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مقدمهناشر
چنــان که مــی دانیــم ورود جریان روشــنفکردی در تاریخ معاصر کشــور ما از
زمان نهضت مشروطه به بعد زمینه ساز تحوالت گسترده و عدیده ای در مردم
ایــران زمیــن در ابعــاد مختلف فکــری ،فرهنگــی و تمدنی گردیده اســت .این
تحــوالت بی شــمار خصوصا در ابعــاد فکری و فرهنگی،موجب شــکل گیری
تقابلی جدی با اندیشــه ســنتی جامعه ایران که حاصل ســالیان ســال هویت
ایرانی اسالمی مردم این مرز و بوم است ،گردید و در نهایت منجر به بروز بحران
هــای متعــدد فکری و فرهنگی این کشــور و در صدر آنها بحران هویت شــد .با
پیــروزی انقالب اســامی بــه رهبری امام خمینی رحمــه اهلل این تقابل تاریخی
وارد فاز جدیدی شد که طی آن جریان حق در کالبد انقالب اسالمی با جانی
مضاعف به مساف جریان باطل که در کالبد تمدن غرب تجلی یافته بود رفته
و آغازی بر پایان سیطره طاغوت گردید .امروز با روند رو به رشد انقالب اسالمی،
اهمیت شناخت ماهیت شیطانی غرب هم از باب ضرورت دشمن شناسی
و هم از باب در هم تنیدگی آن با حال کنونی جامعه ایران و تأثیر آن در التفات
فرزنــدان انقالببــه جایــگاه تمدنی خوددو چندان شــده اســت .چــرا که جهت
اتقــان حرکت پرشــتاب ملــت ایران در مســیر نورانی انقالب اســامی و غلبه بر
مشــکالت پیش رو ،ضمن تمسک به پشتوانه غنی ثقلین باید به خودشناسی
کرد و خویشــتن خویش را در بســتر حاکم بر تاریخ معاصر مورد مطالعه قرار داد.
بایــد دیــد هویت ما در طول تاریخ معاصر متأثر از چه مبانی اندیشــه و فرهنگی
ســاخته شــده و بــه لحــاظ تمدنی به چــه ابزارهایی وامــدار بوده اســت و از این
راستا با چه مبانی اندیشه ای و فرهنگی در تعارض قرار گرفته است.
کتاب حاضر شرحیاست بر این ماجرا در سرفصلی به عنوان غرب شناسی.
با این رویکرد غرب شناســی نه شــناخت دیگران که شناخت ساحات حاکم
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بر ضمیر ناخودآ گاه ما بواســطه فضای اندیشــه ای حاکم بر تاریخ است .این اثر در تالش
اســت خواننده محترم را با ضرورت ،چیســتی و ماهیت حوزه مطالعاتی غرب شناســی
آشــنا کرده و بطور اجمالی تبیین نماید برای خروج از بن بســت هویتی حاکم بر دســتگاه
فکــری و فرهنگــی حال حاضر چه باید کــرد .امید آن که مطالعه کتاب حاضر بتواند گره
گشای سواالت پنهان شده در ذهن خواننده محترم باشد و از این طریق خواننده محترم
را در راستای حل تعارض تعامل سنت و مدرنیته یاری نماید.
ناشــر یکــی از مهمتریــن دغدغه های خود را مصروف بســط دانشــی حــوزه مطالعات
غرب شناسی ،انقالب اسالمی و علم دینی قرار داده است و از این رو با مراجعه به دیگر
آثار منتشر شده از این ناشر می توانید آثار و کتب بیشتری در ارتباط با حوزه های یاد شده
را جستجو و مطالعه فرمایید.
آنچه این اثر را از سایر آثار پیرامون موضوع غربشناسی متمایز می سازد؛ تدوین آن برای
مخاطبان فرهیخته و دانشــگاهی به ویژه دانشــجویان است که از یک سو اتقان محتوا و
علمــی بــودن را می طلبد و از ســوی دیگر ایجاز و سالســت بیان؛ که گرچــه جمع این دو
دشوار است اما نگارنده نهایت اهتمام خود را در این راستا به کار بسته است ،امید آنکه
مورد رضایت حضرت حق و استقبال فرهیختگان گرامی قرار گیرد.
انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السالم بر آن است با انتشار آثار متناسب با
مخاطبان دانشگاهی به ویژه دانشجویان در حوزه مباحث علوم انسانی ،علوم اجتماعی
و فرهنگی اعم از نظری و کاربردی ،گامی در راستای تحقق بیش از پیش انقالب اسالمی
بــردارد و در ایــن راســتا از دیــدگاه های مخاطبان ارجمنــد درباره این اثر و پیشــنهادهای
سازنده درباره موضوعات مذکور به گرمی استقبال می نماید.
در پایان الزم است از کلیه عزیزانی که در مراحل مختلف آماده سازی این اثر ما را یاری
نمودند از جمله برادران گرامی محمدعلی زاهدی ،ســید علی بنی هاشــمی جمارانی و
پژوهشگر ارجمند محمد جبارپور تشکر و قدردانی نماییم.
و ما توفیقنا اال باهلل العلی العظیم
محمد جواد نیک روش
مسئول مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه
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مقدمه
چرا غربشناسی؟

در ابتــدای بحــث بایــد جایگاه بحث غربشناســی و ضــرورت مطالعۀ آن

مشــخص شود .آیا غرب شناســی در کنار اسالم شناسی ،به عنوان یک بحث
جداگانــه مطرح اســت یــا اینکه غرب شناســی از دل دغدغۀ اسالم شناســی و
زمانهآ گاهی بهوجود می آید.
ً
چــرا مــا باید به ســراغ تمدن غــرب برویم؟ آیــا اگر مثال به جای شــناخت این
تمدن ،تمدن اســامی را بشناسیم بهتر نیســت؟ حاال که می خواهیم به سراغ

چرا باید تمدن غرب را
شناخت؟

تمدن غرب برویم ،چرا از ابتدای تاریخ آن یعنی دورۀ یونان و روم باستان شروع
غرب بعد از عصر رنســانس ســخن
کنیــم؟ چــرا از غــرب در قــرن  21یــا حداقل ِ

نگوییم؟ و هزاران چراهای دیگر که ناشی از عدم درک جایگاه بحث می باشد.
در ابتــدا باید نســبت این بحث با انقالب اســامی را بیــان کنیم ،تا عمل ما

مصداق عمل ب ه هنگام نیز باشد.
تا قبل از ســه دهۀ پیش ،تصور عمومی جامعۀ مســلمین این بود که ما باید
دیــن را محــور زندگی خود قرار دهیم ،ولی تقریری که آن هنگام از محور زندگی
در ذهن مردم وجود داشت ،زندگی فردی بود؛ یعنی نماز بخوانیم ،روزه بگیریم،
خمس و زکات بدهیم و ســایر اعمالی را که ناظر به تکالیف فردی اســت ،اگر
به خوبی انجام دهیم ،توانسته ایم دین را به عنوان محور زندگی خود قرار دهیم

تصور غلط و ناقص از
دینمحوری
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و مطابــق ایــن نــگاه بــه دین نیــز رســاله های عملیه بــه تدوین ابــواب مختلف
دین محوری در
اندیشهامام

طهارت و خمس و صالت و ...پرداختند.
بعــد از بــهوقــوع پیوســتن جر یــان حکومــت اســامی در ســال  ،57شــرایط
دیــنداری نیــز تغییــر کرد و تلقــی ناقــص از دین -کــه دی ـن داری را منحصر در
زندگی فردی می کرد -جای خود را به تقریر کامل تری سپرد که حضرت امام آن
را بــه جامعــه معرفی کرد .دیگر دی ـن داری به معنای اجرای دین فقط و فقط در
زندگی فردی نبود .دیگر به مرور جریانی در حال شــکل گیری بود که مفاهیمی
ماننــد جهــاد بــا ظالمیــن و مســتکبرین عالــم هــم جزو ادبیــات فقهــی و دینی
یشــد؛ دیگــر اصــاح در اقتضائات حکومت اســامی ماننــد :اقتصاد،
آنهــا م 
سیاست ،فرهنگ و نظام اندیشه ساز جامعه مانند آموزش و پرورش و دانشگاه

غربتی به نام غربت
تفکریشیعه

و حوزه را هم جزو دین داری به حساب میآوردند.
البتــه بایــد اذعــان کرد که این جر یــان هنوز هم که هنوز اســت ،در غربت به
سر می برد و شاید امتداد غربت شیعه در عصر حاضر را بتوان در همین غربت
تفکری آن در جامعۀ کنونی و در میان خودی ها دانســت .منظور از این غربت
تفکــری ،ناظر به حضور نداشــتن کامــل و صحیح این اندیشــه در ذهن و نگاه
مســئوالن و دست اندرکاران نظام اســت که اسالم می خواهد حکومت «اهلل» را
در تمام ساحات زندگی بشری پیاده کند.
یعنــی فهــم خوبی از این مســئله نداریم که خروجی نظــام تعلیم و تربیت ما
«العلم ٌ
ُ
نور» و ثمرۀ این نورانیت،
باید فردی باشــد که نورانی تر شده باشــد؛ چون

خشــوع در مقابل خداســت؛ چراکه (انما یخشــی اهلل من عباده العلمــاء) 1و راه

آغاز علم در لسان دین ،معرفت به خداست؛ «اول العلم معرفت الجبار» است.

البته این علم مقدماتی هم می خواهد ،ولی محور و هدف آن مشخص است.
در نــگاه اقتصــادی ،دیــن بــه دنبــال مطلوبیــت و ســود و ســایر اهدافــی که
نظــام اقتصــاد غربی بیان میکند ،به عنوان محور این علم نیســت ،بلکه دین
 .1فاطر ،آیۀ .28
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جوانان ،چاپ اول.1391 ،
3333جایگاه اشراقی انقالب اسالمی ،اصغر طاهرزاده انتشارات لب المیزان.1389،
3434والعصر ،بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السالم.1390 ،

