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ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ﺳﻼم و ﻋﺮض ادب و اﺑﺮاز اﺷﺘﯿﺎق دﯾﺪار .در اداﻣﻪ ﻣﺒﺤﺚ ارﺑﻌﯿﻦ ،ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ روی اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺣﮑﻤﺖ
ﺧﺴﺮواﻧﯽ ،ﮐﻤﯽ از ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻤﮏ دارد ،ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺴﺮواﻧﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺶ را ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ارﺑﻌﯿﻦ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﻣﻤﻨﻮن ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ .اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎ
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﺑﺤﺚ آن ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻤﺎره » ۵۰ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﺣﮑﻤﺖ
ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻦ دو ﺟﻬﺎن« ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ارﺳﺎل ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺣﺠﺎز دﺳﺖﻫﺎﯾﻤﺎن از
 .۵۰ﺑﺮای ﮔﺸﻮدهﺷﺪن ﻗﺮآن و درک اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ِ

ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺪﺳﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ وَ ﺣﯽ اﻟﻬﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در

ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ وَ ﺣﯽ اﻟﻬﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻼم روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻟﯽاﻟﺬﻫﻦ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺣﻀﻮر رﻫﺒﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺸﺮی را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺣﮑﻤﺖ
ﺧﺴﺮواﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم ،ﻓﺎراﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ .ﺟﻨﺎب ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺴﺮواﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺒﻮت ﻧﺒﻮی اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ در زﻣﺮه ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص(
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،وﻟﯽ اﺑﻮﺟﻬﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( از ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎرج اﺳﺖ.
ﻣﻮاﺟﻬﻪ روح ﺧﺴﺮواﻧﯽ در ﺑﺴﺘﺮ دﯾﺎﻧﺖ ﻧﺒﻮی ،در دوران ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻇﻬﻮر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺻﻔﻮﯾﻪ
ﺷﺪ و ﺣﺎﺻﻞ آن ﻣﯿﺮﻓﻨﺪرﺳﮑﯽ و ﻣﻼﺻﺪرا ﮔﺸﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻫﺮﮔﺰ
ﻣﯿﺮﻓﻨﺪرﺳﮑﯽ و ﻣﻼﺻﺪرا ﻇﻬﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺴﺮواﻧﯽ و ﺳﯿﺮه ﻧﺒﻮی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺟﺐ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻬﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎ
ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺮد ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻃﻠﻮع
ِ
ﻫﻮﯾﺖ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺴﺮواﻧﯽ ،ﺧﻮد را از ﺧﺮد ﻣﺪرن ﺑﯿﺮون ﻧﺪاﻧﺪ.

ﻣﺼﺮﯾﺎن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻼم را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و زﺑﺎن ﻣﺨﺼﻮص اﺳﻼم را و ﯾﺎ ﺑﺮ
ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا زﺑﺎن ﻃﺎﻏﻮتزده آنﻫﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺷﺎرات
ﻫﻤﺎن ﻋﺼﺮ
ِ
ﻗﺮآن را ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ در اﯾﺮان ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻣﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺮد ﻣﺪرن

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارا ﻫﺴﺘﯿﻢ.

رﻫﺒﺮی روﺣﺎﻧﯽ در
از آنﺟﺎﯾﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻀﻮری در اﮐﻨﻮن ،اﻣﺮی اﺳﺖ اﻟﻬﺎﻣﯽ ،ﺿﺮورت
ِ

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻀﻮر در

اﮐﻨﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺧﻮدآﻣﺪن اﻧﺴﺎن ،ﺣﻀﻮر
در ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﺑﯿﮑﺮاﻧﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺻﯿﻞ ّ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ آورد.

ً
ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻫﺒﺮی و ﻫﺪاﯾﺖ رﻫﺒﺮی
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،

ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺧﻮد ،اﻣﮑﺎن ﻋﺒﻮر از آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﻨﺼﺒﺎن ﺗﻨﮓﻧﻈﺮ ،آن ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻪ ﯾﮏ رژﯾﻢ دﯾﻮانﺳﺎﻻر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ
آورد وﮔﺮﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ِ
ﮐﻪ ﺿﺮورت اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻗﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻇﻬﻮرآوردن »وﺟﻮد« در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻏﺎزﮔﺮ

ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺪﺳﯽ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺮه اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای رﺟﻮع ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎزی ﺧﻮد
ﻣﺘﻌﯿﻦ در ﭘﯿﺶ رو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎدی ﺑﺎ
ﻫﻮﯾﺖ ﻗﺪﺳﯽ ﺧﻮد ،ﻧﻤﻮدی
ّ
ِ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﺣﺠﺎز در ﺻﺪر اﺳﻼم از آن ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ در اﯾﺮان ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی

ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن از ﻗﺒﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد و اﺳﻼم ﻧﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎ ﺗﺎﺑﯿﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺻﯿﻞﺗﺮ ﺑﻪ
ﻇﻬﻮر آورد و ﻏﻔﻠﺖ از ﺣﻀﻮر رﻫﺒﺮی ﮐﻪ ﻧﻤﺎد ﺣﻀﻮر ﻣﺎ در ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری
ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

