ﯾـﺎدداﺷﺖ-راﻣﯿﻦ ﻓﺮﻫـﻮدی/ارﺑﻌﯿﻦ؛
ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﺎم ﻇﻬﻮر
روزﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ارﺑﻌﯿﻦ ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﺤﺐ ﺣﺴﯿﻨﯽ را ﻣﯽ ﻓﺸﺮد ﺧﺎﺻﻪ
ﻗﻠﺐ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از ﮐﺎروان زوار ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮح آﻧﻼﯾﻦ – راﻣﯿﻦ ﻓﺮﻫﻮدی/اﻣﺎ دل را ﺑﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﺑﯽ
اذن ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎﻟﺒﺪش از ﻗﻔﺲ ﺳﯿﻨﻪ ﺳﻮی ﺿﺮﯾﺢ ﺣﻀﺮت دوﺳﺖ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و در
ﺧﯿﺎل ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ اش ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ اﯾﺎم دل ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺷﯿﺪاﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ
از ﻫﻮای ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺶ ﺗﺮ از ﺗﻤﻨﺎی ﻋﻨﺎﯾﺖ ارﺑﺎب.
ارﺑﻌﯿﻦ ﻫﻤﺎن ﺻﺤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻋﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ را در آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﯿﻦ
ﻧﺠﻒ و ﮐﺮﺑﻼ داده اﻧﺪ و زوار ﺣﺴﯿﻦ در ﺳﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﻧﺠﻒ و
ﮐﺮﺑﻼﯾﺶ ﺑﺮای ﺳﺮ ﺳﭙﺮدﮔﯽ ﺑﻪ آﺳﺘﺎن رﺑﻮﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﺎﻋﺸﺎن ﻋﺸﻖ ﺣﺴﯿﻦ)ع(
اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ارﺑﻌﯿﻦ را ﻫﻨﻮز دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ
ﭘﺮﺳﻢ اﮔﺮ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر ﺳﺎﻧﺴﻮرش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﭘﯿﺶ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﭘﺮدازی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﺎﯾﮑﻮﺗﺶ از ﻃﺮف
زوار اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎ دﯾﻦ ﻣﺎ و
راه ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪام در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺨﻄﺌﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎﺳﺖ.
ارﺑﻌﯿﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﺪن
ﻣﻬﺪی)ﻋﺞ( ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد .در ارﺑﻌﯿﻦ ﻧﻪ ﻣﺮزی ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻪ ﺗﻌﺼﺒﯽ
ﻧﻪ رﻧﮕﯽ ﻧﻪ ﻧﺎﻣﯽ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ارﺑﻌﯿﻦ در ﻧﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﯾﻦ ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎ در اﯾﻦ راه ﭘﺮ ﺑﻼ ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﺑﯽ ﺗﺮس اﻧﻔﺠﺎر و ﺗﺮور در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺎ ﺟﺎده
ﻫﺎی ﺑﺪره و ﻧﯿﻨﻮا راه ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺤﻒ و ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺮده ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﭼﻪ
و ﭼﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎدی رﯾﺎل اﯾﺮاﻧﯽ را ﺻﺮف ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ! اﻣﺎ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ از رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در آن اﯾﺮاﻧﯽ و
ﻋﺮاﻗﯽ را ﺑﺮادر ﻣﯽ داﻧﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺮده ای ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﻮن ﻫﻨﻮز اﺳﻼﻣﺸﺎن ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و از اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ اﺷﻬﺪش

را ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪه اﻧﺪ.
ارﺑﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎد ﻇﻬﻮر و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ وﻋﺪه داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ راه
ﮐﺴﯽ رﯾﺎﻟﯽ ﺧﺮج ﺳﻔﺮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺴﯽ در ارﺑﻌﯿﻦ ﮔﺪاﯾﯽ ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ و
ﻃﻌﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ارﺑﻌﯿﻦ زﻣﺎن وﻓﻮر ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ زﻣﺎن ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ارﺑﻌﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎد اﺳﻼم ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺧﻔﺘﻪ در ﺟﻬﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺧﺮﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﻮال را
از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺪﻋﯽ دارم ﮐﻪ ﺑﻬﺎی ﻋﺸﻖ ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﭼﻨﺪ؟
ﺗﻮ ای ﺟﻬﺎن ﻧﺎﻣﺮاد و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺧﻠﻖ ٬ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﻪ ﮐﺲ و ﮐﺎرت ﺗﻮان
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی ﻋﺸﻖ ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻣﺎ را ﻧﺪارﯾﺪ و ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎﯾﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎ و ﻋﺸﻖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﻤﺎن ﻫﯿﭻ اﺳﺖ.

