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هگلي و سياست شناسي  شرق
 هراسي اسالممبتني براي  رسانه

 
  وشتةن

11TP0Fآبادي مجيد توسلي ركن

* 
 

 

 دهيچك
 و آفرين، و در چارچوب مطالعات دانشگاهي شناسي گفتمان مسلطي است كه بر اساس مناسباتي غيريت شرق

ها و  تصويري از شرق متناسب با انگاره ت،شناسي و ادبيا شناسي، جامعه ناانسهاي تاريخ،  حوزه در عموماً
. كند مي كرده و خاص خود را نيز توليداي  رسانههاي  سياست. اين گفتمان، كند مي ارائههاي غرب  داشت چشم

هم در اين زمينه م توان ميخاستگاه اين گفتمان برخي از خطوط فكر فلسفي مدرن است و به ويژه هگل را 
نگرد. از ديد  بر بنيادي هگلي به جهان بيرون از غرب مي ،اجمالبه بيستم نيز  سدةشناسي در  دانست. شرق

دانند، خود نيز آزاد نيستند.  نمي كلي آزاد است و چون اين را طور  بهن انسادانند كه روح  ميهگل شرقيان ن
هاي  در دهه بي حاكم است و بر اين پايه،بر ذهنيت متفكران غر كمو بيش چنين نگرشي در عصر اطالعات نيز

غيريتي خطرآفرين و آزادي ستيز  لهاسالم را به منز در ايران، ميويژه پس از رخداد انقالب اسال اخير و به
تقويت  ايجاد، هراسي را بر اساس چنين نگرشي، نوعي اسالم غرب امروزاي  رسانه. راهبردهاي كنند ميمعرفي 

 ترويج كرده است.  و 
 

محوري، فلسفة تاريخ هگل، راهبرد  هراسي، غرب اسالم شناسي، مسيحيت، شرق :دواژهيكل
 .آفريني اي، غيريت رسانه

 
 شناسي به مثابه گفتمان شرق
آفرين، و در  شود كه بر اساس مناسباتي غيريت به گفتمان مسلطي اطالق مي شناسي شرق

شناسي و ادبيات، تصويري  جامعهشناسي،  نانساهاي تاريخ،  چارچوب مطالعات دانشگاهي حوزه
ـ گفتماني از   انتقاديرويكرد كند.  مي ارائههاي غرب  داشت ها و چشم از شرق متناسب با انگاره

____________________________ 
 tavasoli@gmail.com  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران سياسي شناسي هعاستاديار جام *
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االصل، ادوارد سعيد مطرح كرده است. كتاب وي  شناسان را متفكر فلسطيني مطالعاتي شرق طرح
زبان 25و تاكنون به بيش از منتشر،  1977بار در اواخر سال  نخستين شناسي شرقبا عنوان 

 .1ترجمه شده است
در دانشگاه كلمبيا  ،آموختة هاروارد درگذشت، دانشم. 2003سپتامبر  25ادوارد سعيد كه در 

پردازان پسااستعماري  بابا، از جمله نظريه ميكرد. وي در كنار متفكراني چون هو تدريس مي
امدرن پيوند برقرار كرده بود. سعيد با هاي پس شد كه بين نظرية انتقادي و رهيافت محسوب مي

هاي متفكراني چون ميشل فوكو و آنتونيو گرامشي، سيطرة دانش غرب بر  گيري از انديشه بهره
شناسي تنها زماني ميسر است كه آن  شرق طرحشرق را به چالش كشيد. وي معتقد بود كه فهم 

شناسي  شرق طرحفوكويي، وي  در نظر بگيريم. بر اساس اين نگرش» گفتمان«را به عنوان يك 
 د: كن مرتبط نقد مي ،حال را در سه گسترة متفاوت و در عين

: شامل تمام كساني كه دربارة شرق نوشته، تدريس يا تحقيق علميشناسي به منزلة نظم  شرق .1
 ؛كنند مي

و » شرق«شناختي  شناختي و معرفت شناسي به منزلة نوعي تفكر كه بر تمايز هستي شرق .2
پردازان  نويسان، فيلسوفان، نظريه ي از شاعران، رمانزياديه دارد.بر اين پايه، تعداد تك  »غرب«

 »برساختة«ديدي استعاليي، به تصوير  سياسي، اقتصاددانان و كارگزاران حكومتي، از زاويه
(constructed) نگرند؛ شرق و شخصيت، رسوم، آداب و انديشة شرقي مي 

 شده كه با شرق سروكار دارد. تثبيت و ميشناسي به منزلة نهادي رس شرق .3
هاي اصلي مطالعات پسااستعماري  شناختي و سياسي سعيد، يكي از پايه انتقادات معرفت

كه در سطوح  كند مي تأكيدهاي متعددي   لدمها و  سعيد بر نادرستي فرضيهشود.  ميمحسوب 
بر » شرق«مفهوم اند. بر اساس نگرش وي،  و سياسي مورد قبول واقع شده دانشگاهيفردي، 

داللت دارد كه چارچوب آن را نيروهاي سياسي ساخته و از رهگذر » بازنمايي«نوعي سيستم 
» شرقي«اند. بر اين اساس، هستي  ها، آگاهي و امپراتوري غربي وارد كرده را در آموزه» شرق«آن، 

گانه و بي» ديگري«برساختة غرب، در ارتباط با غرب و براي غرب است. شرق تصوري از يك 
 مانده در برابر غربِ پيشرفته است. عقب

شناسي شيوة درك شرق بر اساس مكان ويژة شرق در تجربيات اروپاي غربي است.  شرق
شرق به منزلة يك شاكله و هويت فرهنگي، مكمل هويتي تمدن مادي و فرهنگي اروپاست، و 

ها،  ، با حمايت از سازمانشناسي، از نظر فرهنگي و ايدئولوژيك و به منزلة نوعي گفتمان شرق
الري استعماري، بخش مكملِ هويت غربي را انساها و ديو ها، واژگان، پژوهش تعبيرها، آموزه

، و است شناسي، راهبردي غربي براي تسلط بر شرق خالصه، پروژة شرقطور  بهآفريند.  مي
ت شرق و مردم شناسي غربي، ناديده گرفتن واقعي . حاصل اين شرقاست استمرار هژموني بر آن

مدارانه، نژادپرستانه و  هاي پدرساالرانه، قوم اي، داراي ويژگي شناسي شرق  آن است. چنين
 امپرياليستي است.
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ويژه  شناسي، سلطة انگلستان، فرانسه و اياالت متحده بر شرق، به سعيد بر پاية مفهوم شرق
ن، فيلسوفان و نويسندگاني چون ادان اريختهاي  . وي با بررسي نوشتهكند ميخاورميانه را تبيين 

ارنست رنان، ديزرائيلي، گيب، بالفور، فلوبر، ريچارد برتون و لُرد مكالي، فرايندهاي گفتماني 
را تحليل و مناسبات قدرت حاكم بر اين » گرا غرب عقل«در برابر » شرقِ منفعل«شدنِ   برساخته

شناختي،  عمدتاً از منظر معرف. از آنجا كه رهيافت پسااستعماري كند ميچارچوب را افشا 
نگرد، توليد دانش  مي» شرق«شناسي دانش و نقد تاريخي به فرايند اُبژه شدن يا انقياد  جامعه

غربي، بخشي از   ميعلشناسي  بر اين اساس، شرقشود.  مياز اهميت فراواني برخوردار  ميعل
 ميعلشناسي  ن شرققدرت غرب است و به همين دليل جنبة استثماري دارد. در واقع، همي

 :1383؛ و عضدانلو، 1388و  1368سعيد، ( است» شرقي«و » شرق«غربي است كه خالقِ مفاهيم  
25- 38(.  

هراس از اسالم  شناسي، هراس از اسالم است. اساساً يكي از نتايج و توابع گفتمان شرق
چنين، آن را هاي اروپايي و امريكايي نيست. هم مولود مواجهه شهروندان مسلمان با دولت

المللي  هاي غربي و بين پسااستعماري با قدرت  ميهاي اسال حاصل رويارويي دولتتوان  مين
دو دسته نظريه  كم دستهايي كهن دارد. در اين خصوص  ريشه ،تلقي كرد. اسالم هراسي جديد

م هفت ةهراسي در ظهور اسالم در سد از هم باز شناخت. گروهي معتقدند كه اسالمتوان  ميرا 
  ميالدي و تقابل و چالش آن با امپراتوري روم و مسيحيت ريشه دارد.

اموي يزيد، اسالم را  ةدوست نزديك خليف و م)، عالم مسيحي748يوحناي دمشقي (وفات 
دين معرفي كرد.  كعبه در مكه را بت، و حضرت محمد(ص) را فردي بي ةكيشي كفرآميز، خان

يك راهب طرفدار آريوس اسكندراني، وي مدعي شد كه حضرت محمد(ص) با هدايت 
ها و اتهامات يوحناي  عقايدش را از عهد قديم و جديد اخذ كرده و به هم بافته است. نوشته

  .)30 :1387جويانه مسيحي راجع به اسالم است (سردار،  هاي عداوت نوشته  يملعدمشقي، منبع 
يد غرب ريشه دارد. به نظر جد ةهراسي در اومانيسم و فلسف گروهي ديگر معتقدند كه اسالم

د. شايد بتوان گفت كه كر ارائهمذكور  هاي ديدگاههريك از  بتوان دليلي متقن بر ردرسد  مين
پايه ايستارهايي متفاوت صورت  هاي كنوني بر هايي كهن دارد، هرچند تقابل هراسي ريشه اسالم

 گيرد.   مي
پيش از روشنگري ريشه دارد و  هاي فلسفي و ادبي سدههاي  گفتمانشناسي مدرن در  شرق

تا  1071نه جنگ صليبي كه از حدود  ةاند. تجرب عصر روشنگري آن را تثبيت كردههاي  گفتمان
ها و حاكمان مسلمان قرار داد نيز از حيث تاريخي  اروپاي مسيحي را در مقابل سرزمين .م1291

با  اًقاعدت اي جديد وه قالب درگفته  پيشز اهميت زيادي است و در باز توليد تقابل ئحا
شايد بتوان بر اين نكته پاي  آفريني كرده است، نقش مطابق مطالب پيشين ،ايستارهايي متفاوت

براي  ؛گيرد اين تجارب تاريخي شكل مي ةن غربي بر پايانسافشرد كه گفتمان فلسفي و ادبي 
خود با بياني  لهيكمدي اسيزده ميالدي، در  ةمثال، دانته آليگيري اديب و شاعر فلورانسي سد
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هراسانه را صورتبندي كرده است. گفتمان دانته ناظر به تفوق و  استهزاآميز نوعي نگرش اسالم
هاي پس از رنسانس نيز  هايي بر ميراث فلسفي و ادبي سده مسيحت است. چنين نگرش ةسيطر

 غالب است. 
دوران مدرن  غالب و بسيار مهمهاي  گفتمانفلسفي مدرن كه ازجمله هاي  گفتمانبرخي 
اند. ايدئاليسم هگل را  تقابل با جهان غيرمسيحي صورتبندي شده ةشوند نيز بر پاي ميمحسوب 

آن كماكان  تأثيراتشناختي دانست كه  فلسفي شرقهاي  گفتمانترين  يكي از نظام يافتهتوان  مي
ر موسوم هراسي عص اسالم گردد. اساساً هاي جديد بازتوليد مي باقي و مستمر است و در شكل

فلسفي بزرگي چون ايدئاليسم هگلي استوار است. در اينجا خطوط هاي  نظامبه جهاني شدن، بر 
 تأثيرات اجمال به كنيم و سپس  كلي نگرش هگل به تاريخ و جهان خارج از غرب را معرفي مي

 دهيم.  غرب مدرن را شرح مياي  رسانههاي  نظام هايي بر چنين انديشه
 

 هگلي شناسي  شرقالهيات مسيحي و 
  داند كه نقاب فيلسوفان را به چهره ني مينااد الهي وطن خويش را هاي هم ايدئاليست نيچه 

اند. در سخن آن فيلسوف قدرت و زندگي، حقيقتي ژرف نهفته است. فيشته، شلينگ و هگل  زده
گ و هگل در ايدئاليسم فلسفي خود را با مطالعة الهيات آغاز كرده بودند؛ فيشته در ينا، و شلين

 »مسيح زندگاني«هاي آغازين هگل سراسر به حوزة الهيات مسيحي تعلق دارد:  توبينگن. نوشته
 »روح مسيحيت و سرنوشت آن«و  )،1799-1795( »استقرار شريعت در مذهب مسيح«؛ )1795(
گرايانة كانتي  باوري يهودي و اخالق وظيفه ). هگل جوان مذهب مسيح را از شريعت1800(

شمرد.  البته اين نظر را خطا مي ژان هيپوليت. كند  ميداند و كيش عشق را برتر معرفي  ميفراتر 
از ديد وي هگل در آثار جواني بيش از اينكه به فلسفه به معناي فني كلمه توجه داشته باشد، به 

پردازد. به باور هيپوليت، هگل حتي پيش از ورود به ينا هم در پي آن بود كه به  مي» تاريخ«
بتوان ها  آناي بسازد كه به مدد  پي برد، و مفاهيم تازه» روح يك قوم«يا به » روح يك مذهب«

زندگاني تاريخي بشر، وجود بشري را در يك قوم يا در يك دورة تاريخي بيان كرد (هيپوليت، 
1386: 20-21  .( 

ه، موضوع كردتأكيد اما فلسفة بازپسين هگل هم از الهيات نگسسته است. چنانكه خود     
 مطلق يا خدا و رابطة ميان امر متناهي و امر نامتناهي.  ؛فلسفة وي همان موضوع الهيات است

را كه اساساً زي ؛در درس گفتارهاي فلسفة تاريخ هگل نيز الهيات جايگاهي اساسي دارد
اي  آشكار فلسفهطور  بهموضوع فلسفة تاريخ جهاني تحقق روح است. فلسفة تاريخ هگل 

قامت در  تمامطور  بهمسيحي، فلسفة تاريخ خود را  دان الهيت. هگل در مقام يك مسيحي اس
اش  . اگر روح با همة ژرفناي حقيقي.«.كند:  بندي مي برابر كيش  يهود، اسالم و يونانيان صورت

و از  شود مينامعقول و گرفتار خودكامگي و هوس  ميهايي از زندگي قو دريافت نشود،...جنبه
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دين يونانيان يعني اصل روح يوناني، يا تصوري كه روح قوم  براي مثال،  ؛ماند ميآزادي محروم 
هاي ذاتي روح، پيش از آنكه جايگاه  زيرا... يكي از جنبه ؛يوناني از خود داشت، ديني ناقص بود

اي دروغين و ناآزاد، واقعيت يافته بود.  خاص خويش را در اصول اساسي دين بيابد، به شيوه
گشايي  تعصب، پيروان اين دين را به جهان ؛توان گفت ا دربارة دين اسالم ميهمين سخن ر

يافته و نظام حقوقي  واداشت، ولي نتوانست دولتي بنياد كند كه داراي زندگي انداموار و سازمان
ديني چون مسيحيت كه اصل آن را مفهوم مطلق روح تشكيل  لكنسودمند به حال آزادي باشد. 

) 138 :1381 ،(هگل» جهان را از روي اين مفهوم بسازد... درت، بايدهد، به حكم ضرو مي
است. حميد عنايت رأي هگل در اين  ميمملو از چنين احكا »عقل در تاريخ«(كتاب)  سراسر

و وي را به خلط بين اسالم تاريخي و اصول عقايد  است خوانده» سخت آشفته«باب را باطل و 
    ). 163-162 :1381كند (هگل،  متهم مي

هگل كامالً به نتايج نظام فلسفي خويش واقف است و طرح فلسفة تاريخ خويش را نيز بر 
برد. وي گفته بود كه بين تاريخ  پيش مي ،ها طراحي كرده بود پاية اصولي كه در مقدمة درس

انديشيده و تاريخ فلسفي نسبت وثيقي وجود دارد. در دستگاه نظري ايدئاليسم مطلق، تاريخ 
اي از تاريخ انديشيده، بستر طراحي تاريخ فلسفي جهان است. از اين  به منزلة شاخهويژة دين 

ن شناسانده است. تكامل انسا، خدا خويشتن را در دين مسيح آشكار كرده و خود را به ديدگاه
اي برسد كه  روح انديشنده كه با آشكار شدن ذات خدايي آغاز شده، سرانجام بايد به پايه

دريابد. وقتي هدف غايي  ،را نخست بر احساس و تصور آشكار شده استانديشه نيز آنچه 
آگاهانه و نزد همگان معتبر باشد، زمان اين طور  بهجهان هستي به واقعيت بپيوندد، چنانكه 

دهد و  را به دستان مسيحيان مي» كليد تاريخ جهاني«رسد. اين چنين، هگل  مي شناخت فرا
وجه امتياز دين مسيح در آن است كه با ظهورش اين «كند:  برتري مطلق كيش آنان را اعالم مي

سازد همين است. (با ظهور مسيح)  زمان فرارسيده است؛ آنچه عصر مطلق تاريخ جهاني را مي
ن آشكار انساماهيت خدا آشكار شده است. ... مسيحيت ديني است كه ماهيت و ذات خدا را بر 

 ؛اند كليد تاريخ جهاني را يافته ،سان اند و بدين شده كرده است. ... مسيحيان از رازهاي خدا آگاه
). فلسفة تاريخ هگل 45 :1381(هگل، » اند قطعي شناختهطور  بهزيرا مشيت خدا و طرح آن را 

 نوعي الهيات يا فلسفة دين است؛ همچنان كه نوعي فلسفة اخالق و فلسفة سياست است.
انديشد و تمام  هجده و نوزده ميي ها سدهشناسان  هگل اساساً در چارچوب گفتمان شرق

توان در فلسفة تاريخ وي مشاهده كرد. وي ايرانيان را از  شناسي را مي نتايج سياسي سنت شرق
طوري كه اروپايي در ايران  بيند، به ني با اروپاييان هم پيوند ميانساهاي  لحاظ سرشت و عاطفه

وري ايران نخستين گام به سوي كند. از ديد هگل امپرات خود را در خانة خويش احساس مي
اند. همچنين، وي وجود آزادي  بيش معادل روح جهاني و پهنة تاريخ پيوسته است، و فَروهران كم

و فدراليسم در امپراتوري ايران، و همپايگي و دوستي شاه و مردم در سرزمين پارسيان را 
خ انديشة سياسي تاري ديدگاه). اين رويكرد هگل از 314-301 :1381 (هگل، ستايد مي
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موضوع گفتار حاضر، مباحث وي را بايد در  ديدگاهز اهميت است، اما از ئايرانشهري حا
 .ردچارچوب فلسفة تاريخ جهاني تفسير ك

دانند،  كلي آزاد است، و چون اين را نميبه ن انسادانند كه روح  از ديد هگل شرقيان نمي
جانبة تن  دانند. حاصل اين آزادي يك زاد ميخود نيز آزاد نيستند. شرقيان فقط شخص حاكم را آ

تر اين صفات است. از  خويي، افسارگسيختگي و يا صورت ماليم واحد حاكم، بلهوسي، درنده
نيز ها  آنند كه از آزادي آگاه شدند و آزاد زيستند. ولي هست ميديد هگل، يونانيان نخستين قو

كلي آگاه نبودند.   بهن انساو از آزادي ند دانست ميهمچون روميان تنها برخي از افراد را آزاد 
ن واقف نبودند. در قاموس فيلسوف تاريخ جهاني، انساافالطون و ارسطو نيز به آزادي واقعي 

ن به منزلة انسابار اقوام ژرمني بودند كه با ظهور مسيحيت به اين آگاهي رسيدند كه  نخستين
ترين  هي نخست در دين، يعني در ژرفن آزاد است، و آزادي روح ذات آن است. اين آگاانسا

كه يك تن آزاد است، و سپس دانستند  ميشرقيان تنها «بخش روح پيدا شد. به بيان هگل، 
دانيم كه همة  زادگان آزادند، و سرانجام ما مي مييونانيان و روميان پي بردند كه برخي از آد

 .)66-65 :1381(هگل، » ن به حكم طبيعت خود آزاد استانساآزادند و ها  نانسا
گرايانه را به دنبال دارد . وي  سازي حذف منطق حاكم بر دستگاه فلسفي هگل، نوعي غيرت

را شامل » همة اروپاييان مسيحي«فقط » همه«، اما اين كند تأكيد ميها  نانسابر آزادي همة 
زادي استعداد آ بدونكلي   بهاي از جغرافياي تاريخ جهاني را  را هگل بخش عمدهزي، شود مي
؛ همچنان كه مراحل آزادي روح، است داند. فلسفة آزادي روح مبتني بر بنياد جغرافيايي روح مي

با جغرافياي تاريخ تكاملي جهان منطبق است. مرحلة كودكي روح با جهان شرق و طبيعت 
منطبق  ميانطباق دارد، مرحلة بلوغ روح با جهان يوناني، و مرحلة مردانگي روح با جهان رو

كه در آن است نهايت، مرحلة چهارم روح منطبق با روزگار ژرمني يا جهان مسيحي در است. 
ن كه يكسره رها و برخوردار از گوهر انساد خوروح خدايي به جهان خاكي فرود آمده و در 

اين سازش عيني با روح ذهني است. ... و اينها همه طرح «آزادي است، جاي گرفته است. 
 ). 173 :1381(هگل،  »آيد بة تاريخي بايد با آن مطابق درپيشيني تاريخ است كه تجر

طور  به«اروپا صحنة نمايش تاريخ باشد؛ » منطقة معتدل«اين چنين مقدر شده است كه 
، و مناطق گرمسير و سردسير »اخص، بخش شمالي مناطق معتدله مناسب اين مقصود است

خواهند توانست به آزادي و تحقق گاه ن جغرافياي جهاني به دليل اسارت در چنگ طبيعت، هيچ
و  كند مي). براي هگل تاريخ جهاني از شرق به غرب سير 210 :1381روح دست يابند (هگل، 

يد شاز شرق است كه خور«كه آسيا سرآغاز آن است.  اروپا غايت مطلق تاريخ است؛ همچنان
كشد، ولي  آورد و در غرب است كه روي در نقاب تاريكي مي بيروني و طبيعي سر بر مي

 ).267 :1381(هگل،  »زند خورشيد دروني خودآگاهي كه فروغي تابناك دارد، از غرب سر بر مي
اينچنين، تاريخ جهاني سلوكي است از وضعيت افسارگسيختگي خواست طبيعي شرقيان، به 

 شناخت كلي و آزادي ذهني غرب مسيحي.    
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صل، با چهار قلمرو يا ملكوت صورت چهار ا چهار مرتبة روح، به »2حق اصول فلسفة«در 
تاريخي منطبق است، و در آخرين مرحله، رسالت بازگشت روح به خويشتن، بر عهدة اصل 

 :شود ميشمالي ملت هاي ژرمني گذاشته 
اند، در جهانيت مطلقشان نهفته  هاي ملي ها يا روح هاي عيني كه تجسم ذهن . حقيقت ايده352

هاي ديگري به منزلة  ريكة سلطنتش روحاست. اين روح جهان است كه پيرامون ا
. روح به منزلة قرار دارند هاي شكوه و عظمتش  هيراآكنندگان واقعيتش، و گواهان و  تكميل

اش از طبيعت  روح، صرفاً حركت فعاليت خود براي شناخت مطلق خود، رهاندن آگاهي
در  اشكال مختلف خودآگاهي روح ،محض و به خود آمدن خويش است، و از اين رو

اين چهار اصل به چهار قلمرو يا ملكوت تاريخ جهاني  ؛فرايند آزادي چهار اصل دارد
(world-historic kingdoms) .تعلق دارند 

. روح جهاني در انكشاف اول و بالفصلش، به منزلة اصل نخست، شكل روح گوهرين 353
(substantive)  ر اصل دوم، روح . دشود ميور  را دارد. فرديت ذاتاً در اين روح غوطه

حال  . در اينجا روح درونه و ماية اثباتي است، و درعينشود ميگوهرين از خودش آگاه 
نشيني به  . اصل سوم، عقب(self-referred)ارجاع ـ  اي است با سرشتي خود هيئت زنده

چنين، در اينجا جهانيتي انتزاعي، و به  ارجاع است. اينـ  درون خود اين وجود آگاه خود
 بدونآورد كه  ميبر براي عينيت سر  (infinite opposition)اه آن، يك تضاد نامتناهيهمر

تا بلكه روح به خود دروني، شود  ميروح است. در اصل چهارم، اين تضاد روح واژگون 
شود، و هر  اش دست يابد. اين چنين، روح با عينيت همخانه مي حقيقت باطني و ذات عيني

آنجا كه روح با خارج شدن از اين تضاد نامتناهي به واقعيت رسند. از  ميدو به آشتي 
گوهرين صوري اش بازگشته است، به دنبال توليد و شناخت حقيقتش به منزلة انديشه و به 

 منزلة جهاني از واقعيت مستقر است.
 ؛. منطبق با اين چهار اصل، چهار امپراتوري تاريخ جهاني وجود دارد: امپراتوري شرق354

 امپراتوري روم، و امپراتوري ژرمن. ؛ي يونانامپراتور
: روح به سبب از دست دادن خود و جهانش، و به سبب درد بيكران ن. امپراتوري ژرم358

اليه  گردد، و خود را در منتهي ند، به خود باز ميا اي] از آن ناشي از آن، كه يهويان [جلوه
اليه، نقطة عطفي مطلق است، و روح در آن امر نامتناهي  يابد. اما اين منتهي ميمنفيت مطلق 

يابد. اين كشف جديد، وحدت امر قدسي و امر  ميو سرشت اثباتي هستي دروني خويش را 
بشري است. از اين رهگذر، حقيقت عيني، درون خودآگاهي و سوبژكتيويته، با آزادي 

باتي بر عهدة اصل شمالي تكميل اين بنيان جديد، نامتناهي و هنوز اثشود.  ميسازگار 
 .,Hegel) (271-269 :2001» هاي ژرمني است ملت

. اصل خاور دور 1داند:  ميهگل در جايي ديگر جهان كهن را داراي سه صورت روحاني 
. جهان اسالم كه به 2كه نخستين اصل در تاريخ بوده است، يعني اقوام مغول، چيني، و هندي؛ 
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ارد، هرچند اين اصل در امپراتوري عثماني با خودكامگي اصل روح مطلق و خداي يكتا باور د
. جهان مسيحي يا اروپاي غربي كه در آن به برترين اصل، 3اي آميخته است و  افسارگسيخته

 اصول« 351). در بهرة 170 :1381رسيم (هگل،  مييعني آگاهي روح به خود و ژرفاي خود 
ساني را كه از نظر نهادي حق داده است ك» هاي متمدن ملت«به  »هگل حق فلسفة
، »وضع طبيعي يا بنياد جغرافيايي تاريخ جهاني«ند، بربر و وحشي بخوانند. در گفتار  تر مانده عقب

ويژه سياهان افريقا، و توجيه استعمار و امپرياليسم بيان  هگل در باب فرودستي برخي اقوام، به
بندي تاريخ  بخش«و » يخ جهانيوضع طبيعي يا بنياد جغرافياي تار«روشني دارد. دو گفتار 

 شناسي و جغرافياي تاريخي در واقع تتبعات يك اروپايي پروتستان مذهب در باب مردم» جهاني
داند، بر ضرورت  مين بودن آزاد انسان را به حكم انسارغم اين كه  . هگل در آنجا بهاست

. جالب است كه كند تأكيد ميها  ملتبردگي و استعمار براي رسيدن به مرحلة بلوغ و آزادي 
(سعيد،  كند ميهايي كوتاه بسنده  ادوارد سعيد در مورد اين اروپاگرايي آشكار هگل به اشاره

هاي علم باوري و  شناسانة هگل را در بطن گفتمان ). بابك احمدي افق شرق358و  259 :1382
 ).  84-76 :1387؛ 282-281 :1380اروپامحوري به خوبي مورد توجه قرار داده است (احمدي، 

باورانه و  غايت ةجديد را بر نوعي فلسفشناسي  شرقهاي  گفتمانتوان  مي كليطور  به
 هاي  بنياناروپامحورانه مبتني دانست و ايدئاليسم مطلق و به تبع آن، فلسفة تاريخ جهاني هگل، 

  .فلسفي چنين گفتماني را تمهيد كرده است
 

 شناسانه شرقاي  رسانهسياست 
دفاع از حكومت استعماري در عصر امپرياليسم، به  شناسانه از مباحث ناظر به نقد شرق ةحوز

تغيير كرده است. مشكل اين نقد  تكثرگراييو  ساالري مردممدعيات اخير مربوط به حقوق بشر، 
از سوي ديگر و جهان اسالم  از يك سو ميان اروپا و اياالت متحده  آن است كه مناسبات قدرت

علمي، بر استيال و قدرت سياسي تكيه   نقدي كه به جاي تكيه بر پژوهش .كند يمرا  عيناً تكرار 
عام و خاورميانه طور  بهداشته باشد، بايد كنار گذاشته شود. با در نظر گرفتن اهميت جهان اسالم 

معنادار براي صلح  ةخاص، اين نقد منصفانه فقط موانع موجود در مقابل گفتمان و مباحثطور  به
گرا را دچار پيچيدگي و ابهام  اسالم هاي گفتماننقد،  ة. پس اين شيوكند ميي را بيشتر الملل بين
گذاري  ثراو نفوذ در حيات فكري ارتباطات جهاني، توان  تأثيرسازد. قدرت غربي از طريق  مي

متون غربي  (constructivist)ة انگاران گذاري نبايد ماهيت اساساً سازهثرابااليي دارد. اين قدرت 
اسالم طي  .)9-8 :1386(استراوسون،  ، از نظر دور سازدكنند ميتأكيد را كه بر برتري غرب 

 ةهاي هراسناكي پيدا كرده است. در فرهنگ عام ها و جلوه هاي حضور خود در غرب، رنگ سال
). 1380(احمد،  آفرين تصور گرديده است غرب مدرن، اسالم به عنوان ديني خشن و وحشت

شناسي عالمانه و  انه است. برخي بين اسالمشناس شرقي از نظام توليد دانايي شناسي بخش اسالم



 

65 

رق
ش

 
انه

رس
ت 

اس
سي

 و 
لي

هگ
ي 

اس
شن

 
اي

… 

هايي  چنين ويژگياي  رسانهشناسي  اند و براي اسالم تفكيك قائل شدهاي  رسانهشناسي  اسالم
و فكري   ميقو ،هاي مذهبي افكنانه بودن و توجه خاص به زمينه تفرقهاند:  برشمرده
به اين ترتيب، . )1383(الويري،  محور بودن نگر بودن، و غرب ان، كلبرانگيز بين مسلمان اختالف

مطرح كرده است،  (Covering Islam) »اسالماي  رسانهپوشش «آن سان كه سعيد نيز در كتاب 
فقهي، كالمي، عرفاني  ةديني با ابعاد پيچيد ةشناختي، اسالم به منزل شرقاي  رسانهدر اين تفاسير 

   .)2007، (هميلتونشود  ميدادهاي سياسي فروكاسته و اجتماعي، به برخي رخ
غربي نگران هاي  رسانه بسياري از مسلمانان نسبت به بازنمايي منفي اسالم و مسلمانان در

توجه  ،سپتامبر 11. پيرو وقايعي مانند ماجراي سلمان رشدي، جنگ اول خليج فارس و هستند
نشان  است. حجم روزافزون تحقيقات داشتهجهي قابل توافزايش اي اسالم  هاي رسانه به بازنمايي

هاي  مسلمانان در رسانه با اسالم/ مرتبطهاي  گفتمانها و  تصاوير، بازنمايي ةدهند كه در موازن مي
برخي شود.  ميتصويري منفي و متخاصم از مسلمان و اسالم ديده  ةغالب غربي، گرايش به ارائ

هاي اقليت مسلمان در  بازنماييو ، مها و اسال ميان رسانه ةبه بررسي مشخص رابطها  پژوهش
ردپاي بسط و گسترش توان  ميها،  اند. از منظر ايدئولوژيك، در اين برساخت پرداخته غرب

 است  غرب در مقابل شرق برساخته شده ةامپرياليسم غربي را مشاهده كرد كه بر مبناي دوگان
 .)2007 ،(سعيد

طرف نيست بلكه امري  ي خنثي يا بيشناس شرقد، گوي الدين سردار مي ءكه ضياطور  همان
ي، اين پروژه درصدد شناس شرقمغرضانه و جانبدارانه است. با وجود پايان تاريخ مصرف پروژة 

و عرصة خالقيت   ميعل ةپس از استقرار در جامعشناسي  شرقاستعمار قلمروهاي تازه است. 
). 2 :1387يز خيز برداشته است (سردار، نها  رسانه زيون ويادبي، براي تسخير عرصة فيلم، تلو

بيند. به اعتقاد  مي مي هراسانه نسبت مستقي اسالماي  رسانه، و سياست شناسي شرقسردار بين 
مشكل ايجاد كرده است و اين با امتناع از قرار  غربيسازي  اسالم ذاتاً براي پروژه جهاني ،وي

اين امتناع و گيرد.  ميگي آن صورت هاي سياسي و فرهن هاي غربي و شبكه گرفتن ذيل ايده
 ، كانونها يا اعتقادات عدم اشتراك در ارزش بر اثرها  سرپيچي از غرب و سبك زندگي آن

  .استهراسي بوده اسالم گيري  شكل
  استذكر به اي، الزم  رسانههاي  سياستانة حاكم بر شناس شرقپيش از ورود به بحث منطق 

 در عرصة مطالعات رسانه و ارتباطات همگاني،و رويه را ن شناسايي سه مرتبه ابرخي متفكر
 اند:  ضروري دانسته

 هاي اجتماعي نمادين و معنادار؛ شامل تمام فعاليت ،هاي داللت مراتب و رويه .1
 هاي خالقانه در زمينة ارتباطات؛   شامل تمام فعاليت ،هاي توليد مراتب و رويه .2
 ها توسط آگاهي  افكار و  (manipulation)ناظر به دستكاري  ،هاي قدرت مراتب و رويه .3

 .)125-123 :1380جمعي (اينگليس،هاي  رسانه
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. براي طرح نگرشي انتقادي باشدن» انتقادي«بندي به اندازة كافي  اين تقسيم رسد  ميبه نظر 
هاي  مراتب و رويه«بر  دباي غربي، هاي  رسانه هراسانة شناختي و اسالم در باب منطق شرق

ها و اقناع مخاطب تلقي  كرد و آن را چيزي بيش از نفوذ بر افكار و آگاهيتأكيد بيشتر » قدرت
 كرد.   

بر حوزة عمومي، ويژگي برجستة دوران موسوم به پسامدرن و معرف تمدن ها  رسانه سيطرة
گفت تحوالت توان  مي). به اعتباري 449 :1380جهاني غالب در اين دوران است (احمد، 

ختي شنا شرقيافتة  شكل و ارتباطات، در بستر نوعي ايدئولوژي تغيير ها انهرس حوزة در فناورانه
خورد. در عصر اطالعات شاهد نوعي دگرگوني تكنولوژيك هستيم كه ابعاد تاريخي  ميرقم 

قدرتمند سيستم ارتباطي نوين كه توسط تأثير  خاص خود را دارد. به باور مانوئل كاستلز، تحت
شود، فرهنگ نويني  تجاري منتشر ميهاي  يدرهباردولت، و هاي  سياستهاي اجتماعي،  گروه

ناميد. در فرهنگ مجاز   (real virtuality)»فرهنگ مجاز واقعي«آن را توان  ميگيرد كه  شكل مي
اي تعاملي هستيم  هاي مختلف ارتباطات در چارچوب شبكه واقعي، شاهد يكپارچگي شيوه

  .)384 :1380(كاستلز، 
با بهره گرفتن از نظرية اجتماعي جان ب. تامپسون، چهار شكل قدرت را توان  ميكلي، طور  به

. قدرت نمادين (تامپسون، 4. قدرت قهري؛ و 3. قدرت سياسي؛ 2. قدرت اقتصادي؛ 1شناسايي كرد: 
شناسانه و  شناسانه، معرفت هستيهاي  بنيان). هريك از اين اشكال قدرت، بر 19-26 :1380

در جهان غرب بر نوعي نظام دانايي و  ها رسانه  اراند. قدرت نمادينايدئولوژيك خاصي استو
 .كند ميهراسانه و اسالم ستيزانه را دنبال  مشي اسالم شناسانه تكيه دارد، و نوعي خط ايدئولوژي شرق

 

 اشكال قدرت
 

 نوع مثالي نهادها منابع اشكال قدرت
 ارينهادهاي اقتصادي و تج مواد و منابع مالي قدرت اقتصادي
 ها دولت مثلنهادهاي سياسي  اقتدار و سلطه قدرت سياسي
ارتش، پليس و   مثلنهادهاي قهري  نيروي فيزيكي و نظامي قدرت قهري

 زندان
مذهب،  مثل نهادهاي فرهنگي  وسايل اطالعاتي و ارتباطي قدرت نمادين

ها و صنايع  مدارس، دانشگاه
 اي رسانه

 
ي غرب حيات و ها رسانه چيز مانند نة تاريخ هيچيبر احمد، در آيبه گواه متفكراني چون اك       

، و نه قطار هاي ميانه سدهبقاي مسلمانان را تا اين اندازه تهديد نكرده است. نه كشف باروت در 
 سدةو تلفن كه به پروژة استعمار مدد رساند، و نه حتي پيدايش هواپيما كه مسلمانان در اوايل 

يك موقعيت مسلمانان جهان را به  اپيمايي خود استفاده كردند، هيچجاري از آن در خطوط هو
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در حال كاوش و يورش هستند.  و جا حاضر غربي همواره و در همه هاي رسانه خطر نينداختند.
هاي  قدرتمند جهان به مواضع مسلمانان به مراتب شديدتر از ساير يورش هاي رسانه تهاجم

ها، قابليت واژگون جلوه دادن  نانسانفوذ خود در  به سبب قدرت و ها رسانه معمول است.
گذاري بر روند رخدادهاي گوناگون، به ديوهاي اهريمني ثراسازي مسائل و  واقعيت، ساده

اند. به تعبير ژان  جا سيطره افكنده قدرتمندي شباهت دارند كه در فراسوي مرزهاي محلي بر همه
به آساني ها  رسانه داري اطالعاتي، سرمايه (hyper-reality)واقعي  بودريار، در دنياي حاد

  .)1387اژگون ارائه دهند (لين، وند از واقعيت تصويري توان مي
وابسته به مراكز قدرت، بر پاية نوعي منطق غيرستيزانه  هاي رسانه اژگونه دربارائة تصوير 

عنوان غير يا  اسالم را بهها  رسانه گيرد. در جهان حادواقعي يا فرهنگ مجاز واقعي، صورت مي
غرب به منزلة قدرت اي  رسانهبه عبارتي، در سياست ». سازند برمي«ديگري تمدن جهاني 

اين بازنمايي شوند.  مي» بازنمايي«مسلط، اسالم و مسلمانان به عنوان بربرهاي جديد 
ي، حقوق بشر و ساالر ردماي چون م هاي جهاني هراسانه، ديگري غيرغربي با ارزش اسالم

هايي چون  با ارزش شناختي روشاي از نظر  چنين بازنمايي ي ستيز دارد. اساساًتكثرگراي
هاي  االصل، ويژگي شناس پاكستاني و تكثرگرايي مغايرت دارد. اكبر احمد، جامعه ساالري مردم
  :را در قالب نه گزاره خالصه كرده استها  رسانه اصلي

 از مودت و رفاقت ندارند. گونه احساس وفاداري يا حافظة انباشته ها هيچ رسانه .1
 اند. ها نسبت به رنگ پوست افراد، آگاهانه و آشكارا نژادپرست رسانه .2
 و با يكديگر در ستيزند.كنند  ميها به تداوم خود كمك  رسانه .3
 اند. هاي گروهي بر مرگ و نيستي چيره شده رسانه .4
 است! ساالر ردمم واقعاً ها  رسانه رفتار .5
 سازند. از خيال، و آن را براي سمع و نظر مردم خوشايندتر مي تر ها واقعيت را عجيب رسانه .6
 گزينند! طرفي را برمي هاي معنوي، موضع بي نسبت به مسائل اخالقي و پيام ها  رسانه .7
شناسي  مندي از فناوري پيشرفته بسيار قدرتمند هستند و از لحاظ مردم از حيث بهره ها رسانه .8

 فرهنگي بسيار ضعيف و كم اثرند. 
ا هر روز ه آنالمللي نقشي عمده دارند، و نقش  در جهان ما در امور و روابط بينها  هرسان .9

 .)483-454: 1380(احمد،شود  ميتر  پررنگ
 گفت رفتارتوان  ميكم  با اكبر احمد موافق بود. دستتوان  ميدر مورد گزارة پنجم و هفتم ن

را زي ؛است، و نه از لحاظ سياسي ساالر مردم» و ارتباطي محض فناورانه«نه از لحاظ  ها رسانه
. كند مي، عمل شود مياصحاب قدرت تعيين  توسط كه» مشي خط«رسانه بر مبناي نوعي 

طرفانه باشد. همچنين، مبادالت بين رسانه و مخاطبان  د بيتوان ميناي  رسانهمشي هيچ  خط
نابرابر استوار است.  دارد، اين تعامل بر بنيادي» تعاملي«هرچند به تعبير مانوئل كاستلز صورتي 

 هاي  رسانه نيز رقابتي نابرابر است. نفوذ و اثرگذاري ها رسانه از سوي ديگر، رقابت بين اصحاب
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غربي قابل مقايسه نيست. در بهترين  هاي  رسانه دولتي و غيردولتي جهان اسالم با قدرت و نفوذ
صحبت كرد. همين  ها سانهر صوري در عالم ساالري مردماز وجود نوعي  توان مي حالت، صرفاً
ظاهر ادعا  بهها  رسانه صادق دانست. توان ميمورد گزارة هفتم اكبر احمد نيز  حكم را در

طرفي دارند، اما در واقعيت  هاي معنوي، موضعي بي كه نسبت به مسائل اخالقي و پيام كنند مي
 . كنند ميا اند و اخالقيات خاص خود را منتقل و الق دهي ارزشي امر، خود داراي جهت

در جهت ارائة تصويري   (orientalistic media policy)شناسانه شرقاي  رسانهسياست 
هگلي حكم  ـ  هاي خارج از غرب صورتبندي شده است. منطق شرق شناسانه اژگونه از تمدنو

بر طرف مخالف چيره شد،  توان ميجمعي، عالوه بر اينكه هاي  رسانه كه در پرتو وجودكند  مي
عمل از صفحة روزگار محو كرد. به عبارتي، در ، ها رسانه او را با محروم كردن از انتو مي
هگلي شناسي  شرق (exceptional)غيرستيزانه، بر منطق حذفي اي  رسانهگفت، سياست  توان  مي

اي  رسانههاي  سياستاستوار است. دگَرِ اصليِ غرب در جهان پساجنگ سرد، اسالم است، و 
يابد. رخدادهايي چون حمالت يازده سپتامبر و  ميس نوعي اسالم هراسي تعين غرب نيز بر اسا

دستانة اياالت متحده و متحدانش در افغانستان و عراق، بر شدت اعمال  هاي پيش تبعات جنگ
افزوده است. البته ها  رسانه مسلمانان از رهگذرضد (symbolic violence)خشونت نمادين 

 گردد.  بازمي 1357ايران در سال  مينمادين به انقالب اسالاي  رسانهسابقة اين خشونت 
 

 گيري نتيجه
هاي  شناختي تكيه دارد و تمام داللت غرب عصر اطالعات بر نگرشي شرقاي  رسانهسياست  اساساً

هگلي در  شناختي كم عناصر گفتمان شرق و را نيز شامل است. امروزه بيششناسي  شرقگفتماني 
نيز تسري يافته است. در اي  رسانههاي  سياستراهبردها و  ،و به تبع آن اي رسانه مطالعات ةعرص

اشاره اجمال در قالب چند گزاره   بهمبتني بر اسالم هراسي هاي  سياستاينجا اصول راهبردها و 
 :ودش مي
 محورانه است.  مبتني بر اسالم هراسي، غرباي  رسانهسياست  .1
حقانيت و برتري مسيحيت نسبت به اديان ديگر  مبتني بر اسالم هراسي، براي  رسانهسياست  .2

 كيد دارد.أبه ويژه اسالم ت
داند و كثرت  ناپذير مي نه جنگ صليبي، اسالم را غيريتي آشتي ةتجرب ةچنين سياستي بر پاي .3

، ديدگاهكاهد. از اين  مي گرايان راديكال فرو داخل اسالم را به گفتمان اسالم هاي گفتمانخرده 
  »دشمن«  و »غير«هاي صليبي، به مثابه  تاريخي جنگ ةبر اساس تجرب اسالم و مسلمانان

  شوند.  ميبازنمايي 
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گذشته بازنمايي  ةغرب، حال را بر پاياي  رسانهگفت راهبرد  توان مي پيشينهاي  پيرو گزاره .4
 كند و از اين لحاظ خود راهبردي بنيادگرايانه است. مي

سياست، و مناسبات حاكم بر  ةبا عرص لمانان، كامالًغرب در قبال اسالم و مساي  رسانهراهبرد  .5
هاي اروپايي از يك سو، و بازيگران غيردولتي  روابط بين بازيگران دولتي مسلمان با دولت

 مسلمان با غرب از سوي ديگر پيوند دارد. 
 كند.  تبعيت مي ساالر مردمبودن، از منطقي ضد  ساالر مردمچنين راهبردي با وجود تظاهر به  .6

 
 

 ها نوشت پي
عبدالرحيم گواهي به فارسي ترجمه و انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمي منتشر كرده است. دكتر . اين كتاب را 1

اخيراً انتشارات اميركبير ترجمة جديدي از اين اثر را به  بر متن اين ترجمة فارسي انتقاداتي وارد شده است.
 قلم لطفعلي خنجي منتشر كرده است.

هاست كه در اينجا مطالب چهار  گذاري آن هگل مبتني بر شماره» فلسفه حق«ش مطالب در كتاب . شيوة نگار2
 شماره نقل شده است.
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