


دکترينال  بررسي هاي  مرکز  رئيس  و  دانشگاه  علمي  هيئت  دکتر حسن عباسي عضو 
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در مسير رضايت اهلل است.
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برگزار شده است و پس از پياده سازي و ويرايش در اختيار عالقه مندان قرار مي گيرد.
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اشکال غرب شناسي
گروهي هستند که انسان را در نسبت با ديگري تعريف مي کنند. در واقع ابتدا 
جايگاه دشمن را مي بينند و سپس انسان را در نسبت با آن تعريف مي کنند و به تبع شدت 
زيرا  نيست  بنياديني  انگاره ي  کردن  معنا  اين  تعريف مي شويم.  ما  او،  و حّدت دشمني 
انسان موجودي است که به ذات خود واجد بعضي مناسبات دروني است. اثر بحث هاي 
غرب شناسي بر رفتار مخاطب نبايد اين باشد که مانند بعضي از نسل هاي قبل به يک 
نوع انفعال بيفتد که اگر دشمني يا تهديدي بود، دست به کاري بزند و آماده بشود و اگر 
نبود، به صورت بنيادين و ذاتي حرکتي نکند. به عبارت ديگر، هميشه بايد يک دشمن، 
خطر، تهديد، صهيونيسم، امپرياليسم، استکبار، شيطان، آمريکاي، يزيد، شمر، صّدام و يا 

معاويه اي  باشند تا به تبع آنها حرکت کنيم و اين اشکال دارد.
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میزان پرداختن به دشمن شناسي
شناخِت  مباحث  و  شيطان شناسي  غرب شناسي،  دشمن شناسي ،  مباحث  در 
او نشويم.  حوزه ي ديگري ، آن چيزي که ما آن را مي  شناسيم، ديگري است تا مشابه 
در اين گونه بحث ها متوقف شدن، آن وجهه ي مثبت مورد نياز را ايجاد نمي کند. صرف 
دشمن شناسي ، بعضي افراد را قانع نمي کند زيرا بحث َسلبي و نفي اي مي باشد به همين 
دليل بايد وارد بحث ايجابي شويم. البته ما غرب را براي اين نمي شناسيم که آن را نفي 
بنابراين هر  نيستيم.  نيستيم هم چنان که غرب ستا هم  يعني ما صرفًا غرب ستيز  کنيم؛ 
کسي نسبت به ظرفيت و شناختي که از خودش دارد، بايد تعيين کند که براي او چه 
سطح از دشمن شناسي ، غرب شناسي ، شيطان شناسي و شناخت ديگري الزم است و چه 

مقدار از عمر و زندگي اش را بايد در مورد حوزه هاي ايجابي بگذارد.

غرب شناسي به مثابه ي خودشناسي
غرب شناسي نوعي خودشناسي است و بخشي از وجود و وجوه ما همان غرب 
و نفسانيات ماست که مي توان آن را همان ابعادي دانست که در درون ما به بدي نيل 
وء«1 . هميشه شيطان، آمريکا، صهيونيسم، فراماسونري  اَرٌة بِالسُّ مَّ مي کند »إِنَّ النَّْفَس َلَ
وا َعْن َسبيِل اهللَّ «2  را در دستور کار  و ... نيستند که شبکه اي از رذائل اخالقي »َو َصدُّ
دارند تا راه خدا را بر ما سد کنند. بسياري از مواقع ما از دروِن خودمان رسيدن به خدا را 
سد مي کنيم. بنابراين غرب شناسي، دشمن شناسي ، شيطان شناسي  و ... نوعي خودشناسي 
است. وجوه کامل تري نيز هست که ما آنچه را بخواهيم ستايش کنيم، بايد بشناسيم. به 
عنوان مثال براي پرستش خدا ابتدا بايد او را بشناسيم. خداوند در قرآن کريم مي فرمايد: 
»ما َخلَقُت الِجنَّ و اإلنَس إاّل لَِيعُبدون«3  اکثر مفسران معتقدند که »لَِيعُبدون« در اين آيه، 
ريشه در »لَِيعرُفون« دارد؛ يعني بايد ابتدا او را بشناسيم، سپس عبادت کنيم. هم چنين اگر 
مي ستيزيم و دفع مي کنيم، ابتدا بايد بشناسيم. به همين دليل اگر بدون شناخت، پديده اي 

1  سوره ی مبارکه ی یوسف. آیه ی 53
2  سوره ی مبارکه ی نساء. آیه ی 167
3  سوره ی مبارکه ی ذاریات. آیه ی 56
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را ستايش کنيم يا با آن بجنگيم، اقدام صحيحي انجام نداده ايم.

قبله و خروج از بت پرستي
ذات دين ما  و شعار اصلي اسالم ، »ال إله إاّل اهلل« است. اين شعار يک قسمت 
نفي اي و يک قسمت ايجابي دارد. دليل اينکه در اديان ديگر شعار »ال اله ااّل اهلل« را 
به اين صراحت نمي بينيم اين است که شرايط دوره ي تاريخي آنها مانند شرايط زمان 
پيامبر گرامي اسالم صلي اهلل عليه و آله و پس از آمدن دين اسالم نبود. در مرحله اي در 
زمان حضرت ابراهيم  عليه السالم، حدود بيش از چهار هزار سال پيش ، شيطان پرستي 
و بت پرستي خيلي عينّيت پيدا کرد. حضرت ابراهيم عليه السالم بت ها را مي شکنند و 
تبر را روي دوش بت بزرگ مي گذارند. بزرگان مشرکان، حضرت ابراهيم عليه السالم 
را مسئول شکسته شدن بت ها مي دانند. منطقي که ابراهيم خليل عليه السالم در اينجا 
مي آورند اين است که تبر روي دوش هر کس است، شکستن بت ها کار او مي باشد. آنها 
مي گويند اين بت که نمي تواند اين کار را بکند. اينجاست که حضرت تير آخر را مي زنند 
و مي فرمايند: »چطور ممکن است کسي که نمي تواند تبر را از روي دوشش بردارد قابل 
ابراهيم عليه السالم وقتي است که به محل  پرستش باشد؟!« مبارزه ي بعدي حضرت 
فعلي مکه و خانه ي کعبه مي آيند و آن را به دستور خدا مي سازند تا بشر به صورت عيني 

به يک سمت خاصي نماز بگزارد.

شکستن استراتژي ابراهیم علیه السالم توسط شیطان
نيت ابراهيم خليل عليه السالم اين بود که مردم بت عيني نپرستند، عبادتشان 
نظم داشته باشد و به سمت واحدي نماز بگزارند. بيش از حدود 2500 سال بعد، شيطان به 
استراتژي حضرت ابراهيم خليل عليه السالم حمله کرد. حمله به استراتژي يعني نيت آن 
فرد را ناکارآمد گذاشتن. اعراب، بت ها را داخل خانه ي کعبه گذاشتند. بشر تصور مي کرد 
به سمت خانه ي کعبه و خدا سجده مي کند اما در واقع پوسته ، کعبه بود و درون کعبه بت 

بود و مردم بت ها را مي پرستيدند.
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اُبِلیسک در میادین مهم غرب و برخي کشورها
اُبليسک، ستون بلندي است که در باالي آن يک هرم مخروطي چهار وجهي 
آن  باالي  و  مي آيد  باال   مستقيم  که  است  مربعي  آن  مقطع  سطح  ستون هاي  و  است 
مخروطي شکل است. اين ستون را از مصر آورده اند و نماد خداي »راع« است که مربوط 
به شيطان پرستان مي باشد. امروزه در تمام ميدان هاي اصلي غرب بناي اُبليسک وجود 
دارد. براي مثال يکي از اين ستون ها را در شهر رم رو به روي کليساي اصلي واتيکان 
گذاشتند و از هر سمت که به پايتخت ايتاليا نگاه کنيم، در ميدان هاي مختلف آن اين 
اُبِليسک ها وجود دارد، در فرانسه ، نزديک برج ايفل يکي از آن ستون هاي اصلي را قرار 
داده اند، برج ساعت لندن، يک اُبلِيسک است، جلوي کاخ سفيد بزرگ ترين اُبلِيسک جهان 
ساخته شده است و تمام مراکز و شهرهاي اصلي در غرب، آمريکاي التين، آرژانتين و 
حتي در آسياي ميانه و کشورهايي مانند قزاقستان، ترکيه و ... اُبلِيسک وجود دارد. اين 
اُبلِيسک ها را يکي وسط ميدان ها و يکي هم در قبرستان هايشان  استفاده مي کنند. نکته اي 
کردند؟  منتقل  اروپا  به  مصر  از  برنامه اي  چه  با  را  اينها  که  است  اين  دارد  اهمّيت  که 
مي کرد؛  ترجمه  ابليسي  به  را  آن  آمريکا  تلويزيون  و  است  اِبليس  يوناني  لفظ  اُبلِيسک 
يعني چيزي که صفت شيطان را داشته باشد . در مکاني که قباًل در مراسم حج براي رجم 
شيطان بود، سه ستون اُبِليسک وجود داشت اما دولت وّهابي  با هماهنگي صهيونيست ها  
و به صورت حساب شده و ظريف ، بعد از آن صحنه اي که تعدادي از حجاج به خاطر 
ازدحام براي رجم شيطان کشته شدند، بي سر و صدا اُبِليسک ها را برداشتند و به جاي آن 
يک ديوار درست کردند. اکنون مردم در مراسم حج يک ديوار را سنگ مي زنند. واقعيت 
اين است که هيچ کس نمي داند اُبِليسک نماد چه بوده است و چرا حذف شد. غرض از 
اينکه بشر امروز در همه ي ميادين اصلي شهرها اُبليسک را مي بيند و در ميدان ها وقتي 
دور مي زند در واقع آن را طواف مي کند، همان اتفاقي است که در خانه ي کعبه افتاده بود. 
قرن ها پيش و بيش از دو هزار سال، آرام آرام به استراتژي ابراهيم عليه السالم حمله 
کردند و آن بت ها را به درون خانه ي کعبه آوردند و کعبه را به يک بت خانه تبديل کردند.
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میل شیطان به ناشناختگي
بحث ما در خداشناسي اين است که ابتدا خدا را بشناسيم و سپس بپرستيم 
اما در مورد شيطان اين است که مي گويد من را نشناسيد و بپرستيد؛ يعني جبهه و جناح 
باطل هميشه اصرار دارد که در خفا بماند و شناخته نشود. به همين دليل است که امروز  
مي بينيم بشر، دوِر نماد خداي راع مي چرخد و در تمام ميادين اصلي شهرهاي غربي ها 
اُبِليسک به عنوان نماد اصلي وجود دارد. گاهي اوقات در شهرداري  بسياري از ساختمان ها 
شبيه اُبِليسک ساخته مي شوند اما کسي نمي داند که اينها چيست. همين است که دشمن 

و شيطان اصرار دارد شناخته و معين نشود و در عين حال پرستيده شود.

غرض از طرح مسئله ي اُبِليسک اين است که بدانيم همان طور که بشِر امروز 
اطراف مياديني که اُبِليسک وسط آن هست دور مي زند، طواف مي کند و نمي داند در حال 
طواف شيطان و نماد شيطان است، بشري هم که رو به روي پيامبر جليل القدر اسالم صلي 
اهلل عليه و آله ايستاده بود و مي گفت چون اجداد و نياکان ما اين بت ها را مي پرستيدند 
ما هم مي پرستيم ، جهالتش در اين نبود که نمي داند. جهل ، ندانستن نيست بلکه دانستني 
است که يک تعّصبي بي ريشه در آن وجود دارد. انسان جاهل انساني است که به يک 
فهم غلط اصرار دارد مانند انسان امروز که اگر به او بگوئيم اسم رشته ي دانشگاهي اش 
اشتباه است، نمي پذيرد و مي گويد چطور مي شود اين همه انسان سال ها به اين دانشگاه ها 
آمدند و رفتند و هيچ کدام به اين اشتباه نرسيدند، اما شما رسيديد؟ خب اين همه آدم اين 
هزاران سال مي رفتند بت مي پرستيدند. اکنون ميلياردها انسان دارند در سراسر جهان دور 
ابليسک ها طواف مي کنند. آدم اين گونه نيست که وقتي با يک حرف جديدي مواجه شد 
بگويد خير، چطور قبلي ها و بزرگترهاي ما نفهميدند اما شما فهميديد!؟ اين جهل است. 
اينجا است که »ال اِلَه ااِّل اهلل« شعار اصلي اسالم مي شود؛ يعني پيامبر ما با »ال اِلَه ااِّل 
اهلل« شروع کرد. »ال اِلَه« يعني خانه ي کعبه را از مظاهر شرک و کفر پاک کنيم و سپس 
بگوئيم »ااِّل اهلل«. »جاَء الَْحقُّ َو َزَهَق الْباِطُل إِنَّ الْباِطَل کاَن َزُهوقًا«4  يعني بين حق و 
باطل و کفر و ايمان جمع نمي شود، بايد ابتدا مظاهر باطل و کفر را از خانه ي وجود انسان 

4  سوره ی مبارکه اسرا. آیه ی 81
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بيرون ريخت تا جا براي حق و خدا باز شود. به همين دليل مسئله ي ادراک شيطان و 
دشمن ، اهميت دارد. در قرآن تأکيد مي شود که شيطان دشمن آشکار شماست. غرب را 
نيز نوعي شيطان مي دانيم؛ مخصوصًا شاخص آن اياالت متحده ي آمريکا است که امام 
خميني رحمه اهلل فرمودند: »آمريکا شيطان بزرگ است.« غرب شناسي، شيطان شناسي  و 
دشمن  شناسي يک درهم تنيدگي دارند. وقتي مي گوئيم »ال اِلهَ  ااّل اهلل« به کار بردن يکي 
بدون ديگري ناقص است. اگر در »ال اِلَه« بمانيم، به »ااِّل اهلل« نمي رسيم و همين طور 
اگر صرفًا دنبال »ااِّل اهلل« باشيم و ادراکي از »ال اِلَه« نداشته باشيم، کارمان به سرانجام 
نمي رسد. دليل عمده ي انحراف يهود و تحريف جدي در مسيحيت اين بود که »ال اِلَه« 
نداشتند. همواره در زندگي بايد مشخص کنيم چه چيزي نيستيم و نمي خواهيم باشيم و 
چه چيزي هستيم و مي خواهيم باشيم. به عنوان مثال بخش اول در طراحي طرح هاي 
استراتژيک دستگاه هاي مختلف مثل بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و ... همين »ال 
اله« است؛ يعني ابتدا مي خواهيم روشن کنيم چه چيزي نمي خواهيم و چه نيستيم و سپس 
بگوئيم که ما چه چيزي يا چه کسي هستيم. وقتي به »ال اِلَه ااِّل اهلل« نپردازيم، اسير اين 
هماني مي  شويم که مي گويند اين ميکروفون، ميکروفون است و فرقي نمي کند چه کسي 
از آن استفاده کند. اين را اصِل اين هماني مي گويند. براي مثال چندين استاد و روحاني 
براي نوشتن فلسفه ي آموزش و پرورش گرد هم مي آيند و در نهايت بيان مي کنند که 
تربيت، همان »education« است. غرب شناسي اينجا بايد مفيد باشد و از آن استفاده 
 »education« وقتي مي گويند و مستقل مطالعه کنيم.  را جدا   اينکه غرب  نه  کرد 
باهلل همان »اهلل«  العياذ  و »ُعّزي«  گفته اند »الت«، »ُهَبل«  يعني  است  تربيت  همان 
است و به وضوح مشخص است که دشمن شناسي و غرب شناسي نکرده اند. هرکدام از 
اين اساتيد به طور مستقل، در نفي غرب بسيار حرف هاي زيبا مي زنند اما اين غرب شناسي 
در مباني نظري، فکري و عملي شان جايگاهي ندارد. اگر به اين موضوع بنگريم، خواهيم 
 »Student« يک گزاره ي مدرن است که در متن خودش »education« ديد که
دين  نگاه  اما  که  مي پردازد   »Schooling« نام به  اجتماعي  نظامي  به  و  مي پروراند 
اين چيزها نيست. ما در دين به جاي »education« با يک مفهومي به نام تربيت  
مواجه هستيم که در تنظيم مباحث فلسفي آن بايد ميان نگاه حکمت و فلسفه به دين 
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تفاوت بگذاريم زيرا مبنا در غرب، فلسفه است  اما در دين، حکمت مبنا مي باشد و فلسفه 
با حکمت يکي نيست. هر کس بگويد که اينها يکي هستند، اصل »ال اِلَه ااِّل اهلل« را در 

زندگي علمي اش پياده نکرده است.

در وزارت بهداشت مي گويند سالمتي با »health« برابر است اما منظور از 
سالمتي که در قرآن کريم آمده، قلب سليم  است. آن سالمت ، متوجه صّحت تن نيست 
با دو وجه ديگر  و  انسان مي باشد  بهداشت تن  نام  به  اسير مفهومي  امروز  اما پزشکي 
انسان يعني روح و نفس هيچ کاري ندارد. استاندارد »O.H.W« سازمان بهداشت جهاني 
براي پزشکي ما مشخص مي کند که اين کارها را انجام دهيد اما مسئله اينجاست که 
آيا بهداشت جهاني، در نظر دارد انسان تراز قرآن تربيت کند؟ قرآن در وزارت بهداشت 
مانند مرض  است  آمده  قرآن  در  که  بيماري هايي  يعني  ندارد؛  جايگاهي  ما هيچ  امروز 
قلب ، قساوت قلب و مواردي از اين دست ، اگر به وزارت بهداشت بگوئيم، مي گويند در 
دانشگاه علوم پزشکي ما تعريف نشده است. آيا انسان في حد ذاته يک جسد است؟ اگر 
انسان است؟  انسان جسد نيست، پس چه کسي متولي بهداشت روح  اعتقاد داريم که 
غرب شناسي يعني همين ، يعني با يک »ال اِلَه ااِّل اهلل« شروع کنيم و در اين »ال اِلَه ااِّل 
ابتدا تکليفمان را روشن کنيم که کدام »الت«، »ُهَبل« و »ُعّزا« را نمي خواهيم  اهلل« 
بپرستيم و سپس مشخص شود که نسبتمان با کدام »اهلل« تعريف مي شود. با »ال اله« ، 
الهه ها را دفع مي کنيم و يک »ااِّل اهلل« به جاي آن مي گذاريم. با اين تفکر، دانش پزشکي 
امروز ما زير سؤال مي رود. البته همه اش نفي نمي شود بلکه يک جزء کوچکي از بهداشت 
انسان را اين دانش پزشکي در بر مي گيرد اما آيا غربي ها مي توانند براي انسان مؤمن 
از  بيرون  را که  پزشکي  باقيمانده ي  آن 99 درصد  و  قلب  مباني سالمت  قرآن،  مّدعي 
مسئله ي جسد ما است از دل دين استخراج کنند؟ غرب شناسي اينجا کاربرد دارد. اگر يک 
دانشجوي پزشکي در رشته ي خودش فوق تخصص بگيرد، کار ارزشمندي است و درد، 
رنج و مصيبت انسان ها را کم مي کند اما پزشکِي ديني نيست. منظور از شناخت غرب، 
آشنايي با مباني علمي غرب است براي اينکه مشخص کنيم کدام جزء آن نامناسب و 
کدام جزئش مناسب است. سپس بايد معين کنيم چه بخش هايي خالي است و وظيفه 

داريم آنها را پر کنيم.
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عدم تولید ما بازاي دیني علوم گوناگون
ما بازاي ديني بخش عمده ي علوم ما در پزشکي، علوم طبيعي و علوم انساني 
اکنون در مقطع فوق  ادبيات هم بشويم،  زبان و  اگر ما مدعي  توليد نشده است. حتي 
ليسانس و دکتراي اين رشته در گرايش زبان شناسي، تئوري هاي زبان شناسي »هگل« 
و »نوام چامسکي« تدريس مي شود. بعد از پنج هزار سال که زبان ما يکي از زبان هاي 
شاخص جهان شده است هنوز تئوري زبان شناسي نداريم و دانشگاه هاي ما و غربيان با 
بايد ديدگاه  براي مثال در رشته ي جامعه شناسي همه جا  يکديگر هيچ فرقي نمي کند. 
»ِشلِر«، »مارکس ِوبِر«، »گيدنز« و »هابِرماس« و ... را بخوانيم. پس اصل گمشده ي ما، 
همان شعار ديني ما يعني »ال اِلَه ااِّل اهلل« است. تا اين اصل در مباني فکري ما عينيت 
اين است که  اولين مصيبتي که گريبان گير ما مي شود  به نجات نمي رسيم.  پيدا نکند، 
مي گويند پيشينيان ما، متفکران بزرگي بودند و هيچ کدام از اينها به اين نتيجه نرسيدند 
و حال چه شده که در اين دوره ي جديد يک گروهي به اين نتيجه رسيده اند؟ بت پرستان 
زمان پيامبر گرامي اسالم صلي اهلل عليه و آله مي ديدند عبدالمطلّب ، پدربزرگ پيامبر ، و 
ابوطالب ، عموي پيامبر ، انسان هاي بزرگي بودند. چرا خود آنها ادعايي نکردند و اعالم 

اسالم نکردند؟ اينجا ديگر با خود مبارزه کردن است و بحث جنگ نرم پيدا مي شود.

نقشه ي علم و علت ترسیم نشدن آن در ایران
کنيد.«5   تبيين  را  علم  »نقشه ي  فرمودند:  انقالب  معظم  رهبر  زماني  يک 
5  يكى ديگر از مقدمات، تهيه ى نقشه ى علمى جامع كشور است كه كشور از لحاظ 
انجام  اين كار خوشبختانه  نباشد.  تحصيل علم و طلب علوم مختلف دچار سردرگمى 
گرفته است. همين دوستان، محققان و برجستگان، برخاسته ى از دانشگاه ها هستند و از 
اين دانشگاه، توانسته اند نقشه ى جامع علمى را تهيه و فراهم كنند كه در ُشُرف نهايى 
شدن است و اين يك گام بسيار بلند در راه پيشرفت علم در كشور است. البته بعد از 
آنكه نقشه ى جامع علمى تهيه و فراهم شد، كارهاى ديگرى هم بايد انجام بگيرد از جمله 
ايجاد نظام مهندسى اين نقشه، تبديل نقشه ى جامع علمى به صدها پروژه ى علمى و 
سپردن اين پروژه ها به پيمانكاران امينى كه عبارتند از همين دانشگاه ها، اساتيد و مراكز 
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براي ترسيم نقشه ي ايران ، يک گربه ي نشسته اي ترسيم مي کنيم که فاصله ي چابهار و 
زاهدان در جنوب شرق تا تبريز و اروميه در شمال غرب را به عنوان دورترين نقاط در اين 
سرزمين پهناور و همين طور ساير ابعاد را مي کشيم. اين نقشه ي ايران است. نقشه ي علم 
هم چنين وضعيتي دارد. اگر »science of map« را جستجو کنيم، به زنجيره اي از 
علوم روي يک نقشه مي رسيم که به آن کهکشان علم6  مي گويند. نقشه ي علم امروز 
غربي ها حالت يک حلزوني دارد که معيارشان براي ترسيم اين نقشه ي علم، مقاالت، 
نگاشته ها و يادداشت هايي است که در طول يکسال در يک رشته ي علمي نوشته مي شود. 
با گذشت  را ترسيم مي کنند.  نقشه  پيدا و  را  با يکديگر  اين علوم  ارتباط  و  سپس ربط 
نقشه ي  اين  نتوانستند  نداريم. چرا  نقشه اي  ما هنوز چنين  اين مسئله،  از طرح  سال ها 
را  از نقشه ي علمي غرب، آن  تقليد  با  را طراحي کنند؟ زيرا مي خواهند  علمي مد نظر 
 «Law « طراحي کنند و علوم غربي را معادل همان علوم مورد نظر ما گرفتند. براي مثال

تحقيقاتى دانشگاه ها. بعد، ايجاد شبكه ى نظارت بر اين پيشرفت علمى، حسن اجرا و 
درگير كردن استاد، دانشجو، محقق- كه حاال دانشجويان پرسيدند در زمينه ى پيشرفت 
علمى، تكليف ما چيست - اينها حتماً بايد در اين طرح مهندسى نقشه ى جامع علمى 
ديده شود. )بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت - سال 1387(

  6
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همين  به  نيز  را  علوم  بقيه ي  و  فلسفه  همان  را   »philosophy« ،حقوق معادل  را 
ترتيب معادل گرفتند. نتيجه اين شد که يک نقشه ي علمي تهيه کردند که نوعي »اين 
هماني« بود. اين کاري که در تهيه ي نقشه ي علم در ايران صورت گرفت دقيقًا مانند آن 
است که در تهيه ي نقشه ي کشور ايران، به نقشه ي کشورهاي اروپايي و آمريکايي نگاه 
کنيم و از روي آن نقشه ي ايران را بکشيم. براي مثال تهران را واشنگتن در نظر بگيريم، 
مشهد را نيويورک و ... . نتيجه اين مي شود که ساحت و سرزمين وجود معرفت خويش را 

نخواهيم شناخت و نمي توانيم شهرهاي علم خويش را ترسيم کنيم.

کرسي هاي  به  نظریه پردازي  کرسي هاي  تقلیل یافتن 
آزاداندیشي

چند سالي است که از برگزاري کرسي هاي نظريه پردازي صحبت به ميان آمده 
است تا اگر کسي نظريه ي جديدي دارد، در قالب کرسي ها بيان کند که متأسفانه به نتيجه 
فرهنگي  انقالب  عالي  نشد. شوراي  برگزار  مفيدي  نظريه پردازِي  و هيچ کرسِي  نرسيد 
سياست هايي اتخاذ کرد که اگر کسي نظريه اي دارد، به شوراي عالي انقالب فرهنگي 
ارائه دهد و اگر آنها تأييد کردند که اين نظريه جديد است، کرسي هايي براي ارائه ي آن 
تشکيل دهند. اين کار يعني کساني که از خودشان هيچ وقت نظريه ي پايه اي نداشته اند، 
معيار تأييد قرار گرفتند. پس از اينکه از اين کرسي هاي نظريه پردازي نتيجه اي حاصل 
نشد، رهبر معظم انقالب به سراغ کرسي هاي آزادانديشي و دانشجوها  رفتند. چرا اساتيد 
يعني  کنند؟  نظريه پردازي  نمي توانند  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  اعضاي  و  بسيجي 
نمي  توانيم نظري بدهيم که براي خودمان باشد و سپس در دنيا آن را تدريس کنند. زيرا 
به »ال اله اال اهلل« در علم نرسيده اند، علوم خود را برگرفته از علوم غرب مي دانيم و حقوق 
را همان »education« ،»Law« را همان تعليم و تربيت مي دانيم و به همين ترتيب 
در جهل به سر مي بريم. اين همان چهارچوب اشتباهي است که در علم پيش گرفته اند. در 
ترسيم نقشه ي علم ابتدا بايد ساحت و سرزمين وجود تعريف شود. سرزمين و ساحت وجود 
غربي ها، اُمانيسم يا همان اصالت بشر است. در سرزمين اصالت بشر، شهرهاي پاريس، 
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لندن، برلين، رم و ... جا مي گيرند و مردم در بستر اصالت انسان بار مي آيند. به ِصرف 
عوض کردن اسم آنها مشکل حل نمي شود. براي مثال اگر بگوئيم حکمت همان فلسفه 
است، بايد گفت که روان شناسي »psychology« است، »politics« سياست است، 
پاريس تهران است، مادريد شيراز  است و ... . ساحت وجودي نقشه ي علم در نگاه قرآني، 
نه  خدا   اصالت  و  امانيسم  نه  تئوئيسم   بشرگرايي،  نه  خداگرايي  يعني  است؛  قرآن  خود 
اصالت بشر. اين دو سرزمين با يکديگر متفاوت هستند و مفاهيم در سرزمين خداگرايي 
نمي تواند از مفاهيم امانيسم اخذ شود. پس در علوم انساني براي چينش علوم ابتدا بايد 

ببينيم در کدام سرزمين هستيم، سپس مفاهيم را بسازيم.

جهالت در ترجمه ي مفاهیم
مثال  براي  کرده اند.  جهالت  مي کردند  ترجمه  را  کلمات  که  قديم  مترجمان 
کلمه ي  گذاشتند،   »watch« روي  را  است  قرآني  کلمه ي  يک  که  ساعت  کلمه ي 
»Law« را به حقوق و »Psychology« را به روان شناسي  ترجمه کردند. کلمه ي 
انگليسي  در  »روح«  معادل  مي شود.  ترجمه  عربي  در  »روح«  به  فارسي  در  »روان« 
اين  اسم  اما مي بينيم   »spiritology« يعني بنابراين روان شناسي  »Sprit« است. 

رشته را »Psychology« گذاشته اند.

انرژي هسته اي، رفتن ما به فضا و سلول هاي بنيادي کار و نظريه ي جديدي 
نيست زيرا غربي ها قباًل اين مسير را طي کرده  اند. منظور از نظريه پردازي اين است که 
يک حرف جديدي بزنيم که کسي تا به حال نزده باشد و ديگران آن را از ما کپي کنند 
و مورد استفاده قرار دهند. پس چرا با وجود شصت الي هفتاد هزار استاد در دانشگاه ها 
يک کرسي نظريه پردازي نداريم؟ زيرا اين اساتيد هيچ گاه تفکر نکرده اند که اين ده هزار 
کلمه اي که با آنها دکترا گرفته اند محل اشکال هستند. حوزه هاي علوم انساني با مفهوم 
سر و کار دارد. ابزار اصلي دانشجو و استاِد علوم انساني مفهوم مي باشد. اگر مفاهيم در 
مکان مناسب خودشان نباشند، به هيچ نتيجه اي نمي رسيم. همين بي توجهي ها است که 

باعث عدم رشد فرد در علم مي شود.
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اين مباحث در واقع جامعه شناسي علم و ضرورت غرب شناسي است. اين »ال 
اله ااّل اهلّل«ي که مدام در اذان، اقامه و هفده رکعت نماز روزانه به زبان جاري مي کنيم در 
باور علمي ما چه جايگاهي دارد؟ چگونه اين بت مفاهيم را که علوم غربي درست کرده 
است نپرستيم؟ از راه مفاهيمي که به کار مي بريم مي توانيم واژه ها و لغات خودمان را از 
لغات غربي تفکيک کنيم. علوم انساني امروز براي غربي هاست. غربي ها پنج زبان اصلي 
دارند که عبارت است از: يوناني که زبان پايه ي آنهاست، زبان التيني که زبان ايتاليايي ها 
و اسپانيايي ها است، زبان فرانسه، زبان آلماني و زبان انگليسي که يک زبان روبنايي ساده 

است و اصاًل زبان فکر نيست.

يک جوان دانشجو و يک استاد در غرب، صد درصد زحمت مي کشد و لغات 
مورد نيازش را ياد مي گيرد. فردي که در االزهر مصر دانشجو يا استاد است، بايد دويست 
درصد زحمت بکشد؛ يعني صد درصد زبان غربي را هم بايد ياد بگيرد زيرا علم امروز 
آنها مربوط به غربي ها است و چون عرب است، اين چيزها را به عربي ياد مي گيرد اما 
ادبيات  درصد  يعني صد  بکشد.  زحمت  درصد  بايد سيصد  ايراني  استاد  و  دانشجو  يک 
غرب بداند، ده هزار واژه چون مسلمان است بداند و مفهوم قرآني و ديني بداند، ده هزار 
واژه ي فارسي هم بايد بداند؛ يعني بداند معادل »دل« در زبان فارسي و »heart« در 
ظرفيت  قرآن  مي شود.  و »شغاف«  »قلب«، »صدر«  »فؤاد«،  قرآن،  در  انگليسي  زبان 
يک  اگر  دارد.  واژه  چهار  فارسي  واژه ي  يک  معادل  مثال،  براي  دارد.  بااليي  مفهومي 
استاد ما امروز ده هزار واژه ي غربي، ده هزار واژه ي عربي و ده هزار واژه فارسي بداند 
و اينها را با هم خلط نکند و کاماًل »ال اله« را از »ااّل اهلل« جدا کند، 3300 واژه غربي، 
3300 واژگان عربي و 3300 ذخيره ي واژگان فارسي اش مي باشد. استاد فلسفه در کالس 
فلسفه مي  گويد دکارت  جزء عقل گرايان بود و »rationalist« ها را همان عقل گرايان 
مي داند در حالي که معادل »reasen« در فرانسه »rasio« مي شود و با عقل که ما 
به کار مي بريم متفاوت است. اين استاِد فلسفه کم فروشي کرده است و بايد به جاي به کار 
بردن کلمه ي عربي »عقل«، »rasio« را پاي تابلو  بنويسد و ما بازاي آن در فارسي که 
»انديشه« يا »خرد« است را بيان کند. در عربي نيز ما بازاي آن »فکر و تفکر« مي شود. 
در انتها بايد تبيين کند که اين واژه ي فرانسوي به عقل عربي نزديک نيست. اگر تا اينجا 
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را براي دانشجو مطرح کنيم، تازه صد درصد زحمت کشيده ايم. اگر دانشجو و استاد ما 
همان صد درصد زحمت غربي ها را بکشد و ما انتظار رشد در علوم انساني را داشته باشيم، 
محال است. الزم است جوان دانشجوي ما ذخيره ي واژگانش را محکي بزند تا ببيند که 
معاني چند واژه ي فارسي و ما بازاي عربي و غربي کداميک از آنها را مي داند. البته چون 
علوم ما بيشتر غربي است، مي توان از اسم رشته ي تحصيلي خود شروع کرد و به دانشجو 
گفت که آن را به غربي بنويسيد، سپس ريشه شناسي کند و ريشه ي عربي و فارسي آن را 
بيابد. سپس در مورد خود قضاوت کند که چقدر واژه هاي پايه ي رشته ي خود را به هر سه 
زبان مي داند و کجا اينها را با هم خلط نمي کند. اين کار جلوي انحطاط فکري را مي گيرد 
و حداقِل اثر »ال اله ااّل اهلل« است. اين »ال اله ااّل اهلل« را که مي خواهيم در علوم انساني 

غرب شناسي کنيم، »ال اله ااّل اهلل« مفاهيم است.

انحراف مفهومي در جنگ نرم و مطالعه ي موردي در مورد 
آن

يک کتابي به نام »جنگ نرم ، قدرت نرم« توسط دانشگاه امام صادق عليه 
السالم ترجمه شده است. اين کتاب نوشته ي آقاي »جوزف ناي« است. پس از سال 88 
که رهبر معظم انقالب موضوع جنگ نرم را مطرح فرمودند، يک موجي در کشور ايجاد 
شد و همه به اين کتاب روي آوردند. دانشگاه امام صادق عليه السالم قرار بود مبناي يک 
دانشگاه علوم انساني ويژه باشد. در واقع مي خواهم نشان بدهم که خط انحراف از کجا 
شروع مي شود و چطور ما آرام آرام در ترجمه هاي غلط و انحراف مي افتيم. قدرت نرمي 
که در کتاب جوزف ناي  مطرح شده، با جنگ نرم و قدرت نرمي که مقام معظم رهبري 
را مطرح  نرم  مي گويند متفاوت است. مقام معم رهبري در سال 1389 موضوع جنگ 
نکردند بلکه از سال 1379 اين مباحث، دغدغه ي مقام معظم رهبري بود و در سه فاز 
قدرت نرم ، تهديد نرم و جنگ نرم مطرح مي کردند اما در 1389 و با موج ايجاد شده، همه 
به دنبال منبعي  رفتند. معمواًل در اين گونه مواقع ابتدا به سراغ غربي ها مي رويم تا ببينيم 
در اين زمينه ها چه گفته اند. وقتي اين هماني را گرفتيم و به اين صورت ترجمه کرديم، 
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به همين معنا نيز در ميان مردم جا مي افتد و چهارچوب نظري خود را روي چهارچوب 
نظري آن نظريه پرداز غربي قرار مي دهيم غافل از اينکه چهارچوب نظري در علوم انساني 

بر يک چهارچوب مفهومي استوار است. 

تئوري  در  اين دست  از  نکاتي  و  نرم   تهديد  نرم ،  قدرت  نرم ،  حوزه ي جنگ 
مهندسي منازعات است. يکي از ابعاد مهندسي منازعات اين است که صالبت را بسنجيم. 
اگر به يک نفر يک گلوله ي مستقيم تانک شليک کنيم، کاماًل نابود مي شود که به اين 
صالبت سخت مي گوئيم؛ يعني آن فرد اين قدر تصلّب نداشت که بتواند مقاومت کند و 
نابود شد. برعکس آن گلوله خيلي صالبت داشت و توانست آن فرد را نابود کند. اما اگر 
همان آدم را با شايعه، خبر دروغ و تغيير اعتقادات نابود کنيم در حالي که جسمش سالم 
است، آرام آرام حل مي شود و از بين مي رود. پس يکي از متغيرها در مهندسي منازعات ، 
صالبت است. حوزه ي تقسيم بندي به نرم ، نيمه سخت و سخت  در مهندسي منازعات، 

صالبت است.

سيستم ها  تئوري  که  مي شود  ارزشيابي  سيستم ها  تئوري  در  نرم  جنگ 
زباني ،  بايولوژيکي ،  سايبرناتيکي ،  ارگانيکي ،  مکانيکي ،  سيستم هاي  دارد.  متفاوتي  انواع 
لينگوئيستيک ، رياضي، تا به دامنه ي عميق تري به نام سيستم هاي فطري مي رسد. بحث 
نتيجه  ارگانيکي سنجش مي شود. در  نيمه سخت و سخت در سيستم هاي  نرم ،  قدرت 
دو متغير داريم که متغير اول صالبت است يعني نرم ، نيمه سخت و سخت و متغير دوم 
در حوزه ي تئوري سيستم ها و سيستم هاي ارگانيکي است. چگونه مي توانيم اين مفهوم 
قدرت نرم  و جنگ نرم را مورد ارزيابي قرار دهيم و در ورطه ي غرب گرايي و غرب ستايي 
نيفتيم و اسير مفاهيم غرب هم نشويم؟ براي مثال يک مدل ارگانيکي اين است که ما 
نظامي.  قدرت  و  اجتماعي  قدرت  فرهنگ ،  اقتصاد ،  سياست ،  داريم:  اصلي  گرايش  پنج 
سياسي ،  اصلي  دسته ي  پنج  به  مجلس  کميسيون هاي  و  وزارتخانه ها  نمونه  عنوان  به 
فرهنگي ، اقتصادي، نظامي  و اجتماعي تقسيم مي شوند. نُه حوزه و مدل ديگر نيز وجود 
دارد که آنها را در صالبت ضرب مي کنيم و يک ماتريس تشکيل مي دهيم. در ادامه به 

بعضي از آنها اشاره خواهيم کرد.
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1. حوزه ي نظامي، قدرت سخت
زمين  و روي  با جغرافيا  اين حوزه  است.  باال  بسيار  نظامي  صالبت حوزه ي 
و  دريايي   زميني ،  نظامي ،  سازمان هاي  به  که  مي بينيم  دليل  به همين  تعريف مي شود. 
هوايي تقسيم مي شود. در نيروي زميني تصّرف معنا دارد و در نيروي دريايي و هوايي 
را  يکديگر  و  است  خشونت  حوزه  اين  دکترين  اساس  است.  مطرح  برتري  و  سيادت 

مي کشند و نابود مي کنند.

2. حوزه ي اقتصادي و سياسي، قدرت نيمه سخت
به آن  اقتصادي و سياسي است که  ارگانيکي ، قدرت  اليه ي دوم در قدرت 
قدرت نيمه سخت مي گوئيم؛ يعني صالبت آن نيمه سخت است. در واقع مسئله ي اساسي 
در اين حوزهف رقابت و حذف است نه تصّرف يا سيادت. دکترين اين حوزه بر خالف 
نيروهاي مسلّح که قهرآميز است، تشويقيـ  تنبيهي است. براي مثال اهرم قدرت دانشگاه 
بر ما تشويق و تنبيه است و اگر درس ها را در دانشگاه خوب بخوانيم، تشويق مي شويم 
و اگر يک ترم در درس ها خوب شرکت نکنيم، مشروط مي شويم. بهشت و جهنم نيز 
در بخش قدرت نيمه سخت است. ساز و کار قدرت نيمه سخت، بروکراتيک است؛ يعني 
بروکراسي نظام اداري. براي مثال مي گويند اگر دير در محل کار حاضر شويم، غيبت يا 
تأخير مي خوريم و از حقوقمان کسر مي شود يا در مقابل اگر اضافه کاري کنيم، تشويق 

مي  شويم.

3. حوزه ي اطالعات و فرهنگي - رواني، قدرت نرم
 »information « حوزه ي قدرت نرم، مسئله ي اطالعات )اطالعات  به معني
و »Data«( و حوزه ي فرهنگي ـ رواني است. صالبت اين حوزه، نرم است؛ يعني ميزان 
نفوذش آرام آرام است و يکباره سيستم را از بين نمي برد. در اين حوزه تصرف سرزمين، 
بازار، سياست و ارکان حکومت مبنا نيست بلکه تصّرف آدم ها مبنا قرار مي گيرد. در اينجا 
گرفتن زمين جلسه  و تريبون جلسه مطرح نيست بلکه گرفتن خود آدم ها مطرح است. 
انسان را با تهديد،  غل و زنجير نمي کنند و پول، دستمزد و تشويقي نمي دهند که کاري را 
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بپذيرد و انجام بدهد بلکه قلب و ذهن را تصرف مي کنند تا به اختيار، کاري را که ديگري 
مي خواهد برايش انجام دهد. اگر دو جزء وجود انسان )قلب و ذهن( از دست برود، کاماًل 

از دست رفته است.

جنگ نرم، مدیریت حّب و بغض در شغاف
قلب انسان را با حّب و بغض از او مي گيرند. وجود انسان از چهار اليه يعني 
صدر ، شغاف ، قلب  و فؤاد تشکيل شده است. شغاف محل حّب و بغض است؛ به چيزي 
که به آن حّب مي ورزيم و تولّي داريد و به چيزي که به آن بغض مي ورزيم تبّري يعني 
برائت داريم. ماهيت دو مورد از فروع دين شيعه يعني همان واليت و برائت، حّب و بغض 
است. حّب به کسي يا چيزي در انسان، نسبت به آن در درون فرد واليت ايجاد مي کند. 
براي مثال اگر برادر، معلم، رهبر يا چيزي مانند ماشين و خانه و ... را دوست داشته باشيم، 
آن بر ما واليت دارد. آنجايي که ما از کسي يا چيزي اعالم برائت مي کنيم يعني نسبت 
به آن بغض داريم. اما آيا ما واقعًا نسبت به غرب و آمريکا بغض داريم؟ اگر اين گونه است 
و  آمريکا  دانشگاه هاي  به  مي کنند  مختلف تالش  دانشگاه هاي  در  ما  دانشجوهاي  چرا 
خارج از ايران راه پيدا کنند؟ بنابراين مشخص است در تبيين اينکه آمريکا شيطان بزرگ، 
کفر، شرک، نفاق، استکبار جهاني، امپرياليست و... است مژفق نبوديم. ورودي بعضي از 
سال هاي دانشگاه شريف در تعدادي از گرايش ها، قريب هفتاد درصد تالش مي کنند تا 
از ايران بروند. حب و بغض در اينجا سامان مناسبي پيدا نکرده است و جا به جا شده 
است و در واقع مديريت حّب و بغض نداريم. چگونه حّب و بغض در وجود انسان مديريت 
بشود؟ پايه ي قدرت نرم در دين ما در تولّي و تبّري است. از روزي که تولّي و تبّري در 
نگاه ديني ما  بوده است، از آن روز مسئله ي جنگ نرم، قدرت نرم و تهديد نرم هم وجود 
داشته است. بنابراين يک جزء وجود ما قلب و شغاف ماست که با حب يا بغض ربوده شد. 
در مورد زليخا در قرآن آمده است: »َقد َشَغَفها ُحّبًا؛ حب يوسف شغافش را ربود« که ما 
به فارسي مي گوئيم دلش را برد. اين دلبري کدام جزء وجود انسان را شامل مي شود؟ دل 
در فارسي لفظ عام است اما در قرآن جايگاه خاصي دارد. قلب، صدر و فؤاد انسان ربوده 
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نمي شود. دل در اينجا به معني شغاف است. حّب يوسف شغاف زليخا را ربود؛ يعني يوسف 
بر زليخا واليت پيدا کرد.

جنگ نرم، مدیریت شک و یقین در ذهن
جزء ديگر وجود که مبناي تصّرف است ذهن مي باشد. ذهن با شّک و يقين 
تصرف مي شود. براي مثال يقين داريم که »psychology« روان شناسي است اما اگر 
فردي آمد و گفت »psychology« روان شناسي نيست، »politics« سياست نيست 
و »management« مديريت نيست، يقين پيشيني ما را به شک تبديل کرده است. 
امروزه مديريت شک و يقين، کار رسانه ها است و رسانه ها مهم ترين کاري که مي کنند 
اين است که يقين ما را به هم مي زنند، ايجاد شک مي کنند و به جاي آن گزاره اي ديگر 
باورهاي ديني، ملّي، فرهنگي، سياسي و اعتقادي را  را در ما تبديل به يقين مي کنند. 
مورد هجوم قرار مي دهند، در آنها شک ايجاد مي کنند و انگاره هاي ديگري را با تکرار 
براي ما تبديل به يقين مي کنند. انسان در اينجا ديگر از دست رفته است. وقتي نظم قلب 
انسان با حّب و بغض و ذهن انسان با شک و يقين، به هم ريخت، تصّرف شده است. 
اين قضيه امروزه در صدر اقداماتي است که توسط غربي ها با باالترين توانايي و کيفيت 

اتفاق مي افتد.

دکترین ارضائي و اقناعي
دکترين قدرت نرم در بخش تصّرف قلب ، ارضائي و در بخش تصّرف ذهن، 
در  السالم  عليه  امام حسين  مورد  در  بشوند.  ارضاء  و  اقناع  بايد  انسان ها  است.  اقناعي 
انتهاي سوره فجر آمده است: »يا اَيَُّتَها النَّفُس الُمُطَمئنَّه اِرجعي إلي َربّک راضَيًه َمرضيه؛ 
اي نفسي که به اطمينان رسيدي به سمت رّب خودت بيا« و سپس آن رضايت خاص را 
مطرح مي کند. درجه ي ارضاي انسان تا رضايت خداست؛ رضايت ما از خدا و رضايت خدا 
از ما. به عنوان مثال وقتي تيم فوتبال مورد عالقه  ي يک نفر گل مي زند، ارضا مي شود 
که اين ارضا به وسيله ي حّبي که به تيم مورد عالقه اش دارد و بغضي که به تيم مخالف 
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دارد صورت مي گيرد. اما آنجايي که براي مثال در يک بحث علمي يک نفر با استدالل 
فکري ديگري را توجيه مي کند، آن فرد اقناع مي شود. تالش قدرت نرم اين است که 

افراد ارضا و اقناع بشوند.

ارشاد و اغوا در بحث جنگ نرم، تمایز مدل قرآن و مقام 
معظم رهبري با مدل جوزف ناي

يا  اقتصادي  بازار  گرفتن  و  سرزمين  تصّرف  جاي  به  نرم،  قدرت  در  پس 
سياسي با رقابت، خود افراد را مي گيرند. در اينجا افراد به اختيار مي پذيرند نه به اکراه يا 
اجبار؛ يعني اکراه و اجباري نيست. اينجا تمايز ديدگاه مقام معظم رهبري از جوزف ناي 
روشن مي شود. همين نکته ي ظريف، آن انحرافي است که در کتاب ترجمه شده توسط 
دانشگاه امام صادق عليه السالم صورت گرفته است. در سوره ي بقره مي بينيم که خداوند 
ْشُد ِمَن الَْغيّ «7 . پس معلوم مي شود دين و  يِن َقْد تََبيََّن الرُّ مي فرمايد: »ال إِْکراَه ِفي الدِّ
پذيرش دين به اختيار است نه به اجبار و اکراه. ما به اختيار خودمان يا ارشاد مي شويم 
يا اغوا. آقاي جوزف ناي رسمًا در کتابش مي آورد که بايد مردم اغوا بشوند و به اختيار 
آن کاري را که مي خواهيم بپذيرند و انجام دهند اما براي ارشاد مردم کاري نمي کنند. 
اگر من به خدا و حقيقت دعوت کنم، مردم رشد پيدا کرده اند و آن کار را انجام داده اند. 
در اينجا مردم اغوا نشده اند بلکه ارشاد شده اند. قدرت نرم شيطان در اين است که اغوا 
مي کند؛ يعني فقط دعوت مي کند و انسان ها به اختيار مي پذيرند. کار آقاي جوزف ناي 
هم مانند شيطان بزرگ است که مي گويد ما بايد کاري کنيم که انسان ها  به جاي اينکه 
ما برويم سرزمينشان را بگيريم و دولت دست نشانده برايشان بگذاريم، خودشان کاري را 
که ما مي خواهيم انجام دهند. اين دو نوع اعمال قدرت است. کار هاليوود و سيستم هاي 
سايبرناتيکشان8  نيز همين است. اساس عمليات رواني  و قواعد سينماي هاليوود در همين 
نکته خالصه مي شود که ديگران را اغوا کنند اما نگاه اسالم، ارشاد است و ما حق نداريم 
کسي را اغوا کنيم. ما تنها مي توانيم همديگر را ارشاد کنيم. در ارشاد پس از رشيد شدن 

7  سوره ی مبارکه ی بقره آیه ی 256
8  فضای سایبر
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افراد، خودشان مي توانند تصميم بگيرند که چه چيزي به مصلحت است و آن را انجام 
دهند. کار وزارت فرهنگ و ارشاد اين است که ارشاد و رشد اسالمي صورت دهد و افراد 
را رشيد کند تا خودشان تشخيص دهند و به تصميم برسند. تمايز ديدگاه جوزف ناي 
در مسئله ي قدرت نرم با ديدگاه قرآن و مقام معظم رهبري در اين است که او قائل به 
اختيار در عمل توأم با اغوا است. قرآن و رهبر معظم انقالب قائل به اختيار در عمل و 

باور مبتني بر ارشاد هستند.

مدل هاي سه گانه ي استعمار در نگاه مقام معظم رهبري
مقام معظم رهبري سه دوره ي استعمار را در پانزده سال گذشته مطرح کردند: 
انگليسي ها  که  آفريقا  و  هند  استعمار  مانند  کالسيک،  استعمار  يعني  کلونياليسم  يکي 
را  دوم   نوع  کردند.  حکومت  آنجا  سخت  و  نظامي  قدرت  با  و  داشتند  حضور  مستقيمًا 
نئوکلونياليسم يعني استعمار نو مي گويند. در استعمار نو با اشغال نظامي، مستقيمًا حکومت 
تشکيل نمي دادند بلکه دولت دست  نشانده تشکيل مي دادند مانند ايران که سرزمين ما 
را نگرفته بودند بلکه شاه را در تهران گذاشته بودند و در آن، قدرت نيمه سخت شاه از 
انقالب يک سخنراني  آمريکايي ها حکومت مي کرد. در سال 1383 رهبر معظم  طرف 
به نام استعمار فرانو  دارند. پس نوع سوم، استعمار فرانو9 يا به قول غربي ها پست مدرن 
است. در استعمار فرانو خود افراد را جذب مي کنند. کار قدرت نرم اين است که مردم را 
طوري تربيت کنند که خودشان دولتي سر کار بياورند که مورد نظر غرب و مستعمران 

باشد و کشور خودشان را از سوي آمريکايي ها براي آمريکايي ها و غربي ها اشغال کنند.

وظيفه ي باطل و دشمن، دشمني است. ما گاليه از غرب و باطل نمي کنيم؛ 
به  را  ناي  يکباره سند جوزف  اينکه چرا  و  است  در غرب شناسي  از خودمان  گاليه مان 
عنوان منبعي براي جنگ نرم، بدون يک حاشيه ي ديني بر آن ترجمه مي کنيم. همين 

9  در این استعمار فرانوین ، مزدوران بيگانه مانند گذشته به طور مستقيم از سوى استعمارگران به كار گماشته نمى شوند 
بلكه در انتخاباتى كه رأى مردم با تقلب و خدعه هاى رایج نادیده گرفته شده، كسانى به نام منتخب مردم بر سر كار 
مى آیند. نام و ظاهر كار دموكراسى و باطن آن، حاكميت مطلق بيگانه بر ملت مظلوم است. )پيام به كنگره عظيم حج 

سال 1383(
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اتفاق در قضيه ي جنگ نرم و قدرت نرم در سال 88 اتفاق افتاد. در متن آيه الکرسي10  
اساس قدرت نرم و جهت گيري آن آمده است اما آيا اين ذاتي که در آيه الکرسي هست 
در کتاب آقاي جوزف ناي مشاهده مي شود؟ انديشه ي جوزف ناي آدرس غلط مي دهد. 
َّذيَن آَمُنوا« فقط يک ولي داريم و آن هم »اهلل« است که »ُيْخِرُجُهْم  ُ َولِيُّ ال در آيه ي »اهللَّ
ُلماِت إِلَی النُّوِر« انسان هايي را که ايمان آورده اند از ظلمات مي گيرد و به سمت  ِمَن الظُّ
نور خارج مي کند. اين نور هم فقط يکي است بر خالف ظلمات که متکثر است. »والذين 
َکَفروا اوليائُُهُم الّطاغوت« در مقابل، کساني که کفر مي ورزند يک ولي ندارند بلکه واليت 
ُلمات«  الظُّ إلي  الّنور  ِمَن  آنها متکّثر است و آن طاغوت مي باشد که »ُيخِرجونَهم  براي 
کافران از نور واحد به سمت ظلمات کثير و متکّثر اخراج مي شوند. مبدأ مؤمنين ظلمات 
و مقصدشان نور است و آن ولي که اينها را هدايت مي کند »اهلل« است و بالعکس کّفار 
به چيزي حّب  ما  اگر  است.  و مقصدشان ظلمات  نور  به  مبدأشان پشت  و  دارند  اولياء 
ورزيديم، آن چيز نسبت به ما واليت دارد. در اين آيه مي گويد »اهلل« ولي است اما براي 
نرم روشن  بين چهارچوب نظري و مفهومِي قدرت  ارتباط  اولياء مي گويد. پس  کافران 
مي شود. قدرت نرم تصّرف آدم ها در قلب و ذهنشان است. رهبر معظم انقالب در سال 
است.  معروف  واليت  به  اسالم  عرف  در  »حکومت  مي فرمايند:  جمعه  نماز  در   1377
واليت فقط فرمانروايي نيست، واليت نفوذ در قلب ها و پذيرش در ذهن ها است.«11  در 
شُد ِمَن الَغي؛ هيچ اجبار و  اينجاست که قرآن مي فرمايد: »ال اکراَه في الّدين قد تبيََّن الرُّ
اکراهي در دين نيست.« در دين اختيار وجود دارد. اختيار را جوزف ناي هم قبول دارد اما 
قرآن يک چيزي را کامل تر و باالتر بيان مي کند و آن اين است که هر اختياري مورد نظر 
قرآن نيست بلکه اختياري مد نظر است که توأم با ارشاد و رشد باشد. اگر فردي رشيد 

باشد، کاري را که انجام مي دهد مورد قبول واقع مي شود.

جایگاه ایمان در ارزش اعمال
10  سوره ی مبارکه ی بقره. آیه ی 255

11  والیت  یعنى حكومتى كه همراه با محّبت و پيوستگى با مردم است، همراه با عاطفه ى نسبت به آحاد 
مردم است و فقط فرمانروایى  و حكمرانى نيست اما پادشاهى معنایش این نيست و به مردم كارى ندارد. پادشاه یعنى 

حاكم و فرمانروا؛ هر كار خودش بخواهد، مى كند. )بيانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران سال 1377(
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در قرآن کريم 59 بار عمل صالح به همراه ايمان آمده است. آن عمل صالحي 
که انجام مي دهيم حتمًا بايد ريشه در ايمان داشته باشد. ايمان به مثابه ي عدد يک است 
و اعمال صالح ما صفرهايي هستند که پس آن مي آيند. بنابراين اگر انساني اغوا شده 
باشد و کارهاي خوب انجام دهد، اعمالش مورد قبول واقع نمي شود. ما مي توانيم مردم 
را اغوا کنيم که به اختيار، کارهاي خوب انجام دهند؛ يعني يک جامعه ي ديني ظاهري  و 
يک جامعه ي قرآني ظاهري  باشد اما ايمان نداشته باشد و مردم ارشاد نشده باشند. اين 

مردم روح قرآني ندارند.

اين قطار که غربي ها در آن زندگي مي کنند چهار واگن دارد که عبارتند از: 
سنت12   ، مدرنيسم13  ، پست مدرنيسم14   و ترنس مدرنيسم15  . در واگن اول، اصالت از 
آِن خداست. در واگن دوم، از آِن بشر )اُمانيسم(، در واگن سوم از آِن خود و در چهارمي 
از آن شيطان است؛ يعني واگن جلويي، شيطان است. اين چهارچوب آن قطاري است که 
با واليت طاغوت، از مبدأ نور به مقصد ظلمات مي رود. در آية الکرسي مؤمن با واليت 
»اهلل« از ظلمات متکّثر به سمت نور واحد مي رود. آنجا هم چهار واگن وجود دارد: سنت 
سيئه ، سنت الهي )کتاب اهلل(، سنت حسنه ي ديني )عترت( و توحيد. نور و توحيد وحدانيت 
دارند و در بُعد وجودي انسان، بغض به اصالت بشر اُمانيسم و حّب او به واليت اهلل تعلق 
مي گيرد. اين حّب و بغض در نسبت با هم ، اين ساز و کار مناسب را رقم زده است. امام 
راحل رضوان اهلل عليه، رهبر انقالب بزرگ ايران، ابتدا فرمودند »نه شرقي نه غربي«؛ 
يعني ابتدا نفي را مطرح کردند. شعار اسالم »ال اِلَه ااِّل اهلل« است. مگر ممکن است امامي 
به ُمّر اسالم  انقالب کند و با نفي شروع نکند؟ َسردر ورودي ساختمان وزارت امور خارجه 
نوشته شده است »نه شرقي نه غربي جمهوري اسالمي«. اين شعار، پارادايم نفي انقالب 
بود. منظور کدام شرق و غرب است؟ ليبراليسم و مارکسيسم؛ کاپيتاليسم و سوسياليسم. 
ما صرفًا شوروي و آمريکا را نفي نکرديم بلکه دو تفّکر را نفي کرديم. به تعبير شهيد 
مطهري سوسياليسم و کاپيتاليسم به مثابه ي دو تيغه ي يک قيچي هستند که براي بريدن 

Tredition  12
Modernism  13

Post Modernism  14
trance modernism  15



24
24

راز درماندگیامرو نهی سیاسی

يک حقيقت به کار مي روند. امام هر دو را نفي کردند. ده سال ابتداي انقالب، پارادايم 
ما پارادايم نفي بود غافل از اينکه اين دو ، فقط دو ايدئولوژي کوچک در پارادايم اُمانيسم 

هستند که هر دو اصالت را به بشر مي دهند.

اقتصاد، فرهنگ، سياست و نرم افزارهاي  انقالب قرار بود ما  در دهه ي دوم 
اين جمهوري اسالمي را مشخص کنيم. دوران دفاع مقّدس را نيز پشت سر گذاشته و 
را  مقاومت کنيم و دشمن  بر اسالم،  تکيه  با  بوديم که مي توانيم  پيدا کرده  خودباوري 
بيرون برانيم. سپس دو دسته بحث به نام سنت يا مدرنيسم در ايران شروع شد. از سال 
68 تا 78 مهم ترين بخش حوزه هاي فکري در کشور ما، بحث سنت  و تجّدد بود. در آن 
زمان هم صحبت از سنت بود و هم مدرنيسم اما يک جا نداريم که رهبر انقالب روي اين 
حرف ها تأييد کرده باشند. اسم اين دوره پارادايم حيرت است. در اين دهه ما در حيرت 

بوديم که سنتي هستيم يا مدرن.

سال 1378 تا 1388 دهه ي تفکيک بود. پس از اينکه مشخص شد ما شرقي و 
غربي نيستيم و سنت و مدرنيسم براي ما پاسخگو نيست ، يک گروهي گفتند اصالت براي 
بشر است و بشر حق دارد که در اينجا مسئله ي حقوق بشر مطرح شد. کساني که از حقوق 
بشر مي گويند، منظورشان اين است که خدا حق ندارد براي بشر تعيين تکليف کند و خدا 
با بشر تعريف مي شود. اينها اومانيست هستند و اگر خدا را قبول دارند، آن را در مدار بشر 
تعريف مي کنند. وقتي جبهه ي اومانيست ها روشن شد، جبهه ي خداگراها و تئوئيست ها 
هم که رو به روي اينها هستند روشن مي شود. اين دو پارادايم کامل رو به روي همديگر 
هستند و از سال 1378 تا 1388 يک دوره ي ده ساله ي تضارب آراء در ايران به وجود آمد.

پارادايم چهارم، پارادايم تشخيص مي باشد؛ يعني مشخص کردن مقصد که 
نور است يا ظلمات؟ اين پارادايم از سال 1388 شروع شده است به اين خاطر که سال 88 
جنگ نرم، علني شد. در آية الکرسي  آمده است، در فروع دين ما هم تولّي و تبّري خيلي 
قبل از اينکه غربي ها خودشان را بشناسند اين گونه آمده بود. در دوره ي جديد هم که 
مقام معّظم رهبري اين مطلب را کامل و جامع اشاره کردند اما متأسفانه مي بينيم کتابي 
از غربي ها ترجمه مي شود و قدرت و جنگ نرم ، به اين معني که در اين کتاب آمده است 
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رواج پيدا مي کند. همين يک انحراف با ترجمه ي اين کتاب به همه جا تسّري پيدا کرد. 
در ساير علوم انساني ما نيز همين انحراف صورت گرفته است.

حب طاغوت، والیت طاغوت
ُلماِت إِلَی النُّور« اين اتوبان از يک سو  َّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهمْ  ِمَن الظُّ ُ َولِيُّ ال »اهللَّ
َّذيَن  با راهبري ولي خودش که »اهلل« است از ظلمات به سوي نور و از سوي ديگر »َو ال
اُغوت « با واليت شيطان از نور به سمت ظلمات مي رود. خانه ي وجود  َکَفُروا أَْولِياُؤُهُم الطَّ
انسان وقتي ُپر از »الت«، »ُهَبل« و »عّزي« باشد، ابتدا بايد اينها را بشکند و بيرون بريزد 
و سپس به بالل بگويد که نداي اذان سر دهد. پس از اينکه پيامبر اسالم صلي اهلل عليه و 
آله مانند حضرت ابراهيم عليه السالم بت ها را شکست و خانه ي کعبه را از مظاهر شرک 
و فساد تخليه کرد، دوره ي جديدي شروع شد. شيطان اين دفعه بت ها را جايي گذاشت 
که عيني نيست؛ بت ها يا جنبه ي حب و بغض دارند که واليت شيطان را رقم مي زنند و 
يا جنبه ي کلمات و مفاهيم که شک و يقين را رقم مي زنند. »الت، »هبل« و »عّزي«ها 
را بايد از کعبه ي قلب و ذهن خود بشکنيم و بيرون بريزيم. در اين صورت است که به 
تسخير شيطان و غرب در نمي آييم. در غير اينصورت ممکن است ذهنمان توسط شيطان 

به اشغال در بيايد و حّب و بغض او در دلمان باشد.

خانم کريستين امان پور يک فيلم سه قسمتي با عنوان »جنگجويان خدا« در 
شبکه ي CNN ساخته بود. قسمت اول در مورد جنگجويان يهودي خدا ست که چگونه 
سرباز خدا هستند، قسمت دوم در مورد سربازان مسيحي خدا و قسمت سوم در مورد 
سربازان مسلمان خدا بود. در قسمت دوم، سرباز مسيحي خدا يک خانم مسيحي است 
پرورش و مدرسه در خانه  آموزش و  به  به جاي فرستادن  را  آمريکا  بچه هايش  که در 
درس مي دهد. اين خانم مسيحي مي گويد: »آموزش و پرورش و آموزش عالي آمريکا 
داروينيستي است و داروينيسم و اصالت انگاره هاي داروين با انگاره هاي خلقت گرايي در 
نگاه مسيحّيت مغايرت دارد.« اما يک استاد حزب اللهي فرزندش را مي فرستد تا در آنجا 
تحصيل کند، تخصص بگيرد و برگردد. وقتي شعار مقابله با غرب ، استکبار جهاني، کفر 
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و شيطان را مي دهيم ولي در دل به آن حب داريم و حداقل واليت علمي اش، واليت 
ورزشي اش، واليت هنري و سينمايي اش را پذيرفته ايم، نمي توانيم سرباز خدا باشيم.

اساتيد در دبيرستان با احترامي خاص از انيشتين ياد مي کنند. وي آدمي است 
بوده  علمي  کار  دنبال  به  آمده هميشه  دنيا  به  که  لحظه اي  از  و  نداشته   احساسات  که 
است؛ mc2=E، نسبيت و... . او اواًل يهودي و صهيونيست و ثانيًا از نظر اخالقي بسيار 
آدم فاسدي بوده است. در تلويزيون آمريکا مستند زندگي اش را پخش کردند. انيشتين 
به ترومن، رئيس جمهور آمريکا، در طي پروژه ي منهتن، دستورالعمل بمب اتمي را ارائه 
کرد. يهوديان، صهيونيست ها و اسرائيليان بعد از آن يک افسانه هايي درست کردند که 
انيشتين از اين کار خود پشيمان است اما او براي اقتدار غرب، اسرائيل و يهود بمب اتم 
را درست کرد. کشته هاي هيروشيما و ناکازاکي و اين هفتاد سالي که سايه ي جنگ اتمي 
پذيرفتن واليت  با  اساتيد  است.  انيشتين  آقاي  واسطه ي  به  است، همه  بشريت  بر سر 
انيشتين به دليل کار علمي او، اين گونه از او تعريف و تمجيد مي کنند. کار علمي کردن و 
mc2=E را در فيزيک رقم زدن، معنايش اين نيست که او در جبهه ي حق باشد. حب اهل 
باطل ذره ذره در ما رسوب مي کند و ناگهان خودش را در واقعه اي مانند انحراف سال 88 
نشان مي دهد. در سال 88 خيلي از بزرگان و اطرافيان امام راحل رحمه اهلل از مسير خود 
بازگشتند و منحرف شدند. در صدر اسالم هم همين گونه بود و اطرافيان پيامبر صلي اهلل 

عليه و آله آرام آرام منحرف شدند.

آفت غرب شناسي
تفکيک حوزه ي  اين خودشناسي ،  است.  از غرب شناسي، خودشناسي  غرض 
»ال اِلَه« از »ااِّل اهلل« است. براي رسيدن به اينکه آن الهه هايي که نبايد بپرستيم و اين 
َفَقْد َعَرَف  نَْفَسُه  َعَرَف  بايد بپرستيم چه چيزي هستند، يک راه داريم: »َمْن  »اهلل« که 
َربَّه «16 . از شناخت نفس به شناخت رب که مربّي و پرورش دهنده ي ما است مي رسيم. 
از  پس آن الهه ها و بت هايي که مي خواهيم بشکنيم در درون ذهن و قلب ما هستند. 

16  مصباح الشریعة. الباب الخامس في العلم. ص 13
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اين منظر، مسئله ي غرب شناسي نوعي خودشناسي است. اگر انسان بدون خودشناسي و 
احاطه به ابعاد و ساحت هاي وجودي خودش سراغ مطالعه ي غرب برود، بيشتر از شناختن 
امثال آقاي سروش و...  غرب، خوراک غربي ها مي شود؛ يعني در غرب هضم مي شود. 
روزهاي ابتدايي انقالب با مناظره ي علمي با مارکسيست ها از دين دفاع مي کردند. آن 
زمان نصف جهان زير چکمه هاي مارکسيسم بود. سپس اين آقايان تالش کرند تا غرب 
را خوب بشناسند که بعد از مدتي کاماًل در غرب هضم شدند. اگر غرب شناسي ما ماهيت 
خودشناسي نداشته باشد، کعبه ي وجودي خودمان را از بت ها تطهير نکنيم  و اين بت هاي 
ذهني و مفاهيم غلطي را که در علم ما رسوخ کرده است بي پروا بگيريم، درون آن هضم 

خواهيم شد.

راه نجات نسل جوان ما اين است که به همه ي آنچه به آنها گفتند و درس 
دادند شک کنند. اگر در مواجهه با علمي که به جوانان ما درس مي دهند شک نکنيم، 
احساس ندامت به ما دست مي دهد. کسي که نمي تواند از تجربه ي ديگران استفاده کند، 
محکوم و مجبور است که آن را تکرار کند. ما به پيشينيان خود احترام مي گذاريم اما بايد 
به صراحت گفت که آنها اشتباهاتي هم داشته اند. اگر هنگامي که انديشه ي جنگ نرم 
»جوزف ناي« ترجمه شد ما به متن اصلي کتاب رجوع مي کرديم، متوجه مي شديم در 
متن اصلي منظور آقاي ناي »اغوا« است. بعد با رجوع به قرآن، در آية الکرسي مي بينيم 
قدرت نرم مورد نظر قرآن ، ارشاد است؛ يعني به اختيار، دين را بپذيريم و عمل صالحي 
انجام بدهيم مبتني بر اينکه رشيد شده باشيم نه بر اساس اغوا. اين نکات ظريف حاصل 
شک کردن است. اهميت و ارزش شهيد مطهري براي ما در اين است که سنت هاي 
و حرف  مي گذاشت  کنار  را  آنها  بود  اشتباه  که  جايي  آن  اما  مي داشت  پاس  را  پيشين 
جديدي مي زد. اهميت ما هم در اين است که در حرف هاي آنها و ديگران نمانيم و به روز 
باشيم. خودشناسي تاريخي، جهاد اکبر ماست. اين خود ما همان مولوي، حافظ، سعدي، 
عطار، ابن سينا، مالصدرا، مطهري و ... هستند؛ اين خودشناسي نياز به نقد دارد تا بتواند 

زمينه اي براي جهشي باشد که نسل ما در دهه ي چهارم بايد انجام دهد.
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شکل گیري واقعي نظام دو قطبي
امروز نظام دو قطبي عالم کامل شده است که عبارت است از نور يا ظلمات، 
خداگرايي يا بشرگرايي، سنت يا مدرنيسم . افرادي که ابتداي انقالب اطراف امام بودند 
و نه شرقي نه غربي را مطرح مي کردند، در سال 88 آن عمل کردند و شعارشان هم 
شرقي و هم غربي بود و حرف هاي ليبراليستي و مارکسيستي مي زدند. اينکه آخر و عاقبت 
کساني که روزي در سمت چپ و راست امام بودند به اينجا مي رسد به اين معناست که 
ما 31 سال بعد از انقالب دوباره به سال 57 بازگشته ايم. اينکه طرفداران آنها در خيابان ها 
شعار مي دهند نه غّزه نه لبنان جانم فداي ايران، يک مبناي فلسفي پشت سر آن است. 
پيشتاز رسيدن به جمهوري ايراني اين است که قائل به هم شرقي هم غربي باشيم. نَفس 
حضرت امام خمينيرحمه اهلل نتوانست افرادي را که ادعاي بودن با ايشان را داشتند نجات 
دهد زيرا قلب و ذهن آنها تسخير شده بود. دشمن با جذب کردن اطرافيان امام ضربه اي 
آله و  پيامبر صلي اهلل عليه و  ياران  از  انقالب ما زد. عضو گرفتن شيطان  به  مهلک تر 
ضربه اي را که به اسالم زد ، به هيچ شکل نمي توان جبران کرد. اگر نَفس پيامبر و امام 
راحل هم به ما بخورد اما قلب خود را پاک نکرده باشيم، تا وقتي که آن »ال اله« را در 
درون خود رقم نزده باشيم نجات پيدا نخواهيم کرد. بايد نسل قبل از خود را نقد کنيم و 

به سادگي نپذيريم.

امروزه مانند زمان ابراهيم خليل عليه السالم و پيامبر جليل القدر اسالم صلي 
اهلل عليه و آله نيست که بت ها عيني باشند و با تبر بتوان آنها را زد و نابود کرد. امروزه 
شکستن بت ها ، شکستن مفاهيم است. حرکت پيامبر گونه ي امروز اين است که مفاهيم 
حوزه ي  در  امروز  کنيم.  پودر  را  آنها  دارد،  اشکال  اگر  و  کنيم  مشخص  يکي  يکي  را 
علميه ي قم مطرح است که انقالب امام راحل انقالب صدرايي بوده است و سفر چهارم 
مالصدرا که سفر با خلق به حق است همين انقالب اسالمي مي باشد. بنابراين همه ي 
اشکاالتي که به مالصدرا وارد است به جمهووري اسالمي نيز وارد است. چرا صدرايي ها 
هنوز نتوانسته اند از دل انديشه ي مالصدرا اقتصاد اسالمي توليد کنند؟ نظريه ي »ميلتون 
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فريدمن« در اقتصاد دولت اصولگرا پياده شد. انديشه مالصدرا داراي اشکال است و از 
دل انديشه ي مالصدرا تئوري اقتصادي بيرون نمي آيد. اکنون حوزه ي علمّيه در ارسطو 
متوقف شده است. ارسطو آدم موحدي نبوده است. او استاد اسکندر بود و اين جانور خون 
انيشتين را در مورد اسکندر بازي کرده  انداخت. ارسطو، نقش  آشام را به جان بشريت 
است اما امروزه در حوزه ي علميه ارسطو را تعريف و تمجيد مي کنند. روايتي از امام صادق 
عليه السالم داريم که اين ارسطاطاليس چگونه آدمي بوده است و يک جمله هم از امام 
راحل در مورد ارسطو داريم که در ابتداي کتاب هاي منطق دبيرستان ها نوشته شده است 
که »اين مرد صاحب علم ميزان است و...« حوزه ي علميه نمي تواند رشد کند براي اينکه 
در ارسطو  و مالصدرا توقف کرده است. دانشگاه هم براي اينکه در کانت ، هگل، دکارت 
جوزف ناي و... توقف کرده است نمي تواند پيشرف کند. بنابراين براي غرب شناسي بايد 
جرأت و تالش بت شکني داشته باشيم و اين مهم به دست نمي آيد مگر اينکه نسل قبل 

از خود را نقد کنيم.
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نويسنده در اين اثر ضمن اشاره به جايگاه غرب شناسي و نحوه ي 
ورود به آن، به تاريخچه ي بت پرستي و شيوه هاي نوين آن مي پردازد. ايشان 
هم چنين در فضاي توليد علم ديني به انحراف واژگان در ترجمه ها از يک زبان 
به سبب غفلت عالِم آن علم،  تغيير  اين  اشاره کرده است که  زبان ديگر  به 
مغفول باقي مانده است و زيربناي توليد علم عالمان در فضاي پارادايم انقالب 
اسالمي قرار مي گيرد. در نتيجه ي اين انحراف، علمي توليد نمي گردد. دکتر 
از ديدگاه  عباسي براي توضيح بيشتر به مطالعه ي موردي تفاوت جنگ نرم 
نهايت، شکستن  در  ايشان  مي پردازند.  ناي«  و »جوزف  رهبري  معظم  مقام 
اين بت ها و انحرافات را از ضرورت هاي مسير ال اله اال اللهي در توليد علم 

مي دانند.


