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خالصه سخنرانی شب چهام هیئت

یکــی از اهــداف تربیتــی مهــم در دیــن مــا ،تبدیــل بنــدگان خــدا بــه افــراد
بهشــدت «انعطافپذیــر» و «تغییرپذیــر» اســت .دیــن مــا همانقــدر
کــه مــا را بــا صالبــت بــار مــیآورد ،همانقــدر هــم انعطافپذیــر بــار
مــیآورد؛ همانقــدر کــه تغییرپذیــر بــار مــیآورد ،تغییرناپذیــر هــم بــار
م ـیآورد .هــر دو در وجــود مــا اســت.
مــن میدانــم کــه انعطافپذیــری [بهظاهــر] نوعــی نفــاق و از دســت
دادن صالبــت اســت؛ ولــی بایــد جمــع اضــداد را بــاور کنیــم .وقتیکــه
دربــارۀ امیرالمؤمنیــن گفتــه میشــود جمــع اضــداد هســتند ،بــه چــه
معناســت؟ آقــا امیرالمؤمنیــن علیهالســام نــه قهــرش درکشــدنی اســت
و نــه مهــرش.
خــدا انتظــار انعطافپذیــری از مــا دارد .روایــت هــم دراینبــاره وجــود
دارد کــه میفرمایــد« :مــن دوســت دارم اطاعــت شــوم ،طــوری

کــه مــن میخواهــم؛ نــه طــوری کــه تــو میخواهــی ».شــما همیشــه
بایــد آمــاده همــه جــور انعطافپذیــری باشــید .بلــه ،ممکــن اســت کــه
نفــاق خــودش را پشــت اینگونــه انعطافپذیریهــا پنهــان کنــد؛ ولــی
چــارهای نیســت .منافــق هــم انعطافپذیــر اســت .منافــق الزم
باشــد حزباللهــی میشــود و الزم باشــد ضدانقــاب میشــود؛ ولــی
تفــاوت در ایــن اســت کــه منافــق بــه میــل خــودش انعطافپذیــر
میشــود ،امــا شــما بــه میــل خــدا انعطــاف نشــان میدهیــد .هرچنــد
شــباهتی بــا نفــاق پیــدا میکنــد و کار را ســخت میکنــد.
مــا بایــد آمادگــی ایــن وضعیــت را داشــته باشــیم .پــس راه حــل چیســت؟
یــک راه حــل ایــن اســت کــه ممکــن اســت موقعیــت مــا نســبت بــه
تکالیفمــان تغییــر پیــدا کنــد کــه انشــا اهلل خداونــد قــدرت تشــخیص
تکلیــف را بــه مــا عنایــت بفرمایــد .یــک راه حــل دیگــر ایــن اســت کــه

مــا از همــۀ دســتورات دینــی مطلــع باشــیم .جامعیــت بــه انســان کمــک
میکنــد کــه بفهمیــم در هــر زمــان چگونــه بایــد رفتــار کنیــم.
امــام رضــا علیهالســام میفرمایــد :آخرالزمــان طــوری میشــود
کــه منافــق از مؤمــن تشــخیص داده نمیشــود .منــم بــه شــما
خبــر بدهــم کــه حماســههای آخرالزمــان ،عبــور از ایــن بحرانهــا و
پیچیدگیهاســت .مؤمنینــی کــه تــا حــاال عــادت داشــتند بــا امــام مظلــوم
عشـقبازی کننــد ،حــاال بایــد بتواننــد بــا امــام مقتــدر عشـقبازی کننــد.
میدانیــد بعــد از ظهــور حضــرت خیلیهــا دیگــر نمیتواننــد ایــن
انعطــاف را داشــته باشــند .میگوینــد یابــنالحســن! شــما پســر پیغمبــر
نیســتید! شــما خیلــی بیرحــم هســتید! در روایــات آمــده اســت کــه
میگوینــد :شــما خیلــی داریــد آدم میکشــید ،آدم نمیتوانــد تصــورش را
بکنــد .از امــام زمان(عــج) فاصلــه میگیرنــد.
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تصویــر برگزیــده چهارمیــن روز
مســابقه هنــر نمایــی حماســه

متن خوانی حجازی

مراسم سینه زنی

کارگاه های فضاسازی

سوگواری قلم

قفسه
آه
کتــاب آه حاصــل بازخوانــی و ویرایــش مقتــل «نفــس المهمــوم»
اســت ـ کتابــی کــه غالــب نقــل هــای صحیــح مقاتــل و کتــب
تاریــخ را در خــود گــرد آورده و جزءجــزء حادثــه قتــل حســین
ابــن علــی علیهماالســام را ـ از شــش مــاه پیشــتر تــا چنــد مــاه
بعدتــرش ـ ثبــت کــرده اســت.
یــک تصویــر ،پــاره اى از یــک نامــه یــا جمالتــى کــه دو نفــر
بــا هــم گفتــه انــد و رفتــه انــد و کســى آن میــان شــنیده ،هــر
کــدام ،تکــه اى از یــک «کــوالژ» اســت کــه از چیــدن و کنــار
هــم گذاشتنشــان مــى تــوان اصــل واقعــه را فهمیــد و یکپارچــه
کــوالژ را دیــد.
کتــاب آه شــامل وقایــع پــس از بیعــت مــردم بــا یزیــد ابــن معاویــه
تــا بازگشــتن خانــدان حســین ابــن علــى علیهماالســام ـ بــى او ـ
بــه مدینــه بــه زبانــی روان و قابــل اســتفاده مــی باشــد.

عتبــات رفتههــا درک میکننــد ،آنهایــی کــه عمــره یــا تمتــع هم
رفتهانــد تائیــد میکننــد .بــه خصــوص آنهایــی کــه جنــب حجــر
از شــرطهها باتــوم خــورده باشــند .هیبــت عربهــا ،بهخصــوص
مردهایشــان رعــب آور اســت .شــاید معدودشــان اینطــور نباشــند.
هیبتی که خانمها را میترساند.
صحبــت کردنشــان بــا یکدیگــر هــم معمــوال بــا صــدای بلنــد
اســت .اگــر کمــی بــا دقــت بــه آنهــا نــگاه نکنــی یــا در بیــن
صحبتهایشــان خنــده تحویــل یکدیگــر ندهنــد ،فکــر میکنــی
کــه بــا هــم دعــوا میکننــد .حرکــت دســت و نگاهشــان هــم بــه
یکدیگــر خشــن اســت.
تصــور کنیــد چنیــن هیبتــی افســر جنگــی باشــد ،افســر جنگــی
کــه بــه خشــونت و قســاوت قلــب هــم مشــهور اســت ،طــوری
کــه اســم او را بــه انــدازه شــدت خشــونتاش تغییــر دادهباشــند.
اگــر بــه چنیــن آدمــی افســر مافــوقاش ماموریتــی بدهــد و از او
بخواهــد نیمــه شــب ،دختــر بچـهی سهســالهای را در بیایــان پیــدا
کند...
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پای منرب آقـا
آهنگ و سبک در مداحی
آهنــگ و ســبک در مداحــی :توجــه بــه موســیقی اصیــل ایرانــی
مــا در قدیــم از زبــان موســیقیدانهای معــروف شــنیده بودیــم کــه
میگفتنــد موســیقی اصیــل ایرانــی را نوحهخــوان و شــبیهخوانها
حفــظ کردهانــد؛ موافقخــوان ،مخالفخــوان ،علیاکبرخــوان،
قاسـمخوان .هــر کــدام یــک دســتگاهی را بــه اینهــا میدادنــد کــه
بایــد در آن دســتگاه بخواننــد .ایــن موجــب شــد کــه موســیقی
نانوشــتهی ایرانــی  -کــه نــه نُــت داشــت ،نــه نوشــته داشــت-
بتوانــد برســد بــه دســت کســانی کــه اینهــا را بــا نُــت و شــیوههای
جدیــد بتواننــد ثبــت و ضبــط کننــد)86/4/14( .
پرهیــز از تقلیــد غلــط :چــه خواننــدة جلس ـهی مداحــی ،ناگهــان
بیایــد آهنگهــای اروپائــی را  -آن هــم بــه شــکل غلــط و نابلــد بنــا
کنــد خوانــدن؛ ســبکهائی کــه فــرض کنیــد حــاال فــان خواننــدة
ـرب آن غربــی یکوقتــی خوانــده ،مــا ایــن را از
غربــی یــا مقلــد عـ ِ
او یــاد بگیریــم و بنــا کنیــم خوانــدن! کــه قبــل از انقــاب هــم
متأســفانه همیــن کارهــا را کردنــد)86/4/14( .
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