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  چكيده
 و فرهنگـي  بسـترهاي  بـر  تأكيـد  با »شناسي غرب« موضوع ارزيابي مقاله اين هدف

 برسـاختي  شناسـي  غرب كه دهد مي نشان ها يافته. است اسالمي جوامع در تاريخي
شكل انتقادي اين گفتمان، . است» شناسي شرق« مقابل در گفتماني و عموماً انتقادي

 خـود،  هويـت  و حفـظ  شناسـايي  بـه منظـور   است كه مسلمان خاص كشورهاي
 كـه  اسـت  شناسـي ايـن   شرق از ترين تمايز اين گفتمان مهم. كنند مي سازي غيريت
 جهـان  در انتقادي شناسي غرب. هژمونيك تا است اي دفاعي برساخته شناسي غرب
 و امپرياليسـم  مقابـل  در ملي دفاع و هويت چون مباحثي از فراتر موضوعي اسالم،
بـا  . باشـد  مي غرب مقابل در اسالم ارزشي بنيادهاي از دفاع نوعي و است، استعمار

 اين الؤسشناسي،  غرب در دانش و به طور خاص دانش شرق توجه به دائرمداري
و متضاد  متفاوت شاهد ظهور گفتماني توان مي بستر موجود، درون در آيا كه است
 بـر  اسـت  گفتمـاني  اسـالم،  جهـان  در شناسي چراكه غرب. است منفي پاسخ بود؟

شـناختي   معرفـت  راهبردهـاي نظـري و   ةتوسعنيازمند  كه دشوار و صعب مسيري
شرايط تاريخي عصر حاضر و تحوالت متعاقب  نتيجة كه گفتمان اين. زاست درون

 ابزارهـاي  از مقاومـت،  اخالق حفظ ضمن الزم است است، امت آن در ناخودآگاه
  .گيري نمايد نظري بهره توسعة منظور به بستر، بر مبتني علميِ

  .انتقادي شناسي غرب اسالم، زايي، غيريت شناسي، شرق شناسي، غرب :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
 به چه و) تعريف حداقلي سطح( تاريخي و اجتماعي واقعيت يك عنوان به چه غرب،

                                                                                                 

  asadati@sums.ac.irشناسي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز  دكتري جامعه *
  2/3/1393: ، تاريخ پذيرش14/9/1392: تاريخ دريافت
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 كه است قطعي و مسلم واقعيتي ،)آن حداكثري سطح( خاص بيني جهان با بستري عنوان
 عصر در انسان اجتماعي هاي عرصه همة كه واقعيتي. است واكاوي و شناسايي نيازمند
 سبك و فردي رفتارهاي چون انساني خرد هاي حوزه از است؛ درنورديده را حاضر
 مفاهيم سيطرة تحت امروز جهان در فرهنگي و اقتصادي كالن مسائل تا گرفته، زندگي
 شناسي هستي از دارد؛ را خود خاص ارزشي مفاهيم بيني، جهان اين. است غرب بيني جهان

 براي كه دارد؛  انسان از مشخصي تعريف است؛ برخوردار خاصي شناسي معرفت و
  . دارد نياز را خود خاص شناسي روش آن مفاهيم شناسايي
 تحقق عرصة معرفت، و دانش حوزة حاضر، عصر در غرب هژموني گسترة ميان در
 برخوردار خاصي برجستگي از مدرن دوران در موضوع اين كه است غرب هاي آرمان
 تا گرفته، رياضيات و طبيعي علوم از دانش هاي حوزه همة غربي، علم و دانش. است
. است داده قرار خود بيني جهان چتر زير را اجتماعي و انساني علوم گوناگون هاي شاخه
 كه گفت بايد دهد مي تشكيل مفاهيمي چه را علوم اين بنيادين مباني كه اين از فارغ

 هژموني، اين برجستة هاي محمل از يكي. است عيار تمام هژموني يك موجود، هژموني
به  و علمي رويكردي با كه است گفتماني شناسي شرق. است »شناسي شرق« گفتمان

 ابتدايي گفتمان( شود متمايل كليسا به كه است شرقي ايجاد پي در مند شكلي روش
 ).شناسي شرق استعماري و متأخر گفتمان( گيرد قرار غرب خدمت در يا و) شناسي شرق
 و حركت محور فوق، هدف دو هر بعد به شانزدهم قرون از يعني ميان دوران از البته

 و كليسا خدمت در كه شرقي يعني شرق كه معنا بدين. است بوده شناسي شرق انديشة
  .باشد استعمار
 ساير و شناسي شرق نظري و مفهومي بازگشايي و شناسايي براي راهبردها از يكي

 شناسي، غرب حاضر، تحقيق انداز چشم از. است »شناسي غرب« غرب، در موضوعات
 در شناسي شرق مفهوم بودن فعال نيز آن علت. است »شناسي شرق« از متفاوت مفهومي

 را غرب بخواهد متفكري اگر كه است حالي در اين. است غرب نظريات و مباحث بستر
 نيازمند بپردازد غرب انديشة و تفكر ويژه به غرب نقد به بخواهد آن از تر مهم و بشناسد
 و غرب شناخت براي البته،. است شناسي شرق از متفاوت شناسي روش و نظري مباني
  .هاست راه از يكي شناسي شرق شناخت اسالم، جهان و شرق با وي نسبت
 يا و كشورها ساير از متمايز اسالم، جهان در غرب ارزيابي و نقد مبناي ويژه، طور به
 بيني جهان بنيادين هاي تفاوت و تمايزات به نيز آن علت. است  شرقي هاي بيني جهان
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 از آن عام معناي در »شرق« كه تمايزاتي وجود با. است مربوط غرب بيني جهان از اسالمي
 تر برجسته و تر اساسي بسيار اسالمي بيني جهان و اسالم تمايزات دارد، غربي تفكر و غرب

 و دين معناي در چه بوديسم، م،سكنفوسيوسي هندوئيسم، چون شرقي رويكردهاي ساير از
 بيني جهان ماهوي تفاوت به نيز آن علت. است معرفت، و دانش از اي گستره معناي در چه

. است غير سكوالر مبنايي لحاظ به و اساساً كه است مربوط ها بيني جهان ساير از اسالمي
 رسميت به سكوالر مفاهيم اگر حتي رويكردها، و ها بيني جهان ساير در كه حالي در

 در. كرد مالحظه توان مي را آن به نسبت تسامح و تساهل نوعي اما باشد، نشده شناخته
را  سكوالر تفاسير توان مي سختي به ،كريم قرآن يعني آن مقدس متن به استناد با و اسالم

 كلي و عام تقابل دارد؛ وجود غرب و شرق بين تقابل از شكل دو بنابراين،. كرد شناسايي
 شناختي، معرفت بسترهاي به كه خاص تقابل و غرب، غرب، و است شرق شرق، كه

  .شود مي مربوط اسالم جهان در ايدئولوژي و بيني جهان
. است اسالم جهان در شناسي غرب هاي چالش و ابعاد ارزيابي پي در حاضر پژوهش

 و مسائل چه و چيست؟ غرب از اسالم بنيادين تمايزات كه است اين پژوهش سؤال
 دارد تالش تحقيق اين دارد؟ وجود حاضر وضعيت در شناسي غرب روي پيش هايي چالش

 فرض پيش. دهد قرار نقد و بررسي مورد را فوق مباحث انتقادي و اسنادي رويكردي با كه
  .هاست ديدگاه و رويكردها ساير از متمايز اسالم، در شناسي غرب كه است اين تحقيق
  

  بنيادين و تضادهاي اسالم غرب،. 2
 يا و كشور اي مجموعه خاص، جغرافيايي محدودة از فراتر عام، مفهومي معناي در غرب

 اجتماعي و تاريخي واقعيتي از فراتر معنا اين در غرب همچنين. است جهان از قسمتي
 و تاريخي بستر در كه است تفكري شناختي، معرفت لحاظ به غرب هرچند است؛

 از فارغ اساساً كه دارد تحليل از باالتري سطح اما است، كرده پيدا تحقق خاص اجتماعي
 مفهومي سازة يك آن حداكثري معناي در غرب. است تحليل قابل جغرافيايي بسترهاي

)conceptual construct( اجتماعي و تاريخي اوضاع و احوال برساختة هرچند كه است 
 يونان فلسفي و ادبي مفاهيم به آن ايدئولوژي و بيني جهان اما است، اخير قرن پنج در

 شناسي، معرفت شناسي، هستي دربرگيرندة مفهومي، برساختة اين. گردد برمي باستان
 يك غرب، اساس، اين بر. است خود خاص شناسي روش و شناسي، ارزش شناسي، انسان
 سازة يا معرفت خاص مفاهيم دهندة نشان تنها نه كه هويتي. است بالفعل مفهومي هويت
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 مفاهيم تحقق بستر. است متفاوتي بيني جهان دهندة نشان اساساً بلكه خاص، تاريخي
  .است مدرن تفكر و علم »غرب« ارزشي

 و است خورده گره مدرن تفكر هاي ارزش با مفهومي سازة يك عنوان به غرب بنابراين،
 و ايمان. است غرب مدرن تفكر منظور شود مي صحبت مدرن تفكر از كه زماني
 كه اند داده قرار ارزيابي مورد را غرب تفكر هاي ويژگي خود، ارزيابي در ساداتي  كالته

 و ثنويت و ،)اومانيستي( محور انسان تفكر انگاري، نسبي حسي، ادراكات و عينيت اصالت
 شايگان ديگر سوي از). 1392ساداتي،  كالته و ايمان( است آن هاي ويژگي از سكوالريزم

مثال بارزي كه . است كرده تلقي هژمونيك علمي را غرب علم خود، ارزيابي در
 هزاران در چين است؛ كشف باروت در باروت دهد كشف بودن آن را نشان مي هژمونيك

 به تبديل مدرن غرب در كشفي چنين كه حالي در نشد منتهي بمب ساختن به پيش، سال
 است كه شده باعث غرب در ها ويژگي اين). 1386 شايگان،( شد ديگران بر سلطه ابزار
  .بخشد شكل مدرن دوران در ويژه به را هژموني و سلطه تفكر

 اي مواجهه شيوة از متفاوت فوق، هاي ويژگي با تمدن يك عنوان به غرب با مواجهه شيوة
 و چين، هند، مصر، ايران، يونان، هاي تمدن. اند  داشته ديگر يك با گذشته هاي تمدن كه است
 به. متفاوت اي شيوه به اما اند، داشته مواجهه ديگر يك با تاريخي، گوناگون ادوار در النهرين بين
 از تا داشت تالش فرودست، تمدن ديگر، يك با گذشته هاي تمدن مواجهة در كلي طور

. كند معرفت كسب بود برتر اجتماعي هاي سازه و دانش و علم لحاظ به كه تمدني
 خالفت دوران در. بود يونان با اسالم تمدن مواجهة زمينه اين در مثال ترين ملموس
 يونانيان متون ويژه به بيگانه متون ترجمة جهت در فراگير جنبشي گيري شكل شاهد عباسيان،

 براي الزم شناختي معرفت زمينة كه شد باعث وضعيت اين. هستيم اسالم جهان در
  .1آيد وجود به شود مي ياد »اسالمي تمدن« عنوان تحت آن از عموماً كه دوراني گيري شكل
 اسالم، جهان ويژه به ها، تمدن ساير با غرب جديد تمدن مواجهة شيوة وجود، اين با

 سازة يك غرب، جديد تمدن. است بوده آن گذشتة هاي روش و رويكردها از متفاوت
 و ادبي مفاهيم بر مبتني چند هر تمدن اين. دارد را خود »خاص گفتمان« كه است هژمونيك
 مدرن دوران در اما است، بوده ديگر سوي از سكوالر مسيحيت و سو يك از يونان فلسفي
. است آن برجستة وجه سلطه، و هژموني كه است كرده تجربه را تاريخي دگرديسي نوعي
 شمرده فرودست و بيگانه غير غربي، نظرية و سازه مفهوم، هر گفتماني، سازة اين در
 برجستة تحقيق در سعيد ادوارد چه آن. يابد ارتقا غربي هاي مدل اساس بر بايد كه شود مي
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 كه گفتماني. )Said, 1977( است گفتمان همين مؤيد كرده، اشاره آن به ،شناسي شرق خود،
 بر. شود غربي هاي سازه به تبديل و درآيد كنترل به بايد غير غربي، سازة هر آن درون در
 بايد انسان، حيات هاي حوزه تمامي اساساً كه معرفت، و دانش هاي حوزه تنها نه اساس، اين

. سياسي و اجتماعي كالن هاي سازه تا گرفته، انساني عامليت سادة رفتارهاي از شوند؛ غربي
 تمدن اين با گذشته هاي تمدن كه سنتي هاي روش همان از توان مي آيا كه است اين سؤال
 كمكي تنها نه گذشته، شيوة به مواجهه حاضر، تحقيق منظر از كرد؟ استفاده شدند مي مواجه

 ساير تمدني عناصر حذف به مدت كوتاه در بلكه كرد نخواهد ها تمدن ساير حفظ به
 و خاص هاي خصيصه با غرب. شد خواهد منجر غرب تمدن در آن تحليل و ها تمدن

 ميان اين در. است گرفته قرار اسالم جهان ويژه به و شرق مقابل در هژمونيك ويژه به
  .است اسالم است برجسته بسيار غرب با آن تقابل ميدان كه بيني جهان ترين مهم

 ايدئولوژي و بيني جهان دو مواجهة غرب، و شرق مواجهة شد، اشاره كه طور همان
 دو ميان ناسازگاري ،غرب و شرق ميان ناسازگاري اصل،   در« افتخارزاده، نظر به. است

 هر مطلوب كمال نهايت در كه است تفكر و انديشه و فرهنگ دو و بيني جهان دو سرشت،
 غرب و شرق اساس، اين بر). 17: 1376افتخارزاده، ( است تضاد در ديگري با يك

 ماهيت با رابطه در شناختي هستي سطوح به عموماً تضادها اين و دارند مبنايي تضادهاي
 از بسياري. شود مي مربوط ديگر چيزهاي و آفرينش از هدف انسان، ماهيت واقعيت،
 شناختي، معرفت شناختي، هستي ابعاد در غرب و اسالم بنيادين تضادهاي بر محققان
الف؛ و  1389 ساداتي، كالته و ايمان مثال براي( دارند تأكيد شناختي انسان و شناختي، ارزش
 ,Jafari, 1992; Choudhury, 1995؛1388گلشني،  ؛1391 ساداتي، كالته و زاهد ب؛ 1390

1997, 1998, 2007, and 210; Sardar, 1977; Kamali, 2004 (.  
 بنيادين مباني در توان نمي كه نظرند اين بر) 1392( ساداتي كالته و ايمان
 جايي آن از. كرد پيدا اسالمي بيني جهان و غرب انديشة ميان مشتركي نقطة شناختي، معرفت

 دارد وجود الينحل و جدي تضادهايي اسالمي، و غربي انديشة بنيادين مفاهيم در كه
 غرب، و اسالم. كرد مالحظه متفاوت فكري گفتمان دو اين ميان مشتركي فصل توان نمي

 و متمايز مفاهيمي كنندة ارائه متفاوت، هاي چهارچوب و دارند متفاوتي هاي چهارچوب
 اين قدرت. كنند مي ارائه متفاوتي هاي تحليل سان، يك هاي داده از كه متفاوت هستند

 جاست آن تا است محكمي شناختي هستي مفاهيم داراي عمدتاً كه معرفتي هاي چهارچوب
 كار خروجي دهيم قرار ارزيابي مورد مادي چهارچوب در را الهي مفاهيم اگر حتي كه
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 مثال، براي ).1387آملي،  جوادي( بود نخواهد الهي مفاهيم از سكوالر استنباط جز چيزي
 حقوق در كه مفاهيمي از يكي اتفاقاً و است آزادي مفهوم اسالم، در بنيادي مفاهيم از يكي
 اين در آزادي، وجود، اين با. است مفهوم همين نيز شود مي تأكيد آن بر غربي، مدرن بشر
 تفاوت علت به جا اين در معنا تفاوت. كند مي ابالغ متفاوتي مفاهيم فكري، انداز چشم دو

 در مورد مفهوم غرب و اسالم نگرش مقايسة با جعفري. هاست چهارچوب و اندازها چشم
  :نويسد مي آزادي

 و شناسد مي رسميت به آدميان فردي رشد براي را حصر و حد بي آزادي غربي ةانديش در
 را عمومي و فردي آزادي اسالم، ارزشي نظام ديني، ةانديش در كه است حالي در اين

  ).Jafari, 1992: 332-333( كند مي تعريف شريعت مرزهاي در منحصر و محدود

 است كرده معرفي غرب تفكر متضاد را اسالمي تفكر موضوعة اصول و مباني نيز چودري
)Choudhury, 1995, 1997, 1998, 2007, and 210( .فردگرايي وي نظر از )individualism (
 انديشة با تضاد در كه هستند غربي انديشة انكار غير قابل هاي خصيصه) dualism(ثنويت  و

  قرار دارند؛ اسالمي
 در كه است دائمي ةمنازع يك ،)اجتماعي( علمي ةحوز در اثبات و ايجاد تاريخي فرايند
 هژموني بر مبتني) methodological individualism( شناختي روش فردگرايي آن طرف يك

 قرار اسالم وبچهارچ در واقعيت از توحيدي بيني جهان ديگر، طرف در و محور، غرب
 بر تمركزش، و تداوم در اش موضوعه اصول و تاريخي لحاظ به زميني مغرب نظم. دارد

 كامل و نگر تمام بيني جهان يك اسالم آيين كه  حالي  در. است استوار شده فردي جهاني
 بنياد در دانش محوريت بر ديتأك با عام، توافق بر مبتني كنشي فرايند طريق از كه است
  ).Choudhury, 1998: 19( گيرد مي سرچشمه آن، در موجود هاي نظام و جهان

) man made( شـدن  يبشر ت،ينيع اصالت چون يغرب علم در ياتيخصوص ظهور به امر نيا
 انجاميـده ) anarchism(مـرج   و هرج و) pluralism(گرايي  تكثر  علم، معرفتي بست بن علم،
 و) tawhidi epistemology(توحيـدي   شناسـي  معرفـت  بيني، جهان در آن، خالف بر. است

 علم. است علمي معرفت و علم ذاتي خصيصة علم، و هستي داشتن غايت جهان، وحدانيت
 يـك  در. است) divine law(الهي  قانون بر مبتني بلكه ندارد بشري ماهيتي ديني، انديشة در

 و هـرج  و عينيـت  اصـالت   ،)secularism(شدن  دنيوي معرفتي، بست بن اندازي چشم چنين
 و غايـت  كـه  نگرد مي علم ساحت به گونه آن انسان و دهند مي دست از را خود مفهوم مرج

  .است كرده درك را هستي معناي
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  خواهد يم غرب كه ي»اسالم« و يشناس شرق گفتمان. 3
 ادوارد توسـط  پيش دهة چهار حدود كه است مفهومي شناسي شرق شد اشاره كه طور همان
 دارد اجتمـاعي  و سياسي علمي، گفتماني گيري شكل به ارجاع مفهوم، اين. شد طرحم سعيد
 را اسـالم،  جهـان  خـاص  طـور  به و شرق تا گرفته، شكل غرب جهان در قرن 7 حدود كه
 مسـائل  بـا  را شناسـي  شـرق  متـأخر  رويكردهاي سعيد. كنند تعريف خواهند مي كه طور آن

  :نويسد مي و زده گره غرب دنياي در سياسي
 است مسلم. بگيرد را اسالم جلوي است توانسته زحمت به هميشه غرب سياسي، نظر زا

 شا دشمني و توزي كينه كه است بوده جنبشي عرب گرايي ملي دوم، جهاني جنگدر  كه
 به اشتياقش كند، تالفي كه اين براي بنابراين، است؛ كرده ابراز غرب اليسميامپر عليه را

 يابد مي شافزاي كند، مي فراهم اسالم ةدربار را رضايتش فكري نظر از كه مسائلي ابراز
  ).54: 1361 سعيد،(

 بـر  تكيه با اند داشته تالش كليسا و غرب. است قدرت و دانش گفتمان شناسي، شرق
 سـازي  غيريت پي در لذا و دنكن ارائه »اسالم« از دانش مورد انتظار خود را خود، قدرت

  اند؛ تبعيض و
 ايـن  نقـش  امـا،  است، شده بنا غرب از شرق تبعيض و تفكيك ةپاي بر شناسي شرق جوهر
 كـه  ايـن  حقيقـت ...  كنـد  تثبيـت  شـرق  بـر  را غرب برتري و آقايي كه است اين در تمايز
 و بـوده  شرق بر غرب حاكميت از انعكاسي شرق، ةدربار اروپاييان نظريات يا شناسي شرق

  ).13 و 12: 1361 سعيد،( است كرده تسهيل را حاكميت اين همواره

 ،)1388 زماني،( ميالد است از قبل قرن 6 زماني نظر به شناسي شرق موضوع تاريخ اگرچه
 انجمن كه گردد برمي 1312 سال به هژمونيك و منسجم فعاليت يك مثابة به شناسي شرق اما

 عربي، زبان هاي كرسي غرب بزرگ شهرهاي در كه گرفت تصميم وين در مسيحي علماي
 كشاند مسيحيت به را هاي آن و كرد نفوذ اعراب بين در بتوان تا كند، افتتاح عبري و يوناني

 براي دوره چهار نيز دسوقي). 1361 ،ديبر سع فوالدوند و خانقاه مقدمة عسكري(
 دست به اندلس گشودن از پس اول دورة. 1: از ندا عبارت كه است متصور شناسي شرق

 تا صليبي هاي جنگ از پس دوم دورة. 2 ديار؛ آن در علمي حيات شكوفايي و مسلمانان
 دورة. 4 و دوم؛ جهاني جنگ پايان تا هجدهم سدة نيمة از سوم دورة. 3 هجدهم؛ سده نيمة

 از پس دورة. دارد تداوم هم هنوز و شده آغاز دوم جهاني جنگ از پس كه چهارم
  ).61 -  2: 1376دسوقي، ( است خاصي ويژگي داراي صليبي هاي جنگ
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 خاص طور به و شناسي شرق منتقدان از بسياري بحث موضوع گفتمان، اين آفريني شرق
 شناسـي  شـرق « سـعيد  نظـر  به. شناسي، بوده است شرق موضوع دار سرسلسله سعيد، ادوارد
 بـه  را هـا  فرضـيه  و هـا  تلقين كه است كوشيده هميشه دهد مي نشان تاريخش كه طور همان

 عمومـاً  هـا،  فرضـيه  و ها تلقين اين). 78 :1361سعيد، ( »كند تبديل بحث قابل غير »حقايق«
 يهـودي  /مسيحي گفتمان دو از است تركيبي شناسي، شرق چراكه است؛ اسالم جهان متوجه

 كه است برجسته انگيزه و دليل همان به شناسي شرق جريان در استعمار پاي رد«. استعمار و
 تر بيش آن متأخر مفهوم در شناسي شرق گرچه). 17: 1376افتخارزاده، ( »كليساست حضور
 پـي  در كـه  نهفته كليسا تبليغي رويكردهاي در عموماً آن مبناي اما دارد، استعماري رويكرد
  .بود اسالم جهان كردن مسيحي

 كليسا از را پژوهش اين هاي گام نخستين بايد كه يابد درمي شناسي شرق تاريخ گر پژوهش
 و اند برخاسته كشيشان و راهبان ميان از شناسان شرق نخست نسل كه برد مي پي و كند آغاز
 و مسـيحيت  دينـي  علماي از شناسان شرق برخي تاكنون آغاز از كه رسد مي واقعيت اين به

  ).61: 1376 دسوقي،( هستند و بوده يهود

 كه هستند اي آميخته هم به و يافته تكامل جريان دو شناسي شرق و مسيحيت تبليغ
 يكي آن اختيار در كه اطالعاتي و ها پژوهش با يكي اين نهاد؛ فرقي شان ميان توان نمي
 زندگي و اسالم ةپاي اصول و مباني در شك ايجاد با و كند مي باز برايش را راه گذارد مي

 كند تبليغ آنان ميان در را مسيحيت بتواند تا كند مي اش تغذيه مسلمانان، اخالقي عقيدتي
  ).179: دسوقي، همان(

 نگاري تاريخ و نويسي تاريخ از ها فعاليت از وسيعي طيف كه است گفتماني شناسي، شرق
 آرزوهاي از اي مجموعه و شود مي شامل را سينما خصوص به و هنر الهيات، تا گرفته،
. هاست»غير« خاص طور به و چيز همه تسخير پي در خود، اوج دوران در كه است جهاني

 نفي جهت در توجيهاتي شده تالش فعاليت، بستر به بسته ها، فعاليت اين از كدام هر در
 پيامبر شخص ويژه اسالم، به بزرگ هاي شخصيت تخريب. شود ارائه اسالم ويژه به و شرق
 خاص سياسي هاي نظام از حمايت قرآن، بودن وحياني در ترديد و شك ايجاد ،)ص( اسالم

 تاريخي، شناسي اسالم هاي كرسي تأسيس امويان، حاكميت جمله از و اسالم تاريخ در
 در خاورميانه مسلمانان شخصيت تخريب دروني، تضادهاي و اسالم در گرايي فرقه تقويت
 تصويري ارائة جهاد، و حجاب چون اسالم در بنيادين مفاهيم بردن سؤال زير حاضر، عصر

 مسلمان انديشمندان و نخبگان ميان در وابستگي ايجاد اسالم، از مدنيت ضد و تروريستي
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 گفتمان محور...  كرده و توليد اسالمي گوناگون موضوعات در غرب كه دانشي به
 سينماست ويژه به و هنر داستان، و رمان الهيات، فلسفي، تاريخي، هاي نوشته در شناسي شرق

  ).1376مختارزاده،  ؛1376دسوقي،  ؛1361سعيد، (
  

  آن ابعاد و يشناس غرب. 4
 بنا اگر. يانتقاد و يانتقادغير  كرد؛ ييشناسا توان يم را يشناس غرب از يكل شكل دو

 دايپ بسط و توسعه ياجتماع و يانسان علوم هاي شاخه از يكي عنوان به يشناس غرب باشد
 از يمتفاوت روش و موضوع ،يشناس غرب كه ستا تيواقع نيا رشيپذ ازمندين كند

 شناسي غرب و شناسي شرق كه شد واقعيت اينمنكر  توان نمي هرچند ،دارد يشناس شرق
 موضوع از قسمتي خود شناسي، شرق گفتمان ارزيابي و طرح مثالً. اند سكه يك روي دو

 طبيعي شود مي پرداخته غرب هژمونيك ماهيت ارزيابي به كه زماني. است شناسي غرب
 سكايآه كه است جهت همين به. شود مي آشكار نيز غرب ماهيت شناسايي، اين در كه است
 و قدرت روابط است؛ يشناس شرق و يشناس غرب نيب تعامل و گوو گفت به معتقد

 با). 2010 سكا،يآه( است طرح قابل رويكرد دو هر در »يگريد« و »خود« چون موضوعاتي
 و دارد »كيهژمون« تيماه ،يشناس شرق فعلي، اوضاع و احوال در وجود، اين

 با تواند نمي شناسي غرب كه گفت دباي جهت اين از و »يدفاع« يتيماه ،يشناس غرب
 كه يمباحث طبق گر،يد يسو از. بپردازد غرب ارزيابي به شناسي شرق مدل و روش همان
 جهت و معنا يشناس غرب ،است كيهژمونغير  شرق ينيب جهان كه ييجا آن از شد ارائه
  .دارد يشناس شرق از يمتفاوت

 دست يشناس شرق از يكل يفيتعر به توان يم يعلم متون و منابع به رجوع با هرچند
 طور آن را شرق يا افسانه نيسرزم دارد تالش كه قدرت و دانش از يگفتمان يعني كرد، دايپ

 وجود يشفاف فيتعر ،يشناس غرب با رابطه در اما كند؛ يسازمانده خواهد يم خود كه
 تالش رانيا از يطارق يتوكل و هيترك از سكايآه ،يشرق يكشورها محققان انيم در. ندارد
 ةارائ از ريناگز كه يمدل كنند؛ ارائه را خود كشورهاي در يشناس غرب از يمدل اند داشته
 هيترك در يشناس غرب يابيارز به كه خود كتاب در سكايآه. است يشناس غرب از يفيتعر

 ،است كرده يمعرف غرب تمدن از ارياخت و انتخاب از فراتر يزيچ را يشناس غرب پرداخته،
 در كه يزيچ آن مشابه غرب مقابل در انقالب اي و مقاومت از فراتر يزيچ را آن نيهمچن
 يها كيتاكت و راهبرد يشناس غرب« يو نظر از. است كرده يتلق دارد وجود انهيخاورم
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 كار به را آن غرب به پاسخ منظور به »يشرق« كه دارد يگفتمانغير  و يگفتمان ةيسو دو
 علت به كه است ياصالت به بازگشت يبرا يراه يشناس غرب ه،يترك مورد در. رديگ يم

 با يهمگام يبرا است يتالش حال نيع در و است رفته دست از كشور نيا در ينوساز
  ).41 :2010 سكا،يآه( »مدرن خيتار

 داند، آن مي محدود معناي در سياست براي راهنما يك تنها نه را شناسي غرب آهيسكا
 تا گرفته كودكان از مراقبت موضوعات، از اي گسترده طيف آن را راهنمايي براي بلكه

 عملكرد در نيز و مذهبي، و قومي هاي هويت تا گرفته خانوادگي از روابط ملي، موسيقي
 لذا،). 45: 2010 آهيسكا،(كند  قلمداد مي راديويي هاي برنامه پخش طريق از نخبگان
 فراگيري كنار در خويشتن به بازگشت شناسي غرب نوعي آهيسكا نظر مورد شناسي غرب

 متفاوتي نگاه طارقي توكلي. است مدرن تكنولوژي و علم صاحب عنوان به غرب توانمندي
 راستاي در و انتقادي غير كامالً توان مي را وي ديدگاه. دارد ايران در شناسي غرب موضوع به

) Cole( كُل مقالة دادن قرار مبنا با وي. كرد تعريف غرب با ايرانيان آشنايي از توصيفي ارائة
 ديدگاه در »غربي عقالنيت« مفهوم نيز و ،)1992( »رؤيت قابل غير شناسي غرب« عنوان با

 است؛ پرداخته بعد به هجدهم قرن ابتداي از غرب با ايرانيان آشنايي تاريخچة به وبر،
  ).2001طارقي،  توكلي( غرب به نسبت انتقادي غير عموماً رويكردي

 آن ارتباط و ژاپن در ميجي دين و بوديسم موضوع به كه خود پژوهش در نيز اسنوگراز
 و گرفتـه  پـيش  در را مـدارا  و انتقـاد  بينابين فضايي پرداخته، شناسي غرب و شناسي شرق با

  :است كرده ارائه شناسي غرب از تعريفي چنين
 قرار استفاده مورد غرب به آسيا توسل توصيف براي تواند مي كه است لغتي شناسي، غرب«

  ).11: 2003 اسنوگراز،( »نيست شناسي شرق وارونة كه مفهومي گيرد؛
  :نويسد مي ژاپن كشور در آن ارزيابي در شناسي غرب نسبت تساهل نوعي با وي جهت همين به

 گفتمـان  و ژاپنـي  گرايـي  ملـي  بـين  تمـايز  فقـدان  »شناسي غرب« فرايند مشكالت از يكي
  ).275 -  274: همان( است بوديسم مورد در غربي شناسان شرق

 شناسـي  غـرب  از ديگـري  شكل نيز اسنوگراز شناسي غرب كه پيداست كالم فحواي از
 خـود  شناسي غرب از ديگري شكل را شناسي غرب نوع اين. است طارقي توكلي و آهيسكا
 يـك  عنـوان  بـه  نـه  شناسـاند،  مي را غرب كه شناسي غرب نوعي. كرد تلقي توان مي غربيان

 در. است فكري فعاليت سده 5 حدود محصول كه خاص سازة يك عنوان به بلكه هژموني،
  عموماً؛ شناسي غرب نوع اين
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 رويكرد نوعي بلكه نيست؛ كار در) غرب( سوژه به نسبت گفتماني رويكرد. 1
 سوژة بر سلطه براي نه اما داده، قرار خود موضوع را خود غرب، آن در كه خودبازتابنده

 ديگران؛ به آن معرفي بلكه خود،
 غرب تا است تالشي و است )narcissism( »خودشيفتگي« بر مبتني رويكردي عموماً. 2

 بشناساند؛ ديگران به عمل راه و راهنما يك عنوان به را
 شود؛ مي معرفي چيز همه دائرمدار غرب. 3
 مفاهيم بتواند تا داده ارتقا ايدئولوژيك سطوح به فكري، سطوح از را خود. 4

  .كند فراهم خود براي ايدئولوژيك
 انتقادي وجه) Venn(ون  ترانتقادي، كم يا غير انتقادي رويكرد اين خالف بر
 فوكو ميشل فكري هاي چهارچوب بر مبتني كه وجهي. كند مي برجسته را شناسي غرب
 استعمار موضوع دو به توجه با ون. است بوده شناسي شرق در سعيد فعاليت مبناي كه است

 :نويسد مي شناسي غرب تعريف در داري سرمايه و

 از خـاص  روايتـي  كه است تاريخي و مفهومي فضاي يك انداز، چشم اين از شناسي غرب
 مـورد  مدرنيته توسط تواند مي روايت اين دهد؛ مي شكل را تاريخ از خاص روايتي و سوژه

 پروژة جهان انداز چشم خاطر به گيرد قرار تأثير تحت جهان سطح در و گيرد قرار هژموني
  ).Venn, 2000: 2( اروپايي استعمار و مدرنيته

 شناخت از مدل يك نه وي، نظر مورد شناسي غرب كه پيداست خوبي به ون تعريف از
 نوعي دربرگيرندة بلكه است شرق از متفاوت حوزة يك عنوان به غرب از غير انتقادي

 در شناسي غرب از ون ارزيابي. مدرنيته و استعمار هژموني از انتقاد است؛ انتقادي نگاه
 قدرت /دانش تبار عنوان به مدرنيته گيري شكل به نسبت شناختي معرفت نگاهي راستاي
 به اما است، شده بنا فوكويي تفكر مباني بر گرچه وي نگاه وجود، اين با. است خاص
 سازة يك عنوان به مدرنيته تبارشناسي نوعي. نيست غرب به نسبت گيري موضع معناي
  ).ibid( است استعمار و داري سرمايه با مرتبط كه است قدرت /دانش

 قرار بحث مورد اسالم جهان در وقتي غرب، به نسبت گفتماني و انتقادي رويكرد اين
 به دارد تالش و كند، مي عبور سوژه روبناهاي از كه شود مي گفتمان نوعي به تبديل گيرد مي

 غير انتقادي، شناسي غرب در كه  همچنان. وارد شود آن ايدئولوژيك و زيربنايي سطوح
 ايدئولوژيك وجهي با غرب انتقادي، رويكرد اين در شود مي معرفي چيز همه دائرمدار غرب
 غرب، هژموني و سلطه رويكرد، اين در. است اسالمي مفاهيم با تضاد در كه شود مي معرفي
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 اين حاضر، وضعيت در. گيري شكل ابتدايي مراحل در هنوز البته كه است جدي نقد مورد
 يك تحت را آن بتوان كه نيست صورتي به اما دارد وجود پراكنده صورت به گرچه رويكرد
 در هايي مقاومت اخير قرن يك در كلي طور به. كرد شناسايي گفتماني شاكلة و گفتمان

 و جمال سيد هاي فعاليت از است؛ گرفته شكل غرب مقابل در مسلمان كشورهاي
 انقالب رسيدن ثمر به تا گرفته، قطب سيد و رضا رشيد عبده، محمد چون فكرانش هم

  .اسالم جهان در آن مسائل بعد و اسالمي
 به و است، در تضاد اسالم مباني با ايدئولوژيك، لحاظ به غرب فكري، نحلة اين مطابق

 گرچـه  راهبـرد  اين. كرد مقاومت آن مقابل در بايد اسالمي، هويت حفظ براي جهت همين
 بسترسـازي  نيازمند معرفت و دانش حوزة در اما است، بوده فعال شدت به سياسي حوزة در

 كـه  انتقادي شناسي غرب معرفت، و دانش حوزة در جهت، اين از. است دانش توليد و الزم
 پرداخته و مسئله تبيين به پراكنده صورت يا به نگرفته، شكل يا باشد اسالمي مباني بر مبتني
 شناسـي  غرب يعني شناسي غرب از نحله اين كليات باشد بنا اگر. است عميق پرداخت فاقد

  :هستند ها آن ترين مهم از زير هاي فرض پيش شود تعريف اسالم جهان در انتقادي
 مبـاني  بلكـه  است خاص جغرافيايي دامنة به مربوط تفكر از فراتر موضوعي »غرب«. 1
 دارد؛ را خود خاص ارزشي
 در بلكـه  اسالمي، و الهي مفاهيم با تضاد در تنها نه كه است گفتماني سازة يك غرب .2
 دارد؛ انساني مفاهيم با جدي تضادهاي ادعاهايش، خالف بر بسياري موارد
 اقتصـادي،  گوناگون جهات در كه است غرب گفتماني سازة ابعاد از يكي امپرياليسم،. 3

 است؛ كرده پيدا توسعه ديني و فرهنگي سياسي،
 بـه  و اجتمـاعي  و انساني مسائل حل گشاي راه غربي مفاهيم از بهتر اسالمي، مفاهيم. 4
 هستند؛ عدالت خاص طور

 فرهنگي و فكري سياسي، ازخودبيگانگي نوعي به مبتال متأخر دوران در اسالم جهان. 5
 وضعيت، اين از خروج نيازهاي پيش از يكي. شود خارج وضعيت اين از است الزم كه شده

  .است غرب درست شناخت
  

  ها چالش و مقاومت انتقادي، شناسي غرب. 5
 شكل غرب مقابل در اسالمي كشورهاي در بيستم قرن در كه هايي مقاومت كلي، طور به

 تلقي غرب با مواجهه براي اجتماعي و تاريخي ناخودآگاه نوعي زايش توان مي را گرفت
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 كه است اين نيز مدعا اين علت. است انتقادي شناسي غرب نوعي حيث اين از و كرد
 آن جدي منتقد بلكه و شناسد نمي رسميت به را غرب ها، مقاومت اين بر حاكم گفتمان
 غرب از انتقاد و مقاومت. است مسائل روبناي به مربوط شناخت اين وجود، اين با. است
 ورود نيازمند شود، مي تعريف اسالمي يا اقتصادي فرهنگي، ملي، هويت از دفاع قالب در كه
  .است شناختي معرفت و عميق مند روش مباحث به

 شناسي غرب نوعي انتقادي، شناسي غرب كه گفت توان مي شده مطرح مباحث به توجه با
 نوعي دنبال به شناسي غرب نوع اين. است خاورميانه اسالمي كشورهاي مختص كه است

 رهايي غرب فرهنگي و فكري هژموني و سلطه زير از بتواند تا است خويشتن به بازگشت
 امپرياليسم مقابل در مقاومت را اسالم جهان و شرق در بخش آزادي هاي نهضت سعيد،. يابد

  :نويسد مي و كند مي معرفي غرب
 اسالمي هاي سرزمين و شرق در كه بيستم قرن بخش آزادي هاي نهضت ديگر، طرف از

 را شناسان شرق نظريات و افكار عملي و عيني طور به عبدالملك انور قول به اند آمده وجود به
). 15 :1361سعيد، ( است داده قرار سؤال مورد را غرب اليسميامپر و كرده نابود و متالشي
 است؛ هايي مقاومت چنين شناختي معرفت زيربناي اسالم، جهان در انتقادي شناسي غرب

 ساختار و واقعيت تعريف چون مقوالتي در. غرب شناختي هستي  بنيادهاي مقابل در مقاومت
 غرب، و اسالم بين...  و خلقت از هدف انسان، آفرينش از هدف و انسان تعريف آن،

 داشته وجود اگر يا ندارد وجود غرب و ها تمدن ديگر بين كه دارد وجود بنياديني تمايزات
 به يا غرب، مقابل در غير مسلمان كشورهاي مقاومت عموماً. دارد حداقلي سطحي باشد
 اما. است كشور آن فرهنگي هويت از دفاع منظور به يا و خود اقتصادي منافع حفظ منظور

 اسالم، اساس، اين بر. دارد شناختي ارزش و ايدئولوژيك وجه غرب، مقابل در اسالم مقاومت
  .هاست آن با تضاد در اساساً بلكه شناسد نمي رسميت به تنها نه را غرب در بنيادين هاي ارزش

 به شرق نياز آن را علت و است شناسي غرب نام به گفتماني گيري شكل مخالف سعيد
 خواهد مي كه گفتماني گيري شكل تا داند، مي آن هژموني و شناسي شرق گفتمان شناسايي

  بيافريند؛ غرب نام به ديگري شرق
 نبايـد  را شناسي شرق جاي كه باشم داده نشان خود خوانندگان به كه اميدوارم همه از بيش
 در كـه  آن). كـرد  شناسـي  غرب نبايد شناسي شرق به جواب براي يعني( بگيرد شناسي غرب
 محسـوب  شـرقي  چون كه بود نخواهد راضي فكر اين از داشت »شرقي« برچسب گذشته

 يعنـي  ،جديـد  »شـرقيان « كـه  ،اسـت  آمـاده  هم حد از بيش و ،است آماده بنابراين شده مي
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 اين گوياي شناسي شرق شناخت. كند مطالعه اوست خود ةپرداخت و ساخته كه را ،»ها غربي«
 ،ديگري شناخت و علم هر و ،شناخت اين اي فريبنده صورت چه به و چگونه كه، معناست

 انحطاط اين امكان امروزه. شود كشيده انحطاط و ابتذال به زمان هر در و جا هر در تواند مي
  ).96: 1361 سعيد،( باشد گذشته از تر بيش شايد

 براي جانشيني و بديل خود شناسي، شرق كه باشد اين سعيد مخالفت علت شايد
 از زيادي مقدار شود معرفي شناسي شرق گفتمان وقتي. شود مي تلقي نيز شناسي غرب
 خاص طور به اسالم، جهان كه رسد مي نظر به وجود، اين با. شود مي معرفي غرب ماهيت
 موجود هاي تحليل از فراتر آن، سوژة تحليل كه گفتماني. است شناسي غرب گفتمان نيازمند
  .است شناسي شرق

. آورد خواهد فراهم را تازه يفرصت اسالم، جهان يبرا يشناس غرب كه است مشخص
 نام به يا دهيپد روش و ي،شناس معرفت ،يشناس يهست غرب، تيماه با را ما يشناس غرب

 به و يشناس غرب يرو شيپ يمسائل و ها چالش وجود، نيا با. كرد خواهد آشنا »غرب«
  :از ندا عبارت ياساس يها چالش نهيزم نيا در. است اسالم جهان خاص طور

 ؛است متفاوت پيش ةسد در يشناس شرق با امروز، يشناس غرب وضعيت و تيموقع. 1
 طور به و فنون و علوم به مجهز است يا دهيپد با مواجهه غرب، با مواجهه. 2

 و ،اليس ده،يچيپ ةديپد كي غرب، لذا،. شده يپرداز هينظر و دهيچيپ يانسان علوم خاص،
 ؛است يچندوجه

 در يريگ موضع كه شده باعث هينظر فقر نيا. است مواجه هينظر فقر با اسالم جهان. 3
 بر يمبتن و مدون ةشد زيپردا هينظر تيفعال ينوع اساس بر كه آن از رت بيش غرب، مقابل

 موضوعات به عموماً باشد يشناخت روش و ي،شناخت يهست ،يشناخت معرفت مباحث
 يها يريگ موضع بر صرف ديتأك با توان ينم كه يحال در. است شده محدود يشناخت ارزش
 ؛پرداخت غرب شناخت به يشناخت ارزش
 شناسـايي  كه اند يافته دست فكري سياليت از اي حوزه به غرب، در جديد هاي نظريه. 4
 منطـق  ،)nonlinear(غيـر خطـي    هـاي  مدل از استفاده. نيست ممكن راحتي به سياليت، اين

 و ،)complexity(پيچيـدگي   نظريـة  ،)string theory(ريسمان  نظرية ،)Fuzzy Logic( فازي
 ايـن  بـر  مبتني هاي سازي مدل و اجتماعي تحوالت تحليل در) chaos theory(نظرية آشوب 

 بـراي  سـاده  امـري  آن شناسايي كه آورده است فراهم غرب براي خاصي فرصت ها، نظريه
 نيست؛ و شرق اسالم جهان
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. است شناسي شرق از متفاوت مفهومي شد اشاره كه طور همان شناسي غرب. 5
 و حفظ براي دفاعي فعاليتي عموماً باشد هژمونيك فعاليت يك كه آن از بيش شناسي، غرب

 اي پديده و موضوع اصالتاً غرب،. 1 :دارد علت دو امر اين. است خود هويت از صيانت
 مباحث شناسايي و پردازي نظريه لحاظ به( فرودست موضعي از شرق. 2 و است؛ هژمونيك
 اين آيا كه سؤال اين به پاسخ. است زده دست غرب شناسايي به...)  و شناختي معرفت
 ضمن نيست؛ اي ساده امر دارد افسارگسيخته هژموني شناسايي به قادر فرودست موضع
 است؛ منفي جواب ظاهراً كه اين

 حال در. است شناسي شرق بستر از متفاوت اسالمي، و انتقادي شناسي غرب بستر. 6
 انتقادي شناسي غرب است، غربي تفكر و غرب معرفت، و دانش بستر كه جايي آن از حاضر،
 طرح منظور به بومي و متفاوت اي زمينه و بستر طراحي و بستر اين از شدن جدا نيازمند
 در غرب انديشة و علم كه نيست معنا به آن اين. است شناسي غرب نام به متفاوت گفتماني
 جمله از آن، ابعاد همة شناسايي نيازمند غرب، شناسايي. شود گذاشته كنار شناسي شرق
 ارزشي مفاهيم بر مبتني كه جا آن از انتقادي شناسي غرب وجود اين با. است شناسي، شرق

 هژموني( خود را دارد خاص ارزشي مفاهيم كه شناسي شرق زمينة از بايد است خاصي
 و تحقيق، روش مسئله، طرح لحاظ به متفاوتي زمينة و شود جدا) غربي فرهنگ و غرب
 جمله از آن، ابعاد همة در غرب از آگاهي و علم كه بستري. آورد وجود به را پردازي نظريه
 .است آن نيازهاي پيش از شناسي، شرق
  

  جديد افقي طرح. 6
 تجاوز و تهاجم به واسطة آن تا است ضروري بسيار امري فكري جهاد ما روزگار در

 و برانيم، خويش ةجامع و جان گسترة از را گر ويران فرهنگي فكري گوناگون و رنگارنگ
 اي فتنه كه تا است مسلمان گران پژوهش و انديشمندان و آگاهان عهدة بر مهم مسئوليت اين
 انداز چشم از). 227: 1376 دسوقي،( باشد خداوند آن از دين تمامي و نماند زمين گسترة در

 ميان اين در مسئله ترين مهم و است پيچيده موضوعي انتقادي، شناسي غرب حاضر، مقالة
 جغرافيايي شناسايي سوي و سمت از بايد نيز غرب شناسايي. است غرب دقيق شناسايي

 شناسايي سمت به) غربي و شرقي اروپاي يا جنوبي، يا شمالي، مريكايا شناخت چون هم(
 نيازمند جهت، تغيير اين. كند پيدا سوق خاص شناختي معرفت بستر نوعي عنوان به غرب

 شناسي، روان تا فلسفه، و تاريخ از گوناگون هاي حوزه در غرب هاي نظريه شناسايي
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 بديل و جديد افق. است شناسي شرق جمله از و علوم ساير حتي و منطق، شناسي، جامعه
  :است اسالم جهان در انتقادي شناسي غرب ايجاد در ذيل راهبردهاي دربرگيرندة

 هـاي  ارزش بـر  مبتني كه مقاومت خود اخالق حفظ ضمن بايد انتقادي شناسي غرب. 1
 كند؛ توجه مقاومت معرفت و علم يعني تر مبنايي سطوحي به است اسالمي

 توليد باز و توليد به آن درون در غرب شناسي معرفت كه فعلي سكوالر بستر شناسايي. 2
 است؛ ضرورت يك پردازد مي معرفت

 تـا  گونـاگون گرفتـه   علـوم  در كالسـيك  هـاي  نظريـه  از غربي؛ هاي نظريه شناسايي. 3
 ؛جديد هاي نظريه
 كـه  دارنـد  تأكيد سيال و غير خطي هاي مدل بر عموماً كه جديد هاي نظريه شناسايي. 4

 است؛ دشوار البته آن شناختي هستي بنيادهاي شناسايي
 و اسـالم  يعنـي  »شـرق « اساسـاً  كه اين آن و دارد هم ايجابي وجه يك شناسي، غرب. 5
 دارد؛ هايش آرمان با اي فاصله چه و چيست اسالمي ميراث
 به خود معرفتي گسترة پردازي نظريه نيازمند اسالم، جهان در انتقادي شناسي غرب. 6
 علوم هاي شاخه تمام در پردازي نظريه نيازمند نظريه، فقر به توجه با. است »ما« عنوان
 هستيم؛ انساني
 مـا  و دارد را سامري گوسالة نقش مثَل، در شناسي، شرق خاص طور به و غرب علم. 7
 لـذا، . نكنـيم  تغذيـه  گوساله اين از كه كنيم پيدا دست دقيق شناسي غرب به توانيم مي زماني
 و شـناختي،  انسان شناختي، معرفت شناختي، هستي مفاهيم نيازمند انتقادي شناسي غرب بستر
 انتقـادي  شناسي غرب لذا،. است »اسالمي نظرية« كلي طور به و خود خاص شناختي ارزش
 .است نظريه نيازمند
  

  گيري نتيجه. 7
 با اسالم، جهان براي ويژه تمدني، به هر براي حاضر وضعيت در شناسي غرب موضوع
 هژمونيك اي سازه غرب،. روست روبه غربي و سكوالر بستر نام به مبنايي و بزرگ چالشي
 معرفت، و علم حوزة جمله از جوامع، پود و تار همة به را خود هويتي عناصر كه است
 وجود به را آن شناسي شرق باشد كه مدلي و راه آن، با مواجهه شيوة اگر. است داده انتقال

 سامري گوسالة به غرب كه چرا برد؛ نخواهد جايي به راه مواجهه شيوة اين آورده است،
 نيازهاي و است كرده مبهوت و مات را همه هايش داشته جادوي كه دارد شباهت
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 جمله از جوامع، همة كه زماني تا. است ساخته برآورده را حاضر عصر در انسان جهاني اين
 انتقادي نگاه نوع هر كنند مي تغذيه گوساله اين خون و گوشت شير، از اسالمي، جوامع
 يك زماني اسالم، جهان در انتقادي شناسي غرب. برد نخواهد جايي به ره آن، به نسبت
 كه اي گسترده شبكة از كه شد خواهد محسوب شناختي معرفت و فكري مستقل هويت
 و اجتماعي اقتصادي، سياسي، امور همة كه اي شبكه. شود خارج كرده است ايجاد غرب

 مفاهيم از پيوسته هم به اي شبكه انتقادي، شناسي غرب لذا،. هستند ارتباط در آن با فرهنگي
 سامري، گوسالة هاي داشته به نياز از فارغ كه طلبد مي را اجتماعي و انساني هاي سازه و

 عبارت به. كند رقابت شناسي شرق با كه كند طرح را نويني شناختي معرفت بنياد بتواند
 شود قادر تا شود، مستقل غرب از خود امور همة در بايد انتقادي، شناسي غرب ديگر،
 هاي يافته انكار معناي به اين البته،. بشناسد مستقل هويت و موجود يك عنوان به را غرب
 دانش طبيعي وجه يك شود مي شامل را كلي وجه دو غرب. نيست غرب معرفتي و علمي

 را افتراق وجوه است الزم انتقادي شناسي غرب. ايدئولوژيك وجه يك و معرفت، و
 »انتقادي شناسي غرب« نام به شناختي معرفت طرحي كه است صورت اين در. بشناسد
  .گرفت خواهد شكل
  
  نوشت پي

هـاي قـرآن كـريم و سـنت      گيري تمدن اسـالمي، آمـوزه   بناي شكل الزم است اشاره شود كه زير. 1
روبنايي آن آشنايي مسلمانان بـا  وجه . جوي علم و دانش است و در توصيه به جست) ص(  پيامبر

  .گيري تمدني جديد و متفاوت منجر شد علوم يوناني بود كه به شكل
  
  منابع

 ةانديش ارزيابي و تاريخي سير ،»شناسي شرق خيانت و خدمت بر اي مقدمه«). 1376( محمودرضا افتخارزاده،
 .هزاران: تهران ،شناسي شرق
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