
 

  



 اربعین و گفتگو از وحی الهی

 شدنيجار حال در ماي زمانه دري الهي اراده به که ميباشي روح متوجه ديبا ما (1

. ميباش رگذاريتأث ميبتوان تا دهد،يم خبر آن از مردم سکنات و حرکات و است

 را ندهيآ خيتار و است گذشتهي نيديبي دوره که دهديم آن از خبر زيچهمه

 که اءيانب قرائت با بلکه ،يغربي روشنفکر قرائت با نهي ول دهنديم شکل داراننيد

 اشارهي خيتار چه به هانياربع در مردم دل و دست ميبفهم ديبا .دارند مردم به نظر

 .مينباشي خيتاريب گرفتار تا دارد

لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّکْرَ لِتُبَيِّنَ »: ديفرمايم خدا رسول به قرآن (2

 شده نازل مردم بر چهآن تا ميکرد نازل تو بر را قرآن ما! امبريپي ا (44/نحل)«إِلَيْهِمْ

 وَ بِاللَّهِ آمَنَّا» بگو؛! غمبريپي ا: ديفرمايم عمرانآل يسوره دريا ي.کن نييتب را است

. ميآورد مانيا شده نازل ما بر آنچه به و خدا به ما( 44/ عمران آل)«عَلَيْنا أُنْزِلَ ما

 .آوردم مانيا شد نازل من بر آنچه به ديگوينم

مِنْهُمُ الْکُفْرَ  فَلَمَّا أَحَسَّ عيسى»فرمايد: عمران ميي آلسوره 22ي داوند در آيهخ (3

اشْهَدْ بِأَنَّا قالَ مَنْ أَنْصاري إِلَى اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ 

 حواريون و عيسي حضرت بين که است سخناني از خبر جااين تا ؛«مُسْلِمُونَ

 إِلَى أَوْحَيْتُ إِذْ وَ» فرمايد:مي مائده يسوره 111 يآيه در ولي شده، انجام

 کنيد مالحظه «.ونَمُسْلِمُ بِأَنَّنا اشْهَدْ وَ آمَنَّا قالُوا بِرَسُولي وَ بي آمِنُوا أَنْ الْحَوارِيِّينَ

 حضرت به تنهانه اسرائيلبني حاکميت دگرگوني براي تاريخ آن در خداوند چگونه

 شعور تا شودمي وَحي نوعيك نيز حضرت ياران به بلکه کند،مي وَحي عيسي

 حضرت با و کنند حسّ خود در را تاريخ آن در الهي ياراده فهم جهت الزم

 باشند. داشته جديد اريخيت ظهور جهت همسنخي نوعيكعيسي



شوند: تحوالت تاريخي ابتدا با نظر به آيات فوق متذکر مي بزرگان فکر و انديشه (4

شود ها عوض ميها دگرگون و خواستندهد و از اين جهت دلها رخ ميدر دل

ي باشند و وظيفهي خاص حضرت حق در دوران خود ميها متأثّر از ارادهزيرا دل

ها ي الهي متأثّرند، متذکّرکردن انسانها نيز از تجليات ارادهانديشمندان، که آن

ي الهي، تا سستي و تنبلي و اميال نفس امّاره، مردمان را از است در راستاي اراده

 .تجلّيات الهي محروم نکند

 محدود نگاه كي با است کرده ظهور نياربع در خيتار نيا در که راي حرکت دينبا (2

 حرکتِ كي کهآن نيع در حرکت نيا گفت؛ ديبا رابطه نيهم در و کرد فيتعر

 إشراق مردم قلب بر را آن خداوند که استي حرکت است،ي اجتماع خودجوشِ

 قيتطبي الهي اراده با را خود ،خيتار نيا در بخواهد کهي ااندازه به هرکس و نموده

 .رديگيم قرار آن ليذ در دهد

الهي يك حقيقت همه جانبه و کامل است که عقل جزء نگر نمي و اشراق وحي   (6

 ك. وحي يطلب مي کند انسان هاي ذو ابعاددرک وحي . عظمت آن را بيابدتواند 

عدي از آن را امر وجودي است که هر کس از ساحت خود به آن نظر مي کند و بُ

ظرفيت و  مي يابد. به همين جهت وحي داراي بطوني است که تا قيامت با توجه به

 مي گشايد. ،وسعت افراد بطني را براي منتظر کشف آن

عدي از ابعاد پنهان آن و بُ؛ نظر به آن حقيقت دارد ،انديشه انديشمندان به هر زباني (7

به فرقي نمي کند چه کسي باشد ، مومن يا غير مومن؛ حقيقت را بيان مي کند. 

خُذِ الحِکمَةَ أنّى کانتْ ؛ فإنَّ الحِکمَةَ تَکونُ في : امام همين جهت فرمودند 

 صَدْرِ المُنافِقِ فتَلَجْلَجُ في صَدرِهِ حتّى تَخْرُجَ ، فتَسْکُنَ إلى صَواحِبِها في صَدرِ المؤمنِ

شد، و پيوسته حکمت را هر کجا باشد فرا گيريد ؛زيرا حکمت در سينه منافق مى با .

ناآرام است تا از آن جا خارج شده در سينه مؤمن، در کنار همگنان خود آرام 

   .گيرد
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طرق الي اهلل بعدد انفاس ل) ا هرکسي مجلي فيضي خاص در عالم هستي است (4

کافيست با چشم و نظر به وحي به حرکت هايي مثل اربعين توجه  و لذا الخالئق(

و ابعادي ظهور  مومنين حقيقت هايي متجلي شودو مباحثه در بستر گفتگو  کنيم تا

 که عقل ها جزء نگر در نظر به آن متحير مي مانند.  کند،

آزاد انديشي غير از مناظره است بلکه آزاد انديشي نظر به ابعاد مغفول مانده از  (9

منتظر باشيم تا  فکر و انديشه خود را نهايت مسئله ندانيم و . کافي استحقيقت است

محقق شود) انتظار الفرج من الفرج( و جريان هاي خود جوش  1و گشودگي رجف

  مردمي آنچه به آنها در تاريخشان الهام مي شود را به ظهور برسانند.

تنها انسانهايي که نظر به جمع دارند و مافوق نگاه مدرن زده، خود را از  (11

حقايقي را کشف کنند و انحصار طلبي بيرون نگه داشته اند مي توانند با روحيه ايثار 

ل اند. آري حقيقت در جماعت يئ؛ افضل من انبياء بني اسرابه جامعه خبر دهند که

وَ الْزَمُوا  است که مالئکه الهي از نظر به اسم اهلل عاجزند و از حساب آن قاصر.

 .قَةَالسَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَ إِيَّاکُمْ وَ الْفُرْ

 است شده شروع ،يآدم گوهر ليتقل و سمياومان به انسان ضتعرّ نياربع اين اب (11

 گريد که دهيگرد حاکم اوي هست بر و داده رخ خيتار نيا انسانِ دري زيچ و

 يانيجر .است داده شکل سمياومان را آن قوام که کندي زندگي خيتار در تواندينم

ي جهان معادالت در عهيش حضور زمينه ساز طوري است که شده شروع نياربع با که

 .دارد شرفتيپ تواني استکبار فرهنگ از عبور وي اسالم تمدن تحقق تا و ودشيم

 که کنديم ظهور عهيشي سازتمدن ازيي رفتارهاي نيحس نياربعي حماسه رد (12

 خود ادهيپي پا با کهي محترم زنان و مردان از د،يآينمي غرب فرهنگ چشم به هرگز

ي باق زيچچيه خود تياَنان از تا اندکرده غرق تيجمع انبوه در شکل نيترساده به را
                                                             

 جناب حافظ:   خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم      به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم  1



 رنديگيم قرار زوّار خدمت در خود بضاعت اندک با که زوّار خادمان تا نگذارند

 هستندي نيدي زندگي براي اهداف دادننشان حال در همه

 دشمنان و است بوده گراتيّکمّ فرهنگ شهيهمي اله يايانب با مقابله فرهنگ (13

 ي.معنو وي اله امور به و هاتيفيک به نه و اندبوده دواريام هاتيّکمّ به شهيهم اءيانب

ي گراتيفيک روح. است گراتيکمّ وي مادي هاتيفعال به مربوط بستبنهميشه 

 فرهنگ در شدنواقع با کرديم گمان رياخ سال ستيدو در که عهيش و اسالم جهان

 تهيمدرن فرهنگ رشد با شده متوجه دهد، ادامه را هيروح و روح آن توانديم تهيمدرن

 فرهنگ وي اسالميي گراتيفيک نيب لذا روديم هيحاش به گراتيفيک روح عمالً

بايد شعف زندگي در نگاه کيفي را .آمد ظهور بهي تقابل حالت تهيمدرني گراتيکمّ

 زودتر محقق شود.در اربعين بيابيم تا ياس ازتمدن مدرن و زندگي بدون امام 
 


