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خالصه سخنرانی شب هشتم

در آموزههــای دینــی مــا ،برخــی آموزشهــا و روشهــای تربیتــی و
انگیزههــای تعالــی بــرای انســان وجــود دارد کــه در زمانهــای ســابق
کمتــر از آنهــا اســتفاده میشــده اســت و در زمینهــای اجتماعــی کمتــر
امــکان بهرهبــرداری از آنهــا وجــود داشــته اســت .یکــی از بهتریــن و
اساسـیترین روشهــای تعالــی انســان در جامعــۀ دینــی ،ایــن اســت کــه
انســانها را طــوری تربیــت کننــد کــه احســاس بزرگــی و کرامتنفــس
کننــد .مثـ ً
ا وقتــی میخواهیــم کســی را از کار بــد بازداریــم ،بگوییــم کــه
شــأن تــو بزرگتــر از ایــن حرفهــا اســت .ایــن روش تربیتــی در فــرد
و جامعــه بســیار اثرگــذار اســت و در جامعــۀ امــروزی مــا بســیار ضــروری
اســت .خیلــی تفــاوت اســت بیــن اینکــه بــه مــا بگوینــد از جهنــم بتــرس
بااینکــه حضــرت علــی علیهالســام میفرماینــد قیمــت شــما باالتــر از
اینهــا اســت کــه بــه کمتــر از بهشــت بفروشــید .اگــر علــی علیهالســام
مخاطــب بهتــر پیــدا میکــرد ،مطمئنــ ًا میفرمــود کــه قیمــت شــما

باالتــر از بهشــت اســت.
تفکــر غربــی میگویــد بــرو فقــط بــه فکــر منافــع خــودت بــاش .بــه فکــر
شــهوت خــودت بــاش .بــه فکــر خــودت بــاش .ایــن فرهنــگ اآلن دارد
در جــان مــا نفــوذ میکنــد .مــا میخواهیــم بــزرگ باشــیم .حماس ـههای
آخرالزمانــی مــال انســانهای بــزرگ اســت .شــما حرفــت ،را حقــت را در
قالــب ادبیــات جهانــی بــزن.
دوســتان شــما قبــول داریــد ایــن نــوع تعلیمــات در همیــن جمهــوری
اســامی مــا کــم اســت؟ یــک ســؤال هــم از مــن بپرســید .مگــر در دیــن
ایــن نــوع پیامهــا زیــاد اســت؟ بلــه! ایــن نــوع تعلیمــات زیــاد اســت؛ ولــی
مــا نمیبینیــم .شــما موقــع تکبیــر نمــاز بــا کــدام ذکــر و صفــت اهلل نمــاز
را شــروع میکنیــد؟ اهللاکبــر .یکــی از آثــار وضعــی تربیتــی کبریایــی خــدا
ایــن اســت کــه تــو را هــم بــزرگ میکنــد .اصـ ً
ا تواضــع در نمــاز ،بــرای
بــزرگ شــدن تــو اســت.

مــا قــرار اســت یــاران حضــرت حجــت بشــویم نــه یــاران اباعبــداهلل
الحســین علیهالســام .مــا بنــا نیســت برویــم در کربــا شــهید بشــویم،
مــا بناســت جهــان را در اختیــار امــام زمــان (عــج) قــرار بدهیــم .ایــن دو
تــا باهــم فــرق زیــاد دارد .مســلم اســت کــه مــن نمیخواهــم بگویــم
کــه مــا از کربــا عبــور کردیــم ،نــه! مــا تــازه اربعیــن داریــم میرویــم
کربــا را بــه یــاد همــۀ مــردم جهــان بیاوریــم؛ ولــی بایــد در نوحههایمــان
نشــان بدهیــم کــه ابوالفضــل العبــاس اگــر آب را بــه خیمــه مـیآورد ،همۀ
جهانیــان از ایــن آب ســیراب میشــدند و تشنگیشــان برطــرف میشــد.
ن بدهیــم کــه وقتــی امــام حســین
عبــاس را جهانــی نشــان بدهیــم .نشــا 
علیهالســام داشــت شمشــیر مـیزد ،بــرای «لیظهــره علــی الدیــن کلّــه»
بــود.
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تصویــر برگزیــده هشــتمین روز
مســابقه هنرنمایــی حماســه

عکس های آتلیه کودک

سوگواری قلم

قفسه
قیام حسین(ع)/سیدجعفر شهیدی
نــوع مواجهــه دکتــر شــهیدی بــا تاریــخ در تحلیــل حادثــه عاشــورا
نــو و بدیــع اســت .دکتــر شــهیدی در ایــن کتــاب بیــش از آن کــه
در جس ـتوجوی چگونگــی آن رخــداد عظیــم باشــد ،بــه دنبــال
چرایــی حادثــه عاشــورا بــوده اســت« .مقصــود مــن از نوشــتن ایــن
یادداشـتها مقتلنویســی ،تبلیــغ مذهبــی و حتــی نوشــتن تاریــخ
نیســت؛ مــن کوشــیدهام تــا خــود بدانــم آن چــه رخ داد ،چــرا رخ
داد؟» شــهیدی ایــن حادثــه تاریخــی را بــه مثابــه یــک معلــول
مــورد بررســی قــرار میدهــد و تــاش میکنــد کــه علــل و
ریشـههای آن رخــداد را برجســته کنــد .او بــرای یافتــن علــل ایــن
حادثــه شــگفت ،از ســالها قبــل و از تحوالتــی کــه قــدم بــه قــدم
مســیر فاجعــه را پیمودنــد ،ســراغ میگیــرد.
آنچــه ایــن کتــاب را از دیگــر آثــاری کــه آنهــا نیــز از صبغــه
تاریخــی برخوردارنــد ،جــدا میســازد ،رویکــرد عبرتجویانــه آن
اســت .مراجعــه بــه تاریــخ کــم نیســت؛ آنچــه کمیــاب اســت ،نگاه
عبرتجویانــه اســت.

زینبچهرهگشا

امشــب همــان شــبی اســت کــه یــاران جمــع میشــوند ...بالهــای
خــود را بــاز مــی کنند ..ســر روی شــانه مــی گذارنــد  ...می آینــد درب
خیمــه عبــاس ...در خیمــه عبــاس کــودکان جمعنــد بــازی میکننــد
...تشــنه انــد امــا عمــو دارنــد ...همــه بــه خیمــه امــام مــی رونــد...
اجــازه میخواهنــد ،یــاری کننــد امــام را ...امــام بــه خودشــان واگــذار
مــی کنــد ...هرکــس کــه بــه نــور امــام رســید مــی مانــد و فــردا
پــرواز میکنــد...و هرکــس کــه شــک کــرد از درب خیمــه بــال بســته
بــر مــی گــردد ...
ایــن بیــن ،جوانــان بنــی هاشــم نــور امیــدی دارنــد بــه روشــنای
خورشــید ...آنــان صبــح را طلــب مــی کننــد و مــن در فــردای تاریــخ
آه میکشــم ...د ِم مکــن ای صبــح طلــوع را ســر مــی دهــم ..عصــر
فــردا شــه دیــن زیــر...
ســیل کلمــات مــی آینــد و مــن نمــی توانــم قلمــم را از ایــن ســیل
بیــرون بکشــم ،آرامــش کنــم ...
فقط ای کاش فردا خورشید سر نزند ...و سر به نیزه نرود ...
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اجتماعات دینی:

مــا مســلمانها و بخصــوص مــا شــیعیان ،امتیــازی داریــم کــه دیگر
ملیتهــا و ادیــان ایــن امتیــاز را بــه قــدر مــا ندارنــد و آن عبــارت

اســت از اجتماعــات دینــی کــه بــه شــکل روبــهرو ،چهــره بــه

چهــره ،نفــس بــه نفــس تشــکیل میشــود کــه ایــن را در جاهــای

دیگــر دنیــا و در ادیــان دیگــر کمتــر میشــود پیــدا کــرد .هســت؛

نــه بــه ایــن قـ ّوت ،نــه بــه ایــن وســعت ،نــه بــه ایــن تأثیرگــذاری
و محتواهــای راقــی.
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