ّ
ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ
ﻣﻘﺪرﺷﺪه در
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ
ِ
ﺷﻤﺎره ﭘﺮﺳﺶ۲۷۵۱۱ :
ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل ﭘﺮﺳﺶ۱۳۹۹/۲/۳ ۱۲:۱۳:۳۷ :

ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :در ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ  ۲۷۴۹۰اﺷﺎره ﻇﺮﯾﻔﯽ داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در
ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪم .ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻧﻄﻔﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻗﺮن  ۱۸و  ۱۹ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی وﯾﮋه ﭘﺲ از ﻋﺼﺮ
رﻧﺴﺎﻧﺲ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮح ﺑﺰرگ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﭼﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﻋﺎﻟﻢ و آدم دارد و ﻣﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺷﺎن ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺪرن دارد و اﯾﻦ ﺷﺎن ﮐﻼﻣﯽ را ﻫﻢ دارد اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ
ﺑﺤﺚ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ از اﺣﯿﺎء ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ و ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت
و ﻃﺮح ﮐﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ و اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺴﺎن
ﻣﺪرن ﺑﻪ ﮐﺠﺎﻫﺎ دارد ﻣﯽ رود و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺼﺮف در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ارﺿﺎی ﺣﺎل دروﻧﯽ و ﺗﻤﺘﻊ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ رﯾﺰد ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻬﻢ آﺳﺎن و ﺑﺴﯿﻂ
و دم دﺳﺘﯽ از ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﻘﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن دارﯾﺪ و ﺗﺎزه ﻣﺎ ﺗﺎ آﻣﺪﯾﻢ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﭘﺴﺖ
ﻣﺪرن ﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و داده ﻫﺎ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﺻﻼ
ﺑﻨﯿﻪ ﺗﻤﺪن ﺳﺎزی دارﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﺪام از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎن ﺳﺎز در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب و ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ
ﮔﻮﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﻤﺎ و ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﻢ
ﺣﺘﯽ ﺳﺮﺗﺎﭘﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و دارﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻫﻮﺗﯽ را ﺑﺰرگ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎن ﺳﺎز اﺳﻼﻣﯽ واﻗﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از
ﻃﺮﻓﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺣﻀﺮت آﻗﺎ رو ﺗﺎﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺠﺎب رو رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻗﺾ ﻓﻘﻪ و اﺣﮑﺎم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﺎﺷﻪ و ﯾﮑﺴﺮی ﺑﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮه و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﭘﺮ
ﺷﻮر ﺑﯿﺎن راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ،ﺗﻤﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﺎ در ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎزی و ﺗﻤﺪن ﺳﺎزی از
اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺪرن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﯾﻢ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻮﻗﺶ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﻮب ﺗﻤﺪن ﻏﺮب را ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺟﺎﻫﺎی ﺑﺪش را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺜﻼ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎﻢ ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﻣﺪل ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و
ﻧﻈﺮی راﯾﺞ را ﻣﯽ ﮔﻮﻢ ﮐﻨﺎرش ﭼﻨﺪ آﯾﻪ و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ و ﭼﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻬﯽ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ و ﺣﺪود ﺷﺮاﯾﻊ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻢ و ﺧﺐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ .واﻗﻌﺎ ﮔﺎم
دوم وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را اﺳﺎﺳﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﻣﺎورای ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و روﺑﺮوی ﻧﻈﻢ ﻣﺪرن و ﻧﻮﯾﻦ
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن اﺳﺖ و ﻣﺎ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﯾﻢ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺟﻨﺎب ﺣﺎﻓﻆ:
»ﻋﺎﻟﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺒﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ و از ﻧﻮ آدﻣﯽ« .ﻣﺎ ﻋﺎﻟﻢ و ﻧﻘﻄﻪ ﺛﻘﻞ اﻧﺴﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻤﺪن دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺮح
ﮐﺮده اﯾﻢ و ﻟﺬا وﻗﺘﯽ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺰار و ﻧﻈﻢ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ

در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎن ﺳﺎز ﺗﺤﻮل ﺟﺪی رخ دﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻮر ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎن ﺳﺎز ،ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻘﻞ
ﻗﺪﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﻌﻨﻮان راه ﺣﻘﻪ ﻓﻼح ﺑﺸﺮ و راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺳﻤﺎء اﻟﻬﯽ و ﺳﻨﻦ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ .وﻟﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرت اﻧﺘﻘﺎدی و ﺗﺎوﯾﻠﯽ ﻏﺮﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺮد و دﯾﺪ
آﯾﺎ درون ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن ،آﯾﺎ ﻧﻈﻢ و ﻗﻮاﻋﺪ و ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ ﻗﺪﺳﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻻاﻗﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮ و ﻣﺘﻀﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺘﻮان ذﯾﻞ ﻫﻤﺎن روح اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺪﺳﯽ اﻧﺴﺎن
ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻢ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ
روﯾﮑﺮد ﻏﺮﺑﺰده و ﭘﺎرادوﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺸﺮع و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه در ﭼﺎرﭼﻮب دوﻟﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺪرن و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ .وﯾﮋه
اﯾﻨﮑﻪ رﻫﺒﺮ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم دوم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺎ در ﭼﻠﻪ دوم ﺧﻮد ﺳﺎزی ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮدازی و ﺗﻤﺪن ﺳﺎزی
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺟﻬﺎن و زﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل
ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ
ِ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻀﻮر در ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﻨﺘﯽﻣﺎن و از ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن ﮔﺴﺴﺘﻪ

ّ
ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺑﻪ
ﻣﻘﺪرﺷﺪه در
ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻫﯿﭻﮐﺪام از آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ِ
ﺳﻮی آن ﻗﺪم ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻇﻬﻮر آن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺪمﻫﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی ﻣﺎ دارد .ﻣﮕﺮ
ﻣﺎ در اﺑﺘﺪا ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد؟ وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪی
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی آن ﺑﻮدﯾﻢ و درﮐﯽ از ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻬﯽ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ در رﻫﺒﺮان اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ؛
ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽﻣﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﺑﻬﺎﻧﻪی ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽﻣﺎن ﻧﺸﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دادﯾﻢ و
ِ
ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺼﯿﺮت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

