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پای منبر استاد

خالصه سخنرانی شب اول هیئت

بنــده میخواهــم امســال حماســه را در بُعــد آخرالزمــان بررســی کنــم.
حماســه در آخرالزمــان از یــک جنــس دیگــر اســت .حماس ـههای مــا تــا حــاال
معمــو ًال مظلومانــه بودهانــد .میخواهیــم از حماســههای مقتدرانــه
صحبــت کنیــم .اولیــن ویژگـیای کــه از ایــن نــوع حماســه «جهانــی بودن»
اســت .جهانــی بــودن و جهانیاندیشــی ،آن نقــص بســیار بــزرگ نیروهــای
انقالبــی و نیروهــای فرهنگــی مــا و نیروهــای هنــری و نیروهــای حزباللهــی
و غیــر حزباللهــی ماســت .ایــن نقــص بزرگــی اســت .بیشــتر از همــه هــم
در سیاســتمدارهایمان ایــن نقــص اســت .بعضــی از اوقــات سیاســتمدارهای مــا
منطقـهای هــم صحبــت نمیکننــد ،چــه برســد بــه جهانــی! مــن بعیــد میدانــم
کــه سیاســتمدارهای مــا حتــی در نطقهایشــان همــۀ کشــورهای منطقــه را در
نظــر بگیرنــد؛ البتــه بعضیهــا ممکــن اســت ایــن کار را بکننــد و خرابــکاری

بکننــد .بایــد ایــن کار را کــرد؛ امــا درســت انجــام داد .مــا اآلن جهاناندیــش
نیســتیم ،در اندیشــه جهــان نیســتیم و نمیخواهیــم جهــان را بگیریــم.
مــا اشــتباه میکنیــم کــه دربــارۀ والیتفقیــه بــا همدیگــر حــرف میزنیــم،
مــا بایــد دربــارۀ والیتفقیــه بــا منطقــه و جهــان حــرف بزنیــم .مــا اشــتباه
میکنیــم کــه دربــارۀ حجــاب باهــم حــرف میزنیــم ،مــا بــا یــک تجربــۀ
بینالمللــی در مــورد حجــاب مواجــه هســتیم.
مــا دربــارۀ خیلــی از مســائل سیاســی و اقتصــادی نبایــد فقــط محــدوده
خودمــان را ببینیــم و در مــوردش بحــث کنیــم .حضــرت امــام(ره) در ســالهای
بعــد از انقــاب میفرمودنــد کــه اکنــون وضعیــت بهگونــهای نیســت کــه
کشــورها بــه اتفاقــات جهــان در آنســوی دنیــا بیتفــاوت باشــند،
همــه مســائل بــه همدیگــر ربــط دارد .مــا جهانــی نیســتیم؛ رایــج نیســت کــه

در بیــن مــا افــراد زبــان بلــد باشــند و آنهایــی هــم کــه زبــان بلــد هســتند،
نمیداننــد چطــور از آن اســتفاده کننــد و ایــن یــک ایــراد بــزرگ اخالقــی و
معنــوی اســت .اگــر در اندیشــۀ یــک جهــان نباشــی ،کوچــک و حقیــر میشــوی.
شــما بایــد همــۀ حرفهــای خودتــان را بــه گزارههایــی تبدیــل کنیــد کــه
همــۀ جهــان آنهــا را بفهمــد .ایــن یعنــی توجــه بــه مهدویــت؛ ایــن یعنــی منتظر
موعــود بــودن .اکثــر فرماندهــان حضــرت ایرانیهــا هســتند .تــو بایــد جهانــی
باشــی ،ایــن راه پیــش روی ماســت .مــا نمیتوانیــم خودمــان را ســعادتمند کنیــم
بــدون جهــان .نهتنهــا بــدون همســایگان ،بــدون جهــان .فضــای خودمــان را
بزرگتــر کنیــم .مــا گوهرهایــی داریــم کــه ایــن گوهرهــا عالمگیــر هســتند.
مــا ایــن گوهرهــای خودمــان را محــدود تلقــی نکنیــم.
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مهمانهای اهل کشور چک

آشپزخانه هیئت  -پشت خیمه

سوگواری قلم

قفسه
سلوک عاشورایی  -آیت اهلل مجتبی تهرانی
کتــاب ســلوک عاشــورایی مجموعــه ســخنرانی هــای آیــت اهلل آقا
ـرم و دهــه
مجتبــی تهرانــب از ســال  ۱۳۸۰در ایــام دهــه اول محـ 
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
آی ـتاهلل تهرانــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه تحــت
عنــوان «ســلوک عاشــورایی؛ منــزل ا ّول :تعــاون و همیــاری ،منزل
دوم :امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،منــزل ســوم :هجــرت
و مجاهــدت و منــزل چهــارم :دیــن و دینــداری؛ منــزل پنجــم:
حــق و باطــل» انتشــار
اســتقامت و پایــداری و منــزل ششــمّ :
یافتــه بــود .بــه تازگــی جلــد هفتــم تــا دهــم مجموعــه «ســلوک
عاشــورایی» آیـتاهلل مجتبــی تهرانــی توســط مؤسســه پژوهشــی
فرهنگــی مصابیحالهــدی ،بــا عناویــن «منــزل هفتــم :عــ ّزت و
ذلّــت»« ،منــزل هشــتم :غیــرت دینــی»« ،منــزل نهــم :بینــش و
نگــرش» و «منــزل دهــم :شــرح خطبــه منــا» منتشــر شــد.
honarvahamase

غرفه فروش محصوالت فرهنگی

پای منرب آقـا

از جوانــان اهــل بیــت پیغمبــر اول کســی کــه موفــق شــد از
اباعبــداهلل کســب اجــازه بکنــد ،فرزنــد جــوان و رشــیدش علــی
اکبــر بــود کــه خــود اباعبــداهلل دربــاره اش شــهادت داده اســت
کــه از نظــر انــدام و شــمایل ،اخــاق ،منطــق و ســخن گفتــن،
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
از اصحــاب ،مخصوصــا جوانــان ،روایــت شــده کــه وقتــی بــرای
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.

Twitter.com/onarvahamase

کارگاه دوخت لباس دمام زن ها

ضرورت تشکیل انجمن های ادبی شعر
رشــد شــعر :خــود پیشکســوتهای شــعری بــه شــعر بپردازنــد.
شــعر را ندهیــد دســت آدمهایــی کــه سررشــتهای از شــعر ندارنــد
ـن دور از زندگیشــان و دور از فهــم و
و شــعر برایشــان یــک تف ّنـ ِ
ذهنشــان اســت .خــود شــماها دور هــم بنشــینید شــعر بگوییــد .هر
جــا یــک انجمنــی هســت و یــک مجموعــهای دور هــم جمــع
میشــوند و میخواننــد ،شــعر رشــد پیــدا میکنــد.
()89/ 3/ 13
نقــش شــعر :همیــن شــعری کــه خودتــان ســرودهاید و ممکــن
اســت خــوب هــم باشــد  -قضــاوت کلّــی نمیکنــم  -آن را در
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
ســطح شــعرها را بــاال بیاوریــد)1368/ 10/ 28 (.
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