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مقدمه
بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین. السالم علی جمیع انبیائه وسیما اشرفهم 
علی  و  علینا  السالم  المعصومین.  اوالدهم  و  امیرالمؤمنین  علی  السالم  و  واّولهم 

عباداهلل الصالحین. 
که توفیق دارم در دو جلسه بحثی  عرض سالم دارم محضر عزیزان، ابراز خوشحالی می کنم 
عزیزان  خدمت  اسالمی«  نوین  تمدن  در  غرب شناسی  »جایگاه  عنوان  با  فرمودند  امر  که  را 
کلی تر ارائه خواهد شد و در جلسه  کنم. به طور طبیعی در جلسه اول مباحث نظری و  ح  مطر
که بیشتر با رویکرد تطبیقی میان اسالم و غرب ارائه  دوم ان شاءاهلل به مصادیق بحث هایی 

خواهد شد، خواهیم پرداخت. 

بدترین ضربه غرب به جهان اسالم
بحث  برای  می تواند  هم  ما  زمانه  در  غرب  کنم:  عرض  کلی  قاعده ای  به صورت  اول 
تمدن سازی اسالمی میراثی مثبت داشته باشد و در اختیار جهان اسالم بگذارد و هم می تواند 
بیشتر  است.  شده  زیاد  صحبت  غرب  منفی  میراث  خصوص  در  باشد.  داشته  منفی  میراث 
ع جلسات غرب شناسی به غرب زده می شود، می تواند با ویرایشی معطوف  که در نو نقدهایی 
به دغدغه تمدن اسالمی در این بحث هم یاد بشود، اال اینکه همانجا هم من یکی دو قالب 
کلی را خدمت عزیزان عرض بکنم. بدترین اثر و ضربه غرب به جهان اسالم معطوف  یا نکته 
و مسلط  که غرب هژمونیک است  در فضایی  که  این است  اسالمی  تمدن سازی  به مسئله 
است؛ یک عده از مسلمان ها بیایند و با رویکردی انفعالی با دغدغه خدمت به اسالم، اخذ 
به  بیایند  مسلمان  عده  یک  اینکه  می کنند.  اتخاذ  علمی  استراتژی  یک  به عنوان  را  غربی 
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دلیل اینکه عالم غربی در زمانه ما حداقل در برخی مظاهر ملموس زیست و زندگی به ظاهر 
پیشرفته به نظر می رسد، آن هم نه از سر وادادگی به غرب، بلکه از سر خدمت به جامعه ما 
منفعالنه هر اتفاقی که در داخل غرب افتاده است را برای اینجا بگیرند. این رویکرد ضربه اش 
که در مواجهه با غرب واداده و شیفته شده  و تغییر مبنا و پایگاه داده اند،  کسانی  نسبت به 

ک تر است.  خطرنا

جریان روشنفکری و فلسفه نبود موفقیت آنها 
ح و پیشنهاد داده، این حرف  که مثاًل اخذ مطلق غربی را مطر جریان روشنفکری سکوالر ما 
که مردم ما علم تفصیلی نسبت به پیامدهای سوء غرب نداشتند  در جامعه ما ـ حتی روزگاری 
بیاییم  که  ح  طر این  بود.  ساده انگارانه  و  یک طرفه  زیادی  آنها  نسخه  چون  نگرفت؛  ـ  هم 
دلیل  این  به  نگرفت؛  کنیم،  پر  غرب  عالم  اجزای  با  کثری  حدا به صورت  را  خودمان  عالم 
کرده، به رغم همه امتیازات ظاهری  که  که جریان روشنفکری سکوالر ما به رغم همه تالشی 
گوش شنوا دست وپا  کرده، نتوانسته در توده ملت ما برای خودش  کسب  که برای خودش 
کند. جریان این غربت اجتماعی روشنفکران سکوالر را ساده تصویر نکنید. صد سال پیش 
کم سواد بودند. آن وقت  گر نگویم بی سواد، دست کم  ا بیاورید. عمده مردم،  را در ذهنتان 
عالم  برنامه ریزی  مثاًل  حسب  یا  وقت،  حکومت  برنامه ریزی  حسب  یا  حاال  آدم هایی  یک 
و  خوانین  جزو  پدرانشان  اینکه  دلیل  به  طبیعی  خیلی  به صورت  یا  شرق،  عالم  برای  غرب 
کردند، یک چیزهایی دیدند  پولدارها بودند، رفتند در عالم غرب، عالم غرب را تجّول و سیر 
هم  را  ما  عالم  رکود  و  بی نشاطی  دیدند،  دنیایی  امور  در  را  غرب  عالم  نشاط  گرفتند،  فرا و 
که عالم ما را مثل عالم غربی درست بکنند! ضرورتًا همه  کردند   دیدند و سپس آمدند اراده 
روشنفکران، خائن نبودند، روشنفکران یک پایگاه دیدند، یک پایگاه معرفتی و آن هم غرب 
که حتی برای  که بیاورند؛ با پایگاه دیگری هم آشنا نبودند  کردند  بوده، همان را هم اراده 
کدامش بهتر است! البته در آدم ها بینشان یک دست  که  کنند و بعد بگویند  خودشان تطبیق 
نبودند. ممکن است آدم هایی هم باشندـ  که حتمًا هم همین طوری هستندـ  که اراده خیانت 
گرچه  کم هستند و بیشتر روشنفکرها، ا کردند. من معتقدم این آدم ها  داشتند و خیانت هم 
ح آنها  کنند، اما طر که ملت ما را آباد  کرده بودند  برای تأمین دنیای خودشان، صادقانه اراده 
نگرفت! نگرفت چون درک اولیه اینها از عالمی که می خواستند از آن اقتباس کنند برای عالم 
کی  که یاد شد جریان خطرنا ما، زیادی ساده انگارانه و اخذ مطلق بود. این جریان با جریانی 
که با پایگاه دین آشنا هستند، ولو اجمااًل، و چنین  کسانی هستند  است، فرق می کند. اینها 
که هر آنچه داخل غرب  که ما با تأمل در پایگاه دین، به این نتیجه رسیدیم  تبلیغ می کنند 
هست را باید بیاوریم و استفاده بکنیم. اینها دینی حرف می زنند و سخت است به اینها مثاًل 

که شما دغدغه خیانت دارید؛ نه دغدغه خیانت هم ندارند!  انگ بزنیم 

آفات و آسیب های رویکرد روشنفکری در حوزه تمدنی 
این  نتیجه اش  کمترین  شود،  اخذ  اسالمی  تمدن سازی  برای  گر  ا که  است  رویکردی  این 

بدترین اثر و ضربه غرب به 
جهان اسالم معطوف به 
مسئله تمدن سازی اسالمی 
که در فضایی  این است 
که غرب هژمونیک است 
و مسلط است؛ یک عده 
از مسلمان ها بیایند و با 
رویکردی انفعالی با دغدغه 
خدمت به اسالم، اخذ غربی 
را به عنوان یک استراتژی 
علمی اتخاذ می کنند.
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تمدن  حوزه  در  مابه االمتیازی  ما  برای  که  است 
ایجاد نمی کند. وقتی مابه االمتیازی ایجاد نکرد، 
که حاصل شده  اطالق وصف اسالمی به چیزی 
سخت می شود. ممکن است این رویکرد بتواند 
که  چیزی  آن  اسم  اینکه  اما  کند،  به پا  تمدن 
این  اسالمی،  تمدن  بگذاریم  را  است  شده  به پا 
می خواهد.  مابه االمتیاز  که  چرا است؛  سخت 
دقیقًا  باید  بعد  به  کجا  از  و  ِکی  از  اینها  یعنی 
که ساخت ما و تولید ما از این پس دیگر  بگویند 
استقاللی  فرمول هایی  و  نیست  غرب  فرمول  با 
هم  را  بنا  این  ظاهرًا  که  است؛  ایجابی  اثباتی 
که ممکن است در این  ندارد. بدترین وضعیتی 
ما  تأثیرپذیری  که  این است  بیاید  رویکرد پیش 
نهاد  و  روش  اجرا،  تأثیرپذیری  غرب،  دنیای  از 
عالمی  تأثیرپذیری  باشد؛  اینها  از  بیش  نباشد، 
ما  حیات  الگوهای  ما،  حیات  ما،  عالم  باشد، 
ما،  حیات  به  جهت بخش  بنیادهای  بیشتر  و 
می شود  این  نتیجه اش  وقت  آن  شود؛  غربی 
باید  را  خودتان  مؤلفه های  سنتی ترین  شما  که 
کنید،  اثبات  روش ها  یا  مفاهیم  متجددترین  با 
نتیجه اش این می شود که شما مؤلفه های دقیق 
را،  حسین)ع(  امام  و  کربال  مثل  مثاًل  را  سنت 
بخواهید با متجددترین مفاهیم و با غربی ترین 
عرض  برایتان  را  مثالی  کنید.  اثبات  روش ها 
که در عالم سنت هستید،  می کنم. شما تا زمانی 
کربال  کربال هستید و  محاط به امام حسین)ع( و 
گابریل  آقای  تعبیر  به  می شود.  شما  راز  همیشه 
مسئله  راز؛  یک  و  داریم  مسئله  یک  ما  مارسل 
که بتوان آن را جلوی خود قرار داده و  آن است 
آن  سقم  و  صحت  درباره  و  کرد  تأمل  آن  درباره 
کرد. اما راز چنین خصوصیتی ندارد و  اظهار نظر 
آدمی خود در درون آن قرار داده و محاط به آن 
است. کربال برای ما یک راز است، نه یک مسئله؛ 
با  مواجهه  در  که  اتفاقاتی  است،  راز  یک  چون 

کربال برای  مسئله صورت می گیرد، در مواجهه با 
چه  مسئله  درباره  مگر  است.  نگرفته  صورت  ما 
با  مواجهه  در  که  چیزهایی  از  یکی  می شود؟ 
که ما  این است  برای ما صورت می گیرد  مسئله 
که ابژة پژوهشمان می کنیم، می توانیم  چیزی را 
ما  بکنیم.  شالوده شکنانه  پرسش  آن  درباره 
شالوده شکنانه  پرسش  حاال  تا  کربال  درباره 
اصل  از  شالوده شکنانه  پرسش های  نکرده ایم. 
سال،  پنجاه  است  ممکن  می کند.  شروع  قضیه 
هیئت  در  سال  ده  سال،  بیست  سال،  چهل 
قرائت ها،  انواع  و  کرده  شرکت  حسین)ع(  امام 
تفسیرها، تحلیل ها را شنیده باشید، اما هیچ گاه 
که مواجهه شما با  مجلسی شرکت نکرده باشید 
با  امام حسین  از اصل نسبت  را  امام حسین)ع( 
اول شک  یعنی  باشد؛  کرده  امام علی)ع( شروع 
حسین بن علی  حسین بن علی،  آیا  اینکه  در  کند 
توسط  واقعًا  افتاده  کربال  در  که  اتفاقی  و  است؟ 
پسر حضرت علی)ع( افتاده؟ یا اینکه اصاًل شک 
بعد  تا  بوده،  کربالیی  اصاًل  عالم  در  آیا  که  کنید 
این  بدهم؟  ارائه  تحلیل  و  تفسیر  آن  برای  من 
تمام  و  است  نیفتاده  شیعی  عالم  در  اتفاقات 
این  عالم  این  در  ما  است.  شیعه  مفروض  اینها 
که امام چرا جنگیده؟  کردیم  ح  پرسش ها را مطر
چقدر  کشیده؟  طول  چقدر  بوده؟  چه  هدفش 
برسد  جایی  به  کار  وقتی  گر  ا و...!  داده  شهید 
مؤلفه  هر  یا  حسین)ع(  امام  با  مواجهه مان  که 
که به ما هویت بخشی می کند را  عالم سنتمان، 
آنجا  بزنیم،  رقم  شالوده شکنانه  رویکردهای  با 
با  را  مفاهیم خود  ما سنتی ترین  که  است  روزی 
می کنیم!  اثبات  تجدد  روش های  جدی ترین 
یعنی آنجا شما فقط در اجزا، اسیر غرب نشدید، 
بلکه در عالمتان اسیر او هستید و عالم شما دارد 
یعنی  می کند،  فرق  عالمتان  می شود.  عوض 
افقتان فرق می کند؛ یعنی نسبتتان و بودتان در 
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گر غربی بشود، شما  عالم فرق می کند. این »بود« ا
هرچه قرآن بخوانید و از امام حسین)ع( بگویید، 
روشنفکران  می کنید  فکر  شما  ندارد.  سودی 
حتی  می خوانند،  نمی خوانند؟  قرآن  سکوالر 
سکوالرهایش قرآن و نماز می خوانند، لکن عالم 
اینکه  از  نمی شود  ناراحت  بشود،  عوض  گر  ا
بگوید: من باید همه چیز را با عقلم ترتیب بدهم 
کتاب را با عقلم  که فالن  کنم؛ همان طور  و فهم 
همین طور  همین طور.  هم  را  قرآن  بفهمم،  باید 
شما  که  کتابی  بر  می دهد  حق  خودش  به  که 
که نازل شده  کتابی هم  نوشته اید، نقد بزند در 
که  به خودش حق می دهد  فرستاده هم  و خدا 
که به نظر من با  گرچه بعدش بگوید  نقد بزند! ا
دیگر  از  قرآن  دارم،  قرآن  به  که  نقدهایی  همه 
کتاب  که اینک در اختیار بشر است،  کتاب هایی 
گر به این نتیجه برسم اصل  بهتری است! حتی ا
که  روش اینکه خودت را در جایگاهی قرار بدهی 
که قرآن را نقد بزنی،  در آن جایگاه ُمِحق باشی 
که علی)ع( را نقد بزنی ـ علی پسینی  ُمِحق باشی 
را، نه علی پیشینی ـ علی پیشینی را باید نقد زد، 
گر مواجهه  کنیم، ا باید با عقلمان با علی مواجهه 
گرفت و  پیشینی مان با عقل، با علی)ع( صورت 
کرد از حاال به بعد  منطق علی عقل ما را خاضع 
دیگر نمی توانیم خودمان را دوباره در جایگاهی 
نقد  را  علی  پسینی  به صورت  که  بدهیم  قرار 
کار اجازه داریم  بزنیم، بحث این است. ما اول 
یا  هستی  معصوم  تو  که  بپرسیم  علی)ع(  از  که 
که معصوم است از حاال به بعد  کرد  گر ثابت  نه؟ ا
اجازه نداریم خودمان را در جایگاهی قرار بدهیم 
اینها  ولی  کنم.  نقدت  می خواهم  بگوییم  که 
با قرآن می کنند و می گویند  دارند مواجه پسینی 
نقد می زنم! این در هر حال اثر منفی غرب برای 
ما  غرب شناسی  گر  ا یعنی  ماست.  تمدن سازی 
فراتر  نهادها  و  روش ها  و  کثرات  و  اجزا  سطح  از 

دیگر  وقت  آن  شد،  غربی  عالم  ما  عالم  و  رفت 
ما  برای  اسالمی  تمدن  ساخت  امکان  به یقین 
که دست کم  میسر نخواهد بود. این اتفاقی است 
برای درصدی از مسلمان ها افتاده است. بعضی 
است.  شده  غربی  عالم  عالمشان  مسلمان ها  از 
گر عالم ما عالم غربی بشود، آن وقت  ا یک روز 
دیگر نماز بخوانیم یا نخوانیم، قرآن بخوانیم یا 
یا نیاییم، َطرفی برای  بیاییم  نخوانیم، مسجد 

تمدن اسالمی نخواهیم بست.

مواجهه  ناموفق  تجربه  از  استفاده  لزوم 
روشنفکری با تمدن غرب 

برای  کنید  فرض  مثاًل  ما  روشنفکری  جریان 
الگوهایی  چه  کنون  تا اسالمی  جامعه  ساخت 
چه  تا  و  گرفته  نتایجی  چه  داده،  روش هایی  و 
بومی،  اصالت  از  داده  که  ح هایی  طر اندازه 
تاریخی و دینی برخوردار است؟ به عبارت دیگر 
پایلوتی  یک  که  است  رویکردی  رویکرد  این 
تجربه  به عنوان  عینی  مابه ازای  یک  عینی، 
یعنی  است.  داده  قرار  ما  اختیار  در  تاریخی 
منفی  اثرات  کردن  بررسی  برای  ما  نیست  الزم 
رویکرد  با  اسالمی  تمدن  برای  غرب  با  مواجهه 
پایلوت  یک  وقتی  ببریم.  جلو  را  بحث  انتزاعی 
را  موجود  و  تاریخی  ِکیس  همین  داریم،  عینی 
نمادش  می کنیم.  تحلیل  انضمامی  به صورت 
که  گروه هایی  هم می شود جریان روشنفکری و 

بیرون داده است.

نحوه ای دیگر از مواجهه با تمدن غرب
دیگری  مواجهه  و  رویکرد  جریان،  یک  اما 
ما  که  می رسد  نظر  به  دارد.  وجود  غرب  با 
در  که  استثمارگری  غرِب  همین  با  می توانیم 
نوعی  ماست،  دشمن  و  ما  مقابل  نظر  و  عمل 
برای  حال  عین  در  و  باشیم  داشته  مواجهه 
کار مثبت باشد. آن این  راندمان  تمدن اسالمی 
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کنیم. برای توضیح بستر تصرف  که به غرب به عنوان »بستر تصرف خودمان« نگاه  است 
که هر دو اهل  دو نکته تاریخی عرض می کنم. در نهضت مشروطه ما دو دسته عاِلم داشتیم 
دین، تقوا و خدمت به مردم و مملکت بودند. به رغم این، این دو دسته عاِلم، دو دیدگاه 
نماینده شاخص آن  که  کردند. یکی جریانی است  اتخاذ  با غرب  کاماًل متفاوت در مواجهه 
آن  نماینده شاخص  که  نیز، جریانی است  نوری است. جریان دیگر  مرحوم شیخ فضل اهلل 
که اولین سنگ را نباید  مرحوم آخوند خراسانی است. شیخ فضل اهلل نوری اصرار بر این دارد 
اما می گوید من با غرب یک تعاملی  گذارد، ولذا با غرب مخالف است. آخوند خراسانی  کج 
البته در این تعامل بسا ِپرت هم بدهم! برای فهم تفاوت این دو نگاه،  را شروع می کنم و 
مثالی عرض می کنم: وقتی مشرف می شوید به عتبات دو مدل زیارت وجود دارد: یکی سبک 
که دو طرفش  که وقتی از اتوبوس پیاده می شوید داخل جاده ای می شوید  زیارت سامراست 
دیوار بتنی است، می روید در حرم زیارتتان را می کنید، دوباره در همین جاده می آیید سوار 
که  اتوبوس می شوید و می روید و با مردم مواجهه ندارید. یک سبک هم سبک زیارتی است 
کشیده شده نیست، تعامل دارید، با مردم  کربال دیوار بتنی  کربال داریم، خیابان های  مثاًل در 
شیخ  الگوی  که  است  این  حقیر  گمان  دارد.  هم  اقتضائاتی  یک  کدام  هر  دارید،  رفت وآمد 
کربالست. مسئله این  فضل اهلل نوری به سبک سامراست و الگوی آخوند خراسانی به سبک 
کشته  الگوی شیخ هیچ موقع  آخوند؟ طبق  الگوی  یا  کارآمدتر است  الگوی شیخ  که  است 
کربال هم  کشته می دهید، اما امکان تصرف فرهنگی در مردم  نمی دهید، طبق الگوی آخوند 
کربال چون دیوار نیست، هر از چندگاهی می توانند  که در  برایت فراهم می شود. درست است 
کربال  کربال،  کاروان های ایرانی بروند  که  که پس از مدتی  بمب بگذارند، اما قصه اینجاست 
کشته نمی شویم، ولی آنها را  را ایرانی می کنند، اما سامرا را نمی توانند ایرانی بکنند. در سامرا 
گمان حقیر این است: در قضیه مشروطه،  هم شیعه نمی کنیم، آنها را هم عوض نمی کنیم. 
مصداقًا حق با شیخ فضل اهلل است، اما منطقًا حق با آخوند خراسانی است. شاید در مصداق 
مشروطه شیخ فضل اهلل درست می گفت، اما منطق تعامل، تصرف و تکامل در تاریخ با الگوی 
شیخ فضل اهلل امکان ندارد. با الگوی آخوند این امکان از راه تعامل و دیالوگ وجود دارد و 

برای شما جهت تصرف ظرفیت سازی می کند. 
منطق  را  اسالم  جهان  مهم  و  حساس  گردنه های  اینک،  تا  مشروطه  از  هستم  معتقد  من 
زعامت  دوره  در  مثال  برای  نوری.  فضل اهلل  شیخ  منطق  نه  کرده،  حل  خراسانی  آخوند 
و  تشیع  جهان  در  عقالنیتی  کرد،  موجودیت  اعالن  اسرائیل  که  بروجردی  آیت اهلل  مرحوم 
که حسب این عقالنیت زعمای شیعه و سنی به  با آن در جهان تسنن به وجود آمد  مقارن 
کنند. مرحوم آیت اهلل بروجردی بحث  ح  که بحث تقریب مذاهب را مطر این نتیجه رسیدند 
کرد، شیخ محمود شلتوت رئیس االزهر هم بحث تقریب مذاهب را  ح  تقریب مذاهب را مطر
کرد. عده ای از علمای مشهد در برابر مرحوم بروجردی، ایستادند. جریان امامتی ها  ح  مطر
به وجود  را  سقیفه  که  آدم هایی  با  نمی توانیم  ما  که  ایستادند  ل   استدال این  با  والیتی ها  و 
ُکدهایی  ل  اینها مصداقًا غلط نبود، بلکه منطقًا غلط بود.  آوردند برابر و برادر شویم. استدال

که ما  به نظر می رسد 
می توانیم با همین غرِب 
استثمارگری که در عمل 
و نظر مقابل ما و دشمن 

ماست، نوعی مواجهه 
داشته باشیم و در عین حال 
برای تمدن اسالمی راندمان 

کار مثبت باشد. آن این 
که به غرب به عنوان  است 

»بستر تصرف خودمان« 
نگاه کنیم.
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ُکدها  که از این  ُکدهای غلط نبود، اما منطقی  که علمای مشهد می دادند به لحاظ تاریخی 
می خواستند بیرون بیاورند، غلط بود. با همه اینها وضعیت جهان اسالم به مرحله ای رسیده 
سبک  به  آنجا  مشهد  علمای  تفرقه.  نه  می کرد،  وحدت  به  حکم  اسالمی  عقالنیت  که  بود 
کشیدند، تحفظ بر ُمّر  کردند، یعنی دور مذهب شیعه یک دیوار  مرحوم شیخ فضل اهلل عمل 
شریعت، و نمی خواستند آن را با اهل سنت قاطی بکنند و آقای بروجردی می خواست آن را با 

اهل سنت قاطی بکند، او هم تحفظ بر تشیع داشت.

دو منطق مواجهه با غرب 
ِکش بدهیم و بیاوریم، دو منطق مواجهه هست:  گر این مثال را  کنون در مواجهه با غرب ا ا
که  که ما بر ُمّر شریعت اسالم تحفظ بورزیم، به این معنا  یک منطق مواجهه، منطقی است 
کنیم. یک منطق هم این  کنیم و حفاظت  از آن پاسداری  البته  دور اسالم دیوار بکشیم و 
که دیوار را برداریم و برویم در عمق غرب مستقر شویم، البته با این رفتن گهگاهی ِپرت  است 
که  کنم؟ این از جدی ترین مسئله هایی است  کدامش را باید انتخاب  هم داریم و باید داد. 

کنیم و در اتخاذ موضع هم باید به لوازمش تن بدهیم. باید برای خودمان حل 

شباهت الگوی آیت اهلل مصباح به الگوی شیخ فضل اهلل 
مثال درخور تأمل دیگر در دوره ما، جریان آیت اهلل مصباح یزدی است. گمان حقیر این است: 
که امروز به آقای مصباح بزرگوار منتسب می شود، به ویژه از سوی یک جریان سیاسی  الگویی 
مثل حزب پایداری، الگویی در فضای شیخ فضل اهلل نوری است، نه در فضای آخوند. یعنی 
تعمیق  و  کند  حفظ  را  انقالب  بچه های  می تواند  شرایط  بهترین  در  که  است  الگویی  یک 
گمان  ببخشد، اما این الگو از برقراری دیالوگ و ارتباط و به تبع آن تصرف در جریان رقیب به 
که امکان های  که دارد خیز تمدنی برمی دارد، نمی تواند با الگویی  حقیر عاجز است. انقالبی 
گمان حقیر، آیت اهلل  کند. البته به  کور می کند یا حداقلی می کند، حرکت  دیالوگ و تصرف را 
کرد و ساخت، و خیلی از  مصباح در سال های دوم خرداد با الگوی آخوند خراسانی ظهور پیدا 

که البته آن الگو جریان ساز هم شد. ماها مدیونش هستیم و سر سفره اش نشسته ایم، 
الگوی تصرف الگویی است که تعامل می کند. در تعامل ِپرت را هم می پذیرد. همچنان بحث 
را در مصداق های عینی تر تنزل بدهم و برایتان ملموس بکنم. گمان حقیر این است تیم آقای 
گر ما  روحانی برای تصرف توسط من و شما مستعدتر است، تا برای تصرف جبهه اصالحات. ا
کنیم و حلم اجتماعی الزم را مناسب با ضرورت های  ظرفیت های تصرفی را در خودمان فعال 
که مقدمه ظرفیت های تصرفی  گر ما امکان های دیالوگ را  نظام در خودمان ایجاد بکنیم، ا
کوتاه  که هیچ  ابوذر،  از جنس  آدم هایی می خواهد  ما  اینکه جامعه  برقرار بکنیم،  را  هست 
نیایند و فریاد بکشند و شمشیر داشته باشند و هیچ گاه هم سازش نکنند، البته می فهیمم و 
که در عمق جریان حکومِت  الزم هم هست، جامعه ما هم ابوذر می خواهد، اما آن آدم هایی 
ُعَمری توانستند راه علی)ع( را باز بکنند و منطق علی)ع( را جلو ببرند، ابوذر نبودند، سلمان 
گرفت. سلمان استاندار عمر  که حکم استانداری اش را از خلیفه دوم  کسی بود  بودند! یعنی 

در مصداق مشروطه شیخ 
فضل اهلل درست می گفت، 
اما منطق تعامل، تصرف 
و تکامل در تاریخ با الگوی 
شیخ فضل اهلل امکان 
ندارد. با الگوی آخوند این 
امکان از راه تعامل و دیالوگ 
وجود دارد و برای شما 
جهت تصرف ظرفیت سازی 
می کند. 
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کرد. اینکه  شد و در عمق حکومت جریان سازی 
سلمان استاندار عمر شده، او را از مقام »مّنا اهل 
بیت« پایین نیاورده است، او را ُعَمری هم نکرده 
گمان  و همچنان علوی است. منطق سلمان به 
ابوذر.  منطق  تا  است  کارآمدتری  منطق  حقیر 
شیعه  دو  هر  گرچه  ا هستند،  عزیز  دو  هر  گرچه  ا
کارآمدی دارند. هستند و شیعه  علی)ع(، اما دوتا 

شرط تصرف در غرب
تصرف  بستر  به عنوان  وقت  یک  امروز  غرب 
گر  لحاظ می شود، یعنی برایش برنامه  می ریزیم، ا
بستر تصرف لحاظ نکنیم منطق مواجهه با غرب 
می شود منطق طالبان. طالبان چون تصرف در 
کار خودش قرار نداده صورت  غرب را در الگوی 
نمی کند.  تعامل  و  می کند  ک  پا را  غرب  مسئله 
که در مقیاس جهان  طالبان امروز الگویی است 
هم  وقت  هیچ  دارد؛  اسالم  مّر  بر  تحفظ  اسالم 
کند،  تصرف  غرب  دنیای  در  نمی تواند  طالبان 
قدرت  می خواهد.  ایجابی  قدرت  تصرف  چون 
اینکه مثاًل من مؤسسه ای می زنم  یعنی  ایجابی 
که شما  تولید می کنم  این مؤسسه  افکاری در  و 
دارید  مشکل  چون  و  دارید  مشکل  افکار  این  با 
که  است  این  راه  یک  بکنید:  می توانید  کار  دو 
به  و  بشوید  دهن به دهن  من  با  مستقیم  به طور 
کار سلبی بکنید. یک  و  بپردازید  نقد صریح من 
من  مؤسسه  روبه روی  که  است  این  هم  روش 
که من  یک مؤسسه بزنید و همان مسئله هایی را 
لکن  پاسخ بدهی،  پاسخ می دهم شما هم  دارم 
کارشناسی دیگر و پاسخ های متفاوت، و  با یک 
از  بشود.  من  پاسخ های  از  برتر  شما  پاسخ های 
گهگاهی هم  قضا روبه روی من هم نایستادی،  
من را به مؤسسه ات دعوت می کنی. اما نیازهای 
جامعه را هم پاسخ می دهی. به تعبیر آقای فانی 
طریق  از  »حذف  می گویند  را  رویکرد  این  رابنت 

جایگزینی«. تو با این شیوه من را حذف خواهی 
گذاشتی  بمب  آمدی  چون  چطوری؟  اما  کرد، 
چون  کردی،  تخریبم  چون  مؤسسه ام،  در 
که من  به پرسش هایی  نه، چون  انگم زدی؟! 
کاربردی تر  و  دقیق تر  پاسخ های  تو  دادم  پاسخ 
دنیای  با  مواجهه اش  روش  طالبان  دادی. 
گرفته به  غرب روش اولی است، اسلحه و بمب 
دیالوگ  غرب  دنیای  با  هم  هیچ گاه  و  دستش، 
نمی کند؛ نه در ژورنال های آنها مقاله می نویسد، 
نه  می جوید،  مشارکت  آنها  کرسی های  در  نه 
نه  می فرستد،  دانشجو  آنها  دانشگاه های  در 
مشترک  مسئله های  می نویسد  که  کتاب هایی 
خود و آنها را به تحلیل علمی می کشاند. الگویی 
که می خواهد در غرب تصرف بکند باید دیالوگ 
همین  از  ابزاری  استفاده  دیالوگ،  کف  بکند، 
کرده. شما در  چیزهایی است که خود غرب تولید 
مقام تخاطب نیاز به تفاهم دارید، برای تفاهم 
کف  کنید. لکن این  باید از ابزار مشترک استفاده 
کار است؛ یعنی نخستین مواجهه شماست. شما 
باید مسلح  با دنیای غرب  در نخستین مواجهه 
باشید،  بلد  را  غرب  روش های  باشید،  غرب  به 
ابزارهای غرب را بلد باشید، تکنیک هایش را بلد 

باشید، ولو غلط باشد. 

»الگوی تصرف« در سیره اهل بیت)ع(
که برای این مواجهه معرفی می کنم  این الگویی 
بستر  به عنوان  غرب  به  است.  تصرف«  »الگوی 
بزنم.  رویکرد  دو  از  را  مثالی  کنید.  نگاه  تصرف 
غیریت  که  جامعه ای  به  اهل بیت)ع(  رویکرد  از 
با  ما  امروز  که  مواجهه ای  و  است  جامعه  آن 
از  بیش  صادق)ع(  امام  داریم.  جامعه  همان 
اینکه امام من و شما باشد، امام اهل سنت بوده 
است. اینکه شنیده اید مکتب چهارهزار نفره امام 
امام  دور  زراره  هزار  چهار  نکنید  فکر  صادق)ع(، 
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اتفاق  به  قریب  بیشتر  نه،  هستند،  صادق)ع( 
لکن  هستند،  سنی  صادق)ع(  امام  گردان  شا
به  که  سنی محبتی هستند، سنی هایی هستند 
اینها  امامان  ما  امامان  دارند.  احترام  اهل بیت 
هم بودند، تشیع به لحاظ تاریخی در طول تسنن 
زاده شده، نه در عرضش؛ به لحاظ اصطالحی در 
عرضش است، ولی به لحاظ تاریخی در طولش 
غ معرفتی  است؛ یعنی سنی تاریخی وقتی به بلو
شیعه،  شده  رسیده  ایمانی  غ  بلو به  رسیده، 
غ می رسد  درست مثل کرم ابریشم که وقتی به بلو
شده  شده،  عاقل  وقتی  سنی  پروانه،  می شود 
شیعه؛  شده  شده،  ایمان  با  وقتی  سنی  شیعه، 
نمونه اش همین آبا و اجداد من و شما در همین 
گبرهایی  که اولین بار  ایران، به جز این شمالی ها 
که وقتی اسالم آوردند شیعه شدند. همه  بودند 
ایرانی ها اول سنی و سپس شیعه شدند. در یک 
پیدا  معرفتی  غ  بلو اینها  تاریخی،  طوالنی  پروژه 
شدند.  شیعه  و  کردند  پیدا  ایمانی  غ  بلو کردند، 
منطق  یک  که  است  اهل بیت  منطق  این  حاال 
که امام معصوم  تصرفی است، یک جامعه شیعی 
به  دارد  پیرامونی  غیریتی  است  مرکزی اش  دال 
جامعه  این  برای  شیعی  امام  سنی.  جامعه  نام 
که در یک  کرده  کاری  سنی برنامه  ریخته، یک 
شیعه ها  سنی ها  همین  دل  از  بعدها  پروسه ای 
ابوبکر  گر  ا یعنی  درآمدند.  هم  خوب  درآمدند، 
اعتقادات  حسب  که  است  کسی  اول  خلیفه 
شیعی مقابل خط پیغمبر است، یک کاری کردند 
که پسر این ابوبکر شده محمدبن ابوبکر و پسرش 
آقا  این  دختر  و  قاسم بن محمد بن ابوبکر  شده 
صادق)ع(.  امام  مادر  باقر)ع(،  امام  همسر  شده 
و  تقلید  عظام  مراجع  پیش  برویم  گر  ا کنون  ا
در  سنی  تمام  روستایی  در  می خواهم  بگوییم: 
مسجد  بزنم،  حمام  بزنم،  مدرسه  بلوچستان 
نمی دهد،  می دهد؟  می خواهم،  پول  بسازم، 

اهل بیت  منطق  منطق  چون  نمی دهند؟  چرا 
گر منطق منطق  نیست، منطق تصرفی نیست، ا
امام  تکوینًا  هستیم  معتقد  وقتی  بود،  تصرفی 
زمان)عج(  امام  نیست،  شیعه ها  امام  فقط  ما 
امام  حتی  است،  عالم  کل  امام  تکوینًا  و  ثبوتًا 
نداشتند  عقل  آدم ها  این  اثباتًا  ـ  است  یهودی 
که  امامی  ـ  امام نرسیدند و تمسک نکردند  و به 
کل عالم است خودش را و برنامه های  ثبوتًا امام 
می کند،  طراحی  عالم  کل  مقیاس  در  را  خودش 
که مراجع  جانشین این امام، نائب این امام هم 
امام  این  افق  طول  در  باید  هستند  تقلید  عظام 
کنند، مراجع عظام تقلید فقط آقای  برنامه ریزی 
برای  و  هستند  عالم  آقاهای  نیستند،  شیعی 

ح داشته باشند.  تصرف در عالم باید طر

فواید الگوی تصرفی در نگرش به غرب 
باشیم  داشته  غرب  دنیای  به  را  نگاه  این  گر  ا
اسالمی  تمدن  برای  غرب  از  چیزها  خیلی 

درمی آید. 

1ـ غرب، بستری برای تست:
برای  که غرب قلمروی حضور  اولش این است   
بستر  می شود،  شما  آزمایشگاه  می شود،  شما 
آزمون  بدون  اسالمی  تست شما می شود. تمدن 
خطا  و  آزمون  به یقین  نمی شود،  ساخته  خطا  و 
ما  عالم  درون  خطا  و  آزمون  این  می خواهد، 
به  معتقد  آدم های  ما  چون  نمی گیرد؛  صورت 
بفهمیم  می توانیم  زمانی  یعنی  هستیم.  آن 
که فرمول را به غیر  فرمول جواب می دهد یا نه، 
آدم های مسلمان بزنیم، وگرنه آدم های مسلمان 
که  بفهمی  می خواهی  دارند.  قبول  را  اصل  که 
چقدر علی)ع( منطقش منطق است، الزم نیست 
که برای شما بخوانم، شما نخوانده نگفته، مرید 
به  را دادید  گر منطق علی)ع(  ا اما  علی هستید، 
معلوم  کردی،  خاضع  را  او  و  جرداق  ج  جر مثل 



دوفصلنامه اندیشه تمدنی اسالم

149

که علی)ع( صوت العدالة االنسانیه است. غرب برای ما یک بستر آزمون است. باید  می شود 
گو اینکه آزمایشگاه  از این زاویه به غرب هم نگاه بکنیم؛ یعنی اینکه همیشه جهان اسالم را 
غرب دیده ایم، عکسش بکنیم، غرب بشود آزمایشگاه جهان اسالم، الگوهای اسالمی را در 

که اعتقاد ندارند؛ این یک نتیجه مثبت. کنیم، در عالمی  عالم غربی تست 

2ـ استخدام ظرفیت های غرب: 
با  برای تمدن اسالمی، مناسب  از عالم غربی می توانیم بگیریم  ما  باز  که  یک چیز دیگری 
گذار ما از یک منزلت تاریخی به منزلت تاریخی دیگر، ]استخدام ظرفیت های غرب[  شرایط 
گرفتن ها چند طور است. ما در واقع الگوهای تعامل بینافرهنگی داریم، نه یک  است. لکن 
بگویم  من  اینکه  مطلق.  اخذ  الگوی  مثل  است،  غلط  الگوها  این  از  بعضی  به یقین  الگو. 
کما اینکه  که غلط است،  که در غرب دیدید بگیرید و بیاورید، معلوم است  شما بروید هرچه 
که هر چیز هم در غرب است  مانند مدل طالبان بگویم  اینکه  طرد مطلق هم غلط است. 
گرچه نمی تواند  که ا به درد نمی خورد، آن هم غلط است. یک الگوهایی این وسط هست 
یکی  باشند.  کتیک  تا می توانند  ویژه،  شرایط  یا  گذار  شرایط  برای  اما  باشند،  استراتژیک 
که روشنفکران  کم است، الگویی است  کارآمدی اش  که  گزینش است؛ الگویی  مثل الگوی 
دینی همین الگو را دادند، الگوی آقای بازرگان و آقای شریعتی همین الگو است. می گویند 
به لحاظ نظری خوب  این حرف  کنید.  رها  را  را بگیرید و بدی های غرب  خوبی های غرب 
بدش  و  خوب  راحتی  این  به  اسالم  عالم  نه  است.  ساده انگارانه  عملی  به لحاظ  اما  است، 
اساس  که  بماند  می شود.  تجزیه  راحتی  این  به  مدرن  عالم  نه  می شود،  جدا  همدیگر  از 
تشخیص اینکه فالن چیز در عالم غرب خوب است، با دو روش است یک وقت در پایگاه 
پایگاه  در  وقت  یک  نه،  یا  است  خوب  چیز  آن  می بینی  می کنی،  نگاه  و  ایستادی  اسالمی 
اینها دو خوب می توانند  است.  آن چیز خوب  نگاه می کنی می بینی  و  ایستادی  خود غرب 
باشند. یکسری چیزها در غرب خوب است، اما فقط در غرب خوب است و به درد این طرف 
نمی خورد، مثل پدیده سکوالریسم. سکوالریسم در دنیای غرب، با توجه به برخرود آنها با 
دین تحریف شده مسیحیت که ده تا حکم اجتماعی ندارد، یک حرکت مترقیانه است. آقای 
شریعتی می گوید چیزهای خوب در غرب هست اینها را بگیرید؛ آیا سکوالریسم در غرب چیز 
خوبی است، بیاوریمش؟ اینجا جواب نمی دهد. چرا اینجا جواب نمی دهد؟ چون اینجا عالم 
تا صدش احکام اجتماعی است. فردی ترین احکام ما  که صفر  قرآنی است  پایه  بر  و  دینی 
که  است  معلوم  داد؟  سکوالریسم  ح  طر می توان  عالم  این  در  آیا  دارد.  اجتماعی  سوی  هم 
گزینشی است، این الگوی  نمی شود. این نگاه یک نگاه ساده انگارانه است، ولی الگو الگوی 

دینی هم نیست، الگوی روشنفکران دینی است. 
همین  به  ماست.  گذار  شرایط  برای  که  استخدام  الگوی  مثل  داریم  دیگری  الگوهای 
که در حکومت ما هست غربی است؛ جامعه مدنی  کنید، چیزهای فراوانی  حکومت ما نگاه 
مجلس،  اتحادیه ها،  سندیکاها،  است،  غربی  احزاب  است،  غربی  مطبوعات  است،  غربی 

الگویی که می خواهد در 
غرب تصرف بکند باید 

دیالوگ بکند، کف دیالوگ، 
استفاده ابزاری از همین 
چیزهایی است که خود 

غرب تولید کرده. 
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پارلمان، انتخابات، رفراندوم و اینها همه غربی است، بدتر از همه اسم انقالب ما، »جمهوری 
است، غربی ها خوشحال  اینها غربی  اینکه همه  با همه  است.  اسالمی«؛ جمهوری، غربی 
که غربی ها باید بشکن بزنند و بگویند یک آقایی آمده به نام  نشدند. ظاهر قضیه این است 
کرده به این چیزهای ما؛ به نام دین، به نام حکومت  خمینی مردمش را به نام دین دعوت 
گفته رفراندوم داشته باشید، انتخابات داشته باشید، احزاب داشته باشید، مطبوعات  دینی 
داشته باشید، انتخابات داشته باشید، مجلس داشته باشید. او باید بشکن می زد، چرا نزده؟ 

واقعًا چرا این اتفاق نیفتاده؟ چون اینجا اخذ نیست، استخدام یا باالتر تصرف است. 
استخدام با تصرف فرق می کند، استخدام یک ورژن ضعیف تر از تصرف است. در استخدام 
این  و غیررئیسه دارد. در  رئیسه  اجزای  ح شما  این طر و  ح پیشینی می گذارید  شما یک طر
کم است، از جای دیگری می آوریم، ولو بدون تغییر، ولو  که  اجزای غیررئیسه اش جاهایی 
که وقتی می آوری خنثی نمی آوری، وقتی می آوری یک پیوست فرهنگی دارد، یک  می دانی 
چیزهای دیگری را هم با خودش می آورد، و ضربه هم می زند. لکن چون اجزای غیررئیسه 
ح پیشینی شما حل می شوند. این الگوی استخدام است و یک الگوی  هستند درون این طر
معقولی برای شرایط گذار هم هست. اما تصرف یک ورژن باالتری است، یک موقعیت برتری 
که شما می آورید در دستگاه خودت می گذاری با همان  هم می طلبد، تصرف یعنی آن اجزایی 
یک  اما  می آوری  را  آن  نمی آوری.  کرده اند  تعریف  شیء  این  برای  طرف  آن  که  کارآمدی، 
کار  اینجا بهش یک  را می آوری  آنها  علوم سیاسی  دکتری  مثاًل  آن می دهی؛  به  کار دیگری 
آقای  حضرت  می دهی.  آن  به  جدید  کارویژه   می کنی،  عوض  را  جایش  می دهی،  فرهنگی 
شما  مثاًل  می فرمودند:  است،  خوبی  مثال  که  تصرف  این  بر  می زنند  مثالی  شیرازی  حائری 
که پستانش برای شیر دادن به نوزادش شیر ندارد، به او توصیه  یک مادری را در نظر بگیرید 
گاو بخورد. مادر هم شیر می خورد و بعد پستانش شیر می آورد برای  که خودش شیر  می شود 
گاو است، ولی  نوزادش، این مادر وقتی به نوزادش شیر می دهد هیچ عاقلی نمی گوید شیر 
گاو  گاو نیست، اخذ یعنی اینکه شیر  گاو را نمی خورد شیر نداشت، این اخذ شیر  گر مادر شیر  ا
کاری  را بدوشی داخل یک شیشه بکنی بگذاری دهن بچه، این را می گویند اخذ. این یک 
کارویژه  می کند شیر را می خورد، یک بالیی سرش می آورد، یک طوری ویرایشش می کند، یک 
دیگری به آن می دهد که وقتی از پستان می آید بیرون، عاقل ها نمی گویند این شیر گاو است. 
کارآمدی آوردیم، یک  کردیم با همان  ما در جمهوری اسالمی یک جاهایی از غرب استخدام 
آن  و در  آوردیم  از غرب  را  قوا  تفکیک  کردیم.  و در آن تصرف  آوردیم  از غرب  جاهایی هم 
کارآمدی اش  کردیم. تفکیک قوای ما هیچ  کردیم، جامعه مدنی را آوردیم استخدام  تصرف 
باشید، یک مقننه،  گفته یک قوه قضائیه داشته  آمده  اینکه منتسکیو  مدل غرب نیست، 
کردیم و آوردیم و اسمش را در  یک مجریه و اینها از همدیگر مستقل باشند و ما این را اخذ 
که ما داریم با تفکیک قوای  حوزه نظام سیاسی می گذاریم تفکیک قوا؛ این تفکیک قوایی 
که تفکیک قوا در دنیای غرب از  که آنها دارند دو چیز است. مهم ترین دلیلش هم این است 
جنس تجزیه است، تفکیک قوا در عالم و نظام سیاسی والیت فقیه از جنس تقسیم است. 

 تشیع به لحاظ تاریخی 
در طول تسنن زاده شده، 
نه در عرضش؛ به لحاظ 
اصطالحی در عرضش 
است، ولی به لحاظ تاریخی 
در طولش است؛ 
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ربط  وجه  یک  یعنی  می خواهد،  مقسم  تقسیم 
می خواهد، یک وجه جامع می خواهد، در نظام 
کارآمدی  کل  فقیه.  ولی  است  شده  ما  سیاسی 
اینجا  شده.  دیگری  چیز  یک  و  زده  به هم  را 
تفکیک به معنی تقسیم است، آنجا تفکیک به 
معنی تجزیه است، هیچ چیز هم در آنجا عامل 
که امام  وحدت بخش نیست. این تصرفی است 
کرده است. جامعه ی  در تفکیک قوای منتسکیو 
مدنی ما استخدام است، به صورت نسبی داریم 
از آن بهره می بریم، یک جاهایی هم به ما ضربه 

می زند.
الگو  دو  در  حداقل  گذارمان  شرایط  برای  ما 
الگوی  یعنی  بینافرهنگی  تعامل  الگوهای  از 
غرب  از  می توانیم  تصرف  الگوی  و  استخدام 
ح  برای تمدن اسالمی بهره ببریم. یعنی وقتی طر
تمدن اسالمی مان را می ریزیم، اجزای رئیسه اش 
یک  غیررئیسه  اجزای  در  باشد،  ما  برای  باید 
جاهایی یک چیزهایی کم داریم از غرب استفاده 
استخدام  این می شود  ندارد،  اشکال  و  می کنیم 
که  می شویم  توانمند  هم  جاهایی  یک  غربی. 

کنیم در غرب، تصرف می کنیم. تصرف 

چرایی مسئله بودن غرب؟ 
غرب  امروز  باید  چرا  که:  است  این  دیگر  مسئله 
می خواهیم  وقتی  چرا  باشد؟  مسئله  برایمان 
جایگاه  بزنیم  تابلو  باید  بسازیم  اسالمی  تمدن 
نگفتیم  چرا  اسالمی؟  تمدن  در  غرب شناسی 
ژاپن شناسی،  چین شناسی،  جایگاه  مثاًل 
جایگاه  چرا  هندشناسی؟  روسیه شناسی، 
پرسش  برایمان  اسالمی  تمدن  در  غرب شناسی 

شده؟ 

1ـ غرب، غیریت هویتی ما:
امروز غیریت هویت  که غرب  این است   علتش 
ماست. هویت ها همیشه یک غیری دارند، چه 

ح  مطر باید  را  غیر  آن  نخواهیم  چه  و  بخواهیم 
کرده و ناظر به آن غیر حرف بزنیم. خدا وقتی در 
قرآن خواسته از خودش حرف بزند هم نتوانسته 
کل ساحت شرک  از غیرش حرف نزند؛ نتوانسته 
و  هستم  من  من  بگوید  باید  بگیرد،  نادیده  را 
ویژگی  می شود  این  هستند.  اینها  من  از  غیر 
مابه االمتیاز  چون  بگوید،  باید  هم  را  غیرش  ما، 
حوزه  اسالمی  تمدن  کند.  درست  می خواهد 
نمی توانیم  ما  است،  اسالمی  مابه االمتیازهای 
ملل،  مشترکات  روی  ادیان،  مشترکات  روی 
جهان  غیر  با  اسالم  جهان  مثاًل  مشترکات  روی 
ما  بسازیم.  اسالمی  تمدن  و  کنیم  حرکت  اسالم 
یک چیزهای مشترک داریم بین خودمان و عالم 
غرب، ما آب می خوریم آنها هم آب می خورند، ما 
ازدواج می کنیم آنها هم ازدواج می کنند، ما خانه 
می کشیم  نفس  ما  دارند،  خانه  هم  آنها  داریم 
که  کدها  این طور  با  می کشند،  نفس  هم  آنها 
حوزه  از  باید  بسازیم،  اسالمی  تمدن  نمی توانیم 
مابه االمتیازها  به  و  فراتر  رفت،  ک ها  مابه االشترا
روی  نمی تواند  اسالمی  تمدن  پرداخت. 
ک های اسالم و غیر اسالم حرکت کند؛  مابه االشترا
باید برای خود مابه االمتیاز داشته باشند. زمانی 
که حد خودت  می توانی مابه االمتیاز نشان بدهی 
باید  کنی؛ یعنی  را شفاف مشخص  و حد غیرت 
به  اینجا  از  هستم  اینجا  تا  من  که  کنی  تعیین 
بعد دیگر من نیستم و یک عالم دیگری است. 
غرب امروز غیریت هویت ماست. ما در هر دوره  
تاریخی یک غیریتی داشته ایم، همیشه غیریت 
که  می کند  تعیین  زمانه  نبوده،  غرب  ما  هویت 
غیریت  زمانی  یک  چیست.  ما  هویت  غیریت 
هویت ما مثاًل در زمان صفویه عثمانی اهل سنت 
زمانی  یک  بودند،  مغول ها  زمانی  یک  بود، 
کتاب  اندیشه های یونان بوده، یک زمانی اهل 
کنون در یکی دو قرن اخیر غیریت هویت  بودند. ا
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است  الزم  علت  همین  به  غرب.  است  شده  ما 
بگوییم علم از نگاه اسالم و غرب، آزادی از نگاه 
اسالم و غرب، رفاه از نگاه اسالم و غرب، امنیت 
و  اسالم  نگاه  از  حکومت  غرب،  و  اسالم  نگاه  از 
غرب، و الزم نیست بگوییم آزادی از نگاه اسالم 
از نگاه اسالم و شینتوئیسم،  و هندوئیسم، رفاه 
نیست.  مهم  اصاًل  بگویید،  را  اینها  نیست  الزم 
اینکه مؤلفه ها و مفاهیم اصلی هویت بخشی به 
کنونی چه نسبتی با شینتوئیسم دارد  ما در عصر 
کنفوئیسم دارد یا چه نسبتی با  یا چه نسبتی با 
حل  ما  برای  را  مشکلی  اینها  دارد،  هندوئیسم 
نمی کند، نه اثبات آنها، نه نفی آنها هیچ مشکلی 
را برای ما حل نمی کند؛ چون نمی توانیم با آنها 
در حوزه مابه االمتیازمان حرکت کنیم. امروز غرب 
کند، تیز  که می تواند مابه االمتیاز ما را شارژ  هست 
دارد  ادعا  و  شده  عالم گیر  غرب  امروز  چون  کند؛ 
گر به این توجه نداشته  که ما را محاط می کند. ا
مثاًل  می افتیم.  چیزها  همین  دام  در  باشیم 
آمدند در سال 88 در خیابان شعار دادند مرگ بر 
نداشتند  توجه  نگفتند.  آمریکا  بر  مرگ  و  روسیه 
که درست است روسیه غیر ماست، ولی غیریت 
هویت ما نیست؛ یعنی با نفی روسیه اثبات من 
هویت  مقابل  در  عددی  امروز  روسیه  نمی شود، 
شده  گنده  این قدر  امروز  ما  هویت  نیست.  من 
که غیرش می تواند یک غول باشد، نه یک بچه 
ما،  انقالب  شعار  ما،  عدالت خواهی  شعار  غول. 
امروز  که  شده  این  از  گنده تر  ما،  استقالل  شعار 
در  خودش  که  باشد  روسیه  مثاًل  شعار  این  غیر 
انقالب  است!  غرب  لگدهای  زیر  شدن  له  حال 
را به  آمریکا، پیامی  بر  گر می گوید مرگ  ا اسالمی 
استکبار  غول  آمریکا  گر  ا می گوید  می دهد،  دنیا 
که دارم با غول مبارزه می کنم نقطه  است، منی 
گر بروم با بچه  ثقل جریان ایمانی دنیا هستم. ا
کنم از نقطه ثقل بودن  غول )مثاًل روسیه( مبارزه 

می افتم و یکی از این اجزای پازل جریان ایمانی 
می شوم و دیگر فرمانده جریان ایمانی نمی شوم. 
می جنگد،  فرمانده  با  فرمانده  است  قاعده 
با  امروز  گر  ا می جنگد.  ثقل  نقطه  با  ثقل  نقطه  
نقطه ثقل استکبار می جنگیم یعنی پیش فرض 
فرهنگی  جبهه  ثقل  نقطه  خودمان  که  گرفتیم 
ایمانی هستیم؛ لذا با آنها می جنگیم. غرب امروز 
باید  که  مبنا  یک  این  ماست.  هویت  غیریت 

گرفت.  جدی 

2ـ ضرورت شناخت زمان و مکان:
بزمانه ال تهجم  »العالم  اینکه فرموده اند:   دیگر 
گاه به زمانه اش است  آ که  کسی  اللوابس؛  علیه 
نمی خواهیم  ما  نمی کنند«.  حمله  او  به  شبهات 
و..  نادانی  و  جهل  مقیاس  در  را  اسالمی  تمدن 
کنیم. تمدن اسالمی آنگاه عقالنیت درخور  متولد 
که از معبر، داالن، طریق،  دفاعی خواهد داشت 
اختیار رقم خورده  و  گاهی  آ و  گاهی  فرایند خودآ
به یقین  بشناسیم.  را  پیرامونمان  باید  ما  باشد. 
فرهنگ  که  است  الزاماتی  ما  زمانه  مصادیق  از 
را  این  نمی توانیم  آورده؛  به وجود  عالم  در  غرب 
گوشه ای چیزی به  گر نشناسیم و در  نشناسیم، ا
نام تمدن اسالمی بنا کنیم، اطالق تمدن اسالمی 
همان  ماجرای  بود.  خواهد  غلط  مفهوم  آن  بر 
یا  ُدم،  می شود  یا  است،  مولوی  تاریکی  در  فیل 

می شود ستون، یا می شود پا. 
سیاسی  غرب  فقط  نه  بشناسیم،  باید  را  غرب 
غرب  فقط  نه  را،  علمی  غرب  فقط  نه  را، 
فقط  نه  را،  تکنیکی  غرب  فقط  نه  را،  فرهنگی 
باید  را به ما هو غرب  را، غرب  غرب جغرافیایی 
کلیت، شمول و جامعیت  بشناسیم؛ باید آن را در 
بدهیم  می خواهیم  که  طرحی  چون  بشناسیم؛ 
گر نگیرد ُخرد  باید در برابر این شمول قرار بگیرد، ا
است و نیامده حذف می شود. باید بفهمیم طرف 
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ما چه چیزی آورده، ما پادزهر همان را بیاوریم. 
کرده  گر غرب امروز خودش را در مقیاسی تثبیت  ا
سیاست،  اداره   تکنیک،  اخالق،  حوزه  برای  که 
حوزه  مدنی، فرهنگ، اقتصاد، حوزه های روانی، 
تمدنی  االن  نمی توانید  شما  دارد،  الگو  و  ح  طر
که  بکنید  ارائه  غیریت  این  به  معطوف  اسالمی 
باشید.  را در آن لحاظ نکرده  متناظرهای غربی 
یعنی غرب می گوید من برای اقتصاد این را دارم 
هر  درباره  که  نیست  الزم  بگویی  داری؟  چه  تو 
کرده باشم.  کرده باشی من هم فکر  چه تو فکر 
کردیم  فکر  حوزه هایی  به  ما  بگوییم  می توانیم 
هستیم  چندساحت نگر  ما  نکردی؛  فکر  تو  که 
جریان  با  می خواهیم  گر  ا یک ساحت نگر.  تو  و 
با  باید  کنیم  هماوردی  عالم  مرکب سازی 
اولین  با  نه  کنیم،  مبارزه  ورژن هایشان  آخرین 

ورژن هایشان. 

ضرورت نقد انضمامی و نه انتزاعی غرب 
چه  و  حوزه ها  چه  در  غرب  امروز  ببینیم  باید 
این  دارد؛  حرف  پیامدهایی  چه  با  رویکردهایی 
کمک غرب برای  برای ما خوب است. مهم ترین 
که یک پایلوت تاریخی  تمدن اسالمی این است 
کیس است. ما برای نقد غرب الزم نیست  و یک 
می زنیم؛  حرف  انضمامی  بزنیم،  حرف  انتزاعی 
آمریکا می نشینیم و می گوییم  می رویم در عمق 
است،  کج  اینجایت  است،  سوراخ  اینجایت 
اینجایت مشکل دارد، اینجای مبنایت، اینجای 
روشت،  اینجای  آرمانت،  اینجای  شکلت، 
اینجای  خانواده ات،  اینجای  ابزارت،  اینجای 
مدنیتت، اینجای سیاستت مشکل دارد. انتزاعی 
کمک  و  است  خوب  خیلی  این  و  نمی کنیم  فکر 
مهمی است به تمدن سازی اسالمی. وقتی ادعا 
می کنیم من با اسالم از تو برترم، دیگر نمی توانیم 
می توانی  زمانی  فقط  بزنیم.  حرف  انتزاعی 

درست  او  که  معبری  از  که  هستم  برتر  بگویی 
کرده و تا جایی هم پیش می رود، رد شوی؛ یعنی 
ح دارد، تو هم  مثاًل او خانواده دارد و برای آن طر
الگوی  بگویی  می توانی  سپس  بزنی؛  ح  طر باید 
از الگوی خانواده تو موفق تر است؛  خانواده من 
من توانستم دو آدم را به ازدواج برسانم و ده  بچه 
سه گانه  مثاًل  نسل های  و  کنم  تولید  اینها  از  هم 
می توانند  ـ  بچه  و  پدر  و  پدربزرگ  ـ  خانواده  یک 
سه  برای  درحالی که  کنند  دیالوگ  همدیگر  با 
نکردم،  ایجاد  زمانی  گسست  نسل هستند. من 
گسست نسلی ایجاد نکردم و توانستم حرمت ها 
و ارزش ها را در سه نسل حفظ بکنم؛ ازاین رو به 
آنجا شما یک  اما  تاریخم پیوستگی دادم و...، 
معرفتی  نسلی،  زمانی،  گسست  و  آوردید  چیزی 
کردید. عالم نوه از عالم بچه و  و تاریخی ایجاد 
کاماًل  جداست. آن وقت می توانید،  از عالم پدر 
بگویید الگوی اقتصاد من هم همین طور است، 

فرهنگ، اجتماع و... هم همین طور است. 
غرب  عالم  در  انضامی  باید  اسالمی  تمدن  برای 
رفت نه انتزاعی؛ یعنی نمی گویم نقدهای نظری 
کف  به  بکشانیم  باید  را  نقدها  نزنید.  مبنایی 
کیس بروید و مثاًل بگوید  خیابان، یعنی دقیقًا در 
در  را  امنیت  کردم،  این طور  آموزش  در  را  نظم 
اجتماع  در  را  ادب  خانواده،  در  را  رفاه  جامعه، 
نشان  باید  هم  خیابان  کف  در  کردم؛  این طور 
انجام  باید  که  است  مهمی  کار  این  بدهید. 

دهیم. 
والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته. 
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