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  يسينو و سفرنامه يشناس بر شرق يا مقدمه
ــع ــگ و امپردر  )1935-2003(د يادوارد س ــمياليفرهن  (Culture and Imperialism) س

 ييبازنمـا  يها نـه تنهـا شـرق را بـه درسـت      يه غربكن يا ند،ك يرا مطرح م يمسئلة مهم )1993(
ها نوشـته   آنچه در مورد آن م بهيها از خوانش و پاسخ مستق يه شرقكپندارند  يه مكنند، بلك ينم
  ).31، 1994 د،يسع(شود، هم عاجزند  يم

 يذهنـ  يهـا  ييق بازنمايه شرق را از طركپردازد  يم يغرب يها متن يبه بررس يشناس شرق
ه يپا يب يادعاها يا حتيو ) و سفرنامه يخبر يها گزارش( يف به ظاهر واقعي، توص)مثل رمان(

) يو قـوم  يخيتـار  يهـا  نوشـته (خ و فرهنـگ شـرق   يتـار  دانش جامع دربارة بر  يو اساس مبن
نگـاه  « يريـ گ لكشـ  يو چگونگ (The Other)»ريغ«جاد يند ايفرا ين به بررسيهمچن. ننديآفر يم

شـود،   يبه آن اشـاره مـ   ياستعمار -مطالعات پسا يديلكم يمفاهبنا بر آنچه در . پردازد يم »برتر
از  ياست ساخته و پرداختـة شـمار   يا دهيه پدكست، بلينواخت نيكن و كت سايواقع يكشرق 
از شناخت  يعيه دامنة وسكن يتر ا مهم. استمدارانيسندگان و سيران، هنرمندان، منتقدان، نوكمتف

  . )108، 1998ن، يفيتس و تيفيرافت، گركآش(است  يا شهيلك يها ها و قالب هيه فرضيشرق بر پا
 يموجـه و قـانون   يكـي . رده اسـت ك يشناسانه دو هدف را دنبال م رباز مطالعات شرقياز د
ـ ا ان بـه يـ ردن بومكمتقاعد  يگريها و استعمار غرب و د ييشورگشاكجلوه دادن  ه فرهنـگ  كـ  ني
  ). 204برتنز ( دارد يدر پ ياديرفتن آن منافع زيه پذكاست  يجهان يغرب، تمدن

ها را  يه خاور را رمزآلود و شرقكاند  يفاتي، توصيتة قابل توجه در مطالعات خاورشناسكن
ن گفتمـان،  يالبته در ا. ندك يم ييمنطق و مستبد بازنما ي، بي، احساساتي، وحشيبدو يموجودات

در واقـع دو  . شـود  يف مـ يبا شرق تعر (binary opposition)»تضاد دوگانه« قيغرب هم از طر
م كه بـر شـرق حـا   كـ  يزيـ آم نگاه حقارت. نندك يم يزير يمتضاد پ يا گر را با رابطهيديكقطب 
، آزادمـنش،  يان منطقـ يغرب و غرب يايدهد، و بر خالف شرق، دن يت، غرب را برتر جلوه ماس

نش فعـال  كـ نـد، غـرب   ك يد مطرح ميچنانچه ادوارد سع. شوند يشرفته نشان داده ميمتمدن و پ
نـد و  ك يفـا مـ  يئـت منصـفه را ا  يمجهول، غرب نقش تماشـاگر، داور و ه  ينشكاست و شرق وا

  ). 109 ،2003د، يسع(نترل دارد كتحت شرق را  يرفتارها يتمام
 »زكـ مر«غـرب  . شـود  ين مـ ينشـ  »هيحاشـ «رد و شرق يگ يقرار م »زكمر«ن غرب در يبنابرا

ند، حـال آن  ك ير عمل مكعنوان قطب مذ  است و به يو روشنگر يت، قدرت، بزرگيهو يتداع
 يبهـر (ر و مشـوش اسـت   يمجهول، مرموز، حق يميانگر مفاهيه بكمؤنث است  يه شرق قطبك

دارد،  يتـر از آن جـا   نييلحاظ پـا  يست و از تماميه غرب نيه شرق شبكل يپس، بدان دل). 200



  7 شناسي بازخواني شرق نايپول از ديدگاه شرق
 

نتـرل غـرب و   كردن سـلطه و  كـ با القـا  . د و آموزش داده شودير سلطة غرب درآيست زيبا يم
 Neil)ل الزاروس ين. شود يزاده م (Eurocenterism) ي، مفهوم اروپامحورييم منطق اروپاكيتح

Lazarus)  ــرب در نظر«در ــت غ ــب ــاي ــتعمار -ة پس  The Fetish of the West in) »ياس

Postcolonial Theory) يبـرا  ينظام و يدئولوژينه تنها به عنوان ا يه اروپامحوركند ك يان ميب 
 و ياسـتعمار  يهـا  در مـتن  ية سـلطه و برتـر  يـ ه و اسـاس اول يـ ه خـود پا كـ است، بل ييبازنما
  ). 43، 2002(رود  يمدرن به شمار م يستياليامپر

ه كمتن و نظام گفتمان آن بپردازند  يند تا به بررسك ياز منتقدان دعوت م يشناس نقد شرق
ف و يــظر يا را بــه گونـه  يرده تــا نقطـه نظــرات اسـتعمار  كـ چگونـه خواننـدگان را مســحور   

توان از اعمال قدرت غـرب پـرده برداشـته و     يل گفتمان ميق تحلياز طر. ندكنامحسوس منتقل 
  .ردكار كش آشيش از پيد دارد را بكيد همواره بر آن تأيه سعك،(Hegemony) طرهيبة سجن

از  يعيشود، دامنـة وسـ   يبه آن اشاره م(Orientalism) يشرق شناستاب كه در كهمانطور 
افـزون  . از مسلمانان و اعراب است يرسازيشرق در باب تصو (Hybrid)چندگانه  يها ييبازنما

برخوردهـا و  ) 1981( (Covering Islam) اسـالم  يپوشـش خبـر  نام   به يتابكد در يبر آن، سع
ه در كـ اسـت   يا واژه »يشناس اسالم«در واقع . ندك يم ين غرب و جهان اسالم را بررسيروابط ب

مرسوم است و بخش اعظم مطالعـات شـرق را    يلسوفان فرانسويژه فيبه و يران غربكان متفيم
خـود گرفتـه     به ياسينة اسالم رنگ سيشناسانه در زم ن شرقاما تار و پود گفتما. دهد يل مكيتش

  .است
 ييانتقــال بازنمــا ين ابزارهــاياز مهمتــر يكــيبنــا بــر آنچــه در ابتــدا بــدان اشــاره شــد، 

گانـه  يب يها نيبه سرزم يحماس يشه در سفرهايه ركاست  يتابكسفرنامه . است يسينو سفرنامه
ة نگـرش و  يـ را بـر پا  يت منسجميع باشد و روايافراتر از ثبت وق ين گزارش سفرياگر ا. دارد

ـ   ينـد، نـوع  كخـاص دنبـال    ينقطه نظر  Travel)يت سـفر يـ محسـوب شـده و روا   ياثـر ادب

Narrative) يكيرد و يگ يم يا جان تازه يسياستعمار، سفرنامه نو   -در دورة پسا. شود يده مينام 
هـا در نقـد    سفرنامه. دهد يم صرا به خود اختصا ياستعمار -ن مطالعات پساين عناوياز مهمتر

شـند  ك ير ميشور را به تصوك يكت يه موقعكشوند  يسته مينگر يعنوان متن  به ياستعمار -پسا
ملـت چنـان در    يـك خ و سـوابق  يدر واقع فرهنگ، تار. نندك يم يسيملت را بازنو يكخ يو تار

ابـد  ي يمـ  يرتـر قـت ب يشـاند و بـر حق  ك يه مـ يت را به حاشيه واقعكشوند  يف ميسفرنامه توص
اسـتعمار   »ريـ غ«ه كاست  ينديفرا يسينو د بر سفرنامهكيل عمده تأيالبته دل). 93، 2003د، يسع(

تـوان گفـت از    يمـ . )207، 2008ن،يفـ يتس و تيفيرافت، گـر كآش(شود  يم ييشده در آن بازنما
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هنـد و  ا جلـوه د يـ ة دنيـ ان توانستند خود را متفاوت بـا بق ييه اروپاكهاست  ن سفرنامهيق هميطر
ه در كـ ردند كان سفر به شرق را آغاز ييل دورة رنسانس، اروپاياز اوا. نندكت يخود را تثب يبرتر
ژه خـاور  يـ در طول قرن نوزدهم، شرق به و. ردندك يرا دنبال م ييشورگشاك يشتر سودايابتدا ب
نـة آن  ن نمويه بهتـر ك يداستان يها تيهمزمان با روا. ان قرار گرفتيي، مورد توجه اروپايكنزد

ها و  ياز شرق ييها ييهم پا به عرصه گذاشت و در هر دو نوع بازنما يت سفريرمان است، روا
ان يـ در من روند همچنان ادامـه دارد و سـفرنامة   يا. ارائه شد ييايكو آمر يير اروپايغ يها ملت

  . است يت سفريشرق شناسانه در روا ييبازنما ياينمونة گو مؤمنان،
رده و كـ پول اشاره يش به آثار نايها تابكها، و  از مقاالت، مصاحبه يد در شماريادوارد سع

ان و ييـ اروپا يه بـرا كـ  يا ه جهـان سـوم را بـه گونـه    كـ دانـد   يم يسانينو از سفرنامه يكياو را 
 يمتأسفانه مطالعه و بررسـ ). xviii، 1994د، يسع(ند ك يم ييند است، باز نمايها خوشا ييايكآمر
چنـد از   يه تنـ كـ  نيـ سـت؛ بـا ا  يدر دسـترس ن  ان مؤمنانيدر مرنامة ق و هدفمند در باب سفيدق
ور كبـه سـفرنامة مـذ    يا ا اصـال اشـاره  يـ پول پرداختند، يآثار نا يسندگان و منتقدان به بررسينو

 ير، تعـداد يـ اخ يهـا  ه در سـال كـ ر است كالزم به ذ. اند ردهكا به چند صفحه بسنده يننموده و 
. شرق و اسالم نگاشته شده اسـت  پول و نگاه او بهيا در بارة ناكيآمر يها ترا در دانشگاهكرسالة د

ران را مـورد مطالعـه قـرار    يـ ژه ايـ و به يو اسالم يشرق يها شوركن سفرنامه يه اك يياما از آنجا
  .رسد ينظر م به ينه ضرورين زميدر ا يتر شتر و جامعيقات بيدهد، تحق يم

  يبحث و بررس
، آثـار  يه زندگكپرداخته شود، الزم است  ان مؤمنانيم درسفرنامة  يه به بررسكقبل از آن 

. متولـد شـد   (Trinidad) داديـ نيدر تر 1932در سال  يو. رديپول مد نظر قرار گير ناكو طرز تف
او بـه  . ر به آنجـا آمـده بودنـد   كشين يشتزارهاكار در ك يه براكهندو بودند  يانش مهاجرانكاين

پـدرش  . ردكـ  يسـپر  يو نوجـوان  كيودكـ ا در ر يسخت يهمراه شش خواهر و برادرش، زندگ
ل يادامة تحص يبرا 1950در  يو. سكارتودوهاي  بود و مادرش از تبار هندو يمحل يا سندهينو
 يرداستانيو غ ياثر داستان 29او تا به حال حدود . ديسفورد رفت و در انگلستان اقامت گزكبه آ

ر يتصـو   را بـه  ياسـتعمار  -امـع پسـا  و جو دارند ياسيشتر رنگ سياو ب يها رمان. نگاشته است
 .A House for Mr) )1961( سـواس يب يآقـا  يبرا يا توان خانه ين آثار، مياز جملة ا. شندك يم

Biswas) مقلد يها ، انسان (Mimic- Men))1976(هـا   يك، چر(Guerrillas) )1975(  يو خمـ 
تـاب  كاو شـامل سـه    ياستانر ديآثار غ .را نام برد )1979( (A Bend in the River)در رودخانه 
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دو . ب استيارائكنوشته دربارة  يو شمار يتاب راجع به جوامع اسالمكدربارة هندوستان و دو 
 Beyond Belief: An Islamic)( مـان يا يوراو ) 1981(ان مؤمنـان  يـ در ماو  يسـفرنامة اسـالم  

Excursion )1998 (ر ييـ ه در حال تغشيپول هميند، ناك يد مطرح ميه سعكهمان گونه . باشد يم
ن او يهمچنـ . نـد ك يمـ  يرانگرانة استعمار و دورة پس از اسـتعمار را بررسـ  يان بوده و آثار وكم

نـد  ك يهـا را سـرزنش مـ    روان آنيـ مسـتقل و پ  يها دولت يها يدادگريسرسختانه توهمات و ب
  ).92، 2007د، يسع(

ب يـ ارائكالم، هنـد و  پول به عنوان صاحب نظر دربارة مسائل اسيا، نايكدر انگلستان و آمر
درجـه  (ظ انگلسـتان لقـب سـر    كـ از طـرف مل  1990ن رو، در سال ياز هم. شناخته شده است

ه كـ اسـت   يا سـنده ياو نو. زه نوبـل شـد  يبرنـدة جـا   2001 به او اهدا شد و در سـال ) يگيشوال
وم كـ الت موجـود در مسـتعمرات مح  كو مشـ  ير بردگـ ينظ يعيخاطر فجاه استعمار غرب را ب

 يانات و فناوركنو و صدور ام ي، آرايل فناورين حال استعمار غرب را به دليا در عند؛ امك يم
ه جهان سوم، او بـ  يشورهاكدر . ندك ين ميتحس ييقرون وسطا -به اصطالح او - يها شوركبه 

ات، يـ ناكهـا،   سكنش واژگان، پـارادو يوة گزيان، شي، لحن، طرز بك، سبيخاطر گفتمان نوشتار
. و زبان تلخ و آزاردهندة آثارش مورد تهـاجم قـرار گرفتـه اسـت     يمدك، ، طنزياتورسازيكارك

  .نندك يوم مكان فرهنگ شرق و غرب محيجاد سلسله مراتب مين او را به ايهمچن
در «بـه نـام    يا نز، در مقالـه كيانـه در دانشـگاه هـاپ   يمسئول مطالعـات خاورم  يفؤاد عجم

از ) از جهان سوم يا استعاره( يكهان تارپول از مردم جيه ترس ناكسد ينو يم »اسالم يجستجو
ن وحشـت  ينشـ  هيده شدن توسط مردمان حاشـ ياو از بلع. رديگ ينشأت م »هياشح«او در  يزندگ

او . )1981،مزيتـا  كوريوينمجلة (ورزد  يآن عشق م ه بهكداند  يم يها را دشمنان تمدن دارد و آن
ـ بنا بر نظـر فوز . ندك ياز غرب رفتار م يواقع همانند مسافر  دارد، اما به يشرق ياگرچه اصالت ه ي

نظـر    بـه . نـد ك يان را دنبـال مـ  يـ اروپائ ياسـتعمار  يالياست يرهايپول مسينا ي، سفرهايمصطف
ـ يها ه سفرنامهكرسد  يم بـه مسـتعمرات اسـت و از     ييمسـافران اروپـا   يش برگرفته از مدل ادب

 يپژوهشـ  يجـا   او بـه  .نـد ك يمـ  يرويـ پ) Joseph Conrad)( )1924-1857نـراد  كهـاي   نوشته
ه كـ ن اسـت  يدنبال ا  پول همواره بهينا). 3، 2003(دهد  ياستعمارگرانه انجام م ياوشك، يخيتار
ن امـر  يهم. شوند ين و اجرا مييتب يتا چه حد در جوامع مستعمرات »زكمر« يها ن و ارزشيمواز

راب . نـد كاسـتفاده  ش يهـا  ييشناسانه در بازنما و شرق ياستعمار يها ه او از گونهكباعث شده 
مطالعـه و   يبـرا  يرا در حـد موضـوع   »ريـ غ«پول يه لحن ناكرد يپذ يم )(Rob Nixonسون يكن

  ).114وارد، يه(دهد  يتنزل م ييشناسا
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سـتان،  كران، پايـ ا يشـور اسـالم  كپول به چهار ية سفر ناياست بر پا يتابك ان مؤمنانيدر م
س يرد و پس از هفـت مـاه بـه انگلـ    ك آغاز 1979 سفرش را در آگوست يو. يو اندونز يمالز

 يونيـ زيمصاحبة تلو يك ياز تماشا ياسالم يشورهاكدة سفر به يبنا بر اظهارات او، ا. بازگشت
ران پـس از  يـ سـفر او بـه ا  ). 14 پولينـا (رد يـ گ يل مكمسلمان و محجبه در ذهنش ش يبا خانم

 يمقصـد بعـد  . رديـ گ يبه وطن صورت مـ ) ره( ينيو بازگشت امام خم يانقالب اسالم يروزيپ
ت يـ ها جمع ن داران و فئوداليه زمكافته و مسلمان يتازه استقالل  يشورك. ستان استكپول پاينا
رود  يافت، مـ ياستقالل  1957ه در ك ياو در ادامة سفرش به مالز. دهند يل مكيآن را تش ياصل

ل اعـالم  آن را مسـتق  1950ه هلند در كاست  يشورك ياندونز. شود يم ياندونز يو سپس راه
هـا   سـت يمونكس جمهـور بـا   يه از گسترش روابط رئكارتش و مسلمانان  يرد و پس از چندك

  .ردندكس يتأس Suharto)( ژنرال سوهارتو يرا تحت رهبر ينظام يبودند، دولت يناراض
ه مملـو از  كـ د يـ رمـان گونـه نام   يا را سـفرنامه ان مؤمنـان  يـ در متـوان   ين نگاه مـ يدر اول

ن يهمچنـ . پول اسـت ينا يها يها و داور نامهيفات، گفتارها، زندگيتوص گوناگون، يها تيشخص
ج برنامـة  ياو بـدون هـ  . رديـ گ ياو در برم يرات ذهنيسنده و تأثينامة نويرا دربارة زندگ ياطالعات

 يا چنـان رابطـه   ينـد و گـاه  ك يوچه و بازار گفتگـو مـ  كند وبا مردم ك مي دنيها د انكاز م يقبل
هـا و   مالقـات بـا آن   يات چگـونگ يـ ت جزئيه به رواكند ك يبرقرار م با مردم يميو صم يكنزد
سندة معروف هم اذعان يمنتقد و نو Bruce King)(نگ كيبروس . پردازد يشان م يشخص يزندگ
ت يصورت داستان در روا  ها به آن يداستان و زندگ يها تيه افراد مختلف همانند شخصكدارد 
  . )166 ،2003(شود  يم ميپول ترسينا يسفر

نـد  يه او در فراكـ ارائه دهد؛ حال آن  يشور اسالمكاز چهار  يخيه تاركدارد  يپول سعينا
مترجم،  يوابسته به شمار يمشاهدات او همگ. ندك يعمل نم يكادمكرانه و آكخ متفيت تاريروا

  نـدارد، مجبـور بـه    ييشورها آشـنا كن يه او با زبان اكاز آنجا . است يمفسر جوان و اخبار محل
ه يـ فوز. شـود  يدسـت دوم مـ   يا تجربـه  يريـ گ لكه منجر به شـ كمترجم است  يكبا  ياههمر
ر، نقـل  يترجمـه، تفسـ   يلترهـا يان فيـ پول از ميت نـا يمختلف روا يها هيال«: سدينو يم يمصطف
جـاد  يدر مـتن ا  يگذرد، و صحنة نوشـتار  يم ييفات روايم و توصيرمستقيم و غيمستق يها قول
  ). 191، 2003،يمصطف( »شود يت سفرنامة او ميو صالح يرستبر د ييمبنا يه حتكند ك يم

ل كپول با شـ ينا. م بر آن استكحا يپول، گفتمان استعماريگر در سفرنامة نايمسئلة مهم د
ـ ا( »هيحاشـ «و ) ا و اروپـا يكـ آمر( »زكـ مر«ن يدادن به تضاد دوگانـه بـ   و  يسـتان، مـالز  كران، پاي

د كيـ او به نقش مـؤثر و سـازندة غـرب تأ   . ندك يم را در متن اعمال يگفتمان استعمار) ياندونز
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 كرا تـر  يراچـ كصـد سـال   يكها بعد از فقط  يسيانگل يوقت«: سدينو يمثال م يبرا. فراوان دارد
 يا دربـارة مـالز  يـ و ). 106 پولينـا ( »ستان بودكپا يمة غربين شهر در نيتر شرفتهيردند، آنجا پك

بنـا   ينـ يچ -يسيت انگليو اساس استعمار و خالق هيثروتمند امروز، بر پا يمالز«: ندك ياظهار م
در ). 263 همـان ( »شـور را گسـترش دادنـد   كن يا يها ارخانهكها معادن و  يسيانگل. شده است

و دانـش اسـتعمارگران    يبـدون فنـاور   يمـالز  يصـنعت  ييوفاكپنـدارد شـ   يپول مـ يقت نـا يحق
  .ر نبوديپذ انكام

س و اسـتعمار را جسـتجو   يانگلـ  يپـا ، رديشـور اسـالم  كن چهـار  يا ياو در تمام شهرها
. دانـد  يمـ  يبـا و سـتودن  يشده را ز كن شهرها حيا يشانيه بر پكند و نشان استعمار غرب ك يم
ه كـ ند؛ چرا ك يستان توجه او را به خود جلب مكدر پا Rawalpindi)( يمثال شهر راولپند يبرا
هـا،   هـا، بوسـتان   تـل شهر از جملـه ه  يجا يمانده است و در جا يباق يسيانگل -يهند يشهر
 يسينشان فرهنگ انگل يياجرا يها ر و ارتش و سازمانيشمك، جاده يميو قد كوچك يها مغازه
تخت يپا )(Kuala Lumpurواالالمپور كن احساس را در شهر ياو هم). 196 همان(شود  يده ميد

 يروانيبـا شـ   ييهـا  نقاط آن خانـه  يه هنوز در بعضك يو مستعمرات يميقد يشهر«. دارد يمالز
  ).256 همان( »شود يده ميدارند در آن د يسيانگل يه سنتك يارك ياشك

عنـوان    االت متحده بهيس و ايگذارد، از انگل يه او قدم مك يا هيه در هر ناحك نيتر ا جالب
سـه  يشـور مقا كن دو يرا با ا يشرق يدارد شهرها ين او سعيهمچن. ندك ياد ميسرچشمة تمدن 

در دادگـاه   يمـان، حتـ  يا يايـ برتر از دن ييايالت متحده جهان دانش و دنايا«: سدينو ياو م. ندك
ـ   سـتان را بـه  كپول مـردم پا ينا). 186 همان( »هم مشهور است يراچك در ادارة امـور   يتيفـا ك يب
سـته  يو شا يند و معتقـد اسـت انگلسـتان سرچشـمة اقتـدار، نظـم اجتمـاع       ك يوم مكشور محك

. انـد  اهلك، غبر متمدن و يقانون، وحش يب يها مردمان ينستاكبر خالف آن، پا. است يالگوبردار
ه كـ ستان آنچـه را  ك، پاياسالم يها جنبش يقدم در پ  قدم به«: دهد ين نظر مين باب او چنيدر ا
 همـان ( »ردكـ ن يگزيچ جـا يت قانون از انگلستان به ارث برده بود، از دست داد و با هيمكحا از

. نـد ك يسه ميسفورد مقاكورود، آن را با آ يران، از ابتدايافاتش از شهر قم در ياو در توص). 195
در . يمـذهب  يها سفورد بود، اما نه در مورد سنتكابان آياز خ يميقد يآن شهر همانند رونوشت«
اه يدوران سـ  يه شـهر تجلـ  يحوزة علم. ، اسالم هنوز زنده استيين شهر، دوران قرون وسطايا

رد و ماننـد  يـ گ يده مـ يـ شـهر را ناد  يو روحان يه معنوجنب يسادگ  او به). 56 همان( »اروپاست
. آورد ياد مـ يبه  يسفورد را به عنوان نماد و تجسم دانش غربكو استعمارگر تنها آ يغرب ياحيس

ه منشـأ لبـاس   كـ نـد  ك يشـد و ادعـا مـ   ك ير مـ يرا به تصو ين گونه لباس طالب اسالميهم او به
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افـزون بـر آن، او   ). 50 همـان (گـردد   يمـ بر  يقرون وسط ياروپا يون به مدارس مذهبيروحان
قلمـداد   ييقـرون وسـطا   يمنزله ورود به شهر  درآباد را بهيورود به محوطه عبادتگاه در شهر ح

در جـاوه درس   يا ه در مدرسـه كـ را  يان جـوان ييروسـتا  يهـا  و چهـره ) 167 همـان (نـد  ك يم
   .)396 همان(ند ك يف ميتوص ييردند، قرون وسطاك يار مكخواندند و  يم

ار يبسـ  »ييقرون وسـطا «پول واژة ينا يها فيشود، در توص يها روشن م بنا بر آنچه از مثال
) زكـ مر(م نقش غرب كي، تحيكي. توان به دو مورد ارجاع داد يعلت آن را م. خورد يچشم م  به

. هـا  يشرق و شـرق  ير و استهزاي، تحقيگري، و د)هيحاش(فرهنگ و رسوم شرق  يريگ لكدر ش
چـون تعصـب،    يميخ اروپا است و مفـاه يادآور دوران زوال و انحطاط در تارياژه ن ويه اكچرا

اه اروپـا  يپول خـود آن را دوران سـ  يه نـا كـ  نيتر ا مهم. ندك يم يرا تداع يتحجر و عقب ماندگ
م يال و مفـاه يه بـا صـورخ  كـ دارد  يا سـنده يفات نشـان از ذهـن نو  ين توصـ يدر واقع ا. داند يم

ـ  . نـد ك يمـ  ييها شـرق را بازنمـا   ن ساختاريز مدخل اشده و ا يها شرط يسيانگل ش رفـتن  يبـا پ
ننـده  كد يـ ارامـد، خـالق و تول  كشرفته، متمدن، با فرهنگ، يها پ ييايكها و آمر يسيسفرنامه، انگل

ت و مصـرف  يـ فاك يچاره، بي، غمزده، بييها قرون وسطا يشوند؛ و بر خالف آن شرق يم يمعرف
 يعـ يه و معادن طبيه اگرچه شرق منبع سرماكپردازد  يحث من بيپول بديدر طول سفر، نا. نندهك

شورشان را ك ية ملياند و توان استفاده از سرما خرد و وابسته يب ينندگانك ها مصرف ياست؛ شرق
و پردرآمد است، اما ثـروت،   يار غنيبس يشورك ياگرچه مالز«: سدينو يمثال او م يبرا. ندارند
شرفته يشورشان را وابسته به جهان پكرده و كل يتبد يواردات ياالهاكداران يها را فقط به خر آن

ن راسـتا دربـارة   يدر هم). 308 همان( »آورد يمردم را استعمارزده بارم ينگه داشته است و تمام
ه است، در آنجـا از قطـار سـاخت آلمـان و     ين نفت و سرمايران سرزميد، اگرچه ايگو يران ميا

 يطراحـ  يآلمـان  كتلفن به سب يها كوسكيا در تهران يو ) 82 همان(شود  يس استفاده مييسو
ال و يه او اسـت كپول در آن است يت نايد، شالودة موفقيبنا بر نظر ادوارد سع. )45 همان(شود  يم

ه تلفـن را اختـراع   كـ  يگروه: ندك يم ميند و مردم را به دو دسته تقسك يغ ميغرب را تبل يبرتر
  ). 116سواناتان يو(نند ك يه مه از آن استفادكگر يد ينند و گروهك يم

ا كـ وكر يـ غـرب نظ  ياستعمار يها ها و نشانه بت يپول در سراسر سفرنامه در جستجوينا
دارد  يطـرف او سـع   يكاز . است يسيسفورد و شاعران مطرح انگلك، آ.يس.يب.ية بكوال، شبك

 يهـا  انشـگاه ل در دياالها و تحصـ كل ين قبيها به داشتن ا يه شرقكند كخوانندگانش را متقاعد 
ه كـ ن اسـت  يـ ن غـرب ا يل تحسـ يـ ه دلكـ ند ك يد مكيگر، تأيد ينند و از طرفك يافتخار م يغرب
 ةطره و سـلط ين سـ يـ ه اكتوان گفت  يدر واقع م. دانند يها را در ذات برتر از خود م ها آن يشرق
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 شود، خود يت شناسانده ميه به عنوان هوك كيورانه دردناكوركد يه در تقلكفرهنگ غرب است 
  . سازد يگر م را جلوه

اسـالم و   يسـو  بـه  ان مؤمنـان يـ در مپول در سـفرنامة  يگـر نـا  يرد ديكـ عالوه بر شرق، رو
شـور،  كن چهار يند، در اك يفا ميرا ا يا ه اسالم در شرق نقش برجستهكاز آنجا . مسلمانان است

نقـش   ه سـلطة غـرب  يو مقاومت عل يدارين اسالم در پاياند، و همچن مكحا ياسالم يها دولت
تـوان   يمـ . سراستيق و درست شرق بدون شناخت اسالم ناميدارد، شناخت دق يديلكگر و الهام

 يدگاه خاورشناسـانه نقـد و بررسـ   ير عرب از ديرات اسالم را بر اقوام غين سفرنامه تأثيگفت ا
 يو انـدونز  يچـون مـالز   ييشـورها كهمزمـان وارد   بـاً يت تقريحياگرچه اسالم و مسـ . ندك يم

سـرعت در دل و جـان مـردم      ت مذهب استعمارگران بوده، اسالم بهيحيه مسكاز آنجا اند،  شده
پول يسـو نـا   يـك از . ة غرور و افتخار مردم در مبارزه با اسـتعمار بـوده اسـت   يگرفته و ما يجا

 يرد، و از سويگ يقرار م يجاد حس اتحاد و برابريمردم و ا ير نقش مذهب در زندگيتحت تأث
. داند يشورها مكو افول  يماندگ رده و آن را عامل عقبكشورها حمله كن يگر به مذهب در ايد

 خاطر  را به ياستعمار -پسا ياي، دنان مؤمنانيدر مپول در سفرنامة يد معتقد است، نايادوارد سع
پول ينـا ). 265، 1994 ،ديسـع (دهـد   يرده و مـورد سـرزنش قـرار مـ    كـ وم كمح يتعصب مذهب

 يشـورها كة يسـت و از پـول نفـت و سـرما    ين يو معنـو  ياتـ ذ يپندارد قدرت اسالم قدرت يم
  . انه نشأت گرفته استيخاورم

ن يمحمـد عمـاد الـد   . نـد ك ياسـالم را معرفـ   يمـذهب  يهـا  ق چهـره يدارد از طر ياو سع
شـورش را از  كه اسالم كاو آرزو دارد . ندك يم ييبازنما يم، اسالم مدرن را در اندونزيعبدالرح

در  يركـ آمـوزش ف  يهـا  ه مؤسس رشـته كاست  يكترونكمهندس ال يكاو . ندك كها پا يديپل
اگران يـ از اح يديـ خواهـد نسـل جد   ياو مـ . جـاوه اسـت   (Bandung) بندانگ يمؤسسة فناور

 يپول او را موجـود يه نـا كـ حال آن. ن نسل حاضر جامعه شونديگزيند تا جاكت يرا ترب ياسالم
بـارز از   يا ن نمونـه ينـد، عمادالـد  ك ينگ مطرح مكيه كهمانطور . دهد يوابسته به غرب نشان م

ر نفـت  يند و تأثك ير ميه اسالم آن را تحقك يمدرن يايبه دن يوابستگ: پول استينا يرنگ اصليپ
 ييعنوان جز ر عرب، بهيخ غيآگاهانه از تار ينكش اسالم و شالوده يايالت و احياعراب بر تحص

  ).175نگ، كي(شورها كردن ك يند اسالمياز فرا
نـده و  يم پااليابـراه  ياسـالم بـرا  . نـد ك يفا مين را ايم، نقش عمادالدينوار ابراها يدر مالز

، ينـژاد  يهـا  اسـت يها را از فساد س رده و آنكرا آگاه  يتواند مردم مالز يه مكبرنده است  شيپ
سـتان هـم احمـد،    كدر پا). 269پول ينـا (ورانه از غرب برهاند كوركد يو تقل ياقتصاد ينابسامان
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او . مـذهب اسـت   يگر بازنمـا  و انفاق يمتق ياز سند، مسلمان ي، مرديشوركرتبة  يارمند عالك
ه سقوط و افول دولت ك را دارد و معتقد است يدولت اسالم يايها رو يستانكگر پايهم مانند د

. ان ملـت اسـت  يـ مـان در م يل ضـعف ا يـ ه بـه دل كست، بلين اسالم نيل بر ضعف ديدل ياسالم
ـ با ا. ستان استكاز مذهب در پا يگريپرشور، نماد د يسلمانفعال و م ينگار نصرت روزنامه ن ي

ند و هم آن را يجو يه هم از تمدن غرب بهره مك يگر مسلمانانيها را همانند د پول آنيوجود، نا
ه كـ نـد  ك يسـتان ادعـا مـ   كپول در سفر بازگشت خود به پاين نايهمچن. ندك ينند، متهم مك يرد م

در ). 189 همـان (شـانده اسـت   ك) ايپارانو( يرا به بدگمان از مسلمانان ياسالم نصرت و شمار
ران جنبـة  يـ پول در سـفرش بـه ا  ينـا . اند اسالم يبازنما) ره(ينيو امام خم يران انقالب اسالميا

دارد انقـالب و رهبـر آن را    يرد و سـع يـ گ يده مـ ياستعمارگران را ناد در برابر يمقاومت اسالم
). 64همـان  ( جلوه دهد يصلح جهان يبرا يديرا تهدند و آن ك ياز خشم و نفرت معرف ينماد

، هـرج و مـرج و اغتشـاش بـه     ياريكـ جـز ب  يا شورها، ثمرهكردن ك يه اسالمكند ك ياو ادعا م
را در  ياسـ يوب سكه سـر كـ  ير مـذهب كـ از مردم، با رشد تف ياريبس يآورد و زندگ يارمغان نم

  . ده شده استيشك ينابود دارد، به يپ
م جهان اسـالم بـه   يتقس ياز اسالم، راه را برا ييها يين بازنمايد، چنيسعبنا بر نظر ادوارد 
ات و ييـ رار، نپـرداختن بـه جز  كـ اطالعـات غلـط، ت  . نـد ك يا همـوار مـ  يكـ مخالف و موافق آمر

ن يه چنكاست  ياز جامعه و رسانه غرب ييردپا يد معتبر و صادق همگيه دي، نبود زاوييگو يلك
ن يـ اسالم و مسلمانان در ا ييدر واقع بازنما). 1985،40د،يسع(دهد  يرا از اسالم ارائه م يبازتاب

شـتر از  يدانـد ب  يآنچه او دربارة اسالم م. پول از جهان اسالم استينا ياز ناآگاه كيسفرنامه حا
هـا   ن رسـانه يـ ه بدان اشاره شـد، در ا ك چنان .از اسالم است يغرب يها ج رسانهيرا يها ييبازنما

، در مزيتـا  كوريـ وين بـا مجلـه   2001در سـال   يا در مصاحبه. شود ينم نشان داده ياسالم واقع
بهـره بـرده    يارشناس و عـالم اسـالم  كدام كخ اسالم از يه او در نوشتن تاركن سؤال يا پاسخ به

نـد و بـا   ك ياو سفر م. ندارد يارشناسان اسالمكبه تبادل نظر با  يازيه او نكند ك ياست، اظهار م
 مزيتـا  كوريـ وينمجلة (ند يگو يمذهبشان با او سخن م ها خود راجع به آن. ندك يمردم مالقات م

ان برخـورد  يو دانشـگاه  يپول در طول سفرش با علمـا و دانشـمندان علـوم اسـالم    ينا). 2001
و مرتبط با اسالم از خـود نشـان    ياسالم يها تابكمطالعة  يبرا ين رغبتيهمچن. ندارد يچندان
ند؛ ك يوچه و بازار بسنده مكعامة مردم در  يعات و باورهايشا پول تنها به خرافات،ينا. دهد ينم

جـوان   يكد يه از دكپرواضح است . رده استكها را انتخاب  ه او خود آنكآن هم فقط چندتن 
 يدرسـت  ست است انقـالب و اسـالم بـه   يمونكه و يچة روسيه خود بازكست، مثل بهزاد يسكمار
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برد و بـا   يت رنج ميران است، خود از بحران هويا پول دريه مترجم ناكبهزاد . شود يف نميتعر
  . خورد يست مكدن به هدفش شيغلط از واژة انقالب در رس يها برداشت
: سـد ينو يپول مـ ينـا . ده نشان دادن آن استيچين سفر، پياسالم در ا يها ييگر بازنماياز د

ران يـ و در ا. ده اسـت بنا نشـ  يپرداز هية فلسفه و نظريه بر پاكاست  يا دهيچين پين اسالم ديد«
شـه در  يه ركـ ن اسـت  يـ د ياز شـاخة اصـل   يران انشعابيعه در ايش. شود يتر هم م دهيچيپ يحت

 پولينا( »درگذشت يالديم 632 ه در سالكامبر دارد يپ ينيبر سر جانش ينژاد -ياسياختالف س
مـذهب  ران و يـ عه در اين اسالم، مذهب شيد يدگيچيق سخنان خود دربارة پيتصد ياو برا). 7

متعصـب،   يعه، به عنوان مذهبياو با نشان دادن ش. زند يستان را مثال مكدر پا ياحمد يساختگ
ران يـ ا يزند و انقالب اسالم يدامن م يعه و سنين شياختالف ب ، بهي، خصمانه و ساختگيافراط
ان يـ نرايه اكاست  يساختگ يا عه، فرقهيه مذهب شكن باور است ياو بر ا. شاندك ياستهزا م  را به
وسـته  يان پيـ رانيان ايغرور در م«. اند غرور، تعصب و مخالفت با اعراب آن را رواج داده ياز رو
ع ين غرور، اساس تعصب تشـ يا. دانند ين فرقه ميتر ين و متقيتر كها خود را پا است و آن يباق
  ).73 همان( »عه استير شيها و خصومتشان با غ آن

 يدياو اسالم را تهد. دهد ينجه نشان مكشتار و شكاز خشم،  يرياو مسلمانان را در تصاو
پول يدر نگـاه نـا  . خواند يدر دستان مسلمانان م يداند و آن را سالح يه تمدن غرب ميعل يجد
 همـان ( »خود را گسترش داده است يدامنة امپراتور... ه از آغاز كاست  ياستعمار ينياسالم د«
ن يـ د«اسالم بـه عنـوان    يو معرف يبيصل يها نگا، جيه تصرف اسپانكدهد  ين امر نشان ميا). 8

و  يه اسـالم مـدافع آزاد  ك حال آن). 150، 2006نصر،(دارد  يان جايهنوز در ذهن غرب »ريشمش
و  ييگـاه مبنـا  يجا يدر برابر سلطة استعمارگران اسـت و مقولـة صـلح در اسـالم دارا     يداريپا

ر كـ شناس و متف ن نصر اسالميحس ديتر سكچنانچه محققان مربوطه از جمله د. است يا گسترده
، 2002(صـلح و آرامـش اسـت     يشه سلم به معنـا ينام اسالم از ر ياند، حت ادآور شدهيمعاصر 
 يالـذ ... هو ا«: پروردگار در قرآن است يها از نام يكيصلح  يعالوه برآن، سالم به معنا). 255

: ديـ فرما يت مـژده داده و مـ  يبشر يرا برا يقرآن صلح جهان). 59: 23( »السالم كال اله هو المل
ه او دشـمن  كد يزيطان بپرهيش يرويد و از پييدر صلح درآ يد همگيمان آورديه اك يسانك يا«
 يچنانچه برا«: در مقابل دشمنان اسالم به مؤمنان سفارش شده يحت). 208:1( »ار شماستكآش

 ية عملـ رين در سـ يهمچنـ ). 61:8(» يصـلح آغـوش بگشـا    يز برايصلح آغوش گشودند، تو ن
آن  ياعـال  يها مشهود است و نمونه يخواه ، توجه به صلحياسالم يايگر اوليامبر اسالم و ديپ

خطـاب  ) ع(ر يـ از فرمان حضرت ام يبخش  توان به ينمونه م يبرا. شود يافت مي البالغه در نهج
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سـت  خدا در آن ا يخواند و رضا يآن م  ه دشمن تو را بهك ياز صلح«: ردكاشتر اشاره  كبه مال
ت يرهانـد و شـهرها   يرساند و تو را از اندوه م يش ميرا صلح به سربازان تو آسايز. متاب يرو

  ). 305البالغه  نهج( »ندك يرا امن م
جـة تعصـب   يند و آن را نتك يمعرف ياسيس -ينظام يديند اسالم را تهدك يم يپول سعينا

ان يدر م[مان چنان يجان ايب و هتعص« .ه بخاطر دفاع از اسالم آماده جهادندكداند  يمسلمانان م
نـد و در مقابـل هـر    كد يه اسالم را تهدك يدر برابر هر خطر يراحت ه بهكج است يرا] مسلمانان
ه كـ نـد  ك ين نصر خاطر نشان ميد حسيتر سكد). 105پول ينا( »شود يم جهاد داده مكح يدشمن
ف، مـورد اتهـام و   يـ اد تحرازة جهاند هب ياز واژگان اسالم يا لمهكچ يد در دوران معاصر هيشا«

ه همواره به دنبـال  كغرب است  يها ن امر تنها به سبب رسانهيسوء تفاهم قرار نگرفته است و ا
ه كـ  يدر حـال ). 241نصر ( »گردند يم يا شهيلك يها و برداشت يمنياهر يها ها، برچسب صفت
نفس را هـم در بـر    مبارزه با ين مبارزه، معنايوشش و مبارزه است و اكتالش،  يمعنا  جهاد به

ه كن يجالب ا ) 244همان (ن جهاد است يدست آوردن معرفت خدا باالتر رد و در واقع بهيگ يم
ه بـا  كـ  يسانكبا «: ديفرما يقرآن م. حمله يشود، نه برا يدفاع مطرح م ين اسالم برايجهاد در د
را دوسـت   ننـدگان ك يه خداونـد تعـد  كد ينكن يد و تعدينند در راه خدا بجنگك يشما جنگ م

  . )1: 190( »ندارد
افتـه و  يتـازه اسـتقالل    يشـورها ك ييرد، بازنمـا كد به آن اشاره يه باك يگريمطلب مهم د

ر سـؤال  يـ شـور ز كل ضعف در ادارة يدل شورها را بهكن يپول اينا. ن سفرنامه استيدر ا ياسالم
 انـه بـه  يدر خاورم يه اسالم در مقابله ضد استعماركند كوشد خوانندگان را متقاعد ك يبرده و م

 يران در بازسـاز كروشنف ين او بر ناتوانيهمچن. ست خورده استكستان شكران و پايژه در ايو 
 The) پولينا. س. يو يمعما تابكدر (Helen Hayward) وارديهلن ه. د داردكيتأ يجوامع بوم

Enigma of V. S. Naipaul) ـ   ياسـت مبنـ   ياتيپول فرضـ يه اثـر نـا  كدارد  ناذعا  يتيفـا ك يبـر ب
 يها شرفتيدر پنجاه سال گذشته، پ). 106وارد يه(شورشان كن در ادارة يمستعمره نش يها ملت
 ينشـ كمنزلة وا  به يبوم يها ها و ارزش سنت ياياح يانه و شرق دور برايدر خاورم يريگ چشم

فرهنـگ و   ينيگزيدر جـا  يمـذهب  يروهـا يدر واقـع ن . ر غرب صورت گرفته استيتأث در برابر
  توان گفت اسـالم بـه   يم. اند برداشته يديجد يها گام يمان و اخالق شرقيبا ا يغرب ياه ارزش

قلمـداد   ين قـدرت را واهـ  يـ پول اياما نا. خ مطرح بوده استيعنوان چارچوب مقاومت در تار
ر سـفارت  يو تسخ يانقالب اسالم. داند يها م يند و پول نفت را عامل قدرت اسالم و شرقك يم

د خود از تهران يپول در بازدينا. ها است يشرق يداريمقاومت و پا يها از نشانه رانيا در ايكآمر
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ران را فرامـوش  يـ ا ياسـ يس ينـدها يروزمره و فرا يه زندگكآن چنان به مسئلة انقالب پرداخته 
ا، اروپـا و  يكـ ا مخـالف آمر يـ ه موافـق  كـ ن يند، اك يف ميق توصيدو طر ان را بهيرانياو ا. ندك يم

  .ل باشندياسرائ
بنـا بـر آنچـه    . اسـت  يسم و رواج زبان بوميوناليمقاومت در شرق، ناس يها گر نشانهياز د

در  يدوسـت  هنيند، حس مـ ك يثبت م يو اندونز يپول در طول سفرش از اظهارات مردم مالزينا
 يننـد، آرزو ك يم يشان زندگيشورهاكها خارج از  ه سالك ييها آن يحت. ار باالستيها بس يشرق

ن ياز بـارزتر  يانـدونز  يهـا  هـم جنـبش   يدر باب رواج زبـان بـوم  . ن را دارندوط  برگشت به
آن را  يجـا  يمحو شـده و زبـان بـوم    يلك  آثار آن به يو تمام يدر آنجا زبان هلند. نديها نشانه

از  يا چ نقطـه يپول در هـ يحدود صد سال مستعمرة هلند بود، اما نا يونزاند هچ اگر. گرفته است
 پولينـا (نـد  ك ين موضـوع او را شـگفت زده مـ   يابد و اي يرا نم يبان هلنداز ز ييردپا ياندونز
346.(   

س يتأسـ  يه در جسـتجو كـ  ياسـت از مردمـ   يتـ يروا ان مؤمنانيدر مه كن يوتاه سخن اك
وس يپول ثمرة آن را مأين وجود نايبا ا. نندك ينشاندن خود تالش م »زكمر«و به  يومت بومكح
ه كـ بـه دنبـال دارد    يبـ يج عجينتـا  ين اسالميسرزم يايرو«: سدينو ياو م. داند يننده و مبهم مك

اداره  يو صـنعت  يشـاورز كق صـادرات  يـ ن مؤمنـان از طر يه سـرزم كـ ن است ينش ايتر بيعج
ن يـ نـگ ا كيبـروس  ). 115 همـان ( »ننـد ك مـي  خود را صادر يانسان يرويها ن ه آنكشود، بل ينم

را بـه نظـاره    يه همـه آزاد كـ  يدر حـال «: دنـ ك يمطرح م ييبايز پول را بهينا ييتناقض در بازنما
پرورند  يشرفت را در سر ميپ يه همگان سوداك يو زمان. نگرد ياند، او هرج و مرج را م نشسته

ن يـ قـت ا يدر حق). 195، 2003( »شـود  يادآور مـ يآزاد و متمدن را  يايدن  او ترس پاگذاشتن به
انگر آن اسـت  يـ ه بك (Neo-colonialism) ية نواستعمارياست از نظر يليه و تحليسفرنامه، تجز

 ي، خشـونت، فقـر، ظلـم و دشـمن    ي، منجر بـه نـاآرام  يه سپردن قدرت به دست نخبگان محلك
 ياسـتعمار  يها دهيند و اك يمستقل را گوشزد م يشورهاكالت كست و مشكپول شينا. شود يم
ارل كـ روف ن جملـة معـ  يـ ادآور ايـ ه كـ . دهد يرا رواج م يومتگركها در ح يشرق ير ناتوانينظ
انـده  يد بازنمايـ ننـد، پـس با  ك ييتوانند خود را بازنمـا  يها نم ه آنكاست  (Carl Marx) سكمار

  ).207نقل از الرسن (شوند 

  جه ينت
ق گفتمـان  يـ شناسانه دارنـد و از طر  شرق يشرق، نگاه ييپول در بازنمايطور خالصه نا  به
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تبـار از   ييايسندة آسينو يكعنوان  قت بهياو در حق. ده استيشكر يتصو  ، شرق را بهياستعمار
ن يـ سـرانجام همـة ا  . گـذارد  يمـ  ييگردانده و خود را در شمار خاورشناسان اروپـا  يشرق رو
غـرب   يبرا كدهشتنا يند و اسالم را به دشمنك يم ميها جهان را به شرق و غرب تقس ييبازنما
اسـالم  «نـام   بـه  يهوممف يريگ لكب تمدن غرب را دارد و منجر به شيه قصد تخركرده كل يتبد
 يا چون او نقـش برجسـته   يسندگانيپول و نويدر واقع نا. شده است (Islamophobia) »يهراس
ن مسـلمانان را فـراهم   يننـد و اسـباب آزار و تـوه   ك يفا ميه اسالم ايجاد موج خصومت عليدر ا
راض ، اعتـ ياسـتعمار  -او دربـارة جوامـع پسـا    يافزون بـرآن، نقطـه نظـرات انتقـاد    . آورند يم
  . د دارندكيو مقاومت در برابر استعمار تأ يداريه همواره بر وجود پاكرا به دنبال دارد  ينيركمتف

ن كـ  شـه يو ر يرا بررسـ  ييهـا  يين بازنمايچن يريگ لكش يها نهيل و زميد داليالبته ابتدا با
مطـرح   يفه مصطيد در آنچه فوزيها و اسالم را با ياز شرق ييها يين بازنمايل عمدة چنيدل. ردك
 ننـد، بـه  ك يه بـا او مالقـات مـ   كـ  يپول از اسالم، افرادينا يرسازيرد؛ در تصوك يريگيند پك يم
ننـد  ك يرها م يتيو هو يكيدئولوژيالت اياز تمث يند و او را با شماريگو يوضوح با او سخن نم 
و سـتان  كدر پا يران و صاحبان مـدارس اسـالم  يدر ا يخلخال يمثال آقا يبرا). 158، يمصطف(

از خـود ارائـه    يجـامع  يها شان چندان صحبتيو اهداف واال ياصل يدربارة خط مش ياندونز
ـ ا. رنديگ يسفرنامه اش را در نظر نم ير جهانيپول و تأثيدهند و نا ينم  يا گونـه   ن موضـوع بـه  ي

، عرصـه را  يريـ گ نـاره كن يواقع ا در. دهد يفرهنگ خود نشان م ييها را در بازنما يضعف شرق
  . گذارد يم يخال ياستعمار يها يينماباز يبرا

طبـق  . نـدارد  ياربردكـ شناس چنـدان   سه با واژة خاورشناس، واژة مغربيمتأسفانه در مقا
ـ كـ  ياحاني، تعداد سـ يشناس شرقتاب كآمار موجود در  از شـرق   1800-1900 يهـا  ن سـال يه ب

. ز اسـت يار نـاچ ياحان طـرف مقابـل بسـ   يسه با تعداد سـ ياند، در مقا ردهكبه اروپا سفر  ياسالم
ـ    ن ساليدر طول ا يكتاب دربارة خاور نزدكن بالغ بر شصت هزار يهمچن هـا   يهـا توسـط غرب

دنبـال   شـان بـه  يهـا در سفرها  يه شـرق كـ ن يـ تـر ا  مهـم ). 204، 2003د، يسع. (نوشته شده است
دنبـال   ها بـه  آن. متفاوت است ياحان غربيه، اهداف سك اند؛ حال آن از فرهنگ غرب يالگوبردار
  .شورشانندك يديتول يها فراورده يبازار مصرف برا يو در جستجو يعير طبيذخا ييشناسا

د و خلـق  يدن سلطة استعمار، توليشكبه چالش  يه براكپردازان جهان سوم معتقدند  هينظر
باشـد بـه    يتوانـد پاسـخ   يار مؤثر است و مـ يشود، بس يه در مستعمرات نوشته مك ييها تيروا

رد و يان پـذ يـ وب پاكد سـلطه و سـر  يـ خ بايتار يسيبازنو يبرا. تعمارگرانغلط اس يها ييبازنما
آثار با نگاه منتقدانـه در   يد بازخوانيه باك نيتر ا مهم). 9 انيهوسپ(ابد يشورها تحقق كدر  يآزاد
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و خـوانش دوبـارة    يه بـا بررسـ  كـ ابـد؛ چرا يج يش تـرو يش از پيشرق ب يها جوامع و دانشگاه
  .ديدوباره رس يفهم  متن را خواند و به يناخوانا يها بخش توان يم ياستعمار يها متن

ـ بـه ز  يبـود بـرا   ين مقالـه تالشـ  يه اكد است همانطور يام  ير سـؤال بـردن اعتبـار متنـ    ي
ن يـ در ا يشـتر يقـات ب ينده شـاهد تحق ي، در آ»هيحاش«از  ييت صدايتثب يبرا يو گام ياستعمار

  .مينه باشيزم
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