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ﺳﻼم و ﻋﺮض ادب و اﺣﺘﺮام :در راﺳﺘﺎی ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آﻣﺪن ﻣﻮﺿﻮع ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ :ﺣﺲ ﻣﯽﺷﻮد
اﯾﻦ آﻏﺎز ﮔﺮﻫﯽ دارد ﺑﺎ ﺑﺤﺚ وﺳﻌﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻓﺮاد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﻖ
ً
اﺑﺘﺪاﺋﺎ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻫﺸﯿﺎر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺪ .ﺑﻨﺪه اﯾﻦﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ

رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ آﮔﺎه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ آنﻫﺎ را ﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺿﻌﻒ داﺷﺖ ،ﺳﭙﺲ اﯾﻦ را آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ، ...و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﻌﺖ و ﺳﻌﻪ ﺻﺪر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ از دل اﯾﻦ
ﺳﻌﻪ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ »ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم« ﻋﺮض ﮐﺮد :ﻣﺴﺖ آﻣﺪم ای ﭘﯿﺮ ،ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ

ﺑﻤﯿﺮم  /ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﻤﯿﺮم .دروﯾﺸﻢ و ﺑﮕﺬار ﻗﻠﻨﺪر ﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ُ /
ﮐﺎﮐﻞ ﻫﻤﻪ اﻓﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ

ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻤﯿﺮم .ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﭼﯿﺴﺖ؟ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﻌﻪ ﺻﺪر و رواﺑﻂ ﻣﺬﻫﺒﯽﻫﺎ ﺑﺎ
ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ،و آﻏﺎز ﯾﮏ آﻏﺎز .اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎ
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

آﻏﺎز ﯾﮏ آﻏﺎز ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻋﺒﻮر از ﻇﻠﻤﺎت
ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :آری!
ِ
ﮐﻤﯿﺖ و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺑﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ »ﭘﺎﮐﺒﺎزی« و »اﯾﺜﺎر« ،و اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺳﯿﻄﺮه ّ

ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ،روﺣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﻬﺎن ﺑﯽروح ﺗﺎ َ
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد آﯾﺪ [1].در اﯾﻦ
ارﺑﻌﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﯽروح ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ در ﺗﺠﺮﺑﻪ
ِ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .ﺑﯽﺣﺴﺎب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب »ﺣﻔﻈﻪاﷲ« در اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ

ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ
دوﻟﺖ آﻗﺎی رﺋﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺣﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﯽروح در َ
ﻋﺎﻟﻢ
ِ

ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺳﻔﺮﻫﺎی ارﺑﻌﯿﻨﯽ ﺣﻀﻮر اﯾﺮاﻧﯿﺎن روﺣﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ آن ﺳﻨﺖ ،ﻫﺮﭼﻪ زﻧﺪهﺗﺮ اداﻣﻪ
ﯾﺎﺑﺪ ،و ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای روحﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی در
ﺻﺤﻨﻪ آﻢ .ﻣﺜﻞ ﺣﻀﻮر ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ در د ّره ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ در ﮐﻨﺎر اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد آن ﻣﺮد ﻣﺒﺎرز دلزﻧﺪه و
دوﺳﺖدار ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ِ

] - [1دار ﻣﺴﺘﺘﺮ ،اﯾﺮانﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺮان را ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﻮﻧﺎن را
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