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مقدمۀ مترجم
نظريه پـردازان  و  متفکـران  تأثیرگذارتریـن  از  يکـی   )۲۰۰۳-۱۹۳۵( سـعید  ادوارد 

کلمبیـا،  دانشـگاه  در  انگلیسـی  ادبیـات  اسـتاد  او  اسـت.  بیسـتم  قـرن  دوم  نیمـۀ 

نويسـنده، فعـال سیاسـی، و منتقـد ادبـی، اجتماعـی و سیاسـی برجسـته ای بـود. 

کتـاب شرق شناسـی۱، در سـال ۱۹۷۸، سـعید را بـه يکـی از جنجالی تریـن  انتشـار 

کـرد و بـرای او هـواداران و مخالفانـی سرسـخت بـه  متفکـران عصـر حاضـر تبدیـل 

کـه،  کتـاب يـا نظريـه ای را در چنـد دهـۀ اخیـر يافـت  همـراه آورد. به نـدرت می تـوان 

هماننـد شرق شناسـی ادوارد سـعید، تـا ایـن حـد بـر ماهیـت بسـیاری از حوزه هـای 

اجتماعـی،  علـوم  مردم شناسـی،  زبان شناسـی،  ادبیـات،  قبیـل  از  انسـانی  علـوم 

رشـته ها  ديگـر  و  سیاسـی  علـوم  روان شناسـی،  الهیـات،  باستان شناسـی،  يـخ،  تار

اثرگـذار بـوده باشـد. 

ادبـی  آثـار  برخـی  بـه  اشـاره  و  بررسـی  بـا  سـعید،  ادوارد  شرق شناسـی،  در 

برجسـتۀ غربـی از یونـان باسـتان تـا دورۀ معاصـر، بـه نقـد نـگاه غالـب جهـان غـرب 
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کـه دانشـمندان، نويسـندگان،  بـه مشـرق زمین می پـردازد. او بـا تحلیـل فرايندهایـی 

سیاسـت مداران و سفرنامه نويسـان غربـی از طریـق آن بـه معرفـی مشـرق زمین در آثـار 

خـود پرداخته انـد بـه تبییـن چگونگِی »سـاختِن« مفهومی به نام شـرق برای مخاطب 

کـه همیشـه به عنوان »ديگـرِی« مغـرب نمايانده  غربـی در ایـن آثـار می پـردازد، شـرقی 

گفتمـان رايـج غـرب بـه آن هويتـی ذاتـًا  شـده اسـت -و همچنـان نیـز می شـود- و در 

آشـفته،  وحشـت آفرین،  خرافـی،  منفعـل،  متحجـر،  واپس گـرا،  ی،  بـدو نامتمـدن، 

افسارگسـیخته، مسـتبد، و صـد البتـه نسـبت بـه همتای غربی خود پسـت تر نسـبت 

تولیـد  و  قـدرت  میـان  پیچیـده  روابـط  تشـريح  بـه  همچنیـن  سـعید  می شـود.  داده 

دانش دربارۀ شـرق در سـه امپراتوری بريتانیا، فرانسـه و آمريکا می پردازد و چگونگی 

اسـتفادۀ امپراتوری هـا از چنیـن دانشـی را بـرای مقاصـد اسـتعماری شـرح می دهـد.

بـا  کـه،  می کنـد  ارائـه  شرق شناسـی  مفهـوم  بـرای  گونـی  گونا يـف  تعار سـعید 

وجـود تفاوت هـای ظاهـری، به هم پیوسـته و مؤيـد يکديگرند. نخسـتین، سـاده ترین 

يـف شرق شناسـی را »تالشـی بـرای درک مشـرق زمین« معرفـی  کلی تریـِن ایـن تعار و 

پایـِی غربـی بنـا نهـاده شـده  کـه »بـر پايـۀ جايـگاه ویـژۀ مشـرق در تجربـۀ ارو می کنـد 

به مثابـۀ  را  ۱(. سـعید همچنیـن شرق شناسـی  اسـت« )شرق شناسـی، ۲۰۰۳، ص 

به طـور  جنبه هـا  از  برخـی  در  و  عمومـًا،  کـه  اطالعاتـی  از  آرشـیوی  يـا  »کتابخانـه 

ادامـه می نويسـد:  در  و  تعريـف می کنـد  بوده انـد« )ص 4۱(  بـاور  مـورد  هماهنـگ، 

»آنچـه ایـن آرشـیو را بـه هـم متصـل می کند گروهـی از نظرات و مجموعـه ارزش های 

بـه اثبـات رسـیده  گـون  گونا کـه مؤثربودنشـان بـه شـیوه های  متحدکننـده ای اسـت 

اسـت. ایـن نظـرات رفتـار شـرقی ها را توضیـح می دادنـد؛ و نـوع خاصـی از ذهنیـت، 

پایی هـا  شـجره نامه، و فضـا را بـه آن هـا منتسـب می کردنـد. مهم تـر از همـه، بـه ارو

شـرقی ها  بـه  نسـبت  نگاهشـان،  در  حتـی  يـا  برخوردشـان،  در  تـا  می دادنـد  اجـازه 
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گویـی از ویژگی هـای معینـی برخـوردار اسـت« )ص  کـه  به عنـوان پديـده ای بنگرنـد 

سیاسـی  و  علمـی  نظام يافتـۀ  جنبه هـای  تبییـن  بـه  سـعید  ديگـر  يـف  تعار  .)4۱

شرق شناسـی می پردازند: »شرق شناسـی را می توان شـیوۀ مدون شـده ای از نوشـتن، 

آن  بـر  يکـی  ايدئولوژ تعصبـات  و  ديدگاه هـا  قواعـد،  کـه  دانسـت  تحقیـق  و  پنـدار 

که ظاهرًا متناسـب با مشـرق زمین اسـت. مشـرق زمین به شـیوه های  حکم فرماسـت 

مشـخصی تعلیـم داده می شـود، مـورد تحقیـق قـرار می گیـرد، اداره می شـود، و مـورد 

اظهـار نظـر واقـع می شـود« )ص ۲۰۲(. در همیـن راسـتا، سـعید تعريـف مبسـوط تری 

کـه در آن شرق شناسـی  کیـد بـر جنبه هـای سیاسـی و اسـتعماری ارائـه می کنـد  بـا تأ

را »سیسـتمی از بازنمایی هـا« می نامـد »کـه نیروهایـی آن را شـکل داده اند که مشـرق 

ی  گاهـی غربـی و، بعدتـر، امپراتـوری غربـی نمودنـد«. و را وارد حیطـۀ دانـش غربـی، آ

گـر ایـن تعريـف از شرق شناسـی بیـش از  سـپس در ادامـۀ ایـن تعريـف می نويسـد: »ا

کـه به باور من شرق شناسـی  حـد سیاسـی بـه نظـر می رسـد، تنهـا به این دلیل اسـت 

خـود محصـول نیروهـا و فعالیت هـای سیاسـی خاصـی بـوده اسـت. شرق شناسـی 

تمدن هايـش،  مشـرق زمین،  قضـا  از  آن  موضـوع  کـه  اسـت  تفسـیری  مکتبـی 

کار محققـان  را -کـه  آن  کشـفیات بی طرفانـۀ  آن اسـت.  و مکان هـای  مردمانـش، 

ترجمـه می نمودنـد، دسـتور  و  ویرايـش  را  متـون  کـه  بـوده اسـت  جـدی بی شـماری 

گذشـته را بازسـازی  زبان ها را تدوین می کردند، فرهنگ لغات می نوشـتند، اعصار 

کـه بـه شـیوۀ اثبات گرايانـه تأییدپذیـر باشـد- می کردنـد، و دانشـی تولیـد می کردنـد 

کـه، مانند هر حقیقـت ديگری که به وسـیلۀ زبان  همـواره ایـن امـر شـکل داده اسـت 

انتقـال می يابـد، حقایـق آن در خـود زبـان جـای دارنـد« )ص ۲۰۳(.

البتـه بايـد توجـه داشـت که سـعید نخسـتین کسـی نبوده اسـت که بـه تحلیل 

نگـرش غـرب بـه ديگـرِی شـرقی خـود و چگونگـی برسـاخت مشـرق زمین در انديشـۀ 
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کـه برخـی  غربـی پرداختـه اسـت. ایـن مسـئله خـود يکـی از عمـده انتقاداتـی اسـت 

کستانی-انگلیسـی، بـه سـعید  از منتقـدان، از جملـه ضیاءالدیـن سـردار، منتقـد پا

کـه ادوارد  کتـاب شرق شناسـی خـود، بـر ایـن بـاور اسـت  کرده انـد. سـردار، در  وارد 

شرق شناسـی  نقـد  در  او  از  پیـش  کـه  نويسـندگانی  سـایر  آرای  و  تالش هـا  سـعید 

جامعه شناسـی،  زبان شناسـی،  اسـالمی،  مطالعـات  همچـون  رشـته هایی  در 

که بايد ارج ننهاده  گفته اند را آن طور  يخ سـخن  يخ، و فلسـفۀ تار انسان شناسـی، تار

عبِدالمالـک4،  الَعطـاس۳،  ی۲،  طیبـاو پیشـین  مطالعـات  از   ... »سـعید  اسـت: 

ِکـی. ِام. پانیـکار۸،  َجعیـط۵، و ديگرانـی همچـون عبـداهلل الرویـی6، َطـالل اسـد۷، 

کار اذعـان نمی کنـد.  گرفتـه و بـر آن هـا تکیـه می کنـد؛ امـا بـه ایـن  و رومیـال تاپـار ۹ وام 

کمـال،  کـه شرق شناسـی حاضـر و آمـاده و تمـام و  مسـلمًا، چنیـن بـه نظـر می رسـد 

گهـان، ظاهـر شـده و شـروع بـه  شـکل دادن و مسلط شـدن بـر ایـن بحـث  گویـی بـه نا

اسـت:  شرق شناسـی  متوجـه  ديگـر  عمـدۀ  انتقـاد  دو   .)6۵ )ص  اسـت«  کـرده 

شرق شناسـیاش  در  را  آن  تصویـر  سـعید  کـه  اسـت  شـرقی  جامع نبـودن  نخسـت 

گسـترۀ  کـه عمدتـًا شـامل جهـان عـرب و اسـالم اسـت و  ارائـه نمـوده اسـت، شـرقی 

کشـورهای آسـیایی را در بـر نمی گیـرد. ديگـر اينکـه شرق شناسـی  وسـیعی از سـایر 

کـه از آن انتقـاد می کنـد بی تأثیـر نبـوده اسـت. بـه  گفتمانـی  يـج  سـعید خـود در ترو

گفتمـان  گاهـی در دام  نیـز  کـه سـعید خـود  گفـت  عبـارت ديگـر، می تـوان چنیـن 

کـه تفصیـل آن در ایـن مقدمـه نمی گنجـد.  يک سـويۀ شرق شناسـانه افتـاده اسـت، 

بااین حـال، بايـد توجـه داشـت کـه جايـگاه شرق شناسـی ادوارد سـعید از آن رو حائز 

وسـیع  مقیاسـی  در  و  نظام منـد  به شـکلی  بـار  نخسـتین  بـرای  کـه  اسـت  اهمیـت 

يکـرد غـرب بـه »ديگـرِی« شـرقی خـود ارائـه می دهـد و بـه  نقـد نسـبتًا منسـجمی از رو

اسـتعمار می پـردازد. همچنیـن،  قـدرت  و  تحلیـل مناسـبات میـان شرق شناسـی 



13 مقدمۀ مترجم

اينکـه شرق شناسـی محصـول سـال های پايانـی دوران جنـگ سـرد و سـلطۀ ايـاالت 

متحـده به عنـوان بزرگ تریـن قـدرت غربـی بـوده اسـت نیـز بـر اهمیـت آن می افزايـد.

پانـزده سـال پـس از شرق شناسـی، سـعید ديگـر اثـر بسـیار مهـم خـود، فرهنگ 

کتـاب را می تـوان به گونـه ای ادامـۀ  و امپريالیسـم۱۰، را در سـال ۱۹۹۳ نوشـت. ایـن 

به ویـژه  فرهنـگ،  میـان  ارتبـاط  بـه  بیشـتر  آن سـعید  کـه در  شرق شناسـی دانسـت 

ادبیـات، بـا امپريالیسـم و اسـتعمار در قرن هـای هجـده، نـوزده و بیسـت میـالدی 

ی همچنیـن بـه بررسـی نهضت هـای مقاومـت در برابـر اسـتعمار و  تمرکـز می کنـد. و

گونـۀ ادبـی  فرايندهـای اسـتقالل و اسـتعمارزدایی و تأثیـر آن بـر ادبیـات، به ویـژه بـر 

رمـان، در انگلیـس و فرانسـه می پـردازد. در مقدمـۀ فرهنـگ و امپريالیسـم، سـعید 

يکـی از اساسـی ترین مفاهیـم خـود دربـارۀ رابطـۀ فرهنگ و اسـتعمار را بیان می کند: 

میـان  رابطـۀ  بـه شـرح  و سـپس   )xii روايت هـا هسـتند« )ص  »ملت هـا خـود عیـن 

روايـت، مقاومـت و رهایـی می پـردازد:

روايت هـا،  سـایر  ظهـور  و  تشـکیل  از  جلوگیـری  يـا  روايت کـردن،  قـدرت 

جايـگاه مهمـی در فرهنـگ و اسـتعمار دارد و يکـی از روابـط اصلـی میـان 

رهایـی  کالن روايت هـای  اينکـه  همـه  از  مهم تـر  می دهـد.  شـکل  را  آن هـا 

و  پـا خیزنـد  بـه  تـا  کردنـد  را بسـیج   و روشـنگری مـردم جهـان اسـتعماری 

پاییـان و آمريکایی های  سـلطۀ اسـتعماری را براندازنـد. در ایـن فرايند، ارو

بـه جنبـش درآمدنـد  نیـز توسـط ایـن داسـتان ها و قهرمانانشـان  بسـیاری 

انسـانی  جامعـۀ  و  ی  تسـاو از  جديـدی  روايت هـای  بـرای  نیـز  آن هـا  و 

)xiii )ص  جنگیدنـد. 

همان طـور کـه از مباحـث متعـددی کـه سـعید در فرهنگ و امپريالیسـم مطرح 

می کند پیداست، وی همواره در آثار و انديشۀ خود به نهضت های مردمی و انقالبی 
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توجه ویژه ای داشته است. این توجه را شايد بتوان تا حد زيادی مرهون فعالیت های 

گونـی دربـارۀ  او در جنبـش آزادی فلسـطین دانسـت. سـعید کتاب هـا و مقـاالت گونا

کتاب هـای مسـئلۀ  کـه از مهم تریـن آن هـا می تـوان بـه ترتیـب بـه  فلسـطین نگاشـت 

فلسطین۱۱ )۱۹۷۹(، پس از آخرین آسمان: زندگی های فلسطینی۱۲ )۱۹۸6(، سیاست 

سـلب مالکیـت۱۳ )۱۹۹4(، صلـح و ناراضیـان آن۱4 )۱۹۹۵(، پايـان فراينـد صلـح۱۵ 

کرد. با اينکه سعید مسلمان نبود و در  )۲۰۰۰(، و مقصردانستن قربانی۱6 )۲۰۰۱( اشاره 

خانـواده ای اصالتـًا مسـیحی و ارتدکـس پـرورش يافتـه بـود، اهتمـام ویژه ای به مسـائل 

کشـورها و نهضت هـای اسـالمی داشـت. وی يکـی از منتقـدان جـدی ديکتاتـوری 

نقـش  از  را هیـچ گاه جـدا  رژيم هـای ديکتاتـوری  البتـه وجـود  کـه  بـود  در خاورمیانـه 

 ايـاالت متحـده در به وجودآمـدن و حمايـت از آن هـا نمی ديد. در سـیزدهم اوت ۱۹۹۰ 

کويـت توسـط عـراق، سـعید مقالـۀ خـود  ]۲۲ مـرداد ۱۳6۹[، يـازده روز پـس از اشـغال 

بـا عنـوان »پشـت پـردۀ تحرکات صدام حسـین« در روزنامۀ کريسـچن سـاينس مانیتور 

را این گونـه آغـاز می کنـد: »صـدام حسـین ديکتاتـوری نفرت انگیز اسـت که حکومت 

کـرده اسـت. همـه  گورسـتانی بـرای دموکراسـی تبدیـل  کشـور را بـه  او در عـراق ایـن 

ایـن را می داننـد، به خصـوص عرب هـا. امـا، در اقدامـات آمريـکا بـرای منفورسـازی، 

ک کويت، صدام به اشـتباه جدا  منزوی کـردن و نابـودی صـدام بـه دلیل اشـغال هولنـا

کرده انـد، و تـا حـد قابل توجهـی در نتیجـۀ  کـه او را تولیـد  از محیـط و سیاسـت هایی 

سیاست های اياالت متحده در خاورمیانه شکل گرفته اند، پنداشته شده است«.۱۷ 

سـعید، در مقـام يـک روشـنفکر مردمـی و فعال سیاسـی، وقايع انقالب اسـالمی ایران 

را از ايـاالت متحـده دنبـال می کـرد و چهـار مقالـۀ ارائه شـده در ایـن مجموعـه جزئی از 

صدهـا مقالـه ای اسـت کـه او دربـارۀ خاورمیانـه و تأثیر سیاسـت های ايـاالت متحده 

بـر ایـن بخـش از جهـان منتشـر کرده اسـت.
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انقـالب اسـالمی ایـران از آغـاز بـرای غـرب معمایـی الينحـل بـوده و همچنـان 

حسـی  هم زمـان  ایـران  اسـالمی  انقـالب  غـرب،  جهـان  در  اسـت.  همین طـور  نیـز 

کرد؛ تحیر از سقوط يکی از قديمی ترین  آمیخته از تحیر، سردرگمی و هراس ايجاد 

کـه تنهـا چند سـال پیـش از آن با برگزاری جشـن های  حکومت هـای پادشـاهی دنیـا 

دارای  بـود،  کشـیده  جهـان  رخ  بـه  را  خـود  شـوکت  و  شـکوه  پانصدسـاله  دوهزارو

بزرگ تریـن ارتـش منطقـه بـود، و متحـد اصلـی ايـاالت متحـده بـه حسـاب می آمـد؛ 

کـه يکـی از اصلی تریـن مبانـی فکـری آن بـر  و هـراس و سـردرگمی از وقـوع انقالبـی 

پايـۀ اسـتقالل از ابرقدرت هـای بیگانـه بنـا نهـاده شـده بـود، رهبـران آن دِل خوشـی 

بـرای  آن  تبعـات  و  نداشـتند،  متحـده،  ايـاالت  ویـژه  بـه  و  غربـی،  قدرت هـای  از 

گسـترده، اجتناب ناپذیـر، و البتـه به شـدت نگران کننـده بـود.  جهـان غـرب بسـیار 

از منظـری  و  يـادی يکنواخـت  ز تـا حـد بسـیار  انقالبـی در غـرب  بازنمایـی چنیـن 

کارشناسـان و رسـانه های  واحد بوده اسـت. تصویرها و تحلیل های دانشـگاهیان، 

غربـی، بـه ویـژه رسـانه های آمريکایـی، انقـالب اسـالمی را چـون پديـده ای مخـوف 

افراطیگـرِی  کـه  داشـت  چیـزی  در  يشـه  ر صرفـًا  کـه  نماياندنـد  لجام گسـیخته  و 

همچنیـن،  می نامیدنـد.  شـهادت  بـرای  شـیعه  مسـلمانان  عطـش  و  اسـالمی  ذاتـًا 

آمريکایـی  رو اشـاره می کنـد، رسـانه های  کـه سـعید در مقـاالت پیـش  همان گونـه 

کـه گويا يگانه وجه  انقـالب ایـران را به گونـه ای پوشـش خبـری داده و تحلیـل نمودند 

کـه ايـاالت متحـده اصلی تریـن متحـد خـود را در خاورمیانـه  قابل توجـه آن ایـن بـود 

از دسـت داده اسـت.

کـه جیمـی   ایـن ديـدگاِه رسـانه های آمريکایـی البتـه دور از ذهـن نبـود، چـرا 

کـه شـاه  کارتـر، رئیس جمهـور وقـت آمريـکا، در سـخنرانی خـود در ضیافـت شـامی 

 بـه افتخـار او در شـب سـال نـو میـالدی ترتیـب داده بـود، ایـران را »جزیـرۀ ثبـات« 
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و شـاه را رهبـری بـزرگ و محبـوب خوانـده بـود. بدیـن جهـت، تبعـات انقـالب ایـران 

يان بـار بـود. باوجوداین، فقط تسـخیر  گهانـی و البتـه ز بـرای ايـاالت متحـده بسـیار نا

يان باری  کـه ابعـاد و تبعـات حقیقی انقالب و میـزان ز سـفارت آمريـکا در تهـران بـود 

کـه  کـرد. طـی اتفاقـی  آن بـرای ايـاالت متحـده را بـرای مخاطـب آمريکایـی آشـکار 

گفتمـان سیاسـی غـرب از  در ایـران از آن به عنـوان »تسـخیر النـۀ جاسوسـی« و در 

و  دیپلمـات  پنجـاه ودو  می شـود،  يـاد  ایـران«۱۸  گروگان گیـری  »بحـران  به عنـوان  آن 

تبعـۀ آمريکایـی بـه مـدت چهارصدوچهل وچهـار روز، از سـیزدهم آبـان مـاه ۱۳۵۸ 

گروهـی از دانشـجويان موسـوم بـه دانشـجويان پیـرو  تـا سـی ام دی مـاه ۱۳۵۹، توسـط 

کـه نه تنهـا بزرگ تریـن چالـش سیاسـی ای  گرفتـه شـدند، اتفاقـی  گـروگان  خـط امـام 

کـه تـا آن زمـان ايـاالت متحـده بـا آن روبـه رو شـده بـود بلکـه جدی تریـن ضربـه به  بـود 

هیمنـه و هژمونـی قدرتمندتریـن ابرقـدرت روز دنیـا نیـز بـود.

در میـان اصحـاب رسـانه، تحلیلگـران سیاسـی، دانشـگاهیان، و کارشناسـان 

کـه  بـود  ايـاالت متحـده، سـعید شـايد متمایزتریـن صدایـی  مسـائل خاورمیانـه در 

بـه تحلیـل وقايـع مربـوط بـه ایـران می پرداخـت. سـعید متفکـر اجتماعـِی صاحـب 

انديشـه ای بـود کـه بـا فرايندهـا و علـل متعـدد ظهـور نهضت هـای اجتماعی آشـنایی 

گاه بود که انقالب ها اساسًا پديده هایی عمیق،  داشت. او به خوبی از این حقیقت آ

پیچیـده و چنداليه انـد. ازایـن رو، تفسـیر پیچیدگی هـا و ابعـاد گسـتردۀ انقـالب ایران 

صرفًا به نهضتی برخاسـته از خشـونت، افراطیگری و بنیادگرایی ذاتی اسـالم چیزی 

گروه هـای سیاسـی مختلـف در تحقـق  از نقـش  جـز سـاده انگاری نیسـت. سـعید 

کـه بـه وقـوع  گاه بـود و تـا حـدی از پیشـینۀ سیاسـی-تاريخی ای  انقـالب اسـالمی آ

گاهی داشـت. يکی از داليلی که برداشـت های سـعید  انقـالب منجـر شـده بـود نیـز آ

از انقالب ایران را از تفاسـیر سـایر تحلیلگران غربی متمایز می سـاخت تحلیل وی 
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از نقـش ايـاالت متحـده در سیاسـت های داخلـی ایـران بـود. او در تحلیل هايـش از 

آنچـه رسـانه های غربـی آمريکاسـتیزِی ایرانیـان می نامیدنـد همـواره نقـش و اهمیـت 

موضوعاتـی همچـون اهمیـت اسـتراتژيک ایـران به عنـوان يکـی از بزرگ تریـن منابـع 

انـرژی جهـان بـرای ايـاالت متحده، کاپیتوالسـیون، فروش تسـلیحات نظامی توسـط 

آمريـکا بـه ایـران، و نقـش سـازمان های اطالعـات آمريـکا )سـی.آی.ِای( و اسـرائیل 

)موسـاد( در تأسـیس سـاواک و تربیـت نیروهـای آن را بـه مخاطبـان آمريکایـی خـود 

يـادآور می شـد.

در  خـود  مقالـۀ  چهـار  در  سـعید  ادوارد   ،۱۹۸۱ تـا   ۱۹۷۹ سـال های  بیـن 

از  آمريکایـی  رسـانه های  خبـری  پوشـش  نحـوۀ  تحلیـل  بـه  آمريکایـی  مطبوعـات 

اخبـار مربـوط بـه جهـان اسـالم، انقـالب اسـالمی، و سـپس تسـخیر سـفارت آمريـکا 

کمتـر از يـک سـال پـس از انتشـار  ی، در آوریـل سـال ۱۹۷۹،  در تهـران پرداخـت. و

در  غـرب«۱۹  و  شرق شناسـی  »اسـالم،  عنـوان  بـا  را  مقالـه  نخسـتین  شرق شناسـی، 

کـه از نـام آن پیداسـت، ایـن مقالـه عمدتـًا بـه  کـرد. همان طـور  مجلـۀ تايـم۲۰ منتشـر 

کـه ادوارد  بررسـی اسـالم و شرق شناسـی در ايـاالت متحـده می پـردازد، موضوعـی 

گفتـه اسـت. يـک  کتـاب شرق شناسـی خـود دربـارۀ آن سـخن  سـعید به تفصیـل در 

سـال بعـد، در شـمارۀ مارس/آوریـل۱۹۸۰ مجلـۀ کلمبیـا ِجرنالیـزم ریویـو ۲۱، سـعید 

رسـانه های  آنچـه  خبـری  پوشـش  از  جامعـی  تحلیـل  »ایـران«  نـام  بـه  مقالـه ای  در 

کـرد و به طـور مفصـل بـه بررسـی پوشـش  آمريکایـی »بحـران ایـران« می خواندنـد ارائـه 

خبـری وقايـع انقـالب اسـالمی ایران و تسـخیر سـفارت آمريـکا پرداخـت و درنهايت 

ی  مقايسـه ای از نگـرش رسـانه های آمريکایـی بـه وقايـع جاری در ایـران -که از نظر و

سـطحی و کلیشـه ای بودنـد- بـا تحلیل هـای روزنامۀ فرانسـوِی لو موند۲۲ -که سـعید 

آن هـا را جدی تـر و جامع تـر يافتـه بـود- ارائـه داد. 
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سـومین مقالـه بـا عنـوان »اسـالم از منظـر غـرب«۲۳ در آوریـل ۱۹۸۰ در مجلـۀ 

ی معنـای اسـالم در رسـانه های  کاو کـه سـعید در آن بـه وا ِنیِشـن۲4 بـه چـاپ رسـید 

غربـی پرداخـت و به نوعـی اتفاقـات معاصـر و اخبـار مربـوط بـه جهـان اسـالم را در 

 ۱۹۸۰ ژانويـۀ  در  مقالـه  آخریـن  کـرد.  تحلیـل  خـود  شرق شناسـی  نظريـۀ  چارچـوب 

کـه در آن سـعید ديگـر  در مجلـۀ هارِپـرز ۲۵ بـا عنـوان »درون اسـالم«۲6 انتشـار يافـت 

بـا  از قبیـل تئـوری تقابـل اسـالم و غـرب، رابطـۀ آمريـکا  بـه بررسـی موضوعاتـی  بـار 

کشـورهای مسـلمان، اسـتعمارگری نویـن آمريکایـی، و تسـخیر سـفارت آمريـکا در 

می پـردازد. تهـران 

همچنیـن، در سـال ۱۹۸۱ ادوارد سـعید مجموعـه نقدهـا و تحلیل هـای خـود 

کتابـی تحـت عنـوان پوشـش  از پوشـش خبـری اسـالم در رسـانه های آمريکایـی را در 

کارشناسـان نـگاه مـا بـه مابقـی جهـان را تعییـن  )خبـری( اسـالم: چگونـه رسـانه ها و 

کتـاب، ادوارد سـعید آرای خـود دربـارۀ رابطـۀ اسـالم و  کـرد. در ایـن  می کننـد۲۷ منتشـر 

جهـان غـرب و نگـرش غالـب جهـان غرب به کشـورهای اسـالمی را با ذکـر نمونه هایی 

چـون مسـتند انگلیسـی »مـرگ يـک شـاه دخت«۲۸، انقـالب اسـالمی ایـران، و تسـخیر 

سـفارت آمريـکا در تهـران تشـريح می نمايـد و نظريـات خـود دربـارۀ روابـط میـان دانـش 

و قـدرت، دانـش و تفسـیر و جوامـع تفسـیری را به تفصیـل بیـان می کنـد. آنچـه ایـن 

نوشـته ها را بـه هـم پیونـد می دهـد تحلیـل متفـاوت سـعید از وقايـع انقـالب ایـران و 

بـه  کثـر قريـب  کـه برخـالف تفسـیرها و ارزيابی هـای ا تسـخیر سـفارت آمريکاسـت، 

کـه  گفـت  می تـوان  ازایـن روی،  اسـت.  زمـان  آن  در  غربـی  سیاسـی  مفسـران  اتفـاق 

نوشـته های سـعید در ایـن زمینـه رخنـه ای در گفتمـان غالـب مربـوط بـه اسـالم و ایران 

کـه تـا بـه امـروز نیـز  گفتمانـی  کـرد،  در سـال های آغازیـن دهـۀ هشـتاد میـالدی ايجـاد 

 بـه همـان شـیوه ادامـه يافتـه اسـت. بدیـن جهت، عنـوان مجموعـۀ حاضر نه تنهـا ناظر 
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تسـخیر  و  انقـالب  پیـروزی  به واسـطۀ  ایـران  در  متحـده  ايـاالت  هژمونـی  شکسـت  بـه 

سفارت آمريکاست بلکه به شکستن گفتمان غالب غربی در مطبوعات و رسانه های 

آمريـکا نیـز داللـت می کنـد. سـعید البته در سـال های بعـد انتقاداتی جدی بـه برخی از 

وقايـع انقـالب و آنچـه کـه وی تنـدروی رهبـران آن می دانسـت مطـرح می کنـد. از جملـه 

در نامه ای منتشرشده در شانزدهم مارس ۱۹۸۹ ]۲۵ اسفند  ۱۳6۷[ در نیویورک تايمز 

ریویـو آو بوکـس۲۹ )يـک مـاه پـس از صـدور فتـوای قتـل سـلمان رشـدی( نسـبت بـه ایـن 

فتـوا اعتـراض می کنـد، و دربـارۀ تضییـع حقـوق مخالفـان هشـدار می دهـد؛ ایـن قبیـل 

انتقـادات و سـایر انتقـادات سـعید نسـبت بـه انقـالب اسـالمی و رهبـر آن را بايـد در 

چارچـوب سـنت تفکـر لیبـرال و اومانیسـتی غربـی کـه سـعید وام دار آن بـود، و بخشـی 

از رسـالتی کـه او بـرای روشـنفکر و منتقـد اجتماعـی قائـل بـود معنـا کـرد. از ایـن منظـر، 

مقـاالت و کتاب هـای سـعید را دربـارۀ جهـان اسـالم، مسـئلۀ فلسـطین، انقـالب ایران، 

و نقـش ايـاالت متحـده در ايجـاد و حمايـت از رژيم هـای ديکتاتـوری در خاورمیانـه نیز 

بايـد در همیـن چارچـوب فکـری بررسـی کـرد، و نـه منفـک از آن. 

اسـت.  شـده  روبـه رو  شـديدی  نقدهـای  بـا  ایـران  وقايـع  از  سـعید  تحلیـل 

کانـادا، در  به عنـوان مثـال، دیويـد زارِنـت۳۰، اسـتاد علـوم سیاسـی دانشـگاه تورنتـوی 

مقاله ای تحت عنوان »ادوارد سـعید و انقالب ایران«، شـديداللحن ترین انتقادات 

را متوجـه خوانـش سـعید از وقايـع انقـالب و تسـخیر سـفارت آمريـکا می کنـد. به نظر 

زارنـت، سـعید در تحلیل هـای خـود بـه نفـی دو واقعیـت اساسـی دسـت می زنـد: 

می شـد«.  گـزارش  آمريکایـی  غالـب  رسـانه های  توسـط  کـه  اسـت  واقعیتـی  »اولـی 

کـه نسـخه ای  بـه بـاور زارنـت، پیش فـرض سـعید در تحلیـل وقايـع ایـران ایـن اسـت 

کـه رسـانه ها بـه نمايـش می گذارنـد اساسـًا مـردود اسـت و بنابرایـن بايـد  از انقـالب 

حقیقـت را در نسـخۀ جايگزينـی يافـت. زارنـت می نويسـد: 
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يـخ  تار نـه  و  نـه تخصصـی در سیاسـت خاورمیانـه داشـت،  اينکـه سـعید 

کـه ممکـن  اسـالم؛ اينکـه از شـاه و يـا آيـت اهلل خمینـی چیـزی فراتـر از آنچـه 

گاهی بداند نمی دانسـت؛ و اينکه نمی توانسـت فارسـی  بـود هـر فـرد عامـِی آ

کـه بـاور قطعـی او دربـارۀ نادرسـتی نحـوۀ  بخوانـد و بنويسـد باعـث می شـود 

بازتـاب انقـالب در رسـانه ها بیـش از هـر چیـز نمايانگر شـیوۀ تحلیل و تفکر 

خـود او باشـد.

کـه سـعید آن را در مقـاالت خـود  کـه واقعیـت دومـی  ی در ادامـه می نويسـد  و

کتـاب واليـت  کـرده »سـخنان مکتـوب و شـفاهی آيـت اهلل خمینـی، به ویـژه در  نفـی 

کـه ایـن سـخنان دربـارۀ مسـیر آينـدۀ  فقیـه )حکومـت اسـالمی(، بـود و نشـانه هایی 

انقـالب ایـران بـه دسـت می دادنـد«. او در ادامـه بـه نپرداختن عامدانۀ ادوارد سـعید 

بـه آنچـه زارنـت یهودی سـتیزی امـام خمینـی می دانـد اشـاره می کنـد، و همچنیـن 

کـه قوانیـن شـرع می تواننـد زمینه سـاز به وجـود آوردن  بـاور آيـت اهلل خمینـی  بـه ایـن 

جامعـه ای آرمانـی باشـند. 

هر دو انتقاد زارنت به سـعید البته ایراداتی جدی دارند. نخسـت اينکه سـعید 

کنـار همـۀ عوامـل ديگـر،  کـه، در  نه تنهـا فلسـطینی  و، بنابرایـن، خاورمیانـه ای اسـت 

به واسـطۀ سـال ها فعالیـت جـدی اش در جنبـش آزادی فلسـطین، يقینـًا از بسـیاری 

از  بیشـتری  گاهـی  آ کانادایـی،  زارنـت  از  از تحلیلگـران معاصـر خـود، و همچنیـن 

فرايندهـای سیاسـی خاورمیانـه داشـته اسـت. همیـن اسـتدالل، در کنار نوشـته های 

متعـدد او دربـارۀ اسـالم، در مـورد درک او از اسـالم نیـز صـدق می کنـد. همچنیـن، 

همان طـور کـه در مقـاالت پیـش رو و کتـاب پوشـش خبری اسـالم پیداسـت، سـعید 

نه تنها در مقايسـه با تحلیلگران غربِی آن دوره شـناخت بیشـتری از سیاسـت ایران، 

شـاه، و امـام خمینـی داشـته بلکـه بـا آثار برخی از متفکران برجسـتۀ ایرانـی زمان خود 
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از قبیل جالل آل احمد و دکتر علی شـريعتی نیز آشـنا بوده اسـت. او حتی در مقالۀ 

کرانکايـت۳۱، مجـری معـروف  والِتـر  توانایـی  بـه عـدم  چهـارم خـود، »درون اسـالم«، 

تسـخیر  مـورد  در  را  آمريـکا  شـبانۀ  برنامه هـای  پربیننده تریـن  از  يکـی  کـه  آمريکایـی 

منتظـری  و  بهشـتی  قطـب زاده،  نام هـای  تلفـظ صحیـح  در  اجـرا می کـرد،  سـفارت 

انتقـاد می کنـد. در مقالـۀ ديگـری دربـارۀ سـفرنامۀ در میـان مؤمنـان، نوشـتۀ وی. ِاس. 

اسـالمی صرفـًا محصـول  انقـالب  کـه  نويسـنده  ادعـای  ایـن  بـه  پاسـخ  در  نایُپـل۳۲، 

اسـت،  بـوده  ایـران(  در  نایپـل  مترجـم  و  )راهنمـا  صـادق  ماننـد  تندروهایـی  نفـرت 

می نويسـد: »ایـن اغراقـی غیرقابل قبـول اسـت. میلیون هـا ایرانـی، نه تنهـا صادق هـا و 

خمینی هـا بلکـه شـريعتی ها، طالقانی هـا، براهنی ها و بی شـمار شـاعران، روحانیان، 

آوردنـد«  وجـود  بـه  را  انقـالب  همـه  این هـا  سـربازها،  و  پزشـک ها،   فیلسـوف ها، 

نیسـت،  هـم  انـدک  آثـار سـعید  در  آن هـا  تعـداد  کـه  ارجاعاتـی،  )ص ۱۱6(. چنیـن 

دسـت کم حکايـت از آشـنایی نسـبی سـعید و دقـت بیشـتر او نسـبت بـه آن دسـته از 

کـه وی بـه تحلیـل آن هـا پرداختـه بـود. مسـائل ایـران و جهـان اسـالم دارد 

افراطـی  تمرکـز  بـه  مقـاالت  مجموعـه  ایـن  در  سـعید  اصلـی  انتقـاد  به عـالوه، 

بـر موضـوع اسـالم و نفـی همـۀ علـل و عوامـل  و وسـواس گونۀ رسـانه های آمريکایـی 

بايـد  و  اسـت  آمريـکا  سـفارت  تسـخیر  و  انقـالب  سیاسـی  و  يخـی،  تار اجتماعـی، 

انقـالب  از  تمجیـد  بـه  خـاص  به طـور  نوشـته هايش  از  هیچ يـک  در  سـعید  گفـت 

زارنـت هیچ گونـه مدرکـی دال  نه تنهـا  نمی پـردازد. همچنیـن،  اسـالم  يـا حتـی  ایـران 

ی سـخنان یهودی سـتیزانۀ امـام خمینـی می نامـد ارائـه نمی کنـد بلکـه  کـه و بـر آنچـه 

کـه قـادر بـه تمایـز اولیـه میـان صهیونیسـم و دیـن یهـود نیـز  چنیـن بـه نظـر می رسـد 

براسـاس  نـه  کـه »اسـتدالل های سـعید  زارنـت می نويسـد  نیسـت. در جایـی ديگـر، 

تخصـص يـا مالحظـۀ دقیـق شـواهد موجـود بلکه براسـاس مقولـۀ نظری شرق شناسـی 


