ

ست که بین جزئیات و ترکیبات پرداخت سخن، به معناي آن نی هاي ها و پردازشاست. این 

شی از ابتناي آن بر  سانه، تفاوتی وجود ندارد. این اختالف ها، نا شنا شرق  مختلف و متعدد 

ن نکته هم توجه شخصیت و تراوشات فکري نویسندگان شرق شناس است و نیز، باید به ای

ستی، توجیهات  سان با نظریات نژادپر شرق نوی سفی  شنی بین نظریات فل کرد که: ارتباط رو

درك این واقعیت که امپریالیسم سیاسی  "بردگی و دالیل استعماري وجود دارد. در واقع، 

به طور کامل بر تمامی این رشته مطالعاتی، تصورات مربوط به آن و نهادهاي تحقیقی وابسته 

) دشـــوار نیســـت و از این موضـــوع، الاقل تقریبا تمامی 34(همان: "کند،می اش، حکومت

ــاخته و  ــی س ــناس ــرق ش ــندگان قرن نوزدهم مطلع بوده اند. به همین دلیل، احتزاز از ش نویس

  پرداخته امپریالیسم در ابعاد فکري و تاریخی، به هیچ وجه میسر و امکان پذیر نخواهد بود.

شتم سم بر  "صبغه فرهنگی:  -ه شکل امپریالی ست بازي در  سیا اعتقاد به این مطلب که 

گذارد، نباید هرگز معادل می آثار ادبی، تحقیقی، تئوري اجتماعی و مکتوبات تاریخ تأثیر
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ـــود که ... فرهنگ امر بی ارزش  ـــت برعکس.این گفته تلقی ش ـــت، درس  "و یا بدنامی اس

ستم فراگیري چون فرهنگ، )  زیرا: اثر تولیدکنندگی و یا 35: 1386سعید،( سی بازدارندگی 

بر نویسندگان و متفکران، نشان از پابرجایی و دوام گري فرهنگ دارد. نتیجه این گفتار، دو 

شناسی. ترکیب یا تعامل  مطلب است. ارزش مندي فرهنگ و دوم، تأثیر پایدار آن بر شرق 

شناسی شرق، تبادلی  کند. فرهنگمی فرهنگ و شرق، پدیده  فرهنگ شناسی شرق را تولید

هاي عظیم مالحظات ســـیاســـی توســـط ســـه امپراتوري پویا بین مؤلفین مختلف و مجموعه

کند. شرق شناسی می بزرگ انگلیس، فرانسه و آمریکا را در قلمرو فکري و تخیلی منعکس

با صبغه فرهنگی از تفصیل و جزئیات فراوان هوشمندانه و هنرمندانه برخوردار است. کتاب 

ـــر اثر ادوارد ویلیام لینمنش آداب و ـــریان معاص ـــرق 22هاي مص ، نمونه کوچکی از آثار ش

 شناسانه با مختصات مذکور است. در چارچوب چنین نگاهی است که این سئواالت به میان

 هاي  هنري، تحقیقی و فرهنگی موجب پیدایی ســنت شــرق شــناســیآید: چه نوع انرژيمی

ها و حتی انقالبات در درون شرق شناسی ، پاالیشچه نوع از تغییرات، تعدیالت"شود؟ می

توانیم با پدیده فرهنگی و تاریخی شرق شناسی می )  چگونه36(همان: "پذیرد؟می صورت

ـــویم؟ و یا چگونه نگاه خود را از اتحاد بین کار فرهنگی و تمایالت  "توانیم می مواجه ش

  )          37(همان: "سیاسی، به سلطه برگردانیم؟

خصــیصــه روش مندي: روش شــناســی،روش شــناختی،روش گرایی و یا روش  -نهم

ـــانی [الاقل] به منظور پیداکردن و به فرمول درآوردن قدم اول،  "مندي ـــته علوم انس در رش

صل اولیه و آغازین شروع کار یا [یافتن] ا ست. یافتن نقطه آغاز و  "نقطه  (همان) با اهمیت ا

ــتهکنمی عمل به آن، حد و مرزها را معلوم ــیله، مطالب غیرمرتبط، کنار گذاش  د و به این وس

 شود اما، شرق شناسی با مشکل نقطه شروع یا قدم اول یا اصل اولیه، مواجه نیست، زیرامی

تجربه انگلیس، فرانســه و "یا  "اندیشــه اروپایی"دانیم: اصــل بنیادین در شــرق شــناســی، می

شرق 23آمریکا  شتر در باره   "در مورد  سالم ها وعرب"و بی ست. جدا کردن 39( همان: "ا ) ا

سایر بخش شرق چون هند، ژاپن، چین و  شرق بخش عظیمی از  هاي خاوردور از مطالعات 

تجربه اروپا با  "ها نیســت، بلکه به دلیل آن اســت که: شــناســی به دلیل بی اهمیتی آن بخش

                                                      
یام لین(  - 22 ـــوي  1882و متوفاي  1816) متولد  LaneEdward Williamادوارد ویل ـــنده فرانس دیپلمات و نویس

  است.

  .41ادوارد سعید مطالعات شرق شناسی را برخوردار از صبغه سیاسی و عقیدتی می داند.ر.ك: همان،،ص - 23
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ه به این نکته ( همان) اســت.البت " 25و یا اســالم، ســواي تجربه اش با شــرق دور 24شــرق نزدیک 

هاي اســـالم را نباید و نمی توان بدون مطالعه هم باید اشـــاره کرد که مطالعه برخی از بخش

هاي بارز این نقاط دور دســـت تر مشـــرق زمین از جمله ایران و هند صـــورت داد. از نمونه

ست. نکته مهم تر  صر، هند و ایران ا سه به م ضوع، مطالعه یا توجه همزمان انگلیس و فران مو

سه، آلمان  ست. انگلیس، فران سانه، آغازگران آن ا شنا شرق  سپس آمریکا  26در مطالعات  و 

ـــی   27از بعد جنگ جهانی دوم  ـــناس ـــرق ش ـــپانیا، پرتغال،   28در مطالعات ش پیش قدم تر از اس

شته سازگاري و حجم نو سیه و ایتالیا بوده اند. به عالوه، کیفیت،  شورهاي متقدم، رو هاي ک

  أخر در موضوع شرق شناسی است.بیش از کشورهاي مت

اقتدار و اعتبار: وجه اشتراك شرق شناسی انگلیسی، فرانسوي، آمریکایی، آلمانی  -دهم

) و از این رو، در هرگونه 43(همان: "اقتدار فکري بر شــرق در فرهنگ غربی اســت، "و ... 

موضــوع مطالعه و توصــیف شــرق شــناســی، این اقتدار فکري وجود دارد و از این رو، باید 

ــی، بیان گر نوعی  ــناس ــرق ش ــد، حتی خود نام ش ــبک تجربی جدي"بحث و توجه باش  "س

ـــش44(همان: ـــت که: درخش ـــت. از آثار اقتدار فکري آن اس  )  یا همان اقتدار و اعتبار اس

سازد و قوانینی می کند، براي خود، شأن و منزلتمی شود، سودمند، جلوهمی یابد، منتشرمی

گر، اقتدار و اعتبار فکري در دینماید. به بیان می شــناســی، وضــع در مورد ارزش کار شــرق

کند، انواع می گیرد، نوع ســـاختاري که برپامی نوع زبانی که وي [ شـــرق شـــناس] به کار«

ـــود. می )  دیده45(همان:  »زنند،می چهره ها، تم ها، انگیزه هایی که در کتاب وي چرخ ش

                                                      
24 - Near Orient 

25 - Far Orient 

ن با اهمیت اســت که می گوید:هر نقش نویســندگان آلمانی در مطالعات شــرق شــناســی از نگاه ادوارد ســعید چندا - ٢٦

سرزنش  اثري که سعی کند درکی از این پدیده ارائه کند اما در آن، توجه ایی به صاحب نظران آلمانی نشود، شایسته 

 .42است.ر.ك: همان،ص

شناسی نوین می نامد و البته، ثلث قرن نوزدهم به بعد را - 27 شناسی ثلث آخر قرن هجدهم را شرق   ادوارد سعید، شرق 

  .53و  48آغاز شرق شناسی معاصر دانسته است.. مقایسه کنید: همان،ص
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