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جستارگشایی
اندیشه «اسالمهراسی» و اطدامات عملی ناشی از آن ،بر پایههاي نظري و چارچوبهاي مفهومی
و ایدوولوییکی بسیار پیچیدهاي مبتنمی اسمت

(2004

 )Marranci,کمه برخمی از مهممتمرین آنهما
3

4

عبارتند از :شرقشناسی 1،برخورد تمدنها 2،نژادپرستی فرهنگی ،و چندفرهن گرایی .از ایمنرو،
براي شناخت بهتر و بررسی دطیقتر اسالمهراسی (بهویژه بعد رسانهاي آن) بهعنوان ی
اجتماعی ناگییریم به متون کالسی

پدیمده

و آثار معاصر مرتبط با ریشههما و خاسمتگاههماي نظمري و

زمینههاي اجتماعی -تاریخی آن مراجعه کنیم ).(Faimau, 2015b
طی سه دهه گذشته ،تحقیقات و پژوهشهاي مربمو بمه «بازنممایی اسمالم و مسملمانان در
رسانههاي غربی» یا به تعبیري «اسالمهراسی رسانهاي» رشد چشممگیري داشمتهانمد .از لحماظ
نظري ،این عرصه پژوهشی ،توسعه و گسترش خود را بیشتر واممدار چمارچوبهماي مفهمومی و
بنیادهاي نظري شناختهشدهاي مانند شرقشناسی ،برخورد تمدنها و نژادپرستی فرهنگی است.
وجه مشترک این چارچوبهما ،مشخصماً اراومه «تحلیلمی انتقمادي» از چرایمی بازنممایی منفمی
مسلمانان در رسانههاي غربی است.
برخی پژوهشگران همچون گابریق فایماوو ،استاد جامعهشناسیِ دانشگاه بوتسوانا در جنوب
افریقا ،پیامد ارجاع به این چارچوبها را منفی ارزیابی ممیکننمد؛ چراکمه «بمهکمارگیري چنمین
چارچوبهایی ،به دلیق مسلم فرض کردن برخورد ،منازعه و تقابق اسالم و غرب ،موجم سمل
امکان تعامق و برطراري گفتگوي میان این دو تمدن بیرگ میشود» ).(Faimau, 2015a
الگوي تقابلی ،نحوه مواجهه غرب و اسالم را از منظر تنازع و تخاصم متقابق و با استفاده از
«زبان دوگانه» مورد بررسی طرار میدهد .این الگموي تحلیلمی ،بازنممایی اسمالم در رسمانههماي
غربی را در طال مقولههاي دوگانهاي نظیر غمرب/دیگمران ،متممدن/بربمر ،عقالنمی/غیرعقالنمی و
واکاوي میکند .در این تقابق ،سویه غربی بهعنوان عنصمري طدرتمنمد ،برتمر ،عقالنمی ،خموب و
مدرن و سویه اسالمی یا منسوب بمه اسمالم بمهمنیلمه عنصمري ضمعیو ،فرومایمه ،غیرعقالنمی،
شیطانی ،بربر و غیرمتمدن توصیو شده است ).(Faimau, 2015b
بنابراین ،با مبنا طرار دادن این الگو ،فرض وجود تقابق اجتنمابناپمذیر نقطمه آغماز بررسمی
گفتمانهاي رسانهاي مختلو غرب در رابطه با اسالم خواهد بود .تنها نتیجمهاي کمه ایمن الگموي
1. Orientalism
2. Clash of Civilisations
3. Cultural Racism
4. Multiculturalism
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تحلیق به دست میدهد ،توجیه و تشدید این اختالف ،نیاع و تقابق مفروض و ریشهدار است .بمر
این اساس ،بسیار بعید است که از رهگذر این سنخ تحلیقهما ،رابطمهاي مثبمت و سمازنده میمان
«اسالم و غرب» تصور شود.
الییابت پول استاد دانشگاه کیق و از پژوهشگران مطمر عرصمه پژوهشمی «اسمالمهراسمی
رسانهاي» که کتابهما و مقماتت متعمددي در ایمن زمینمه نگاشمته اسمت ،در ممورد پیاممدهاي
بهکارگیري الگوي تقابق در پژوهشهاي معطوف به «نحوه بازنمایی رسانهاي اسمالم» ،ایمنگونمه
هشدار میدهد:
 )1با تخصیص ارجاعاتی منفی همچون خشمونت و تهدیمد بمه اسمالم و متقمابالً ارجاعمات
مثبت به غرب ،ترس از اسالم پیرییي و نهادینه میشود؛
 )2رویکرد تقابق دوسویه بر نحوه بازنمایی رسانهاي مسلمانان اثر منفی میگذارد .رسانههما
در این الگو به دو شیوه بازنمایی مشابه و مرتبط متوسق میشوند:
الو) سلطهجویی (برتريطلبی ،هژمونییه) :در ایمن شمیوه ،مسملمانان بمهعنموان
بیگانگان و اجنبیهاي معتقد به ارزشهاي «غیرغربمی» بازنممایی ممیشموند کمه
براي یافتن مسیر ،محتاج ارشاد و راهنمایی هستند .بدیهی اسمت کمه ایمن نحمو
بازنمایی منجر به تقویت و توجیه سلطه غرب بر مسلمانان میشود.
ب) یکپارچهسازي (همگنسازي ،هموینیره) :در این شیوه ،مسملمانان بمهعنموان
اجتماعی واحد و یکپارچه تصویر میگردند ) (Pool, 2002: 99که نتیجه طهري آن،
تعمیم بیضابطه و دلبخواهی برخی ویژگیهاي منفمی گمروه کموچکی از جامعمه
اسالمی بهکق مسلمانان در سراسر جهان است .براي مثال ،اگرچند مسملمان بمه
هر دلیق و با هر انگییه ،عامق ی

حمله انتحاري باشند ،همه مسلمانان تروریست

خوانده میشوند!
با وجود هممه اشمکاتت و نقمدهایی کمه بمه الگموي تقمابلی وارد کمردهانمد ،بخمش اعظمم
پژوهشهاي حوزه اسالمهراسی بر اساس این الگو ،مبانی و بنیادهاي نظري مرتبط بما آن شمکق
گرفتممه اسممت .از ایممنرو ،بررسممی و تحلیممق مبممانی یادشممده ،ب مهویممژه مهمممتممرین آنهمما یعنممی
«شرقشناسی» ضروري به نظر میرسد.
در این نوشتار ،گفتمان شرقشناسی (بمهویمژه خموانش انتقمادي ادوارد سمعید) بمه دلیمق
اهمیت آن ،با تفصیق بیشتري بررسی خواهد شد .بهطورکلی ،تحقیقات معطوف به اسالمهراسمی
رسانهاي تصریحاً و تلویحاً بمه ایمن چمارچوب مفهمومی اسمتناد جسمتهانمد و تقریبماً پژوهشمی را
نمیتوان یافت که از ت ثیرگذاري آن به دور مانده باشد .لذا درک عمیق زمینهها ،علمق ،دتیمق و
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بهانههاي اسالمهراسی بهویژه اشکال رسانهاي آن ،مسمتلیم مطالعمه و واکماوي عمیمق گفتممان
شرقشناسی است.

 .1معرفی گفتمان شرقشناسی
 .1-1مفهومشناسی و تعاریف شرقشناسی
وایه شرقشناسی نخستینبار ،حدود سال  1779ممیالدي در زبمان انگلیسمی و سمال  1799در
فرانسه به کار رفت .فرهنگستان فرانسه نیی در سال  1838میالدي به این وایه رسممیت بخشمید
(جعفرينژاد و طاودي .)1392 ،رودي پارت ،اسالمپژوه و شرقشناس معاصر آلمانی بمر ایمن بماور
است که آغاز تحقیقات عربی -اسالمی در اروپا به طرن دوازدهم میالدي برمیگردد .برخی دیگمر
سابقه شرقشناسی را به سده ششم طبق از میالد و به نخستین تماسها و برخوردهاي ایرانیان و
یونانیها مربو میدانند .از دید هابسون ،اندیشممند سرشمناس انگلیسمی ،سماختار دوططبمی و
گوهرگراي شرقشناسی امري است که طی طرون هجدهم و نوزدهم در ذهن خیالپرداز اروپایی
پدیدار شود (مجیدي و صادطی.)29 :1393 ،
در هر حال ،شرقشناسی حوزه وسیعی است که تقریباً همه فعالیتهاي شناختی معطموف
به شرق را دربر میگیرد .به بیان روشنتر ،شرقشناسی مجموعهاي از دانشهاست که از رهگمذر
تجربه طوتنی و متراکم غربیها در تماس با تمدن ،فرهن  ،دین و ارزشهاي شمرطی بمه وجمود
آمده است (مجیدي و صادطی.)86-87 :1393 ،
شرقشناسی از جنبههاي مختلو طابقبحث است .نخست ،گفتمانی که در غمرب پیراممون
شرق و شرطیان وجود داشته و ادوارد سعید درصدد نقد آن برآمده است؛ رویکردي انتقادي که به
«ضد شرقشناسی» شهرت دارد .پس از سعید ،عدهاي از پژوهشگران بمه دنبمال اراومه جمایگیینی
براي شرقشناسی اولیه و معرفی گفتمانی با عنوان «شرقشناسی وارونمه» برآمدنمد تما شمناخت
اصیق و دطیقی از شرق اراومه دهنمد .همچنمین متفکمران دیگمري شمرقشناسمی را بمر اسماس
معیارهایی همچون زمان ،محتوا و نظایر آن تقسیمبندي کردهاند :مانند شرقشناسمی توحیمدي/

تادريگري برایان ترنر( )1یا طوي /ضعیو بمابی سملمان سمعید(( )2زاومري .)1384 ،در اینجما مما
عموماً با مفهوم ضد شرقشناسی سعید ،بهمثابه عنصر مبنایی بحث مواجهیم که در سراسر ممتن
با همان نام «شرقشناسی» از آن یاد میشود .سعید سه تعریو از گفتمان شرقشناسی به دست
میدهد:
 )1تعریف ساده و آکادمیک :طبق این تعریو ،شرقشناس کسی اسمت کمه دربماره شمرق
تحقیق میکند ،درس میدهد و مطل مینویسد .شرقشناس گاه با عنماوین رشمتهاي
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مانند انسانشناس ،جامعهشناس ،مورخ ،زبانشناس و غیره معرفی میشود (مجیدي و
صادطی.)30 :1393 ،
 )2تعریف عام :بر اساس این تعریو ،شرقشناسی «نموعی سمب

فکمري بمر مبنماي تممایی

هستیشناسی و معرفتشناسی بین شرق و غرب است .بسیاري از نویسمندگان کمه در
میان آنها شعرا ،داستاننویسان ،فالسفه ،نظریهپردازان سیاسی ،اطتصاددانان و مقاممات
اداري سلطنتی هستند ،این اختالف بنیادین شرق و غرب را پذیرفته ،آن را نقطه آغماز
نظریهها ،حماسهها ،داستانها ،توصیفات اجتماعی و روایمتهماي سیاسمی خمویش در
مورد شرق ،مردم آنجا ،آدابورسوم آنان و ذهنیات ایشان طرار دادهاند .با ایمن تعریمو،
شرقشناسی از آشمیلوس تما ویکتمور هوگمو ،دانتمه و حتمی کمارل ممارکس را شمامق
میشود» (سعید.)15-16 :1382 ،
 )3تعریف خاص :به اعتقاد سعید ،از اواخر سده  18میالدي نموعی دیگمر از شمرقشناسمی
مرسوم شده است که به دیدگاههاي گوناگون درباره شرق رسمیت میبخشد .از نظر او،
شرقشناسی به این معنی ،سبکی غربی براي آمریت داشتن و تسملط یمافتن بمر شمرق
است که پس از عق نشینی اسمتعمار طمدیم ،بمهگونمهاي توجیمهگمر و تسمهیقکننمده
استعمار اطتصادي ،سیاسی و فرهنگی جدید بوده است (جعفرينمژاد و طاومدي:1392 ،
 .)119در ی

کالم« ،شرقشناسی عبارت است از نوعی سب

غربی در رابطه بما ایجماد

سلطه ،تجدید ساختار و داشتن آمریت و اطتدار بر شرق» (سعید.)16 :1382 ،
 .2-1شرقشناسی ادوارد سعید ()1935-2003
ادوارد سعید ،متفکر و منتقد مسیحی فلسطینی ،در سال  1935میالدي در بیتالمقدس ،زمانی
که هنوز این منطقه تحتالحمایه بریتانیا بود ،در خانوادهاي ثروتمند به دنیا آمد و نماگییر در اثمر
«نکبت» -اصطال فلسطینیان در ممورد جنم

 1947-9کمه باعمث اسمتقرار دولمت اسمراویق و

آوارگی و بیخانمانی مردم فلسطین شمد -سمرزمین ممادري را بمدرود گفمت .او کمه از ابتمدا در
مدارس بریتانیایی طاهره درس خوانده بود ،در هفدهسالگی به آمریکا رفمت و تحصمیالت خمود را
در پرینستون و هاروارد در رشته ادبیات تطبیقی بمه پایمان رسماند .سمعید در سمال  1963وارد
دانشگاه کلمبیا شد و تا پایان عمر در همین دانشگاه به تدریس و پژوهش مشغول بود و به یکی
از روشنفکران مشهور در سطح جهان بدل شد .از آثار مهمم وي ممیتموان بمه «شمرقشناسمی»،
«فرهن

و امپریالیسم»« ،مسئله فلسطین»« ،پوشش خبمري اسمالم» و «جهمان ،ممتن،

منتقمد»

اشاره کرد که از میان آنها ،حجم وسیع واکنشهاي محافق علمی مربو به کتاب شمرقشناسمی
بوده است (صالحی امیري 237-238 :1392 ،و ویلیامی.)1386 ،
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بررسی و موشکافی دطیق طرار داده است .حاصق تالش وي کتاب معروفی بهنام «شرقشناسمی»
است که نخستینبار در سال  1978منتشر شد و تاکنون به  25زبان دنیما ترجممه شمده اسمت.
سعید با بهرهگیري از اندیشههاي متفکرانی همچون میشمق فوکمو و آنتونیمو گرامشمی ،سمیطره
مطلق دانش غرب بر شرق را به چالش کشید (توسلی رکنآبادي )1388 ،و تحلیلی عالمانه ،نه از
خود شرق ،بلکه از این مسئله بهدست داد که چگونه جامعه علمی غرب (بهویژه فرانسه و بریتانیا
و پس از آنها امریکا) شرق را در مقام «دیگري» ابداع کردهاند (طیلسلفی و میرخوشخو.)1389 ،
ازلحاظ تاریخی ،طدرت غرب و نظامهاي استدتلی آن همچون شمرقشناسمی ،هممواره بمه
دنبال این امر بودهاند که غرب زبان «دیگر»هاي خود باشد .به عبارتی ،این غرب است که باید به
آفریقاییها یا آسیاییها بگوید ،افریقا یا آسیا چیست .فرض متکبرانه غرب -به بیان ممارکس کمه
سعید مشتاق به نقق آن است -این بود که آنها نمیتوانند نماینده خود باشند ،بلکه باید ایشان را
نمایندگی کرد .بنابراین دغدغه اصلی سعید ،شناخت بازنماییهاي غربی از شرق (از نظریمههماي
علمی تا مفاهیم عقق سلیم و از نقاشیهاي گوناگون تا روایتهاي ادبی) و اشمکال دانشمی اسمت
که آنهما تولیمد کمردهانمد (ویلیمامی .)1386 ،وي بما تمرکمی بمر برناممههماي علممی ،فرهنگمی و
امپریالیستی غرب ،چگونگی تهی ساختن شرق از صفات انسمانی را -در طالم  -بازنممایی شمرطی
عق مانده ،نامتعارف ،بربر و وحشی در مقابق غربی متمدن ،پیشرفته ،آگاه و روشنبمین -نمایمان
میکند .او معتقد است که دستکم از زمان استعمار اروپایی در طرن هفدهم ،شرق هممواره بمه-
عنوان «دیگري» و «غیر» تصویر شده و این امر از طریق بیاعتبارکردن ادیان غیرمسیحی ،بهویژه
اسالم و یهودیت و اصرار بر بازنمایی انسان شرطی بهمثابمه موجمودي غیرعقالنمی ،عقم مانمده و
محتاج نجات و رهایی محقق شده است ).(Love, 2009
ت کید ویژه او بر شیوهاي است که بهواسطه آن تصورات و دانمش غربمی در ممورد شمرق بما
اعمال نظامی ،اطتصادي و سیاسی غرب در مقابق شمرق در دو سمده گذشمته بما یکمدیگر پیونمد
مییابند (ویلیامی .)1386 ،بر این اساس ،سعید بمه مطالعمه نحموه بازنممایی مسملمانان از سموي
غربیها در چارچوب «گفتمان شرقشناسی» میپردازد .وي اواخر طرن  18میالدي را نقطه آغاز
این فرایند میداند .از اوایق طرن نوزدهم تا پایان جن دوم جهانی ،فرانسه و انگلیس بمر شمرق و
تولید گفتمان شرقشناسی سلطه کامق داشتند .پس از جن

نیی ،امریکا بر شرق مسملط شمد و

به آن با همان چشمی نگریست که روزگاري ایمن دو کشمور اسمتعماري ممینگریسمتند .موضمع
امریکا در طبال مشرق زمین ،با آگاهی کامق در راسمتاي پمرکمردن خمن ناشمی از جمایگیینی دو
طدرت بیرگ پیشین اروپا یعنی انگلستان و فرانسه اتخاذ شد (جعفرينژاد و طاودي.)1392 ،
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فرانسه ،بریتانیا و کمی بعدتر ایاتتمتحده و همچنین به نقش حیاتی دانمش در ایجماد و تمداوم
سلطه و آمریت غرب بر شمرق ممیپمردازد .در یم کمالم ،درونمایمه اصملی و زیربنمایی کتماب
شرقشناسی ،تبیین «خویشاوندي دانش با طدرت» است (سعید.)3 :1377 ،
 .1-2-1شرقشناسی در راستای تثبیت هویت غربی

مبناي کلی تفکر شرقشناسانه ،نوعی جغرافیاي تخیلی و به نحو هولناکی طط بندي شمده اسمت
که جهان را به دو بخش نامسماوي تقسمیم ممیکنمد؛ بخمش بمیرگتمر و «متفماوت» آن بمهنمام
مشرقزمین خوانده میشود و آن دیگري ،عنوان غرب ،مغربزمین یا جهان «ما» را بر روي خود
دارد (سعیدي .)45-44 :1377 ،درواطع ،شرقشناسی بهوجود آمده است تا با نشان دادن تقابمق
شرق و غرب ،هویت غرب را اثبات کند (مجیدي و صادطی .)88 :1393 ،استوارت هال در همین
زمینه ادعا میکند که تثبیت هویت مدرن علمی ،سکوتر و سرمایهداري غربی از حیث منطقمی،
درگرو مقایسه و تعیین تماییات آن با دیگر فرهن هاي غیرغربی است .از اینرو ،شمرقشناسمی
ناگییر از بهکارگیري زبانی دوگانه است ،نهفقط براي فهم شرق و دیگري در طال چارچوبهماي
خا

غربی ،بلکه اساساً به این دلیق که غرب بهواسطه تعیین تفاوتها و تماییاتش با دیگران ،به

تعریفی از خود برسد ).(Hall, 2006
 .2-2-1فشار شرقشناسی و تحمیل خود به نویسندگان و متفکران

شرقشناسی بهمنیله ی

نظم فکري که دانش انتظامیافتمه غمرب در ممورد شمرق را بمه نممایش

میگذارد ،بدل به نیرویی شده است که همزمان بر سه حوزه اعممال فشمار ممیکنمد؛ فشمار بمر
مصرفکنندگان غربی آثار و مباحث شرقشناسمی ،فشمار بمر خمود شمرق و درنهایمت فشمار بمر
شرقشناسان (سعید .)126 :1382 ،براي مثمال ،پژوهشمگري کمه در آکسمفورد یما بوسمتون بمه
پژوهش مشغول است عمدتاً ،هرچند نه انحصاراً ،مطابق انتظارات ،مموازین و طمراردادهمایی کمار
میکند که نه از ناحیه مسلمانانِ مورد مطالعه ،بلکه از سوي بیرگان و حکماي غربیِ پیش از وي
وضع و تدوین شدهاند (سعید.)66 :1377 ،
در سدههاي اخیر ،سلطه و فشار گفتمان شرقشناسی به اندازه اي بوده که حتی طمويتمرین
شخصیتهاي فردگراي این حوزه مانند برتون را نیی تا حد ی

نویسنده اسمتعماري تقلیمق داده

است (سعید .)357 :1382 ،مبالغه نیست اگر ادعا شود که تحت ت ثیر شمرقشناسمی ،همر فمرد
اروپایی ،در هر آنچه راجع به شرق ،مردم آن دیار و آدابورسموم آنمان ممینوشمت ،نژادپرسمتانه،
امپریالیستی و تقریباً بهطورکلی نژادمحور عمق میکرد (سعید .)366 :1382 ،مرور نمونمههمایی
از اظهارات برخی اندیشمندان و متفکران نامی غرب در این زمینه ،خالی از فایده نیست:
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براي مثال ،هگق فیلسوف آلمانی که به گمرایش غمربمحمور ،صمبغهاي فلسمفی بخشمید،
«جامعه غیرغربی را ایستا ،غیرعقالنی ،مستغرق در گرداب طبیعت ،در حاشیه ،غیمرآزاد و بعضماً
حتی عاري از درک آزادي بهشمار ممیآورد» و آنمدره زیگفریمد اندیشممند فرانسموي« ،تممامی
پیشرفت کنونی بشر را مرهون هوش و استعداد نخبگان مغربزمین میدانست و مشرقزممین را
جهانی مقلد ،عق مانده ،تهی از نوآوري ،تنبق ،بیدطت و حتمی فاطمد سمهمی نماچیی در چرخمه
رشد و توسعه طلمداد میکرد».

همچنین دیوید هیوم فیلسوف اسمکاتلندي ،در اثمر مطمر خمود بما عنموان «جسمتارهاي
اخالطی ،سیاسی و ادبی» 5اظهارنظر نژادگرایانه شرمآوري ابراز کرده اسمت .بمه بیمان او« ،هرگمی
ملت متمدنی از سایر ابناء بشر بهجی سفیدپوستان وجود نداشته است ،نه ی

اثمر متعمالی بمین

آنها وجود دارد و نه تولیدات مبتکرانمهاي؛ نمه هنمري و نمه علممی» .ارنسمت رنمان ،فیلسموف و
تاریخنگار فرانسوي نیی «ضمن اعتقاد به برتري و اصالت غرب ،شمرق را فاطمد تماریخ و افسمانهاي
بیاهمیت ،یخزده ،بیگانه با عقق و داراي مردمی با اذهان بسته ،بیجنبش ،بیحرکت و برخوردار
از زبانی متحجر ،مرده و محبوس توصیو میکند» (مجیدي و صادطی.)213-217 :1393 ،
جورج اورول نویسنده بریتانیایی ،این تلقی نژادپرستانه را بمه اوج وطاحمت ممیرسماند .وي
پس از سفر به مراکش در سال  1939میالدي مینویسد« :ممردم
رن

[سماکن در منماطق مسمتعمره]

پوستشان طهوهاي است و در ضمن تعدادشان بسیار است! آیا واطعماً گوشمت و پوسمت آنهما

مثق شما است؟ اصمالً آیما ایشمان نمامی همم دارنمد؟ یما اینکمه صمرفاً مموادي طهموهاي رنم

و

غیرطابقتمایی هستند که همچون زنبورها یا حشرات دور انسان جمع میشوند؟» (سعید:1382 ،
.)448-449
افسانه برتري نژادي غرب حتی در افکار و آثار فیلسموفان عصمر روشمنگري نیمی بمه عیمان
انعکاس دارد .براي نمونه ،فرانسموا ولتمر ( )1778-1694نویسمنده و فیلسموف فرانسموي عصمر
روشنگري ،سیاهان را چنان توصیو میکند که گویی آنان در زمره موجودات انسمانی بمه شممار
نمیآیند و تنها حیواناتی انساننما هستند .وي بر این بماور بمود کمه سمر سمیاهپوسمتان را پشمم
پوشانده ،نه مو که در دیگر نژادهاي بشري دیده میشود .به اعتقاد او ...« :انسمان سمفید فعمال در
طیاس با سیاهان سرپشمی یا آسیاییهاي تنبق و بیتحرک ،نمیتوانند اوتد ی

انسمان باشمند».

ولتر در توضیح طبیعت ساکنان افریقا مینویسد« :این امر که در آبوهمواي گمرم ،میممونهماي
انساننما دخترها را به خود جل و جذب کرده باشند ،غیرمحتمق نیست» .ایمن تلقمی شمرمآور
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نشاندهنده عمق انحطا فکري است که نهتنها ولتر ،بلکه بخش طابقتوجهی از روشنفکران به-
اصطال مترطی

اروپایی و غربی بدان دچمار بموده و هسمتند (مجیمدي و صمادطی-217 :1393 ،

.)216
 .3-2-1شرقشناسی در خدمت قدرت و سیاست

شرقشناسی بهعنوان ساختی از گفتمان ایمدوولویی

اروپمایی ،ایمن امکمان را در اختیمار غمرب

گذاشت تا شرق را تحمت سملطه و اسمتعمار درآورده ،آن را از نمو بنما کنمد (خسمروي.)1384 ،
بنابراین پیوند عمیقی میان طدرت غرب و انگارههاي شرقشناسانه آن وجمود دارد؛ چمراکمه ایمن
تصورات و تلقیها ،بهمنیله بهانههایی در راستاي گسترش سلطه استعماري غرب مورد بهرهبرداري
و اسممتناد طممرار گرفتممهانممد

)2015a

 .(Faimau,طبممق شممواهد تمماریخی ،در جوامممع اروپممایی ،یم

شرقشناس همواره در ارتبا مستقیم با ادارهاي استعماري بوده است (سعید .)16 :1377 ،براي
نمونه ،بهرهبرداري سیاسی ناپلئون از مستشرطان و انگارههماي شمرقشناسمانه در طمرن نموزدهم
میالدي بسیار جال توجه است« :ناپلئون بناپارت پیش از لشکرکشی عظیم خود بمه مصمر ،ابتمدا
هیئت بیرگی از شرقشناسان و دانشمندان حوزههاي مختلو را به آنجا گسیق داشت تما زمینمه
را براي حضور مؤثرتر فرانسویان در این کشور فراهم سازند» (سعید .)77 :1377 ،پس از اشغال
مصر نیی در همهجا وانمود میکرد که براي اسالم میجنگد و هرچمه ممیگفمت بمه زبمان عربمیِ
طرآنی ترجمه میشد .همچنین فرماندهان ارتش فرانسه مدام به سربازان خود گوشید میکردنمد
که مراط

حساسیت اسالمی مردم باشند! وطتی ناپلئون دریافت که نیروي نظامی او براي کنترل

همه مصریان کافی نیست ،تالش کرد از امامان ،طاضیان ،مفتیان و علمماي محلمی بمراي تفسمیر
طرآن در راستاي منافع ارتش کبیر فرانسه استفاده کند .به همین منظور ،شصمت نفمر از علمماي
مشهور اتزهر به مقر ناپلئون دعوت شدند و همهگونه احترامات نظامی ،براي ایشان به عمق آمد.
آنها سپس به افاضات تحسینآمیی ناپلئون از اسالم و حضرت محمد( ) و تکمریم و تعظمیم وي
نسبت به طرآن گوش سپردند؛ او در این سخنرانی چنین مینمایاند که بما مطالم طرآنمی کمامالً
آشناست .تاکتی هایی از این طبیق ت ثیر خود را گذاشت و بهزودي چنان بمهنظمر ممیآممد کمه
مردم طاهره حس عدم اعتماد خود را در طبال نیروهاي اشغالگر از دست دادهانمد (سمعید:1382 ،
.)152-153
هیچی

از این فتوحات و تداوم آنها بدون دخالت مستمر امور هنري و علمی ممکمن نبمود

(سعید .)158 :1382 ،این شگرد عیناً بهوسمیله انگلسمتان ،رطیم

اصملی فرانسمه در چپماول و

استعمار مصر و سایر سرزمینهاي اسالمی تکرار شده است؛ «بدون سرمایهگذاري طوتنیممدت
در مطالعات شرقشناسی که با تالش افرادي مانند ادوارد ویلیام لین ( )3و ویلیام جمونی( )4بمه بمار
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نشسته بود ،هرگی بریتانیا نمیتوانست به استثمار شرق به صورتی چنان طوتنی و نهادینمهشمده
بپردازد» (سعید.)78 :1377 ،
این روند در اواسط طرن بیستم و پس از جن

جهانی دوم کمه امریکما جمایگیین دو غمول

استعماري گذشته شد ،شدت و طوت بیشمتري یافمت .همماکنمون رشمتههماي مختلمو در مطالعمه
تخصصی مناطق گوناگون جهان یا هممان «مطالعمات منطقمهاي» -نمامی کمه اممروزه جمایگیین
شرقشناسی شده است -بهوضو در خدمت حکومت ،تجارت یما همر دو بما همم طمرار ممیگیمرد.
میراثی که طرن بیستم از شرقشناسی طرن نوزدهم بمه ارث بمرده ،هممین اسمت (سمعید:1382 ،
 357و .)507
از سوي دیگر ،رابطه میان شرقشناسی و استیالي غربی (یا رابطه دانش و طدرت) بمهممرور
زمان دستخوش تغییر شده است .در مراحق آغازین استعمار ،دانشی که از طریق شمرقشناسمی
تولید میشد ،براي حکومتها ،ینرالها و دیگر م موران و مقامات استعماري مفید بمود ،امما ایمن
دانش بهویژه براي منافع آنان تولید نمیشد .بعدها ،بهویژه در سده بیستم ،وضعیت جدیمدي بمه
وجود آمد؛ امري که سعید از آن بهعنوان «تغییر جهت عمده شرقشناسی ،از ی

رویکرد علمی

به رویکردي ابیاري» یاد میکند .نتیجمه ایمن تغییمر ،پیمدایش مطالعمات منطقمهاي ،خاصمه در
ایاتتمتحده ،براي تربیت کارشناسانی بود که دانمش خمود را بمراي تغذیمه و ایجماد تصممیمات
سیاستسازان حکومتی به کار گیرند .از اینحیث« ،رابطه میان اشکال دانش و تم ثیرات سیاسمی
آنها» هیچگاه چنین شفاف نبوده است (ویلیامی.)1386 ،
 .3-1نقد ادوارد سعید
در نگاه کلی ،تردیدي نیست که منظومه مفهومی و تحلیلی سعید ،امکانمات طابمقتموجهی بمراي
بررسیهاي پسااستعماري و همچنین درک «اسالمهراسی معاصر» فراهم آورده است .با وجمود
این ،بر دیدگاههاي او انتقاداتی جدي وارد کردهاند؛ ازجمله اینکه ،مطالعات سعید صرفاً معطموف
به حیطه ادبیات و نقد ادبی است و تعمیم آن به دیگمر حموزههما ،مسمتلیم در اختیمار داشمتن و
گردآوري دادههاي تجربی بیشتري است .گذشته از این ،ادوارد سعید باوجود پمرداختن بمه آثمار
کالسی  ،نقد خود را تا زمان حال پیش نمیبرد و تاریخ معاصرِ شرقشناسی در اثر وي کمرن
است (گیویان و سرويزرگر.)1388 ،
همچنین بر سعید خرده گرفتهاند که با شواهد و مدارک ،برخوردي گیینشی داشته و فقط
به آن بخش که در راستاي ت یید و اثبات فرضیه وي بوده ،استناد جسته است .نکته دیگر آنکمه،
او گنجینه عظیم مطالعات شرقشناسی را بدون توجه به گستردگی و تنوع کمنظیر آن ،یکپارچمه
و یکدست فرض کرده است .به عبارتی ،سعید خود دچار همان اشمکال اساسمی شمده اسمت کمه
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همواره به شرقشناسان نسبت میداد و سرانجام اینکه او نقش شرطیان در گسترش این دانش و
نیی ت ثیر تجربههاي استعماري غربیان بر آثار آنان را نادیده گرفته است ).(Malcolm et al, 2010

در ی حیطه نظري خا تر ،سعید به دلیق ایجماد همنموایی و هممآوایمی میمان فوکموي
پساساختارگرا و گرامشی مارکسیست در کتابش مورد انتقماد طمرار گرفتمه اسمت .درعمینحمال،
نمیتوان انکار کرد که تاکنون صدها مقاله ،کتاب و اثر پژوهشی از سوي شرقشناسان و دیگمران
در رابطه با اثر کالسی

سعید ،نقد آن ،فرارفتن از آن یا تنها استفاده از دیدگاههاي او در توضیح

شرقشناسی نگاشته شده است (ویلیامی.)1386 ،

 .2اسالمهراسی و شرقشناسی
 .1-2اسالم و شرقشناسی
در اندیشه سعید ،از سویی اسالم هسته اصلی گفتمان و ایدوولویي شرقشناسی محسوب میشود؛
چراکه «در دوران معاصر ،بخش اعظم تحقیقات انجام شده در این زمینه ،بمه مطالعمات اسمالمی
اختصا

داشته است .براي نمونه ،از سده  18تا  20میالدي حدود شصت هیار جلد کتاب راجع

به اسالم و تمدن اسالمی نوشته شد» (مجیدي و صادطی .)86 :1393 ،از سوي دیگمر ،گفتممان
شرقشناسی همواره ایدوولویي مسلط در تعیین نحوه تعامق غرب با اسالم بوده اسمت (دهقمان و
حاجیمحمدي .)1392 ،تردیدي نیست که شرقشناسی ،ت ثیر شگرفی هم بر جهان غمرب و همم
بر جهان اسالم داشته ،بهویژه نقشی جدي در شکقدهی به نگرش و مواضع اروپاییان در رابطه با
اسالم طی سدههاي متمادي ایفا کرده است (مجیدي و صادطی.)87 :1393 ،
ادوارد سعید در کتاب «پوشش خبري اسالم» ،ضمن رد نگاه مطلقاً منفی نسمبت بمه آثمار
اسالمی مستشرطان مینویسد« :در تاریخ اروپاي پس از طرون وسطی دورهاي را سراغ نمدارم کمه
در آن اسالم ،بیرون از چارچوب احساس ،پیشداوري و عالیق سیاسی مورد بحث و تفکمر طمرار
گرفته باشد» (.)75 :1377
طی سدههاي اخیر ،شرقشناسان عموماً درصدد برجستهساختن جنبههماي منفمی میمراث
اسالمی بودهاند .رویکرد تقریباً ثابت در آثار مستشرطان« ،منفینگري» و «پمردازش حاشمیههما»
بوده است؛ حاشیههایی که اغل با اتکا به منابع نامعتبر و مشمکوک سماختهوپرداختمه شمدهانمد
(مجیدي و صادطی.)98 :1393 ،
ثمره رویکرد مذکور این است که اسالم اغل بهصورت طفلی تصور میشود که بمهواسمطه
ی

سلسله خرافات باستانی از ترطی و توسعه محروم مانمده و بمهدلیمق ممانعمت علمما و متمون

مذهبی خود ،نمیتواند از طرون وسطی بیرون آمده و به دنیاي ممدرن بپیونمدد (سمعید:1377 ،
.)83
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یاک واردنبرگ دینپژوه و اسالمشناس هلندي ،در اثر هوشمندانه خویش «اسالم در آینمه
غرب» ،همین دیدگاه را ت یید میکند .وي پس از بررسی و مطالعه نظرات پمن نفمر از محققمان
شاخص ،بهعنوان سازندگان تصویر اسالم در غرب ،به این نتیجه میرسد که در آثار تمامی ایمن
شرقشناسان برجسته ،تصویري بسیار غرضآلود  -و در چهارپنجم موارد ،میشود گفت خصممانه
از اسالم انعکاس مییابد (سعید.)375 :1382 ،
بنابراین ،اسالم هیچگاه در اروپا بهخوبی مورد استقبال طرار نگرفته است و اکثر متفکمران و
فالسفه بیرگ تاریخ ،از هگق گرفته تا اشپنگلر ،بدون هیچ شور و شوطی بما آن مواجمه شمدهانمد
(سعید .)58 :1377 ،براي اثبات این ادعا و روشنتر شدن عممق خصمومت برخمی اندیشممندان
غربی ،بیان نمونههایی از اظهارات آنان در مورد اسالم اجتنمابناپمذیر اسمت .ناطمق سمطور زیمر،
پیشاپیش از گستاخی و رکاکت بیان و طلم این نویسندگان پوزش میطلبد:
ویلیام موویه که دو کتاب او «زندگانی محمد» و «خالفت ،ظهور و سقو آن» ،هنموز همم در
زمره آثار مهم پژوهشی به شمار میآیند« ،شمشیر محمد( ) و طرآن را سرسختتمرین دشممنان
تمدن ،آزادي و حقیقت در طول تاریخ بشر معرفی میکنمد» (سمعید .)274 :1382 ،همچنمین
شاتو بریان سیاستمدار ،مورخ ،شاعر و نویسنده فرانسموي معتقمد اسمت« :طمرآن کتماب زنمدگی
محمد ( ) است که شامق هیچ اصلی از اصول تمدن یا دستوري نیست که بتواند شخصیت افراد
را تعالی بخشد» (سعید.)311 :1382 ،
در ی کالم ،از دیدگاه متفکران غربی ،اسالم همواره متعلق به شرق دانسته شده ،سرنوشت
خا

آن در ساختار عمومی مطالعات شرقشناسی ،این بوده است که نخست ،امري یکپارچمه و

یکدست تصور گردد و دوم ،با دشمنی و وحشت خاصی بدان نگریسته شود (سعید45 :1377 ،؛
معتمدنژاد و مهديزاده.)1385 ،
از این نکته نیی نباید غافق شد که اسالم ]جهان اسالم] هیچگاه سر تعظمیم در برابمر غمرب
فرود نیاورده و برخالف هندوچین و دیگر نقا شرق هرگی کامالً خنثی ،تسلیم و شکستخورده
نبوده است و به دتیلی که از فهم و درک اندیشمندان غربی بیرون بموده ،اسمالم (یما دسمتکمم
خوانشی از آن) همواره حکومت خویش را بر پیروان خود ادامه داده اسمت؛ پیروانمی کمه هرگمی
مایق به پذیرش تفضق و برتري غرب نبودهانمد (سمعید )84 :1377 ،و هممین موضموع احتمماتً
منش دشمنی جهان غرب با اسالم و مسلمانان بوده است.
 .2-2وامداری اسالمهراسی به شرقشناسی
اسالمهراسی طبق مصطلح رای  ،ایجاد هراس و نفرت برنامهرییيشده از اسالم و مظاهر اسالمی
و درنتیجه ،روا شمردن گونمه هماي مختلمو تبعمیخ ،خشمونت و اعممال محرومیمت اطتصمادي،
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اجتماعی ،سیاسی و ارتباطی علیه مسلمانان (اعم از اطلیتهاي مقیم یا جوامع اسالمی) و نهادهما
و سازمانهاي ذيربط است.
امروزه جریان اسالمهراسی بهعنوان هجمهاي همهجانبه علیه کلیه آثار و مظاهر اسمالم در
غرب و زندگی عادي و روزمره مسلمانان آن دیار فعاتنه عمق میکند .این جریمان ،حتمی بمراي
خود جوامع غربی نیی خسارات طابقتوجهی به بار آورده است .از ی سو ،تالش در جهمت اجمراي
سیاستهاي عقالیی همچون اصالت دادن به تکثرگرایی و چندفرهن گرایی و نیی یکپارچهسازي
گروههاي مختلو حول اصول مشترک مدنی تاکنون در عمق به نتیجمه درخموري منجمر نشمده
است .متقابالً اعمال فشارها و تبعیخهاي ظالمانه و غیرموجه بر مسلمانان ،در دهمههماي اخیمر
بهصورت واکنشی ،موج بروز موجهاي کنترلناپذیرِ خشونت رفتاري از سوي برخی گمروههماي
مسلمان افراطی شده است.
چنانکه در بخش مقدماتی مقالمه اشماره شمد ،دریافمت عمیمق علمق ،عواممق ،ریشمههما و
زمینههاي اسالمهراسی در غرب ،متوطو بر واکاوي چارچوبهاي نظمري و مفهمومی پیچیمدهاي
است که در حقیقت ،نحوه برخورد افکار عمومی ،خطمشمی رسمانههماي جمعمی ،سیاسمتهماي
دولتها و مواضمع مقاممات کشمورهاي غربمی را در رابطمه بما اسمالم و مسملمانان شمکق داده و
نظریهپردازي کردهاند .در همین زمینه ،مباحث آتی به نقش بنیادین گفتمان «شرقشناسمی» و
کلیشههاي تاریخی آن در تداوم هراس و تنفر از اسالم در عصر حاضر اختصا

یافته است.

بر اهق نظر پوشیده نیست که تصاویر و کلیشههاي موهنی که در سدههماي اخیمر در آثمار
ادبی و هنري کالسی

خلق شدند ،همواره ت ثیر عمیقی بر دیدگاهها ،نگرشهما و سیاسمتهماي

غربیان در طبال مسلمانان داشتهاند

)2012

 .(Kayaoğlu,به همین طیماس ،جمو سرشمار از نفمرت و

انیجار کنونی از مسلمانان که با نام اسالمهراسی شناخته میشمود تما حمد طابمقتموجهی محصمول
کلیشههاي فرهنگی شرقشناسانه است؛ بهویژه کلیشههمایی کمه در زممان اسمتعمار بریتانیما در
سدههاي  17تا  19میالدي ساخته شدهانمد و همچنمان پابرجما هسمتند

;(Malcolm et al, 2010

).Shaheen, 2003
نکته مهم دیگر ،ت ثیر غیرطابقانکار «ضدشرقشناسی» ادوارد سعید در افشماي تمالشهماي
دیرینه غرب براي اراوه تصاویر منفمی از اسمالم (و شمرق بمهطمور عمام) اسمت .سمعید در موضمعی
مینویسد« :بسیاري مرا طهرمان اسالم میخوانند ،ولی این سخن یاوهاي بمیش نیسمت .مقصمود
من هرگی دفاع از دین اسالم نبود ،بلکه فقط میخواستم از ی
بگویم :بازنمایی»

)2014

کنش اساسی و مشخص سمخن

 .(Meer,در هر حال ،فارغ از هدف و انگییه سعید از نگمارش اثمر سمترگ

شرقشناسی ،پژوهش او منبعی الهامبخش در عرصه پژوهشی اسمالمهراسمی شممرده ممیشمود.
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سعید با انتشار کتاب شرقشناسی در محافق علمی غرب ،براي نخستین بار توجه پژوهشگران را
به اسالمهراسی بهعنوان ی

معضق اجتماعی ریشهدار جل کرد .اگرچه او بهطور مشخص ،وایه

اسالمهراسی را به کار نبرد ،اما مقدمات و پایههاي فهم عمیقتر از این پدیده را بنا نهاده است.
سعید همچنین در کتاب خود چرایی مواضع خصمانه برخی گروههما و جریانمات غربمی در
برابر اسالم را بهخوبی تبیین میکند .با الهام از این اثر میتوان گفت که تلقیهما و نگمرشهماي
خصمانه امروزي نسبت به اسالم و مسلمانان ریشه در بینشها و روایمات شمرقشناسمانهاي دارد
که غرب طی طرون متمادي آنها را تولید و تثبیت کرده است ).(Semati, 2010
بر این اساس ،اثر مبتکرانه و انقالبی «شرقشناسی» را باید بهمثابه پیشدرآمد سازه مفهمومی
اسالمهراسی و یکی از پایهها و شالودههاي اصلی درک صحیح آن به شممار آورد .سمعید در ایمن
کتاب نشان میدهد که چگونه اسالمهراسی مدرن ،عناصر و مفاهیم پایه و چاشنی نظمري خمود
را از گفتمان تاریخی شرقشناسی به عاریت گرفته است.
کومار با تبعیت از ادوارد سعید ،اسالمهراسی معاصر را عمیقاً مت ثر از گفتمان شرقشناسی
بهویژه عنصر اساسی آن یعنی «زبان دوگانه» و تقابق غرب با اسالم ،ما با آنها ،متممدن بما بربمر و
غیره میداند.
 .1-2-2شباهتها و تفاوتها

مهمترین وجه اشتراک دو مفهوم مورد بحث آن است که در «اسمالمهراسمی» همچمون سملفش
«شرقشناسی» هیچ گونه تنوعی راه ندارد و فقط ی

تفسیر و برداشت واحد و یکپارچه از اسالم

وجود دارد .امري که در نققطول زیر از کتاب «بحران اسالم :جن مقدس و ترور نامقدس» نوشته
برنارد لوویس )5(،آشکار و عیان است .وي تلقی مسلمانان از دین خود و نحموه تعاممق ایشمان بما
اسالم را ،به صورت یکدست چنین گیارش میکند« :براي مسلمانان -همچمون اکثمر مسمیحیان
طرونوسطایی و گروه اندکی از مسیحیان مدرن «دین» هسته مرکیي هویت محسوب میشمود و
تقسیمبندي اساسی انسانها بر مبناي دین و مذه آنان صورت میگیمرد»

(Lewis, 2004 cited

).in Saeed, 2007: 457
عالوهبر این ،اسالمهراسی نیی مانند شرقشناسی ،ابیاري امپریالیستی براي «دگرهراسی» و
«دشمنسازي» ،بهمنظور غیرمشروع جلوه دادن نگرانیها و واکنشهاي جوامع غیرغربی نسمبت
به چپاول ثروتها و غارت سمرزمینهایشمان و همچنمین مشمروع و طمانونی نشمان دادن سملطه
نظامی ،سیاسی و فرهنگی غرب است ).(Kayaoğlu, 2012
اشتراکات این دو مفهوم به حدي است که بعضی از پژوهشگران آنها را در راستاي هم فرض
کرده و برخی حتی اصطال «شرقشناسی نو» را در معرفی اسالمهراسی بهکار گرفتهانمد .بمراي
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نمونه ،برایان ترنر بر این باور است که «اگر در شرقشناسی کالسی  ،شرق در مقابق غمرب طمرار
میگیرد ،این

و در دنیاي پس از فروپاشمی کمونیسمم ،بمهویمژه بعمد از واطعمه  11سمپتامبر و

پسلرزههاي آن ،در شرقشناسی نو ،این اسالم است که در برابر غمرب طمرار ممیگیمرد» (ترنمر،
.)19-29 :1386
بمما ایممن وصممو ،تفمماوتهممایی بممین دو کلیممدوایه یادشممده وجممود دارد؛ ازجملممه اینکممه در
اسالمهراسی معاصر برخالف شرقشناسی تاریخی ،اغل «دیگري» یما «دشممن» در درون بافمت
جغرافیایی غربی جستجو میشود و بهجاي تمرکی بر «شرق جغرافیمایی» کمه شاخصمه گفتممان
سنتی شرقشناسی بود ،اسالمهراسی پیرامون این ایده شکق میگیرد که «مسملمانان تهدیمدي
داخلی براي غرب هستند» .بدینترتی  ،مسلمانان بهمنیلمه «سمتون پمنجم» و عناصمر نفموذيِ
جوامع غربی در نظر گرفته میشوند که یادآور نخستین الگوي این نوع گفتمان [داخلی تلقی کمردن

دشمن] یعنی جریان آنتی -سمیتییم یا یهودستییي در اوایق طرن بیستم در آلممان نمازي اسمت
).(Ekman, 2015
درمجموع ،می توان مدعی شد که غرب در دوره استعمار فرانو ،همان روند دوران اسمتعمار
سنتی را نسبت به شرق و جوامع شرطی در پیش گرفته و در دیدگاه فرهنگی غمرب کمه متم ثر از
نگرش اطتصادي و استعمارگرایانه آن است ،نیی تفاوت ماهوي بهوجود نیامده؛ اگرچه فرم ،صورت
و ابیارهاي آن تغییر کرده است (جعفرينژاد و طاودي.)1392 ،
 .3-2شرقشناسی و اسالمهراسی رسانهای
بهمرور زمان و در طال گفتمان شرقشناسی سنتی ،کلیشمههماي فرهنگمی و تماریخی غمرب در
مورد شرق و اسالم ،رن و بوي علمی به خود گرفت و برخی از کرسیهاي مطالعاتی دانشمگاههما
را به خود اختصا

داد (معتمدنژاد و مهديزاده ،)1385 ،اما این

این روند در حال تحول است

و ما شاهد تغییر جهت شرقشناسی از حوزه علم به عرصه رسانهها هسمتیم .ضمیاءالدین سمردار
اندیشمند پاکستانی -بریتانیایی و پژوهشگر مطر حوزههاي شرقشناسی و مطالعات اسالمی ،در
این زمینه مینویسد« :باوجود پایان تاریخمصرف پرویه شرقشناسی ،این پرویه درصدد اسمتعمار
طلمروهاي جدید است .شرقشناسی پس از استقرار در جامعه علمی و حوزه خالطیت ادبی ،براي
تسخیر سینما ،تلویییون و دیگر رسانهها خیی برداشته اسمت» (سمردار .)1-2 :1386 ،بنمابراین،
سیاست اسالمهراسی رسانهاي معاصر غرب را باید در امتداد میراث علمی -تاریخی شرقشناسمی
تحلیق و تفسیر کرد.
امروزه به مدد وسایق ارتبا جمعی ،بازنماییهاي شرقشناسانه ،بسط و پیچیدگی بیشمتري
یافته است .رسانهها سعی میکنند با اتکا بر کلیشههاي تاریخی و تحمیق معانی ترجیحمی خمود
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بر افکار و اندیشهها ،به حفظ روابطِ طدرت چیرهدستانه غرب بپردازند (معتممدنژاد و مهمديزاده،
 .)1385راهبردي که منجر به تروی نوعی اسالمهراسی رسانهاي در عصر حاضر شده است.
بدیهی است که با ارجاع به ی

طضاوت منصفانه ،نمیتوان رسانهها را تنها عاممق یما حتمی

اصلیترین و مهمترین آن طلمداد کرد .روشن است که عوامق رسانهاي درگیر در ایجاد و تمروی
چنین کلیشههایی از اسالم و مسلمانان ،خود پرورشیافته ی

نظام فرهنگی شرقشناسانه فراگیمر

و بسیار ت ثیرگذار هستند که این ایدوولویي را بر تمامی افراد جامعمه ازجملمه روزناممهنگماران و
کارگیاران رسانهاي تحمیق کرده است ).(Powell, 2011
 .4-2تحقیقات اسالمهراسی بر اساس شرقشناسی
در زمینه بازنمایی عموماً منفی اسالم در رسانهها تا کنون مطالعات پرشمماري بمر پایمه گفتممان
شرقشناسی انجام گرفته است که نخستین و البته یکی از مهمتمرین آنهما ،اثمر خمود سمعید بما
عنوان «پوشش خبري اسالم» در سال  1981است .از نظر او« :رسانههاي اممروزي بما بازتولیمد
داومی شرقِ خیالی نشئتگرفته از گفتمان شرقشناسی غرب ،نقش دانش در خمدمت طمدرت را
ایفا میکنند» ).(Semati, 2010
هسته مرکیي استدتل سعید در این کتاب ،سلطه پیشفرضهاي شرقشناسانه بر ذهنیت
کارشناسان و گردانندگان رسانهها و نیی سیاستهاي اجرایی آنان در مسیر شکقدهی به نگرشها،
دیدگاهها و ادراکات عمومی در مورد جهان اسالم و دیگمر جواممع اسمت .در چمارچوب گفتممان
شرقشناسی ،دنیاي اسالم و بلکه همه جهان غیرغربی ،بر اساس مقولهبندي و تلقیهاي بنیادین
فکر غربی ،تعریو و توصیو میشوند ).(Faimau, 2015a
وي نحوه بازنمایی اسالم در رسانههماي معاصمر غربمی را بمهتفصمیق تشمریح کمرده اسمت
(خسروي .)1384 ،از دید سعید ،در بازنمایی رسانهايِ شرقشناسانه ،اسالم بمهمنیلمه یم

دیمن

پرنفوذ با ابعاد پیچیده کالمی ،فقهی ،اخالطی ،عرفانی و اجتماعی ،همواره به برخمی رخمدادهاي
سیاسی خا

فروکاسته میشود (توسلی رکنآبادي .)1388 ،در این تصویرسازي ،همیچ ارتبما

مستقیم و معناداري میان آنچه امروزه غرب و غربیان از اسالم ممیفهمنمد بما حقیقمت اسمالم و
واطعیات جوامع اسالمی وجود ندارد .سعید مشخصاً در رابطه با امریکما معتقمد اسمت کمه اسمالمِ
بازنمایی و عرضهشده در رسانههاي این کشور به معناي واطعی کلمه اسالم نیست ،بلکمه صمورتی
خا  ،کلیشهاي و پردازششده از آن و تصویر مطلوب سردمداران ایاتت متحده ،بهعنوان آخرین
ابرطدرت جهانی است .رسانههاي آمریکایی آنچه را که سیاستمداران میخواهند و ممیپسمندند
درباره اسالم نشر میدهند (عبداللهیان و هومن.)81-82 :1390 ،
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سعید در مقام ریشهیابی این ک فهمی و سوگیري آشکار رسانهاي همچنین بمه «اسمتفاده
مفممر وسممایق ارتبمما جمع می از  -بممهاصممطال  -کارشناسممان غربممی (گیارشممگران ،پژوهشممگران
دانشگاهی ،شرقشناسان و غیره) براي شناخت و معرفی اسالم» اشاره ممیکنمد

(2007

.)Saeed,

رسانهها از این مهم غافق هستند یا عالطهاي به توجه بمدان ندارنمد کمه کارشناسمان ممذکور ،در
غال موارد ،آگاهی بیشتري از مردم عمادي در خصمو

اسمالم و مسماوق پیراممونی آن ندارنمد.

بنابراین مشکق اصلی از آنجا ناشی شده که رسانههاي غربی ،شمرطیان و مسملمانان را بمهدلخمواه
خود توصیو میکنند و آنان حتی مجاز به معرفی خویش ،فرهن  ،آدابورسوم و سمنن شمرطی
نیستند.
به هر صورت در این کتاب ،ما با ترتی خاصی از نسمبت میمان دانمش و طمدرت و از برخمی
جهات با طويترین تجلمی شمرقشناسمی مواجمه هسمتیم .در اینجما ،عالیمق و ایمدوولویيهماي
بخشهاي مختلو نظام سیاسی ،ارباب طدرت و گردانندگان رسانهها با یکدیگر همسمو شمده تما
برنامههاي خبري و چارچوبهاي تفسیري خاصی را خلق کنند و به خورد تودهها دهند .بمدیهی
است که کارکرد اصلی این نوع تبلیغات سوگیرانه و جهتدار «محدودکردن» بحثهماي مبتنمی
بر «اطالعات یا درک همدتنه نسبت به اسالم و جوامع اسالمی و نیی شناخت دطیق سیاستهاي
ایاتتمتحده در نحوه تعامق با آنهاست» .دانشی که از این طریق حاصمق ممیشمود ،در بهتمرین
حالت ،مجموعهاي از اطالعات طالبی ،غیرمسمتند و کوتمهبینانمه و در بمدترین حالمت ،تلقینماتی
سرشار از اوهامِ نژادپرستانه و جن افروزانه است (ویلیامی.)1386 ،
گفتنی است که در زمینه بازنممایی رسمانهاي اسمالم و مسملمانان ،پمژوهشهماي مشمهور
دیگري نیی بر مبناي شرقشناسی سعید انجام شده است .براي مثال ،الییابت پول بما اسمتفاده از
چارچوب شرقشناسی ،به تحلیق و بررسی مقاتت مطبوعاتی مرتبط بما وضمعیت مسملمانان در
بریتانیا پرداخته اسمت .او بمه مقولمههماي دوگانمه رایم در مطبوعمات آن دیمار ازجملمه آزادي/
محدودیت ،عقالنی /غیرعقالنی و اخالطی /غیراخالطی اشاره میکند که دسته نخست معرف چهره
غرب و دسته دوم ،نمایانگر موضع اسالم هستند ).(Poole, 2002: 111-114
شرقشناسی به روایت ادوارد سعید ،همچنین مبناي نظري پژوهش استاد برجسمته حموزه
مطالعاتی تحلیق انتقادي گفتمان ،جان اي ریچاردسون( )6را تشکیق میدهد .وي در بررسیهماي
خود به این نتیجه رسید که دیدگاه غال در میان رسانههاي بریتانیایی این بوده که جهان

«شرق»

ضمن تمایق به استبداد و خودکامگی ،از توسعه و پیشرفت گرییان است؛ عالوهبر ایمن ،توسمعه و
پیشرفت شرق همواره باید از طریق «غرب» حاصق و در مقایسه با آن ارزیابی شود
)6

(Richardson,

 2004:در این زمینه ،ریچاردسون به برخی کدهاي منفی مشیر به اسالم و مسلمانان همچمون
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عق ماندگی فرهنگی ،افراطیگري و تندروي ،بنیادگرایی ،بربریت و عدم تسمامح اسمتناد جسمته،
نتیجه میگیرد که این نوع بازنمایی مشابهت انکارناپذیري با سب

پدرمنشانه شرقشناسی دارد

).(Richardson, 2004: 75
پیتر موري استاد ادبیات معاصر انگلیسی و مطالعات پسااستعماري در دانشگاههاي مختلو
بریتانیا و آمینا یاچین ،مدرس ارشد مرکی مطالعات پاکستانِ دانشگاه لندن شرطی ،پس از بررسی
عملکرد رسانههاي غربی ادعا میکنند که در بازنماییهاي رسانهاي ،مسلمانان بهعنوان بیگانگمانی
نمایش داده میشوند که به ارزشهایی کامالً متفاوت از ارزشهاي مردم اروپاي غربی و امریکاي
شمالی باور دارند )(Morey & Yaqin, 2011: 1؛ امري که در چارچوب تقابلیِ «ما علیه آنها ،داخلی
در برابر خارجی و غیره» طابقتحلیق است.
همچنین رین( ،)2014()7پژوهشگر سرشناس دانشگاه گریفیث با گرایش تخصصمی روابمط
اسالم و غرب ،نیاع اسراویق -فلسطین و اسالم سیاسی ،در کتاب «چارچوبسازي رسانهاي جهان
اسالم» ،نحوه بازنمایی رسانهاي اسالم و مسلمانان را برآمده از «گفتمان شرقشناسی نو» دانسته
است؛ گفتمانی که بهزعم او ،اسالم را بهدلیق ناسازگاري با ارزشهاي غربی همچون دموکراسمی،
حقوق بشر و برابري جنسیتی ،در انطباق با نوگرایی و مدرنیته شکستخورده ارزیمابی ممیکنمد
).(Cited in Faimau, 2015a: 323

 .3کلیشههای شرقشناسی مرتبط با اسالم و مسلمانان
سعید با ارجاع به مجموعه طابقتوجهی از مثالهاي متنوع ،از نمایشنامه ایرانیمان آشمیق و آراي
رنان و مارکس گرفته تا گرونباوم و تاریخ اسالم کمبری میکوشد تا کلیشههاي تضمعیوکننمده
موطعیت اسالم را در ذهنیت غربیان مورد بررسی و تحلیق طمرار دهمد .برخمی از ایمن کلیشمههما
عبارتند از :معرفی و طر اسالم بهمنیله تقلیدي بدعتآمیی از مسیحیت؛ بهعنوان حقیقتی واحد
و یکپارچه؛ بهمثابه فرهنگی ناتوان از زایش و نوآوري و نظایر آن (خسروي.)1384 ،
این کلیشهها ،اسالم و شرق را به شکلی نظاممند از پیکره همویتی غمرب و فرهنم

غربمی

متمایی میکنند .در این مقایسه ،غربیها «عقالنمی ،توسمعهیافتمه ،انسمانی و برتمر» و شمرطیهما
«نابهنجار و منحرف ،توسعهنیافتمه ،فرومایمه و نمازل» معرفمی شمدهانمد

(Hussain & Bagguley,

) .2012به بیان سعید« ،در ی سو غربیها طرار دارند و در سوي دیگر شمرطیهماي عمرب؛ گمروه
نخست ،افرادي منطقی ،صلحطل  ،عققگرا و طادر به حفظ ارزشهاي واطعی هستند؛ درحالیکه
گروه دوم واجد هیچی

از صفات مذکور نیستند» (سعید.)94 :1382 ،

شرق چنانکه بارها اشاره شد ،همواره «تیتغیر و ابدي ،واحد و ی شمکق و نیمی نماتوان از
تعیین هویت خویش» انگاشته شده است .شرق بهمثابه مسئلهاي تصویر شده که یما بایمد از آن
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ترسید یا آن را تحت کنترل درآورد و درنهایت ،شرق در تلقی غال غربیان ،چییي بیش از یم
موضوع پژوهشی صرف براي اندیشمندان غربی نیست ).(Hussain & Bagguley, 2012
همچنین «عربها» که عموماً هدف اول این کلیشهسازيهماي منفمی بمودهانمد ،همیشمه
بهصورت دستهجمعی و در طال گروههاي پرجمعیمت ،فاطمد هرگونمه فردیمت ،تجربمه و ویژگمی

شخصی ) (Saeed, 2007غرق در فالکت و البته ثابت و یکنواخت بازنمایی شدهاند؛ به تعبیر گرتمرود
بق جهانگرد ،مورخ و باستانشناس بیرگ بریتانیایی که به «مادر عمراق» ملقم بمود« :در مسمیر
تاریخ طوتنی بیابانها (سرزمینهاي) عربی ،از ی

کران تا کرانه دیگر ،عرب هممواره هممانکمه

بوده ،باطی میماند» (سعید.)411 :1382 ،
سایر صفات و کلیشههاي منفی منسوب به نژاد عمرب ،عبارتنمد از« :عقم مانمده ،مسمتبد،
منفعق ،منحرف جنسی و غیره» .عمالوهبمر ایمن ،مفماهیم دیگمري ماننمد «ذهمن عربمی»« ،رو
شرطی»« ،امت اسالمی» و امثال آن بهعنوان اوصاف ویژه عربها در ادبیات شرقشناسمی ابمداع
شده است که معانی نامتعارف و اغل موهنی از آنها برداشت میشود ).(Malcolm et al, 2010
بهطورکلی ،در غرب بر این مهم نوعی اجماع و اتفاقنظر بهوجود آممده اسمت کمه« :اسمالم»
سپر بالي هر امر نامطلوبی در بافتهاي سیاسی ،اجتمماعی و اطتصمادي جدیمد جهمان شممرده
میشود .از دید دست راستی ،اسالم نمایانگر توحش و بربریت است؛ از دید چپی[ ،اسالم] نموعی
دینساتري و حکومت دینی طرونوسطایی است؛ و براي افمراد میانمهرو نیمی شمکلی از بیگمانگی
نامطبوع محسوب میشود (سعید.)13 :1377 ،
نکتممه کلیممدي در ایممن میممان نقممش تعیممینکننممده رسممانههاسممت؛ موضمموعی کممه سممعید در
«شرقشناسی» به توصیو مؤکد آن پرداخته است« :ی

جنبه از دنیاي پسامدرن و الکترونیکمی

معاصر آن است که در مورد چارچوبهاي کلیشهاي که شرق بهواسطه آنهما تصمویر شمده ،نموعی
تقویت و استحکام جدید به چشم میخورد .ابیاري مانند تلویییون ،فمیلمهماي سمینمایی و سمایر
منمابع و وسمایق ارتبمما جمعمی و کانممالهماي اطالعماتی ،مممردم را بمیشازپممیش در طالم همماي
استانداردشدهاي درآوردهاند و این مسئله موج تقویت پایههاي آکادمی

و تخیلی شرق مرموز

(شرقشناسی طرن نوزدهم) شده است» (.)55 :1382
بنابراین ،واکنشهاي شدید و غیرمنطقی غربیان نسبت بمه اسمالم در خمن شمکق نگرفتمه
است؛ اینهمه بدان علت است که در یرفاي حافظه و وجدان فرهنگی -تاریخی آنان در گذر زمان
تصویر و باوري از اسالم ،طوم عرب و بمهطمور عمام جهمان شمرق بمه وجمود آممده کمه عممدتاً از
آموزههاي شرقشناسی و برساختههاي گفتمانی آن نش ت گرفته است؛ تصویري کمه در غمرب از

اسالم ترسیم شده است ،خواه در متون ادبی و رمانهاي نویسندگان منتقدي همچون نمایپول

()7
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یا در کت درسی تاریخ ممدارس یما بمهصمورت ططعمات مفمر در طالم سمریالهما ،فمیلمهما و
کارتون هاي تلویییونی؛ همواره تصویري یکنواخت ،ثابت ،سطحی و سوگیرانه بوده است (سمعید،
 .)47-48 :1377براي مثال ،در مورد عمرب هما ایمن تلقمی همیشمگی وجمود داشمته کمه آنمان
شترسوارانی تروریست و شهوتپرست هستند که زنهایشان به بینی خود حلقه آوییان میکنند
و ثروت کالن ،بادآورده و ناحق آنها نیی توهین و هت حرمتی به تمدن واطعی است .آنهما صمرفاً
به این دلیق چنین بازنمودي دارند که کامالً به اندازه ما (غربیها) انسان نیستند (سمعید:1382 ،
.)200
 .1-3جمعبندی و نقد کلیشهها :زبان دوگانه شرقشناسی
گفتمان حاکم بر آثار و ادبیات شرقشناسی براي معرفی خود (غرب) و متقابالً بازنمایی دیگمران
(شرق یا اسالم و مسلمانان) را میتوان در طال نگاره زیر خالصه کرد:
نگاره شماره ( -)1گفتمان حاکم بر شرقشناسی
چارچوبهای معرفی خود

چارچوبهای بازنمایی دیگری

(غرب)

(اسالم و مسلمانان)

توسعه و نوگرایی

عق ماندگی و تحجر

تساهق و بردباري

تعص و خشونت

صلحطلبی

شرارت و جن طلبی

عقالنیت و مسئولیتشناسی

جنون و تندروي

طربانی تروریسم

مروج تروریسم

آزادي زنان

سرکوب زنان

(مهديزاده)99 :1387 ،
همچنین مهمترین محدودیتهاي شرقشناسمی عبارتنمد از :بمیتموجهی بمه ویژگمیهماي
حقیقی شرطیان ،ذاتیشمردن پارهاي از خصایص عارضی و برهنمه و عریمان طلممدادکمردن یم
فرهن  ،مردم یا منطقه جغرافیایی بهرغم غناي واطعی آن .گفتمان شرقشناسی از این هم فراتمر
گام نهاده است؛ یعنی شرق را چییي پنداشته که محصول بازنمایی غرب است ،در معرض نمایش
و تماشاي غرب طرار دارد و از نظر زمانی و مکانی نیی همواره ثابت ،سماکن و بمدون تغییمر بماطی
مانده است (سعید.)201 :1382 ،
کلیشههاي تروی شده در مورد مسلمانان و ویژگیهاي آنان با چنان سهقانگاري و بیطیدي
به کار گرفته میشوند که هیچکس ،هنگام سخنگفتن در رابطه بما سمیاهان یما یهودیمان ،خطمر
استفاده از آنها را نمیکند (سعید .)537 :1382 ،دو نقد کلی به ایمن نموع بازنممایی وارد اسمت؛
نخست تعمیم گسترده و بیحساب که بهتبع آن ،بیش از ی ونیم میلیارد مسلمان ساکن در 50
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کشور مختلو جهان باوجود تعلق داشتن به طومیتها ،زبمانهما ،فرهنم هما و اوضماع و شمرایط
متنوع به چند خصیصه ساده و پیشپاافتاده تقلیق یافتهاند و تماماً بهعنوان ی

کق یکپارچمه و

واحد مالحظه شدهاند .دیگر اینکه کلیشههاي مذکور ،رسانههاي جمعی را هممواره بمه نممایش و
بازنمایی «غرب و اسالم» بهمثابه دو خصم و دشمن آشتیناپذیر ترغی کرده است

(Malcolm et

).al. 2010; Saeed, 2007
ادوارد سعید با انتقاد از این شیوه ،ت کید میکند کمه «نبایمد جواممع دیگمر را تما سمطحی
چنین سادهانگارانه و کلیشهاي پایین آورد؛ چه اینکه وطتی ایرانیان امریکا را بمهصمورت شمیطان
بیرگ ترسیم میکنند[ ،از دید ما] مذموم و خندهآور است .اینگونه رفتارها صرفاً ایمدوولویی

و

بسیار نژادپرستانهاند» (سعید .)34 :1377 ،نتیجه حاصق براي مغربزمین ،ایجماد نموعی تلقمی
پیشپاافتاده از اسالم بوده است که البته سیاستمداران و تصمیمسازان غربمی بما ارجماع بمه آن
میتوانند اهداف موذیانهاي را پیگیري کنند؛ از زمینهسازي ی

جن

سمرد جدیمد تما تحریم

تنفرهاي طومی یا بسی احتمالی مردم براي هجوم و اشغالی جدید و در آخر ،بمدنامی همیشمگی
و مستمر مسلمانان بهویژه عربها (سعید.)18 :1377 ،

فرجام
اصول جیمی شرقشناسی و توصیو و تبیینهاي برآمده از آنکه به شکق صریح و ضمنی خود را
در مطالعات مربو به اسالم و موضعگیريهاي عملی در برخمورد بما مسملمانان و جهمان اسمالم
متبلور ساخته ،حول چهار محور اصلی تجمع یافتهاند:
 وجود تفاوت و تمایی مطلق و عبورناپذیر میان مغربزمین ،بهعنوان موجودیتی خردمند،توسعهیافته ،انسانی و برتر با مشمرقزممین بمهمثابمه موجمودیتی غیرعقالنمی (نمابخرد)،
عق مانده ،نازل و حقیر؛
 نحوه بازنماییهاي غرب از شرق که نه بر واطعیتهاي عینی و جاري جوامع شمرطی کمهبیشتر بر توهمات و تخیالت طوممدارانه و سطحینگرانه و تفسیرهاي ذهنی سموگیرانه و
کلیشهاي از این جوامع مبتنی است؛
 شرق همواره موجودیتی ثابت ،یکپارچه ،تغییرناپذیر ،غیرطابق اصال و نماتوان از تعریموهویت خویش است؛
 شرق و بهطورکلی مشرقزمین چییي است که همواره باید از آن ترسید و آن را بمه همرطریق ممکن تحت کنترل و نظارت درآورد.
بهطور خالصه ،پرویه شرقشناسی راهبرد «پدرمنشانه ،امپریالیسمتی و نژادگرایانمه» غمرب
براي غلبه بر شرق و اسمتمرار سملطه هژمونیم

بمر آن هممراه بما غفلمت از واطعیمات فرهنگمی،
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اجتماعی ،سیاسی و تاریخی شرق و وضعیت مردم آن دیار اسمت .بمه بیمان سمعید «اگمر دانمش
شرقشناسی معنا و مفهومی داشته باشد ،تنها در این است که یادآور تنمیل خفمتبمار و اغمواگر
دانش است؛ هر دانشی ،در هر کجا و در هر زمان .اکنون شاید بیش از هر زمان دیگري» (سعید،
.)587 :1382
با ارجاع به خوانش انتقادي ادوارد سعید از شرقشناسی ،به این نتیجمه ممیرسمیم کمه در
طول تاریخ ،این دانش خفتبار و اغواگر  -به تعبیر او -همواره ایدوولویي مسلط در روابط غرب بما
جهان اسالم و جماعتهاي مسلمان بوده است و بمیتردیمد تم ثیري شمگرف در شمکقدهمی بمه
نگرشها و مواضع سوگیرانه اروپاییان در طبال اسالم و مسلمانان طی سدههاي متممادي داشمته
است .ازاینرو ،ادعاي وجود پیوند و طرابت وثیمق میمان اسمالمهراسمی معاصمر و شمرقشناسمی
تاریخی گیافه نیست .چنانکه اشاره شد ،سازه مفهومی اسالمهراسی عمیقاً واممدار کلیشمههماي
فرهنگی شرقشناسانه بهویژه کلیشههاي برساخته در سدههاي هفدهم تا نوزدهم میالدي است؛
کلیشههایی که همچنان در افکار عمومی و ذهنیت غال

شهروندان جوامع غربی با طوت پابرجما

هستند.
اشتراکات این دو مفهوم به حدي است که بعضی از پژوهشگران اصطال «شرقشناسی نو»
را براي معرفی اسالمهراسی معاصر به کار گرفتهاند .بنابراین ،شمناخت گفتممان شمرقشناسمی و
چگونگی اثرگذاري عمیق کلیشههماي برآممده از آن ،بمر مواضمع و تصممیمات سیاسمتممداران،
اندیشه و باور نخبگان فکري و طرز تلقی عامه مردم مغربزمین در تعامق بما اسمالم و مسملمانان
بهعنوان بخشی از جهان شرق بسیار حاوی اهمیت است .بر این اسماس ،بمدیهی اسمت کمه درک
عمیق ریشهها ،علق و عوامق مؤثر در روند اسالمهراسی ممدرن بمدون بررسمی و واکماوي دطیمقِ
سلو نظري و تاریخی آن یعنی شرقشناسی امکانپذیر نخواهد بود.
پینوشتها:
( )1استاد نامدار استرالیایی -بریتانیایی جامعهشناسی در دانشگاههاي کمبری و آرییونا.
( )2استاد دانشگاه لیدز و مؤلو آثار شاخصی در زمینه مطالعات پسااستعماري ،اسالمگرایی و اسالمهراسی ،ازجملمه
کتاب «هراس بنیادین :اروپامداري و ظهور اسالمگرایی».
( )3ادوارد ویلیام لین ( :)1876-1801شرقشناس و مترجم بریتانیایی و از پژوهشگران سرشناس ادبیات عرب.
( )4ویلیام جونی ( :)1794-1746ادی و خاورشناس اهق ولی و از عالطهمندان به زبان و ادبیات فارسی.
( )5برنارد لوویس ( :)1916نظریهپرداز علوم سیاسی ،تاریخدان و شرقشناس بنام یهمودي کمه صماح آثمار معتبمر
متعددي در زمینه مطالعات اسالمی است .ازجمله :برخورد فرهن هما :یهودیمان ،مسمیحیان و مسملمانان در
عصر اکتشاف ()1995؛ اسالم و غرب ()1993؛ زبان سیاسی اسالم ()1988؛ مشکق از کجا آغماز شمد؟ تم ثیر
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غرب و واکنش خاورمیانه ()2002؛ نخستین مسلمانان در اروپا ()1982؛ خاورمیانمه :دو همیار سمال تماریخ از
ظهور مسیحیت تا امروز ()1995؛ بحران اسالم ( )2003و غیره.
( )6کتاب معروف وي بما عنموان «بازنممایی اسمالم :نژادپرسمتی در مطبوعمات ممتماز بریتانیما» ،از پمر اسمتنادترین
تحقیقات مرتبط با موضوع «اسالمهراسی رسانهاي» است.
( )7او در سال  2015میالدي ،جاییه «استاد برتر سال دانشگاههاي استرالیا» را از نخستوزیر ایمن کشمور دریافمت
کرد.
( )8جمعی از بیرگان ادبیات غرب و سنت شرقشناسی فرانسه و انگلستان در طرن  19میالدي:


گوستاو فلوبر ( :)1880-1821رماننویس فرانسوي و از پیشگامان سب

 یرار دو نروال ( :)1855-1808شاعر و نویسنده ت ثیرگذار سب


ادبی روالیسم در این کشور؛

رمانتیسم فرانسه؛

ریچارد فرانسیس برتون ( :)1890-1821جهانگرد ،شرقشناس و مترجم نامی بریتانیایی کمه گلسمتان
سعدي را به انگلیسی برگردانده است.

منابع فارسی
ترنر ،برایان ( ،)1386شرقشناسی :پسامدرنیسم و جهانیشدن ،ترجمه سعید وصالی ،تهران :بنیماد
نه البالغه.
توسلیرکن آبادي ،مجید (« ،)1388شرقشناسی هگلی و سیاست رسانهاي مبتنمی بمر اسمالمهراسمی»،
رسانه ،سال بیستم ،شماره .60-70 :3
جعفممرينممژاد ،مسممعود و محمدرضمما طاوممدي (« ،)1392عملیممات روانممی هممالیوود در گسممترش ممموج
اسالمهراسی» ،مطالعات عملیات روانی ،سال دهم ،شماره .113-134 :3
خسروي ،علیرضا (« ،)1384ادوارد ودیع سعید در ی

نگاه» ،راهبرد ،سال دوازدهمم ،شمماره -353 :3

.341
دهقان ،علیرضا و علی حاجی محمدي (« ،)1392فضاهاي فرهنگی جدید و بازنمایی :شمناخت و تحلیمق

انتقادي کلیشههاي شرقشناسمی مسملمانان در وبمالگهماي برگییمده خبمري امریکما» ،دینن و
ارتباطات ،سال بیستم ،شماره .67-94 :1

زاوري ،طاسم (« ،)1384ادوارد سعید؛ شرقشناسی ،ضدشرقشناسی و شرقشناسمی وارونمه» ،راهبنرد،
سال دوازدهم ،شماره .361-401 :3
سردار ،ضیاءالدین ( ،)1386شرقشناسی ،ترجممه محممدعلی طاسممی ،تهمران :پژوهشمکده مطالعمات
فرهنگی و اجتماعی.
سعید ،ادوارد ( ،)1377پوشش خبری اسالم در غرب ،ترجمه عبدالرحیم گواهی ،تهمران :دفتمر نشمر
فرهن

اسالمی.
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سعید ،ادوارد ( ،)1382شرقشناسی ،ترجمه عبدالرحیم گواهی ،چاپ سوم ،تهران :دفتر نشمر فرهنم
اسالمی.
صالحی امیري ،سیدرضا ( ،)1392مفاهیم و نظریههای فرهنگی ،چاپ ششم ،تهران :طقنوس.
عبداللهیان ،حمید و نیلوفر هومن (« ،)1390تحلیلی بر خموانش مخاطبمان تحصمیقکمرده آمریکمایی از
فیلمهاي ضد اسالم هالیوود» ،جامعهشناسی هنر و ادبیات ،سال سوم ،شماره .75-104 :1
طیلسلفی ،محمدتقی و سیدهآمنه میرخوشخو (« ،)1389اسالم رسانهاي؛ رویکرد رسمانههما بما اسمالم در
چارچوب نظریه پسااستعماري ادوارد سعید» ،رسانه ،سال بیستمویکم ،شماره .5-20 :2

گیویان ،عبداهلل و محمد سمروي زرگمر (« ،)1388بازنممایی ایمران در سمینماي همالیوود» ،تحقیقنات
فرهنگی ایران ،سال دوم ،شماره .147-178 :4
مجیدي ،محمدرضا و محمدمهمدي صمادطی ( ،)1393اسنالمهراسنی غربنی ،تهمران :دانشمگاه اممام
صادق(ع).
معتمدنژاد ،کاظم و سیدمحمد مهديزاده (« ،)1385بازنمایی ایران در مطبوعات غرب :تحلیمق انتقمادي

گفتمان نیویورکتمایمی ،گماردین ،لومونمد و ديولمت» ،علنوم اجتمناعی -دانشنگاه عالمنه
طباطبایی ،سال سییدهم ،شماره .1-36 :4
مهديزاده ،سیدمحمد ( ،)1387رسانهها و بازنمایی ،تهمران :وزارت فرهنم

و ارشماد اسمالمی ،مرکمی

مطالعات و تحقیقات رسانهها.
ویلیامی ،پاتری

(« ،)1386ادوارد سعید ( ،»)2003-1935ترجمه محمد شریفی نعمتآبماد ،فصنلنامه

ادبی خوانش ،سال دوم ،شماره .67-86 :3
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