ﻫﺸﺘﺎد و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽِ ﺟﻨﺎب ﺷﺒﺴﺘﺮي

ﺑﺮ اﯾﻦ رواق زﺑﺮﺟﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑــــﻪ زر
ﮐﻪ ﺟﺰ ﻧﮑﻮﯾﯽ اﻫﻞ ﮐﺮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
ﻣﻬﺮ اﻣﺴﺎل ،اﺳﺘﺎد ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮي ﻫﺸﺘﺎد و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﺮﺷﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎد ،اﯾﻦ ﺳﻄﻮر را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ در
رﺳﯿﺪنِ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺖ اداي دﯾﻦِ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ .ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ،ﮐﺘﺎب »در ﺑﺎب روﺷﻨﻔﮑﺮي دﯾﻨﯽ
و اﺧﻼقِ« ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻨﺎب ﺷﺒﺴﺘﺮي ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ »زﯾﺴﺘﻦ اﺻﯿﻞ را ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺖ« .اﻓﺰون ﺑﺮ
ذﻫﻦ وﻗﺎد و ﺗﺎﻣﻼت درازاﻫﻨﮓ و رﻫﮕﺸﺎ در ﺣﻮزة ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ در دﻫﻪﻫﺎي اﺧﯿﺮ و اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر
ﮔﺮانﺳﻨﮕﯽ ﭼﻮن »ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮏ ،ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ«» ،اﯾﻤﺎن و آزادي« و »ﻧﻘﺪي ﺑﺮ ﻗﺮاﺋﺖ رﺳﻤﯽ از دﯾﻦ« -
رواﯾﺖ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺑﺪﯾﻊ را در دورة ﭘﺎﻧﺰده ﺟﻠﺴﻪاي »ﺷﺒﺴﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﯽ« و ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد ،ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪام -ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺣﺮﯾﺖ و اﺻﺎﻟﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ِﺷﺒﺴﺘﺮي را ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺳﺘﻮده و
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮده ام .ﭼﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺰم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺨﺼﯽ از ﺳﻠﮏ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ در آﻣﺪ ،ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آراء
ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺧﻮد درﺑﺎرة وﺣﯽ را اﺑﺘﺪاﺋﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺣﻠﻘﮥ »ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد« در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎد و ﺳﭙﺲ در ﻧﺸﺮﯾﮥ
»ﻣﺪرﺳﻪ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﺎرب ﻧﺎب اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻣﻌﻨﻮيِ ﺧﻮد در ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﮥ
»اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﻮﯾﺎ« ﭘﺮده ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻫﯿﭽﮕﺎه دﺳﺖ از ﻃﻠﺐ ﻧﺸُﺴﺖ و ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻓﺮو ﻧﻨﻬﺎد.
در زﻣﺎﻧﻪاي ﮐﻪ » ﻗﺮاﺋﺖ رﺳﻤﯽ از دﯾﻦ« ﺟﺎي را ﺑﺮاي اﯾﻤﺎنورزي آزاداﻧﻪ ﺗﻨﮓ ﮐﺮده و ﻣﺠﺎل ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮاي
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﮐﺒﻮﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ،درﺧﺸﯿﺪنِ ﺗﮏﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺷﺒﺴﺘﺮي در آﺳﻤﺎن دﯾﺎﻧﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ
و اﺧﻼق ،اﻧﺼﺎﻓﺎ دﻟﮕﺮمﮐﻨﻨﺪه و رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت »ﻃﺮﺣﻮارهاي از ﻋﺮﻓﺎن
ﻣﺪرن« آوردهام ،ﺷﺒﺴﺘﺮي ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرن اﺳﺖ؛ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﯽِ ﺟﻬﺎن
ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ و زﯾﺴﺖ -ﺟﻬﺎﻧﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دلﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪﺳﯽِ ﻫﺴﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻌﻨﻮي در روزﮔﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽزﻧﺪ؛ ﺧﺮﺳﻨﺪ و ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻢ
ﮐﻪ ﻃﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺟﻨﺎب ﺷﺒﺴﺘﺮي را داﺷﺘﻪ
و ﺣﻆّ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ و ﻣﻌﻨﻮيِ واﻓﺮي را ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺮدهام .آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﯿﺎنِ ﺳﺎل ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﭙﺎﯾﻨﺪ و درﯾﺎﺻﻔﺖ
ﻧﺰدﯾﮑﺎن را ﮔﻮﻫﺮ ﺑﺨﺸﻨﺪ و دوران را ﺑﺎران.

