ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ؛ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻣﺬﻫﺐ ،راه و روﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﮑﺎن
ﯾﮏ دﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﺪف ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪاری و ﺣﻔﻆ آن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ و ﻧﻤﺎدﻫﺎ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺷﯿﺎء ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
آﯾﯿﻦ ﺗﻘﺪس ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﺑﺎ
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﻧﺠﻒ ﺗﺎ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﻮر و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﺗﮑﺮﯾﻢ  72ﺗﻦ از ﺷﻬﺪای ﮐﺮﺑﻼ ﮐﻪ در
ﻗﺮن ﯾﮑﻢ ﻫﺠﺮی در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺮﺑﻼ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺣﻤﺎﺳﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر اﺻﻼﺣﺎت در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎوداﻧﻪ ﭼﺮاغ راه اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن از آن ﻣﯽ
ﮔﺬرد ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز،
اﻣﯿﺪ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
زاﺋﺮان ارﺑﻌﯿﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻫﻤﺪﻟﯽ ،ﻣﺤﺒﺖ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻧﻌﻤﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ ﺑﺎﺑﺖ
اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه ،ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
ﻧﺎم ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮای زاﺋﺮان ﺣﺘﯽ در اﺗﺎق ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ در ﺣﺪ
ﺑﻀﺎﻋﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﻤﺪﻟﯽ ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﺗﻔﮑﺮ
اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﭘﻮﯾﺎ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺳﻮم ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ آن ،ﺟﺎن ﺧﻮد را در ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه روز ﻋﺎﺷﻮرا در ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ
در ﻃﻠﺐ اﺧﻼص ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺎﻟﻖ ﯾﮑﺘﺎ ﻫﺪﯾﻪ داد ﺗﺎ آﯾﻨﺪﮔﺎن درس ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ را ﻓﻘﻂ در ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺗﺌﻮری ﺧﻼﺻﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﭘﺎی آن ،ﺧﻮن ﻧﯿﺰ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی
اﺣﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد در دره ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ،اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻤﺮاه ﯾﺎران ﺧﻮد در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﻫﯿﺎﻫﻮ در ﻗﺮن  21ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم اﻣﺎم ﺳﻮم ﺷﯿﻌﯿﺎن در
دوران ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد؛ ﺗﮑﺮار ﺗﺎرﯾﺦ.

ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺎﺧﺮی دارد از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺪای »ﻫﻞ
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﯾﻨﺼﺮﻧﯽ ،آﯾﺎ ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ« ﯾﺎ »ان اﻟﺤﯿﺎه ﻋﻘﯿﺪه
واﻟﺠﻬﺎد؛ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺰ ﺟﻬﺎد در راه ﻋﻘﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ« و ﯾﺎ »ﻣﻦ ﺑﺮای اﺻﻼح
اﻣﻮر ﺟﺪم آﻣﺪه ام«؛ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ درک اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺟﻬﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ رﻫﻨﻤﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ رﻗﻢ ﺧﻮرده ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮدﻣﺎن و ﻫﻢ
ﻣﺴﻠﮑﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬﻫﺐ را آﻧﭽﻨﺎن در ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ و ﺗﮑﺮﯾﻢ  72ﺗﻦ ﺷﻬﺪای ﮐﺮﺑﻼ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.
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