
هیئت باید...
هیئــت هــای مذهبــی بایــد کالس درس باشــد.  اگــر کســی 10 
ــری نشســت، آخــر دهــه  ــای منب ــا یــک دهــه رفــت پ جلســه ی
ــده  ــاًل فهمی ــت. مث ــده اس ــب را فهمی ــک مطل ــد ی ــاس کن احس
ــه  ــد و چ ــه کســانی بودن ــورا چ ــوام عاش ــواص و ع ــه خ باشــد ک
موضوعاتــی موجــب شــد تــا عــده ای در برابــر امــام معصــوم علیــه 
الســالم قــرار بگیرنــد و او را بــه شــهادت برســانند. لــذا ایشــان در 
مــورد بحــث منبــر می فرماینــد کــه عــزاداری را واقعــاً بــه معنــای 
ــن  ــم. ای ــورت کالس درس دربیاوری ــه ص ــد ب ــه بای ــی کلم حقیق
ــا  ــوص در هیئت ه ــه خص ــم، ب ــم می بینی ــا االن ک ــت را م حال
کــم مشــاهده می شــود. ایــن جــزو نقص هــای کار کنونــی کشــور 
مــا اســت. ایــن همــه مجالــس عــزا و ایــن همــه مناســبت های 
مربــوط بــه وفــات و شــهادت و موالیــد ائمــه علیهــم الســالم کــه 
اجتماعــات مــردم را بــه صــورت طبیعــی بــه وجــود می آورنــد یــک 
فرصــت بســیار بزرگــی اســت و فرمودنــد از ایــن فرصت هــا بایــد 

شــما اســتفاده کنیــد. )2/8/1386(

» عمو رفته که...«
اصــال همیــن کالم کافی ســت بــرای اشــک؛ حتــی اگــر ســه نقطــة 
انتهایــی بــا »آب بیــاره« پــر شــود. همیــن کالم کــه عمــو حتــی چند 
ــه  ــن ک ــک. همی ــرای اش ــت ب ــده کافی س ــا دور ش ــدم از خیمه ه ق
ــوب  ــن را خ ــر ای ــو دور شــده کافی ســت. دخت ــپِر دســت های عم س

ــود... ــن می ش ــواره ها دارد ناام ــای گوش ــه ج ــد ک می فهم
***

امــا، نــگاِه بــه خیمــة عمــو، صــدای تکبیــِر بابــا و صــدای آبــی کــه 
ــر. ــرای دخت ــِد دل اســت ب ــورد امی ــکان می خ ــوی مشــک تکان ت ت

***
ــِی  ــای خال ــر ج ــد. دخت ــوب می فهم ــا را خ ــنگینِی نگاه ه ــر س دخت
ــا را شکســته تر  ــر از همــه می بینــد. دختــر پشــت باب پهلــوان را زودت
ــر  ــرای دخت ــا ب ــَر ظهــریِ« باب ــد. »اآلن انَکَس از همــه تصــور می کن
ــی  ــر، یعن ــه معج ــر ب ــرِه محکم ت ــی گ ــی دارد؛ یعن ــای عجیب معن
ــردِن  ــع ک ــار جم ــت خ ــدن حکم ــی فهمی ــواره ها، یعن درآوردن گوش
دیشــِب بابــا.  یعنــی جملــة ناتمــاِم »عمــو رفتــه...« دیگــر تمام شــد...

 

از مدینه تا مدینه: مقتل عاشورا
محمدمهدی تاج لنگرودی

ایــن کتــاب کــه بــه نقــد و بررســی روایــات، احادیــث و چگونگــی 
واقعــه کربــال می پــردازد مصائــب و مشــکالت و آنچــه بــر 
ــان  ــده را از زم ــاران وی آم ــدان و ی ــهداء و خان ــرت سیدالش حض
حرکــت امــام از مدینــه تــا بازگشــت اهــل بیــت پــس از شــهادت 
ــه عناویــن و و مباحــث ایــن  ــد. از جمل ــان مــی کن حضــرت را بی
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 کربــال، برخوردهــای ارشــادی حضــرت،  
ــهادت  ــر)ع( ، ش ــی اکب ــت عل ــر مصیب ــورا،  ذک ــب عاش ــع ش وقای
حضــرت قاســم)ع(، شــهادت حضــرت ابوالفضل)ع(، اســیران شــام، 
ــس  ــب )س( در مجل ــرت زین ــه حض ــب، خطب ــر راه ــان دی جری
یزیــد، ذکــر مصیبــت حضــرت رقیــه)س( ، خواســته هــای حضرت 
زینــب،  زیــارت جابــر از کربــال،  گفتــار مورخیــن دربــاره ســر مقدس 

سیدالشــهدا )ع( و بازگشــت اهــل بیــت )ع( بــه مدینــه.«

honarvahamaseTwitter.com/honarvahamasetelegram.me/heyathonar

aparat.com/honarvahamaseheyat.honar1357

پای منرب آقـاسوگواری قلم قفسه

ــم؛  ــرار گرفته ای ــا در آن ق ــه م ــت ک ــدی اس ــع جدی ــارۀ وض ــث درب بح
ــر  ــا نزدیک ت ــه م ــان دیگــری ب ــر زم ــه از ه ــی ک ــارۀ آخرالزمان درب
ــا آن  ــه ب ــدی ک ــات جدی ــا و اقتضائ ــارۀ وظیفه ه ــت و درب ــده اس ش
مواجــه هســتیم. مؤمنــان همیشــه بــا یــک نــوع دیــن داری و یــک ســطح 
ــدا  ــد هــم سطح شــان افزایــش پی از تکلیف هــا مواجــه نیســتند؛ بلکــه بای

ــد.   ــر کن ــان تغیی ــوع تکالیف ش ــم ن ــد و ه کن
اقتــدار  دوران  حماســه های  آخرالزمــان،  حماســه های 
اســت. در دوران اقتــدار از جهتــی محدودیت هــا بیشــتر می شــود. 
ــتر  ــه بیش ــر می شــویم، تقیّ ــور نزدیک ت ــه ظه ــه ب ــال، هرچ ــرای مث ب
ــم  ــه کنی ــه آن توج ــد ب ــا بای ــه م ــت ک ــی اس ــا حقایق ــود. این ه می ش
ــن محدودیت هــا را پذیرفــت. اگــر  ــد ای ــی هــم بای ــة دین و در درون جامع
کســی بتوانــد بــا پذیــرش محدودیت هــا، بــرای حــق اقــدام 
بکنــد، حماســه ای از جنــس حماســۀ آخرالزمــان خلــق کرده 

اســت. 
ــروزی  ــه پی ــود و ب ــتر می ش ــا بیش ــدار م ــد اقت ــرایظ جدی ــه در ش هرچ
ــد  ــا بای ــود و م ــتر می ش ــم بیش ــا ه ــویم، محدودیت ه ــر می ش نزدیکت

ــم.  ــل کنی تحم
کســانی کــه حــق را می فهمنــد و یک دفعــه بــدون اینکــه هیــچ 
ــکاری  ــد، اف ــدم برمی دارن ــق ق ــرای ح ــرای اج ــد، ب ــی را بپذیرن محدودیت
شــبیه خــوارج خواهنــد داشــت؛ کــه بــا اندکــی تأمــل، در جریــان انقــالِب 

ــد.  ــدا کنی ــد پی ــم می توانی ــان ه خودم
ــه  ــد ک ــر می کنی ــما فک ــر ش ــد: »اگ ــالم( می فرمای حضرت علی)علیه الس
ــه  ــر را ب ــت پیامب ــوف ام ــرا صف ــس چ ــم، پ ــتباه می کن ــن دارم کار اش م
ــل  ــا شــما به دلی ــد؟ آی ــالف اجنماعــی ایجــاد می کنی ــد و اخت هــم می زنی
ــکار و  ــن گناه ــی بی ــد؟ تفاوت ــر می جنگی ــت پیغمب ــا ام ــن، ب ــای م خط

نمی گذاریــد؟«  بی گنــاه 

ــی را  ــة دین ــدت در جامع ــل وح ــالم(، اص ــرت امیرالمومنین)علیه الس   حض
ــظ  ــه حف ــا کل جامع ــان را ب ــت خودت ــد: »مالزم ــرح می کن ــح مط صری
ــق  ــد، متعلّ ــد. کســی کــه خــودش را جــدا کن ــه بپرهیزی ــد و از تفرق بکنی
بــه ابلیــس اســت و از ایــن بــه بعــد هرکــس بــر طبــل تفرقــه بکوبــد او را 
بــه قتــل برســانید.« اینجــا حضــرت امیر)علیه الســالم( داشــت بــا خوارجــی 
کــه »الحکــم إال هلل« را بیــان مــی کردنــد، بحــث می کــرد. حماســه های 
آخرالزمــان، پذیــرش محدودیت هــا در اوج اقتــدار اســت. واقعــاً االن مــا در 
مقایســه بــا تمــام تاریــخ اســالم در اوج اقتــدار هســتیم. بــرای مثــال، تاریخ 
لبنــان را مطالعــه کنیــد. قــدرت حــزب اهللِ لبنــان را امــروز در لبنــان ببینیــد 
ــد هواپیمــای شــاهزاده آل ســعود را  ــد؟ می توانن ــد چــکار کنن کــه می توانن
ــتگیرش  ــد و دس ــردان از او بگیرن ــواد روان گ ــن م ــد ُت ــد، چن ــف کنن متوق
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