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ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال  ۲۷۳۹۰ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﻼم دراورﯾﻢ،
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﮐﻪ :و ﺑﺎ وﻻﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا و در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ وﻻﯾﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم و رﻫﺒﺮی،
اﻏﻮای
وﺟﻮﻫﯽ از ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪون وﻻﯾﺖ ﻣﺎرﮐﺲ .ﻣﮕﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮای
ِ
وﻟﯽ اﻟﻬﯽ ﻣﺎﻧﻊ
ﻣﺮدم از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آنﻫﺎ إﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ و
ّ

وﻻﯾﺖ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺮای ﻣﻦ اﺑﻬﺎم وﺟﻮد دارد .ﺧﻮد ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ در ﮐﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﺗﻮﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﻪ آن آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻗﺮآن اﺷﺎره داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه ﻫﺎی دروغ ﻣﯽ دﻫﻢ و ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﺮای وﻫﻢ و ﺗﻐﺮ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و
ﺣﺘﯽ در ﺳﺎﯾﺮ آﯾﺎت دارﯾﻢ او روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ دارد و دﻗﯿﻘﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ
ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮان آﻧﺴﺖ ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺎﻟﻢ
دارد و از ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ ﺑﺮای اﻏﻮا ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن در ﻧﻈﺎم ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻟﻖ ﺣﮑﯿﻢ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻘﺸﯽ دارد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﺷﻮد وﺟﻮدش ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻣﻌﺒﺮ و ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮدش ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ
دارد و از ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ در ﺟﻬﺖ اﻏﻮا ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮم و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺷﯿﻄﺎن
ﻓﺮﺿﺎ و ﯾﺎ ﻣﺎرﮐﺲ را ﻓﻬﻤﯿﺪ و وﺟﻮﻫﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و زﯾﺮ وﻻﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﺮﻓﺖ.
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ً
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺷﻬﯿﺪ آوﯾﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ در ﮐﺘﺎب »ﺣﮑﻤﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ
ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ:
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روح ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد .ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد؟ دﻏﺪﻏﻪی ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻋﺒﻮر از ﺳﯿﻄﺮهی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﭘﺎزل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺗﺎرﯾﺦ« ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی
را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻃﻮری اﺳﺘﺎد ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ را ﺗﺒﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد اﺳﺘﺎد ﺑﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻫﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :روزی ﺣﻀﺮت رﺳﻮل
اﷲ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را دﻋﻮت ﺑﮕﻨﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا آﯾﺎ در وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﯽ و ﻟﮑﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ
اﺳﻠﻢ ﺑﯿﺪی " .آری! ﻟﮑﻦ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻦ رام و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

