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مقدمۀ مترجم
ادوارد سـعید ( )2003-1935یکـی از تأثیرگذارتریـن متفکـران و نظریهپـردازان
نیمـۀ دوم ق�رن بیس�تم اس�ت .او اسـتاد ادبیـات انگلیسـی در دانشـگاه کلمبیـا،
نویسـنده ،فعـال سیاسـی ،و منتقـد ادبـی ،اجتماعـی و سیاسـی برجسـتهای بـود.
انتشـار کتـاب شرقشناسـی ،1در سـال  ،1978سـعید را بـه یکـی از جنجالیتریـن
متفکـران عصـر حاضـر تبدیـل کـرد و بـرای او هـواداران و مخالفانـی سرسـخت بـه
همـراه آورد .بهنـدرت میتـوان کتـاب یـا نظر یـهای را در چنـد دهـۀ اخیـر یافـت کـه،
هماننـد شرقشناسـی ادوارد سـعید ،تـا ایـن حـد بـر ماهیـت بسـیاری از حوزههـای
علـوم انسـانی از قبیـل ادبیـات ،زبانشناسـی ،مردمشناسـی ،علـوم اجتماعـی،
تار یـخ ،باستانشناسـی ،الهیـات ،روانشناسـی ،علـوم سیاسـی و دیگـر رشـتهها
اثرگـذار بـوده باشـد.
در شرقشناسـی ،ادوارد سـعید ،بـا بررسـی و اشـاره بـه برخـی آثـار ادبـی
برجسـتۀ غر بـی از یونـان باسـتان تـا دورۀ معاصـر ،بـه نقـد نـگاه غالـب جهـان غـرب
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یپـردازد .او بـا تحلیـل فرایندهایـی کـه دانشـمندان ،نویسـندگان،
بـه مشـرقزمین م 
سیاسـتمداران و سفرنامهنویسـان غر بـی از طریـق آن بـه معرفـی مشـرقزمین در آثـار
ـاختن» مفهومی به نام شـرق برای مخاطب
چگونگی «س
خـود پرداختهانـد بـه تبییـن
ِ
ِ
ـری» مغـرب نمایانده
غر بـی در ایـن آثـار م 
یپـردازد ،شـرقی کـه همیشـه بهعنوان «دیگ ِ
ً
یشـود -و در گفتمـان رایـج غـرب بـه آن هویتـی ذاتـا
شـده اسـت -و همچنـان نیـز م 
نامتمـدن ،بـدوی ،واپسگـرا ،متحجـر ،منفعـل ،خرافـی ،وحشـتآفرین ،آشـفته،
افسارگسـیخته ،مسـتبد ،و صـد البتـه نسـبت بـه همتای غربی خود پسـتتر نسـبت
یشـود .سـعید همچنیـن بـه تشـریح روابـط پیچیـده میـان قـدرت و تولیـد
داده م 
دانش دربارۀ شـرق در سـه امپراتوری بریتانیا ،فرانسـه و آمریکا میپردازد و چگونگی
یهـا از چنیـن دانشـی را بـرای مقاصـد اسـتعماری شـرح میدهـد.
اسـتفادۀ امپراتور 
سـعید تعار یـف گوناگونـی بـرای مفهـوم شرقشناسـی ارائـه میکنـد کـه ،بـا
تهـای ظاهـری ،بههمپیوسـته و مؤ یـد یکدیگرند .نخسـتین ،سـادهترین
وجـود تفاو 
و کلیتر ی ِـن ایـن تعار یـف شرقشناسـی را «تالشـی بـرای درک مشـرقزمین» معرفـی
میکنـد کـه «بـر پایـۀ جایـگاه و یـژۀ مشـرق در تجربـۀ اروپای ِـی غربـی بنـا نهـاده شـده

اسـت» (شرقشناسـی ،2003 ،ص  .)1سـعید همچنیـن شرقشناسـی را بهمثابـۀ
ً
«کتابخانـه یـا آرشـیوی از اطالعاتـی کـه عمومـا ،و در برخـی از جنبههـا بهطـور
هماهنـگ ،مـورد بـاور بودهانـد» (ص  )41تعر یـف میکنـد و در ادامـه مینویسـد:
«آنچـه ایـن آرشـیو را بـه هـم متصـل میکند گروهـی از نظرات و مجموعـه ارزشهای
متحدکننـدهای اسـت کـه مؤثربودنشـان بـه شـیوههای گونا گـون بـه اثبـات رسـیده
اسـت .ایـن نظـرات رفتـار شـرقیها را توضیـح میدادنـد؛ و نـوع خاصـی از ذهنیـت،
نهـا منتسـب میکردنـد .مه متـر از همـه ،بـه اروپاییهـا
شـجرهنامه ،و فضـا را بـه آ 
اجـازه میدادنـد تـا در برخوردشـان ،یـا حتـی در نگاهشـان ،نسـبت بـه شـرقیها
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بهعنـوان پدیـدهای بنگرنـد کـه گویـی از ویژگیهـای معینـی برخـوردار اسـت» (ص
 .)41تعار یـف دیگـر سـعید بـه تبییـن جنبههـای نظامیافتـۀ علمـی و سیاسـی
شرقشناسـی میپردازند« :شرقشناسـی را میتوان شـیوۀ مدو نشـدهای از نوشـتن،
پنـدار و تحقیـق دانسـت کـه قواعـد ،دیدگا ههـا و تعصبـات ایدئولوژیکـی بـر آن
ً
حکمفرماسـت که ظاهرا متناسـب با مشـرقزمین اسـت .مشـرقزمین به شـیوههای
یشـود ،مـورد تحقیـق قـرار میگیـرد ،اداره میشـود ،و مـورد
مشـخصی تعلیـم داده م 
اظهـار نظـر واقـع میشـود» (ص  .)202در همیـن راسـتا ،سـعید تعر یـف مبسـوطتری
بـا تأ کیـد بـر جنب ههـای سیاسـی و اسـتعماری ارائـه میکنـد کـه در آن شرقشناسـی
را «سیسـتمی از بازنماییهـا» مینامـد «کـه نیروهایـی آن را شـکل دادهاند که مشـرق
را وارد حیطـۀ دانـش غر بـی ،آ گاهـی غر بـی و ،بعدتـر ،امپراتـوری غر بـی نمودنـد» .وی
سـپس در ادامـۀ ایـن تعر یـف مینویسـد« :ا گـر ایـن تعر یـف از شرقشناسـی بیـش از
حـد سیاسـی بـه نظـر میرسـد ،تنهـا به این دلیل اسـت کـه به باور من شرقشناسـی
خـود محصـول نیروهـا و فعالیتهـای سیاسـی خاصـی بـوده اسـت .شرقشناسـی
مکتبـی تفسـیری اسـت کـه موضـوع آن از قضـا مشـرقزمین ،تمدنهایـش،
نهـای آن اسـت .کشـفیات بیطرفانـۀ آن را -کـه کار محققـان
مردمانـش ،و مکا 
یشـماری بـوده اسـت کـه متـون را ویرایـش و ترجمـه مینمودنـد ،دسـتور
جـدی ب 
زبانها را تدوین میکردند ،فرهنگ لغات مینوشـتند ،اعصار گذشـته را بازسـازی
میکردنـد ،و دانشـی تولیـد میکردنـد کـه بـه شـیوۀ اثباتگرایانـه تأییدپذیـر باشـد-
همـواره ایـن امـر شـکل داده اسـت کـه ،مانند هر حقیقـت دیگری که بهوسـیلۀ زبان
انتقـال مییابـد ،حقایـق آن در خـود ز بـان جـای دارنـد» (ص .)203
البتـه بایـد توجـه داشـت که سـعید نخسـتین کسـی نبوده اسـت که بـه تحلیل
ـری شـرقی خـود و چگونگـی برسـاخت مشـرقزمین در اندیشـۀ
نگـرش غـرب بـه دیگ ِ
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غر بـی پرداختـه اسـت .ایـن مسـئله خـود یکـی از عمـده انتقاداتـی اسـت کـه برخـی
از منتقـدان ،از جملـه ضیاءالدیـن سـردار ،منتقـد پاکستانی-انگلیسـی ،بـه سـعید
وارد کردهانـد .سـردار ،در کتـاب شرقشناسـی خـود ،بـر ایـن بـاور اسـت کـه ادوارد
سـعید تالشهـا و آرای سـایر نویسـندگانی کـه پیـش از او در نقـد شرقشناسـی
در رشـتههایی همچـون مطالعـات اسلامی ،زبانشناسـی ،جامعهشناسـی،
انسانشناسـی ،تاریخ ،و فلسـفۀ تاریخ سـخن گفتهاند را آنطور که باید ارج ننهاده
اسـت« :سـعید  ...از مطالعـات پیشـین طیبـاوی َ ،
عبدالمالـک ،
العطـاس ِ ،
2

3

4

َجعیـط ،5و دیگرانـی همچـون عبـداهلل الرو یـیَ ،6طلال اسـدِ ،7کـیِ .ام .پانیـکار،8

نهـا تکیـه میکنـد؛ امـا بـه ایـن کار اذعـان نمیکنـد.
و رومیلا تاپـار  9وام گرفتـه و بـر آ 
ً
مسـلما ،چنیـن بـه نظـر میرسـد کـه شرقشناسـی حاضـر و آمـاده و تمـام و کمـال،
گو یـی بـه ناگهـان ،ظاهـر شـده و شـروع بـهشـکلدادن و مسلطشـدن بـر ایـن بحـث
کـرده اسـت» (ص  .)65دو انتقـاد عمـدۀ دیگـر متوجـه شرقشناسـی اسـت:
نخسـت جامعنبـودن شـرقی اسـت کـه سـعید تصو یـر آن را در شرقشناسـیاش
ً
ارائـه نمـوده اسـت ،شـرقی کـه عمدتـا شـامل جهـان عـرب و اسلام اسـت و گسـترۀ

وسـیعی از سـایر کشـورهای آسـیایی را در بـر نمیگیـرد .دیگـر اینکـه شرقشناسـی
سـعید خـود در ترو یـج گفتمانـی کـه از آن انتقـاد میکنـد بیتأثیـر نبـوده اسـت .بـه
یتـوان چنیـن گفـت کـه سـعید خـود نیـز گاهـی در دام گفتمـان
عبـارت دیگـر ،م 
یکسـویۀ شرقشناسـانه افتـاده اسـت ،کـه تفصیـل آن در ایـن مقدمـه نمیگنجـد.
نحـال ،بایـد توجـه داشـت کـه جایـگاه شرقشناسـی ادوارد سـعید از آن رو حائز
باای 
اهمیـت اسـت کـه بـرای نخسـتین بـار ب هشـکلی نظاممنـد و در مقیاسـی وسـیع
ً
ـری» شـرقی خـود ارائـه میدهـد و بـه
نقـد نسـبتا منسـجمی از رویکـرد غـرب بـه «دیگ ِ
تحلیـل مناسـبات میـان شرقشناسـی و قـدرت اسـتعمار میپـردازد .همچنیـن،
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اینکـه شرقشناسـی محصـول سـالهای پایانـی دوران جنـگ سـرد و سـلطۀ ایـاالت
متحـده بهعنـوان بزرگتر یـن قـدرت غر بـی بـوده اسـت نیـز بـر اهمیـت آن میافزایـد.

پانـزده سـال پـس از شرقشناسـی ،سـعید دیگـر اثـر بسـیار مهـم خـود ،فرهنگ
و امپریالیسـم ،10را در سـال  1993نوشـت .ایـن کتـاب را میتـوان بهگونـهای ادامـۀ
شرقشناسـی دانسـت کـه در آن سـعید بیشـتر بـه ارتبـاط میـان فرهنـگ ،بهویـژه
نهـای هجـده ،نـوزده و بیسـت میلادی
ادبیـات ،بـا امپریالیسـم و اسـتعمار در قر 
تهـای مقاومـت در برابـر اسـتعمار و
تمرکـز میکنـد .وی همچنیـن بـه بررسـی نهض 
فرایندهـای اسـتقالل و اسـتعمارزدایی و تأثیـر آن بـر ادبیـات ،بهو یـژه بـر گونـۀ ادبـی
یپـردازد .در مقدمـۀ فرهنـگ و امپریالیسـم ،سـعید
رمـان ،در انگلیـس و فرانسـه م 
یکـی از اساسـیترین مفاهیـم خـود در بـارۀ رابطـۀ فرهنگ و اسـتعمار را بیان میکند:
تهـا هسـتند» (ص  )xiiو سـپس بـه شـرح رابطـۀ میـان
«ملتهـا خـود عیـن روای 
روایـت ،مقاومـت و رهایـی میپـردازد:
قـدرت روایتکـردن ،یـا جلوگیـری از تشـکیل و ظهـور سـایر روایتهـا،
جایـگاه مهمـی در فرهنـگ و اسـتعمار دارد و یکـی از روابـط اصلـی میـان
آنهـا را شـکل میدهـد .مهمتـر از همـه اینکـه کالنروایتهـای رهایـی
و روشـنگری مـردم جهـان اسـتعماری را بسـیج کردنـد تـا بـه پـا خیزنـد و
سـلطۀ اسـتعماری را براندازنـد .در ایـن فرایند ،اروپاییـان و آمریکاییهای
بسـیاری نیـز توسـط ایـن داسـتانها و قهرمانانشـان بـه جنبـش درآمدنـد
و آنهـا نیـز بـرای روایتهـای جدیـدی از تسـاوی و جامعـۀ انسـانی
جنگیدنـد( .ص )xiii

نطـور کـه از مباحـث متعـددی کـه سـعید در فرهنگ و امپریالیسـم مطرح
هما 
میکند پیداست ،وی همواره در آثار و اندیشۀ خود به نهضتهای مردمی و انقالبی
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توجه ویژهای داشته است .این توجه را شاید بتوان تا حد زیادی مرهون فعالیتهای
بهـا و مقـاالت گوناگونـی دربـارۀ
او در جنبـش آزادی فلسـطین دانسـت .سـعید کتا 

یتـوان بـه ترتیـب بـه کتابهـای مسـئلۀ
نهـا م 
فلسـطین نگاشـت کـه از مهمتریـن آ 
فلسطین ،)1979( 11پس از آخرین آسمان :زندگیهای فلسطینی ،)1986( 12سیاست
سـلب مالکیـت ،)1994( 13صلـح و ناراضیـان آن ،)1995( 14پایـان فراینـد صلـح
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( ،)2000و مقصردانستن قربانی )2001( 16اشاره کرد .با اینکه سعید مسلمان نبود و در
ً
خانـوادهای اصالتـا مسـیحی و ارتدکـس پـرورش یافتـه بـود ،اهتمـام ویژهای به مسـائل
تهـای اسلامی داشـت .وی یکـی از منتقـدان جـدی دیکتاتـوری
کشـورها و نهض 
در خاورمیانـه بـود کـه البتـه وجـود رژی مهـای دیکتاتـوری را هیـچگاه جـدا از نقـش
ایـاالت متحـده در بهوجودآمـدن و حمایـت از آنهـا نمیدید .در سـیزدهم اوت 1990
[ 22مـرداد  ،]1369یـازده روز پـس از اشـغال کو یـت توسـط عـراق ،سـعید مقالـۀ خـود

بـا عنـوان «پشـت پـردۀ تحرکات صدام حسـین» در روزنامۀ کریسـچن سـاینس مانیتور
را اینگونـه آغـاز میکنـد« :صـدام حسـین دیکتاتـوری نفرتانگیز اسـت که حکومت
او در عـراق ایـن کشـور را بـه گورسـتانی بـرای دموکراسـی تبدیـل کـرده اسـت .همـه
بهـا .امـا ،در اقدامـات آمر یـکا بـرای منفورسـازی،
ایـن را میداننـد ،بهخصـوص عر 
یکـردن و نابـودی صـدام بـه دلیل اشـغال هولنـاک کویت ،صدام بهاشـتباه جدا
منزو 
از محیـط و سیاسـتهایی کـه او را تولیـد کردهانـد ،و تـا حـد قابلتوجهـی در نتیجـۀ
سیاستهای ایاالت متحده در خاورمیانه شکل گرفتهاند ،پنداشته شده است».
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سـعید ،در مقـام یـک روشـنفکر مردمـی و فعال سیاسـی ،وقایع انقالب اسلامی ایران
یکـرد و چهـار مقالـۀ ارائ هشـده در ایـن مجموعـه جزئی از
را از ایـاالت متحـده دنبـال م 
صدهـا مقالـهای اسـت کـه او در بـارۀ خاورمیانـه و تأثیر سیاسـتهای ایـاالت متحده
بـر ایـن بخـش از جهـان منتشـر کرده اسـت.
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انقلاب اسلامی ایـران از آغـاز بـرای غـرب معمایـی الینحـل بـوده و همچنـان
نطـور اسـت .در جهـان غـرب ،انقلاب اسلامی ایـران همزمـان حسـی
نیـز همی 
آمیخته از تحیر ،سردرگمی و هراس ایجاد کرد؛ تحیر از سقوط یکی از قدیمیترین
تهـای پادشـاهی دنیـا کـه تنهـا چند سـال پیـش از آن با برگزاری جشـنهای
حکوم 
دوهزاروپانصدسـاله شـکوه و شـوکت خـود را بـه رخ جهـان کشـیده بـود ،دارای
بزرگتر یـن ارتـش منطقـه بـود ،و متحـد اصلـی ایـاالت متحـده بـه حسـاب میآمـد؛
و هـراس و سـردرگمی از وقـوع انقالبـی کـه یکـی از اصلیتر یـن مبانـی فکـری آن بـر
دل خوشـی
پایـۀ اسـتقالل از ابرقدرتهـای بیگانـه بنـا نهـاده شـده بـود ،رهبـران آن ِ
تهـای غر بـی ،و بـه و یـژه ایـاالت متحـده ،نداشـتند ،و تبعـات آن بـرای
از قدر 
جهـان غـرب بسـیار گسـترده ،اجتنابناپذیـر ،و البتـه بهشـدت نگرانکننـده بـود.
بازنمایـی چنیـن انقالبـی در غـرب تـا حـد بسـیار ز یـادی یکنواخـت و از منظـری
واحد بوده اسـت .تصویرها و تحلیلهای دانشـگاهیان ،کارشناسـان و رسـانههای
غر بـی ،بـه و یـژه رسـانههای آمریکایـی ،انقلاب اسلامی را چـون پدیـدهای مخـوف
ً
افراطیگـری
و لجامگسیـخته نمایاندندـ ک�ه صرفـا ریشـه در چیـزی داشـت کـه
ِ
ً
ذاتـا اسلامی و عطـش مسـلمانان شـیعه بـرای شـهادت مینامیدنـد .همچنیـن،
همانگونـه کـه سـعید در مقـاالت پیـش رو اشـاره میکنـد ،رسـانههای آمریکایـی
انقلاب ایـران را بهگونـهای پوشـش خبـری داده و تحلیـل نمودند کـه گویا یگانه وجه
قابلتوجـه آن ایـن بـود کـه ایـاالت متحـده اصلیتر یـن متحـد خـود را در خاورمیانـه
از دسـت داده اسـت.
ـدگاه رسـانههای آمریکایـی البتـه دور از ذهـن نبـود ،چـرا کـه جیمـی
ایـن دی ِ
کارتـر ،رئیسجمهـور وقـت آمر یـکا ،در سـخنرانی خـود در ضیافـت شـامی کـه شـاه
بـه افتخـار او در شـب سـال نـو میلادی ترتیـب داده بـود ،ایـران را «جزیـرۀ ثبـات»
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و شـاه را رهبـری بـزرگ و محبـوب خوانـده بـود .بدیـن جهـت ،تبعـات انقلاب ایـران
نبـار بـود .باوجوداین ،فقط تسـخیر
بـرای ایـاالت متحـده بسـیار ناگهانـی و البتـه زیا 
سـفارت آمر یـکا در تهـران بـود کـه ابعـاد و تبعـات حقیقی انقالب و میـزان زیانباری
آن بـرای ایـاالت متحـده را بـرای مخاطـب آمریکایـی آشـکار کـرد .طـی اتفاقـی کـه
در ایـران از آن بهعنـوان «تسـخیر النـۀ جاسوسـی» و در گفتمـان سیاسـی غـرب از
آن بهعنـوان «بحـران گروگانگیـری ایـران» 18یـاد میشـود ،پنجـاهودو دیپلمـات و
تبعـۀ آمریکایـی بـه مـدت چهارصدوچهلوچهـار روز ،از سـیزدهم آبـان مـاه 1358
تـا سـیام دی مـاه  ،1359توسـط گروهـی از دانشـجویان موسـوم بـه دانشـجویان پیـرو
خـط امـام گـروگان گرفتـه شـدند ،اتفاقـی کـه نهتنهـا بزرگتر یـن چالـش سیاسـیای
بـود کـه تـا آن زمـان ایـاالت متحـده بـا آن رو بـهرو شـده بـود بلکـه جدیتریـن ضربـه به
هیمنـه و هژمونـی قدرتمندتریـن ابرقـدرت روز دنیـا نیـز بـود.
در میـان اصحـاب رسـانه ،تحلیلگـران سیاسـی ،دانشـگاهیان ،و کارشناسـان
مسـائل خاورمیانـه در ایـاالت متحـده ،سـعید شـاید متمایزتریـن صدایـی بـود کـه
اجتماعـی صاحـب
بـه تحلیـل وقایـع مر بـوط بـه ایـران میپرداخـت .سـعید متفکـر
ِ
تهـای اجتماعی آشـنایی
اندیشـهای بـود کـه بـا فرایندهـا و علـل متعـدد ظهـور نهض 
ً
داشت .او بهخوبی از این حقیقت آ گاه بود که انقالبها اساسا پدیدههایی عمیق،
یهـا و ابعـاد گسـتردۀ انقلاب ایران
پیچیـده و چندالیهانـد .ازایـنرو ،تفسـیر پیچیدگ 
ً
صرفا به نهضتی برخاسـته از خشـونت ،افراطیگری و بنیادگرایی ذاتی اسلام چیزی
جـز سـادهانگاری نیسـت .سـعید از نقـش گرو ههـای سیاسـی مختلـف در تحقـق
انقلاب اسلامی آ گاه بـود و تـا حـدی از پیشـینۀ سیاسـی-تاریخیای کـه بـه وقـوع
انقلاب منجـر شـده بـود نیـز آ گاهی داشـت .یکی از دالیلی که برداشـتهای سـعید
از انقالب ایران را از تفاسـیر سـایر تحلیلگران غربی متمایز میسـاخت تحلیل وی
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از نقـش ایـاالت متحـده در سیاسـتهای داخلـی ایـران بـود .او در تحلیلهایـش از
ـتیزی ایرانیـان مینامیدنـد همـواره نقـش و اهمیـت
آنچـه رسـانههای غر بـی آمریکاس ِ
موضوعاتـی همچـون اهمیـت اسـتراتژیک ایـران بهعنـوان یکـی از بزرگتریـن منابـع
انـرژی جهـان بـرای ایـاالت متحده ،کاپیتوالسـیون ،فروش تسـلیحات نظامی توسـط
(سـی.آی.ای) و اسـرائیل
آمریـکا بـه ایـران ،و نقـش سـازمانهای اطالعـات آمریـکا
ِ
(موسـاد) در تأسـیس سـاواک و تربیـت نیروهـای آن را بـه مخاطبـان آمریکایـی خـود
یشـد.
یـادآور م 
بیـن سـالهای  1979تـا  ،1981ادوارد سـعید در چهـار مقالـۀ خـود در
مطبوعـات آمریکایـی بـه تحلیـل نحـوۀ پوشـش خبـری رسـانههای آمریکایـی از
اخبـار مر بـوط بـه جهـان اسلام ،انقلاب اسلامی ،و سـپس تسـخیر سـفارت آمریـکا
در تهـران پرداخـت .وی ،در آور یـل سـال  ،1979کمتـر از یـک سـال پـس از انتشـار
شرقشناسـی ،نخسـتین مقالـه را بـا عنـوان «اسلام ،شرقشناسـی و غـرب» 19در
ً
مجلـۀ تایـم 20منتشـر کـرد .همانطـور کـه از نـام آن پیداسـت ،ایـن مقالـه عمدتـا بـه
بررسـی اسلام و شرقشناسـی در ایـاالت متحـده میپـردازد ،موضوعـی کـه ادوارد
سـعید بهتفصیـل در کتـاب شرقشناسـی خـود در بـارۀ آن سـخن گفتـه اسـت .یـک
سـال بعـد ،در شـمارۀ مارس/آور یـل 1980مجلـۀ کلمبیـا ِجرنالیـزم ریو یـو  ،21سـعید
در مقالـهای بـه نـام «ایـران» تحلیـل جامعـی از پوشـش خبـری آنچـه رسـانههای
آمریکایـی «بحـران ایـران» میخواندنـد ارائـه کـرد و بهطـور مفصـل بـه بررسـی پوشـش
خبـری وقایـع انقلاب اسلامی ایران و تسـخیر سـفارت آمر یـکا پرداخـت و درنهایت
مقایسـهای از نگـرش رسـانههای آمریکایـی بـه وقایـع جاری در ایـران -که از نظر وی
ـوی لو موند- 22که سـعید
سـطحی و کلیشـهای بودنـد -بـا تحلی 
لهـای روزنامۀ فرانس ِ
عتـر یافتـه بـود -ارائـه داد.
یتـر و جام 
نهـا را جد 
آ
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سـومین مقالـه بـا عنـوان «اسلام از منظـر غـرب» 23در آوریـل  1980در مجلـۀ
یشـن 24بـه چـاپ رسـید کـه سـعید در آن بـه واکاوی معنـای اسلام در رسـانههای
ِن ِ
غر بـی پرداخـت و بهنوعـی اتفاقـات معاصـر و اخبـار مر بـوط بـه جهـان اسلام را در
چارچـوب نظر یـۀ شرقشناسـی خـود تحلیـل کـرد .آخریـن مقالـه در ژانویـۀ 1980
هارپـرز  25بـا عنـوان «درون اسلام» 26انتشـار یافـت کـه در آن سـعید دیگـر
در مجلـۀ ِ

بـار بـه بررسـی موضوعاتـی از قبیـل تئـوری تقابـل اسلام و غـرب ،رابطـۀ آمریـکا بـا
کشـورهای مسـلمان ،اسـتعمارگری نو یـن آمریکایـی ،و تسـخیر سـفارت آمریـکا در
یپـردازد.
تهـران م 
لهـای خـود
همچنیـن ،در سـال  1981ادوارد سـعید مجموعـه نقدهـا و تحلی 

از پوشـش خبـری اسلام در رسـانههای آمریکایـی را در کتابـی تحـت عنـوان پوشـش
(خبـری) اسلام :چگونـه رسـانهها و کارشناسـان نـگاه مـا بـه مابقـی جهـان را تعییـن
میکننـد 27منتشـر کـرد .در ایـن کتـاب ،ادوارد سـعید آرای خـود دربـارۀ رابطـۀ اسلام و
جهـان غـرب و نگـرش غالـب جهـان غرب به کشـورهای اسلامی را با ذکـر نمونههایی
چـون مسـتند انگلیسـی «مـرگ یـک شـاهدخت» ،28انقلاب اسلامی ایـران ،و تسـخیر
سـفارت آمر یـکا در تهـران تشـریح مینمایـد و نظر یـات خـود دربـارۀ روابـط میـان دانـش
و قـدرت ،دانـش و تفسـیر و جوامـع تفسـیری را بهتفصیـل بیـان میکنـد .آنچـه ایـن
نوشـتهها را بـه هـم پیونـد میدهـد تحلیـل متفـاوت سـعید از وقایـع انقلاب ایـران و
یهـای اکثـر قر یـب بـه
تسـخیر سـفارت آمریکاسـت ،کـه برخلاف تفسـیرها و ارزیاب 
یتـوان گفـت کـه
اتفـاق مفسـران سیاسـی غربـی در آن زمـان اسـت .ازایـنروی ،م 
نوشـتههای سـعید در ایـن زمینـه رخنـهای در گفتمـان غالـب مربـوط بـه اسلام و ایران
در سـالهای آغاز یـن دهـۀ هشـتاد میلادی ایجـاد کـرد ،گفتمانـی کـه تـا بـه امـروز نیـز
بـه همـان شـیوه ادامـه یافتـه اسـت .بدیـن جهت ،عنـوان مجموعـۀ حاضر نهتنهـا ناظر
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بـه شکسـت هژمونـی ایـاالت متحـده در ایـران بهواسـطۀ پیـروزی انقلاب و تسـخیر
سفارت آمریکاست بلکه به شکستن گفتمان غالب غربی در مطبوعات و رسانههای
آمر یـکا نیـز داللـت میکنـد .سـعید البته در سـالهای بعـد انتقاداتی جدی بـه برخی از
وقایـع انقلاب و آنچـه کـه وی تنـدروی رهبـران آن میدانسـت مطـرح میکنـد .از جملـه

در نامهای منتشرشده در شانزدهم مارس  25[ 1989اسفند  ]1367در نیویورک تایمز
ریویـو آو بوکـس( 29یـک مـاه پـس از صـدور فتـوای قتـل سـلمان رشـدی) نسـبت بـه ایـن
فتـوا اعتـراض میکنـد ،و دربـارۀ تضییـع حقـوق مخالفـان هشـدار میدهـد؛ ایـن قبیـل
انتقـادات و سـایر انتقـادات سـعید نسـبت بـه انقلاب اسلامی و رهبـر آن را بایـد در
چارچـوب سـنت تفکـر لیبـرال و اومانیسـتی غربـی کـه سـعید وامدار آن بـود ،و بخشـی
از رسـالتی کـه او بـرای روشـنفکر و منتقـد اجتماعـی قائـل بـود معنـا کـرد .از ایـن منظـر،
بهـای سـعید را دربـارۀ جهـان اسلام ،مسـئلۀ فلسـطین ،انقلاب ایران،
مقـاالت و کتا 
و نقـش ایـاالت متحـده در ایجـاد و حمایـت از رژی مهـای دیکتاتـوری در خاورمیانـه نیز
بایـد در همیـن چارچـوب فکـری بررسـی کـرد ،و نـه منفـک از آن.
تحلیـل سـعید از وقایـع ایـران بـا نقدهـای شـدیدی رو بـهرو شـده اسـت.
بهعنـوان مثـال ،دیو یـد زار ِنـت ،30اسـتاد علـوم سیاسـی دانشـگاه تورنتـوی کانـادا ،در
مقالهای تحت عنوان «ادوارد سـعید و انقالب ایران» ،شـدیداللحنترین انتقادات
را متوجـه خوانـش سـعید از وقایـع انقلاب و تسـخیر سـفارت آمر یـکا میکنـد .به نظر
زارنـت ،سـعید در تحلیلهـای خـود بـه نفـی دو واقعیـت اساسـی دسـت میزنـد:
«اولـی واقعیتـی اسـت کـه توسـط رسـانههای غالـب آمریکایـی گـزارش میشـد».
ب�ه بـاور زارنـت ،پیشفـرض سـعید در تحلیـل وقایـع ایـران ایـن اسـت کـه نسـخهای
ً
از انقلاب کـه رسـانهها بـه نمایـش میگذارنـد اساسـا مـردود اسـت و بنابرایـن بایـد
حقیقـت را در نسـخۀ جایگزینـی یافـت .زارنـت مینویسـد:
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اینکـه سـعید نـه تخصصـی در سیاسـت خاورمیانـه داشـت ،و نـه تار یـخ
اسلام؛ اینکـه از شـاه و یـا آیـتاهلل خمینـی چیـزی فراتـر از آنچـه کـه ممکـن
بـود هـر فـرد عام ِـی آ گاهی بداند نمیدانسـت؛ و اینکه نمیتوانسـت فارسـی
بخوانـد و بنویسـد باعـث میشـود کـه بـاور قطعـی او در بـارۀ نادرسـتی نحـوۀ
بازتـاب انقلاب در رسـانهها بیـش از هـر چیـز نمایانگر شـیوۀ تحلیل و تفکر
خـود او باشـد.

وی در ادامـه مینویسـد کـه واقعیـت دومـی کـه سـعید آن را در مقـاالت خـود

نف�ی کرـده «س�خنان مکت�وب و ش�فاهی آی�تاهلل خمینـی ،بهویـژه در کتـاب والیـت
فقیـه (حکومـت اسلامی) ،بـود و نشـانههایی کـه ایـن سـخنان دربـارۀ مسـیر آینـدۀ
انقلاب ایـران بـه دسـت میدادنـد» .او در ادامـه بـه نپرداختن عامدانۀ ادوارد سـعید
یسـتیزی امـام خمینـی میدانـد اشـاره میکنـد ،و همچنیـن
بـه آنچـه زارنـت یهود 
بـه ایـن بـاور آیـتاهلل خمینـی کـه قوانیـن شـرع میتواننـد زمینهسـاز بهوجـودآوردن
جامعـهای آرمانـی باشـند.
هر دو انتقاد زارنت به سـعید البته ایراداتی جدی دارند .نخسـت اینکه سـعید
نهتنهـا فلسـطینیو ،بنابرایـن ،خاورمیانـهای اسـت کـه ،در کنـار همـۀ عوامـل دیگـر،
ً
بهواسـطۀ سـالها فعالیـت جـدیاش در جنبـش آزادی فلسـطین ،یقینـا از بسـیاری
از تحلیلگـران معاصـر خـود ،و همچنیـن از زارنـت کانادایـی ،آ گاهـی بیشـتری از
فرایندهـای سیاسـی خاورمیانـه داشـته اسـت .همیـن اسـتدالل ،در کنار نوشـتههای
متعـدد او در بـارۀ اسلام ،در مـورد درک او از اسلام نیـز صـدق میکنـد .همچنیـن،
نطـور کـه در مقـاالت پیـش رو و کتـاب پوشـش خبری اسلام پیداسـت ،سـعید
هما 
غربی آن دوره شـناخت بیشـتری از سیاسـت ایران،
نهتنها در مقایسـه با تحلیلگران ِ
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 شـریعتی نیز آشـنا بوده اسـت .او حتی در مقالۀ
والتـر کرانکایـت ،31مجـری معـروف
چهـارم خـود« ،درون اسلام» ،بـه عـدم توانایـی ِ
آمریکایـی کـه یکـی از پربینندهتریـن برنام ههـای شـبانۀ آمر یـکا را در مـورد تسـخیر
یکـرد ،در تلفـظ صحیـح نا مهـای قطـبزاده ،بهشـتی و منتظـری
سـفارت اجـرا م 
انتقـاد میکنـد .در مقالـۀ دیگـری در بـارۀ سـفرنامۀ در میـان مؤمنـان ،نوشـتۀ ویِ .اس.
ً
ُ
نایپـل ،32در پاسـخ بـه ایـن ادعـای نویسـنده کـه انقلاب اسلامی صرفـا محصـول
نفـرت تندروهایـی ماننـد صـادق (راهنمـا و مترجـم نایپـل در ایـران) بـوده اسـت،
نهـا ایرانـی ،نهتنهـا صادقهـا و
مینویسـد« :ایـن اغراقـی غیرقابلقبـول اسـت .میلیو 
یشـمار شـاعران ،روحانیان،
یهـا ،براهنیها و ب 
یهـا بلکـه شـریعتیها ،طالقان 
خمین 
نهـا همـه انقلاب را بـه وجـود آوردنـد»
فیلسـوفها ،پزشـکها ،و سـربازها ،ای 
نهـا در آثـار سـعید انـدک هـم نیسـت،
(ص  .)116چنیـن ارجاعاتـی ،کـه تعـداد آ 
دسـتکم حکایـت از آشـنایی نسـبی سـعید و دقـت بیشـتر او نسـبت بـه آن دسـته از
نهـا پرداختـه بـود.
مسـائل ایـران و جهـان اسلام دارد کـه وی بـه تحلیـل آ 
بهعلاوه ،انتقـاد اصلـی سـعید در ایـن مجموعـه مقـاالت بـه تمرکـز افراطـی
و وسـواسگونۀ رسـانههای آمریکایـی بـر موضـوع اسلام و نفـی همـۀ علـل و عوامـل
اجتماعـی ،تاریخـی ،و سیاسـی انقلاب و تسـخیر سـفارت آمر یـکا اسـت و بایـد
گفـت سـعید در هیچیـک از نوشـتههایش ب هطـور خـاص بـه تمجیـد از انقلاب
یپـردازد .همچنیـن ،نهتنهـا زارنـت هیچگونـه مدرکـی دال
ایـران یـا حتـی اسلام نم 
بـر آنچـه کـه وی سـخنان یهودیسـتیزانۀ امـام خمینـی مینامـد ارائـه نمیکنـد بلکـه
چنیـن بـه نظـر میرسـد کـه قـادر بـه تمایـز اولیـه میـان صهیونیسـم و دیـن یهـود نیـز
نیسـت .در جایـی دیگـر ،زارنـت مینویسـد کـه «اسـتداللهای سـعید نـه براسـاس
تخصـص یـا مالحظـۀ دقیـق شـواهد موجـود بلکه براسـاس مقولـۀ نظری شرقشناسـی
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