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From the beginning of the cultural and political life of the West, Western studies has been
constantly evolving in relation to human collections, special geographical positions, prominent
historical periods, and with specific periods of politics and rule. The purpose of this article is to
recognize the orientation of contemporary westernists in Iran. There are different patterns of
Western knowledge about knowing the West; One of these models is the conceptual and
contentual explanation and analysis of the intellectual, cultural and political systems and isms
that govern the Western world. Another model is to maintain a historical orientation and achieve
a historical account of Western developments. In the third model, the current developments in
the West are classified according to specific topics, issues and criteria in various sections, and
each section examines a specific area from the moral, religious, political, economic and similar
areas. Gives. The importance of this research is that by explicitly and comprehensively
examining the approaches and patterns of Western studies in the context of discourse, the
obvious and hidden angles of the West in thought and modernity are determined. The research
method in this article is descriptive and the data collection tool is library data. Findings show
that contemporary westernists have researched this issue with three approaches: imitative
approach; Interactive approach and confrontational approach.
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 چکیده
های غربشناسی از آغاز حیات فرهنگی سیاسی غرب تاکنون در ارتباط با مجموعه

متشککی ی از اانککان هککاع مواهککغ افککیی  مرافیککافیع متککاخغ بر نککته تککارف ی ا بککا 
 خاصی از سیاست ا حاکمیتع همواری در تحول ا دگرگکوای بکودی اسکت های ارید

 هکک ا از افککش او ککتار باز ناسککی احککوی گککراف  غککرب  ناسککان م اصککر در افککران
با    در باری  ناخت غرب الگوهای م ت فی از غرب  ناسی ا ود دارد؛ فیی می

فیکریع های افنک ا هکا از افش الگوها تبیکیش ا تح یکم مفمکومی ا محتکوافی ا ا 
فرهنگی ا سیاسی حاک  بر  مان غرب است  الگوی دفگر افش است که بکا حفک  
فک  مت گیکری تکارف یع بکه تک لیر تکارف ی از تحکو ت غکرب دسکت فکابی   در 
الگوی سو  تحو ت  اری ممرب زمیش با تو ه به موهوعاتع منائم ا م یارهای 

د ا هر ب   سکاحت خاصکی از  ومی گوااگوای ردی بن یهای افیی ای در ب  
اخالقیع مذهبیع سیاسیع اقتصادی ا ا کافر آن را مکورد اتک  ا های میان ساحت

ده   اهمیت افش پیاه  در افش است که با بررسکی دقیکو ا همکه می بررسی قرار
 اابه رافیردها ا الگوهای غکرب  ناسکی آن هک  در چکارچوب گفتمکاایع زاافکای 

 ود  راش تحتیکو در افکش ا م رایته مش ص می آ یار ا پنمان غرب در اا فشه
های کتاب ااه ای اسکت  فافتکههای متاله توصیفی ا ابزار گردآاری اخالعات دادی

ده  که غربشناسان م اصر با سه رافیرد انبت به افکش موهکو  تحتیو اشان می
 تحتیو امودی اا : رافیرد تت ی ی؛ رافیرد ت ام ی ا رافیرد تتاب ی  

 دفش    ،: غرب  ناسیع غرب گرافیع غرب ستیزیع التتاخیع سنتواژگان کلیدی
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 مقدمه

هها، و ایهدیولوییها غرب شناسان از ابتدای ارتباط خود با مغرب زمین، به شناخت اندیشهه
ها، ادیان، مهذاه،، منها ا اسهترات،یآ، ر هار باسهتانی، دررمهدهای اساسهی و سهایر زبان

ماشتند تا بتوانند در مطالعات و تحقیقهات خهوی ، بهه نتهای  ها و رموز رن همت گظرافت
هایی را برای بررسهی های کشورهای خود، بخ قابل اعتمادی دست یابند. رنان در دانشگاه

 هور ویه،ه مهورد توجهه قهرار دادنهد. عهآوه بهر رن، بهه هها رااین امور اختصاص دادند و رن
رهای غربهی کردنهد و مسهاتل تهاریخی، متخصصانی در هرزمینه، سفرهای بسیاری به کشو

را مورد مطالعهه قهرار دادنهد. یاهی از امهوری کهه … دینی، سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و
 .شناساناستغرب های به مطالعه و بررسی رن پرداخت،رویاردهاوروش شایسته است

. در این پ،وه ، دستاوردها و اقدامات مثبت غرب شناسان مورد بررسی قرارگرفته است
ههای شهماری،، امها برداشهتها و اقدامات رنان را در این زمینهه کوکهآ نمهیالبته ما تآش

ها از بسیاری از متون و اصطآحات بر کسی پوشیده نیست. بدین جههت، رنهان نادرست رن
اند؛ کهرا کهه در بسهیاری از مهوارد، احاهاس و مسهاتل را وجهه کار خوی  را مخدوش کرده

ههر کنهد  .اسهتشدهشرعی معنا منجربه تغییرحا، د و در نتیجه، تغییراناشتباه ترجمه کرده
گهاهی از معنهای درسهت وایهبرداشت هها و های نادرست گاه بدون سوء نیت و در ا ر عدس ر

اصطآحات بوده است، اما در برخهی مهوارد ایهن اقهداس، مغر هانه و بهرای تفرقهه انگیه ی 
ههای ناپهذیرفتنی انجهاس و تعیین مسیر نادرست برای تمدن سازی و بهه شهیوه مسلمانان بین

 گرفته است. 
در این مقاله به دنبال بازشناسی رویاردهای غرب شناسی در ایهران کهه خهود ریشهه در 

 ب دارد و به تدری  به یآ گفتمان  د قدرت تبدیل شده است.گفتمان تفاوت با غر

 غرب شناسی

مغرب زمین را عمیقًا مورد کاوش قرار دههد. امها  رداب اند که زبان وغرب شناس به کسی گفته
اند:  علمهی اسهت کهه زبهان، میهراد، تمهدن و شناسی گفتهدر مورد معنای اصطآحی غرب 

دهد. بسته بهه ایناهه از پسهوند ها را مورد مطالعه قرار میو گذشته حال رن زمین جوامع مغرب

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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که غرب شناسی را متناظر معاوس   ،ه بدهی،در وایه غرب شناسی که تفسیری ارات« شناسی»
کنهد. اگهر از مهی شرق شناسی بدانی، و که ندانی، نسبت غرب شناسی با غرب سهتی ی تغییهر

در « شناسهی»در وایه غرب شناسی همان معنایی را فه، کنی، کهه از پسهوند « شناسی»پسوند 
صورت، حداقل، فراینهد  کنی،، در اینمی خداشناسی معادشناسی و اماس شناسی فه،های وایه

غرب شناسی نباید مصداق غرب ستی ی باشد، هر کند ممان است حتی در این فهر  هه،، 
در وایه غرب شناسهی « شناسی»نتیجه غرب شناسی، غرب ستی ی شود. متقابآ اگر از پسوند 

کنهی،، در ایهن مهی در وایه شرق شناسی فه،« شناسی»همان معنایی را فه، کنی، که از پستون 
ورت، حتی فرایند غرب شناسی ه، عین غرب ستی ی است تها کهه رسهد بهه نتیجهه غهرب ص

گیرد و بها ایهن فهر ، می . در فر  اول، شناخت غرب رن گونه که هست مدنظر قراریشناس
رود. مهی شود، اصل اماان شهناخت زیهر سه الها فرایند شناخت اگر مشوب به ح، و بغض

ی از هر گونه ح، و بغهض باشهد و در ایهن صهورت،  با این فر ، فرایند شناخت باید عار
اماان ندارد که فرایند غرب شناسی عین غرب ستی ی باشد. امها در همهین فهر  هه، بعهدی 
ندارد که نتیجه شناخت، به بغض نسبت به غرب خت، شود؛ یعنی غرب شناسی تبدیل به غرب 

در سهویه و فاعهل ستی ی شود. در فر  دوس، در مو وع مورد په،وه  ییعنهی غهرب  و نیه  
شهناخت غهرب »شناسا ییعنی ما  شرایطی پی  رمده که مستغربین حتی اگر نخواهند از اصل 

عدول کنند، انگار از قبل میدانند که نتیجه پ،وه  بهه گهذار سهویه از ابه،ه « رن گونه که هست
ایط شود؛ به عنوان مثال در عصر ما، شرایط رو به انحطاط و زوال غرب از  رفی و شهرمی خت،

سیاسی مسلمانان از  رف دیگر شرایطی را رقه، زده کهه نتیجهه  -بیداری و خود رگاهی فاری 
پ،وه  و مطالعه در  غرب شناسی را از قبل میتواند مشخص کند و در این صهورت، په،وه  
 درباره غرب در این فر ، از رنجا که از ابتدا معلوس اسهت کهه معطهوف بهه نهوعی گهذار از رن

  .13-13، 3131 ،رهدارباشدیمی دل خود متضمن ستی  با رنانجامد، در می
بر خآف رنچه ممان است تصهور شهود. غهرب نهه یادسهت و یابارکهه هسهت و نهه 
ورودش به ایران به یاباره و دفعی صورت گرفته است. غرب در سه مرحله نهانی و هر بار با 

 یآ کهره غال، به ایران وارد شده است:
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مسیحی رن بوده که در  همن رن،  -رب به ایران، کهره کآمی نخستین کهره ورود غ -3
مسهیحی بهه ایهران رمدنهد و  همن تبلیه  های جمع در خور توجهی از کشیشان و کاردینال

پرداختنهد. ظههور مهی دینی یکآمی  اسآمیهای مسیحیت احیانا به نفی و رد برخی رموزه
باشد. عاه  العمهل جریهان می قاجارغالبی این کهره بیشتر از رغاز عصر صفویه تا اوایل 

تطبیقهی، های عقیدتی از  ریا نوشتن کتاب -دینی در برابر این کهره، مو ع گیری کآمی 
مسیحی و نی  برپایی جلسات گفتگهو و منهاظره در محضهر شهاه ایهران بها های ردیه بر رموزه

یهمان،   ماستن مناظرات امروزه در اختیار ب رگان فاری مسیحیت بوده است که گ ارش ای
80.   

دومین کهره ورود غرب به ایران، کهره نظامی، سیاسی و اقتصادی اوست که تبلهور  -٢
بینی،. ظهور غالبی این کههره از می ایران و روس در ابتدای قاجارهای خاص رن را در جنگ

اه ابتدای قاجار تا رستانه مشرو ه است. عا  العمل جریان دینی در برابر این کهره غرب، ر
  د استعماری، فتاوی جهادیه، تأسی  خط تحری، کاالههای غربهی و...های اندازی نهنت

 باشد ی همان  .می

باشد که در قاله، می سومین کهره ورود غرب به ایران، کهره نرس اف اری و فاری رن -8
دموکراسههی، رزادی، مسههاوات، مشههرو ه، حقههوق مههردس و... از جانهه، های  ههرن نظریههه
ربگرا بروز یافته است. عا  العمل جریان دینی در برابر ایهن کههره مغهرب. روشنفاران غ

نگارش رسایل متعدد فقه سیاسی است که در رنها  من بررسی و نقد نظریات غربی درباره 
 مفاهی، پی  گفته، به  رن و ا بات نظریه اسآس درباره رنها پرداخته شده استی همان .

 الف( رویکرد تقلیدی )غرب گرایی(

غرب گرایی جریان خاص فرهنگی است که در نتیجه رن جامعه یا بخشی از رن، فرهنگهی را 
که در جهان غرب به دنبال رنسان  و رفرمیسیون و انقآب صنعتی به وجود رمده است، بهه 

کند. غرب زدگی همان غرب گرایی نیست، غهرب می  ور کامل یا به صورت ج تی اقتباس
احساس و فهار  از اندیشهمندی اسهت کهه از قبیهل غفلهت و  زدگی یآ نوع تمایل مبتنی بر

توانهد و مهی دگماتیس، و نابخردی در روش است، ولی غرب گرایی نوعی گرای  اسهت کهه
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شاید مبنی بر اندیشمندی باشد و فرد غرب گرا مبتنی بر توجه به غرب به عنوان ماخذ اقتران 
جامعه شناسی غهرب گرایهی یاهی از  و فرروری ایده اندیشمندانه به غرب توجه کند. از نظر

شود. برخی از جامعه شناسان ایهن پروسهه را دگرگهونی می انواع دگرگونی فرهنگی محسوب
رسد که اصطآن دگرگونی فرهنگی شامل تر و جهامع تهر می اجتماعی نامیده اند ولی به نظر

 استیهمان  .

س نهضت ترجمه بود. عبایای از راهبردهای فرهنگی در تاریخ به وی،ه در حاومت بنی
بر اساس این راهبرد، ترجمه هر ا ری که بتواند در مقابل اندیشه اسآس ناب محمدی، حرف 
تازهای مطرن کند وشآ جدیدی در ارکان اعتقادی عمومی بیافرینهد و عقیهده نهوینی را در 
جامعه بسط و گسترش دهد که مخالف با عقاید رسهمانی و قررنهی اههل بیهت و مسهلمانان 

های ن باشد و یا دست ک، مشغله فاری جدیدی ایجاد کند که موج، غفلت از ررمانراستی
 گرفت. به نظهرمی عدالت  لبانه اسآس ناب محمدی گردد مورد حمایت دربار عباسی قرار

رسد نهضت ترجمه یآ حرکت هدفمند بود و کنین نبود که هر ا ری از هر زبانی با ههر می
ترجمه شود.  -یآ ا ر علمی و یا فرهنگی و یا حتی دینی است  تنها به این دلیل که -مبنایی 

در میان ر اری که در این دوران به زبان عربی ترجمه شدند، ر ار یونان باستان جایگاه بلنهد و 
رفیعی پیدا کردند و اساسأ سآ ین عباسی با این ر ار رن کنان برخورد کردنهد کهه تمجیهد و 

درس و بحه  در های یل بهه یهآ سهنت علمهی در حلقههس تای  از ر ار یونان باستان تبد
نوشت حتما در می سراسر قلمرو اسآمی گردید و هر که در هر زمینه و با هر بهانه که کی ی

کرد و جملهه ای، اشهاره ای، کنایهه ای، می ابتدای سخن خود یادی از حامای یونان باستان
رورد تا بدین ترتی، ه، می به میان حرفی و سخنی از یای از این کند دانشمند معدود یونانی

سخن خود را رغاز کرده باشد و دایره دان  خود را به رخ دیگران کشیده باشد و ه، در کیسه 
، تلخیص  . سهنتی کهه هنهوز هه، بهه برکهت 9801صله خلیفه را شل نموده باشدی زورق، 

ن باستان کنهین سلطنت غرب بر جهان ادامه یافته است. اکنون باید پرسید کرا حامای یونا
 توفیا ب رگی یافتند و کرا با سایر دانشمندان جهان مثآ حامای کین این توفیا رفیا نشد؟

ما میدانی، که در دوران باستان حامای ب رگی در کین ظهور کردند که اگهر از حامهای 
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، دانهیمهی اندیشیدند از رنهها هرگه  فروتهر نبودنهد و نیه نمی یونان باستان بلندتر و عمیا تر
ب رگ همواره در سایه سار دانشمندان سترگ سر بهررورده انهد. مگهر تمهدن زابهی های تمدن

میتواند بدون دان  و هنر و قدرت اماان پذیر گردد؟ مگر تمدن تنها در یونان سربررورده بود 
و در مصر و کلده و کین و رشور و پارس و هند ا ری از تمدن نبود و سایه ای از قامت زیبای 

این منا ا گوناگون و مختلف نیفتاده بود؟ رری تمدن از نقاط مختلف جهان باسهتان هنر بر 
سر بررورده است و یونان باستان هرگ  یآ نمونه منحصر به فهرد در جههان قهدی، نبهود ولهی 

کرد و ه ینه بیجا برای دربار پر خهرج و بهرج نمی خلیفه عباسی نی  پول خود را بیهوده خرج
. او پول را در ازای کس، منفعتی خرج میارد و به کسی پول میداد که روردنمی خود به وجود

در جهت اهداف او که توجیه اشرافیت و تبعیض و تسخیر خرد جمعی به نفع قدرت حهاک، 
 بود، قدمی برداشته باشد.

توانهد الههاس بخه  و مهی متفاران ب رگی از کین باستان برخاستند که هنهوز افاارشهان
مای نامداری نظیر کنفوسیوس، منسیوس و موتی. ولهی تعجبهی نبایهد امیدرفرین باشند. حا

کرد اگر که ببینی، به جای ر ار کنفوسیوس در عصر نهضت ترجمه در دوران خآفت عباسی، 
شود. کون کنفوسیوس در پهی ایجهاد خهانواده جههانی بهود و می ر ار حامای یونان ترجمه

عل، را بجوییهد ولهو در »گوید می ر پیامبرپرداخت. اگمی ارسطو به توجیه علمی برده داری
ولی خلیفه عباسی در جستجوی توجیه علمی برده داری و تبعیض اجتماعی نهه « کین باشد

رورد و ایهن ههر دو مهی کند و روی به سوی ر ار یونان باسهتانمی به شرق بلاه به غرب روی
کید پیهام بر براصهل جسهتجوی شگفت انگی  و تعج، رفرین نیستند. البته روشن است که تأ

دانی، که ترجمه ر ار یونهانی می دان  است نه بر جستجوی دان  در یآ منطقه خاص و نی 
 از زمان امویان رغاز ولی در عصر عباسیان وسعت بیشتری یافت.

نویسهد: مهی دکتر مهدی محقا در مورد نهضت ترجمه در عصر عباسیان به ویه،ه مهأمون
و انتقال رن را از رتن بدین نحو یاد کرده اند که فلسفه مدینه مورخان اسآمی سیر علوس و فلسفه 

از سقراط و افآ ون و ارسطو رغاز شد و سپ  به  او فرسط  و اودیم  و ریندگان رنان رسهید 
و پ  از رن مجل  تعلی، از رتن به اساندریه از بآد مصر منتقل گشهت و در زمهان عمهر بهن 
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سپ  به حران انتقال یافهت ی مجموعهه ر هار کنگهره امهاس  عبدالع ی  از اساندریه به انطاکیه و
مشهور کنانست کهه نخسهتین »نویسد: می مهدی محقا در ادامه مقاله خود   .٢59 :9ر ا، 

 و ا هافه« د بهن معاویهه بهودی ییونانی را به زبان عربی برگردانید خالد بن های کسی که کتاب
ونان که در مصر ساکن بودنهد احضهار شهوند تها کند که: فرمان داد تا گروهی از فیلسوفان یمی

رنان کتابهای کیمیا را از یونانی و قبطی به عربی ترجمه کنند و این نخستین بار بود که در اسآس 
بنهابراین گه ارش همچنهین   .« ٢5٢ ،گرفت ی همانمی ترجمه از زبانی به زبان دیگر صورت

کرد. او مذه، یهودی داشت و محمد بن  ماسر جویه کتاب اهرن را از سریانی به عربی ترجمه
او را مورد نظر دارد. ماسر « هودییقال ال»زکریای رازی در کتاب الحاوی خود هر جا که گوید 

 زیست و در زمان مروان وفات یافت.جویه در ایاس بنی امیه می
توان با عصر ناصری قاجار دانست که با سفرهای متعهدد می رغاز غرب گرایی در ایران را

ناصرالدین شاه قاجار به فرنگ استمرار یافت و در عصر پهلوی دوس بهه اوج خهود رسهید. از 
توان رخوندزاده، میرزا ملا، خان، محمدر اشاه، می پیشتاز غرب گرایی در ایرانهای کهره

 تقی زاده را ناس برد.
پسههر عباسههقلی خههان ق وینههی بنیانگههذار سههازمان   31۳۱ -3۹33ت ییههفریههدون ردم

باشد. مجمع ردمیت مرک ی بود کهه پهدر ردمیهت رن را بهه می «مجمع ردمیت» نری فراماسو
سفارش میرزا ملا، خان ناظ، الدوله پ  از قیاس مردس تهران به رهبری مآ علهی کنهی علیهه 
مرک  فراموش خانه و به رت  کشیدن رن، راهاندازی کرد. فریدون به مناسبت این کهه پهدر او 

د. از سوی سازمان فراماسونری به تش، ردمیت مفتخر گردید. وی بنیانگذار مجمع ردمیت بو
شهغل  ۹1تا واپسین سالهای سلطنت محمدرفاه بی  از   313۳از دوران ر اخان یدر سال 

و پست دولتی در وزارت خارجه از جمله این شغلها عهده دار شد: دبیر دوس سفارت ایران در 
ونهت اداره کهارگ ینی، دبیهر اول نماینهدگی لندن، معاونت اداره ا آعات و مطبوعهات، معا

دایمی ایران در سازمان ملل متحد، رای ن سفارت ایران در سهازمان ملهل، نماینهده ایهران در 
کمیسیون حجیت یوابسته به شورای اقتصادی و اجتمهاعی ملهل متحهد ، نماینهده ایهران در 

می نهه،، کمیسیون حقوقی تعریف تعر ، مخبر کمسهیون امهور حقهوقی در مجمهع عمهو
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ر کهل سیاسهی وزارت ینماینده ایران در کنفران  ممالآ رسیایی و رفریقایی در باندونگ، مد
خارجه، مشاور عالی وزارت امور خارجه، معاونهت وزارت امهور خارجهه، سهفیر ایهران در 
الهه، سفیر ایران در مساو، سفیر ایران در فیلیپین، سهفیر ایهران در هنهد و.. وی بسهیاری از 

میهرزا های خود را در زمان محمدر ا شاه به رشته تحریر در رورد. کتاب اندیشهه هایکتاب
به قدری  د  -که مفتخر به دریافت جای ه از دربار سلطنتی شد  -فتح علی رخوند زاده وی 

ف یهف شد و نهایتا با دستور خود شهاه از توقیدین بود که حتی در عصر محمد ر ا شاه توق
زی انقآب اسهآمی، ردمیهت بهه همهراه تنهی کنهد از دوسهتان و خارج شد، در رستانه پیرو

همفاران ، در دفاع از ریی، پهلوی  رحی ریخت تا بدان وسیله بتواند از ریی، دفاع کنهد. 
 راه انداخت و خطاب به دولت اعآمیهه کها « کانون نویسندگان»وی مرک ی تحت عنوان 

برای به رسمیت شناختن این کانون بر کرد. در این اعآمیه ها،  من درخواست از دولت می
کید شد . اساسا جریان می اجرای قانون اساسی اعآمیه حقوق بشر، رزادی انتخابات و ... تأ

روشنفاری از رنجایی که همواره کش، به دهان غرب دوختهه اسهت، همهواره اصهالت را بهه 
سهت کهه رنهها رن جریان ها، افراد و مو وعات بررمده از غرب داده است. بر همین اساس ا

هنگاس که تآش کرده اند در کهره یآ مصلح اجتماعی بر ریند، راه نجات و اصآن جامعهه 
از متناظرهای غربی امور میدانستند. که ایناه در مقاس تحلیل « کپی برداری کلیشه ای»را در 

و رسی، شناسی اجتماع نی  بها اصهالت داد. تحهوالت و وقهایع غربهی، بها همهان مفهاهی،، 
پرداختنهد. غهرب بهرای مهی ارها، شهیوه هها، مبهانی و مهالی غربهی ارزیهابی و قضهاوتمعی

کهه هرگه  نبایهد از رن « خهط قرمه ی»روشنفاری ما نه تنها به مثابه یآ الگ بلاه به مثابه 
 عدول کرد نی  مطرن بوده است؛

 ب( رویکرد تعاملی 

و نخبگان اع، از ملی و غرب ستی ی به عنوان یای از رویاردهای مه، در میان روشنفاران 
مذهبی ریشه در عوامل مختلفی دارد.  گروهی از مبنا  با ماات، غربی تقابل دارند و گروهی 

مختلف به های دیگر مبانی غرب را قبول دارند اما روشها را قبول ندارند.  در تاریخ ایران نگاه
و فضهای سیاسهی غرب و تمدن غرب وجود داشته که هر یآ از رنها بسته بهه شهرایط زمهان 
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حاک، بر جامعه غال، بوده اند. در عین حال غلبه یآ رویارد باعه   هرد کامهل و حهذف 
 دیگر رویاردهانشده است.

 تعاملی با مبانی فکری غربهای گفتمان

 جریان مارکسیستی و سوسیالیستی 

اقتصادی و سیاسهی های مارکسیس، یآ سیست، اقتصادی و اجتماعی است که بر پایه تئوری
ص در مورد این یرل مارک  و فردری  انگل  بنا شده است. دایره المعارف اناارتا به تلخکا

تئوری ای که بر مبنای رن، تضاد  بقاتی، عامل اصهلی ایجهاد تغییهرات »نویسد: می مات،
در واقع مارکسیسه،، نقطهه مقابهل سهرمایه داری « شودمی اجتماعی در جوامع غربی فر 

شهود : نظهامی اقتصهادی مبتنهی بهر مهی معارف این گونه تعریهفاست که در همین دایره ال
تولید و توزیع کاال که مشخصه رن وجود یآ بازار رزاد رقهابتی های مالایت خصوصی نهاده

شهود. در تقابهل بها ایهن تعریهف، وی،گهی اصهلی مهی است که با انگی ه سود بیشتر هدایت
 مبادله کاالست.تولید، توزیع و های مارکسیس،، مالایت عمومی نهاده

های بههه ایههن سههو، تحههت تههأ یر اندیشههه 31۹۱گفتمههان روشههنفاری در ایههران از سههال 
مارکسیستی قرار داشت که البته متأ ر از جو سیاسی روز، که در داخل کشور و که در سطح 
جهانی نی  بود. اما ح ب توده که جذب کننده این روشنفاران بهود، بهی  از ههر کیه ، بهه 

شد و حتی در نخستین می مردمی و متحد بر  د دیاتاتوری ر اشاه تعبیر هایعنوان جبهه
مراس نامه رن، هیچ تمایل خاصی نسبت به اصول کمونیستی مشههود نبهود و بنیانگهذاران رن، 
افرادی با اعتقادات سیاسی متفاوت بودند. حتی در ابتداء منار هر نوع وابستگی مستقی، بهه 

ی مفهوس غهرب در گفتمهان روشهنفاران مشهرو ه خهواه در کمونیس، بود و در مقابل، بررس
اعتقاد خود را به استقآل و تمامیت ار ی ایران و قانون  1۱قیاس با گفتمان روشنفاران دهه 

   33- ۳، 31۳۳داشت. ینبوی، می و سلطنت مشرو ه اعآس 3۹۳۱اساسی مصوب سال 

 احسان طبری

دوتولویی مارکسیسهتی بهه مقابلهه بها خواسهت از منظهر ایهمهی  بری سیاستمداری بود که
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ایدوتولویی کاپیتالیس، بپردازد. او از نخستین اندیشمندان ایرانی است که به پهوپر بهه دلیهل 
تازد و از این منظر بین او و فردید شباهت فراوانی وجود می افاار فردگرایانه و لیبرالیستی اش

 بری نشان میدهد که او پهی  از   نگاهی به ر ار ۹11و  ۹11، 3131دارد. بهرامی کمیل، 
رناه دغدغه مدرنیته، سنت، مذه، و نسبت اینها را به ه، داشته باشد، سیاستمداری اسهت 

خواهد از منظر ایدتولویی مارکسیستی به مقابلهه بها ایهدتولویی کاپیتالیسه، بپهردازد. می که
الت محوری را بر کرد و عدالت گستری و عدمی  بری از منظری جمع گرایانه به جامعه نگاه

 فردی ارجح میدانست. یهمان های حفظ رزادی

برالیس، غرب را مورد انتقاد جهدی قهرار میدههد و انتقادههای مخافهان کمونیسه، را یاو ل
منتقدان، کمونیس، را به ایجاد نظاس تآ ح بی، حاومت پلیسی »گوید: می داند ومی بیهوده

عدس تحمل شنیدن حرف مخالفان، حرکت  فردی،های و دولتی، عدس رعایت حقوق و رزادی
کنند، در صهورتی کهه می اجباری بر مسیرهای از پی  تعیین شده و دموکراسی ظاهری مته،

با فردگرایی و برخورد نهیلیستی به وظایف و مسئولیتهای اجتماعی مخالفنهد و ها کمونیست
رزادی فردی به خها ر  رفدار مسئولیت انسان در برابر جامعه و تاامل رن و معتقد به حدود 

  3۱-۳۳، 31۱۳، ی بری«. رزادی افراد دیگر هستند

کند و این بار کشورهای سوسیالیسهتی را نیه  می البته  بری بعد از انقآب اسآمی توبه
بیند. او معتقد بود این کشهورها بهه ظهاهر بها کشهورهای غربهی می غرق در فساد و استبداد

هیت، فرقی با رنها نداشته و تماس عی، و نقصهای رنان را متفاوت هستند، اما در واقع و در ما
دانهد کهه بهه دلیهل مهی او کشورهای غربی را جهوامعی  ۹۹، 31۳1 بری، یبا خود دارند. 

برالیس،  با هرگونه گناه و فسادی از باده نوشی و روابط جنسی تها یحمایت از رزادی  لبی یل
های کنند. یهمان  سیر اندیشهنمی رن ایجاددزدی و جنایت مشالی ندارند و مانعی در برابر 

دههد کهه او نگهاه بهه درون را اهمیهت داده و ههر دو نظهاس سهرمایه داری و مهی  بری نشان
سوسیالیستی را عامل بدبختی جوامع میداند. او با کنین نگاهی به بحه  سهنتها از یاسهو و 

ت خودی در مقابل غرب مدرنیته از سوی دیگر،  من ترسی، روند مواجهه با رنها حفظ هوی
کید قرار میدهد.  و شرق را مورد تأ
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 احمد فردید

است که به سه، خهود نقه   ۱۱و  1۱های مطرن دهههای احمد فردید یای دیگر از کهره
مهمی در بازتولید گفتمان تفاوت با غرب و تقویت غرب ستی ی داشته است. او از مهمترین 

ایران معرفی کرد. تقابل دو گانهه شهرق و غهرب را بود که فار اصالت مندی را به هایی کهره
دگر باز تفسهیر کهرد. ایهن تقابهل های براساس مفهوس تاریخی بودن گوهر حقیقت در اندیشه

سیاسی مهدرن حهول های دوگانه، خود نوعی پیاربندی فضایی و فرهنگی بود که در گفتمان
  3۱1، 31۳۱مسأله استعمار غرب شال گرفته بود. یمیر سپاسی، 

کرد که حقیقت کهره ما از قهرن هجهده، بهه می فردید با فحوایی تاریخ باورانه استدالل
بعد، تمدن غرب بوده که همه ممالآ اسآمی و اقواس شهرق را از سهنن فرهنگهی و تهاریخی 

فردید در کههارکوب دوگانهه شهرق و غهرب، اصهرار   33، 31۱۹تهی کرده است. یفردید، 
هستی شناسی و ه، شیوه زندگی باید کنار گذاشهته شهود.  داشت که غرب ه، به مثابه نوعی

غرب نوعی موجودیت یگانه هستی شناختی و غرق در ماه واقعیت است، حال رناهه رفتهاب 
گیرد در محاق فرو رفته اسهت. بنهابراین می حقیقت، یعنی اسآس ایرانی که در مقابل رن قرار

ت ایرانهی اسهآمی بهه مثابهه نقه  بایستی بازسازی این خورشید حقیقمی وظیفه روشنفار
این دیدگاه از یاسو بازنمایی و برجسهته سهازی   11، 31۱۱هستی شناختی باشد. یفردید، 

دهد که تمدن می اسآمی به عنوان گفتمان غال، است و از سوی دیگر نشان -فرهنگ ایرانی
 زیادی با فرهنگ بومی ما دارد.های غربی تعار 

 جریان التقاطیون 

 لی گرایی گفتمان م

ملی گرایی یا ناسیونالیس،  یآ ایده و جنب  است که هدف رن ترقهی بخشهیدن منهافع یهآ 
گاهی به تعلا بهه ملهت کهه رن را  گاهی جمعی است، یعنی ر ملت است. ملی گرایی نوعی ر

گاهی ملی» گاهی ملی، اغل، پدید رورنده ح  وفاداری، شور و دلبسهتگی می «ر خوانند. ر
اجتمهاعی، ههای و عادتهها، ارزشها یل دهنده ملت ین،اد، زبان، سهنتافراد به عناصر تشا

اخآقی، و به  ور کلی فرهنگ است و گاه موج، ب رگداشت مبالغه رمی  از رنها و اعتقاد به 
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شهود. پهرک، ملهی، سهرود ملهی و دیگهر مهی برتری این مظاهر بر مظاهر ملی دیگهر ملتهها
از جوامع ملی گرا است. بهه صهورت کلهی بهه بسیار مه، هایی نمادهای هویت ملی، نشان

کوشد با نفوذ در ارکهان سیاسهی می شود کهمی راست گرایی گفته یسیاس-جریان اجتماعی
کشور در راه اعتآء و ارتقای اساسی باورها، ررمان ها، تاریخ، | هویت، حقوق و منافع ملت 

نقطهه گهردش تمهامی  گاس بردارد. این جریهان بها محهور قهرار دادن منهافع ملهت بهه عنهوان
تااملی و سرعت بخشیدن به حرکهت رو های خارجی و داخلی، باع  جه های سیاست

 شود.می به رشد ملل در رسیدن به تمدن جهانی

ناسیونالیس، در سیاست معموال به عنوان یهآ زیرمجموعهه بهرای دیگهر باورههای همسهو 
یبهرای نمونهه ناسهیونال  را داراسهت.« شهود و قابلیهت ارتجهاع بهه راسهت و که می شناخته

سوسیالیس،، یا ناسیونال دموکراسی  ناسیونالیسه، شهالوده ای بهرای خواسهت بها هه، زیسهتن 
واحدهای سیاسی و قومی است و متضمن این اندیشه است که فرمانروایان و شههروندان بههره 

لی مند از هم یستی در این واحد سیاسی فر ی متعلا به یآ تبار قومی  هستند. احساسات م
ریشه در اندیشه ساخت جامعه ای با هویت زبانی، مذهبی، و روانشهناختی مبتنهی بهر تصهور 
خویشاوندی کهن اعضای یآ گروه قومی فر ی است. تصور ذهنی این جامعه از واقعیتههای 
تاریخی رن نی  اهمیت بیشتری دارد. از اینرو گروهی از پ،وهشگران بهه پیهروی از مهاک  وبهر 

بهر هها تعریف کرده انهد. ملت« روهبندی مردس معتقد به دارای نیای مشترکملت را ب رگترین گ
اساس گستره سرزمینی نی  تعریف شده اند. در انسان شناسی بررسی هویت قومی مردس نه تنها 

یها حتهی هه اران سهال ها به فرهنگ بلاه به محیط فی یای پدید رورنده رن فرهنگ در  ی قرن
 ل جغرافیا را برای تعریف خود از فرهنگ مهورد اسهتفاده قهرارشود. منتسایو اصمی پی  توجه

داد. شرایط یتوفی یای و اقلی، به شدت بر راه و روش معیشت مردمان و راه و رس، زنهدگانی می
 شان تأ یرگذار بوده اند. این عوامل حتی در فولالور و روانشناسی مردس نی  م  ر بوده اند. 

 مهدی بازگان

ر نظه،، تانولهویی، ینوان کهره پیشاهنگ نسل خود به شدت تحت تهأ مهدی بازرگان به ع 
گیهرد. می اخآق کاری و احساس وظیفه و نی  رزادی، دموکراسی و حقوق بشر در غرب قرار
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 . یپهدراس،مدرن پیوند دهدهای کند اسآس را با ارزشمی او در بازگشت خود از فرانسه تآش
اصآن و احیای دین و بازگشت به قررن، رابطه عل،  مساتل مورد توجه بازرگان،  333 ،31۳1

و دین و دین و دنیا، دین و سیاست، انسان شناسی، رفت شناسی دین، مشهاآت اجتمهاعی 
جامعه ایران و ملل اسهآمی، برخهورد بها غهرب و بهاالخره دفهاع امهروزی از دیهن هسهتند. 

 ف عقهل و منطها  بازرگان معتقد بود اسهآس و قهررن کیه ی خهآ33۹ ،313۱ یمحمدی،
گویند و رنچه را غربیان با عقل و تجربه به رن رسیده اند، از قرنها پی  در کتاب رسمانی نمی

  نق  برجسته بازرگان به دلیل تآش او ۹1۱، 3131ما موجود بوده است. یبهرامی کمیل، 
ی اسهت. او بنیادین رن مانند رزادی و دموکراسههای برای رشتی دادن اسآس با مدرنیته و مولفه

فردی، رزادی بیان، احتراس به رأی اکثریهت، دموکراسهی و های بر حفظ کرامت انسانی، رزادی
کید دارد    .11۳-1۹۱، 31۱۳ بازرگان،یانتخابی بودن حاک، جامعه اسآمی تأ

 داریوش شایگان

گفتمان او مستقیما با انتقاد از جریان فاری مدرنیت در ایران سهروکار داشهت، هرکنهد کهه 
 یر مستقی، او، دست که، پهی  از انقهآب، عمهدتا بهه محافهل نخبگهان محهدود مانهد. تأ

  شایگان همچون معاصران خهود، اندیشهه غربهی را از همهان رغهاز 3۳۳، 31۳1یوحدت، 
غور کندین ساله مها در ماهیهت »گوید: می دشمن مرگبار اندیشه شرقی میدانست. کنانچه

اله،، قهدرت محصهور کننهده، پدیهده ای تهآ و تفار غربی که از لحاظ پویایی، تنهوع مط
گاه ساخت کهه سهیر تفاهر غربهی در جههت  استثنایی بر کره خاکی است، ما را به این امر ر
بطآن تدریجی جمله معتقداتی بوده است که میراد معنهوی تمهدنهای رسهیایی را تشهایل 

  3۱3، 31۱۳یشایگان، «. میدهد

شناختی میان جوامع شرقی همانند اسهآس هستی های برداشت شایگان، مبتنی بر تفاوت
و غرب است. در حالی که اولی ریشه در وحی و ایمان دارد، دومی بر تفار عقآنی اسهتوار 

کهه دارای مهاهیتی مهدرن و ههایی مارکسیستی به عنوان جریانهای است. از این منظر، گروه
شوند و عناصر و دقهایا می گیرند و به نوعی غرب زده تلقیمی غربی هستند مورد انتقاد قرار

شهد، یهآ مهی گفتمان ک  به رغ، رناه از  رف روشنفاران و مذهبیون به عاریهت گرفتهه
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گردد و براساس معیارهای دوگانه و متمای  کننهده شهرق و غهرب می گفتمان غیرخودی تلقی
ر شود، این معیار در شعارهای انقآبی کامآ به و ون تأ یرگذار بوده اسهت و دمی سنجیده

  ۳۹، 31۳۱به ان وا بردن جریان ک  کامآ مشهود است. یمیر سپاسی، 

شایگان در کتاب رسیا در برابر غرب به تحلیل و عیت کشورهای شرقی مقابل تجدد در 
پردازد و  من تحلیل رویارد انسان شرقی امهروز مقابهل تجهدد مدرنیتهه و می دنیای امروز

کید شرقی امروز در مواجهه با سیر مدرنیته  من از کند که مردمان می تمدن غال، غرب، تأ
دست دادن و ناباوری به سنتهای باستانی خود هنوز به باور و نوع تفار مدرن نی  دست نیافته 

  ۹۱، 31۳1اند. یشایگان، 

بها هایی کنهد انسهانمی او بعد از تحلیل فلسفی و تاریخی این گسست در شرق پیشنهاد
ت باستانی مذهبی و ملی و ه، نوع تفار غرب و تبعهات و تسلط عمیا و ریشه ای ه، به سن

م ایای رن به برنامه ری ی برای جامعه و رینده ملت خود همت گمارند. شهایگان اعتقهاد دارد 
گوید ما از ماهیت واقعی تمدن غرب می که رسیا رنقدر در تقلید نیست که در تقلیل است. او

گاهی،. شما با سآن ایهدتولویی  یهد بهه جنهگ غهرب و نهیلیسه، برویهد. شهماتواننمهی نار
  11توانید با سآن ایدتولویی غرب را نقد کنید و فاصله تاریخی را بپیمایید. ی همهان، نمی

توانند رابطه بین شرق و غرب را ایجاد کنند که مثل خودش، هه، می از نظر شایگان، کسانی
رسهیایی هه، های ندگان تمهدنما بازما»نویسد: می غرب و ه، شرق را از درون بشناسند. او

دکار هگل هستی، ه، دکار مارک  بی رناه از رون و تحول بدانی، و بهی ا هآع بهه بحه  
 پردازی،. می درباره سلوک عقلی و جبر زمانه و مبارزه  بقاتی

 سنت گرایان

 جالل آل احمد

زنهدگی  هایکتاب غرب زدگی رل احمد نوعی تقبیح مدرنی اسیون در ایران و حمله به جنبهه 
مدرن است. روایت رل احمد از جامعه ایران که مبتآ به بیماری فقدان اصالت و زوال معنهو 
یت است، گونه ای از روایت یأس در سپهر سیاسی روشنفار ایرانی است. کتاب دیگر او در 

 خدمت و خیانت روشنفاران، نقد تندتری بر روشنفاران مدرنیت ایران است.
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عامهه پسهندی را از ههای غرب زدگی، تحت تأ یر فردید، روایترل احمد با نقد خود در 
مفهوس اسآس بازسازی شده به دست میدهد که همتای اصیل غرب دگی است. در رغهاز ایهن 
ا ر، غرب زدگی با کنین عباراتی تعریف شده اسهت: مجموعهه عوار هی کهه در زنهدگی و 

ت و بی هیچ سنتی به عنهوان فرهنگ و تمدن و روش اندیشه نقطه ای از عال، حادد شده اس
، 31۳1تایه گاه و بی هیچ تداومی در تاریخ و بی هیچ مدرج تحول یابنده ای. یرل احمهد، 

گوید: ما ایرانیان نتوانسته ای، شخصیت تاریخی، فرهنگی خود را در قبهال می   رل احمد1۱
و نقد پهو    این رموزه جهان سوس گرایانه ۱1ماشین و هجوس جبری اش حفظ کنی،. یهمان، 

گرایی فناورانه که در راه بازسازی نوی اسآس شیعی بهه خهدمت گرفتهه شهد، پهی  از رناهه 
 هد روشهنگری را در خهود پنههان های نماینده یآ گفتمان دینی باشد،  یفی از ایدتولویی

 کرده است.

سازد که غرب زدگی حامل پیامی در خور مبارزات  د امپریالیستی رن می این ناته روشن
ز بود. رسالتی که به لحاظ بازسازی هستی شناختی تقابل دو گانه شهرق و غهرب و محاهوس رو

کردن رن با استفاده از اسآس شیعی و تغییهر اجتمهاعی در پهی رن بهود کهه بهه نهیلیسه، تههی و 
تجاوزگر مدرنیته غرب غلبه کند. به نظر رل احمد، روحانیت به لحاظ تاریخی، رخهرین بهرج و 

خرداد اولین شهورش سرتاسهری  3۱قبال فرهنگ غرب است. زمانی که در  باروی مقاومت در
رل احمهد در ههای به رهبری روحانیت شیعه علیهه رییه، شهاه شهال گرفهت، بسهیاری از پیاس

کید انقآبیون اسآمی قرار گرفته است. یمیرسپاسی،    333، 31۳3غرب دگی مورد تأ

 سید حسین  نصر 

رید که در مو هوعات می به حساب« سنت گرایی»فاری از افراد برجسته و سرشناس نحله 
خاصهی اسهت. ا هآع نظهاس فاهری نصهر عبارتنهد از: های مختلف دارای مبانی و گرای 

اعتقادبه سنت، وحدت متعالی ادیان، کثرت گرایی دینی، سلطنت دینی، عل، و هنر قدسهی، 
  1۳، 313۱ه، محمهدی، عبداللهیمخالفت با روشنفاری و مدرنیته و گرای  بهه تصهوف. 

، مجموعه اصولی است که فرابشهری بهوده و از عهال، بهاال فهرود رمهده و «سنت»مقصود از 
عبارت است از یآ نوع تجلی خاص از ذات الهی، همراه با باارگیری رن در مقا ع زمهانی 
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  نصهر همچهون 3۱۱مختلف و شرایط متفاوت برای یآ جماعت بشری خهاص. یهمهان، 
ه مخالفان جدی و سرسخت مدرنیتهه اسهت و اسهاس نقهد و نفهی سایر سنت گرایان در زمر

رید. بهه نظهر او، دوران کنهونی، می بارز رنان به حسابهای مدرنیته و تمدن غرب، از وی،گی
دوران جاهلیت نوین است که بتهای ماات، با ل در رن باید از بین بروند. بر همین اساس، 

معنهوی و دینهی ماننهد اسهآس نقهد ای همعتقد است نخستین وظیفهه تمهاس متفاهران سهنت
 مدرنیس، است.

ماات، با ل در رن باید های دوران کنونی دوران جاهلیت نوین است که بت»گوید: می او
سید حسین نصر ماننهد برخهی دیگهر همچهون فردیهد و   ۹۳1، 31۳1ینصر، «. از بین بروند

ت. او در مقابل مدرنیتهه، جآل رل احمد، در صدد بیان دغدغه خود، مواجه با غرب زدگی اس
سازد که برگرفته از ساحت قدسی ادیان است. از می عال، مطلوب خود را مبتنی بر سنت استوار

 توان تقابل سنت و تجدد را اصلی ترین مو وع فاری او به حساب رورد.می این رو

کید دارد که باید جوهر غرب را فهمید تا بتوان تحهوالت تجهدد  لبهی و ریشهه ی هااو تأ
از   3۱و نیروهایی را که در رن ساحت در کار است، شناخت. یهمان، ها تاریخی ایدتولویی

نگاه نصر نخستین کال  جهان غرب با جهان اسآس یشرق  در عصر اکتشاف و در دورانی 
رغاز شد که در تاریخ اروپا به رنسان  مشهور است. مخالفت سنت با تجددگرایی برگرفته از 

یا تشخیص عوامل این بیماری نیست. ایهن مخالفهت براسهاس ها و پدیدهمشاهده واقعیات 
مطالعه عوامل این بیماری است. سنت گرایان با مقدماتی که تجدد بهر رن بنها شهده اسهت، 

این اندیشمند با محوریت سنت گرایهی و های تآش  3۳1و  3۳۹، 31۱3مخالفند. ینصر، 
باربخشی به یآ گفتمان متفاوت با غرب بلاه در نقد مدرنیته، نه تنها در برجسته سازی و اعت

 نفی و  رد غرب زدگی و غرب گرایی که گفتمان حاک، بود، مو ر واقع شده است.

 ج( رویکرد تقابلی  

شاخص مبارزه در این رویارد بح  کاررمدی دین در صحنه سیاسی و اجتماعی است کهرا 
ن در ابعاد سیاسی و اجتمهاعی که عمود خیمه الگوی حاومتی غربی را بح  ناکاررمدی دی

 -3داشته است. بنابر این با کنین رویاردی، غرب ستی ی دو شاخص اصلی دارد استوار نگه
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 -۹تآش برای کاررمدتر کردن دین و نظاس اسآمی در حیات سیاسی و اجتماعی و حاومتی 
 نسبت به تحمیل الگوی حاومتی خود بر دیگران. ها نفی سلطه و زورگویی غربی

کآمی بعنوان مبنای تصمی، گیری علمای شیعه در قبال  –ظر به برخی از از اصول فقهی ن
و اعتقاد جازس مبنی بر دینی بهودن تصهمیمات ایشهان در ها غرب ما را در گذار از این دیدگاه

 قبال غرب کمآ میاند برخی از این اصول عبارتند از:

 «هیعلی علیعلو و ال یاالسالم »الف( اصل 

ین اصل، اسآس دین جامع و کاملی است که هیچ نسخه برتر از رن، برای ههدایت و بر  با ا
کمال انسانی وجود نخواهد داشت. تعامل با دنیای غرب از رنجا که تا حد درخهور تهوجهی 

به ویه،ه بها توجهه بهه مقطهع مهورد بحه   -مستل س پذیرش سلطه رن بر مسلمین بوده است 
غرب به نوعی تفوق تانیای بر جوامع اسهآمی دسهت یتاریخ معاصر = عصر استعمار  که 

به شدت مورد اناار علمای شیعه بوده است. بدبینی علما به این تعامل، با نظر  -یافته است 
به نوع تعامآت گذشته جوامع اسآمی با دنیای غرب که بیشتر در قال، قراردادهای تحمیلی 

از همین رو بهوده اسهت کهه علمهای  خورده است، تشدید میشده است؛می و زورگویانه رق،
گرفتند تا پذیرش و قبهول. اگهر می شیعه در خصوص تعامل با غرب، اصل را بر اناار و  رد

 کردند.می رسیدند، کامآ با رن موارد، محتا انه برخوردمی ه، در مواردی به قبول و پذیرش

 ب( اصل حرمت دوستی با کفار

وستی با کفار و ایناه مسلمانان کفهار را اولیهای خهود در قررن کری،، ریات فراوانی در نهی د
 فرماید:می قرار دهند، وجود دارد؛ به عنوان مثال خداوند متعال در سوره رل عمران

 ی  من الله فهیفعل ذلآ فلین و من یاء من دون الم منین اولیافراتخذ الم منون الیال 
بگیرند و هر که کنهین کنهد در ههیچ ء؛ م منان نباید کافران را به جای م منان به دوستی یش

 کی  او را از خدا بهره ای نیست.

 « الضرر و الضرار»ج( اصل 

شود، قاعده ال می یای از قواعد مشهور فقهی که از رن، احااس و فروعات فراوانی، استخراج
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است. قاعده م بور، منبع  از روایات فراوانی است که از  هرر بهه خهوی  و « ر و ال رار
داند. برخی از می دیگران اع، از  رر جانی، مالی و عر ی نهی کرده و رن را حراس ا رار به

االسهآس،  یقال رشول الله: ال  رر وال  هرار فه -9روایات ناظر به این معنا عبارت اند از: 
ده شر؛ در اسآس،  رر رساندن به خود و دیگران مشروع ی یرا وال یفاالسآس ی ید المسل، خ

 ایه اف ای  خیر مسلمان است نه  رر و زیانمندی او.نیست، اسآس م

 «حرمت تشبه به کفار»د( اصل 

یای از مه، ترین اهداف غرب در میان جوامع شرقی به وی،ه جوامع اسآمی همسان سازی 
اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. غرب بهرای کپهاول بهتهر جوامهع شهرقی، در 

شهای خود به دیگر ملتها و اقواس بوده است. این همسهان ل معیارها و ارزیصدد تبلی  و تحم
و امتیازات دینی و قومی خهود، زمینهه ههر ها سازی،  من تهی کردن ملل و اقواس از اصالت

 گونه سلطه ای را برای غرب فراه، میاند. 

 «نفی سبیل»ه( اصل 

باشد، از مه، می الین سب ین على المؤمنیافرکجعل الله للیلن »این اصل که متخذ از ریه شریفه 
ترین اصولی است که مبنای رویارویی علمای شیعه با غرب بوده است. بر اساس دستور ریه 
شریفه، کفار هیچ سلطه و تفوقی نباید بر مسلمانان داشته باشند. از این اصل، فهروع فقههی 

نهد توانمی زیادی در خصوص تعامل با کفار گرفته شده است؛ به عنوان مثال هیچ مسلمانی
برده کافری باشد یا ایناه فرزندی که یای از والدین  کافر و دیگری مسلمان است، به پهدر 

شود و... به  هور کلهی دسهتور دیهن می یا مادر مسلمان  تعلا دارد و حاما مسلمان تلقی
ال »که متخذ از ریه شهریفه « حرمت القای نف  در تهلاه»به وی،ه به  میمه اصل  -اسآس 

این است که نباید مسلمانان کاری کنند که کفار بر رنهان  -باشد می «الى التهلکه تلقوا بایدیکم
 سلطه یابند. 

 «لزوم سوء ظن نسبت به دشمن»و( اصل 

گرفتند، می یای از اصولی که عالمان دینی با تایه بر رن، در تعامل با غرب جان، احتیاط را
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ن اصل، نباید به دشمن خوشهبین باشد. بر اساس ایمی اصل ل وس سوء ظن نسبت به دشمن
بود، بلاه اصل در تعامل با دشمن، بناگذاری شآ و تردید است. برخی ممان است با تایه 

اسهتنباط کننهد کهه اصهل در « را من الظن أن بعض الظن اثمیثکن آمنوا، اجتن وا ییا ایها الذ»بر ریه 
این دسهتورالعمل دربهاره رفتار با دیگران حسن ظن است نه سوء ظن؛ اما ناته اینجاست که 

روابط مسلمانان با یادیگر اسهت، نهه روابهط مسهلمانان غیهر مسهلمانان بهه ویه،ه بها غیهر 
کردند، اما تحمیل قراردادهای رنها و ... نمی مسلمانانی که هر کند اعآس جنگ رسمی با ما

 توان از مصادیا دشمنی رنان با ما شمرد. می را به و ون

 «ندشم عدم والیت»ز( اصل 

یای از اصولی که عالمان شیعه به استناد رن به نفسی سلطه و سهیطره غهرب فتهوا داده انهد، 
اصل عدس والیت است. بر اساس این اصل، هیچ کسی بر هیچ ک  دیگر والیت نهدارد. در 
حقیقت در پاسخ به این پرس  که فار  از حا انسان در نسبت با خود و متعلقهات ، ایها در 

پیرامون  کسی حا تأ یر و تصرف دارد، تفار دینی در جههان شناسهی  نسبت او با محیط و
 که در رأس هرس هستی و تنها رفریننده پدیده هاست، خبهر -خداوند  -خود از حقیقتی برتر 

دهد که اقتضای ربوبیت و خالقیت او این است که ج  او ک  دیگری بر سرنوشت بشهر می
کهه ولهی مطلها مخلوقهات  -تضا دارد که خالا حاک، نباشد. البته منطا ربوبی و خالقی اق

بتواند همه یا بخشی از حها خهود را بهه دیگهری تفهویض نمایهد. در منظومهه  -خود است 
معرفتی اسآس، کنین تفویضی در حا انبیا، اتمه معصهومین و فقههای جهامع الشهرایط یدر 

 لی نداری،.عصر غیبت اماس معصوس صورت گرفته است، اما بی  از این مقدار، دیگر دلی

 «ظلم ستیزی»ج( اصل 

یای از اصولی که در  ول تاریخ، باع  تقویت نوعی روحیه مقاومت ویه،ه بهرای مسهلمانان در 
متفهاوتی از رن در ریهات ههای برابر هر گونه ظل، و ستمی شده، اصل ظل، ستی ی است کهه تبیین

 شریفه ذیل اشاره کرد:توان به در ریه می مختلف قررن کری، مطرن شده است؛ به عنوان مثال

و الترکنهوا » -۹«. التظلمون و التظلمون؛ نباید ظل، کنید و نباید به ظل، تهن دهیهد» -9
 ، النار؛ به رنها که ظل، پیشه اند تایهان ظلموا فتمسیإلی الذ
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بر اساس این صنف ریات شریفه، نه تنها ظله، «. گیردمی نانید که رت  رن شما را نی  فرا
بلاه به ظل، تن دادن نیه  کنهین اسهت. از رنجها کهه رابطهه کشهورهای  کردن ممنوع است،

اسههتعماری بهها کشههورهای اسههآمی در کنههد قههرن اخیههر بههر اسههاس رابطههه ظههال، و مظلههوس 
، شده است، توجه عالمهان دینهی بهه ایهن راهبردههای ییاستثمارکننده و استثمار شونده  تنظ

 خاص ندهند.قررنی باع  شده تا رنها هیچگاه تن به این رابطه 

 ط( سایر اصول

میتوان به اصول متعدد دیگری نی  که مبنای تصمی، گیری علما در برابر غرب بوده اند اشهاره 
 کرد که به جهت پرهی  از  والنی شدن بح ، از بحه  تفصهیلی در مهورد رنهها خهودداری

األهه، »شود. برخی از رن اصهول عبهارت انهد از: اصهل می شود و تنها به ذکر رنها اکتفامی
که از رن بهه اصهل « بالمعسور کتریسور الیالم»، اصل «حفظ بیضه اسآس»، اصل «فااله،

القهای نفه  در »، اصهل حرمهت «سهریسهر فاالیاال»شهود اصهل می نی  یاد« قدر مقدور»
مهذکور های و... به رغ، ایناهه همهه اصهل« حرمت والیت کفار بر م منین»، اصل «تهلاه

حفهظ بیضهه »ه بوده، به لحاظ عینی، برخی از رنها مثل اصهل مورد نظر و عمل علمای شیع
بیشتر از دیگر اصلها مورد استنادشهان قهرار « نفی سبیل»، اصل «قدر مقدور»اصل « اسآس

 گرفته اند.

 رویکرد تقابلی در غرب شناسی در سطوح سه گانه: 

قاد و به علل از استعمار غرب در کشورهای شرقی و به خصوص اسآس و ایران، انت گروه اول
این مه، توجه کرده اند. در این مورد، هر یآ به تناس، عقیده و دیدگاه و مو ع خود، ابعاد 

 داده اند.می فرهنگی، اخآقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را اولویت
که گروه کمتری بدان زاویه توجه کرده، گفته اند که بین شعایر انسان دوستانه و  گروه دوم

زادی خواهانه غرب با استعمار و جنایات رنان در شرق، تناقضی وجهود داشهته و قانونمند و ر
دارد؛ در این تناقض ظاهری به این ناته مه، رسیده اند که این اختآف، جلوه ظاهری داشته 

 و در با ن خوی این تمدن و تفار، همان عصیان و تجاوز و ست، بر انسانهای دیگر است. 
شود، که به این ناتهه پهی می ر شاملیحدودتری را در سده اخکه باز تعداد م گروه  سوم
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اولیهه رن توجهه های برده اند که باید به ذات و ماهیت درونی فلسفه و فرهنگ غربی و ریشهه
کرد و با توجه به این ریشه یابی است که به تنافر و تمای  جدی این فرهنگ و تمدن با فرهنگ 

 و تمدن اسآمی حا، قطعی داده اند.

 ام خمینی  ام

 سلبی.  -۹ا باتی  -3روش غرب شناسی اماس خمینی دو قس، دارد 
 راحهی  ،قال، و فرمهول اداره در سهه مرحلهه توسهعه ،در روش ا باتی ابتدا تولید ارزش

غال، کآن  و در سومین مرحله به تولید فرمول بررمده از ارزش تولید شده و مناس، قاله، 
 مات جامعه  رن نمودند.و همه نظاهای تولید شده در حوزه

در ادامه روش ا باتی اماس خمینی به اراده تصویر منسج، و وحهدت بخه  از اسهآس در 
 مقابل روش دوتال و یلورال غرب اقداس نمود. 

سومین قسمت از روش ا باتی ایشان معرفی راهبردهای عملهی بهرای رویهایی بها غهرب 
اسهآس رفهع کننهده  -9سهته بنهدی نمهود است. و این راهببردها را در کهار عنهوان میتهوان د

شرق تمدن برتهر  -8استقآل  رورت جوامع شرقی  -٢نیازهای فردی و جمعی بشر است.
 خودباوری -0از غرب 

اما در روش سلبی اماس خمینی ابتدا بها بهر هه، زدن اسهتانداردهای جههانی مبتنهی بهر   
های کهآن علیهه دیهدگاه نظریات غربی به مبارزه برخواست و سپ  با باارگیری روش نقهد

بسترها و مسیر معنویت زدایهی غهرب و  ،عصر روشنگری ،یونان ،کآن غرب مانند رنسان 
 ،رفهاه ،در مرحله سوس حرکت سلبی نقد کآن بر مه، ترین دستاوردهای غرب مانند قهدرت

امنیت، حقوق اقشار، انجاس دادند. و در مرحلهه کههارس نقهدهای کهآن بهر ارکهان و  ،رزادی
 لیبرالیس،، ساوالزیس، و ... وارد کردند. ،محوری تمدن غرب مانند اومانیس،های خصشا

 ای امام خامنه

از سخنان مقاس معظ، رهبری الهاس گرفتی، و مفهوس غرب ستی ی را از دیدگاه معظ، له تشریح 
گیری،، بهه  هور می نمودی،. نفی سلطه  لبی در فرهنگ غرب در مقابل هر فرهنگی که قرار

توانی،، بایهد محسهنات رن را بگیهری، و کی ههایی کهه مناسه، مها می یعی تا رن جایی که ب
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نیست؛ بد و مضر است، و با کی هایی که به نظر ما خوب است منافات دارد، رن را رد کنی،؛ 
 این اصل کلی است. منتها در زمینه فرهنگ غربهی ناتهه مهمهی وجهود دارد، کهه مهن دله،

یهآ  -ین ناته توجه کنید. فرهنگ غرب۔ یعنی فرهنگ اروپاییهها خواهد شما جوانان به امی
سهلطه »شناسی،، رن عی، را ندارنهد، رن می عیبی دارد که فرهنگهای دیگر، تا رن جایی که ما

است. این، قطعا دالیل انسانی و جغرافیایی و تاریخی یی دارد. از اولی کهه اینهها در «  لبی
دند، سعی کردند همراه با سلطه سیاسهی و اقتصهادی دنیا به یآ برتری علمی دست پیدا کر

خودشان که به شال استعمار مستقی، در قرن نوزده، انجامید. فرهنگ خودشان را ه، حتما 
گویهد فرهنهگ مهن می تحمیل کنند. اینها با فرهنگ ملتها مبارزه کردند؛ این بد است. ملتی

؛ هرکند ه، خوب باشد، رن ملتی باید در این کشور جاری بشود! این کی  قابل قبولی نیست
نا خوردن نان و ماسهت یقیپسندد. شما نمی شود، این رامی که این فرهنگ بر او دارد تحمیل

دهید به این که کلوکبهاب را بهه زور در دههن شهما می را به میل و اشتهای خودتان، ترجیح
ز مو هع قهدرت بگذارند و بگویند باید بخوری! وقتی کاری زورکی و تحمیلی شد، وقتهی ا
زند؛ باید ه، می انجاس گرفت، وقتی متابرانه و مستابرانه تحمیل گردید، هر ملتی رن را پ 

 روات یآ پدیده غربی است . غربیها کب ند. مثآ 
دارند و با سنتشان هماهنگ است؛ اما اگهر شهما کهه اههل می خواهند، دوستمی این را

شلوار را انتخاب کرده ایهد، کنانچهه کهراوات فآن کشور دیگر هستید و حاال تصادفأ کت و 
شهوید! کهرا؟! ایهن فرهنهگ شماسهت؛ تقصهیر مهن مهی ن دید، یآ ادس بی ادب محسهوب

کیست؟ اگر کت و شلوار پوشیدید، باید پاپیون و کهراوات را ب نیهد؛ واال در فهآن مجله  
ن، رن شهوید! ایهمهی رسمی راه ندارید؛ یآ ادس بی ادب و غیرمنضهبط و بهی ن اکهت تلقهی

تحمیل فرهنگ غربی است. زن غربی، یآ روشهایی دارد. رنها نسبت به مسهئله زن و روش 
زن و پوش  زن و ارتبا   با مردان و حضورش در جامعه، یآ فرهنگی دارند. خوب یا بد، 
بحثی سر رن نداریماما سعی دارند این فرهنگ را به همه ملتهای دنیا تحمیل کننهد! در بهاب 

ن بد است. من یآ وقت مثالی زدس و گفت، شما گاهی خودتان به انتخهاب فرهنگ غربی، ای
 کنید، اما یآ وقت شما را بهی ههوشمی خود غذای مقوی و یا داروی شفابخشی را مصرف
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 گیرنهد و بها رمپهول کیه ی را بهه شهما ت ریهامهی خوابانند، دست و پایتان رامی کنند، یامی
شورها و رییمهای فاسد، فرهنگ غربی به ملتها کنند! سعی شده است از  ریا رؤسای کمی

ت ریا بشود! ریی، فاسد پهلوی که خدا از اینها به خا ر رنچه که با ملت ایران کردند، نگذرد 
سعی کردند فرهنگ غربی را بر کشور مها ها از این قبیل بودند. اینها با انواع روشها و شیوه -

کردنهد؛ مهی کردند، فرهنگ ملی را تحقیرمی رحاک، کنند. به خا ر این، ملت ایران را تحقی
و اندکی قبهل از رن ها کردند. شما ببینید در دوران حاومت پهلویمی باورهای ملی را تحقیر

در اواخر حاومت قاجارها، که همین حمله غربیها شروع شده بهود و در دوران پهلویهها بهه 
دانسهتند کهه نمهی ا اصآ قابل ایهنرن دوران، ملت ایران رهای اوج رسیده بود، پرورش یافته

بتواند خودش را اداره کند، بتواند کاری باند، بتواند کی ی بسازد، کی ی به دنیا اراته بدهد و 
یا بر معلومات دنیا ا افه کند. این به خا ر کیست؟ این به خها ر تحقیهر فرهنهگ ملهت، 

گیهرد. می شال« گفرهن»تحقیر هویت ملی و تحمیل فرهنگ بیگانه است. هویت ملی، با 
هویت هر ملتی، فرهنگ اوست؛ این را نبایستی زخمی و جریحه دار کرد. علت مقابله ملت 

 ایران با فرهنگ غربی این است.

 شهید مطهری

شهید مطهری مهمترین مفسر و مهدافع گفتمهان اسهآمی در دوران انقهآب بهود. بهرخآف 
کردنهد، شههید مهی ن دیهن را تفسهیرمهدرهای روشنفاران که از منظر ایدتولویی ها، نظریه

گفت. دغدغه اصلی ایشان دفهاع از می مطهری از منظر فلسفه اسآمی و تفار شیعی سخن
جامعیت و حقانیت اسآس و پاسخگویی به مساتل عصر جدید از منظر اسآس بود. کوشه  
 شهید مطهری در نقد گفتمان ک  تأ یر زیادی در گسترش فرهنگ مذهبی و توسعه گفتمهان

اسآس گرایی داشت. نقدهای او بر مارکسیس، بسیاری از جوانان را به گفتمان اسهآس گرایهی 
کوشید اسهآس را بهه عنهوان می عآقه مند کرد و از رفتن به سمت مارکسیس، باز داشت. وی

یآ ایدتولویی جامع و منسج، معرفی کند که دنیا و رخرت انسان را در بر گیرد و بتوانهد بهه 
ات، جامع، تایه گاه انسان قرار گیرد، وی را به سعادتمندی برساند. یمطههری، عنوان یآ م

313۱ ،۳3  
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روحانیت شیعه همواره در برابر جریان تاریخی غرب زدگی بهه مبهارزه پرداختهه اسهت و 
استاد مطهری تنها فردی نبود که در مقابل فرهنگ الحادی و اومانیستی غهرب و در دفهاع از 

است. از زمان سید جمال تا به امروز بسیار کسانی به این امر مهه، قیهاس اسآس به مبارزه برخ
سازد، اراته اندیشه جایگ ین، برای می کرده اند. . اما رنچه استاد مطهری را از دیگران متمای 

غربی بوده است. استاد مطهری کسی بود که در ایهن مبهارزه علمهی و فرهنگهی های اندیشه
ر التقاط با غرب در میان مذهبیون رواج یافته بود و تفاهر اکه تفموفا و پیروز شد. هنگامی 

شد و منطا تجربی به مثابه تنهها راه شهناخت می فلسفی توسط خط م بور به شدت کوبیده
اصهول فلسهفه و روش »گردید، مطهری با حاشیه بر جلد اول کتهاب ارزنهده می قررن مطرن

ی در مبارزه  والنی بود. در ایهن کتهاب کهه رن را منتشر ساخت و این اولین گاس و« رتالیس،
عمیا و مفصل شهید مطهری بر محتوای رن غنا بخشیده بود، بها روش مقایسهه های پاورقی

ای و تطبیقی، اصالت فلسفه اسآمی در برابر ماات، فلسفی غرب و شرق به خوبی نمایهان 
ی فلسهفه اسهآمی و گردیده است. مطهری در این پاروقیها همگان با متن اصلی رن به معرفه

نارسایی منطا حسی و تجربی در تبیین بخ  خاصی از مجههوالت دانه  بشهری، جههان 
پهردازد. یبهرامهی می شناسی و معارف الهی و م ایای اب ار عقل و تفار فلسفی در این مورد

  ۹3۱، 3131کمیل، 

کنهار  او معتقد بود تغییرات زمانه دو قس، است؛ بخشی انحرافات زمان هاست که بایهد
گذاشته شود و بخشی مقتضیات زمانه است که باید از رنها پیهروی کهرد. عله، و تانولهویی 
هیچ ربطی به غرب ندارد و اتفاقا خاستگاه اصلی رن در تمدن اسآمی بوده است. یمطهری، 

، جلهد اول  میتهوان گفهت اولهین کسهی کههه در ایهران کوشهید تها تبیهین مفهههومی از 31۱1
شنی جدای از مبانی ماتریالیس، دیالاتیآ بهه انجهاس رسهاند، مطههری خودبیگانگی را به رو

 -بود. او کوشید تا مبارز باشد و در عین حال منطا مارک  را نپهذیرد و یهآ منطها فطهری 
 انسانی را پایه تئوریآ مبارزه قرار دهد.

 نتیجه گیری 

مطهرن دو ها هعلمیه و سپ  در دانشگاهای غرب شناسی به صورت فراگیری، ابتدا در حوزه
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علمی های و گروهها شد. درمی که پی  از این بیشتر به صورت فردی دنبال« غرب شناسی»
ذیهل در های متعددی از غرب شناسی تجربه شد که در مجموع، رسهی،های شروع و نمونه

 رنها مشهود بود:

غرب شناسی جوهری: در برخی از گروههای غرب شناسی، بها تقلیهل غهرب بهه ی  -3
و ذات و معطوف شدن تماس مباح  غرب شناسی به تبیین رن جوهر، از  هرن دیگهر  جوهر

غهرب ههای شد؛ به عنهوان مثهال برخهی از گروهمی تمدن غرب غفلتهای مباح  و م لفه
شناسی با این تلقی که بنیاد تمدن غرب بر فلسفه رن استوار است، به گونه ای غرب شناسهی 

بهر  -نویسند. این درسهت اسهت کهه می خوانند ومی میاردند که گویی تاریخ فلسفه غرب
خآف تمدن اسآمی که بر بنیاد وحی و نه فلسفه اسآمی استوار است به تمهدن غهرب بهر 
بنیاد فلسفه رن استوار است، اما این بدین معنا نیست که غرب شناسهی بهه شهناخت فلسهفه 

گیرد که بتوان به روشنی یم غرب تقلیل یابد. غرب شناسی با رویارد تمدنی، رن گاه صورت
نشان داد که کگونه به تبع شال گیری فلسفه غرب، انسان، تانیآ، هنر، مدنیت، سیاست، 

گیرند. هر کند غرب شناسی با رویارد تمدنی در این می اقتصاد و حتی ورزش غربی شال
یی ههافلسفه، تانیآ، هنر و گاه بها تهآ نگاریهای نوع گروهها غات، بود، در برخی حوزه

روبه رو هستی، که در الها از زاویه یآ حوزه خاص، یآ غرب شناسی قوی و مفید صهورت 
 گرفته است. 

غهرب شناسهی بها بهه کهارگیری همهان ههای غرب شناسی تورمی: در برخهی از گروه -
پرداختند. از رنجا که و فاهری ایهن می رای  غرب به توصیف یا حتی انتقاد از رنهای ولویی

 ههیچ ای بهرای مها بسهتههها عا خود غرب بود، نه تنهها از ایهن نهوع پ،وه نوع گروهها، نو
شد، بلاه نتای  رنها به بسط و تورس ادبیات خود غرب امید که در حقیقت، نقض غر  نمی

بود؛ به عبارت دیگر دان  پ،وهان این نوع غرب شناسی در پایهان دوره خهود نهه تنهها ههیچ 
ه حداقل به لحاظ معلومات، بسیاری از ا آعهات کردند، بلانمی احساس غیریتی با غرب

توانست داشته باشد، فراگرفته بودند نمی رنهاهای مربوط به غری هیچ نسبت منطقی با ررمان
نوع غرب شناسی نی ، حداقل در رویاردهایی که نگاه انتقهادی بهه غهرب داشهتند، یها تهآ 
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وع نقهدهای درون پهارادای بهه مواجه هستی، که دسته بندی مفید و جامعی از نههایی نگاری
تهوان نمهی غرب را اراته کرده اند، اما حتی با همین تآ نگاریهها نیه ، قصهه گهذار از غهرب

 صورت بگیرد؛ کرا که حتهی نقهدهای وارده بهر غهرب در رنهها بهه فراتهر از سهاحت مهدرن
کهه بها هستند هایی غرب شناسی، گروههای توانند دعوت کنند. نمونه بارز این نوع گروهنمی

 تایه بر پایگاه فاری مارکسیس، به شناخت غرب پرداخته و منتقد رن شده اند.

غرب شناسی یا به این دلیل که اساسا مبانی های غرب شناسی تأییدی: برخی از گروه -۹
غرب را قبول داشتند و بدان وابسته بودند یا به دلیل تحلیل ساده انگارانه ای که از رن داشتند، 

کردند که سراسر، تأیید رن بود. در میان ایهن گروههها، می تی را از غرب اراتهیآ نحوه شناخ
نیروهای دانشگاهی و حوزوی و نی  نیروهای معاند و موافا نظهاس اسهآمی وجهود داشهتند. 

ساده انگارانه از غرب، عمدتا بر این استدالل استوار بودند که اب ار غربی، خنثی های تحلیل
شود. می درباره رنها منوط به محتوایی است که درون رنها ریخته است و جهت گیری ارزشی

وابسته به غرب نی  عمدتا بر این استدالل اسهتوار بودنهد کهه تمهدن های همچنان که تحلیل
غرب در همه ابعاد فاری، تانیای و ساختاری محصول انباشت فار تاریخی بشریت است 

باشد و در این صهورت، دلیلهی بهر بهی نمی و قابل تقلیل به یآ قوس یا یآ جغرافیای خاص
 مهری به رن وجود ندارد.
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