آﯾﻨﺪهی ﻣﺎ ﭼﻪ آﯾﻨﺪهای اﺳﺖ...؟
ﺷﻤﺎره ﭘﺮﺳﺶ۲۸۴۲۰ :
ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل ﭘﺮﺳﺶ۱۳۹۹/۴/۱۷ ۰۲:۰۴:۲۳ :

ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ﺳﻼم اﺳﺘﺎد ﯾﮏ ﺳﻮال داﺷﺘﻢ ﻣﻤﻨﻮن ﻣﯿﺸﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻮاب ﺑﺪﯾﺪ و دﻟﯿﻠﺘﻮن ﻫﻢ ﻋﺮض ﮐﻨﯿﺪ .در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﺑﺮﺧﯽ
ﺧﺎﺋﻦ آﯾﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺖ؟ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪاره .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
اﻣﯿﺪ دارﯾﺪ و ﭼﺮا؟
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﻋﺮاﯾﻀﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ذﯾﻼً ﻣﺘﻦ آن را ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽدارم :ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ
آﯾﻨﺪهی ﻣﺎ ﭼﻪ آﯾﻨﺪهای اﺳﺖ...؟
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻮری ﮐﻪ از ﺧﻮد دارﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از آن ﻃﺮف ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه دارﻧﺪ ﺧﻮد را ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻮری ﮐﻪ از ﺧﻮد
دارﻧﺪ را روح ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ،در ﺻﺪد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﭼﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد ،ﻗﺮآن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
.۱
ِ
َ ْ ُ ُ ﱠ ُ
ﻣﺎﻣ ِﻬﻢْ « )إﺳﺮاء (۷۱/ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻳَﻮْ مَ ﻧﺪﻋﻮا ﻛ
ﻧﺎس ِﺑ ِﺈ ِ
ﻞأ ٍ

اﺟﺘﻤﺎع
ﺷﺨﺼﯿﺖ آرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد در
اﻧﺴﺎنﻫﺎ در آن روز ،در ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی ،ﺑﺮ اﺳﺎس
ِ
ِ
ﺑﺸﺮیﺷﺎن ّ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻮد ﻣﺤﺸﻮر

ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺤﺸﻮر ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﯿﺰ
اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﯿﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪی دﯾﻨﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ

»ﺧ َﻠ ُﻄﻮا َﻋﻤَ ﻼً ﺻﺎﻟ ً
ِﺤﺎ وَ َ
ﻻزم آﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﯽﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻗﺮآنَ :
آﺧ َﺮ
ﱠ َ
ﻮب َﻋ َﻠ ْﻴﻬﻢْ إنﱠ ﱠ
َﺳ ﱢﻴ ً
اﻟﻠ َﻪ َﻏ ُﻔﻮ ٌر َرﺣﻴﻢٌ « )ﺗﻮﺑﻪ (۱۰۲/ﺧﻠﻂ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﺳﯿﺌﻪ ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺴﻰ
اﻟﻠ ُﻪ أ ْن ﻳ َُﺘ َ
ﺌﺎ َﻋ َ
ِ ِ
در اﮐﺜﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﺆﻣﻦ وﺟﻮد دارد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺌﻪ را در اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی دﯾﻨﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،

ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﮔﻤﺎن ﮐﻨﯿﻢ در

ّ
ﺑﻪﮐﻠﯽ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار
ﺟﺎﻣﻌﻪی دﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ

ّ
ﻣﺴﻠﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در رواﯾﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ َر ُﺳ ُ
ﻮل
ﮔﯿﺮد و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪوﺟﻮد آورد،

ﱠ
ﺴ َﻨ ٌﺔ َﻻ ﻳ ُ
َﻀ ﱡﺮ ﻣَ َﻌ َﻬﺎ َﺳ ﱢﻴ َﺌ ٌﺔ وَ ﺑ ُْﻐ ُ
اﻟﻠﻪ )ص( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪُ :
ﺴ َﻨﺔ «.ﯾﻌﻨﯽ
»ﺣ ﱡ
ِﻲ َﺳ ﱢﻴ َﺌ ٌﺔ َﻻ َﻳ ْﻨ َﻔ ُﻊ ﻣَ َﻌ َﻬﺎ َﺣ َ
ِﻲ َﺣ َ
ﺾ َﻋﻠ ﱟ
ﺐ َﻋﻠ ﱟ
اﮔﺮ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی اﻧﺴﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖ آرﻣﺎﻧﯽ او ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﻮد ،ﻟﻐﺰشﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ او را از ﺣﻮزهی

ﻮل ﱠ
اﯾﻤﺎن ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﻈﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣُ َﺤﻤﱠ ٌﺪ َر ُﺳ ُ
اﻟﻠ ِﻪ وَ
ﺬﻳﻦ ﻣَ َﻌ ُﻪ َأ ِﺷ ﱠﺪ ُ َ
ْ ُ ﱠ
ﻤﺎء ﺑ َْﻴ َﻨ ُﻬﻢ« )ﻓﺘﺢ (۲۹ /ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ
ﺎر ُر َﺣ ُ
اﻟﱠ َ
اء َﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔ ِ

)ص( ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ ،دارای ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﯾﮏ ﻃﺮف

ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و دﺷﻤﻦ را ﻫﻤﻮاره ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدیﻫﺎ رﺣﻤﺖ و رﻓﺎﻗﺖ را ّ
ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪی دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺷﮑﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا )ص( رﻫﺒﺮ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ،ﺳﺆال ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ -
ﺟﻬﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ،اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﯿﻌﯽ -دارد ،ﭼﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﺎرج از
ِ

ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻋﯿﻦ آن؟ ﺑﺎ ﺗﺼﻮری ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺖ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازی اﻣﯿﺪواراﻧﻪای را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﺮد.
اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ را در اﺑﻌﺎد
ِ
 .۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ و ﻋﺎﻗﻞ ،زﻣﺎنﺷﻨﺎس اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪی روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎری
اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ،ﭼﻪ آﯾﻨﺪهای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻣﺮوز ﺧﻮد ﻣﺄوای
آﯾﻨﺪهی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﻣﺮوز ،راﻧﺪه و در ﻓﺮدا ،ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آن آﯾﻨﺪه ،در
ِ
درﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟ زﯾﺮا اﮔﺮ آﯾﻨﺪهی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت ﻻزم درﺳﺖ ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ّ
ﺑﯽﻣﺄواﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪﺳﺮ
ﻣﺴﻠﻢ اﻣﺮوزﻣﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و در
آﯾﻨﺪه در ﺗﻮﻫﻤّ ﺎت ﺧﻮد ﺑﻪﺳﺮ ﺑﺒﺮﯾﻢ
ِ
ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.

 .۳ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﺎ اﺣﺰاب ،ﯾﻌﻨﯽ اﺗﺤﺎد ﮐﻔﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ

ﺻ َﺪ َق ﱠ
داﺷﺘﻨﺪ رﯾﺸﻪی اﺳﻼم را ﺑﮑﻨﻨﺪ؛ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺬا ﻣﺎ وَ َﻋ َﺪ َﻧﺎ ﱠ
اﻟﻠ ُﻪ وَ َر ُﺳ ُ
اﻟﻠ ُﻪ وَ َر ُﺳ ُ
ﻫﻢْ ِإﻻ ﱠ
زاد ُ
ﻮﻟ ُﻪ وَ ﻣﺎ َ
ﻮﻟ ُﻪ وَ َ

ﺴ ً
ً
ﻠﻴﻤﺎ« )اﺣﺰاب (۲۲/اﯾﻦ اﺳﺖ آن وﻋﺪهی ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ،و ﺧﺪا و رﺳﻮلاش وﻋﺪهی
إﻳﻤﺎﻧﺎ وَ َﺗ ْ
ﮐﻔﺎر ﻣﺘﺤﺪ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد را ﻧﺒﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻤﺎن و
ﺻﺎدﻗﯽ دادﻧﺪ ،و در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع
ِ

دلﺳﭙﺮدﮔﯽﺷﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم اﻓﺰون ﺷﺪ .زﯾﺮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪی ﮐﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮرد ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽاش را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﮕﺮی ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .آن ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪهای ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن روز ﺧﻮد را درﺳﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در آن ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﻃﻠﻮع و آﯾﻨﺪهی
 .۴ﺷﻮاﻫﺪ زﯾﺎدی در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد،
ِ
ﭘﯿﺶ رو ،ﻃﻮری در ﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎورای ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ روزﻣ ّﺮه اﺳﺖ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
ِ

ﻓﻀﺎی ﮔﺸﻮده ﺑﺘﻮاﻧﺪ »ﺧﻮد« را ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد و
ﻣﯽآورد ،ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺲ در آن
ِ

ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮدهای درک ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر آﻣﺪه و ﻧﻪ در ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی ﻣﻨﻘﻄﻊ.
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را در
ِ

ً
اﺧﯿﺮا رﻫﺒﺮ
ﺑﻠﮑﻪ در راﺳﺘﺎی ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﻻزم ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺑﯿﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺘﻀﺎی آن را دارا اﺳﺖ.
ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب »ﺣﻔﻈﻪاﷲ« در ﺣﮑﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و
روی ﮔﺸﺎده و دﺳﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﻃﺒﻘﺎت؛ ﺗﻮﺻﯿﻪی ﻣﺆﮐﺪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﺳﺖ .ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ و
ِ

ﺷﻤﺎ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ [1].ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺪ در اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ

روی ﮔﺸﺎده را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ،ﺑﺮﺧﻮردی ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ و
ِ

ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد ،زﯾﺮا اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﺑﻠﻮغ

ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺰء ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼب و ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻫﻢ
آن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و آﯾﻨﺪهای را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﮑﻞ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﻗﺸﺎر ،ﺧﻮد را از ِ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،از ِ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ.

ﻇﻬﻮر رﺧﺪاد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻇﻬﻮر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻔﺮ و اﺳﺘﮑﺒﺎر ،ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ
 .۵ﺑﺎ
ِ

ﻧﺎﻣﺘﻌﯿﻦ
ﺟﻬﺖ ﻃﻠﻮع ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،از ﺧﻮﯾﺶ درﮐﯽ ﺑﺲ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز آن ﺟﻬﺎن
ّ
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻋﺮﺻﻪی روزﻣ ّﺮﮔﯽ و ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ ،ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ و
راﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪهی ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ،رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب»ﺣﻔﻈﻪاﷲ« ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
»ﻣﻦ اﯾﻦ را از روی اﻃﻼع ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ،اﻧﻘﻼب و
ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ...ﮐﺸﻮر دارد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
آرﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ...ﻣﺎ دارﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﯾﻢ .ﻣﺎ در ﻣﺎده
و ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ در ﻣﺎده و ﻣﻌﻨﺎ ،اﺳﺘﮑﺒﺎر را ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ)«.در دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ،در ﺗﺎرﯾﺦ (15/6/97
دوران »ﻓﺮا رواﯾﺖﻫﺎ« ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در
 .۶ﻟﯿﻮﺗﺎر] [2ﻣﺘﺬﮐﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ِ

دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ »ﻓﺮا رواﯾﺖ« ﺑﺎﺷﺪ و »وﺣﺪﺗﯽ« ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﯿﻦ

»ﮐﺜﺮت« .اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ در
آﯾﻨﺪهی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ َاﺑﺮ ﻣﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب

اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ .دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ] [3و ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺗﻨﻬﺎ

ّ
ﻣﺴﻠﻢ ﺟﻮاﻧﺎن آﯾﻨﺪه ﻫﺮ ﮐﺪام ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺣﻖ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪه
را از ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﭼﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪه ﺗﻔﮑﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ را
ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺮای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮری را ّ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارم.
»ﺟﻬﺎن ﻧﯿﭽﻪای ﮐﻪ ﺟﻬﺎن
ﻋﮑﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ
 .۷اﻣﺮوز اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺟﻬﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ِ
ِ

ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺮده اﺳﺖ ،و دوران ﺳﯿﻄﺮهی ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻂ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه «.در

آن ّ
ﺣﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﻣﺮ دﯾﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ و ﺳﮑﻮﻻر ،ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ [4].از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﺒﻬﻪی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻣﯿﺪ اداﻣﻪی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ را ﻣﺘﻮﺟﻪی ﻣﺮدم

ّ
ﻣﺴﻠﻢ در راﺳﺘﺎی اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از زﻧﺪﮔﯽ را ّ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﻨﻤﺎﻢ،

ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺮاز ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﮑﻮﻻر
دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن.
ﱠ
ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﺑﺘﺪای
راﺟ ُﻌﻮن« ﻣﺘﺬﮐﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎی
ِ
»إ ﱠﻧﺎ ﻟِﻠ ِﻪ وَ ِإ ﱠﻧﺎ ِإ َﻟ ْﻴ ِﻪ ِ
 .۸ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﻪی ِ

ﺧﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ

ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی )ﻋﺞ( دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ اﺻﻞ و ﺑﻨﯿﺎد ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( در آﻏﺎز ،آن
ﺑﻨﯿﺎد را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردﻧﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ زﻫﺮای ﻣﺮﺿﯿﻪ )س( ﻣﮋده دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺪی اﻣﺖ از ﻣﺎ اﺳﺖ.
آﻏﺎز ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی اﺻﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻇﻬﻮر
دل ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه و ﺳﻨﺖ ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ِ
در ِ

آﻣﺪ ،ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﯾﻌﻨﯽ آﯾﻨﺪهی اﻧﻘﻼب را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﻏﺎز آن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ آن آﻏﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی
ﺧﻠﻮﺻﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﻮد در آﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ آن آﻏﺎز را ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ روﺷﻦ و ﻏﯿﺮ
آﻏﺎز ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ
آﻟﻮده ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ،در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺮاغﻣﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ِ

ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا روﺷﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ آن آﻏﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره
در آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را از »اﺟﻤﺎل« ﺑﻪ »ﺗﻔﺼﯿﻞ« ﻣﯽآورد و آﯾﻨﺪهی ﻣﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد و اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻨﺎﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا وﻗﺘﯽ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آن آﻏﺎز ﻧﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮدی و ﻧﻮری
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﺢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺪه ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺠﺎبﻫﺎی
ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ آن را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﻢ ،روز ﺑﻪ روز ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .زﯾﺮا آن آﻏﺎز ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ
وﺟﻮدیاش ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺠﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ و ﺳﯿﻄﺮهای ﮐﻪ دارد ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﻣﯽراﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪی راه ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن آﻏﺎز ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و
اﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهاﯾﻢ.
ً
ﺣﺘﻤﺎ در آﯾﻨﺪهی ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻣﺎ ﻋﻘﺐ
اﮔﺮ آن آﻏﺎز ،ﯾﮏ آﻏﺎز ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﺗﻮﺣﯿﺪی اﺳﺖ،
ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻏﺎز را در آﯾﻨﺪهاش دﻧﺒﺎل ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻏﺮبزده،
آﯾﻨﺪهای ﻣَ ﻦدرآوردی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ آﯾﻨﺪهی ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آﯾﻨﺪهی ﺟﻬﺎن ﻏﺮب
ﺑﺎﺷﺪ .دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب ،ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺘﯿﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺳﺮ ﺗﺎ
ﭘﺎ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ِﺧ َﺮدِ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﭘﺸﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻋﻤﻼً از آنﺟﺎ راﻧﺪه ،و در اﯾﻦﺟﺎ ،ﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪﯾﻢ.
 .۸اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ آن ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮد
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﮏ
ِ
اﻫﺪاف ﺗﻤﺪﻧﯽاش راﻫﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﯿﺶ دارد .ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
ﺑﻪ
ِ

اﺑﺘﺪای ﺑﻪ
اﻧﻘﻼب در اﯾﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ،ﻣﺎ ﻓﻌﻼً در ﻣﺮﺗﺒﻪای از ﺑﻠﻮغ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﻮاﻧﯽ آن ﮐﻪ
ِ
ﻇﻬﻮرآﻣﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ِ

ﻣﯿﺎنآﻣﺪن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺼﻮری از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر دو وَ ﺟﻪ دارد :ﯾﮑﯽ
ﭘﺲ از ﺑﻪ
ِ
اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﻣﺄﯾﻮس ﺑﺎﺷﯿﻢ .دﯾﮕﺮ

اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻇﻬﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻗﺪﺳﯽ ،اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد -ﮐﻪ ﺷﻬﺪاء ﻧﻤﻮﻧﻪی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .-ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﯽ
ﻇﻬﻮر ﭼﺸﻢاﻧﺪازی اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﻣﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻓﺮﻫﻨﮓ
ِ

ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻓﻄﺮت ﺗﻮﺣﯿﺪی اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻓﺘﺢاﻟﻔﺘﻮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
َ
اع ﻟ َِﻴ َ
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮدَ :
»ﻛ َﺰ ْر ع َأ ْ
ﺐ اﻟ ﱡﺰ ﱠر َ
ﺧ َﺮ َ
ﻐﻴﻆ ِﺑ ِﻬﻢُ
ﺎﺳ َﺘﻮى َﻋﻠﻰ ُﺳﻮﻗِ ِﻪ ﻳُﻌْ ِﺠ ُ
ﺎﺳ َﺘ ْﻐ َﻠ َﻆ َﻓ ْ
ج َﺷ ْﻄﺄ ُه َﻓﺂ َز َر ُه َﻓ ْ
ٍ
ْاﻟ ُﻜ ﱠﻔﺎ َر وَ َﻋ َﺪ ﱠ
ِﺤﺎت ِﻣ ْﻨ ُﻬﻢْ ﻣَ ْﻐﻔِ َﺮ ًة وَ َأ ْﺟ ً
ً
ﺬﻳﻦ آﻣَ ُﻨﻮا وَ َﻋ ِﻤ ُﻠﻮا ﱠ
ﻈﻴﻤﺎ« )ﻓﺘﺢ (۲۹/ﻣﺎﻧﻨﺪ زراﻋﺘﯽ ﮐﻪ
ﺮا َﻋ
اﻟﺼﺎﻟ
ِ
اﻟﻠ ُﻪ اﻟﱠ َ
ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی آن ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺳﺨﺖ و ﺳﺘﺒﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﺧﻮد
ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ .در ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ ُز ّراع و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران آن ﻧﯿﺰ از اﺳﺘﻮاری آن ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ
»ﺣﻀﻮر« ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻔﺎر ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﯾﻨﺪ .اﯾﻦ وﻋﺪهی اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و
اﻣﺪاد اﻟﻬﯽ دارﻧﺪ و در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪهی اﻟﻬﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻐﻔﺮت و اﺟﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﻫﺴﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه و ﺳﻨﺘﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد و زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪهای
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد.
 .۱۰رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب »ﺣﻔﻈﻪاﷲ« در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎنﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
ً
واﻗﻌﺎ ﻣﺎﻫﺎ
»دﭼﺎر ﺷﺘﺎبزدﮔﯽ و ﺑﻬﺎﻧﻪﮔﯿﺮی ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﯿﻮب ﮐﺎر ،اﯾﻦ ﺑﯽﺻﺒﺮی و
ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن

ﺷﺘﺎبزدﮔﯽ اﺳﺖ؛ ّ
ﻣﺮﺗﺐ آدم ﭘﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ »آﻗﺎ ﭼﺮا ﻧﺸﺪ؟ ﭼﺮا ﻧﺸﺪ؟« ﺧﺐ
ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻗﺪری دارد ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰی َا َﺟﻞ و َاﻣَ ﺪی دارد ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم

ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد(۱۳۹۷/۱۲/۲۳) «.
وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﺎ در آﯾﻨﺪهای ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﺸﺎن:
»ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ در ﻣﺎده و ﻣﻌﻨﺎ ،اﺳﺘﮑﺒﺎر را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ «.ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪهای ﺑﺎﯾﺪ در
ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر ،ﺑﺎ ّ
ّ
ﯾﺖ ﺗﻤﺎم
ﻫﻮﯾﺖ
اﻣﺮوزﻣﺎن در ﻣﺄوای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﺳﺮ ﺑﺮﯾﻢ و ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺟﺪ ِ
ِ
اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻤﺸﺪهی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻣﺎن از ﻓﺮدایﻣﺎن ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ در
ّ
ﺗﻮﻫﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﺻﺪﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﻏﺮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر آن
اﻧﺘﺨﺎب اﻣﺮوز ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ ﺑﺎ
اﺳﺖ.

 .۱۱در ﺗﺮددِ ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺟﺰﺋﯽ اﻧﻘﻼب و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ّ
ﮐﻠﯽ آن ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺟﺰﺋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ّ
ْ
ﮐﺜﺮات ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﺪام وﺣﺪت ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ؟ در
ﮐﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂاﻧﺪ و اﯾﻦ
ِ

دوﮔﺎﻧﮕﯽ »ذﻫﻦ« و »ﻋﯿﻦ« ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪی
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر ﺟﺰﯾﯽ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر
ِ

ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر ﺟﺰﺋﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﺎ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﻓﻬﻤﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ
ﮐﻪ از ﻗﻠﺐ ،ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻘﻞ ﻣﺪرن و در ﻋﯿﻦ
ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ
راز ﺣﻀﻮر ﻣﺮداﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان و ﺷﻬﯿﺪ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ِ
ِ
ِ

ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺴﺘﯽ ،در اﻣﺮ ﻓﻮق ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻗﻠﺐﺷﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ِ
ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن و ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج ،از دﺳﺖ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ذات اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای

ﺣﻀﻮر در آﯾﻨﺪهاش ّ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻠﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎی آﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ ،ﻗﺒﻠﻪی ﻏﺮب و ﻃﺎﻏﻮت ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺎل! ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﻨﺪهی ﻣﺎ ﭼﻪ آﯾﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در اﻣﺮوزﻣﺎن ﺳﺮﮔﺮدان ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و ﺑﯽﻣﺄوا
ﺑﻪﺳﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺑﺮای ﺳﮑﻨﯽﮔﺰﯾﺪن در اﻣﺮوز ،اوﻻً :ﺑﺎﯾﺪ »آﻏﺎز« را ﻫﻤﻮاره ّ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و آﯾﻨﺪه را ﻧﯿﺰ

ً
آﻏﺎز آﻏﺎزﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮد .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ در
إزای ﻋﻬﺪ ﺑﺎ
ﺛﺎﻧﯿﺎ :آﯾﻨﺪه را در
ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻢ ﻧﮑﺮد ،و
ِ
ِ
ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
»ﻣﺒﺪاء« و »ﻣﻌﺎد« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ

 .۱۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﻫﺮ اﺛﺮی ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه دارد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ

ﻨﺶ ﺑﯿﻦ زﻣﺎن ﺣﺎل و ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ دو ﻓﻬﻢ در دو
ﻫﻤﻮاره در ُﮐ ِ

ﻓﻬﻢ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ،از زﻣﺎن
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ،ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ِ
ﺧﻮد ﭘﺎ را ﺑﯿﺮون ﺑﮕﺬارﯾﻢ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن در اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را و زﻣﺎﻧﻪی ﺧﻮد را درک ﮐﻨﺪ،
ﻧﺴﺒﺖ درﺳﺘﯽ از آﯾﻨﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ِ
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﺔ اﷲ و ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ

] ۲۶ - [1ﺗﯿﺮﻣﺎه ۱۳۹۸
] - [2ژان ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻟﯿﻮﺗﺎر از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪی ﭘُﺴﺖﻣﺪرن در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ  1924و ﻣﺘﻮﻓﯽ .1998
] - [3در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ دﺳﺘﻮر دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ آن ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺒﻦ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﻮد و ﺧﻮدش ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد.

] - [4ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺳﺪاﷲ رﺣﻤﺎنزاده اﺳﺘﺎد ﮐﺎﻟﺞ ﮐﺎﻧﺘﺮ آﮐﺎﺳﺘﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻫﯿﭻ
ﺗﺠﺮﺑﻪای از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪی اﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ«؛ رﺟﻮع ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارد ﻧﻈﺮات و
ﺗﺌﻮریﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺟﻬﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد .
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