
موضوعاتی که در هیئت ها باید طرح شود)۱(
ــگاه  ــة اســامی ن ــروز جامع ــاز ام ــه نی ــه: ب ــاز جامع ــه نی ــه ب توج
کنیــد، ببینیــد چقــدر ملــت مــا، جوانهــا و جامعــة مــا در کشــاکش 
طوفان هــای گوناگــوِن تهاجــم سیاســی و فرهنگی و انواع و اقســام 
تلقینــات و تبلیغــات، بــه نــگاه نــو، بــه روحیــة سرشــار از امیــد، بــه 
دل لبالــب از اطمینــاِن بــه آینــده، فهمیــدن راه روشــن احتیــاج دارد. 
ــه یــک نحــوی.  ــد؛ هــر کســی ب ــد انجــام دهن ــن را همــه بای ای
ــید.  ــته باش ــه داش ــن زمین ــری در ای ــهم واف ــد س ــما می توانی و ش
ــی  ــاتید و پیشکســوتهای مداح ــای اس ــال، مجموعه ه ــر ح ــه ه ب
ــم  ــد، امیدواری ــام دهن ــی انج ــای خوب ــخنرانان[میتوانند کاره ]س

ــد. )87/4/4( ــاءاللَّ انجــام دهن ان ش

مســلم بــه اصــرار جمــع زیــادی وارد کوفــه شــد. امــا نامــه عمــر 
بــن ســعد بــه یزیــد او را بــه حضــور مســلم حســاس کــرد... 

عبیدالل بن زیاد حرام زاده، والی کوفه شد و...
ــاد  ــربازان زی ــا س ــارزه مســلم ب ــد، در مب ــیخنا مفی ــت ش ــه روای ب
خســتگی و تشــنگی بــر مســلم قالــب شــد و امــان نامــه دروغیــن 
آن هــا را پذیرفــت. اســتری آوردنــد و مســلم ســوار آن شــد و صاح 

از کمــر او گشــودند. 
وقتــی اشــعث)نماینده ابن زیــاد( بــه مســلم گفــت: امیــدوارم 
آســیبی بــه تــو نرســد، مســلم گریســت. اشــعث بــه طعنــه گفــت: 
بنظــر بــا نیــت خالصــی کــه داشــتی نبایــد بــرای جــان ت بترســی 

و ایــن چنیــن گریــه کنــی.
مســلم بن عقبل گفــت: مــن بــرای خــودم گریــه نمی کنــم. 
اصــا بــر کشــتن خــود اندوهنــاک هــم نمی شــوم. مــن ناراحــت 
خویشــاوندانم هســتند، آن هایــی کــه عــازم ایــن دیارنــد و مــن بــه 

آن هــا اطمینــان دادم بــرای ایــن ســفر.... 

چکامه هایی در شیوه های عزاداری
ــس  ــو مجل ــی عض ــت االســام خاتم ــخنان حج ــاب س ــن کت ای
خبــرگان رهبــری، در مجلــس خبــرگان، در مــورد جایــگاه مراســم 
عــزاداری، آســیبها و راهکارهــا اســت. جایــگاه مراســم عــزاداری، 
آســیبها و راهکارهــا از بخشــهای اصلــی ایــن کتاب اســت و نقشــه 
ســیا در رابطــه بــا فرهنــگ عاشــورا، امــام راحــل پیشــگام آســیب 
ــن  ــیبها عناوی ــط در بحــث آس ــراط و تفری ــن اف ــی و همچنی زدای

بخــش جایــگاه مراســم عــزاداری هســتند.
ــی و شــکلی تقســیم  ــه دو بخــش محتوای موضــوع آســیب هــا ب
ــیمای  ــه س ــرح یکجانب ــی، ط ــش محتوای ــه در بخ ــود ک ــی ش م
معصومیــن، غلــو، دروغ، مطالــب ذلــت آمیــز، طــرح سســت معارف 
ــار  ــی و اظه ــن از سیاس ــی دی ــفه ، جدای ــواب و مکاش ــام، خ اس
مطالــب موهــن، تشــریح و تبییــن شــده اســت .در بخــش آســیب 
هــای شــکلی نیــز اســتفاده از موســیقی مبتــذل، اکتفــا بــه مداحــی 

و برخــورد کاســبکارانه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
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ــه  ــدا ب ــدگان خ ــل بن ــا، تبدی ــن م ــم در دی ــی مه ــداف تربیت ــی از اه یک
ــا  ــن م ــت. دی ــر« اس ــر« و »تغییرپذی ــدت »انعطاف پذی ــراد به ش اف
همان قــدر کــه مــا را باصابــت بــار مــی آورد، همان قــدر هــم انعطاف پذیــر 
ــم  ــر ه ــی آورد، تغییرناپذی ــار م ــر ب ــه تغییرپذی ــدر ک ــی آورد؛ همان ق ــار م ب
ــه دوســتان  ــار مــی آورد. هــر دو در وجــود مــا اســت. مــن می خواهــم ب ب
خبــر بدهــم کــه آمادگــی ایــن انعطاف پذیــری را داشــته باشــید. مــن هــم 
ــت  ــاق و از دس ــی نف ــر[ نوع ــری ]به ظاه ــه انعطاف پذی ــم ک می دان
دادن صالبــت اســت؛ ولــی بایــد جمــع اضــداد را بــاور کنیــم. وقتی کــه 
ــه  ــه چ ــتند، ب ــداد هس ــع اض ــود جم ــه می ش ــن گفت ــارۀ امیرالمؤمنی درب
معناســت؟ آقــا امیرالمؤمنیــن علیه الســام نــه قهــرش درک شــدنی اســت 

و نــه مهــرش.
ــود  ــاره وج ــم دراین ب ــت ه ــا دارد. روای ــری از م ــار انعطاف پذی ــدا انتظ خ
دارد کــه می فرمایــد: »مــن دوســت دارم اطاعــت شــوم، طــوری کــه مــن 

می خواهــم؛ نــه طــوری کــه تــو می خواهــی.« شــما همیشــه بایــد آمــاده 
همــه جــور انعطاف پذیــری باشــید. بلــه، ممکــن اســت کــه نفــاق خــودش 
را پشــت این گونــه انعطاف پذیری هــا پنهــان کنــد؛ ولــی چــاره ای نیســت. 
ــی  ــد حزب الله ــق الزم باش ــر اســت. مناف ــق هــم انعطاف پذی مناف
می شــود و الزم باشــد ضدانقــاب می شــود؛ ولــی تفــاوت در ایــن اســت 
کــه منافــق بــه میــل خــودش انعطاف پذیــر می شــود، امــا شــما بــه میــل 
خــدا انعطــاف نشــان می دهیــد. هرچنــد شــباهتی بــا نفــاق پیــدا می کنــد 

ــد. ــخت می کن و کار را س
مــا بایــد آمادگــی ایــن وضعیــت را داشــته باشــیم. پــس راه حــل چیســت؟ 
ــه  ــا نســبت ب ــت م ــه ممکــن اســت موقعی ــن اســت ک ــک راه حــل ای ی
ــخیص  ــدرت تش ــد ق ــا الل خداون ــه انش ــد ک ــدا کن ــر پی ــان تغیی تکالیفم
تکلیــف را بــه مــا عنایــت بفرمایــد. یــک راه حــل دیگــر ایــن اســت کــه 
مــا از همــة دســتورات دینــی مطلــع باشــیم. جامعیــت بــه انســان کمــک 

ــم.  ــار کنی ــد رفت ــه بای ــان چگون ــم در هــر زم ــه بفهمی ــد ک می کن
ــه  ــود ک ــوری می ش ــان ط ــد: آخرالزم ــام می فرمای ــا علیه الس ــام رض ام
منافــق از مؤمــن تشــخیص داده نمی شــود. منــم بــه شــما خبــر بدهــم کــه 
ــت.  ــا و پیچیدگی هاس ــن بحران ه ــور از ای ــان، عب ــه های آخرالزم حماس
مؤمنینــی کــه تــا حــاال عــادت داشــتند بــا امــام مظلــوم عشــق بازی کننــد، 
ــد  ــد بع ــد. می دانی ــق بازی کنن ــدر عش ــام مقت ــا ام ــد ب ــد بتوانن ــاال بای ح
ــته  ــاف را داش ــن انعط ــد ای ــر نمی توانن ــا دیگ ــرت خیلی ه ــور حض از ظه
باشــند. می گوینــد یابــن  الحســن! شــما پســر پیغمبــر نیســتید! شــما خیلــی 
ــی  ــما خیل ــد: ش ــه می گوین ــت ک ــده اس ــات آم ــتید! در روای ــم هس بی رح
ــان  ــام زم ــد. از ام ــورش را بکن ــد تص ــید، آدم نمی توان ــد آدم می کش داری

ــد. ــه می گیرن ــج( فاصل )ع
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