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در غرب و شرق با تاكيد بر » ديگري«ادوار تاريخي شناخت 

  نگاه محققان معاصر

  

حميد نساج
*

  

  

  چكيده

يخي خويش خواسته يا ناخواسـته نـوع نگـاه    هر تمدن يا فرهنگي در گذرگاه تار
ن اسـت تـا   آبـر   ،ايـن پـژوهش  . دارد »ديگـري «و » غير«خاص و متمايزي به 

بنـدي   در غـرب و شـرق را بررسـي و دوره   » ديگري«هاي تاريخي شناخت  دوره
هـاي صـرفا    هاي رايج، از نگـاه  بندي كوشش شده است كه بر خالف تقسيم. نمايد

چنـين   هـم . تر از منظر فرهنگي و تمدني واكاوي شـود سياسي فاصله گرفته و بيش
» هاي مشـترك  ويژگي«بلكه بر وجود  ،بر حوادث تاريخي ً ها نه صرفا بندي تقسيم

بر اين اسـاس  . در بستر تاريخي شرق و غرب استوار گردد» ديگري«در شناخت 
 . روابط شرق و غرب به چهار دوره كالن تقسيم شده است

عصر باستان، عصر ايمان، دوران : توان چهار دوره در نسبت غرب با شرق مي
كيد بر أو در نسبت شرق ـ با ت  قدرت دانش بنيان و عصر پسااستعماري را نام برد

عصر باستان، عصر ايمان، دوران آشـفتگي و  : توان چهار دوره ايران ـ با غرب مي 
  .تحير و دوره نگاه واكنشي و انفعالي را ذكر كرد

  

تمـدن،   ،شرق ،غرب ،خود و ديگري ،شناسي شرق ،شناسي بغر :كليدي هاي واژه
  .شناسي ديگري

                                                

  )Hamid.nassaj@gmail.com. (گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهاناستاديار * 

  17/2/92: تاريخ تاييد ـ 09/11/91 :تاريخ دريافت
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  مقدمه

ي هـاي  براي شناخت علم پزشكي يا دانش سياسي در يك حوزه تمدني كافي است به كتاب
اند مراجعه كرد، اما براي شناخت نگاه و نحـوه   كه با همين عنوان و يا موضوع نگاشته شده

. منبـع و كتـاب مشخصـي وجـود نـدارد     » شناسـي  ديگـري «مواجهه آنان بـه ديگـري يـا    
عنـواني مشـخص و آكادميـك نيسـت كـه بـراي بررسـي آن بتـوان بـه          » شناسي ديگري«

اي  توان آن را بـر مجموعـه   هايي با عنوان خاص مراجعه كرد؛ از همين روست كه نمي كتاب
بـا   اي از مطالعات اسـت كـه   يكسان و يكنواخت از دانش اطالق كرد، بلكه عنوان مجموعه

و يـا  » ديگري«هاي متفاوت، مستقيم يا غيرمستقيم به بحث و شناخت  ها و گرايش نگرش
هـا در يـك سـفرنامه،     چه بسا ممكن اسـت ايـن نگـرش    .بازنمايي آن مبادرت كرده است

بنابراين بـراي  . گزارش تاريخي، كتاب اخالقي و يا حتي در يك كتاب پزشكي يافت شود
، هـا  كتـاب  ي نيازمنـد بررسـي مجموعـه    »ديگـري «به  شناخت نوع نگاه يك ملت يا قوم

  .كه در فرهنگ اين قوم شكل يافته هستيم... ها، اشعار و المثل ضرب
هاي گوناگون باشد و نتوان از يك  طبيعي است كه اين مجموعه مشتمل بر آراء و نگرش

امـا چـه بسـا بتـوان گـرايش غالـب و        ؛سخن گفت ،روح كلي كه بر تمام آثار حاكم باشد
از . انـد، رهگيـري كـرد    مسلطي را در مجموعه آثاري كه در يك دوره تاريخي پديد آمـده 

هاي غالـب و مسـلط در نـوع نگـاه و     سوي ديگر به واسطه پويايي جوامع انساني، گرايش
هـاي گونـاگوني را بـه خـود      ها و سويه مواجهه با ديگري در ادوار متفاوت تاريخي، چهره

ها  عبارات پل ريكور استفاده كنيم، به علت تفاوت در ويژگياگر بخواهيم از . خواهد گرفت
هـا و  هـاي مختلـف، جهـان   در طول زمان و فرهنگ» انگار خودهاي يكسان«هاي و جلوه
انگار  يكساننسبت ميان هر يك از اين خودهاي . هاي متفاوتي پديد آمده است جهانزيست

در . طلبـد  ارتباطي خاص را مـي اي نسبت و  هر دوره. يكسان و مشابه نيست» ديگري«با 
هاي شـناخت ديگـري در شـرق و     شود با كشف اين نسبت، دورهاين پژوهش، كوشش مي

  .غرب تميز داده شود
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  در تاريخ تمدن غرب» ديگري«هاي شناخت دوره مبحث اول ـ

ه ديگـري توجـه       به تقسيم ،محققان از منظرهاي گوناگوني بندي ادوار نگاه تمـدن غربـي ـب
بـر اسـاس    ،شناسـي غربيـان   شناسـي و اسـالم   شـرق محمد حسن زماني در كتاب  .اند كرده

شناسي مستشرقين غربي را از زمان هرودوت تاكنون بـه ده  حوادث مختلف تاريخي، شرق
برخي مانند سالم الحاج به چهار دوره و برخي به شش دوره تقسيم . دوره تقسيم كرده است

هـاي   ا از قرن چهاردهم ميالدي و پس از جنگشناسي ر حمدي زقزوق آغاز شرق. اند كرده
پس از قرون وسطا انتخاب كرده را شناسي  محمد قطب نيز آغاز شرق 1.صليبي دانسته است

  2.شناسي را به چهار دوره تقسيم كرده استو شرق
متاثر از نوعي گرايش خاص است كـه   ،هاي فوق بندي بديهي است كه هر يك از تقسيم

سـعي شـده بـرخالف     ،در ايـن مقالـه  . ير فضاي سياست بر معرفت استمتاثر از تاث  عموماً
هاي صرفا سياسي بـا رويكـرد فرهنگـي و     هاي پيشين، با فاصله گرفتن از نگاه بندي تقسيم

بلكه بر  ،بر حوادث تاريخي ها نه صرفاً بندي همچنين تقسيم. نگريسته شود تمدني به مسئله 
در بستر تاريخ تمدنيِ شـرق و غـرب   » ريديگ«در شناخت » هاي مشترك ويژگي«وجود 

كـه بتـوان هـر دو مقولـه      ،بندي بـه نحـوي باشـد    شود تقسيم گردد و كوشش مي استوار مي
ر ها و با تسـامح در يـك دوره قـرا    شناسي را با علم به برخي دشواري شناسي و غرب شرق

   .شود قسيم ميدوره كالن ت 4الذكر، روابط شرق و غرب به  با عنايت به سه ويژگي فوق. داد

  عصر باستان: دوره نخست

ي ميان شرق و غرب به وجود آمـد، كشـاكش    شده اي كه در تاريخ نوشته اولين رابطه جدي
بـه   ،يونانيـان در آن دوره . ميـان ايـران و يونـان بـود     ،قدرت در قرن ششم پيش از ميالد

و دفاع و تهاجم هاي مقابله  اقدام نمودند تا رقيب خويش را شناخته و راه» شناخت شرق«
در غـرب را بـه    »ديگري شناسي«، بتوان پيشينه رسد از اين روست كه به نظر مي. يابندرا ب

  . يونان باستان رساند
ها  آن. ناشي از نگاه خاص جغرافيايي يونانيان است »غرب«و » شرق«هاي  واژه اساساً

ـ  شـمال مديترانـه را   . دنواحي اطراف مديترانه و از جمله يونان را در مركز جهان قرار دادن

                                                
  .81بوستان كتاب، ص: قم شناسي غربيان، شناسي و اسالم شرق، )1378(محمدحسين زماني،  .1
  .149همان، ص .2
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اگر يونان . و سمت شرقي مديترانه را آسيا خواندند) شمال آفريقا(اروپا، جنوب آن را ليبيا 
. آسيا در شرق و اروپا در غرب و شمال ايـن كشـور قـرار خواهـد گرفـت      ،را مركز بدانيم

اكنان كه يونان در مركز عالم قرار دارد، خاطر نشان كرد كـه سـ   ،ارسطو بر اساس اين تلقي
اينكـه بـراي يونانيـان، ايرانيـان برتـرين       رغـم   بـه . آن مردمي ممتاز و از ديگران مجزاينـد 

بودند، برخي از نويسندگان يوناني براي آنكه يونانيان را در برابر قدرت فزاينـده  » ديگران«
. ها تصوير مخدوشي ارائه دادنـد  ها و شرقي ايران به مقاومت بيشتر تحريك نمايند از ايراني

 ،هاي خـود  نويسان و شاعران يوناني در نوشته دانان، نمايشنامه فيلسوفان، مورخان، جغرافي
جوامـع آسـيايي را طبقـاتي،    . دادنـد  ها را متفاوت از اقوام آسـيايي نشـان مـي    غالبا يوناني

ها را مردمي بافضيلت  تحرك، مملو از ظلم و ستم و فساد ترسيم كرده و در مقابل يوناني بي
   1.كردند لب ترسيم ميط و عدالت

 »ديگـري «مندانـه   نويسان يوناني به كـرات بـه توصـيف شـناخت     مورخان و نمايشنامه
مورخان  هاي گزارش: اندازيم به توجه آنان به ايرانيان نگاهي مي ،به عنوان مثال. اند پرداخته

اي بـه نـام   »ديگـري «يوناني از امپراتوري ايران در قالب توصيف و كوشش براي شناخت 
كه  ،از مردان مليتوس و از نويسندگان كالسيك يونان است 2هكاتئوس. گيرد يران قرار ميا

نمايد كه هرودوت روايـات او را دربـاره    زيست و چنان مي در سده پنجم پيش از ميالد مي
گزارش بسيار كوتاه هكاتئوس درباره . تاريخ غيريونانيان و به ويژه مصريان نقل كرده است

شود كـه توسـط    ترين شواهد يوناني درباره عقايد ايراني شمرده مي ز كهنيكي ا ،كيش مغان
   3.ديوژن نقل شده است

اي  رسـاله  ،تئوپمپوس مورخ معروف كه اهل خينومي بود در قرن چهارم پيش از مـيالد 
هـاي وي دربـاره تـاريخ و آيـين      گـزارش  4.در باب الهيات مزدايي به رشته تحرير درآورد

يسندگان كالسيك يونان به ويژه ديوژن الرتسي و پلوتارخ به دسـت  ايراني توسط ديگر نو
 ،شناسـي ايرانـي   روايت اين نويسنده در مورد اساطير رستاخيزي و آخرت. ما رسيده است

                                                
  .10ـ13جهاد دانشگاهي مشهد، صص: ، مشهدشناسي تاريخچه شرق، )1386(عبداهللا همتيان گلي،  .1

2 . Hekataeus 

قطره، : كاراتي، تهران، ترجمه بهمن سرهاي معتبر يوناني بر پايه متن دين ايراني ، )1377(اميل بنونيست،   .3
  .88ص

  ،تاريخ تمدن ايران  ،)1381(پرفسور هانري ماسه و رنه گروسه،  شناسان اروپا با مقدمه جمعي از ايران .4
  .107گوتنبرگ، ص: ترجمه جواد محيي، تهران
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برخي تعـاليم و آيـين مـذهبي     ،هرودوت در كتاب برجسته تاريخ خود 1.حائز اهميت است
كـورش،  (چهـار پادشـاه بـزرگ ايرانـي     او همچنين زندگي  2.ايرانيان را توضيح داده است

 .و ارتباطـات ميـان ايـران و يونـان را شـرح داده اسـت       )كمبوجيه، داريوش و خشايارشا
او در . كنـد  اشـاره مـي   ء و آداب و رسوم ايرانيان به صـراحت افالطون در چند مورد به آرا

رسـاله  و در  3.كنـد  شيوه تربيـت پادشـاهان ايرانـي را توصـيف مـي      اول ،رساله آلكيبادس
   4.دهد كند و آراي او را توضيح مي از مغي به نام گوبروئاس ياد مي آكسيوخوس

. دادنـد  هاي مذهبي را مالك قـرار مـي   ، كمتر مولفه»ديگري«يونانيان در تعريف هويت 
ماننـد   ،از آن دورهمانـده   آثـار بـاقي  . هـاي دينـي نداشـتند    آنان تعصب چنداني بـر آمـوزه  

كه يونانيـان بـه راحتـي ديـن، آداب و      ،دهد به خوبي نشان مي 5هاي آريستوفان نمايشنامه
. انـد  گرفته و در واقع تعصبي بر آن نداشته رسوم، خدايان و حتي زئوس را هم به سخره مي

تـرين   آنچه براي يونانيان در درجه اول اهميت قرار داشت، مقوله شهروندي به مثابه اصـلي 
بـر اسـاس   ترتيب مقوله ديـن و ايجـاد تمـايز    هر  به . مبناي هويت سياسي و اجتماعي بود

نبايد تصور كـرد  . نموده است نقشي درجه دوم ايفا مي» ديگري«تفاوت ديني در تعريف از 
اسكندر مقدوني اگرچه از لحـاظ  . اين روند متوقف شد ،كه با سقوط يونان به دست اسكندر

هـاي   گشته و لشكركشياما از لحاظ فرهنگي مغلوب اين تمدن  ،نظامي بر يونان غلبه يافت
اسكندر پيش از حمله، گروهـي   6.يوناني در جهان نداشت اي جز گسترش فرهنگ او نتيجه

                                                
  .87ص هاي معتبر يوناني، بر پايه متن دين ايراني  .1
  .104ـ110بنگاه ترجمه و نشر كتاب، صص : ، تهرانانيترجمه وحيد مازندر، تاريخ، )1350(هرودوت،  .2
ــون،  .3 ــون  ،)1367(افالط ــار افالط ــن لط 2ج  ،دوره آث ــه محمدحس ــران ، ترجم ــي، ته ــوارزمي،: ف    خ

  .657ـ  660 صص
؛ البته ذكر اين نكته ضروري است كه در انتساب هر دو اين 8، 2457، صص4ج دوره آثار افالطون، .4

ها توسط شاگردان افالطون و پس از  برخي برآنند كه اين رساله. د وجود داردها به افالطون تردي رساله
اما اگر حتي توسط شاگردان افالطون نگاشته شده باشد باز هم نشانگر رويكرد . مرگ او نگاشته شده است

  .است »ديگري«ها به شناخت  يوناني
؛ نمـايش : ضـا شـيرمرز، تهـران   ، دوجلـد، ترجمـه ر  هاي آريسـتوفان  نمايشنامه، )1381(آريستوفان،  .5

  . خوبي نشان دهد تواند نگاه يونانيان به خدايان را به در جلد اول مي »ابرها«نامه  نمايش
به جايِ اين روميان، چه خوب بود كه ايرانيان سرور يونانيان «شود كه  اين سخن نيچه به ذهن متبادر مي .6

  :نك ؛»شدند مي
Daryoush Ashouri, NIETZSCHE AND PERSIA, in Encyclopædia Iranica, digitally 

accessable in: http://www.iranicaonline.org/articles/nietzsche-and-persia. 
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بـراي   1گروهي را به فرماندهي ارخياس ،به عنوان مثال. داشت را براي شناسايي گسيل مي
كه اطالعـات فراوانـي را در مـورد ايـن      ،العرب و خليج فارس ارسال كرد شناسايي جزيره

شناسي غربيـان   ها گردآوري كردند و اين اطالعات امروزه نيز بخشي از اسناد شرق نسرزمي
  2.دهد را تشكيل مي

. امپراتوري روم تا پيش از مسيحي شدن را نيز بايد در تداوم همين نگاه يونانيـان ديـد  
 .ها تقابل ايجاد شده ميان شرق و غرب توسط يونانيان را بازتوليد كرده و تداوم دادند رومي

 از يريجلوگ يبرا. آنها همچون يونانيان براي خود امتيازاتي نيز نسبت به شرق قايل شدند
 به غرب و شرق واژه روم يامپراتور زمان در كه ،است يضرور نكته نيا ذكر ،ييمعنا ابهام
ـ  و يشـرق  بخـش  دو بـه  اشـاره  يبـرا  آن و اسـت  رفته يم كار به هم يگريد يمعنا  يغرب

با اين حال، نوع نگاه به ديگري و داشتن تلقي متفـاوت از ديگـري،    3.است روم يامپراتور
براي روميان، شهروندي به مفهومي جهاني تبديل شـد و  . چنان ميان روميان تداوم داشت هم

معيار تمايز خود و ديگري در از شهروندي دولت ـ شهري يونان فاصله گرفت، اما همچنان  
افراد مـدني  » ديگران«به نحوي كه براي روميان  شهروندي است  عموماً فضيلت  اين دوران،

  .شدند به حساب نيامده و بربر محسوب مي
  

  عصر ايمان: دوره دوم

ويل دورانت آغاز و پايان ايـن دوره  . با ظهور اسالم و مسيحيت در ارتباط است ،دوره دوم
پراتـوري  شدن ام مسيحي 4.نامد مي »عصر ايمان«داند و آن را  مي ،ميالدي 1321تا  325را 

                                                
1. Archias 

؛ البته شايان ذكر است كه پيشـتر داريـوش، پادشـاه ايرانـي     84شناسي غربيان، ص شناسي و اسالم شرق .2
هاي مكران تا مصب رود  ها و كرانه امور كشف سواحل، جزيرهدرياساالر خود را با دويست فروند كشتي م

وي فرمان داشت كه پس از انجام ماموريت به درياي عمان، اقيانوس هند، درياي سرخ و مصـر  . سند نمود
  .12قومس، ص: ، تهرانخليج فارس و مسايل آن، )1386(نيز برود؛ همايون الهي، 

ويراست درك بيكر نه به روابط شرق و غرب  ر قرون وسطاروابط شرق و غرب دبه عنوان نمونه كتاب  .3
  :؛ نكمورد بررسي ما كه به روابط شرق و غرب امپراتوري روم اشاره دارد

Derek, Baker, (1973), Relation between East and West in the Middle Ages, Edinburgh 

University Press.  
، علمي و فرهنگي: ، ترجمه ابوطالب صارمي و همكاران، تهران4ج تاريخ تمدن،،  )1373(دورانت،  ويل .4

  .مقدمه مؤلف
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دند، امـا تـاثير مشـابهي بـر     روم و پيدايش امپراتوري اموي و عباسيان اگرچه همزمان نبو
. شرقيان و غربيان را دگرگون ساخت »شناسي ديگري«داشته و ماهيت  »ديگري«شناخت 

سـازي   هر دو دينِ اسالم و مسيحيت با تاكيد بر مقوله كفر و ايمان، نقشي برجسته در هويت
ـ . ايفا كردنـد  ا توجـه بـه پـذيرش ديـن مسـيحيت از سـوي امپراتـوري روم و پيـدايش         ب
هـاي سياسـي بـه هويـت      ساز با نيازِ نـاگزير نظـام   اين نقش هويت ،هاي اسالمي امپراتوري

سـاز ايـن اديـان     ساز و در مقابـل غيريـت   سياسي عجين گشته و باعث شد كه نقش هويت
را بايد در نقش برجسته دين در تعريف  ترين ويژگي اين دوره بنابراين مهم. تر گردد برجسته

ــگ در  . و شــناخت ديگــري دانســت غيريــت برســاخته از ديــن، حضــور و نقشــي پررن
هـاي پيشـينيِ ارزشـي را بـراي      هاي اين دوره ايفا نموده و امكـان قضـاوت   شناسي ديگري

 . تر از گذشته نموده است سهل» ديگري«

نيز عمدتا بـا هـدف كسـب    » گريدي«شناخت غرب از  ،در اين دوره شايد بتوان گفت
مندي سياسـي از ايـن    استفاده و بهره. پذيرفت صورت مي» ديگري«دانش و صرفا شناخت 

مقولـه   ،همهمترين وجه شباهت شرق و غرب در اين دور. بسيار اندك بود ،دانش و شناخت
آوري از  مسلمين هم در بعد نظـامي و هـم علـم و فـن    . است »شده با ديانت قدرت عجين«

. هـاي صـليبي از آن مسـلمانان شـد     پيـروزي نهـايي در جنـگ   . يان بسيار پيش بودندغرب
خوانند  هاي عظيم و دانشمندان اسالمي با آنچه كه اروپاييان خود قرون تاريكي مي كتابخانه

تنها در بغداد سي مدرسه بود كه نظاميـه بغـداد تنهـا     ،به روايت دورانت. قابل مقايسه نيست
 1.بيش از هفتاد كتابخانه عمـومي وجـود داشـت    ها در اسپانياي مسلمانتن. يكي از آنها بود

اذعان دارد كه براي اروپـاي   ،»تصوير غربي و مطالعات غربي از اسالم«رودنسون در مقاله 
درست همان سان كه براي يونانيـان، ايرانيـان    2.ترين دشمن بودند اين دوره مسلمانان عمده

اي  ـ ايدئولوژيك خصمانه  ور كه مبتني بر ساختار سياسياما اين تص برترين ديگران بودند،
يك تمـدن متفـاوت و    ،تصوير دوم. اما تنها تصوير نبود ،ترين بود استوار شده اگرچه اصلي

هـايي اسـت كـه     مديون كوشـش ، تصوير دوم. يك منطقه اقتصادي بيگانه بود ،تصوير سوم
ي ابن سينا نقطه شفاترجمه كتاب  ،اندر اين مي. ميراث تمدن اسالمي را به غربيان شناساند

                                                
  .407ص ،همان .1

2. Maxime Rodinson, "The Western Image and Western Studies of Islam", in C. Bosworth and 

J. Schacht, The Legacy of Islam ,Oxford, 1974, p.11. 
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ترجمـه شـد و    ميالدي 1180در حدود سال  شفاكتاب . عطف در پيدايش اين تصوير است
  1.بعد از آن ترجمه بسياري از كتب آغاز شد. تاثيري عميق و شگرف به دنبال داشت

  عصر قدرت دانش بنياد: دوره سوم

اروپـا و در پـي آن انقـالب صـنعتي      با ظهور رنسانس در ،دوره سوم شرق شناسيِ غربيان
ترين  يكي از برجسته. ها هويدا شد شناسي نوين در سفرنامه هاي شرق اولين نمونه. آغاز شد

قراول خيل عظيمـي از   ، پيشدر واقع ماركوپولو. دانست سفرنامه ماركوپولوتوان  آنها را مي
» ديگري«ق و علمي حت كه با هدف بررسي دقيشناسان است كه بعدها نه به قصد سيا شرق

هنوز نقش مذهب به صورت تبشير و تبليغ  ،در ابتداي اين دوره. شناسي رو آوردند به شرق
تر  اين نقش كمرنگ ،شويم مسيحي نمايان است، اما هر چه كه به پايان اين دوره نزديك مي

 ،شناسي و تغيير تصوير شرق در نزد غرب رودنسون در توصيف نقاط آغازين شرق. دوش مي
كند كه به خوبي فاصله گرفتن اروپائيان از نگاه دينـي   گرايي ياد مي ز سكوالريسم و نسبيا

  2.دهد عصر پيشين را نشان مي
از سـوي ادوارد سـعيد در كتـاب     ،بهترين توصيف و تبيـين نظـري ايـن دوره تـاريخي    

پيونـد بـا    ادوارد سعيد شيوه توليـد دانـشِ هـم   . صورت گرفته است شناسي شرقتاثيرگذار 
قدرت و نسبت نظري كشورهاي اسـتعمارگر و كشـورهاي تحـت اسـتعمار را بـه چـالش       

هژموني دانش غرب نسـبت بـه شـرق و     ،گيري از آراي فوكو و گرامشي او با بهره. كشد مي
  مـداران،  هـاي سياسـت   او نوشته. شود اعمال سلطه غرب بر شرق به واسطه آن را متذكر مي

 ،نويسان درباره شرق را به مثابه يك گفتمـان  ن و سفرنامهنويسان، شاعرا شناسان، رمان زبان
اين گفتمان، شرق را ابداع، و به عبارت خود ادوارد سـعيد، توليـد   . دهد مورد بحث قرار مي

بعـدها در   ،ناپذير فرهنگي و سياسـي  شناسي به عنوان يك نيروي خستگي شرق. كرده است
ـ    گفتمـان   3.د شـرق را امتـداد بخشـيد   خدمت رسانه قرار گرفت و فرآينـد توليـد و بازتولي

خواند شكل يافتـه   شناسي در بستر آنچه كه ليوتار آن را فراروايت مدرنيته و غرب مي شرق
بايسـتگي و   ، امكـان و اساسـاً  ، بر ذهن و روان غربيان القـاء شـد  آنچه از اين طريق. است

  . به جاي ديگري بود/شايستگي سخن گفتن براي

                                                
1. Ibid, p.18. 

2. Ibid, p.23, 36. 
  .17دفتر نشر فرهنگ اسالمي، ص: ، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهرانشناسي شرق ،)1383(سعيد،  ادوارد .3
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فتماني غير يا ديگري تعريف شد، صرفا يك دگـرِ مطلـق بـا    آنچه كه در اين بافت فراگ
كه رابطه تضـاد و تخـالف ذاتـي و     ،اي بعيد و كامال خارج از اين گفتمان قرار داشت فاصله

منزلتـي بـس رفيـع و     ،انسان مدرن غربي به بيان اسـپيواك . سازد مستمر با خود برقرار مي
تعريف و بازنمـايي خـود و   به بود كه  استعاليي براي خود ترسيم كرد و از چنين جايگاهي

دو مفروض اساسي همواره در اين چشم انداز مضمر  ،به گفته شرابي 1.ديگري مبادرت كرد
يعنـي ايـن كـه    . (اند، اما جبران خواهند كرد مانده كه ديگرانِ غيرغربي عقب يكي اين: است

يعني هميشه بايد . (اند لهها داراي فاص دوم، ديگران ِ غيرغربي با غربي). اند پس همواره عقب
  2).به عنوان ديگران به آنها نگاه شود

  عصر پسااستعماري: دوره چهارم

كـه   ،هـاي جهـاني  آن را از فـرداي جنـگ   شـروع  تـوان  اي است كه مي دوره ،دوره چهارم
هاي جهـاني پيامـدهاي مهمـي بـه     جنگ. دانستسرآغازي بر رهايي از استعمار كهن بود، 

بسياري از انديشـمندان  . ه ابهت و جبروت روياي مدرنيته را شكستاول آنك. دنبال داشت
پست مدرن كه فراروايت مدرنيته را به چالش كشيده و آن را در حد روايتي فروكاسـتند و  

بـا   3،علم پرتبختر غربي كه داعيه ساخت بهشت بر زمين داشت را تا حد جادو تقليل دادند
افكـن آلمـاني و    يافتنـد، هواپيماهـاي بمـب    نشو و نمو ،هاي جهاني هاي تلخ جنگ خاطره

كردنـد،   سيسات صنعتي و شهري يكديگر را تخريب مـي كه تأ انگليسي و روسي به موازاتي
وع نگـاه سـوژه   . هاي يقين و قطعيت علـم مـدرن را نيـز لرزاندنـد     ناخواسته بنيان شـكن   ـن

دان باختر زمين در نزد بسياري از انديشمن» ديگري«كه نگاه به  ها سبب شد مدرنيست پست 
از . و در نزد آنان كثرت و تنوع بر وحدت مدرن غربي ارجحيت يابد ،دچار دگرگوني شود

هاي آزادي كشورهاي تحـت اسـتعمار از اسـتعمار     هاي پس از جنگ، سال سوي ديگر دهه
هـاي   وادار ساخت تا بنيان ،هايي كه فرانتز فانون را به دفاع از مردم الجزاير سال. غربي بود

  .لعات پسااستعماري استوار گردد و نگاه شرقي به خود نيز دچار ديگرگوني شودمطا
                                                

 بنيـاد : تهـران  ترجمه سعيد وصالي،شدن،  شناسي؛ پسامدرنيسم و جهاني شرق، )1381(ترنر،  .برايان اس .1
  .11نهج البالغه، ص

2. Hisham Sharabi, (1990), Theory, Politics and the Arab World, London: Routledge, p. 4. 
گويي از پيش اثبات شده كه علم جديد از سـحر يـا علـم    «: نويسد مي بر عليه روشفايرابند در كتاب  .3

؛ ».تدالل از اين نوع وجود ندارداي اس در صورتي كه ذره. آلودي ندارد ارسطويي برتر است و هيچ نتايج وهم
  .165سمت، ص: سعيد زيباكالم، تهران چيستي علم، ترجمه، )1379(چالمرز، آلن به نقل از 
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چـالش  . اشـاره كـرد   »زبان«توجه ويژه غربيان به مساله بايد به  ،همچنين در اين دوره
هاي  در سده بيستم و بعد از بحث. چگونگي ارتباط با متون شرقي بود ،اوليه غربيان از قديم

بتداي اين سده، محققان غربي دريافتند كه زبان صرفا ابـزار و  مربوط به چرخش زباني در ا
واسطه مراوده نيست، بلكه هر زباني بـار فرهنگـي، اجتمـاعي و سياسـي جديـدي را القـا       

كند، بنابراين درك اعتباريات فرهنگي، تاريخي و جغرافيايي هر كلمه يا عبـارت بـراي    مي
از حالت صرف زباني خود  شناسي نيز بانمطالعات ز ،به اين ترتيب. آنان ضرورت پيدا كرد

 ،در دوره چهـارم . خت و كنترل بهتر شرقيان تبديل شدو به بخشي از فرآيند شنا خارج شد
 رونـد  يكـي ادامـه  : شناسـيِ غربيـان از هـم متمـايز كـرد      توان دو جريـان را در شـرق   مي

سـازي   برجسـته ها تاكيد دارد و بـه   كه همچنان بر تمايزها و تفاوت سوم دوره شناسي شرق
اما در مقابل به واسـطه   دي و چه از حيث مذهبي تاكيد دارد؛چه از حيث نژا ،ها اين تفاوت

مدرنيسـم ديـدگاه جديـدي در حـال      گرايي تحـت تـاثير پسـت    رشد مطالعات چندفرهنگ
عمـدتا در ميـان    ،گـرايش اول . هاست گيري است كه در پي كاهش تمايزها و تفاوت شكل

  .شناسي اروپايي هود است و جريان دوم بيشتر در محافل شرقمطالعات آمريكايي مش

  شناسي تداوم شرق: گرايش اول

هاي جهاني، انتقال قدرت از اروپا به آمريكا و به تبع آن انتقال  يكي از پيامدهاي مهم جنگ
گرايانـه   هاي عمل شناسي به آمريكا بود، هرچند كه گرايش اي از مطالعات شرق بخش عمده

. اي تبـديل گـردد   اي و حـوزه  ب شد كه مطالعات شرقي بـه مطالعـات منطقـه   آمريكايي سب
شناسي كه به دنبال مطيع ساختن عملي مستعمرات به تبع  ساز شرق هاي قديمي دوگانه داعيه
از همين روسـت كـه ادوارد   . سازي ذهني آنها بود، در مطالعات آمريكايي بازتوليد شد مطيع

كند  اران انگليسي همچون لرد كرامر و بالفور اكتفا نميمد سعيد صرفا به ذكر سخنان سياست
سعيد، اين بخش از مقاله . اندازد و يادآوري نمونه آمريكايي آن در قرن بيستم را از قلم نمي

از قدرت  ما نسبت به آنها«: كند شناسي ذكر مي كسينجر را به عنوان شاهد مثال تداوم شرق
در توصـيفات او   گونه، دقت و نظم بسيار نظير الهامهايي  و واژه ».فكري بهتري برخورداريم

  1.رود و دقيقا متضاد اين صفات در توصيف شرق از غرب به كار مي

                                                
  .90، 91صص ،شناسي شرق .1
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اسـتراتژي كـالن ايـاالت    : قـدرت چهـارم  كتاب . ، مطالعه گري هارت استمورد ديگر
دهـي سياسـت    هايي در خصـوص شـيوه جهـت    ، شامل توصيهمتحده در قرن بيست و يكم

او در تالش بـراي ارائـه بـديلي بـراي     . متحده امريكا در قرن حاضر است خارجي اياالت
كه ابعاد  ،هاي نئوامپرياليسم بوش و آرمان رئاليسم كيسينجر و جان كري مدعي است انگيزه

بايـد بـه وسـيله قـدرت چهـارم      ) نظامي، اقتصادي و سياسـي (گانه قدرت سنتي امريكا  سه
اصـول خـاص آمريكـا اسـت كـه       ،چهارم قـدرت اين بعد . زمان محدود و تقويت شود هم

بـديهي اسـت كـه هژمـوني      1.تهژموني اخالقي آمريكا بر جهان را به دنبال خواهـد داشـ  
اخالقي آمريكا به پذيرش اين اصول اخالقي از سوي ديگر ملل به خصـوص ملـل شـرقي    

اثـر سـاموئل    ؟مـا چـه كسـاني هسـتيم    اين مسئله به نحو بارزتري در كتاب . وابسته است
اما پاسـخ   سي اين كتاب نيز در باب هويت است،پرسش اسا. شود هانتينگتون آشكارتر مي

در حالي كه از نظر هارت هويت ليبرال دموكراتيك آمريكا كـه  . او متفاوت از ديگران است
هـا و ايجـاد    اساساً ساخت جمهوري آمريكا مبتني بر آن است؛ نه از طريـق جنـگ تمـدن   

با نوعي رهبري دموكراتيك و موردپسند ديگران تمديد و تقويت امپراطوري بالمنازع، بلكه 
گرايي  نژاد سفيد و مذهب پروتستان آمريكا صرفاً از طريق ملي ،از نظر هانتينگتون شود؛ مي

  2.يابد و حفظ و تقويت هويت آمريكايي تداوم مي
ظـرات  تـرين ن  او در تـازه . كنـد  در جهتي ديگر فوكوياما است كه اين روند را دنبال مي

در «: دانـد  خورده مي خود، الگوي كهنه چندفرهنگي بودن در كشورهاي اروپايي را شكست
او بـا نقـد    3.»هاي ليبرال رفـت  ها با ارزش پذير كردن غير غربي عوض بايد به سمت جامعه

د كـه    ها مي مدرن گرايي در ميان پست گرايي، منشا آن را رشد نسبي جريان چندفرهنگ داـن
هاي مثبت را به درستي ارزيابي كنند و لذا به باورهـاي   ميان برده تا ارزش اين امكان را از

   4.كنند توجهي مي مشترك شهروندي بي

                                                
1. Gary Hart, (2004), the Fourth Power, Oxford University Press. 
2 . Sammuel Huntington, (2004), Who We Are?, American Great Debate.  

ترجمه دانيال شاه ، »ياست هويت؛ يك مساله كامالً مدرنجويي بنيادگرا و س ستيزه«فوكوياما، فرانسيس  .3
  .6ص، )1385مرداد  15و  14شنبه و يك شنبه، ( 827و  826، شماره روزنامه شرقزمانيان، 

  .همان .4
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  گرايي چندفرهنگ: گرايش دوم

پيدايش و رشـد گـرايش   . گرايي ياد كرد در مقابل گرايش اول، بايد از گرايش چندفرهنگ
. ت و چه بسا تسليم بـه آن باشـد  گرايي بيشتر معلول يك نياز و پذيرش واقعي فرهنگ چند

هـا و مكاتـب    پذيري و پذيرش انتقاد از ديگـر ايـدئولوژي   فرهنگ ليبراليسم كه در انعطاف
هاي فرهنگي را بـه رسـميت شـناخت و همـين امـر زمينـه پيـدايش         جلوتر است، تفاوت

ها و  فرهنگ هاي اوليه كه خواستار ادغام خرده بر خالف انتظار ليبرال. گرايي شد چندفرهنگ
بهـره   »ديـگ همجـوش  «رب بودند و از اصـطالح  هاي فرهنگي در فرهنگ كالن غ تفاوت

حسيني بهشتي بعـد از  . هاي فرهنگي رنگ نباخت و به بقاي خود ادامه داد تفاوت ،بردند مي
 ،رسميت نشناختن اين معضالت حاصل شـده  ها و مشكالتي كه از به اشاره به برخي شورش

م سده حاضر شاهد بحراني در دموكراسـي غربـي بـوده اسـت كـه      نيمه دو«: گيرد نتيجه مي
هـواداران  . باشـد  هـاي فرهنگـي مـي    حاصل مطالبات روز افزون جهت احترام بـه تفـاوت  

. اند كه نظريه ليبرال فاقد فهمي مناسب از مساله مـورد بحـث اسـت    گرايي گفته چندفرهنگ
دن، بر اين واقعيت مبتني است هايشان براي به رسميت شناخته ش آنها معتقدند كه درخواست

هاي زندگي آنان معطوف است و نبايـد   هاي مطرح در شيوه هاي فرهنگي به ارزش كه هويت
   1».دبه وسيله فرهنگ غالب كه در بيشتر موارد فرهنگ ليبرال غربي است ناديده گرفته شو

كننـد   م ميطرفداران پذيرا بودن ديگران و از آن جمله فينكل، به كساني كه آشكارا اعال
كه اروپا از جانب مهاجران جهان سومي در خطر است و تنها وسـيله تضـمين و پيشـرفت    

ه داريم، خشـمگينانه چنـين پاسـخ    كه آنها را محصور نگ ،موزون جامعه بشري همان است
ها حـق نـداريم هـيچ نـوع      اند، ما اروپايي هاي فرهنگ شايسته چون تمام شكل«: دهند مي

. اي عمومي ارايه دهيم باشيم و سبك زندگي خود را به عنوان قاعدهبرتري براي خود قايل 
بلكه اوضاع ناشي از مهاجرت تغيير شكل جهان ملموس ما را به يك جامعه چنـدفرهنگي  

بيخـو پـارخ در   . توان كسي را به خاطر فرهنگش سرزنش كرد ديگر نمي 2.»كند مي ايجاب 
كه سنت فلسفه سياسي غرب هنوز فاقد  ،ندكند تا اين نكته را اثبات ك كتاب خود تالش مي

در حــالي كــه  نــدفرهنگي اســت؛منـابع الزم بــراي پــذيرش تنــوع فرهنگــي و جامعــه چ 
هـاي   انـد تـا عالئـق مشـروع گـروه      پردازاني چون كيمليكا و جوزف راز تالش كرده نظريه

                                                
  .22بقعه، ص: ، تهرانبنياد نظري در جوامع چندفرهنگي، )1380(سيدعليرضا حسيني بهشتي،  .1
  .94فرزان، ص: خسرو باقري، تهرانترجمه ، نديشهشكست ا ،)1375(آلن فينكل كروت،  .2
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 ،دهد كند نشان پارخ تالش مي ،تري از ليبراليسم قرار دهند فرهنگي را درون شكل گسترده
گرايانه اين مكتـب   در تفكر وحدت ،مشكل اصلي. كه همه اشكال ليبراليسم نابسنده هستند

دگي اسـت   يعني اين كه تنها يك شيوه زندگي برتر از همه شيوه. است هـر چنـد    1.هاي زـن
بديل او ـ عضويت فرهنگي در جامعـه چنـدفرهنگي مبتنـي بـر ديـالوگ ـ نيـز خـود بـا           

  .مشكالتي روبرو است
هاي منفـي نيـز داشـت و همچنـان آن را در      گرايي نگاه ان به گرايش چندفرهنگتو مي

 ،ها در دست داشتند موقعيت فراتر را در طول سده ،ها غربي: شناسي ارزيابي كرد تداوم شرق
طلبانه  هاي استقالل هاي ملي و شرقي در نزد شرقيان به پيدايش جنبش تا اينكه رشد هويت

اكنون شرق خود را بـراي مرحلـه دوم كـه    . ر مستقيم منجر شدو رهايي شرقيان از استعما
هدف، شرقي نيازمند گفتمان براي رسيدن به اين . سازد آماده مي ،خودباوري فرهنگي است

الملل و در گستره  سازي است تا از اين طريق بتواند جايگاه خود را در صحنه بين»غيريت«
سـازد و هويـت شـرقي     ت كه هويت ميهاس دانش ارتقا بخشد، چرا كه پررنگ شدن تفاوت

غرب ساخته شود؛ اما غرب كه اكنون در موقعيت برتـر   »ديگري«آورد كه  بر مي آنگاه سر
غرب اكنون در موضع سلطه اسـت و نقـش برتـر و    . كند ها استقبال مي است از حذف تقابل

ود كـه  خواهد كه فاصله خود و ديگري آنقدر كمرنگ ش فرادست را دارد، قصد ندارد و نمي
خواهد اين تقابل آنقدر جدي شـود كـه شـرقيان را در موضـع      سلطه او رنگ ببازد و نه مي

بسياري  اين راه ميانه در آثار .اي را بايد در پيش گرفت لذا راه ميانه. سازي قرار دهد هويت
سازد كه توجـه بـه    اين واقعيت را عيان مي ،اين مساله. از نويسندگان غربي ذكر شده است

است عمدتا ـ و نـه تمامـا ـ     » ديگري«هاي چندفرهنگي كه متضمن نگاه جديد به رويكرد
  . سازد نيازي كه ناديده گرفتنش تداوم سلطه را محال مي. معلول يك نياز است

  

 در شرق» ديگري«هاي شناخت  دوره: مبحث دوم

ر د، متنـاظ وبه چهار دوره كالن تقسيم ش» ديگري«هاي شناخت غرب از  گفته شد كه دوره
را بـا عنايـت بـه    » ديگـري «هـاي شـناخت    توان در شـرق نيـز دوره   با آن چهار دوره مي

بـا تفـاوت    طبيعتـاً  ،ها در شـرق  هرچند اين دوره. هاي مشترك شناختي لحاظ كرد ويژگي
طبيعي است كه . پوشاني نسبتا مناسبي نيز ميان آنها وجود دارد زماني همراه است، ليكن هم

  . ما به شرق با اولويت ايران باشد بندي نگاه در اين تقسيم
                                                

1. Bhikhu Parekh, (2000), Rethinking Multiculturalim; Palgrave, Second Edition, see 

introduction. 
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  عصر باستان: دوره نخست

هـاي   حـوزه  ،به واسطه حضور دين زرتشت و روحـانيون زرتشـتي   ،در حوزه تمدني ايران
. ميراث نرسيده استهاي آن زمان، اثر چنداني به  اما متاسفانه از نوشته دانش شكل گرفت؛

طبيعي است كه با از بين رفتن و  .ن بودمنحصر به طبقات اشراف و روحانيو در ايران، سواد
 .شدن يا فرار بزرگان و اشراف، اين ميراث نيز از بين بـرود  سقوط سلسله پادشاهي و كشته

ميراث هخامنشي و با حمله اعراب و  ،شدن تخت جمشيد با حمله اسكندر و به آتش كشيده
ايرانيان در اين  »شناسي ديگري«از بين رفته و بررسي  ،تغيير مذهب ايرانيان ميراث ساساني

رو، ناگزير از فهم آن در نظرات بر جاي  از اين. دوره را دشوار و چه بسا ممتنع ساخته است
  .مانده از غربيان و متاخرين هستيم

. اسـت » ديگـري «هاي اين دوره، نقش كمرنگ دين در تعريف  ترين ويژگي يكي از مهم
هل و تسامح ديني و نداشتن دين رسمي ترين ويژگي دينداري در ميان هخامنشيان تسا مهم
اين است كـه هـيچ    ،دهند پژوهشگران تصويري كه از كورش بر پايه منابع به دست مي. بود

ملتي را مجبور به تمكين از آداب و رسوم مورد قبول خود و كشورش نكرد، به خـدايان و  
ر بين هر ملت باورهاي مذهبي آنان احترام گذاشت و حتي مراسم اعالم پادشاهي خود را د

و را در معبـد بعـل        در. كرد با آداب و رسوم همان ملت برگزار مي ـ از بابل جشـن سـال ـن
يهوديـاني را كـه   . خدايان بابلي ـ برگزار كرد و به نشانه احترام، دسـت وي را لمـس كـرد    

 ،المقـدس  بيـت  ،توسط پادشاه بابل به زور مجبور به ترك ديار شده بودند، به سرزمين خود
اند و دستور داد تمام زر و زيوري كه از معابد آنها خارج شده بود بـه محـل اصـلي    بازگرد

ايـن   بزرگ منشي و تساهل كورش حتي محققين غربي را نيز به سـتايش  1.خود برگردانند
از ميان پادشاهان عده محدودي هسـتند كـه پـس از خـود     «: پادشاه پارسي واداشته است

. كورش سردار بزرگ و پيشواي مردم بود. اند ذاشتهشهرت و نامي نيك مانند كورش باقي گ
وي سخي و نيكوكار بود و انديشه اين نداشت كه ممالك مفتوحه را به اتخـاذ روش واحـد   

  2.»ملزم نمايد

                                                
سـمت،  : ، تهـران هـا تـا پايـان هخامنشـيان     تاريخ ايران باستان از ورود آريايي، )1381(شيرين بياني،  .1

  .104، 105صص
  .4، 123بنگاه ترجمه و نشر كتاب، صص: تهران ايران از آغاز تا اسالم،، )1336(يرشمن، رومن گ .2
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تعامل فرهنگي ميان دو حوزه تمدني شرق و غرب مورد استقبال طـرفين   ،در اين دوره
اهللا  وناني و حتي افالطون كـه توسـط فـتح   اگر از بحث تاثيرگذاري انديشه ايراني بر ي. است

و ديگران بيان شده نيز بگذريم، مشهور است كه اسكندر بسياري  1مجتبايي، استفان پانوسي
ابن خلدون نيز . هاي هخامنشيان و خزائن اهل فارس را به يونان انتقال داد از الواح و نوشته

اي بودنـد كـه بـه علـوم عقلـي       ر شيوهايرانيان ب«: دارد به همين معنا اشاره داشته و بيان مي
ت   اهميت عظيم مي هـاي   دادند و دايره آن علوم در كشور ايشان توسعه يافته بود زيـرا دوـل

ايشان در منتهاي پهناوري و عظمت بود و هم گويند كه اين علوم پس از آنكه اسكندر دارا 
 ه است، چه اسـكندر بـر  را كشت و بر كشور كيانيان غلبه يافت از ايرانيان به يونانيان رسيد

در ايـن دوره يونـان و غـرب     2.حدي از ايشان دسـت يافـت   شمار و بي و علوم بي ها كتاب
از سوي  3.اش را به شرقيان تقديم كرد و شرق فرهنگ اديانش را به غربيان اهدا نمود فلسفه
ده از طبيبـان  هاي فراوان بردند كه مشهورترين آنها اسـتفا  ايرانيان نيز از يونانيان بهره ،ديگر

بهتـرين منبـع بـراي درك ايـن مسـئله در نـزد       شايد . يوناني و هندي در جندي شاپور بود
اسـالمي و    دوره رغم آن كه ايـن اثـر حاصـل    شاهنامه فردوسي است و به ،ايرانيان باستان

بـه زيبـايي در   ي ايران و انيران را حكيم طوس ها ها و شاخصه اما مولفه باشد، خرتر ميأمت
  .زشمند خود پردازش نموده استاثر ار

  عصر ايمان: دوره دوم

بـه   ،در ايـن دوره تـاريخي   4.دوره دوم با ظهور دو دين اسالم و مسيحيت در ارتباط اسـت 
واسطه ترجمه و رشد و گسترش علوم و فنون مختلف در حـوزه تمـدني اسـالم، گسـتره و     

                                                
و استفان پانوسي  شهر زيباي افالطون و شاهي آرماني در ايران باستانفتح اهللا مجتبايي در كتاب وزين  .1

رانـي در فلسـفه   بينـي اي  اسـاس جهـان  و نيز مقالـه  تاثير فرهنگ و جهان بيني ايراني بر افالطون در كتاب 
پانوسي مسير افراط  ،رسد اند؛ هرچند كه به نظر مي به بررسي تاثير ايران بر فلسفه يوناني پرداخته مشاركت

  .را پيموده باشد
بنگاه ترجمه و نشـر  : ، تهران، ترجمه محمد پروين گنابادي2ج مقدمه ابن خلدون،، )1347(خلدون، ابن .2

  .1002كتاب، ص
  .86شناسي غربيان، ص شناسي و اسالم شرق .3
لذا اگـر بخـواهيم   . شود اي است كه نقش دين در تعريف و شناخت ديگري برجسته مي دوره ،دوره دوم .4

از زمان رسمي شدن دين زرتشت در زمـان ساسـانيان آغـاز     ،تر بيان كنيم؛ بايد دوره دوم را در ايران دقيق
  .ران برسيمكنيم و سپس به تصرف ايران و رسمي شدن دين اسالم در اي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            15 / 26

https://chistorys.ir/article-1-248-fa.html


 12مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره   120

ن دوره برتري نسبي و تفوق نكته قابل توجه در اي. تنوع آثار شرقيان بيش از غربيان است
حدي كـه ويـل دورانـت تصـريح      همسلمانان بر اروپاييان و بطور كلي غيرمسلمانان است، ب

از لحـاظ نيـرو، نظـم،    ) م1200تا  700(ق 597تا  81سال  اسالم طي پنج قرن از«: كند مي
، بسط قلمرو حكومت، تصفيه اخالق و رفتار، سطح زندگاني، وضع قوانين منصفانه انسـاني 

در ديـار اسـالم   ... تساهل ديني، ادبيات، دانشوري، علم، طب و فلسفه پيشاهنگ جهان بود
. هنر و فرهنگ ميان مردم بيشتر از منـاطق مسـيحي قـرون وسـطا رواج و تعمـيم داشـت      

ناديـا ماريـا    1».پادشاهان خطاط بودند و چه بسا تاجران كه مانند پزشكان فيلسوف بودند
به بررسي نوع نگاه اعراب بـه امپراتـوري بيـزانس     ،نگاه اعراب بيزانس درالشيخ در كتاب 

مورد نظر نويسنده از زمان پيدايش اسالم در قرن هفـتم مـيالدي    بازه زماني. پرداخته است
رغم آن كـه نويسـنده بـه     به 2.گيرد را در برمي .م1453نگامه سقوط قسطنطنيه در سال تا ه

تعامـل   ،هـا  د و معتقد اسـت كـه در خـالل قـرن    تغيير و تكامل تصور از ديگري اعتقاد دار
اما به دليل آنچه كه نويسنده آن را  ،تغييراتي چند در روابط اين دو سرزمين پديد آمده است

نامد در مجموع بايد گفـت   برداري و بازتوليد اكثر منابع بعدي اسالمي از منابع اوليه مي كپي
توصـيفات مفصـل او در ايـن جملـه     . نيمبي ها و مسلمانان را اغلب در تضاد مي كه بيزانسي
لبتـه ريشـه   ا 3».جامعه اسالمي در حالت دشمني با بيزانس قـرار داشـت  «: شود خالصه مي

  .شود اصلي اين تضاد، در تفاوت دين اين دو حوزه تمدني ديده مي

  آشفتگي و تحير: دوره سوم

هاي دانـش   ولفهدچار تحول و تغيير جدي شد و پيوند م ،خاورشناسي غربيان در دوره سوم
در مقابـل، باخترشناسـيِ   . و قدرت و كمرنگ شدن عنصر دين تاثير شگرفي بر آن گذاشتند

رشـد  . شرقيان نيز دچار تحول جدي شد؛ اگرچه اين تحول عمدتا انفعالي و واكنشـي بـود  
هاي شـرقيان بـه ايـن     اولين واكنش. آور بود سريع تكنولوژي در غرب براي شرقيان حيرت

تـرين نمـود سياسـي ايـن      مهـم . در قالـب خودبـاختگي خـود را نشـان داد     ،رشد و ترقي
كمال آتاتورك با نفي مـذهب، زبـان و آداب و رسـوم    . خودباختگي نيز در تركيه پياده شد

او تاكيد كرد  4.محلي و حتي لباس و اسامي شرقي كوشيد راه ترقي را در شرق هموار سازد
                                                

  .433ص ،تمدن تاريخ .1
2. Nadia Maria El Cheikh, (2004), Byzantium Viewed by the Arabs, Harvard College, p.25. 
3. Byzantium Viewed by the Arabs, p.15 

اما مقايسه اقدامات صورت گرفته از سوي آتاتورك  ،رضاشاه در ايران نيز كوشيد همين راه را دنبال كند .4
براي آشنايي با عملكرد . طراز ترك خود داشته است دهد كه كاميابي بسيار كمتري از هم و رضاشاه نشان مي
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 ،از سوي ديگر 1».تمدن ملزم ساخته انجام دهيمبراي آدم بودن كافي است، آنچه را كه «كه 
پـيش  الدين اسدآبادي رويكرد گزينشي در برابـر غـرب را در    برخي نيز همچون سيدجمال

، اگرچه موضوع تقليد نبـود امـا تاحـدود زيـادي تحسـين      »ديگري«در اين نگاه، . گرفتند
  .شد  شد در عين حالي كه تحقير نيز مي مي

الدين اسـدآبادي ديـده    سيد جمال رساله نيچريهدر  ،ه به غربشايد اولين واكنش عالمان
توكلي طرقي اين دوره . گري غرب اهتمام ورزيد اين رساله به نقد جدي فلسفه مادي 2.شود

هـا و   هـا نگريسـتند و آسـيايي    ها و آفريقايي اروپاييان به آسيايي: كند را چنين خالصه مي
اي طـرح   هاي متقابل الگوهاي چندگانه اين نگرش در. ها خيره شدند ها به اروپايي آفريقايي

بـا ديگـري و برخـي ديگـر بـه      ) تقليـد (سـازي خـويش    برخي به همسـان . و برگزيده شد
ويژگي مشترك ايـن دوره در شـرق و غـرب     3.ديگري پرداختند) تمسخر(سازي  ناهمسان

ي، و تاكيد بر هاي دين غربيان با كنار زدن كليسا و بسياري از آموزه. نقش دوگانه دين است
 ،هايي همچون سكوالريسم، ليبراليسم و الئيسم بـه دوران جديـد خـود گـام نهادنـد      آموزه

ساز ديـن را فرامـوش نكردنـد و همچنـان نگـاه       شناسان نقش هويت اگرچه برخي از شرق
بسياري از مستشرقين اين دوره به شرقيان نگاه به كافراني است كه اروپاييان وظيفه تبشير 

همين دوگانگي در نگاه بـه ديـن نيـز در شـرق رخ داد، در     . ا را به عهده دارندمسيحي آنه
برخي ديگر نيـز   ،شناسان راه كنار گذاشتن دين را در پيش گرفتند حالي كه برخي از غرب

  .رو قرار دادند اصالح دين با هدف بازگشت به دين نخستين يا اصيل را فرا
تحـت  . گي نوع نگاه به ديگري اسـت آشفتهاي مهم اين دوره در شرق،  از ديگر ويژگي

ه خصـوص ايرانيـان بـه     » ديگري«ثير نوع نگاهي كه استعمارگران به تأ دارند، نگاه ما و ـب
ايـن دگرگـوني در افـرادي كـه مـراودات      . شود ديگري نيز دستخوش تغيير و دگرگوني مي

دوران تقليد برخي كه  ،در واقع اين دوره. شود اند به خوبي ديده مي بيشتري با غربيان داشته
                                                                                                              

بـه   ،تاتورك و رضاشـاه و تركيـه در عهـدآ  سـازي در ايـران    غربـي  حميد نساج،: نكتاتورك و رضاشاه آ
  .1384تابستان  ،صادقدانشگاه امام مقطع كارشناسي ارشد،  پايان نامه ،سيدامامي كاووس راهنمايي دكتر

  .568صناشر مترجم، : تهران، ترجمه محسن علي سبحاني، ظهور تركيه نوين، )1372(برنارد لوئيس،  .1
الدين اسدآبادي  زندگاني و سفرها سيدجمال ،)1383(، علي اصغر حلبي :نكبراي مطالعه رساله نيچريه  .2

  وار، ز: با شرح و نقد رساله نيچريه، تهران ؛معروف به افغاني
  .7نشر تاريخ ايران، ص: تهران تجدد بومي و بازانديشي تاريخ، ،)1382(محمد توكلي طرقي،  .3
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بـراي  . دهـد  روشنفكران شرق از غرب است، خود را حتي در نوع نگاه به ديگري نشان مي
سيدعلي . تبيين بهتر اين موضوع و ارائه مثال بررسي سفرنامه حجازي خالي از فايده نيست

سـاله در هندوسـتان داشـته و     10حجازي حدود يكصد سال پيش سفر و سـپس اقـامتي   
. كر احوال، وضع طبيعي و ملوك هندوستان به رشـته تحريـر درآورده اسـت   اي در ذ رساله

نگاشته شده، زمانه اسـتعمار انگلسـتان در هندوسـتان را بـه      ق1310كتاب او كه در سال 
مانـد كـه بايـد او را در زمـره      با مطالعه سفرنامه ترديـدي بـاقي نمـي   . تصوير كشيده است

چه حجازي يك شـرقي اسـت امـا نگـاه او بـه      اگر . روشنفكران متمايل به غرب قرار داد
شود كه نوع نگـاه   اين تفاوت آنگاه آشكارتر مي. هنديان به نگاه يك غربي شبيه شده است

داشته و متعلق به دوره دوم  ماللهندحجازي را  با نوع نگاهي كه ابوريحان بيروني در رساله 
حجازي در ايـن  . ويدا گردداست، مقايسه كنيم تا فاصله گرفتن حجازي از سنت ايرانيان ه

 1،غيـرت، القيـد، الابـالي، متعصـب     تربيت، مخلوق وحشي، بي بي رپرو ها را تن كتاب هندي
خبـر از انسـانيت و    داراي خبث طينت و فطـرت، بـي   3،وحشي 2،عصمت رحم، بي ياغي، بي

مخلوقـات زشـت سـياه     6،بويي از انسانيت به مشام آنها نرسيده است 5،گر وحشي 4،مدنيت
هـايي كـه هندوسـتان را در     معرفي مي كند و در مقابل از انگليسي 7لباس بدزبان وحشيبد

كند كـه از ايـن حـق برخـودار      ياد مي 9مرد و پهلوان 8اشغال دارند با القاب باتربيت، جليله
مملكـت   كند كه حاال تمـام ايـن   هستند كه بر هندوستان حكومت كنند و با افتخار بيان مي

  .نگليس استدر يد قدرت ا) هند(

                                                
، تصـحيح و مقدمـه غالمحسـين    جام جم هندوسـتان ، )1379( ،خان حجازي وقارالملك ميرزا سيدعلي .1

  .)نسخه خطيكپي ( ؛12ملك، ص :تهرانمراقبي، 
  .65و  64همان، صص .2
  .207 ،195، 65همان، صص .3
  .174و  173همان، صص .4
  .192همان، ص .5
  .207همان، ص .6
  .249همان، ص .7
  .162همان، ص .8
  .237همان، ص  .9
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يـك  » ديگـري «بيروني آشنا هستند، نگاه حجازي بـه   ماللهندبراي كساني كه با كتاب 
هـا را از دريچـه    او هنـدي . ي ايراني نيست و دگرگون شده و تغيير يافته اسـت  نگاه ديرينه

هـا   امـا نگـاه او بـه انگليسـي    ! تحقيرآميز و مستحق سلطه و اسـتعمار : نگرد ها مي انگليسي
متفـاوت   كامالً ،نوع نگاه حجازي به چين. نامد اري يافته و آنها را جليله ميخصلت جانبد

ن خاقان فروزنده بـود  يواهمتجلي آفتاب از بخت  ...در چين«: با نوع نگاه او به هند است
عاقبت از قدوم شوم چند نفر نصارا تخت و بخت فروزنـده آفتـاب در ظلمتكـده مغربيـان     

اه نگاه او به چين، نگاهي آميخته با ابهت و عظمت اسـت و  در اين عبارت كوت 1».پنهان شد
ها  اما نگاه او در همين كتاب به هندي. در مقابل به مسيحيانِ غيرمسلمان نگاهي منفي دارد

در حالي كه چينِ شرقي و هنـد شـرقي سرشـت چنـدان     . ها كامال متفاوت است و انگليسي
. ر يك مسلمان ـ از نصارا متمـايز نيسـتند   ها ـ دست كم از منظ  متفاوتي ندارند، و انگليسي
هـا نيـز از همـان     نگريست و به انگليسـي  ها مي ها همانند چيني انتظار آن است كه به هندي

نگاه ما آشفتگي اين مثال به خوبي . منظري كه نصاراي وارد شده به چين را نگريسته است
  .دهد در اين دوره را نشان مي» ديگري«به 

غالمحسـين  . ا نمونه موجود از تغيير نگاه ايراني بـه ديگـري نيسـت   البته اين كتاب تنه
هاي ايرانيان را واكاوي  ، برخي ديگر از سفرنامهجام جم هندوستانمراقبي در مقدمه كتاب 

ميرزا ابوالحسن خان ايلچي نماينده و فرستاده ويـژه فتحعلـي شـاه بـه      حيرت نامه: كند مي
 رمسـي  2.دهـد  مـي  حاجي باباي اصفهانيبراي نگاشتن فرنگ كه رفتار او بهانه را به موريه 

نوشته ميرزا ابوطالب خان كه به صورت شخصي به فرنگ سفر كرد و پانصـد و سـي    طالبي
 سـفرنامه نوشته محمدحسن خـان اعتمادالسـلطنه،    سفرنامه صنيع الدوله. روز در لندن ماند

بوده و ايـن كتـاب حاصـل     بردار سينما در ايران صحافباشي تهراني كه نخستين بهره نوشته
عبدالحسين مراقبي سپس با . مسافرت شش ماهه او به اروپا، خاوردور و آمريكا بوده است

هاي فرنگيان همچون خاطرات اوليويـه   ها با سفرنامه به مقايسه اين سفرنامه ،دلي پرحسرت
دولـت  شاه آمد، گاسپار دروويل كه فرسـتاده   فرانسوي كه به دربار آغامحمدخان و فتحعلي

فرانسه به دربار دومين پادشاه قاجار، موسيو بوهر كه به دربار ناصري درآمـد و جغرافيـاي   
رشت و مازندران را به خوبي ترسيم كرد و يا سـولتيكف نگـارگر كـه بـه شـوق ديـدار از       

                                                
  .267همان، ص .1
  .مقدمه مصحح، 10، 12همان، صص .2

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            19 / 26

https://chistorys.ir/article-1-248-fa.html


 12مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره   124

هاي دربار  اي ايران به دربار محمدشاه قاجار سر زد و در خاطراتش سياهي سرزمين افسانه
در اين شب غمگين، شبي كه هيچ ميل به خواب نداشـتم،  «: و چنين نوشترا عيان ساخت 

كـه در كـودكي تصـور كـرده      ايران به نظر من آن طور كه در حقيقت بود آمد، نه آن طوري
نمودند، فريادهاي رنج كشـوري بـود كـه بـه      هاي غم افزا كه مرا تعقيب مي اين نغمه... بودم

   1.»شده است دست بدبختي سپرده
بـا نـام   تجدد بومي و بازانديشي تاريخي وكلي طرقي نيز در فصل چهارم كتاب محمد ت

هـاي ايرانـي پرداختـه     به بررسي برخي سفرنامه» به تماشا رفته بودم خود نيز تماشا شدم«
مسـير  گزارش سفر منشي اعتصام السلطنه بـه اروپـا،    ،نامه واليت شگرفاو سفرنامه . است

نگاه او نيز بـه  . پرداخته است... و نامه حيرتابوطالب خان، از ميرزا  طالبي في بالد افرنجي
دو «: نويسد او به صراحت مي. هاي اين دوره همچون نگاه عبدالحسين مراقبي است سفرنامه

عرق شـرمي كـه از    2».اند نگاران ايران و هند نگران زن فرنگ بوده اي است كه فارسي سده
يكـي آن كـه   : نشيند از دو سـو اسـت   مروزي ميها بر پيشاني ايراني ا خواندن اين سفرنامه

آمـوزان و   نويس يادشده، اشراف و بزرگان قجري هسـتند و نـه علـم    عمده ايرانيان سفرنامه
مانـدگي ايـران آنـان را از     آن كه رشد و پيشرفت غرب و عقـب  ،دوستان ايراني و دوم علم

  .ند، تهي ساخته استا جوهره وجودي و گوهر دانشي كه امثال ابوريحان بدان مفتخر بوده

  نگاه واكنشي: دوره چهارم

همان دوگانگي دوره سوم البته با شـدت و قـوت بسـيار بيشـتر تـداوم       در اين دوره عمدتاً
در اين دوره مطالعات . شرقيان نيز به شناخت غرب احساس نياز و عالقه نشان دادند. يافت
توان به سـه   به غرب را ميهاي ناظر  ديدگاه. شناسي دچار تشتت و تنوع بسياري شد غرب

گرايش گـزينش تـداوم رويكـرد سـيدجمال      3.رد، قبول و گزينش تقسيم كرد :گروه عمده
گـرايش رد را در  . گرايش قبول، رويكرد غالب در ميان روشنفكران است. اسدآبادي است

نحله اول كه بيشتر حالـت  . توان به دو نحله عمده تقسيم كرد ورزي ايراني مي حوزه انديشه

                                                
  .مقدمه مصحح ،25همان، ص .1
  .مقدمه مصحح ،129صهمان،  .2
از حجت االسالم عبدالحسين  ري ايران معاصرجريان شناسي فكبراي آشنايي با اين رويكردها به كتاب  .3

  .خسروپناه، انتشارات موسسه حكمت نوين اسالمي مراجعه شود
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گيري از پيوند عرفـان   او با بهره. ثير آراي سيداحمد فرديد استتحت تأ لسفي دارد عمدتاًف
الدين عربي و فلسفه هايدگر و طرح بحث حكمت انسي به نقد فلسفه غـرب اهتمـام    محيي

در اين نگـاه غـرب   . ورزيد و شرق و غرب را دو صورت از مظهريت اسماء الهي تلقي كرد
شـاگردان فرديـد ـ در توضـيح آغـاز       محمد مـددپور ـ از   1.مظهر اسم مضل خداوند است

چهارصد سال پيش هنگامي كه رنسانس در غرب آغاز شـد  «: نويسد رنسانس در اروپا مي
  2».و نفس شيطاني اروپا پس از هزار سال از خواب بيدار گرديد

كي فرهنگستان علوم اسالمي در قم ي. پردازداز منظر مذهبي به نقد غرب مي ،نحله دوم
گيري از با بهره اسالم و تجددهمچنين مهدي نصيري در كتاب  3.از نمايندگان اين نگاه است

ها و فنون مربوط به معاش، توسـط انبيـاء    برخي آيات و روايات بر اين باور است كه دانش
اند و اين علوم و فنون توقيفي هستند؛ بدين معنا كه انسان بايـد  به نسل بشر تعليم داده شده

او همچنين بر ايـن بـاور   . مين حدي كه از سوي انبيا فراگرفته توقف كند و فراتر نروددر ه
بـديهي اسـت    4.توان مطلوبيت علوم و فنون را استنباط كـرد كه از قرآن و سنت نمي ،است

ويژگـي   .تخطي از اين توقيفي بودن علوم است كه بنيان تمدن غرب را استوار ساخته است
سـيطره  . هاي شرقي به غربي است نفعالي بودن و واكنشي بودن نگاههمچنان ا ،مهم اين دوره

الذكر در نهايـت در   شناسي غربي به قدري است كه هر سه رويكرد فوق و غلبه گفتمان شرق
پردازند، نيـز در واقـع    هايي كه به رد غرب مي شوند، حتي گرايش نسبت با غرب تعريف مي

كنند؛ چرا كه نپذيرفتن هـر   ايند و سپس نفي مينم ابتدا غرب را در نظر گرفته و تصديق مي
در واقع نگـاه شـرقياني كـه بـه نفـي غـرب       . شي مستلزم تصديق و پذيرش اوليه آن است

  .است پردازند نيز بيشتر انفعالي و تقليدي مي

                                                
  .2سالكان، ص: تهران زدايي در فرهنگ و هنر منورالفكري، تجدد و دين، )1372(محمد مددپور،  .1
  .62همان، ص .2

كه  يادي از استادو ي تمدن اسالمي ضرورت مهندسهاي فرهنگستان علوم قم به  براي آشنايي با ديدگاه .3
هاي استاد سيدمنيرالدين حسيني هاشمي بينانگذار اين فرهنگستان پرداخته است مراجعـه   به بررسي ديدگاه

  .شود
 .75صبح، ص كتاب: ، تهرانتجدداسالم و ، )1381(نصيري، مهدي  .4
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  شناسي وارونه شرق

ي و غـرب   مهرزاد بروجردي در كتاب  بنـدي آثـار    بـه معرفـي و طبقـه    ،روشـنفكران ايراـن
 1شناسي وارونه او اين جريان را شرق. ران ايراني در مواجهه با غرب پرداخته استروشنفك

هـايي   ها و تبيـين  شناسي يا همان توصيف غرب 3شناسي وارونه، منظور او از شرق 2.نامد مي
شناسـي   شـرق «. اند است كه روشنفكران ايراني در مواجهه خود با غرب، از غرب ارائه داده

ه روشنفكران و سرآمدان سياسي شرقي براي پردازش هويت اصـيل  وارونه گفتماني است ك
گذاري چندان دقيق نيست، زيرا آثار روشنفكران  هر چند اين نام 4.»برند كار مي و حقيقي به

باشـد؛ و آن   دارا نمـي  برجسته كرده را ،شناسي شرقايراني عنصر اصلي كه ادوارد سعيد در 
از موضـع   ،طور كلي روشنفكران جهان سـوم  بهروشنفكران ايراني و . است »قدرت«عنصر 

ر موضـوع شناسـايي خـود       فرودست با غربي كه در فرادست است، روبرو مي شوند، لـذا ـب
اي كه از سوي شرقيان  شناسي گذاري آنها به شرق نام ،به همين دليل. سيطره و قدرت ندارند

شناسي به بخشي از  رقدر ش مضافا بر اين كه به تعبير سعيد .باشد صورت گرفته مناسب نمي
                                                

1. Orientalism in reverse 

2. Mehrzad Boroujerdi, (1996), Iranian intellectuals and the West, Syracuse, N.Y., Syracuse 
University Press, p. 10. 

بعـد از   براي اشاره به جرياني كـه عمـدتاً   anti-orientalismاز واژه  هراس بنيادينبابي سعيد در كتاب  .3
وارونه ترجمه  شناسي نقدهاي سعيد رواج يافت استفاده كرده كه مترجمان فارسي كتاب اين واژه را به شرق

سعيد در وارد اد. متفاوت است شناسي وارونه در اينجا با آنچه كه بروجردي گفته كامالً شرقمراد از . اند كرده
گرايي صورت گرفته در غرب، ميان تبيين  كند كه در مطالعات اسالم استدالل مي فرهنگ و امپرياليسمكتاب 
اسـالم   ،در واقـع . گونه شباهتي وجـود نـدارد   الم هيچو گستردگي و تنوع جهان اسشناسانه از اسالم  شرق

هـا و   گردد، يكپارچه نيست و داراي شـاخه  شناسانه منسجم و همگن معرفي مي گونه كه در محافل شرق آن
 ، اثـرات خاصـي گذاشـت؛   انتقاد سعيد بر مطالعات مربـوط بـه اسـالم   . هاي متعدد و متفاوتي است گرايش
شناسي ارائه نكرده بود، گروهي كوشيدند كه اين بديل را ارائه كنند و به  رقكه سعيد بديلي را براي ش درحالي

شناسي وارونه بر اين باورند كه اسالم در عمل متنوع است و  اصحاب شرق. شناسي وارونه مشهور شد شرق
ارا آشك ،اين نگاه. گويد تقليل داد توان اسالم را به خصايص ذاتي و ثابت دروني كه از چيستي سخن مي نمي

هـاي قـومي مسـلمانان در جهـان را نيـز در       كوشد تنوع مي ،كند و به عنوان مثال گرايي مخالفت مي با ذات
ه اسـالم را در شـديدترين حـالتش    شناسانه ب گرايانه و ضد شرق نگاه ضدذات. هاي خود لحاظ كند بررسي

، گرايـي  مداري و ظهور اسـالم اروپا: هراس بنيادين، )1379( سعيد،بابي : نك. الزين ديد توان در حميد مي
  . 42، 44دانشگاه تهران، صص: غالمرضا جمشيديها، موسي عنبري، تهران

  .25فرزان، ص: ، جمشيد شيرازي، تهرانروشنفكران ايراني و غرب، )1384(مهرزاد بروجردي،  .4
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شناسـي آنقـدري كـه بـا      شرق«شرق اشاره شده كه مورد استفاده غرب قرار گرفته است و 
،».ها سروكار دارد با خود شرق سروكاري ندارد دنياي غربي

شناسيِ شـرقيان   اما در غرب 1
ه طـور  . كه بر شرق سلطه داشته استشود  به بخشي از غرب توجه مي خالصـه، غربيـانِ    ـب

شناسي كه به غـرب   غرببه ندرت شرقي شدند ولي شرقيانِ  اسي كه به شرق آمدندشن شرق
در غـرب و   »قـدرت «ايـن امـر ناشـي از وجـود عنصـر      رفتند به ندرت غربي نشـدند؛ و  

ـ  كند كه شرق بروجردي به خوبي به اين نكته اشاره مي 2.شناسي است شرق  ي هشناسيِ وارون
ساز است كه بر تقابل جدي »گردي«يان و فرآيند ناسيِ غربيان يك جرش شرقيان مانند شرق

مانـده،   ها، شرقي برساختند كه بيش از حد عقب غربي. باشد استوار مي» ديگري«و » خود«
سواد بود تا سلطه خود را توجيه كنند و شرقيان، غربي برساختند كـه بـيش از    متحجر و بي

  . گر و شيطاني بود حد متجاوز، سلطه

  نتيجه

هاي موجود در خصـوص نگـاه خـود و     بندي ضمن توجه به برخي تقسيمدر اين پژوهش، 
هاي شناخت ديگري در  از اين نظر، دوره. بندي تاريخي متفاوت ارائه شد ديگري، يك دوره

هاي خرد مبتني بر حوادث، بـه چهـار    بندي تاريخ تمدني شرق و غرب فارغ از برخي دوره
نان باستان تا مسيحي شدن امپراتـوري روم  دوره كالن تقسيم شد؛ دوره نخست، از زمان يو

هاي مـذهبي را مـالك قـرار     ، كمتر مولفه»ديگري«يونانيان در تعريف هويت . يابد ادامه مي
هاي ديني نداشتند و در مقابل بـر مفهـوم شـهروندي     آنان تعصب چنداني بر آموزه. ادندد مي

ن اصرار و ابرامي بر نقش دين در ايران آن زمان و از جمله سلسله هخامنشيا. تاكيد داشتند
مهمترين ويژگي اين دوره چه در شـرق و  . شود در تعريف هويت سياسي و جمعي ديده نمي
دوره دوم، از مسـيحي شـدن   . اسـت » ديگري«چه در غرب، نقش كمرنگ دين در تعريف 

شود كه ويل دورانت به نام عصر ايمـان از   امپراتوري روم تا پايان قرون وسطا را شامل مي
مهمترين ويژگي اين دوره را بايد در نقش برجسته دين در تعريف و شناخت . كند آن ياد مي

هاي اين  شناسي غيريت برساخته از دين، حضور و نقشي پررنگ در ديگري. ديگري دانست
سـهلتر از  » ديگـري «هاي پيشيني ارزشـي را بـراي    دوره ايفا نموده است و امكان قضاوت
                                                

  .32ص شرق شناسي، .1
  .ربيت مدرس هستمتوجه به اين معنا را مديون كالس دكتر عباس منوچهري در دانشگاه ت .2
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هاي سياسـي بـه هويـت     ، با نيازِ ناگزير نظام»ديگري«ه شناخت نياز ب. گذشته نموده است
تـر   ساز و در مقابل غيرساز ديـن برجسـته   سياسي عجين گشته و باعث شد كه نقش هويت

شود و دين نقشـي برجسـته در تعريـف هويـت      همين روند در ايران نيز مشاهده مي. گردد
ود و چـه در بعـد از اسـالم كـه     شـ  گري رسمي مي يابد، چه در قبل از اسالم كه زرتشتي مي

  . گردد ساز مي اسالم هويت
اي  شناسيِ غربيان و با ظهور رنسانس در اروپا و در پي آن انقالب صنعتي دوره با شرق

بهترين توصيف و تبيين نظري اين دوره تاريخي از سوي ادوارد سـعيد  . شود جديد آغاز مي
ايـن  . شـود  درت غرب بر شرق ميصورت گرفته است كه دانش غربي در باب شرق بنيان ق

خـورده در   ايراني شكسـت . دوره در شرق و ايران مصادف است با آشفتگي نگاه به ديگري
مانده در برابر تكنولوژي، پيشرفت و نظم غربي دچـار آشـفتگي    هاي روس و مبهوت جنگ

از شناسـيِ غربيـان    توان دو جريان را در شرق در دوره چهارم مي. گردد نگاه به ديگري مي
ها تاكيـد   شناسي دوره سوم كه همچنان بر تمايزها و تفاوت يكي ادامه شرق: هم متمايز كرد

. ها چه از حيث نژادي و چه از حيث مذهبي تاكيد دارد سازي اين تفاوت دارد و به برجسته
گيـري   گرايي ديدگاه جديد در حال شكل اما در مقابل به واسطه رشد مطالعات چند فرهنگ

گـرايش اول عمـدتا در ميـان مطالعـات     . هاسـت  كاهش تمايزها و تفـاوت  است كه در پي
شناسي اروپايي، اما در ايران و شـرق   آمريكايي مشهود است و جريان دوم در محافل شرق

اسالمي نگاه به ديگري به شكل سامان يافته در سه قالب رد، پذيرش و گـزينش نمايـانگر   
شناسيِ غربيان يـك جريـان و    مانند شرق شناسي شرقيان هاي غرب عمده گرايش. گردد مي

هـا،   غربي. باشد استوار مي» ديگري«و » خود«ساز است كه بر تقابل جدي » ديگر«فرآيند 
سواد بود تا سلطه خـود را توجيـه    مانده، متحجر و بي شرقي برساختند كه بيش از حد عقب

   .طاني بودگر و شي كنند و شرقيان، غربي برساختند كه بيش از حد متجاوز، سلطه
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  و مĤخذ منابعفهرست 
  :ها و مقاالت كتاب

 .نمايش :ترجمه رضا شيرمرز، تهران، دوجلد، هاي آريستوفان نمايشنامه، )1381(، آريستوفانـ 

 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب :ترجمه محمد پروين گنابادي، تهران ،2ج مقدمه،، )1347(، ابن خلدونـ 

 .خوارزمي: ترجمه محمدحسن لطفي، تهران  ،طوندوره آثار افال ،)1367(، افالطونـ 

 .قومس :، تهرانخليج فارس و مسايل آن، )1386(، الهي، همايونـ 

 .فرزان: تهران، ترجمه جمشيد شيرازي، روشنفكران ايراني و غرب، )1384(، بروجردي، مهرزادـ 

 .قطره: تهران جمه بهمن سركاراتي،تر، هاي معتبر يوناني بر پايه متن دين ايراني ، )1377(، اميل بنونيست، ـ 

 .سمت :، تهرانها تا پايان هخامنشيان تاريخ ايران باستان از ورود آريايي، )1381(، بياني، شيرينـ 

 .انجمن فلسفه ايران :تهران ،بيني ايراني بر افالطون تاثير فرهنگ و جهان، )1356(، پانوسي، استفانـ 

 صصـ  ،1355 ،1ش ، مجله جامعه نوين،»فلسفه مشاركتاني در بيني اير اساس جهان«، ــــــــــــ ـ 
 .28ـ 55

 بنيـاد  :، تهـران ترجمه سعيد وصـالي شدن،  شناسي، پسامدرنيسم و جهاني ، شرق)1386( .ترنر، برايان اس ـ
 .البالغه نهج

 .ايران نشر تاريخ: تهران، بومي و بازانديشي تاريخ تجدد، )1382(، محمد توكلي طرقي،ـ 

ترجمه جواد مقدمه هانري ماسه و رنه گروسه،   ،تاريخ تمدن ايران  ،)1381(شناسان اروپا  ايران جمعي ازـ 
 .گوتنبرگ :محيي، تهران

 :ترجمه سعيد زيباكالم، تهران شناسي فلسفي، چيستي علم، درآمدي بر مكاتب علم، )1379(، چالمرز، آلنـ 
 .سمت

 .بقعه :، تهرانفرهنگي در جوامع چندبنياد نظري ، )1380(، حسيني بهشتي، سيدعليرضاـ 

نوين  موسسه فرهنگي حكمت: قمجريان شناسي فكري ايران معاصر،  ،)1390(، خسروپناه، عبدالحسينـ 
 .اسالمي

شـرح و  ، بـا  الدين اسدآبادي معروف به افغاني زندگاني و سفرهاي سيدجمال، )1383( ،حلبي، علي اصغرـ 
  .زوار :نقد رساله نيچريه، تهران

، مه غالمحسين مراقبيتصحيح و مقد؛ جام جم هندوستان، )1379(، خان زي وقارالملك، ميرزا سيدعليحجا
 .ملك، كپي نسخه خطي: تهران

دفتـر   :، قمضرورت مهندسي تمدن اسالمي بر پايه فلسفه شدن، )1380(، دفتر فرهنگستان علوم اسالميـ 
 .فرهنگستان علوم اسالمي

، كردي از استاد سيدمنيرالدين حسيني هاشمي يادي از استاد، ياد، )1380(، دفتر فرهنگستان علوم اسالميـ 
 .دفتر فرهنگستان علوم اسالمي :قم

 .علمي و فرهنگي :طالب صارمي و همكاران، تهرانابوترجمه ، 4ج تاريخ تمدن،، )1373(، دورانت، ويلـ 

 .وستان كتابب :قم شناسي غربيان، شناسي و اسالم شرق، )1387(، زماني، محمدحسنـ 

 .نشر فرهنگ اسالمي دفتر: تهران، عبدالرحيم گواهي، ترجمه شناسي شرق، )1383(، سعيد، ادواردـ 
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المللـي گفتگـوي    مركـز بـين  : ترجمه اكبر افسري، تهـران ، فرهنگ و امپرياليسم، )1382(، ــــــــــ ـ 
 .ها تمدن

ا جمشيديها، موسي غالمرضترجمه ، گرايي الماروپامداري و ظهور اس: هراس بنيادين، )1379(، سعيد، بابيـ 
 .دانشگاه تهران :عنبري، تهران

 .فرزان: ، ترجمه خسرو باقري، تهران، شكست انديشه)1375(، آلنفينكل كروت، ـ 

ترجمه دانيال شاه ، »جويي بنيادگرا و سياست هويت؛ يك مساله كامالً مدرن ستيزه« ،فوكوياما، فرانسيسـ 
 ).1385مرداد  15و  14شنبه و يك شنبه، ( 827و  826، شماره قروزنامه شرزمانيان، 

 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب :تهران اسالم،ايران از آغاز تا ، )1336(، شمن، رومنيرگـ 
 .ناشر مترجم :ترجمه محسن علي سبحاني، تهران ظهور تركيه نوين،، )1372(، لوييس، برناردـ 
 .فرهنگ ايران انجمن ،اي افالطون و شاهي آرماني در ايران باستانشهر زيب، )1352(، اهللا مجتبايي، فتحـ 

  .سالكان: تهران ،زدايي در فرهنگ و هنر منورالفكري تجدد و دين، )1372(، مددپور، محمدـ 
 .صبح كتاب :تهران ،اسالم و تجدد، )1381(، نصيري، مهديـ 

 .اساطير: نتهرا ،فر ترجمه مرتضي ثاقبي، تاريخ هردودت، )1389(، هرودوتـ 

: مشهد كاوشي در سير مطالعات اسالمي در غرب، شناسي، تاريخچه شرق، )1386(، همتي گليان، عبداهللاـ 
 .جهاد دانشگاهي مشهد
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