ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ؛ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺮّﺣﻤﻦ اﻟﺮّﺣﯿﻢ
 -1ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮي ﺑﻨﺪه در ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،آﯾﺎت و رواﯾﺎت زﯾﺮ اﺳﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :إِنﱠ ﻟﺮَﺑﮑُﻢ ﻓﯽ أَﯾﺎمِ دﻫﺮِﮐُﻢ ﻧَﻔَﺤﺎت أَﻟَﺎ ﻓَﺘَﻌﺮﱠﺿُﻮا ﻟَﻬﺎ« ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ روزﮔﺎري ﻧﻔﺤﺎت اﻟﻬﯽ وزﯾﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﻧﻔﺤﺎت روزﮔﺎر و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﻓﯽ ﺣﮑْﻤﮥِ آلِ داود ﻋﻠَﻰ اﻟْﻌﺎﻗﻞِ أَنْ ﯾﮑُﻮنَ ﻋﺎرِﻓﺎً

ﺑِﺰَﻣﺎﻧﻪ ﻣﻘْﺒِﻠًﺎ ﻋﻠَﻰ ﺷَﺄْﻧﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎً ﻟﻠﺴﺎﻧﻪ« در دﺳﺘﻮرﻫﺎى ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪي آل داود ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪي اﻧﺴﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻪي
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .و ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﯾﺎت» :ﮐُﻞﱠ ﯾﻮمٍ ﻫﻮ ﻓﯽ ﺷَﺄْن«)اﻟﺮﺣﻤﻦ (29/در ﻫﺮ روزﮔﺎري ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﺄﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺨﺼﻮص آن روزﮔﺎر اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎز و ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽآﯾﺪ .و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و أَﻧْﺰَﻟْﻨﺎ إِﻟَﯿﮏ اﻟﺬﱢﮐْﺮ ﻟﺘُﺒﯿﻦَ ﻟﻠﻨﱠﺎسِ ﻣﺎ

ﻧُﺰﱢلَ إِﻟَﯿﻬِﻢ و ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ ﯾﺘَﻔَﮑﱠﺮُون«)ﻧﺤﻞ (44/اي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ! ﻣﺎ ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﯽ آنﭼﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه و آنﻫﺎ را در
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ .و در راﺳﺘﺎي آنﮐﻪ ﻧﺤﻮهاي از وﺣﯽ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ و ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و إِذْ أَوﺣﯿﺖ إِﻟَﻰ اﻟْﺤﻮارِﯾﯿﻦَ أَنْ آﻣﻨُﻮا ﺑﯽ

و ﺑِﺮَﺳﻮﻟﯽ«)ﻣﺎﺋﺪه (111/ﺑﻪ ﯾﺎد آر آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻮارﯾﯿﯿﻦ وﺣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺑﻪ رﺳﻮل ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
 -2ارﺑﻌﯿﻦ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮ« ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺑﺮاي ﻋﺰﯾـﺰان ﻣﻌﻨـﺎي »ﺣﻀـﻮر ﺗـﺎرﯾﺨﯽ« ﺗﺒﯿـﯿﻦ
ﺷﻮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را در رﺧﺪادي ﮐﻪ در ﺻﻮرت ارﺑﻌﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳـﺎلﻫـﺎ ﻇﻬـﻮر ﮐـﺮده اﺳـﺖ،
درﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ از ﻣﺸﮑﻞﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻓﻬﻢ اﺳﺖ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎوراي ﻋﻘﻞ ﻣﺪرن ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ ﻧﻈـﺮ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻓﻌـﻼً در
ﺣﺎل ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺖ و ﺧﻮد را در ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و ﺑﺪون آنﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﺣﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در درون ﺟﺎن آدﻣﯿـﺎن ﺳـﺮ ﺑﺮﻣـﯽآورد و
در ﻗﻮل و ﻓﻌﻞﺷﺎن ﺳﺮﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﮐﻪ ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت اوﻟﯿﻪ اﻧﺴﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﺮﯾـﺎن ارﺑﻌـﯿﻦ در اﯾـﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ،وﺟﻬﯽ از ﻓﻄﺮت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ.
 -3اﯾﻦ ﻣﺴﻠّﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون درك زﻣﺎﻧﻪ ،ﻫﯿﭻ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي آﯾﻨﺪهي ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ و رﺧﺪاد ارﺑﻌﯿﻦ در اﯾـﻦ ﺗـﺎرﯾﺦ ،ﻫﻤـﺎن
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در آن ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را از ﺑﻨﺪ ﻏﺮب آزاد ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻏﺮب را ﻧﺸـﺎن دﻫـﯿﻢ ﮐـﻪ
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦِ ﺳﺴﺖﺷﺪن ﻋﻬﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺘﻪ و اﻗﺎﻣﻪي راﺑﻄﻪي اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ.

 -4ارﺑﻌﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻇﻬﻮر ﺗﻌﺮّض اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﮔﻮﻫﺮ آدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﺻﺪﺳـﺎﻟﻪي اﺧﯿـﺮ ﺗﻮﺳـﻂ اوﻣﺎﻧﯿﺴـﻢ

ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﭼﯿﺰي در اﻧﺴﺎنِ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ رخ داده و ﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽ او ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗـﻮام
آن را اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ.
 -5ﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺳﻨﻦ اﻟﻬﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ ،اﮔﺮ از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در آن ﺳﻨﻦ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ راه آﯾﻨﺪه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آن ﺳـﻨﻦ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣـﺎ ﮔﺸـﻮده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ارﺑﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﺎص ﻇﻬﻮر ﮐـﺮده ﮐـﻪ اﮔـﺮ از ﺣﻀـﻮر ﺧـﻮد در اﯾـﻦ رﺧـﺪاد آﮔـﺎه ﺷـﻮﯾﻢ ،راه
آﯾﻨﺪهي ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﮔﺸﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ در ﺗﻮﻫﻤﺎت ﺑﺸﺮِ ﻏﺮبزده ﻗﺪم ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ زد.

 -6ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ آنﭼﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ در ﺳﺎﻟﮕﺮد ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﯾﮏ
اﺗﻔﺎق اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺗﺎرﯾﺨﯽ؟ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻋﺒﺎدي اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼرﻓﺘﻦﻫﺎي ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ارﺑﻌﯿﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻀﻮر در ﺗﺎرﯾﺨﯽ را دارد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن از ﺳﯿﻄﺮهي
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺘﻮﮐﻞ ﻋﺒﺎﺳﯽِ زﻣﺎﻧﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ؟

 -7در راﺳﺘﺎي اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل در ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ آن را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :زاﺋﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﺪ

ﭼﻪ اﺟﺮ و ﺛﻮاب دﻧﯿﻮى و اﺧﺮوى ﺑﺮاي او ﻫﺴﺖ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :زاﺋﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﭼﻮن از زﯾﺎرت ﺑﺮ
ﻣﻰﮔﺮدد ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ »و ﻗَﺪ رﻓﻊ ﻟَﻪ ﻣﻦَ اﻟﺪرﺟﺎت ﻣﺎ ﻟَﺎ ﯾﻨَﺎﻟُﻪ اﻟْﻤﺘَﺸَﺤﻂُ ﺑِﺪﻣﻪ ﻓﯽ ﺳﺒِﯿﻞِ اﻟﻠﱠﻪ «و ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ درﺟﻪاش را آن ﻗﺪر ﻣﺮﺗﻔﻊ و
ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻮﯾﺶ آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﺸﺎن در ﺣﺪ او ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ )ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺰﯾﺎرات،
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 -8اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﻟَﻮ ﯾﻌﻠَﻢ اﻟﻨﱠﺎس ﻣﺎ ﻓﯽ زِﯾﺎرةِ ﻗَﺒﺮِ اﻟْﺤﺴﯿﻦِ ﻣﻦَ اﻟْﻔَﻀْﻞِ ﻟَﻤﺎﺗُﻮا ﺷَﻮﻗﺎ« ،اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﯾﺎرت
ﻗﺒﺮ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ»ﻋﻠﯿﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم« ﭼﻪ ﻓﻀﻞ و ﺛﻮاﺑﻰ اﺳﺖ ،ﺣﺘﻤﺎً از ﺷﻮق و ذوق ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﻰ ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا در ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا در آن ﻇﻬﻮر دارد).ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺰﯾﺎرات ،ص (142 :و در اداﻣﻪ ﺑﺮاي آنﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪي ﻓﺘﺢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻬﺪاي ﺑﺪر
را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺷﺪ .ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :و أَﺟﺮَ َأﻟْﻒ ﺷَﻬِﯿﺪ ﻣﻦْ ﺷُﻬﺪاء ﺑﺪر« و در اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺘﺢ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺪاء ﺑﺪر ،اﻗﺪام ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ

»رﺿﻮاناﻟﻠّﻪﺗﻌﺎﻟﯽﻋﻠﯿﻪ«

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻋﺰاداري ﺑﺮاي اﻣﺎم

ﺣﺴﯿﻦ ﯾﮏ اﻗﺪام ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﺴﯿﺞ و ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦﻫﻤﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

 -9رﺧﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻮع آﺷﮑﺎرﺷﺪن اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ،ﻣﺜﻞ ﻓﻬﻤﯿﺪنﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻧﺴﺎن در آن واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

آن ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ داﺧﻞ آن رﺧﺪاد ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و در آن ﺣﺎﻟﺖ
اﻣﺮي ﻣﻌﻨﺎدار ،اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻓﺮد ﯾﺎ ﻣﻠﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﻠﺖ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﻣﻠﺖ آن ﻣﻌﻨﺎ را از ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن آري ﺑﮕﻮﯾﺪ و آن را از ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ در ارﺑﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻇﻬﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ،در داﺧﻞ رﺧﺪاد ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ دوران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن
ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﯿﺶﻓﻬﻤﯽ اﺳﺖ در اﻣﺮي ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻌﻨﻮي ﮐﻪ در »ﺳﻨﺖ« رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و در اﻓﻖ دروﻧﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻋﺎﻟَﻤﯽ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و اﻧﺴﺎنﻫﺎ در آن ﻋﺎﻟَﻢ از ﺧﻮد ،ﻓﻬﻤﯽ ﺧﺎص ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪي ﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ رﺧﺪاد ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪي آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺮون از
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،ﻓﻬﻢ ﺗﺎزهاي از ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و وارد ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺷﻮﯾﻢ.
در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪي رﺧﺪاد ارﺑﻌﯿﻦ ،آدﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺪاي ﺑﯽﺻﺪاي ﻫﺴﺘﯽ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ زﺑﺎن ،آن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺻﺎﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ و
در ﻫﺮ دوران ﺳﺨﻨﯽ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﻮشﺳﭙﺮدن ﺑﻪ آن ،ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،آن ﺣﻘﯿﻘﺖ را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻋﯿﻦ داﺷﺘﻦ
ﺳﺨﻨﯽ اﺻﯿﻞ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦدادن ﺑﻪ دﻋﻮت و ﻧﺪاي ﺑﯽﺻﺪاي ﺣﻘﯿﻘﺖ ،وﮔﺮﻧﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
 -10در ﻓﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﺧﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ ﺿﺮورت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮي رﺧﺪادي ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮق داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﮐﻪ در آن ﺗﺎرﯾﺦ در ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺧﻮد ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺠﺠﯽ ﻫﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و او از ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
 -11اﮔﺮ از ﻣﻌﻨﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽِ رﺧﺪادي ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺑﻌﯿﻦ ﻇﻬﻮر ﮐﺮده ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ درد ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را وارد اﯾﻦ
ﺻﺤﻨﻪ ﮐﺮده ،ﻣﺜﻞ درد ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﺎر آن ﺣﻀﺮت ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ درد ﻣﺸﺘﺮك و
در ﮐﻨﺎر اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺮارداﺷﺘﻦ ،ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﻣﺎﻓﻮق ﺟﻠﺐ ﺑﻬﺸﺖ و دوري از ﺟﻬﻨﻢ .در اﯾﻦﺟﺎ آﯾﻨﻪاي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﺧﺪا ﻣﺄﻧﻮس ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺠﻠﯿﺎت ﺧﺎص ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮔﺸﺖ.
 -12در رﺧﺪاد ارﺑﻌﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺄﻧﯽ اﺳﺖ از ﺣﻀﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻮاﺟﻪاي اﺳﺖ ﻧﺮم و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ارادهي ﺧﺎص اﻟﻬﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮔﺎمﻧﻬﺎدن در آن ارادهي ﺧﺎص ،آن را از آنِ ﺧﻮد ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺮﻋﯽ ،ﭘﯿﺎمﻫﺎي ﻓﻄﺮت ﺧﻮد را از آن ﺧﻮد
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻓﻄﺮت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارادهي ﺧﺎص ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎي دوران را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و آنﻫﺎ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﺧﺎص ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪاي
ﺑﯽﺻﺪاي آن را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و آن ﺗﺎرﯾﺦ را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﻬﺪاي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را از آنِ ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.
 -13از ﻃﺮﯾﻖ رﺧﺪاد ارﺑﻌﯿﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻇﻬﻮر ﮐﺮده ﻣﺎ در ﺗﻔﮑﺮي ﻣﺎوراء ﻓﻬﻢ روﺷﻨﻔﮑﺮانِ ﻣﺬﻫﺒﯽ وﻟﯽ ﻏﺮبﮔﺮا ،ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .واي! اﮔﺮ ﺑﺎ ادﻋﺎيِ ﻓﻬﻢِ ﻫﮕﻞ و ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ،ﻓﻬﻢِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را از آنِ ﺧﻮد ﻧﮑﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ روز و روزﮔﺎر ،در راﺳﺘﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮي »وﺟﻮد«
ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﻏﯿﺮ از آﯾﻨﻪي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ رﺧﺪاد ارﺑﻌﯿﻨﯽِ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺄﻧﯽ از آن اﺳﺖ؛ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .آﯾﺎ وﻗﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺧﺪاد
ارﺑﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻔﮑﺮ را ،آري ﺗﻔﮑﺮ در »وﺟﻮد« را ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪي ﺧﻮد را
ﺑﯿﺮون از ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟

واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﮥ اﻟﻠّﻪ و ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ

