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Abstract 

For more than a couple of centuries, Western civilization has gradually 

turned itself into a global and epidemic civilization and has taken the 

culture of all human beings of the east and west of the world towards unity 

and harmony. The Islamic Revolution was a promising sign of the 

opportunity to withdraw from the cultural and civilizational domination 

of the West and revealed the emergence of modern civilization and other 

historical openness. Exiting the status quo and moving towards a new 

Islamic civilization needs to determine the position against the existing 

Western civilization. 

Using a critical analytical method, the present paper, seeks to answer the 

question "What is the pattern of exposure of the Islamic Republic against 

Western civilization?" This paper addresses this question with a critical-

analytical method and with a librarious-documentary approach. Patterns 

recommended in the Islamic world for dealing with Western civilization 

are summarized in at least four patterns of "total rejection", "total 

acceptance", "selection" and "capture". According to the author, capture is 

only the genuine pattern of facing the Islamic Republic, but the Islamic 

world against Western civilization. 
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الگوی مواجهه اصيل؛ تصرف
 اسالمى با تمدن غربىجمهوری 

*سيدمحمدحسين متولي امامي

 چكيده
بهبه،ه تمدن غربكبيش از چند سده است و تدريج خود را صـورت يـك تمـدن جهـانى

و فرهنــگ همــه انســانكــگير تبــديل همـه به رده اسـت و غــرب عــالم را ســوی ها در شـرق
مى سانكي ام، انقالب اسالمى. برد سازی و تمـدنى ان خـروج از سـلطهكـنويـدگر فرهنگـى

و گشـودگى تـاريخى ديگـر را نشـان داد و طليعه ظهور تمدنى نـوين از. غرب بود خـروج
و حر بهكوضع موجود گيری در برابـر نيازمنـد تعيـين موضـع، سوی تمدن نوين اسـالمىت

. تمدن موجود غربى است
در الگـوی مواجهـه جمهـوری اسـالمى«هكنوشتار حاضر در پى پاسخ به اين پرسش است

و با رويكرد اسنادی- با روش تحليلى، بر اين اساس.»برابر تمدن غربى چيست؟ -انتقادی
و دست كتابخانه ه در جهـانكـالگوهـايى. يابى به پاسـخ اسـت ای درصدد بررسى موضوع

،»ثریكدفـع حـدا«:حداقل در چهار الگوی، شده برای مواجهه با تمدن غربى توصيه، اسالم
مى» تصرف«و» گزينش«،»ثریكپذيرش حدا« تنهای، تصرف، نگارنده نظربه. شود خالصه

.ه دنيای اسالم در برابر تمدن غربى استكبل، الگوی اصيل مواجهه جمهوری اسالمى

ها كليدواژه
تمدن نوين اسالمى، تمدن غرب، جمهـوری اسـالمى، تصـرف، گـزينش، دفـع حـداكثری

.غرب، پذيرش حداكثری غرب
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 مقدمه

و تمـدن غـرباز دور تـدريج در سـطوح مختلـف زنـدگىبه،ه قاجار تاكنون كـه فرهنـگ

و متفكرين جهان اسـالم ايـن بـوده ترين سؤال سياست بزرگ، مسلمانان حضور يافته مداران

مى است كه چه نسبتى مى و چگونه و توان با دنيای جديد غربى برقرار كرد توان به پيشـرفت

فرمانده سپاه ايـران در جنـگ بـا روس، ميرزا كه عباستوسعه اسالمى دست يافت؟ هنگامى 

ماندگى مسـلمانان در برابـر اين سؤال ذهن او را مشغول كرد كه علت عقب، شكست خورد

دنىچگونگ،ها غرب چيست؟ در طول اين سال و نسـبتیايـمواجهه بـا یشـورهاكغـرب

یا تحوالت گسـتردهو شدهليتبدیو محورىخيمسأله تاريكبه، با تمدن جديدىاسالم

. های مختلف در قبال غرب ايجاد شده است در حاشيه گرايش

وى، خـارجیاالهـاكميتحـریفتـاوی، جهـادیفتاو، در تاريخ معاصر قضـيه مشـروطه

و روشـنىاسـيسیمختلف اثرگـذاریها الگووىاسيسیها رساله درىهمگـ، رانكف علمـا

و عالمـان شـيعى را در قبـال جريـانیهاه فهميحاش و تجدد شكل گرفـت  مختلف از غرب

عالمـان. وادار بـه مبـارزه كـرد، فكری كه موضعى انفعالى در برابر غرب گرفتـه بـود روشن

یركفو روشـنىاستبداد داخل، استعمار خارجى؛شيعى در تاريخ صدساله اخير در سه جبهه

ا. وارد شـدند ىگشــودگیبــرایه بســتركــرخ دادىب اسـالمانقــال،ن مبــارزهيــدر تــداوم

دنيجدىخيتار زمىم،د آورديپدىه انقالب اسالمكىطيشرا. مدرن بودیايد در  نـهيتوانـد

زىظهور تمدن اميا. باشدىجهان غربستيمتفاوت از دركن ىنار خود با پرسشكان همواره

مكــهمـراه اســت زمىه چگونــه و در همــهىنــه گــذار از تمــدن غربــيتــوان را فــراهم نمــود

ــه ايــن پرســش حوزه ، هــای زنــدگى از هژمــونى فرهنــگ غربــى رهيــد؟ اغلــب در پاســخ ب

مى ســاده و ايــن تلقــى پيــدا و غفلــت شــده و، شــود كــه حقيقــت انگاری امــری در دســترس

و با تالش بيش سهل مى الوصول است به. توان تمدن نوين اسالمى را بنا كرد تر نگرش عميق

و توجه به تاريخىت تمدنتاريخ تحوال و فعلى و تمدن های گذشته انسـان را بـه، بودن علم

و بسته به حوالت، سازی كند كه تمدن اين مسير رهنمون مى هـای تـاريخ امری تاريخى است

مى های پيشو امكان توانـد فـارغ از همـه جمهـوری اسـالمى نمى. شـود روی انسـان محقـق

تأ،ها فرهنگ ماآزاد، انسـان در تـاريخ. سـيس نمايـديك تمدن ناب اسـالمى  يشـاءو فعـال

و در بستر تحـوالت اجتمـاعى و تعامـل بـا فرهنگ گرايش، نيست هـای ديگـر هـای مردمـى
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و سال. روستهروب آن اين واقعيت در شرايط وقوع انقالب اسالمى بـه خـوبى، های پـس از

ت يكى از محوری، بنابراين. قابل مطالعه است توجـه، مدن نوين اسـالمىترين مراحل تأسيس

. تمدن غرب است ويژهبه،ها به چگونگى تعامل با ديگر فرهنگ

پ بـهی،ـ انتقادىليو با روش تحلیا خانهى آن است كه با مطالعات كتابنوشتار حاضر در

و راهن پرسش اساسيا مواجهـه جمهـوری اسـالمى بـا تمـدنیالگـو«هكـگشا پاسخ دهدى

ىو حتـىاسـالمیمواجهـه جمهـورین الگـو بـرايه بهتـركرسدىم نظربه.»ست؟يچىغرب

پد» تصـرف«راهبـرد، مدرنیايجهان اسالم با دن تمـدن رقيـبیهادهيـو مواجهـه فعّـال بـا

ميا. است سوكشودىن روش موجب اىل فرهنـگ اسـالميابعـاد اصـيىه از حفـظىرانـيـ

ب و در هاضمه تمدن مدرن از و از سـويشود نيس تمـدن نـويان تأسـكـما، گـريدین نـرود

ایرا براىاسالم فركبلى، رانيجامعه ماه جهان اسالم .گرداندىهم

 الگوهای مواجهه با تمدن غرب.1

خصـوص تمـدن غربـى كـه امـروزهبه، های رقيـب الگوهای مختلفى برای مواجهه بـا تمـدن

و تجربـه، برخـى الگوهـا در عمـل. ارائه شـده اسـت، شمولى پيدا كرده صورت جهان شـده

و صورت آرمـانى برخـى گروهبه، برخى ديگر هـای اسـالمى صورت نظری مطرح گرديده

بـه چهـار الگـوی مواجهـه جهـان اسـالم بـا دنيـای مـدرن اشـاره، در ادامه. قرار گرفته است

و در پايان اجمالى از شـاخص مى ن الگـوی مختـار عنوا بـههای اصـلى الگـوی تصـرف شود

.شود بيان مى

و.1-1  پذيرش انفعال

، در متعلق به جريانى است كه در تـاريخ معاصـر، در برابر غرب، تفكِر انفعال حداكثری

مى از آن2»فكر روشن«و1»منورالفكر«:اصطالح با عناوينى مانند دو مفهـوم ايـن. شـود ها يـاد

و دومى، كه اولى و نفى مرجعيت دين دارد های متـأثر از انديشـه، ريشه در تفكر روشنگری
 
1. enlightenment 

2. intellectuality 
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�א���א$*א،( اليستى در اوايل دوره رضاخانى شكل گرفتناسيونPKXP :YPX(بعـدها در قالـب

هايى اختصاص يافتند كـهو به جريان)�A :YTPא�( به وحدت رسيدند» فكری روشن«مفهوم 

و تجدد قرار داده .اند پايگاه معرفتى خود را دنيای غرب

و به كه ويژه از ميانه دوره قاجار ،ح دوره مشروطيت نام گرفتـه اسـتاصطالبهاز دورانى

فكری بوده كه ظهور اجتماعى جريان روشن، های اجتماعى اثرگذار در ايران يكى از جريان

و انديشمندانى كه به سطوح. آن در لژهای فرماسونری ديده شد اين افراد اغلب نه متفكرين

و مبهوتين قـدرت غربـى؛بلكه، عميق فرهنگ بومى آشنا باشند يعنـى رجـال تسخيرشدگان

و آكادميك هم نه در محيطآن، سياسى آمـوزش، های پوشـيده بلكـه در سـالن، های علمى

و نه علمى اين آموزش. شدند داده مى و بلكه بـرای تكميـل شـبكه، ها نه فلسفى های قـدرت

�אR*f،( اقتصاد غرب بودPKQO :YPUM(.و انفعـال ، از ايـن لژهـا بـود كـه فرهنـگ وادادگـى

شخصـى ماننـد، برای نمونـه. بلكه جهان اسالم درآمد، فكری ايران شخصيت روشنن عنوا به

صراحت ايرانيان را از تكيه به عقل خود برحذر، به فكری ايران پدر روشن، ميرزا ملكم خان

و با تشبيه نظم غربى به تلگراف مى مى، دارد در توصيه كند كه نظم غـرب را مثـل تلگـراف

: زاده نيـز بعـدها اعـالم كـرد سيدحسـن تقـى.)�hPKTQ :YMMא�، ��כ�g(!ايران نصب نماييـد

به« و، معنـا، طور كلى از نظر صـورت صالح اين كشور منوط بر اين است كه ايرانيان جسـم

و طيف.)PKXP :YP'����،(»!مĤب شوند روح بايد فرنگى در با همه تنوع بندی ايـن جريـان

و ماه، های اخير دهه و دانشـگاهى اين تفكر هنوز زنده اسـت يـت خـود را مجـامع حـوزوی

و. حفظ كرده است در دوران بعد از انقالب اسالمى نيز اين تفكر در ميـان برخـى متفكـران

را، بازرگـانطور مثـال، بـه. مداران جمهوری اسالمى زنده ماند سياست مسـير توسـعه غـرب

راهى را كـه انبيـای بشريت همان، در واقع. جويای آن بودندءهمان راهى تلقى كند كه انبيا

��Dא�،( خود طى كرده اسـت خودبه، كردند الهى روی كره خاكى دنبال مىCא'PKUM :YKL(.

مى از اين مى روی او تمدن غرب را تحسين و زندگى غربـى را كردن وی حمـام. سـتايد كند

و گـاهى قبـل از آفتـاب را بـه ها در صـبح غربى و غسـل منزلـه گاه  خوانـدن سـرمقاله، وضـو

به نامهروز و رقاص صبح را و ميخانـه و رفتن به قمارخانـه شـان را بسـيار خانه منزله ادای نماز

و غيرقابل مالحظه مى .)�Aא�( داند اندك

به شك چنين نسخه بى ؛قابـل قبـول نيسـت، سوی تمـدن نـوين اسـالمى ای برای حركت
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اكچرا رويه رنه،رديكن دیاشهيتنها پاىنيدر متون دیگاه اجتهاديو بلىنيعالمان هكندارد

دىخيتـاریريـد اساس درگيبا جرىنـيعالمـان وىرا در وادادگـیركف روشـنیهـاانيبـا

تفياىفرهنگىخودباختگ ا، در واقع.ردكر جستجوكن تمـامى ابعـاد فرهنـگ،ن روشيـبـا

و شاخصه اسالمى شدـ ايرانى �#�،( های هويتى مسلمانان نابود خواهد�PKLM :YPOM(ب هو

به» انفعال در برابر غرب«، اّهللاٰ نوری تعبير شيخ فضل �( دنبـال خواهـد داشـت را �، א7ש�א� ��א��

PKMV :YTTXP(.

 طرد كامل.2-1

آن جريان مى هايى كه در جهان اسالم با عنوان سلفى از غـرب را در كليـت، شـود ها ياد

خ اين گروه. كنند خود انكار مى بـا تمـامى، لفای سلفها با شعار بازگشت به سبك زندگى

به، اين شعارها)PUPMJ:YPUM'�%�،( كنند مظاهر مدرنيته مقابله حداكثری مى در عمل تنها

و هيچ و غيرمسلمانان منجر شده دنبـال گونـه نتيجـه مشـخص ديگـری را بـه كشتار مسلمانان

مىبه، در ميان شيعيان. نداشته است مى، شود ندرت چنين رويكردی ديده توان از شـخص اما

او معتقد.)PKMP :YKQP$]*#�،( دار شيعى اين رويكرد نام بردن طرفعنوابهمهدی نصيری 

و مظاهری از تمدن و قابل است تنها علوم استفاده است كه ريشـه در تعـاليم های بشری معتبر

و حتـىو بايد از علومى كه انبيا مردم را از آن برح)�A :YKQKא�( انبيا داشته باشد ذر داشـته

حال در شـرايطى كـه امكـان خـروج از وضـعيت. پرهيز كرد، ای ندارند نسبت به آن توصيه

و گريزی از ابزارهای آن وجود ندارد َمأ«بايد به ميزان، تمدنى غرب و» يتهكل از اين علـوم

و بايد اين رويكرد را تا ظهور حضرت حجت تكنولوژی در.دكـرحفـظ7ها استفاده كرد

ـهتابك ی وحه احمد هـم نسـبت داده شـدهىهمـدانىقلنيش بـه مرحـوم مالحسـين گرايا، د

كل،ىهمدانىقلنيحس اّهللاٰتيآ«شده استه گفتهك چنان است؛  از بـالد كفـرهه محبوباتياز

و اسـتعمالىم اجتناب و چـا فرمـود و از اطعمـه كـهآنىكـرد؛ حتـىنماتيـو دخانیقنـد

مبازاری اشربه .)��PKOK :YOXא�#� $�א�`א$�،(»كردىاحتراز

د تمـدن نـوين اسـالمى را فـراهم تواند امكان ايجا رسد كه اين رويكرد نيز نمىمى نظر به

و، چراكه از سويى حذف تمامى مظاهر تمدن غربى كند؛ در زمانه ما امری غيرممكن اسـت

بيرون از ميدان اثرگـذاری طرح ايجابى مشخصى برای تأسيس تمدنى كامًال، از سوی ديگر
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در سـطح توهمـات، در قرائت سنى، در حقيقت اين رويكرد. دهد تمدن غربى به دست نمى

و شعارهای توخالى باقى خواهد ماند

گری، تمامى مظاهر دنيايمـدرن نمونه بارز آن، عربستان سعودی است كه با شعار سلفى(

ا، در قرائت شيعىو) را پذيرا شده است سـالمى در عصـر غيبـت را غيـرممكن تحقق تمـدن

و تنها راه تمدن .داند مى7سازی اسالمى را ظهور امام عصر دانسته

و انتخاب.3-1  گزينش

به شكلى مرسوم در ميان مسـلمانان، توان از آن ياد كرد الگويى كه با عنوان گزينش مى

���#א�،( رواج يافته است� � ��FaPKMQ :YMQ(هـای بخشطرحـى كـه معتقـد اسـت بايـد؛

و قابل و بخش خوب آن استفاده تمدن غربـى را اخـذ كـرد و مضـر  را دور ريخـت هـای بـد

)،�#��PKMV :YPU(.اىن تلقيا ايبا و ابعـاد مختلـفه بخشكجاد شده استين فرض هـا

و روابط كيكتف قابل، تمدن يك مكىهستند دريه فرهنـگ وجـود يـكان عناصر موجـود

ميو ييكىموزا، دارد هم. است يكىانكا دليبه ىه علـوم انسـانكـن گـروه معتقدنـديـا،ليـن

تىفنى، از علوم تجرب، غرب .)���BPKML :YPUV، ���א��( است كيكتف آن قابلینولوژكو

مى برای نمونه سيدجمال كه الدين اسدآبادی تأكيد شريچ، علم«كند هـكاستىفيز چيه به

نمیافهيطا و هرگونه اصـالىنسبت داده و مـدرنىح وضـع مسـلمانان بـا علـوم تجربـشود

در بسياری از متفكـرين جهـان اسـالم، اين تفكر.)PKQO :YXLא�BE'א��،(»ر استيپذانكام

و به يك الگوی كلى مواجهه با تمدن غربى در ميان مسلمانان تبديل شد .مؤثر افتاد

عميكازىاسالمیساله جمهوره تجربه چهلكرسدىم نظر به و ماكدرشدنترقيسو

و تمدن پذ، از مقوله علم چنيمانع از و تمـدنىميىن الگويرش امـری، شـود؛ چراكـه علـم

و تفكرش نمى و تفكيك اين امور از يكديگر بريده از فرهنگ آشـوب. سـاده نيسـت، باشد

ا دلى، رانيموجود در جامعه معاصر آمل بـهيـبه و فرهنـگيهم خـتن ظهـورات تمـدن غـرب

.)PKXQ :YQQא�א��، �����( استىاسالم

مى،ها تمدن و باورهای مشخصى شكل هـر.)�APKXQ :YKQא�،( گيرند مبتنى بر فرهنگ

و از ايـن، پديده تمدنى و ريشه در باورهای خاصى دارد ها تمـدن، روی امری فرهنگى است

به به و شبكه مى صورت يك ارگانيسم زنده ��iא��،( آينـد هم پيوسـته پديـدPKMK :YPPX(.
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و ظهورات يك تمـدن تمدن،كه نتيجه آن و جهت مشخصى هستند خنثـى، ها دارای حيثيت

مى،ها تمدن. گيری نيستندو بدون جهت و اهـداف مبتنى بر باورهای مشخصى شكل گيرنـد

و از اين خاصى را دنبال مى آن سادگى امكـان بهرهبه، روی كنند هـای هـا در جهت گيـری از

بهگونه اين. ديگر نيست دل نيست كه آدمى بتواند و و، بخواهى صورت تفننى در هـر تمـدن

و با استفاده از محصوالت ديگر تمدن و هـر شـكل،ها فرهنگى هر هدفى را كه مـدنظر دارد

ــا، در واقــع. كنــد را تحقــق ببخشــد از زنــدگى كــه دنبــال مى و،نشين گــزي پنــدار مخــدر

تيه صاحب خود را با دست بسـته اسـكاستیآور غفلت �א���( نـدكىمـ يـكنكر قـدرت

ىا چنـد مقولـه فرهنگـيـ يـكنشيه انسان دست بـه گـزكىهنگام.)PKML :YPQUא��כא$�، 

جر، زندىم ذىفرهنگـ ان ارتباطات خـاص دورنيوارد و م بـر آن نظـمكل روح حـايـشـده

مىتمدن و غايت خاصـى گيری شده ها در جهت اهداف خويش قالب تمدن.رديگىقرار اند

مىرا دنب و هـر كسـى را كـه ال مى ميـدان مغنـاطيس فرهنگىدر كننـد در، گيـرد شـان قـرار

مى جهت مبتنـى بـر درك روابـط ارگانيـك ميـان، درك ايـن نكتـه. دهنـد گيری خود قرار

. های تمدنى يك فرهنگ است پديده

خركىن تلقيا تیداريه ما با و ديكنكعلم پيتـوانىم، گرانياز دايـم بـه توسـعه دسـت

نمكچيه. استیانگار ار سادهيبس،مينك را يـكازیتواند عضـوىس  ماننـد( موجـود زنـده

و با چسبكقطع)راىشاخه درخت گالب د، رده سـ(یگريبه موجود زنده )بيمثل درخت

و بامالحظه شرايصحىبا روشىه شاخه درخت گالبكىتنها در صورت.ندكوصل به،طيح

س پيدرخت پيا، وند زده شوديب مىوند واقعين و جديـخواهد بـود مينتیديـوه . دهـدىجـه

و دست حتى غربى، بنابراين نيـ شدن زميازمنـد شـرايافتن بـه توسـعه هـم و خـاصیها نـهيط

تى، فرهنگــ اكــدر جامعــه ماســتىه غربــيــو روح يكــىنكظهــور عقــل ن هــردو وجــود يــه

و با تالش بهك ندارد نم ردن هم نيترو مـدرننيوجـود آخـر.)��A :YPUUא�(ديـآىدسـت

دق سالح و و مجلليامپكنيترقيها و هواپلين اتومبيتر وترها یشـورهاكىماهـا در بعضـيهـا

خركـدهنده آن اسـت نشـان، افتـهين اصطالح توسعه به غيدن ماشـيـه رير از افتـادن در مسـيـن

.توسعه است

دكراىراه مسيه پيگران در ت، انـد مودهير توسعه نیرار بـراكـقابـل ويمـا د راهيـباسـت

ام با قدم، توسعه و بسته به و اقتضائات موجـود در همـان فرهنـگ گشـودهانكروندگانش ها
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د.)�APKMK :YQVא�،( شود و آدم ظهوریگريتمدن غرب با نگرش اميبه عالم و انكـافتـه

ب و ابتهاج ماد، تر رفاهشيهرچه ����،( ان فـراهم آورده اسـتيـجهانىرا در زنـدگیلذت�B

PKMP :YUX(.هم دليبه تيمسـیبـرای،ه مقـام معظـم رهبـركـل استين یامـل جمهـوركر

م» شرفتيپ«اصطالحبهى، اسالم و لفظىتوجه ىنده انقـالب اسـالميآیرا برا» توسعه«دهند

ا، گـريدىه برخـكـچنـانهم؛)PV/VX/MXא�، hא��+( دانندىمناسب نم ه دو اصـطالحكـنيـاز

كدرىمعنـيكبهىاسالمیجمهورىگذاران فرهنگ استيساتيدر ادب» املكت«و»ىترق«

���،( اند لب به اعتراض گشوده، شده�BPKMP :YL(.

 تصرف.4-1

و محدود به حوالتيگرفتار تار، هرچند انسان ام، آن استیهاخ ویسـازانكامـا تـوان

نىخيتارىگشودگ بايرا و اقتضـائات تـاريـز دارد؛ امـا حرىخيد بـه لـوازم  توجـهىتـكهـر

سو، تصرفیالگو.دينما ایسـازانكامیبراىتواند طرحىميىاز جديجـاد شـرايو ديـط

سويدر دل تار و از د متواضعانه،گريدیخ باشد مـىتمـدنیگـر الگوهـايتر از  نـدكىعمـل

ــدود ــه مح ــاریهاتيو ب ــاعىخيت ــه داردىو اجتم ــرف. اش توج ــه، تص ــت ك ــويى اس  الگ

ريگو عـالمىه خـود را جهـانكـاسـتيىها راهبـرد مواجهـه بـا تمـدنتنهـا، نگارنـده نظر به

. اند ردهك

و تمدن رمز تصرف در فرهنگ تغيير در روابط حاكم بـر شـبكه فرهنگـى، های رقيب ها

و اساسـاً دارای روابطـى شـبكه، هر فرهنگى كه صورت تمـدنى پيـدا كـرده. رقيب است ای

تحليـل نگری قابـل كه تنها از طريق منطق مجموعه)PKXQ :YTMא�א��، �����( واره است نظام

و كاركرد بهينه هـر عضـو عمل، در هر مجموعه.)�PUTU :YKXא��،( باشد مى ، كرد اصلى

نظـم، در واقـع. بستگى به نسبتى دارد كه بـا روابـط حـاكم بـر مجموعـه برقراركـرده اسـت

و روابط حاكم بر مجموعه است كه تعيين حركت مجموعه خواهـد كننده چگونگى بنيادين

و جهـت و اعضايش را در منطق مشـخص و همه اجزا مى بود  كنـد گيری خاصـى هماهنـگ

)،�j���PKOU :YPUO(.و نظم بنيادين تغيير كند، اگر در يك مجموعه و هويت، روابط ذات

و نتيجه تر هرچه اين تحول دقيـق. ای متناسب با نظم نوين به دست خواهد داد آن تغيير كرده

و نتيجه آن دقيق، تر ساماندهى شود بهينه، نسبت به هدف مورد نظرو كارآمدتر،تر خروجى
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شدو بهينه ت. تر خواهد چيك،نكدر عالم دريهمه مىنظـم طراح يـكز وىشـده وارد شـود

تيه وساكداستيپ و ابزار حتيكنكل و و پژوهش آنكىسخنانىو علم ه معموالً راجع بـه

م ا، شودىگفته بنياز نينظم تغ؛)PKML :YPQTא��כ�א$�، �א���(ستيرون اييـتنهـا بـا نيـر در

امكنظم است ممكه مكان تصرف .شودىن

توجه به اين نكته الزم است كه هرچند بخـش زيـادی از عالمـان اصـيل دينـى در طـول

ــاريخ ــال ديگــر فرهنگ، ت و تمــدن در قب ــا ــد رويكــرد تصــرفى را اتخــاذ كرده،ها ه ــا، ان ام

بهها شاخص وی اين رويكرد ن علمـى عنوابهصورت يك روش خودآگاه مورد توجه نبوده

مىآن. بندی نشده است مستقل صورت اصول كلى اتخاذ رويكرد تصـرفى، آيد چه در ادامه

و اجمالى از فقه تمدن در قبال ديگر تمدن مى هاست كه فضای كلى و ساز را به تصوير كشد

نشـان داده خواهـد شـد كـه، روش در مـنش عالمـان دينـىهايى عملى از ايـن با ذكر نمونه

و در منش انسان، رويكرد تصرف و جامعه امری ابداعى نيست ساز در طول تـاريخ های مؤثر

.وجود دارد

 ثقل تصرف تعيين نقطه.1-4-1

اصطالحى است كه نگارنـده بـرای توضـيح مرحلـه آغـازين تصـرف، تصرفثقل نقطه

كننـده اثرگـذار در مجموعـه اسـت تعيين، عاملى محوری، تصرفثقل نقطه. كند انتخاب مى

مىثقل نقطهاز سويى در برابر، كه با انتخاب دقيق آن : طبق قاعده«؛ گيرد فرهنگ رقيب قرار

بـه،و از سوی ديگر)PKXP :YULש*#אa ،�Cאf#�(» الينتشر الهدی اال من حيث انتشر الضالل

و جايگاه و تـوا،اش دليل اهميت ن دگرگـونى بـااليى بـرای ايجـاد تغييـر روابـط در ظرفيت

اتكــايى بــرای بايــد عامــل قابــل، تصــرفثقل، نقطــهدر واقــع. شــبكه تمــدنى رقيــب را دارد

و ظرفيت مناسبى بـرای ايجـاد شـبكه تمـدنى مبتنـى بـر  دگرگونى در انسجام فرهنگ رقيب

و سياست، مبانى مى امكـانن ثقل ايـ نقطـه. های فرهنگ بومى را داشته باشـد اهداف دهـد را

و مـانع از آن اسـت كـه در زمـين ديگـران  كه زمين جديـدی بـرای حركـت طراحـى شـود

به توان توسعه شبكه، نقطه ثقل. حركت كنيم هدف مجموعـه مـوردنظر را خواهـد سویای

و به و در بستر زمان داشت بـه كمـك بازوهـای كمكـى، ای هماهنگ با خـود شبكه، تدريج

گِـ پيلـه، ثقـل نقطه. دهد تشكيل مى مىای بـه گيری همـه عوامـل تنـد كـه جهـت رد خـويش
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و نسـبت و مبتنـى بـر روابـط ، های مشـخص موجود در فرهنـگ بـومى را در نظـامى جديـد

مى به .كند سوی هدف مجموعه هدايت

ش، برای تعيين درست نقطه ثقل و چراكـه ناخت دقيق از تمدن رقيب نياز است؛تخصص

و ساده خام د انگاری و فرهنگبينى خواهـد ثقل نقطهمنجر به اشتباه در تعيين،ر تحليل تمدن

و يـا سياسـت، روی از اين. شد بـرای تعيـين نقطـه شـروع، گذار اجتمـاعى الزم است مجتهد

و نخبگانى كـافى داشـته، تصرف و بينش علمى به زمينه فرهنگى مورد نظرش آگاهى كامل

بـ، برای نمونه. باشد گونـه تلقـى اين، انكى در جمهـوری اسـالمىبسياری از منتقـدين ربـای

كه با شناخت ماهيـت در حالى؛قراردادهای بانكى است،ها كنند كه مشكل اساسى بانك مى

و درك روابط حاكم بر نظام سرمايه پول مى بـه، داری های اعتباری شـود كـه درسـتى درك

از، اساساً نقطه بحران و تمامى مشكالت ناشى كـاهش، ركود، تورمخلق پول اعتباری است

و و حتى تايپ پول... توليد ناخالص ملى در. های اعتباری در بانـك اسـت متأثر از خلق پول

و خلق پول، ربای بانكى، واقع هـای اعتبـاری نهفتـه اسـت نـه در قراردادهـای در ذات بانك

پيشــنهادی بــرای تصــرف در نظــام ثقل، نقطــهحــال بــا درك درســت مشــكل. خــرد بــانكى

م مىاقتصادی در، پـول طـال.)��A :YUPא�( تواند پول طـال محسـوب شـود وجود از سـويى

و از اساسثقل نقطهبرابر  پول اعتباری مرسـوم، نظام اقتصادی موجود ربوی تعيين شده است

مى را بى و محتوای علوم اسالمى، كند؛ از سوی ديگر اعتبار پولى- هماهنگ با خلقت الهى

و- كه ارزش ثابت دارد و نقره. واقعى است معتبر هـای جـايگزين پول، در صورتى كه طال

از سويى انتقال قدرت اقتصادی به فـدرال رزرو امريكـا از طريـق دالر، اعتباری امروز شوند

و از سوی ديگر متوقف مى و انباشت سرمايه متوقـف خواهـد، شود و غنى شكاف ميان فقير

مىميد، غرض آن است كه تعيين پول با ارزش ثابت. شد گشايد كـه ان اقتصادی جديدی را

و امكـان تـأمين اهـداف اقتصـادی اسـالم را فـراهم از سويى ريشـه در مبـانى اسـالمى دارد

و از سوی ديگر مى و تمـامى روابـط، كند نقطه محوری نظام اقتصادی رقيـب را نشـانه رفتـه

مى سرمايه حاكم بر نظام .كند داری را دگرگون

مىثقل نقطه مثال ديگری كه برای تعيين و در تجربه تـاريخ تصرف توان بدان اشاره كرد

اسـت كـه» فقيـه واليت«مقوله، شده معاصر ايران نيز عامل تصرف سياسى تشيع محسوب مى

مى در قالب برنامه، در ادامه .شود نويسى بدان اشاره
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 نويسى به كمك بازوهای كمكى برنامه.2-4-1

عنـاوين، نيازمنـد درك احكـام اسـالمى، به تمدن اسـالمى رسيدن برایفرآيند تصرف

و سياست ، عـالوه بـر ايـن. هـای اجتمـاعى اسـالم اسـت های حاكم بر هر يـك از نظام كلى

پيشـرفت در هـر بخشـى گيری كلى برنامه اهداف هر نظام اجتماعى بايد تعيين شود تا جهت

و مـرد توان گفتمى، برای نمونه در نظام خانواده. معلوم باشد كه هدف قرآن از خلقت زن

���( رسيدن بـه آرامـش بيـان شـده،و روابط زوجين ����� :TP(و سياسـت حـاكم بـر نظـام

مى، خانواده و تحكيم آن بازوهای كمكى در تشكيل نظام خانواده هم عبارتند. باشد تشكيل

آن: از و انواع و مرد در قبال يـك، احكام ازدواج و زن در وظـايف مـرد، ديگر وظايف زن

و تقسيم كارها در تفكـر اسـالمى، قبال فرزندان و، شكل خانواده و مـرد و ديـه زن . ارث ...

و طراحى نظام جنسى جامعـه اسـالمى و اهـداف بايـد سياسـت، برای تعيين برنامه جنسيت ها

و همه بخش آن حاكم بر نظام خانواده موردنظر باشد ، بنـابراين. ها تنظيم شـوند ها با مالحظه

و عنـاوين كلـىبدو و حجيـت تـوان برنامـه نمى،ن مالحظه احكام اسـالمى آور ای كارآمـد

و در واقع و قواعد، تدوين كرد نويسـى عمـل در حكـم بازوهـای كمكـى برنامه، اين احكام

.خواهند كرد

مى تصميم مجتهدی كه به كمك كارشناسان، تصرفثقل نقطهبعد از تعيين  كنـد سـازی

مو تصرف را به كمك بازوهـای ثقل نقطهگام لوازم تحققبه گام،دهدىبرنامه حركت ارائه

امـری از پـيش، گـران بـرخالف نظـر برخـى از پژوهش، ايـن برنامـه. كنـد كمكى دنبال مى

و سيستمى قابل طراحى پيشينى نيست تعيين ، هرچنـد در عمـل؛)�PUTUJ:YPLא��،( شده

ــرف به ــير تص ــبكه مس ــورت ش مى ص ــى ــود ای ط ــه برنامه. ش ــاظر ب و ن ــى ــد واقع ــى باي نويس

و امكان محدوديت و برای اجرای احكام دينى ها امتداد اجتمـاعى هـر حكـم دنبـال، ها باشد

به، در واقع. شود و و موانع اجتماعى دور از امكان الگويى كه در خالء تاريخى، فرهنگى، ها

از عمـل اجتمـاعى بيرون، مالحظه شرايط عمل. عمل نيست علِم،و جغرافيايى طراحى شود

و در حقيقـتو به در مسـير حركـت كامـل، طـرح حركـت، صورت پيشينى ممكـن نيسـت

و نيازمند مديريت تدريجى است؛ش مى مىود و تعقـل حتى توان گفت كـه رفتـار اجتمـاعى

آن معرفت، در مقوالت عملى و مى زاست مى چه بيرون از حوزه عمـل تصـور توانـد شـود را

.كامًال تغيير دهد
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تـأمين در جهـت،اش به كمك بازوهای كمكى، ثقل تصرف نقطه، هر مقطع تاريخىدر

و سياست و نـاظر بـه، ای عملـى برنامـه، های كالن حـاكم بـر نظـام اجتمـاعى اهداف جـامع

. هـای ديگـر تـاريخى قابليـت تطبيـق نـدارد در دوره، ها توليد كـرده كـه ايـن طـرح واقعيت

و، انـد در زمانه خويش تصـرف كرده، يك از فقهايى كه در طول تاريخ هيچ الگـوی ذهنـى

و طــرح تصــرف، بلكــه منطبــق بــا شــرايط، انــد انتزاعــى طراحــى نكرده مــديريت تــدريجى

كـه، در عصـر صـفوی» سـلطنت مـأذون«الگـوی، بـرای نمونـه. اند گام را دنبال كردهبه گام

: PKMQ'#���،(شـيعى در زمانـه صـفويه شـناخته شـودن طرح تصرف عالمانعنوابهتواند مى

YPUV(،و مكـانى عصـر، فقيـه ای عملى برای تحقق تئوری واليت برنامه در شـرايط زمـانى

» فقيـه واليت«يعنى ثقل سياسى اسالم در عصر غيبت؛ اين طرح در حاشيه نقطه. صفوی است

و تنها منطبق با شرايط عصر صفوی اسـت؛ چراكـه از سـويى عالمـان شـيعى در شكل گرفته

و از سوی ديگرپا، زمان آن و استقبال شاهان شـيعى، يگاه اجتماعى چندانى ندارند به دعوت

عالمان شيعى متكى بر همان، در دوره قاجار.)G$ ،�#S��PKMM :YXK#�( اند به ايران پاگذاشته

و الگـوی طرح، ثقل سياسى نقطه های ديگری برای تصرف در زمانه خويش محقـق نمودنـد

و الگوهای عملـى نكته مهم آن است كه همه اين طرح.ندسياسى متفاوتى تدوين كرد از، ها

و از سوی ديگـر سويى امكان تصرف در زمانه را برای عالمان شيعى بيش همگـى، تر نموده

مى حجيت و مستند به منابع دينى ، هايى چـون دولـت در دولـت، الگوبرای نمونه. باشند آور

و سـلطنت مشـر و حكومـت قـدر متـيقن ونظارت فقيـه هـای همگـى طرح، ...وطه مشـروعه

و پهلوی .برای تصرف در زمانه است، سياسى علمای عصر قاجار

و و تشكيل جمهوری اسالمى نيز متناسـب بـا شـرايط زمـانى در ماجرای انقالب اسالمى

متناســب بــا، كنــد تــا بهتــرين برنامــه تغييــر مى;هــای تصــرفى حضــرت امــام طرح، مكــانى

آن ظرفيت . فقيـه شـكل بگيـرد مبتنى بر ثقل سياسـى واليـت، جامعه ايران روز های اجتماعى

ـرارشان در كتاب در اولين اظهارنظرهای;حضرت امام س ف اال ـ مقولـه، 1322در سـال کش

مى واليت و هماهنگ با سلطنت معرفى  مجتهدين را صاحب حـِق، كنند فقيه را امری نظارتى

و حق نظارت ايشان را تنها و حكومت ندانسته و تحقـق عـدالت سلطنت برای اجرای احكام

:دانند معتبر مى

و در كتابى هم ننوشته كه ما شاه هستيم ما ذكر كرديم كه هيچ فقيهى تاكنون نگفته
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و حكـومتى همان! آری. يا سلطنت، حق ماست طور كه ما بيان كرديم، اگر سلطنتى

و مطابق مصالح كشـو تشكيل شود، هر خردمندی تصديق مى ر كند كه خوب است

و عـدل الهـى تأسـيس شـود، و مردم است؛ البته تشكيالتى كه بر اساس احكام خدا

آن. بهترين تشكيالت است آن لكن اكنون كه ها هم بـا ايـن پذيرند، اين ها نمى را از

به نيمه تشكيالت هيچ و اساس حكومت را نخواستند و گاه مخالفتى نكرده هم بزننـد

از اگر گاهى هم با شخص سلطانى مخالفت كردند، مخالت با همـان شـخص بـوده،

بوده كه او را مخالف صالح كشور تشخيص دادند؛ وگرنه با اصـل اساسـى باب آن

سلطنت تاكنون از اين طبقه مخالفتى ابـراز نشـده، بلكـه بسـياری از علمـای بـزرگ 

خواجــه:ماننــد. هــا كردنــد مقــام، در تشــكيالت مملكتــى بــا ســالطين همراهى عالى

ط ونصيرالدين و عالمه حلى . وسى و صالح كشور را بيش از همـه ... مجتهدين خير

'�(خواهند مى ،��*�h 6א:YPML(.

بـرای نظـارت، فقيه را تشكيل مجلسى از مجتهدين منظور از واليت، تابكامام در همان

و فرآينـد تصـويب قـوانين مى ايـن سـخن حضـرت.)��A :YPXVא�( داننـد بر امور سـلطنتى

آن نشان،;امام زمـان از شرايطى در اجتماع است كه امكان تأسيس حكومت اسالمى را در

به،;بخشى حضرت امام كند؛ اما بعدها كه با آگاهى غيرممكن مى سوی مبـارزه مردم ايران

و تقليد كتـاب، با شاهنشاهى حركت كردند ئلحضرت امام در حاشيه مباحث اجتهاد ا ـ س لر  ا

یلهتابكو) 1331( س و ل یرا حر مى الگویاز،)1343( ت و در مباحـث امـر نظارتى عبـور كننـد

و نهـ به ـع كتـاب منكـرازىمعـروف ی ب ل حكيبـه ضـرورت تشـ،)1348( اسـبكم ا ومـتكل

بدىاسالم والىهيو مىيفقتيبودن مى. پردازنده كنند كـه تمـام ايشان در اين بحث تصريح

و بايد بـرایمىدر عصر غيبت به فقهای شيعه منتقل،:نيارات حكومتى معصومياخت شود

[�hPUPV*��، א�א�( تشكيل چنين حكومتى تالش كرد ،T:YQPK(.ازبه، همه اين مسائل دور

و هرچه هست ،;خمينـى اسـت كـه امـام فقيـه واليتتئوری، يك طرح ذهنى پيشينى است

آن تالش مى .را محقق نمايند كنند متناسب با شرايط زمانه

و جهـان با مالحظه شـرايط،;خمينى امام را پيشـنهاد» نظـام جمهـوری اسـالمى«، ايـران

و از سـويى نظامى سياسى كه مبتنى بر واليت؛دهند مى مالحظـه بازوهـای، فقيه تأسيس شده

و قواعد فقهى از جملـه؛فقيه كمكى تئوری واليت ،»نفـى سـبيل«:يعنى احكام سياسى اسالم
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و آبـروی مـؤمن، احتـرام مـال«،»وجوب حفظ نظـام« ،و از سـوی ديگـر را دارد...و» جـان

و نظام و كمونيسـتى نيـز مـورد توجـه- های سياسى ليبرال شرايط سياسى جهان دموكراسـى

، در زمانه است؛ طرحى كه از سـويى;طرح تصرف حضرت امام، جمهوری اسالمى. است

و مشـاركت سياسـى به دموكر، از سوی ديگر، فقيه استوار شده ثقل واليت مبتنى بر نقطه اسى

و از سوی ديگر و نظام سلطنتى مـوروثى، سه عرصه ليبراليسم، مردم پشت نكرده ماركسيسم

ج. را نيز كنار زده است تشـكيل، تـدوين قـانون مجـازات اسـالمى،ا.ا.تدوين قانون اساسـى

و تشكيل نهادهايى چون سپاه پاسداران انقالب اسـالمى ، بسـيج مستضـعفين، دادگاه انقالب

به...و;خمينى امـامكميتـه امـداد، جهـاد سـازندگى، نهضت سوادآموزی صـورت همگـى

و نـاظر بـه موقعيـت،ای شبكه تشـكيل شـدند تـا طـرح تصـرف، مبتنى بر نيازهای تـدريجى

.اش تكميل شود ثقل سياسى در هماهنگى با نقطه،;سياسى حضرت امام

مىثقل تصرف در اولين بايد توجه داشت هر اثری كه نقطه بازخوردهـايى، گذارد اقدام

و كيفيت حركت را مشـخص كنـدمى،ها دارد كه اين بازخورد در. تواند چگونگى گام بعد

به اين اش تغييـر ثقـل مركـزی شرايط را بـه نفـع نقطـه، تدريج صورت است كه برنامه تصرف

مى مى و امكان تصرف در زمانه را حداكثری .نمايد دهد

 تمدنى رقيباستحاله عناصر) الف

. تغيير در روابط فرهنگى تمدن رقيب به نفع خـود اسـت، قبًال گذشت كه محور تصرف

حاييتغ ا،م بر فرهنگ رقيب از جمله تمـدن غـربكر در روابط ه عناصـركـمعناسـتنيـبـه

رقىو ظهورات تمدنىفرهنگ شب،بيفرهنگ اش خـارجىفرهنگـ درونىه ارتباطكاز مدار

و نظم جد آنیديشود ا.م شودكحابر جديدر مكـىد فرهنگـيـن نظـم توانـد فرهنـگىه

واليذ، عناصر تمدنى رقيب، باشدىاسالم جديل مىیديت نت قرار و ديگيرند رایگـريجـه

ميدر تناسب با فرهنگ جد ، غرب نيز در فرايند مدرنيزاسـيون، رسدمى نظربه. نندكىد دنبال

از از همين روش برای مهار فرهنگ و های غيرغربى جمله فرهنگ اسالم بهـره جسـته اسـت

ميتقریبرا. بر اين مدعاستیشاهد، تاريخ تمدن غرب جديد توان بـه عناصـرىب به ذهن

دریمغذ بهسكاگر.ردكتوجهىود انسانكموجود را مصـرفىود انسـانكًميمستقطورى،

ب،ندك و ميمسموم حتىمار آنىشود؛ و طعم اگر طعم در.ر دهدييتغدهنده را با اسانس تنها
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ازىصورت تركن استكممىود انسانكاستفاده جدكيه در ا بوتـه اسـتفادهيـد درخـتيـب

م مفيشود تا ایبرایديوه . جاد شوديانسان

دياستفاده مستق درى، ها در فرهنگ بـوم گر فرهنگيم عناصر و آشـوب موجـب بحـران

م و هنر اصلىفرهنگ مقصد شـ يـكسيدر تأسـىشود ووفكتمـدن درىارآمـد اسـالمكا

غ فیها توان استحاله فرهنگ،7بت امام عصريعصر خودىو فرهنگیركموجود در نظام

بـرىش را مبتنـير خـويمسـ،ن فرهنـگ شـاملعنواى، بـهو بـومىاگر فرهنـگ اسـالم. است

و در همـكدنبـالىاسـالمیها آموزه غـربىاز مقـوالت تمـدنیبـه عناصـر،رين مسـينـد

ویريگ ان بهرهكامهكردكبرخورد  دلياز آن وجود دارد بـر جامعـهىط اجتماعيل شرايا به

و ظرافتيد با تدبيبا،ل شده باشديتحمىاسالم ىجامعه اسالمیريگ در جهت، آن عناصر،ر

و مؤلفهكىهنگام.)PKQL :YPPM �PPXא8B،E�a( استخدام شوند گـريدىتمدنیهاه عناصر

مد،ها فرهنگ صحيريبا شبىحيت و طراحـكوارد ، شـودىشـده فرهنـگ اسـالمىه منسجم

ديتدر به مىنيج در هاضمه جامعه و از اثر از مرتبـه، با ايـن امكـان تكنيـك«. افتدىحل شده

و حاكم مى تا سطح، روح قاهر هـا البتـه گفـتن ايـن حرف آيد؛ وسايل گذران زندگى پايين

و سلطنت تكنيـك در و قهـر عـالم كنـونى فـرو هـم شكسـته آسان است اما تا قدرت نشـود

هرچنـد ورود بـه ايــن؛)PKML :YPUQא��כ��א$�، �א���(»عـالم ديگـری پديــدار نشـود، نريـزد

و خالقيت است، عالوه بر صبر تاريخى، عرصه .نيازمند ظرافت

و سياست«البته و تكنيك : ��Aא�(»های جديد غربى موقوف بـه شـرايطى اسـت اخذ علم

YPLT(.اي ون عناصر با چه نسبتى در فرهنگ بومى قابـل بهرهبايد فهميد كه گيـری هسـتند

؛همـين كـه شـما معـين كرديـد. دنبـال دارد در تناسب با ديگر عناصر فرهنگى چه نتايجى به

بى چه چيز به و چـه چيـزی و مناسب است و عـالمى جديـد پديـد جا و نامناسـب؛ نظـام جـا

مى در اين. آيد مى و تكن صـورت اسـت كـه و بـا ايـن تـوان علـم يـك را از ديگـران گرفـت

و آثار ايـن علـم، رويكرد  تـابع عـالمى خواهـد بـود كـه در آن وارد شـده اسـت، نحوه سير

و فكـر ممكـن اسـت؛ امـا، بخشى از عناصر فرهنگ رقيـب، گرفتنبنابراين.)�Aא�(  بـا ذكـر

و جهـتى، مبـان،ميه مفاهكد توجه داشتيبا اقتبـاس از قابـل، روشىو حتـیريگ اهـداف

نیايدن پذيغرب و هريست ايكرش بـىان تصرف تمـدنكام،ن عناصرياز ويرا از ن بـرده

م اىه مبتنكند؛ چراكىفرهنگ مقصد را دچار آشوب م بـركه نظم حـاكهاستن مؤلفهيبر
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تشيتمدن رق مكيب هوىل و مىت فرهنگيشود .ابديىآن ظهور

 فقيـه واليتمـت اسـالمى را بـر محـور ضرورت تشكيل حكو،;خمينى امامهنگامى كه

و از سوی ديگـر، از سويى، در ادبيات سياسى روز جهان، كنند مطرح مى ، نظام ماركسيستى

بـا;حضـرت امـام.ن آخرين الگوهـای سياسـى رواج داردعنوابهدموكراسى- نظام ليبرال

از تشـكيل بعـد،اش تری از مدل دموكراسى در طرح سياسى گيری بيش توجه به امكان بهره

و تحـزب، نظام جمهوری اسالمى ذيـل نظـام، مشاركت سياسى مردم را در قالـب انتخابـات

ــرده ــف ك ــت تعري ــورهای)aPKMQ :YPTTU:��א$�،( والي ــوا را كــه در كش ــك ق و تفكي

در طـرح سياسـى خـود دخالـت، كنـد دموكراسـى را كامـل مى- پـازل ليبـرال، يافته توسعه

ــد مى ــن هماهنگآن.دهن ــد رخ داد چــه در اي ــت، ســازی جدي اســتفاده حــداكثری از ظرفي

و تفكيك قوا تأمين اهـداف حاكميـت برایو فقيه واليتذيل نهاد، مشاركت سياسى مردم

مى، در اين شرايط. اسالمى است مى نه و نـه تـوان توان چنين حكومتى را ديكتـاتوری ناميـد

ى نـوينى را پديـد آورده دستگاه سياسـ، اين طرح تصرف. اصول دموكراسى را در آن يافت

و ادبيات سياسى آن قهـر مى و تحميـل فرهنـگ است كه نه با دنيا و نـه در روزمرگـى كنـد

مى، سياسى تمدن غرب . شود استحاله

شهكيىدر مجموعه مستندها سيه ت فـتح در دهـهيـدر مؤسسـه رواىنـيآوىمرتضـيدد

ميهفتاد تدو د،ردكىن دتصـرف در تـاريخیاز الگـویگـرينمونـه دهيـانقـالب اسـالمى

و معنـویها جبهـهیخواهـد فضـاىم،ت فـتحيـه مجموعه رواكىهنگام. شودىم یجنـگ

ــ ــوىجيبس ــه تص بيها را ب ــدكر ــاخصىنم، ش ــد از ش مال توان و ــاكها ــیه ــانيىنمايس  جه

سكداندىمىنيآو.ندكیرويپ و تماشـاگر» توهمى از يك واقعيـت«، نمايه در يـك، اسـت

مىبازی شبيه زندگى  ����،( كنـد شـركت�BPKXV :YPU(.سـينما در نظـر آوينـى در سـطح

وياىنفس انسانیقوايكتحر دریهنـریهـاتيمحـور فعال،»ت كـاذبيجـذاب«جاد شـده

س و تلويعرصه ِس جاذبه، جاذبه كاذب. ون استيزينما مىای است كه تماشاگر را و حر كنـد

او او را از رجوع به فطرت خويش بازمى و و دارد و شـهوت را به ورطه تسليم در برابر وهـم

بخـش اعظـم، بـر ايـن باورسـت كـه مخاطـب سـينما،وی.)��A :YPMא�( كشاند غضب مى

مى وجودش را تسليم فيلم مى و در آن مسـتغرق دچـار نـوعى، در ايـن اسـتغراق. شـود كنـد

و)��Aא�( توان بهترين اثر را بر مخاطب گذاشتمى، غفلت از خويش است كه در اين نقطه
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مى، سينمای غرب .شود در همين مرحله به تحريك قوای نفس مشغول

و، های روايت فـتح رويكرد تصرفى آوينى برای توليد برنامه، با اين درك بايـد عالمانـه

و از سوی ديگر، او بايد از سويى. متفكرانه باشد و نمى، فطرت را احيا كند خواهد بـا سـينما

آثـار، روی از اين. قهر كند، از زندگى انسان جديد تبديل شدهن بخشى عنوابهتلويزيون كه 

و احساسـاتى های ملودرام است كه تماشاگر انسانى را عاشق نه شبيه فيلم، هنری آوينى پيشـه

مى های وسترن كه تماشاگر را سلطه نه شبيه فيلم، فرض كرده و پرخاشگر ترسيم نه، كند جو

ّ شبيه فيلم و اهـل لغـوو كمـدی اسـت كـه مخاطـب را خيـالماجراجويانه،لىهای تخي پرور

و نه شبيه فيلم تربيت مى های ترسناك است كه اتكای اصلى آن بر قوه تـوهم تماشـاگر كند

و نمى. است خواهـد بـا تكيـه بـر آثار هنری او بر محور تحريك قوای نفـس شـكل نگرفتـه

دنبـال بـهی،و.)��A :YTP�TTא�( مخاطب را تسخير روانـى نمايـد، های نفسانى بشر ضعف

ّ جــذاب اينيىنمايمرســوم ســیهاتي و از یها بــدن، خشــنیها گــاه صــحنهچيهیرونيــســت

و صحنههكتهكت م. شـدكىر نمـيجنـگ را بـه تصـوكترسنایها شده سـىاو ويخواهـد نما

آنيـتصـرف نماىون را در فرهنگ انقالب اسـالميزيتلو و از و تعـالى،د فرهنـگ انقالبـى

توجه به فطرت در عرصـه، تصرف سينمايى آوينىثقل، نقطهدر واقع. نتيجه بگيردفطرت را 

تريجياز جمع بسـيىها او با انتخاب صحنه. سينماست و ،اش عارفانـهیب آن بـا نثرهـاكيـان

سيدر تارىادماندنيبهیا مجموعه نهكردكديانقالب تولینمايخ تنهـا عرصـه تعـالى ابعـاده

شدنمعنوی بسياری از انسا سـلميفید برايجدیا بلكه عرصه، ها و ىنماگران انقالبـيسـازان

م .شودىقلمداد

ىبـازخوانىونان را در عالم اسالميقصد دارد فلسفهى،ه فارابكىهنگام،گريدىدر مثال

و در واقعك ميرا تأسىزمانى كه فلسفه اسالم، ند از تصرف فلسفه غـربیا نمونه،ندكىس

ميبه نمـاىتوسط فرهنگ اسالم ازكـاسـتیا فلسـفهى، فلسـفه فـاراب. شـودىش گذاشـته ه

و اصول فلسفى، مبان، اساس و هنگـامى كـهكبنـاىرا در عـالم اسـالمیديجدىاهداف رده

م بلكـه آرای، بند معانى متن ارسـطو نيسـت چندان پای، پردازدىفارابى به شرح آثار ارسطو

فـارابى فلسـفه را در خـالء وارد، در واقـع.)PKMT :YPPא��כא$�، �א���( كند خود را بيان مى

آن، كند نمى مى بلكـه و اسـالمى وارد و كنـد كـه از پـيش ساخته را در فرهنگـى غنـى شـده

 به جهان اسالم، هنـر فـارابى نيسـت؛ واردكردن فلسفه. شده است تمدنى عظيم بر پايه آن بنا
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و به شـرح آرای و مفسـران اسـكندرانىچراكه كندی قبل از او چنين كرده بود پرداختـه يونـانى

كه. بود در،)��A :YPUא�(ن مؤسس فلسفه اسالمى شـناخته شـدعنوابهاهميت فلسفه فارابى

و بـه مـدد فلسفه يونان را بر اساس اصول تازه، فارابى. رويكرد تصرفى اوست ای تفسير كرد

و فلسفه را مطـرح كـرد، آن اصول ، بـار در تـاريخ فلسـفهناو بـرای اولي. مسأله نسبت ديانت

و اعـراض،»ماهيت«و» وجود«ممكنات را به دو جزء عقلى و ماهيات را به مقـوالت جـوهر

ده در حالى؛گانه تقسيم كرد نه مقـوالت وجـود اسـت نـه مقـوالت، گانه ارسطو كه مقوالت

و مـؤدی بـه طـرح نظم بنيادين فلسفه ارسـطويى را بـه، اين نحوه تقسيم. ماهيت هـم ريخـت

از.)��A :YPQא�( سياری از مسائل اساسى در فلسـفه اسـالمى شـدب ايـن روش تصـرفى بعـد

و هرچه مى استحاله فلسفه ارسطويى در فرهنـگ، گذشت فارابى در تاريخ فلسفه ادامه يافت

كه در حكمت تر دنبال كرد تا اين اين رويكرد را تكامل يافته، سينا ابن. شدت يافت، اسالمى

مىاين، متعاليه و آن شىء زائد بيرونى كه وارد دنيای اسالم شـده رويكرد به اوج خود رسد

جز، بود و و بوی دينى گرفته مىياز همه جهات رنگ و فرهنگ اسالمى از. شودى از تمدن

ِ، روست كه بعد از مالصدرا اين و حكمـت حلهن های فلسفى متفاوتى در جهان اسالم نـداريم

.م عقلى اسالمى مورد پذيرش همه فيلسوفان اسالمى استن بخش از علوعنوابهمتعاليه 

خـذ قـرارأمـورد، وقتى عنصری يا عناصری در جهـت تكميـل شـبكه تصـرف، بنابراين

بهخذشدهأا عناصريد گمان كرد كه عنصرينبا،رديگىم با، و نسـبتد در همـانيـضرورت

جدىگاهيجا گيدر عالَم م(پيشين رند كه در عالَميد قرار توجـه. اند قرار داشته) ادرفرهنگ

و به ايـن نكتـه از ايـن حيـث مهـم اسـت كـه بـه عنوان مثـال؛ در مقايسـه ميـان كشـور خـود

كشورهای غربى، مجاز نيستيم از عناصر أخذشده از عالَم غربى، انتظار همـان كـارويژگى را 

فكـریو دقيقـاً اشـتباه جريـان روشـن(در كشورمان داشته باشيم كـه در عـالَم غربـى دارنـد 

أن عناصريا چراكه؛)جاست همين  نـه أخـذ در جهـت، اند شـدهىدرونـیخـذ در كارآمـد،

بد)ىرونيبیكارآمد( دل كه مثًالىمعنني؛ اش در يـك مـوردیل كارآمـديـفـالن شـىء بـه

و كارآمـدی، خذ شدهأخاص  و های آن در فرهنـگ قبلـى اما ديگر روابط اش مـورد توجـه

آن، رویو از اين)PKXL :YQU'*א6א$�، Cא�� ���E( نياز نبوده و كاركردهـای نبايد ساير روابط

. را نيز به فرهنگ جديد منتقل كرد

و نوعيهژمونیفضاىجاد نوعياى،تين قابليشرط چن ژه اسـتيـوىسـيدان مغناطيمىك
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گىكه هر كسـ بگينـاگز،رديـدر شـعاع آن قـرار و رنـگ آن را ، صـورت در اين.رديـر بـار

ف مىهژمونى و عنصر رهنگى رقيب شكسته و شـىء تقليـل، خذشدهأشود در حد يك ابـزار

و از تعلقات فرهنگ قبلى پيدا مى مى كند . شود اش بريده

ها تعيين تدريجى اولويت)ب

نويسى كرد شروع به برنامه، تصرفثقِل نقطهبا تعيين، ساز هنگامى كه يك مجتهد تمدن

و، مرحلهبهو مرحله آن احكام اسالمى از، ها را دنبال نمـود امتداد اجتماعى سـطوح مختلفـى

مى تزاحم به در، بـر مهـم ذيل مبحث تقديم اهّم، در علم اصول فقه. آيد وجود حكمـى كـه

مىقَدُم، تر است به حكم ديگر مهم مرحله تزاحم نسبت ، �PKMLכ�א�� ש�*#א�C،( گيـردم قرار

]P:YQMU(.هـای احكـام داشـته دركـى از اولويت، فقيهالزم است،تر مهم برای فهم حكِم

و، حـال. تر را مقــدم دارد مــالك قـوی، باشـد تــا بتوانـد در مراحــل تـزاحم در يــك شــبكه

و اعضای متعددی در يك نظم مشـخص تركيـب مى و، شـوند مجموعه كه عناصر اولويـت

و تــأخر ــ، درك مــالك تقــدم ــابراين. ســزايى برخــوردار اســتهاز اهميــت ب ــر، بن عــالوه ب

آندفه و سياست حاكم بر و مجتهد تمدن، گذاری مجموعه هـای بايد به اولويت، ساز فقيه

و تعاليم دينى توجه كند تا بتوانـد نظـامى منسـجم و حجيـت، احكام آور را محقـق كارآمـد

با،ها بخش اصلى درك اولويت، با اين همه. نمايد و عمل شـود؛د تعيـينيـدر مرحله تحقق

اگـر، بـرای نمونـه)CPKXQ :YUKא�� %�5#�، 6:��( آن وجـود نـدارد چراكه دركى پيشينى از

و نوجوانـان كـه در مصـوب نـوامبر»2030سـند توسـعه پايـدار«آموزش جنسى به كودكان

بهداشت روابـط جنسـى بـاال، رواج يابدىدر جامعه اسالم، يونسكو به تصويب رسيد 2015

و بيماری مى در سوی ديگـر مـاجرا، بـا آمـوزش چنـين.های مقاربتى به حداقل خواهد رسيد رود

و جوانـان شكسـته مى و زشتى عمل زنا در نظر نوجوانـان و جـرأت مسائلى، قبح تـری بيش شـود

و افـزايش. آيد برای چنين عملى در ميان قشر جوان پديد مى اكنون، در تعارض ميان افزايش زنـا

هم بيماری  دارد؟ ساز اولويتنيك در نظر مجتهد تمد چون ايدز، كدام های مقاربتى

ا د، مجتهـد آگـاه،ن مرحلـهيدر ،ىط اجتمـاعيو مالحظـه شـراىنـيبـا رجـوع بـه منـابع

به اولويت مى های عمل را و اجتمـاعى تعيـين و ناظر به شـرايط سياسـى و امكان تدريج هـای كنـد

.گرداندىمتر ثقل تصرف را بيش های جامعه با نقطه اجتماعى هماهنگى همه بخش
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 گيری نتيجه

و حتى جهان اسالم بزرگ چگونگى مواجهه بـا تمـدن، ترين مسأله امروز جمهوری اسالمى

و سيطره فرهنگى آن است و قـوميتى در دوران كنـونى. غرب توانـد بـدون نمى، هـيچ ملـت

و حتى چگونگى بقا و تمدن غرب باشد درءنسبت با فرهنگ و شـكل توسـعه همـه جوامـع

قيم به چگونگى مواجهه با غرب دارد؛ چراكه تمدن غربى به يك بستگى مست، دوران حاضر

و فرهنگ ملت و جهانى تبديل شده سـوی اسـتحاله در تمـدن های جهان را بـه تمدن فراگير

و تـداوم حركت جمهـوری اسـالمى بـه. كند خود مديريت مى سـوی تمـدن نـوين اسـالمى

و بسـته بـه درك فرهنگ انقالب اسالمى در تاريخ آيندگان نيز از اين قاعده مستثنى نيسـت

و سياست و دنيای تجـدد مسئولين و دقت در چگونگى مواجهه ما ، گذاران فرهنگى از غرب

.آينده انقالب اسالمى رقم خواهد خورد

روی شـده را پـيش حداقل چهار نسخه تجربه، جمهوری اسالمى در تعامل با تمدن غرب

م:دارد الگوی پذيرش كامل غـرب؛شهود استالگوی طرد كامل غرب كه در تفكر سلفيه

الگـوی؛های گوناگونى مطـرح شـده اسـت با زبان، فكری جهان اسالم روشن كه در جريان

و انتخاب كه در تجربه بسياری از كشورهای اسالمى از جمله بسياری از بخش ایهـ گزينش

و در نهايتمديريتى جمهوری اسالمى در چند رف الگـوی تصـ، دهه اخير تجربه شده است

 نظربه. قابل تبيين است;كه در رفتار اجتماعى برخى از عالمان شيعى از جمله حضرت امام

و واقعى، الگوی تصرف، نگارنده روی مـديران جمهـوری اسـالمى پـيش، تنها نسخه ممكن

و تمامى نسخه و غيرمستقيم موجـب، های ديگر بوده و يا مستقيم يا امكان تحقق عينى ندارد

ا شداستحاله فرهنگ . سالمى در تمدن غربى خواهد

شد با توجه به آن و اثرگذار بـا ديگـر فرهنگمعنابهتصرف، چه بيان وی تعامل فعال هـا

مى تمــدن و ســاختارهای ديگــر باعــثچنــين تعــاملى؛باشــد ها حضــور بســياری از عناصــر

ت ديگـر ظرفيـ، ها در تمدن بومى خواهد شد؛ اما بايد توجه داشت كـه ايـن عناصـر فرهنگ

و و ابـزار تقليـل يافتـه و از صورت يك مقوله فرهنگى به يك شـىء گذشته خود را نداشته

گـاه هيچ، بايد توجه داشت كه تمدن مبتنى بر تصـرف، بنابراين. هويت آن تغيير كرده است

و  و تأسيس تمـدن اسـالمى تـراز اسـالم و خالص نخواهد بود مانند يك تمدن تأسيسى ناب

. خواهد بود ممكن)عج(عصر، تنها در عصر ظهور امامها فارغ از همه فرهنگ
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