
ضرورت تشکیل انجمن های ادبی شعر
ــد.  ــعر بپردازن ــه ش ــعری ب ــود پیش کســوتهای ش ــعر: خ ــد ش  رش
شــعر را ندهیــد دســت آدم هایــی کــه سررشــته ای از شــعر ندارنــد 
ــِن دور از زندگی شــان و دور از فهــم و  و شــعر برایشــان یــک تفّن
ذهنشــان اســت. خــود شــماها دور هــم بنشــینید شــعر بگوییــد. هر 
ــع  ــم جم ــه ای دور ه ــک مجموع ــی هســت و ی ــک انجمن ــا ی ج

ــد. ــدا می کن ــد پی ــعر رش ــد، ش ــوند و می خوانن می ش
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ــان ســروده اید و ممکــن  ــه خودت ــن شــعری ک نقــش شــعر: همی
ــم - آن را در  ــی نمی کن ــاوت کلّ ــد - قض ــم باش ــوب ه ــت خ اس
یــک مجمــع ادبــی، وســط بگذاریــد و بــه هــر کســی کــه آن شــعر 
را نقــد کنــد و اشــکال بجایــی بــر ایــن شــعر وارد نمایــد، جایــزه 
بدهیــد تــا قــوی بشــود. یــا از اشــعار خوبــی کــه دیگــران دارنــد و 
یــا از اشــعار خــوب خودتــان اســتفاده کنیــد. ســعی کنیــد ایــن گونه 
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ــد از  ــق ش ــه موف ــی ک ــر اول کس ــت پیغمب ــل بی ــان اه از جوان
ــی  ــوان و رشــیدش عل ــد ج ــد، فرزن ــازه بکن ــداهلل کســب اج اباعب
ــهادت داده اســت  ــاره اش ش ــداهلل درب ــود اباعب ــه خ ــود ک ــر ب اکب
ــن،  ــدام و شــمایل، اخــاق، منطــق و ســخن گفت ــه از نظــر ان ک
شــبیه تریــن مــردم بــه پیغمبــر بــوده اســت. ســخن کــه مــی گفت 
گویــی پیغمبــر اســت کــه ســخن مــی گویــد. آنقــدر شــبیه بــود 
کــه خــود اباعبــداهلل فرمــود: خدایــا خــودت مــی دانــی کــه وقتــی 
مــا مشــتاق دیــدار پیغمبــر مــی شــدیم، بــه ایــن جــوان نــگاه مــی 
کردیــم، آیینــه تمــام نمــای پیغمبــر بــود. ایــن جــوان آمــد خدمــت 
پــدر، گفــت پــدر جــان بــه مــن اجــازه جهــاد بــده. دربــاره بســیاری 
ــرای  ــان، روایــت شــده کــه وقتــی ب از اصحــاب، مخصوصــا جوان
اجــازه گرفتــن پیــش حضــرت مــی آمدنــد، حضــرت بــه نحــوی 
تعلــل مــی کــرد، مثــل داســتان قاســم که مکــرر شــنیده ایــد، ولی 
وقتــی کــه علــی اکبــر مــی آیــد و اجــازه میــدان مــی خواهــد، فقط 

ســر خودشــان را پائیــن مــی اندازنــد.

سلوک عاشورایی -  آیت اهلل مجتبی تهرانی
کتــاب ســلوک عاشــورایی مجموعــه ســخنرانی هــای آیــت اهلل آقا 
مجتبــی تهرانــب از ســال 1380 در ایــام دهــه اول محــرم   و دهــه 
آخــر مــاه صفــر اســت. وی در ایــن ســخنرانی هــا بــه تشــریح ابعاد 
گوناگونــی از قیــام و انقــاب حضــرت سیدالشــهدا پرداختــه اســت. 
تــا کنــون چنــد دوره از مباحــث »تحلیــل قیــام عاشــورا« توســط 
ــه تحــت  ــه اســت ک ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــی م ــت اهلل تهران آی
عنــوان »ســلوک عاشــورایی؛ منــزل اّول: تعــاون و همیــاری، منزل 
ــرت  ــوم: هج ــزل س ــر، من ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب دوم: ام
ــم:  ــزل پنج ــداری؛ من ــن و دین ــارم: دی ــزل چه ــدت و من و مجاه
ــار  ــل« انتش ــّق و باط ــم: ح ــزل شش ــداری و من ــتقامت و پای اس
یافتــه بــود. بــه تازگــی جلــد هفتــم تــا دهــم مجموعــه »ســلوک 
عاشــورایی« آیــت اهلل مجتبــی تهرانــی توســط مؤسســه پژوهشــی 
ــّزت و  ــم: ع ــزل هفت ــن »من ــا عناوی ــدی، ب ــی مصابیح  اله فرهنگ
ذلـّـت«، »منــزل هشــتم: غیــرت دینــی«، »منــزل نهــم: بینــش و 

نگــرش« و »منــزل دهــم: شــرح خطبــه منــا« منتشــر شــد.
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ــم.  ــی کن ــان بررس ــد آخرالزم ــه را در بُع ــم امســال حماس ــده می خواه بن
ــا حــاال  ــا ت حماســه در آخرالزمــان از یــک جنــس دیگــر اســت. حماســه های م
مقتدرانــه  حماســه های  از  می خواهیــم  بوده انــد.  مظلومانــه  معمــواًل 
صحبــت کنیــم.  اولیــن ویژگــی ای کــه از ایــن نــوع حماســه »جهانــی بودن« 
اســت. جهانــی بــودن و جهانی اندیشــی، آن نقــص بســیار بــزرگ نیروهــای 
ــی و نیروهــای فرهنگــی مــا و نیروهــای هنــری و نیروهــای حزب اللهــی  انقاب
و غیــر حزب اللهــی ماســت. ایــن نقــص بزرگــی اســت. بیشــتر از همــه هــم 
در سیاســتمدارهایمان ایــن نقــص اســت. بعضــی از اوقــات سیاســتمدارهای مــا 
منطقــه ای هــم صحبــت نمی کننــد، چــه برســد بــه جهانــی!  مــن بعیــد می دانــم 
کــه سیاســتمدارهای مــا حتــی در نطق هایشــان همــۀ کشــورهای منطقــه را در 
ــکاری  ــد و خراب ــن کار را بکنن ــت ای ــن اس ــا ممک ــه بعضی ه ــد؛ البت ــر بگیرن نظ

ــش  ــا اآلن جهان اندی ــا درســت انجــام داد.  م ــرد؛ ام ــن کار را ک ــد ای ــد. بای بکنن
ــم.  ــان را بگیری ــم جه ــتیم و نمی خواهی ــان نیس ــه جه ــتیم، در اندیش نیس
ــم،  ــرف می زنی ــر ح ــا همدیگ ــه ب ــارۀ والیت فقی ــه درب ــم ک ــتباه می کنی ــا اش م
ــتباه  ــا اش ــم. م ــرف بزنی ــان ح ــه و جه ــا منطق ــه ب ــارۀ والیت فقی ــد درب ــا بای م
ــۀ  ــک تجرب ــا ی ــا ب ــم، م ــارۀ حجــاب باهــم حــرف می زنی ــه درب ــم ک می کنی

ــتیم.  ــه هس ــاب مواج ــورد حج ــی در م بین الملل
مــا دربــارۀ خیلــی از مســائل سیاســی و اقتصــادی نبایــد فقــط محــدوده 
خودمــان را ببینیــم و در مــوردش بحــث کنیــم. حضــرت امــام)ره( در ســال های 
ــه  ــت ک ــه ای نیس ــت به گون ــون وضعی ــه اکن ــد ک ــاب می فرمودن ــد از انق بع
ــند،  ــاوت باش ــا بی تف ــوی دنی ــان در آن س ــات جه ــه اتفاق ــورها ب کش
ــه همدیگــر ربــط دارد. مــا جهانــی نیســتیم؛ رایــج نیســت کــه  همــه مســائل ب

در بیــن مــا افــراد زبــان بلــد باشــند و آن هایــی هــم کــه زبــان بلــد هســتند، 
ــی و  ــزرگ اخاق ــراد ب ــک ای ــن ی ــد و ای ــتفاده کنن ــور از آن اس ــد چط نمی دانن
معنــوی اســت. اگــر در اندیشــۀ یــک جهــان نباشــی، کوچــک و حقیــر می شــوی. 
شــما بایــد همــۀ حرف هــای خودتــان را بــه گزاره هایــی تبدیــل کنیــد کــه 
همــۀ جهــان آن هــا را بفهمــد. ایــن یعنــی توجــه بــه مهدویــت؛ ایــن یعنــی منتظر 
ــی  ــد جهان ــو بای ــر فرماندهــان حضــرت ایرانی هــا هســتند. ت ــودن. اکث موعــود ب
باشــی، ایــن راه پیــش روی ماســت. مــا نمی توانیــم خودمــان را ســعادتمند کنیــم 
ــان را  ــان. فضــای خودم ــدون جه ــدون همســایگان، ب ــا ب ــان. نه تنه ــدون جه ب
بزرگ تــر کنیــم. مــا گوهرهایــی داریــم کــه ایــن گوهرهــا عالم گیــر هســتند. 

مــا ایــن گوهرهــای خودمــان را محــدود تلقــی نکنیــم.
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