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بحــث دربــارۀ وضــع جدیــدی اســت کــه مــا در آن قــرار گرفتهایــم؛
دربــارۀ آخرالزمانــی کــه از هــر زمــان دیگــری بــه مــا نزدیکتــر
شــده اســت و دربــارۀ وظیفههــا و اقتضائــات جدیــدی کــه بــا آن
مواجــه هســتیم .مؤمنــان همیشــه بــا یــک نــوع دیـنداری و یــک ســطح
از تکلیفهــا مواجــه نیســتند؛ بلکــه بایــد هــم سطحشــان افزایــش پیــدا
کنــد و هــم نــوع تکالیفشــان تغییــر کنــد.
حماســههای آخرالزمــان ،حماســههای دوران اقتــدار
اســت .در دوران اقتــدار از جهتــی محدودیتهــا بیشــتر میشــود.
بــرای مثــال ،هرچــه بــه ظهــور نزدیکتــر میشــویم ،تقیّــه بیشــتر
میشــود .اینهــا حقایقــی اســت کــه مــا بایــد بــه آن توجــه کنیــم
و در درون جامعــۀ دینــی هــم بایــد ایــن محدودیتهــا را پذیرفــت .اگــر
کســی بتوانــد بــا پذیــرش محدودیتهــا ،بــرای حــق اقــدام
بکنــد ،حماسـهای از جنــس حماســۀ آخرالزمــان خلــق کرده

اســت.
هرچــه در شــرایظ جدیــد اقتــدار مــا بیشــتر میشــود و بــه پیــروزی
نزدیکتــر میشــویم ،محدودیتهــا هــم بیشــتر میشــود و مــا بایــد
تحمــل کنیــم.
کســانی کــه حــق را میفهمنــد و یکدفعــه بــدون اینکــه هیــچ
محدودیتــی را بپذیرنــد ،بــرای اجــرای حــق قــدم برمیدارنــد ،افــکاری
ـاب
شــبیه خــوارج خواهنــد داشــت؛ کــه بــا اندکــی تأمــل ،در جریــان انقـ ِ
خودمــان هــم میتوانیــد پیــدا کنیــد.
حضرتعلی(علیهالســام) میفرمایــد« :اگــر شــما فکــر میکنیــد کــه
مــن دارم کار اشــتباه میکنــم ،پــس چــرا صفــوف امــت پیامبــر را بــه
هــم میزنیــد و اختــاف اجنماعــی ایجــاد میکنیــد؟ آیــا شــما بهدلیــل
خطــای مــن ،بــا امــت پیغمبــر میجنگیــد؟ تفاوتــی بیــن گناهــکار و
بیگنــاه نمیگذاریــد؟»

حضــرت امیرالمومنین(علیهالســام) ،اصــل وحــدت در جامعــۀ دینــی را
صریــح مطــرح میکنــد« :مالزمــت خودتــان را بــا کل جامعــه حفــظ
بکنیــد و از تفرقــه بپرهیزیــد .کســی کــه خــودش را جــدا کنــد ،متعلّــق
بــه ابلیــس اســت و از ایــن بــه بعــد هرکــس بــر طبــل تفرقــه بکوبــد او را
بــه قتــل برســانید ».اینجــا حضــرت امیر(علیهالســام) داشــت بــا خوارجــی
کــه «الحکــم إال هلل» را بیــان مــی کردنــد ،بحــث میکــرد .حماسـههای
آخرالزمــان ،پذیــرش محدودیتهــا در اوج اقتــدار اســت .واقعـ ًا االن مــا در
مقایســه بــا تمــام تاریــخ اســام در اوج اقتــدار هســتیم .بــرای مثــال ،تاریخ
لبنــان را مطالعــه کنیــد .قــدرت حــزباهللِ لبنــان را امــروز در لبنــان ببینیــد
کــه میتواننــد چــکار کننــد؟ میتواننــد هواپیمــای شــاهزاده آلســعود را
متوقــف کننــد ،چنــد تُــن مــواد روانگــردان از او بگیرنــد و دســتگیرش
کنند .
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فضاسازی

تصویــر برگزیــده نهمیــن روز
مســابقه هنرنمایــی حماســه

غرفه فروش

سوگواری قلم

قفسه
از مدینه تا مدینه :مقتل عاشورا
محمدمهدی تاجلنگرودی
ایــن کتــاب کــه بــه نقــد و بررســی روایــات ،احادیــث و چگونگــی
واقعــه کربــا میپــردازد مصائــب و مشــکالت و آنچــه بــر
حضــرت سیدالشــهداء و خانــدان و یــاران وی آمــده را از زمــان
حرکــت امــام از مدینــه تــا بازگشــت اهــل بیــت پــس از شــهادت
حضــرت را بیــان مــی کنــد .از جملــه عناویــن و و مباحــث ایــن
کتــاب عبــارت اســت از« :مقدمــات حرکــت حضــرت از مدینــه بــه
مکــه  ،ورود بــه مکــه ،مأموریــت مســلم و شــهادت او ،حرکــت امام
بــه ســوی عــراق ،ورود بــه کربــا ،برخوردهــای ارشــادی حضــرت،
وقایــع شــب عاشــورا،ذکــر مصیبــت علــی اکبــر(ع)  ،شــهادت
حضــرت قاســم(ع) ،شــهادت حضــرت ابوالفضل(ع) ،اســیران شــام،
جریــان دیــر راهــب ،خطبــه حضــرت زینــب (س) در مجلــس
یزیــد ،ذکــر مصیبــت حضــرت رقیــه(س)  ،خواســته هــای حضرت
زینــب ،زیــارت جابــر از کربــا ،گفتــار مورخیــن دربــاره ســر مقدس
سیدالشــهدا (ع) و بازگشــت اهــل بیــت (ع) بــه مدینــه».

ف .رحمانی

« عمو رفته که»...
اصــا همیــن کالم کافیســت بــرای اشــک؛ حتــی اگــر ســه نقطــة
انتهایــی بــا «آب بیــاره» پــر شــود .همیــن کالم کــه عمــو حتــی چند
قــدم از خیمههــا دور شــده کافیســت بــرای اشــک .همیــن کــه
ســپ ِر دســتهای عمــو دور شــده کافیســت .دختــر ایــن را خــوب
میفهمــد کــه جــای گوشــوارهها دارد ناامــن میشــود...
***
امــا ،نــگا ِه بــه خیمــة عمــو ،صــدای تکبیـ ِر بابــا و صــدای آبــی کــه
تــوی مشــک تکانتــکان میخــورد امیــ ِد دل اســت بــرای دختــر.
***
خالــی
جــای
دختــر
فهمــد.
ی
م
ســنگینی نگاههــا را خــوب
دختــر
ِ
ِ
پهلــوان را زودتــر از همــه میبینــد .دختــر پشــت بابــا را شکســتهتر
از همــه تصــور میکنــد« .اآلن َ
ـر ظهــری ِ» بابــا بــرای دختــر
انک َسـ َ
معنــای عجیبــی دارد؛ یعنــی گــر ِه محکمتــر بــه معجــر ،یعنــی
کــردن
درآوردن گوشــوارهها ،یعنــی فهمیــدن حکمــت خــار جمــع
ِ
ـب بابــا .یعنــی جملــة ناتمــا ِم «عمــو رفتــه »...دیگــر تمام شــد...
دیشـ ِ

honarvahamase

هیئت کودک

پای منربآقـا
هیئت باید...
هیئــت هــای مذهبــی بایــد کالس درس باشــد .اگــر کســی 10
جلســه یــا یــک دهــه رفــت پــای منبــری نشســت ،آخــر دهــه
احســاس کنــد یــک مطلــب را فهمیــده اســت .مثــ ً
ا فهمیــده
باشــد کــه خــواص و عــوام عاشــورا چــه کســانی بودنــد و چــه
موضوعاتــی موجــب شــد تــا عــده ای در برابــر امــام معصــوم علیــه
الســام قــرار بگیرنــد و او را بــه شــهادت برســانند .لــذا ایشــان در
مــورد بحــث منبــر میفرماینــد کــه عــزاداری را واقعـ ًا بــه معنــای
حقیقــی کلمــه بایــد بــه صــورت کالس درس دربیاوریــم .ایــن
حالــت را مــا االن کــم میبینیــم ،بــه خصــوص در هیئتهــا
کــم مشــاهده میشــود .ایــن جــزو نقصهــای کار کنونــی کشــور
مــا اســت .ایــن همــه مجالــس عــزا و ایــن همــه مناســبتهای
مربــوط بــه وفــات و شــهادت و موالیــد ائمــه علیهــم الســام کــه
اجتماعــات مــردم را بــه صــورت طبیعــی بــه وجــود میآورنــد یــک
فرصــت بســیار بزرگــی اســت و فرمودنــد از ایــن فرصتهــا بایــد
شــما اســتفاده کنیــد)2/8/1386( .
telegram.me/heyathonar
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