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رَّحیمِ " ال رَّحمنِ  ال هللاِ  مِ ا س  "بِ

 !!ظهور؟ ساز نهیزم ،ظهورکرونا

شر يآرمانها  . ختیر فرو کرونا ظهور با امروز ب

                     نیهم را خیتار انیپا که یشرق زده غرب و یغرب انسان     
 نیبهتر و بخش شفا نسخه تنها را آن و داند یم یدموکراس برالیل
 کند یم یمعرف بشر يبرا دآلیا یزندگ و حکومت شکل نیآخر و

 سه، نیا »ییرها « و  »امن « و  » رفاه « دارد؛ یاساس آرمان سه
 نبود و آرامش و روحى طمأنینه و »امن « و امکانات وفور و »رفاه«

 از يآزاد و يریدرگ نداشتن و »ییرها « و ترس و اضطراب و دلهره
 ریتعب به و. اوست امروز يآرمانها اوج ،يبند و دیق هر

 : {صفایی}استاد

 است امن حوزه در اند،کرده روانشناسان همه که کارهایى همه. است رفاه حوزه در اند،کرده دانشمندان و هاادیسون که کارهایى همه        
 و است رهایى حوزه در نباشد، او گیرگریبان چیزى تا است نکرده انسان آزادگى و رهایى به راجع کس هیچ هنوز که کارهایى همه و

 هم رفاه همین براى هامکتب این که این از بگذر...  اندنیاورده انسان براى را رفاه از بیش دارند که هایىحلّ راه و هاچهره تمام با هامکتب
 .   اندآورده پیش را استعمارها و هاجنگ ناچار و بردارند گامى اندنتوانسته

 زمستان و زییپا به بهارش و دارد فصل چهار شسال که باشد یانسان آرمان توانند یم نهایا ایآ ،که است نیا يادیبن و یاساس سؤال یول       
 و عزا فکر به عروسى شب در و کند یم شهود کجای را حالش و ندهیآ و گذشته که دارد یآگاه مرگ و یآگاه خود چنان و خورده گره

 : که است مند نظام چنان که کند یم یزندگ ییایدن در و. رود یم فرو فرداها سنگین بارهاى

 !!ي سراپا ابدی خلل عالم همه                يجا از ردیبرگ را ذره کی اگر                                                       

 معاصر، انسان براى هنوز که سؤالى هم آن پرسد،مى هاآدم از مسیح، از قبل سال پانصد و هزار دو پیامبر صالح  که است یسؤال نیا و       
ونَ أَ« است، جدید و نو رَکُ تْ نا ما فی تُ نینَ هاهفی - آم ات نَّ ج ونٍ و ی ع - عٍ و و ر ز لٍ و خْ ها نَ لْع ضیم طَ ه - ونَ و تُ ح نْ نَ تَ جِبالِ م وتاً الْ ی 1»فارِهینَ ب، 
ونَ( رهایى از رَکُ تْ  سؤال زیر هستند هم معاصر انسان هاىآرمان که را هااین و پرسدمى )آمنینَ ( امن و )فارِهینَ -ههنا فیما ( رفاه و )تُ

 هااین براى آدمى و خواندنمى جهان مستمر تحول و آگاهىمرگ با و خواندنمى انسان خودآگاه و آگاه ترکیب با هاآرمان این چون برد؛مى
 . نداشت نیاز ترکیب این به

 سال پانصد و هزار دو از بیش رسول صالح که را فریادى همان توانممى من که دهد یم ندا نگونهیا زین حاضر عصر ناشناخته مصلح و      
 رهایى و امن و رفاه حد در هایىآرمان با که را امروز معاصر انسان و بردارم امروز همین برداشت، انسان غفلت و غرور برابر در میالد از پیش

ونَ أَ«: که سازم روبرو صالح سؤال همان با است، رَکُ تْ نا ما فی تُ نینَ هاهفی - آم ات نَّ ج ونٍ و ی ع - عٍ و و ر ز لٍ و خْ ها نَ لْع ضیم طَ ه   ونَ و تُ ح نْ نَ تَ م 
جِبالِ وتاً الْ ی 2»  فارِهینَ ب  

 سه هر این امروز، جهانى ىدهکده ارتباطات و روابط و دیروز هاىنعمت کنار در رفاه، این و) آمنین( امن این و) تترکون( رهایى این      
 این به هاآرمان این و زندگى این براى انسان. آوردمى دنبال به را او غربت و بستبن و پوچى و نیست کافى عظیم انسان این براى آرمان
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 و دارد طلوع و غروب و است فصل چهار که جهان بافت و هانعمت تحول چون نداشت؛ نیاز پیچیده ترکیب این و حضور این و خودآگاهى
 .نیست سازگار رفاه و امن با دارد، جهان این از تربزرگ دلى و است طلب بهتر و طلب بیشتر که انسان تحول

 جانان منزل کنار در حتى. هامحمل بربندید که داردمى فریاد جرس دم هر چون امن؛ جاى چه واقف دل این با و آرامبى جهان این در و      
 که باشد؟ داشته تواندمى مفهومى چه ها،سنت و هانظام و هاقانونمندى کنار در آزادى و رهایى و رفاه و امن داستان این امن؟ جاى چه

 صنعت و علم ىچنبره در باز شود، رها هاقانون آن از و بیابد تسلط آنها بر صنعتش با و بشناسد را هاقانونمندى علمش با اگر حتى انسان
 .شد خواهد گرفتار خویش ابزار و

 اگر.داد جواب »است محتمل« و »شاید« با بتوان که نیست سؤالى صالح، سؤال. کندنمى رها را معاصر انسان گریبان که است سؤالى این      
 واقع خواهىمى اگر .نیست سازگار انسان آگاهى خود و وقوف و حضور با امن، که باشى پاسخ این منتظر باید ام،آمده اینها براى من بگویى

 حرکت او. است راه در پاییز که دارد یقین بهار در انسان. داندنمى هماهنگ خود وقوف شرایط با را امن که است کسى گرا واقع باشى، گرا
 امنى تواندچطورمى پس دارد، اضطراب. دارد دلهره. دارد دغدغه هم باز مطلوبش و کامل شرایط و امکانات در او. کندمى درك را زمان

 !باشد؟ داشته

 هستى قانونمندى و نظام با هم رهایى و بیندمى را هانعمت تحول مدام آدمى که نیست، هماهنگ و مطابق هانعمت تحول با هم رفاه     
. گیردمى اوره. رودمى باال قندش که بست، چیز همه به را تن این شودنمى. ریخت چیز همه معده این در تواننمى که نیست، هماهنگ

 مگر. هستى سنّت هزار همراه حرکتى، هر در تو و. هستى نظام در تو که خورد، را چیزى هر بتوان که نیست طور این.گیردمى نقرس
 .کنى ایجاد را انفجارى است ممکن دارى،مى بر که گامى هر با کنى،مى حرکت مین میدان یک در تو! بردارى؟ قدم طور همین توانىمى

 اقتصاد کردن فلج با و است کرده داریب غرور و غفلت از را او و زده معاصر انسان به یمحکم یلیس که هست کرونا روسیو هم نیا و       
 حبس و يآزاد سلب و یعموم ترس و دلهره و وحشت جادیا و ياردیلیتر مندان ثروت کردن ریفق و يدار هیسرما يها قدرت و یجهان
                  رفاه نه که کند یم اعالن بلند بلند و برده سؤال ریز به را بشر آرمان سه هر یخاک عالم در انداز نیطن بانگ و رسا يصدا با ،یخانگ

 . دیرس یهوس هر به و بود رها و لهی توان یم هم نه و دارد امکان آرام، نا جهان نیا در آرامش و تیامن نه و باشد یینها هدف تواند یم

 راه و رفت برون راه کرد؟ دیبا چه است، داده قرار بست بن در را او و کشانده چالش به را بشر گانه سه يآرمانها کرونا ظهور که اکنون      
 یسرگردان و هیت گرفتار که یغرب مکاتب. است مطرح ییها هینظر و ها طرح دارد؟ ییهایژگیو چه کرونا پسا عصر و است؟ کدام نجات

 .هستند يبازساز ای میترم بدنبال تینها در و شود ینم حاصل شانیبرا آرمانها در یتحول چرخند یم خود دور به و هستند

 نیاول علم، توسعه قیطر از رداریواگ يهايماریب با مقابله يبرا جهان يتوانمند تیتقو«: دیگو یم کار کهنه مدار استیس نجریکس •
 از متاثر یجهان اقتصاد به شده وارد يهاانیز میترم يبرا یعیسر تالش دیبا دوم بعد در. ردیبگ قرار هتوج مورد دیبا که است يبعد

. »خواند یم فرا جهان در یستیبرالیل نظام اصول از تیحما به را کایآمر دولت او سوم بعد در و ردیبگ  انجام يماریب نیا وعیش
 3.دنیچرخ خود دور همان یعنی

 روبرو دارد، یبرم انیازم کبارهی به را بشر یهست که تر يجد و خطرناکتر اریبس یدائم بحران دو با ما«: دیگو یم یچامسک جناب  •
 بحران از اعم داتیتهد نیا که نمود اذعان دیبا. نیزم ةکر شدن گرم يگرید و است يا هسته جنگ یکی بحران دو نیا. میهست
              است شده جادیا سمیبرالینئول يها استیس اعمال لیدل به که است یداتیتهد نیزم کره شدن گرم و يا هسته جنگ و کرونا

 گردد یم افزوده تر ددمنش بمراتب مستبد و خواه تیتمام يها نظام تعداد بر ای نیا از بعد و.  گرفت خواهد شدت زین روز به روز و
 يها دلقک دستان در ما سرنوشت حاضر حال  در اما. شد خواهد جادیا جوامع در تر یانسان طیشرا با نیادیبن يبازساز کی ای و
 4.»قراردارد جهان در همفکرش متحدان و ترامپ مانند یاجتماع گونه ماریب
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 باالتر ییها آرمان که است یمکتب به آوردن يرو یناشدن و محدود يآرمانها نیا با یمکاتب نیچن از عبور راه تنها که است نیا قتیحق یول
 يجلو که را یراه و نموده توجه انسان يازهاین همه به و دارد انسان، ياستعدادها ییشکوفا و تکامل و يآزاد و یخوش و رفاه و عدالت از

 یم                          یهست نظام با را او یهماهنگ و ندیب یم یهست در را انسان و دارد ادامه یبست بن چیه بدون تینها یب تا گزارد یم انسان
 .  خواهد

 ، است تر مهربان و تر آگاه و کترینزد خودش به او از که بشر پروردگار و دگاریآفر جانب از که است یآسمان امیپ همان ،مکتب نیا       
 جامعه يجا به و برساند یعال جهت و رشد و تیعبود و صراط به ن؛ییعل یاعل به نیالسافل اسفل از و نور به ظلمتها از را او تا شده فرستاده
 . برساند باشد، »رشد« شیعال هدف که یانسان جامعه به باشد رفاه شیغائ هدف که يدامپرور

        

                  ادب و تیانسان دنبال به باشد شیسالمت فکر به آنکه از قبل ییکرونا يفضا نیا در که شده امروز انسان شده گم که ییانسان جامعه      
 .هست مشیعظ يهایندتوانم و نامحدود ياستعدادها به دادن جهت و ها بست بن از ییرها و شهادت و خدمت و ثاریا و اخالق و

                              .باشد داشته اشراف انسان يازهاین همه بر و باشد آزاد ها تعلق همه از که دارد يرهبر و يمجر به ازین يا جامعه و مکتب نیچن      
 همه نیا پس در بشر که کرد خواهد ظهور آنگاه و ستین (ص) امبریپ نیآخر دخت (سالم اهللا علیها) فاطمه فرزند و امروز مولود جز یکس او و

 نیا کرونا بحران ایآ و دینما ظهورش آماده را خود و بخواند و بخواهد را او و کند دایپ اضطرار او به ناکارآمد  يحکومتها و محدود يمکتبها
 .بود منتظر دیبا زد؟ خواهد رقم را اضطرار و ازین

 که بینىمى! فاطمه عزیز اى! من دل عزیز اى: ده در ندا و شو نوا هم امبریپ صالح يصدا هم معاصرِ مصلح با يدیرس اضطرار نیا به اگر     
 محتومِ باید و ناگزیر ضرورت تو که امیافته و امآورده ایمان تو غیبت به دلم، حضور و عبرت و تجربه و شهادت با و امآمده کجا به تا کجا از

 .هستى گسترده و عمیق و الیه چند هاىپوچى و شکوفایى و عرفان و عدالت و آزادى و بستبن و دیوار هاىتجربه این و تاریخى منِ این

 

 وقوف با خواهمنمى و بشکنم را دلم امان بى فریادهاى گلویم، بغض با خواهمنمى!  (سالم علیها) فاطمه عزیز اى! من دل عزیز اى •
 که خواهممى ولى ،بدارم عرضه کسى به داشته، هم یافتنى دست و مشخص روشِ که را شده اثبات و تجربى جزمیت این دلم
 سالم.  امبوده بیگانه و غافل گونه این شهود، و وقوف همه این با و اضطرار احساس همه این با که ببخشى من بر را ناسپاسى این

م. یهست رهیذخ نیآخر يا و دیام نیآخر يا تو بر ا لَ س ک ال ی لَ ا ع ۀَ ی ی ق ب ه لَّ  .    ال
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