بسم الله الرحمن الرحيم

)جلسه اول(
حجت الاسلام مصطفي اميني خواه

ﻣﻘﺪﻣه
عنوان بحثي كه گذاشته اند انقلاب اسلامي است .در مورد انقلاب اسلامي و آينده  ،حرف هاي زيادي هست.
در اين چند جلسه سعي مي كنم به صورت فشرده نكاتي را عرض كنم.
سوال و بحث و شبهه زياد ا ست هم در دانشگاه هم حوزه هم قم هم مازندران .دائم مواجه هستيم و سوال
مي پرسند تا كي مي خواهد وضع اين طور باشد؟ .اين طور  ،چيزي از دين مردم نمي ماند .چيزي از اقتصاد
نمي ماند.
نگراني ها زياد است درباره اصل انقلاب .درباره اصل اسلام و وضعيت مردم .وضعيت مهاجرتي كه
الان پيش آمده است .كه هر كشوري ويزا را برداشته بود در حال برگرداندن ويزا هست و الان
سيل مهاجرتي اتفاق مي افتد و بر نمي گردند.
اين ها هست .آمارهايي هست كه آدم خبر دارد و واقعا تاسف بار است.
من سعي مي كنم حرف هايي بزنم كه حالت شعاري نداشته باشد .سبك ما را هم دوستان آشنايي دارند و
با سبك امنيتي رايج خيلي متفاوت است .نوع نگاهمان به اصل انقلاب و اينها يك نوع نگاه نرم افزاري است
نه سخت افزاري .معمولا تحليل ها از باب سخت افزار است و اين كه كاركرد انقلاب در حوزه سخت افزار
چه بوده است.

١

البته اين هم خوب است و نمي خواهم نفي بكنم .ولي فضاي ما اين نيست كه در لبنان چه كرديم و نيجريه
چه شده است و در ميانمار چه اتفاقي افتاده است .هلال شيعي و ..كه مطرح مي شود نون و آب نمي شود
و كسي با اين قانع نمي شود.
ماه مبارك عرض كردم خدمت شما كه ما حرفهايمان درباره يك نكته است و آن در مورد خود خداست.
اصل صحبت هاي ما درباره خود خداست و درمورد چيز ديگري بحث نداريم.

برناﻣه خﺪا براي آينﺪه
درمورد انقلاب هم مي خواهيم صحبت كنيم در مورد خدا مي خواهيم صحبت كنيم .اين كه خدا برنامه
اش درباره با چه چيزي است.
خدا برنامه اي كه براي آينده براي خودش چيده است چه چيزي است؟
ما ميخواهيم درباره اين صحبت كنيم .خيلي كاري با انقلاب و اينها نداريم.
حضرت عبدالمطلب به آن سپاه ابرهه گفت كه من آمده ام شتر هايم را بگيرم .اين معروف است .آنها گفتند
ب .١براي خانه صاحبي هست ،شترهاي من را بدهيد كه
ما آمده ايم كعبه را تخريب كنيم .گفت للبيت ر ّ
بروم.
ما در مورد انقلاب و اينها خيلي صحبتي نداريم .برخي از رفقايي كه پيام مي دهند به آنها مي گوييم كه
نسبت به انقلاب نگراني نداشته باشيم .ما بايد بيشتر نسبت به خودمان نگراني داشته باشيم .ما در معرض
خطر هستيم.
حضرت امام )ره( و رهبر انقلاب هم خيلي نسبت به انقلاب اين گونه ترس  ،واهمه و نگراني نداشتند .بيشتر
نگراني ها چيزهاي ديگري است .مسائل ديگري هست كه نگران كننده است و كمتر به آن توجه مي شود.
درمورد آن بايد بيشتر صحبت كرد.

ب ُهوَ أَمْ َنعُ لَهُ مِنَ ا ْلخَ ْلقِ كُلِّهِمْ ،وَ أَوْلَى بِهِ مِنْهُ ْم .الأمالي )للطوسي( ،ص٨١ :
صحَابُكََ ،فجِ ْئتُ أَسْأَلُكَ فِيمَا أَنَا رَبُّهَُ ،و لِلْ َبيْتِ رَ ٌّ
١أَنَا رَبُّ سَرْحِيَ الَّذِي أَخَ َذهُ أَ ْ

٢

درمورد آينده انقلاب چرا صحبت كنيم؟ بياييد درمورد آينده صحبت كنيم .آينده چه مي شود؟
واقعا آينده چه مي شود؟ آينده ما ،آينده جامعه.
انقلاب اسلامي يك پلتفرم براي يك گفتمان فكري است .يك محتوايي يك قالبي پيدا كرده است .محتواي
آن  ،محتواي دينيِ ايدئولوژيِ اسلامي است و قالب آن جمهوريتي است كه با راي مردم است .بنيان هاي
نظام همه اش توسط مردم از صدر تا ذيل انتخاب شده است يا مستقيم يا غير مستقيم .اين قالبش است.
من در مورد فرم انقلاب صحبت ندارم .در مورد محتوا هم صحبت ندارم.
عرض كردم عنوان بحث آينده انقلاب است اما درباره انقلاب خيلي بحث ندارم  .ولي آينده اين دو تا كه
يكي جامعه آخرش به كجا مي رود؟ و يكي دين كه آخرش به كجا مي رود؟ .اگر اين دو تا فهميده شد،
آينده انقلاب هم فهميده مي شود كه چه اتفاقي مي افتد.

آيه  ٥٥سوره نور ،درباره آينﺪه دين و جاﻣعه
درمورد آينده دين و جامعه آيه اي داريم كه هر دوي اينها را تركيب كرده است و گفته است .من اول با
قرآن شروع مي كنم ،اشتباه نكنيد .بحث من قرآني نيست.
يك كتاب خوبي امسال چاپ شده است از آدام آلتر به نام لطفا زامبي نباشيد! ترجمه اش براي امسال است.
كتاب عالي است .اصل كتاب درباره اعتياد به فضاي مجازي است .ولي يك جامعه شناسي خيلي دقيق و
عميق نسبت به وضعيت فعلي آمريكا دارد كه من روي اين مي خواهم بحث كنم.
خود اين كتاب تحليل هاي فوق العاده اي مي دهد .اول آيه را بخوانيم بعد برويم سراغ اين كتاب.
ستَخْلِ َفنَّهُ ْم فِي
ن آمَنُوا مِ ْن ُك ْم وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَ ْ
وَعَدَ اللَّ ُه الَّذي َ

ا ْلأَ ْرضِ٢...

خدا وعده داده است كه آنهايي كه عمل صالﺢ انجام دهند حتماً آنها را در زمين خليفه ميكند.
چه كسي را؟ آنهايي كه ايمان دارند و عمل صالﺢ انجام مي دهند.

٢النور ٥٥ :
٣

اﺳﺘَ ْﺨﻠَ َ ﱠ
ﺬﻳﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒﻠِ ِﻬ ْﻢ همانطور كه قبليها را خليفه كرده است.
َﻛ َﻤﺎ ْ
ﻒ اﻟ َ
ﻟَﻴُ َﻤ ِّﻜﻨَ ﱠﻦ ﻟَ ُﻬ ْﻢ دﻳﻨَ ُﻬ ُﻢ اﻟﱠ ِﺬي ْارﺗَﻀﻰ ﻟَ ُﻬﻢ براي اين ها تمكين ميكند ،ايجاد مكنت ميكند نسبت به ديني كه از

آن راضي است .آن ديني كه از آن راضي هستم آخر همه جا را مي گيرد؛ اين درباره دين.
جامعه چه مي شود؟

ﻟَﻴُﺒَ ِّﺪﻟَﻨ ُﱠﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌ ِﺪ َﺧ ْﻮﻓِ ِﻬ ْﻢ أ َْﻣﻨﺎً
هر چه نسبت به آن ترس دارند برطرف مي شود .جامعه به امنيت مطلق مي رسد.
علامه ﻃباﻃبايي ذيل اين آيه خيلي نكات فوق العاده اي فرمودند .يكي از نكات اين است كه مي
فرمايند» :امنا« گفته است يعني هر آنچه كه از امنيت بتوان تصور كرد ايجاد مي شود .امنيت
فرهنگي  ،اعتقادي و امنيتي .ولي به شالوده اي .به شالوده ديني كه از آن راضي ام.
آنهايي كه از آن ناراضي هستم ،اين قلابي ها و من درآوردي ها همه جمع مي شوند .بعد آخر چه اتفاقي
مي افتد
يَعْبُدُونَني لا يُشْ ِركُونَ بي َشيْئ ًا

آخر اين طور مي شود كه جامعه را اين طور مي كنم .دين را اين طور مي كنم .آخر فقط من پرستيده مي
شوم .شريك ديگر ندارم.
ن كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُول ِئكَ هُ ُم الْفا ِسقُون
مَ ْ

نكته خوبي ايجا هست كه آخر همه چيز مي افتد دست من .خداوند مي گويد ،من طوري مديريت مي كنم
كه آخر دست من بيفتد.

اين كه آينﺪه دنيا دست خﺪا باشﺪ چه خواصيتي دارد؟
اين جلسه مي خواهيم درباره آن مديريت صحبت مي كنيم كه چگونه مديريت مي افتد دست خداوند .و
درباره اين صحبت خواهيم كرد كه اگر كار دست خدا بيفتد چه خاصيتي دارد.
٤

اين الان بشارت است؟ خيلي دلمان گرم شد؟ يك روزي مي آيد كه فقط خدا پرستيده شود .خب من چه
كار كنم؟ بگو دلار چند مي شود؟ مي خواهد پرستيده بشود مي خواهد نشود!
الان مسئله را توانستم جا بيندازم؟ الان مسئله ما اين نيست كه خدا پرستيده شود يا نه .چون احساس مي
كنيم كه خيلي ربط به جيب و امنيت و اينهايمان ندارد .خدا مي خواهد پرستيده شود يا نشود فرقي به
حال من نمي كند.
در حالي كه طرح مسئله اي كه خدا مي كند اين است .مي گويد ببين مشكل آن روزي حل مي شود كه
من پرستيده شوم فقط!
ما امروز در مسير جاده وقتي از قم به مازندران مي آمديم با پدرخانم مان سر آدرس خيلي مشكل داشتيم.
قبلا اين طور بود كه پدر خانوممان مثلا مي گفت اين تابلو زده اين طرف برو ما مي گفتيم اين طرف به
نظر مي رسد .تا اين كه نرم افزار هاي جديد نقشه آمد .اينبار كه از قم آمديم بيرون يك آدرس از گرمسار
به فيروزكوه به ما داد و يك ساعت راهمان كمتر شد .راه عجيب غريب هم بود.
ما خيلي به اين تعبد داشتيم .هرجا مي گفت همان مي رفتيم .بعضي جاها پدر خانم مي گفت اين اشتباه
مي گويد .مي گفتم اين مسير را نرم افزار مي گويد .ما اين را مي گرفتيم مي آمديم.
اين يعني مرجع واحدي كه صلاحيت دارد براي اظهار نظر .مسير را مي شناسد .اين وقتي خط و خطوط را
بدهد هم مستقيم مي آييد و هم دعواهاي شما برطرف مي شود و هم به آن جايي كه مي خواهيد مي
رسيد.
اتفاقي كه مي افتد اين هست كه يك ماهواره است همه اطلاعات را دارد .آمار همه جاها را دارد .همه را
مي شناسد اين اتوبان كجا هست .فرعي ها كدوم طرف است .كجا شلوغ است .كجا تصادف شده است.
اينجا پمپ بنزين است اينجا پمپ گاز است .اونجا مسجد است .همه را خبر دارد.
شما كجا مي خواهيد برويد؟ كار را به من بسپريد .اگر همه با اين بيايند كسي دير نمي رسد .فقط حرفش
را بايد گوش داد .نگو من رفتم اين مسير بهتر است .وقتي گفت بپيچ به راست بايد به راست بپيچيد.

وقتي با اين ديتا مي آيي ديگر مشكلي نيستْ :ﻳﻌﺒُ ُﺪوﻧَﻨﻲ ﻻ ﻳُ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ َن ﺑﻲ َﺷْﻴﺌﺎ

٥

يك جا را وقتي همه بگيرند آخرش به نتيجه مي رسند .همه مي رسند به اين نرم افزار .جامعه با اين اداره
مي شود و همه چيز مرتب مي شود.

اداره جاﻣعه با تكنولوژي
الان جامعه با چه چيزي اداره مي شود؟ با تكنولوژي .مگر بد است؟ نه .پس مشكلش چيست؟ اجازه دهيد
از اين كتاب "لطفا زامبي نباشيد" برايتان بخوانم.
نكته جالبي اول كتاب دارد .اصلا كل كتاب را نوشته شده براي اين:
هيچ وقت نشئه چيزي كه خودت ساخته اي نشو!
اين جمله فوق العاده است .خيلي قشنگ است .بعد توضيحات مي دهد:
مي گويد استيب جابز در يكي از رخدادهاي شركت اپل ،از آيپد پرده برداري كرد ٩٠ .دقيقه جابز درباره
آيپد صحبت كرد و گفت هركسي كه اين را ندارد بدبخت است.
هر كسي كه آيپد ندارد اصلا شهروند به حساب نمي آيد .تجربه باور نكردني اي است .تايپ كردن با آن
رويايي است و..
نويسنده مي گويد اما استيب جابز تا پايان عمرش اجازه نداد فرزندانش آيپد داشته باشند.
چند نفر ديگر را هم اسم مي آورد .ويليامز موسس توييتر هيچ وقت اجازه نداد بچه هاي خودش وارد توييتر
شوند .فقط براي آنها كتاب مي خريد و گوشي تاچ هم نداشتند.
از اين موارد را فراوان اسم مي آورد .مي گويد يك اتفاقي دارد مي افتد .اين حرف ها را از زبان اين ها
بشنويد:
اتفاقي كه الان در دنيا مي افتد اين است كه همه دارند برنامه مي ريزند كه چگونه با تكنولوژي
جمعيتي را سركار بگذارند.
زامبي هم كه مي گويد همين ها هستند.
٦

مي گويد فلسفه مدرنيته اين است :روش سركار گذاري مردم :ايجاد اعتياد هاي نوين ،روشهاي تخدير و..
در مورد صنايع ورزشي ،تفريحي و ارتباطي همين را مي گويد .كلا هرجا پاي تكنولوژي است ،تكنولوژي
براي اين ا ست كه يك مشت آدم برنامه ريزي كنند كه چگونه با سركار گذاشتن مردم بتوانند پول در
بيارند.

چگونگي ايجاد خوانش
يك عده پولدار مي آيند و عده ديگري را مشغول مي كنند تا اين ها از مشغوليت آن ها پول در
بياورند.
اين نقطه اول بحث ما!
خود آن خواهش و خوانشِ ايجاد سرگرمي هم يك روش است .اين كار رسانه است كه يك چيزي
را بزرگ كند كه به اين توجه كن  .نداشتن اين  ،انگار محروميت از يك امتياز شهروندي است.
من آي پد ندارم  .من تلگرام ،پيج اينستا ندارم .من حساب در گوگل ندارم  .نداشتن اينها خودش
يك عامل تحقير است.
مثلا در فضاي دانشگاه فاجعه است كه تجربه ارتباط با جنس مخالف را ندارد .تجربه داشتنش يك نوع
"شان" است .در جامعه شناسي و رسانه شان يك مساله مهم است .مي گويد اين در شان من نيست .اين
در شان من هست.
اصلا شان را چه چيزي شكل مي دهد؟
ما در مورد آينده انقلاب اسلامي مي خواستيم صحبت كنيم .ربط دارد يا نه؟
آينده انقلاب اسلامي كه نه ،بلكه آينده جامعه ديني بند به اين حرف هاست .دو جرياني كه با هم درگير
ا ست براي مديريت جامعه كاري كه مي كنند ايجاد شوون مي كند .ايجاد اقتضا مي كند.

٧

ايجاد شان مي كند .بعد شان خواهش ايجاد مي كند .خواهش خوانش ايجاد مي كند .خوانش
همان گفتمان است.
تكنولوژي در خدمت اين است .علم در خدمت اين است .صنعت در خدمت اين است .اين يك بخش
ماجراست.

جمع بنﺪي براي جلسه بعﺪ
كاري كه رخ مي دهد اين است كه يك عده اي عده ديگر را مديريت مي كنند .چه چيز آنها را مديريت
مي كنند؟ سرگرمي آنها را .يك سير دوراني كه دائما تند مي شود .لذا دائما دوپامين ترشح مي شود و فرد
لذت مي برد .وقتي ديگر ارضاء نشد مقدار آن بالاتر مي رود .جايي كه ارضاء نمي شود تكنولوژي مي آيد
چيزي دست اين مي دهد.
يك عده اي پژوهش مي كنند كه به اين تكنولوژي برسند كه چگونه به اين برسند كه سطح آن را بالا
ببرند .دانشگاه يعني جايي كه تو صلاحيت داري پژوهش كني كه به اينچنين تكنولوژي برسي .اين يك
مدل اداره است.
در دنيا دو مدل اداره داريم .يك مدل اين است .يك مدل نه مدلي است كه بر محور حقيقت
است .مي گويد من نمي خواهم بازي دربياورم .مي خواهم يك تونل بزنم به سمت واقعيت .اين
گفتماني است كه انقلاب اسلامي دنبال آن است.
شما مي توانيد ان قُلت بياوريد كه كجا انقلاب اسلامي دنبال آن است .ممكن است من هم با شما موافق
باشم كه انقلاب اسلامي كه الان داريم ممكن هست  ٨٠درصد فاصله داشته باشد .ولي آن ريشه اي كه
انقلاب اسلامي از آن در آمده است با اين نظام درگير است .اين نظامي كه يك مشت آدم قوي كه قدرت
بيشتري دارند آني كه ضعيف تر است را مي بلعند .سلسله اي است كه به تناسب قدرتت رشد مي كني.
اين سلسله از هم پاشيده مي شود و نظم نوين جهاني به هم مي ريزد و نظم جديدي شكل مي
گيرد كه بر محور عدالت و حقيقت است.
٨

ما اگر بخواهيم به اين ﻃور آينده اي برسيم بايد چه سيري را ﻃي كنيم؟
اين آينده اي كه قرآن گفته است  ،نسبت ما با اين چه چيزي است؟ با اين خيلي عميق مي توان نقد كرد.
اين كه اصل نظام در خطر است و اينها نداريم .اصلا اصل نظام يعني چه؟ اصلا مسيرمان به چه سمت است.
بايد چه كاري بكنيم؟

٩

