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خالصه سخنرانی شب دهم

حماســه را بایــد بــه دو بخــش حماســههای ســخت و حماســههای
نــرم تقســیم کنیــم .در آخرالزمــان ،حماسـههای نــرم هــم داریم .این حماســه
خــودش را در آنجایــی کــه در میــدان نبــرد نیســت ،در روابــط ،در گفتوگوهــا،
در انعطافپذیریهــا نشــان میدهــد .از ویژگیهــای حماســهها و
حماسهســازان عالــم ایــن اســت کــه آنهــا طبــق روال معمولــی کــه دیگــران
بــه آدم و جامعــه تحمیــل میکننــد ،عمــل نمیکننــد .در حماس ـههای نــرم
رفتارهایــی خــاف آن طبیعــت آخرالزمــان میبینیــم .طبیعــت آخرالزمــان
غربــال و انتقــام از باطــل اســت؛ طبیعــت آخرالزمــان نابــود کــردن باطــل
اســت .در دل همیــن طبیعــت کــه نبردهــا بــه مــرز نهایــی نزدیــک میشــود،
شــما میبینیــد حماسهســازان آخرالزمــان حماســۀ خــاص دیگــری خلــق
میکننــد .آنهــا بــا ســعۀ صــدر عجیبوغریــب ،بــا مهربانــی فوقالعــاده ،بــا
انعطافپذیــری مثالزدنــی ،رفتــار میکننــد.
اصــ ً
ا مــن و تــو کــه مریــد اهلبیــت علیهمالســام هســتیم ،مگــر بــه

ایــن ســادگی بایــد اجــازه بدهیــم کســی در ایــن غربــال آخرالزمــان بریــزد؟
یــا کســی در ایــن فتنههــای آخرالزمــان هــاک شــود؟ صالبــت خــودت را
بــرای پیگیــری حــق بایــد بــا ویژگــی ممتــاز دیگــری [بــه نــام ســعۀ صدر]
جمــع بکنــی .البتــه ایــن کار را ســخت میکنــد! مظلومیــت را هــم چهبســا
افزایــش دهــد .متأســفانه اآلن اینطــوری نیســت .مذهبیهــای انقالبــی
خیلــی خوبیهــا دارنــد کــه از دور پیداســت ،اگــر نزدیــک بشــوی خوبیهــای
بیشــتری را در آنهــا میبینــی .ولــی از دور کــه نــگاه میکنــی بایــد ایــن
خوبــی [ســعۀ صــدر] اینقــدر برجســته باشــد کــه خــودش را نشــان بدهــد
و دشــمن هــم اعتــراف بکنــد .ســربازان یزیــد گفتنــد مــا هــر چــه بچههــای
امــام حســین علیهالســام را اذیــت کردیــم ،یــک نفــر از آنهــا بــه مــا ناســزا
نگفــت .باالخــره شــما میخواهیــد دعــا کنیــد آقــا تشــریففرما بشــوند دیگــر،
بــرای چــه کســی بیایــد؟ بــرای شــما؟! شــما جــان نــداری خودتــان را نگــه
داریــد ،فحــش ندهیــد .وقتیکــه عصبانــی شــدی از باطــل ،چــه طــوری

میخواهــی حــق را در جهــان پیــاده کنــی؟ اینطــوری کــه نمیشــود! «آلَ ـ ُة
الصــد ِر» آلــت (وســیله) ریاســت ،ســعۀ صــدر اســت.
ـع ُة َّ
ال ِّر َ
ئاس ـ ِة سِ ـ َ
ً
بایــد بهشــدت مراقبــت کنیــم .واقعـا در منطقــه اکثریــت هســتیم؛ ولــی
بایــد مثــل اقلیتــی عمــل کنیــم کــه هنــوز هــوس جــذب دیگــران را دارد .مــا
نیازمنــد ایــن هســتیم کــه یــک نهضــت رفــع ســوءتفاهم ایجــاد کنیــم.
دشــمنان مــا خیلــی تــاش میکننــد تــا ســوءتفاهم ایجــاد کننــد .مــا بایــد
ســعی کنیــم ایــن ســوءتفاهمها را برطــرف کنیــم.
ســعۀصــدر و شــرح صــدر بــه معنــای ایــن نیســت کــه از حــرف حــق کوتــاه
بیاییــم و جلــوی باطــل نایســتیم .مهــم ایــن اســت کــه حــرف حــق را
قشــنگ ارائــه دهیــم و قشــنگ جلــوی باطــل بایســتیم .یعنــی مــا تــوان
ایــن را داریــم کــه مثــل حضــرت زینــب (س) کــه بــه آن زیبایــی جلــوی ابــن
زیــاد باطــل ایســتاد ،در مقابــل باطــل ایســتادگی کنیــم؟ واقعـ ًا خیلــی ظرفیــت
میخواهــد.
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شعرخوانی سید حمید برقعی

فضاسازی

چایخانه

تصویــر برگزیــده دهمیــن روز
مســابقه هنرنمایــی حماســه

دمام زنی

فضاسازی

سوگواری قلم

قفسه
آیینه در کربالست/دکتر محمد رضا سنگری
کتــاب آینــه در کربالســت ترکیبــی اســت از روایــت ،تطبیــق،
تحلیــل و تذکــر ،ایــن کتــاب ســیر تاریخــی حــوادث و رویدادهــا و
چگونگــی و چرایــی واقعــه عاشــورا را بــا اســتناد بــه منابــع و مآخــذ
دورههــای گوناگــون بیــان میکنــد .نویســنده در عیــن بهرهگیــری
از منابــع کهــن ،از متــون و منابــع جدیــد نیز غافــل نبــوده و از آنها
بهــره گرفتــه اســت .در ایــن کتــاب بیــان نکتههــا و آموزههــا در
تنبــه و تذکــر
پایــان هــر بخــش ،فرصتــی بــرای عبرتآمــوزیّ ،
اســت کــه ایــن شــیوه مبتنــی بــر روش قــرآن کریــم میباشــد.
همچنیــن نکتههــای بســیار و اطالعــات تــازهای در ایــن اثــر وجود
دارد کــه محصــول ســالها جســتجو و تکاپــوی نویســنده و عمری
پژوهــش و تحقیــق پیرامــون حادثـهی عبرتآمــوز کربالســت.
مطالــب کتــاب در چهــل و یــک مرحلــه تدویــن و نــگارش
شدهاســت کــه بــا ماجــرای مــرگ معاویــه و ولیعهــدی یزیــد و
بیعــت خواســتن از امــام حســین (ع) و خــروج آن حضــرت از مدینه
آغــاز میشــود.

دیــدن نعمــت اســت .شــاید هــم چشــم نعمــت اســت ،اگــر چشــم
درســت نبینــد خیلــی ماجــرا ســخت میشــود ،ایــن دیــدن بــرای همــه
موجوداتــی کــه چشــم دارد ،نعمــت اســت .اگــر ایــن نعمــت ناگهــان از
بیــن بــروم ،ســخت اســت .تصــور کنیــد ناگهــان کــور شــوید؟
ب جنگــی آمــوزش میبینــد ،یکــی از مــواردی کــه یــاد میگیــرد
اس ـ 
ایــن اســت کــه وقتــی ســوار دســت بــه گــردناش میگذارد،حالتــی
مثــل نیمخیــز شــدن روی اســب ،در هــر حالــی باشــد بــه ســمت لشــکر
خــود بــر میگــردد.
آه / ...تصــور کنیــد دردانـهی آقــا ،چنــد ســاعت اســت کــه بــه هــر جــای
لشــکر میزنــد ،همــه را مثــل گنــدم از ســاقه درو میکنــد ،حــاال اگــر
ایــن وجــود و قــدرت ناتــوان روی اســب افتــاده ،دســت بــر گــردن اســب
گذاشــت ،اســب میدانــد کــه بایــد بــه لشــکر خــودش برگــردد ،امــا
چشــم نمیبینــد ،مســیر گــم میشــود ،اســب ســوار را تقدیــم لشــکر
دشــمن میکنــد؟
آه...
کاش اسب میدید...

honarvahamase

پای منربآقـا
هیئت باید...
«او ًال اساس حرکت عمومی تشیع عالوه بر منطق قوی بر عواطف
بود .از روز اول تا امروز در کنار عقل ،عشق حضور جدی داشت؛
برای همین هم حرکت تشیع نابود نشد یعنی از بین نرفت و اال باید
صد مرتبه در امواج متالطم سیاستهای متعرض و عنانآلود نابود
شده بود .منطق قوی است .یعنی صرف عواطف نیست ،اما منطق
تنها هم نیست .عواطف هم با آن درآمیخته است .این از آنجاهایی
است که عقل و عشق با هم میسازد».
()۲۰/۷/۱۳۸۱
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