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ﺳﻼم ،ادب و ﺧﺪا ﻗﻮت ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎد ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻟﻤﯿﺰان ﺿﻤﻦ آرزوی ﻇﻬﻮر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ذﯾﻞ دﻋﺎی ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ »ارواﺣﻨﺎ ﻟﻪ اﻟﻔﺪا« از درﯾﭽﻪ ﻗﻠﻮب اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﻋﯿﻦ دل ﻧﺒﺴﺘﻦ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ،در ﻫﻮای دﻏﺪﻏﻪ آزادﮔﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر
ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ روزﮔﺎر ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ دﻏﺪﻏﻪ اﺻﯿﻞ ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎد ﻋﺰﯾﺰ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺗﺬﮐﺮاﺗﯽ راه ﮔﺸﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺸﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻋﯿﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان دﻗﯿﻘﺎ ﮔﻔﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﯾﻨﺪه ای اﺳﺖ و ﻧﻪ آﻧﭽﻨﺎن از اﻓﻖ ﻗﻠﺐ و ﻓﻬﻢ اﻧﺴﺎن آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ دور
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ او دﺳﺖ دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺣﺎل ﻃﻠﻮع ﺳﻮﺳﻮی روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻣﯽزﻧﺪ و ﻧﻮﯾﺪ ﺻﺒﺢ ﻃﻠﻮع ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽدﻫﺪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ وﻗﺖ و در وﻗﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
)اﺣﺴﺎس ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ اﻧﻮاع روﺣﯿﻪ ﻫﺎ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دارﻧﺪ ،ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪه ام ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ( ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺎی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻇﻬﻮر ﺗﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ در
ﮔﺮم ﺗﺮﯾﻦ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد و ﻧﺴﯿﻢ روﺷﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻇﻠﻤﺘﮑﺪه ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮرﺷﯿﺪ زده و روح ﻇﻠﻤﺖ را ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ روا ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﻋﯿﺎن ﮔﺮداﻧﺪ و
اﻧﺴﺎن آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ دل ﻧﺴﭙﺮد و ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮر اﺣﺴﺎس
ﺣﯿﺎت ﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ...اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر درد دل اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل از دﯾﻦ و
ﻣﺬﻫﺐ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻫﻨﺮ ،ﻋﺸﻖ ،ﻋﻘﻞ ،ﻟﺬت ،درد و رﻧﺞ و ﺷﺎدی و ﻏﻢ و ...ﻫﺮ آﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎن آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد دارد اﻣﺎ در ﺟﺴﺠﻮی ﺻﺒﺢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،دﯾﮕﺮ از ﺳﺤﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﺪ اﻧﺘﻈﺎر و
اﻧﺘﻈﺎر .۱ ...اﺣﺴﺎس ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻮدن را ﺑﻪ ﮐﺪام اﻗﻠﯿﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺒﺮم ﺗﺎ دﻣﯽ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد روﺑﺮو ﮐﻨﺪ و ﻣﺰه
ﺑﻮدن را ﺑﭽﺸﻢ ﺑﺪون ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد را ﺑﻮدن ﻣﻦ ﺟﺎ ﻣﯽزﻧﺪ و ﻧﯿﺴﺖ .۲ ...ﺑﻮد ﺧﺪا را در ﻋﺎﻟﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ؟ داﻧﺴﺘﻦ و ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﺳﺖ دﯾﮕﺮ و ﻧﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی دﻏﺪﻏﻪ و ﻋﻄﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎن ﻣﺎ
اﻓﺘﺎده .اﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﻮدﻧﯽ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺟﺰ اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ای ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺎﺷﮕﺮی ای ﮐﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻪ در ﻣﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد
رازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ درک ﮐﺮده اﯾﻢ و ﻧﻪ درک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و دو رﻫﺒﺮ ﺣﮑﯿﻢ آن ،ﺷﺎﯾﺪ آن
ﯾﺎر ﺗﻤﺎم ﭼﻬﺮه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺟﯽ ﮐﻨﺪ و اﻻ ﻣﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺣﺠﺎب را ﭼﻪ ﺑﻪ راز ﺗﻤﺎﺷﺎی او .۳ ...و در اﯾﻦ
رﻓﺖ و ﺷﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺪا ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﮔﻢ ﮔﺸﺘﻪ
ﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﺧﻮد دارد؟ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﯽ رود و ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ آن

وﺟﻮد ﮔﺮﻣﺎﺑﺨﺶ را از آن ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻢ .اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﮔﻮﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﺻﻼ
اﻧﮕﺎر ﺧﻮد ﺑـﻮدن و ﻫﺴﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻧﺪ و ﻫﻢ ﺟﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺮآن ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﺪه ام در ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ روح در دو ﺟﻠﻮه ﻗﺮآن و آن اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﺨﺶ دﻋﻮﺗﮕﺮ ﭼﻨﺎن ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ ای ﺑﻪ
ﻣﺎ داده اﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎی اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ دل ﺑﺴﭙﺮﯾﻢ و ﻗﺪم در راه ﻧﻬﯿﻢ و
ﻧﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﺷﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل را در ﻫﻮا و وﻗﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺧﻮد روزی ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺷﺮح اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ .ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻣﺎ
ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻢ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ و آن اﻧﺴﺎن ﮐﺸﻨﺪه و ﮐﻼم دوﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﺮغ دل ﻫﻮای ﭘﺮواز
ﮐﻨﺪ و ﭘﻨﺠﺮه ای ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻤﮕﺸﺘﻪ ی ﺣﺎﺿﺮ در دوردﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﯿﻢ ﻧﻮر اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻇﻠﻤﺖ زده ی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ وزﯾﺪن ﺑﮕﯿﺮد .۴ ...ﺣﺎل ﻣﺎﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ و ﻧﺤﻮه
زﻧﺪﮔﯽ در آن ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ذره ای از آن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻫﺮ ذره ای ﮐﻪ ﺟﻠﻮه ای از ﺣﯿﺎت و آن وﺟﻮد
ﮔﺮﻣﺎﺑﺨﺶ دارد .اﯾﻦ را ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﯽﺗﭙﺪ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﭽﺸﺪ؟ و ﮔﺮﻧﻪ
ﻗﻠﺐ ﺟﺰ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روح ﺣﻤﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن
آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎری ﺷﺪن اﯾﻦ ﺧﻮن ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ای ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣﺮگ اﺳﺖ و ﻫﻮای
ﻧﯿﺴﺘﯽ را ﻣﯽ دﻣﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ در اﻧﺘﻈﺎر ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺤﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻮﯾﺪ ﺻﺒﺢ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺷﺮوع روز ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﮔﺮﭼﻪ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺎی ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺳﺤﺮ) ﻇﻠﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﻣﺬﺑﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽدﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ
اﺳﺖ ﻫﻨﻮز و وﻗﺖ ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﮑﻪ در ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺐ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ درﺧﺸﻨﺪ
و راه را ﺑﻪ روی زﻣﯿﻨﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ،زﻣﯿﻨﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻮن وﺟﻮد دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮت ﮐﻪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮد و در دل ﺷﺐ اﻣﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺎه آﺳﻤﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﺮد و اﻓﺴﻮس ﮐﻪ اﻣﺖ ﻧﺒﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎ دل در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﮔﺮو داده ﺑﻮدﻧﺪ ...ﻣﺎﻢ و اﻧﺘﻈﺎر ﺟﺎﻧﺴﻮز ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ آن و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻢ آن درک اﻧﺴﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ در وﺳﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آن اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﺨﺶ و آن ﮐﻼم ﯾﺎر ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ »ﺑﻮد و
ﺣﻘﯿﻘﺖ« ﻫﺮ ﮐﺲ و ﭼﯿﺰی در ﻋﺎﻟﻢ ...ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺸﻔﺮض و ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )رض( و
رﻫﺒﺮی ﻋﺰﯾﺰ)ﺣﻔﻈﻪ اﷲ( آﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ،اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﭽﻨﺎن
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ دل در ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ آﻧﺎن ﻧﺴﭙﺮده اﯾﻢ و ﺷﻬﺪای اﻧﻘﻼب ﺧﻮب درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ...ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر
اﺳﺖ ،زﻣﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ای ﻗﺎﺑﻞ از اﺳﺘﺎد ﻋﺰﯾﺰ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎی ﺧﯿﺮ دارﯾﻢ در اﯾﻦ راه ...ذﯾﻞ ﻫﺮ ﮐﺪوم از ﺳﺆاﻻت اﮔﺮ اﺳﺘﺎد
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ رو ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﻻزم ﺑﺪوﻧﻦ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻦ
ﻣﻤﻨﻮن ﻣﯿﺸﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﺮ دﻏﺪﻏﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ رو دارم و در
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺨﻮام اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﺪم ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻟﻄﻒ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺎل اﺳﺘﻘﺒﺎل رو

دارم .ﺑﻪ ﻗﻮل آن ﺑﺰرﮔﻮار :ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺮا درﯾﺎب ﭘﯿﺶ از آﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از دل ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺟﺰ ﻫﯿﭻ.
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺖ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺑﯽ ﺑﺎز ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ و ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻌﻠﻘﯽ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ آورﯾﻢ ،ﺑﻪ
ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻄﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب ّ
ﻋﻄﺎر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ْ
ﻫﺴﺖ در ﺗﻮ ﮐﯽ رﺳﺪ
ﺗﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ،

ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮ ﺗﺎ ﻫﺴﺘﯽات از ﭘﯽ رﺳﺪ

اﯾﻦ ﻧﺤﻮه »وﺟﻮد« و »ﻫﺴﺘﯽ« ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد آزاد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﺪا در َ
ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﯽﺗﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻮن آﯾﻨﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت آﺷﮑﺎرﮐﺮدن ﮐﻤﺎﻻت اﻟﻬﯽ را دارد
اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ
ّ
و ﻟﺬا ﺟﻨﺎب ﻣﻮﻟﻮی ﻓﺮﻣﻮد:
آﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻧﯿﺴﺘﯽ

ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑَﺮ ،ﮔﺮ ﺗﻮ اﺑﻠﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ

ﻏﻨﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و در دل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ
ﻫﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻫﺴﺘﯽ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﯿﺴﺘﯽ،
ّ
ِ

ﺑﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺸﺄ ﺧﯿﺮرﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد و وﺟﻮدش ﺑﺴﻂ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻟﺬا
ﺟﻨﺎب ﻣﻮﻟﻮی ﻓﺮﻣﻮد:
ﻫﺴﺘﯽ اﻧﺪر ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺘﻮان ﻧﻤﻮد

ﻣﺎلداران ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮ آرﻧﺪ ﺟﻮد

وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ إﻟﯽ اﷲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽآﯾﺪ و اﻧﺴﺎن آﻧﭽﻨﺎن از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را از ﺧﻮد ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪ ﮐﻨﺪ و ﻣﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﺟﺴﺘﺠﻮی زﻧﺪﮔﯽ در آن ﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب ﻣﻮﻟﻮی ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ »ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ«» ،ﻫﺴﺘﯿﻢ« .زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﯿﺪان ﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و
اﻧﺴﺎنﻫﺎی اﺻﯿﻞ ﺑﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ اﺳﺖ ،ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﻄﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا
»ﺻﻠﻮاتاﷲﻋﻠﯿﻪوآﻟﻪ« ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﺳﺮی ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﻖ آﻳﻨﺪه دﻳﻦداری ﻣﺎ« ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﭼﺎپ
ﺷﺪه و روی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

