
وظیفعه مداحان در مداحی
تشــویق جوانــان بــه تــاش: مــا امــروز بــه جوانــی احتیــاج داریــم 
کــه بدانــد سرنوشــت خــود او و سرنوشــت جامعــه ی او و سرنوشــت 
خانــوادة بــزرگ او وابســته ی بــه کار و تــاش اوســت؛ اهــل تاش 
باشــد، اهــل کار باشــد، اهــل جدیــت باشــد، اهــل پیگیــری باشــد، 
ــن  ــد. ای ــی و الابالیگــری نباش ــل وادادگ ــد، اه ــی نباش ــل تنبل اه
تربیتهــا چــه جــوری انجــام میگیــرد؟ شــما میتوانیــد نقــش ایفــاء 

کنیــد. )1390/3/3(
توجــه بــه مســائل روز: مــا بایــد بدانیــم کــه اگــر فاطمه زهــرا)س(   
ــک ســاعت، دو ســاعت  ــا ظاهــر می شــدند و ی ــن م ــروز در بی ام
ــزی  ــه چــه چی ــا را ب ــد، م ــردم می آمدن ــن م ــک روز در بی ــا ی و ی
امــر می کردنــد؟ انگشــت اشــاره بــه کــدام راه از راههایــی کــه در 
مقابــل مــا گشــوده اســت، دراز می کردنــد و بــه مــا می گفتنــد کــه 
از ایــن راه برویــد؟ مــا بایــد آن را دنبــال کنیــم و در تبییــن و تعلیــم 
و معرفتــی کــه می خواهیــم بــه مســتمع بدهیــم، آن را ماحظــه 

کنیــم و نیــاز زمــان را ُپــر کنیــم.)1380/18/06(

ــدرش.  ــزرگ پ ــدر ب ــادر و پ ــه م ــت ب ــبیه ترین آدم اس ــر ش پس
ــری  ــد نف ــش چن ــه از اذان گفتن ــت ک ــدر زیباس ــش آن ق صدای
مســلمان شــده اند. کســی کــه اخــاق و ظاهــرش شــبیه 
ــباهت  ــود. ش ــدان می ش ــازم می ــگ ع ــرای جن ــول خدا)ص( ب رس
ــد و  ــر می گوین ــر تکبی ــکر عم ــای لش ــه پیرمرده ــت ک آن در اس

شمشــیرها را می اندازنــد و از اســب بــه زمیــن می افتنــد. 
ــا  ــود: ان ــد می ش ــین)ع( بلن ــاد علی بن الحس ــدای فری ــان ص ناگه

. . . . بن حســین بن علی)ع( علی ا
ــده ی  ــه وع ــد و ب ــدا می کن ــر را ص ــارق بن کثی ــعد ط  عمربن س
حکومــت موصــل بــه او فرمــان می دهــد، ســر علی اکبــر را 
بیــاورد.... طــارق، بــرادر و پســرش همه شــان بــه دســتان مبــارک 
علــی بــه درک رفتنــد تــا این کــه جســم ایشــان خســته و تشــنگی 
ــرای لحظــه ای ایســتاد  ــب شــد. در ایــن حــال وقتــی ب ــر او قال ب
ــه  ــون ب ــارک زد و خ ــر مب ــر س ــیری ب ــری شمش ــن م ــذ ب منق

ــی ریخــت.... صــورت عل

حماسه و عرفان/آیت اهلل جوادی آملی
ــد، موضــوع آن  ــر مــی آی ــاب ب ــام ایــن کت همــان طــور کــه از ن
دربــاره عرفــان، حماســه و ارتبــاط بیــن ایــن دو مقولــه اســت. اصل 
ــوادی  ــت اهلل ج ــای آی ــخنرانی ه ــه از س ــاب، برگرفت ــب کت مطال
ــس از  ــی اســت کــه در محــرم ســال 1368 انجــام شــده و پ آمل
انجــام تغییــرات الزم و حــذف و اضافــات، بازبینــی و تأییــد نهایــی 
ایشــان بــه چــاپ رســیده اســت. »نقــش حماســه و تأثیــر ســتم 
ســتیزی در تعالــی روح بشــر، زمینــه اشــتیاق عارفــان نــاب را بــه 
شــهادت فراهــم کــرده و مجاهــد کــوی حــق را بــا عرفــان اصیــل 

آشــنا مــی ســازد.« 
»جهــاد حقیقــی بــدون عرفــان نــاب نخواهــد بــود؛ چنانکــه عرفان 
خالــص بــدون ایثــار مــال و جــاه و نثــار جان حاصــل نخواهد شــد. 
در وصــف مجاهــدان راســتین، نشــانه هــای عرفان مشــهور اســت 

و در رســم عارفــان واقعــی، عامــت هــای مجاهدت مشــهود.«
مطالــب ایــن کتــاب بــا محوریــت عاشــورا و نهضــت حســینی)ع( 

اســت.
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بــرای  کــه  هســتند  تعالیــم  از  بعضــی  دینــی،  تعالیــم  میــان  در 
ــد  ــا بای ــد و م ــتری دارن ــرورت بیش ــان ض ــازان آخرالزم حماسه س
عمیقــاً غــرق آن تعلیمــات باشــیم. مــردان آخرالزمــان، مــردان مــردی کــه 
حماســه می آفریننــد چــه روحیاتــی دارنــد؟ آن روحیــات بیشــتر از هــر چیــز 
دیگــری امــروز موردنیــاز ماســت. اهــل حــق، اگــر ایــن خوبی هایــی را کــه 
ــراغ  ــیب هایی س ــای آن، آس ــند، ج ــته باش ــم، نداش ــت می کنی از آن صحب
ــا  از  ــد. یعنــی م ــی نیای ــد کــه شــاید ســراغ آدم هــای معمول آن هــا می آی
ــاً آدم مذهبی هــا، اگــر رعایــت  ویژگی هایــی صحبــت می کنیــم کــه اتفاق
نکننــد، اگــر دقــت نکننــد، اگــر مواظبــت نکننــد، تبدیــل بــه ویژگی هــای 
منفــی می شــود. مــن می خواهــم توجــه شــدید شــما را بــه آن ضعف هایــی 
ــه آن ضعف هــا توجــه نداریــم و اگــر خیلــی  ــاد ب جلــب کنــم کــه مــا زی
ــت؛  ــا اس ــن ضعف ه ــر ای ــه خاط ــوند، ب ــذب نمی ش ــن ج ــر متدینی از غی

ــتن  ــا، نداش ــی از آن ضعف ه ــد. یک ــی فاجعه ان ــا خیل ــون آن ضعف ه چ
ــرح  ــن ش ــد شــرح صــدر داشــته باشــد. ای »ســعۀ صدر« اســت. آدم بای
ــن شــرح  ــم و ای ــا داری ــد باشــد کــه م ــی بای ــی بیشــتر از آن صــدر، خیل
ــم.  ــر می کنی ــا فک ــه م ــت ک ــی اس ــتر از آن ــی بیش ــش خیل ــدر اهمیت ص
ضــرر نبــود ایــن شــرح صــدر خیلــی بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه مــا 
ــا  ــه مذهبی ه ــرای بچ ــرح ب ــن ش ــت آوردن ای ــه  دس ــم. ب ــر می کنی فک
ــی  ــو بچــه مذهب ــم. ت ــر می کنی ــه فک ــی اســت ک ــی ســخت تر از آن خیل
ــی  ــی؛ ول ــاز شــب  خــوان کن ــی نم ــد را به ســختی می توان نمازخــوان مقی
ــد.  ــل کن ــاز را تحم ــه بی نم ــی ک ــی وادارش کن ــخت تر از آن می توان س
وقتــی شــما حق طلــب شــوید، خصوصــاً وقتــی اهــل رعایــت حــق شــوید، 
ــد  ــر ب ــا مگ ــم می شــود. آق ــل باطــل ک ــر شــما در تحم ــود، صب خودبه خ
اســت؟ بلــه خیلــی بــد اســت! چــون در ســوره »العصــر« همان قــدر کــه 

ســفارش بــه  حــق شــده اســت، همان قــدر بــه صبــر ســفارش شــده اســت. 
ایــن دو بــدون هــم ابترنــد: »وتواصــوا بالحــق و تواصــوا بالصبــر«. اصحاب 
حضــرت ولی عصــر ســعۀ صــدر دارنــد. ســعۀ صــدر چیــز ســاده ای نیســت، 
ــبکه های  ــن ش ــی از ای ــن در برخ ــا! م ــه مذهبی ه ــرای بچ ــاً ب مخصوص
اجتماعــی مــی روم و می بینــم بچــه حزب اللهــی فحــش می نویســد، 
ــا کســانی باشــند  ــد تنه ــه فحــش می دهن ــد کســانی ک ــم!!! بگذاری نداری
ــی  ــو کــه نمی توان ــد. ت ــه همــه بگویی کــه حزب اللهــی نیســتند. ایــن را ب
ــان  ــازان آخرالزم ــاش. حماسه س ــی نب ــًا حزب الله ــی، اص ــش نده فح
ــا  ــث ب ــن بح ــط ای ــد. رب ــت دارن ــاده ظرفی ــه فوق الع ــتند ک ــانی هس کس
آخرالزمــان چیســت؟! آخرالزمــان زمانــه ی غربــال اســت و حــق از باطــل 
جــدا می شــوند. قبــل از غربــال، مؤمنــان بــه دنبــال مــردم می رونــد کــه 

ــال خــدا، آن هــا خــارج نشــوند. در صــورت غرب
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