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هدایت اهلل در نیمه شب 14 مرداد 1333 در روستای »تنگ برد 
سفید« از توابع شهر »سوق« در استان کهگیلویه و بویراحمد به دنیا آمد.
 سوق و سایر شهر ها و روستاهای کهگیلویه و بویراحمد به دلیل 
بی توجهی رژیم پهلوی به این استان و سایر استان های کشور، از نعمت 
تحصیالت خوب بی بهره بود و به دلیل نبود تحصیالت باالتر از ابتدایی 
راهی ش��هر بهبهان در استان خوزستان شد و در مدرسه 25 شهریور 

)شهید بخردیان کنونی( بهبهان تحصیالت متوسطه خود را گذراند.
در دوران دبیرس��تان به فعالیت علیه رژیم طاغوتی شاهنش��اهی 
می پرداخ��ت ت��ا اینک��ه در خردادماه 1353 در حالی ک��ه تعدادی از 
امتحانات دیپلم خود را داده بود، عوامل ساواک گچساران در جلوی درب 
دبیرستان 25 شهریور بهبهان او را دستگیر و به گچساران منتقل کردند.

در همی��ن ایام برای ادام��ه تحصیل در آمریکا آماده می ش��د تا 
دس��ت و بال او بازتر باشد و بهتر بتواند به مبارزات خود ادامه دهد؛ لذا 
15 ش��هریور ماه س��ال 1356 برای ادامه تحصیل به آمریکا مهاجرت 
کرد و پس از چندماه آموزش و یادگیری زبان انگلیسی، وارد دانشکده 
کشاورزی سنت پترزبورگ فلوریدا شد و در رشته مهندسی کشاورزی 

آغاز به تحصیل کرد.
در آمریکا نیز آرام نگرفت و فعالیت های ضد رژیم پهلوی خود را 
گس��ترش داد و به فعالیت های ضد استکباری تبدیل کرد و با برپایی 
جلسات سخنرانی، به هدایت جوانان مسلمان ساکن آمریکا می پرداخت 
و با همکاری تعدادی از دانشجویان مسلمان اقدام  به تأسیس انجمن 
اسالمی دانشجویان اروپا و آمریکا در ایالت فلوریدا کرد و 8 تیرماه سال 
1358 طی یک انتخابات به عنوان نماینده دانشجویان سنت پترزبورگ 
فلوریدا انتخاب ش��د.با پیروزی انقالب و درحالی که کمتر از دو ماه از 
آغاز جنگ نگذشته بود، به وطن بازگشت تا در دفاع از کیان و ایمان 
خود جانانه تالش کند و با توجه به اینکه هدایت در دوران سربازی دوره 
س��الح های س��نگین را دیده بود، پس از ورود به ایران خود را به سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمی تهران معرفی نمود و پس از گذرانیدن یک 
دوره یک ماهه در شیراز، مدت شش ماه را در جبهه آبادان خدمت کرد.
در آبان ماه سال 1360 برای بار دوم به جبهه های حق علیه باطل 
اعزام شد و به عنوان معاون گروهان رزمی حضرت مهدی )عج( فعالیت 
خود را آغاز کرد و  همزمان با ش��روع عملیات فتح المبین، فرماندهی 

تانکهای چیفتن را برعهده گرفت.
هنوز 5 روز بیشتر از سال 61 نگذشته بود که در منطقه رقابیه به 

فیض عظیم شهادت نائل آمد .
در بخش هایی از وصیت نامه ش��هید دانشجو »هدایت اهلل طیب« 

می خوانیم:
خدایا نکند ثمره جنگ یاران مان، به چنگ فرنگی مسلکان افتد. 
نکند خونین کفنان در غربت بمیرند تا خوش باوران غرب زده کام گیرند. 
نه! هرگز! کفر است. مگر می شود خون حسین)ع(پایمال شود و باالی 
دس��ت نوشته ها هم نوش��ته بود که  ما مرد جنگیم و از شهادت باکی 
نداریم. به جوانان توصیه می کنم استقالل فکری داشته باشند و تالش 
خیلی زیادی کنند  و  مسئله مهم  استقالل مملکت است در آینده و 
اینکه ما بی نیاز ش��ویم از این جنایتکاران غرب و آن امکان ندارد مگر 

با تالش نسل جوان.

می ش��ود درب��ارۀ فرهنگ با ادبیات غیردینی س��خن گفت. 
قرآن کریم و روایات ما از چنین ادبیاتی بسیار استفاده کرده اند. 
این طور نیست که تمام آیات قرآن و روایات ما گذاره های دینی و 
ایدئولوژیک باشد. بعضی اوقات این آیات و روایات کلماتی هستند 
که هر یک از ما می توانیم بدون مقدمات دینی آن را بفهمیم و 
آن  را بپذیریم. بدون مقدمات اعتقادات دینی، بدون اینکه پیغمبر 
یا امام باشیم، می توانیم یک هم چنین جمله ای را با اتکا به عقل 
و فطرت، ما هم به زبان بیاوریم. فقط دین هس��ت که به عقل و 
فطرت انسان خیلی بها می دهد. ما اگر از  فرهنگ صحبت می کنیم 
و می گوییم فرهنگ را به مثابه زیرساخت پذیرش دین می دانیم، 
پس باید فرهنگ را بدون دین اصالح و بازس��ازی کنیم و بدون 
دین تقویتش کنیم. برای س��اختن فرهنگ بسیاری از اوقات به 
دین اصال نیازی نداریم. دین فقط راهنمایی می کند. باید از قرآن 
کریم کمک بگیریم که یک فرهنگ خوب بسازیم که اصال نتوانند 
بگویند این فرهنگ دینی است. در هر مکتب و مرامی، حتی در 
چین و ماچین هم بش��ود از آن اس��تفاده کرد. ما فرهنگ سالم 
می خواهیم، ما فرهنگی می خواهیم که برآمده از مختصات قومی 
یک قوم باشد. حتی نباید همۀ فرهنگ ها با هم یکی باشند. مثاًل 
خلقیات که نباید همه با هم یکی باش��ند. در روایات هست که 
خیلی از خلقیات وابسته به خاک است. می فرماید خلقیات مردم 
خاکی که شوره زار است با خلقیات مردم خاک سنگالخ کوهستانی 
فرق می کند. خدا آن ها را این طوری ساخته است. این ها نباید یکی 
باشند. در دین، در اعتقادات، در دستورات دینی باید یکی بشوند؛ 
ولی در فرهنگ که لزوماً نباید یکی بشوند. دستور دین است که 
بهترین لباس، لباس مردم زمانه خودت است. قرمز باشد یا آبی، 
بلند یا کوتاه. ببین مردم خودت چطوری لباس می پوشند. البته 
نه اینکه ظالمان و به بردگی کش��انندۀ مردم چه لباسی به تنت 
کرده اند. اتفاقاً آن جا می فرماید هر لباسی هست باید دربیاوری. 
»إِْن أَْحَسنُتْم أَْحَس��نُتْم ِلَنُفِسُکْم َوإِْن أََسْأتُْم َفلََها« اگر یک کار 
خوب��ی بکنید برای خودتان یک کار خوب کردید و اگر یک کار 
بد کردید به ضرر خودتان تمام می شود. فرهنگ باید یک جوری 

باشد که به نفع مردم باشد. به ضرر مردم نباید باشد.
ای��ن حرف ها اصال دینی نیس��ت. عقالنی اس��ت، انس��انی 
اس��ت. می فرماید: »ٌخِذ الِحکَمه َو لَو ِمن اهِل الِنفاق«، س��خن 
حکمت آمیزی که عقلت می گوید که این سخِن صحیح و درستی 
اس��ت، اگر منافق هم این را زد، مطل��ب را از او بگیر. »الحکمه 
ظاله المومن«، حکمت گمشده مومن است. اگر از دهن کافر هم 

دربیاد، نباید دور بریزی.
حرف های حکیمان عالم را جمع بکنیم با همان ها فرهنگمان 
را بسازیم، نیازی نیست برای ساختن فرهنگ سراغ دین برویم. 
این فرهنگ درست شود، دین خود به خود درست می شود. اگر 
دین در میان یک قومی پذیرش��ش س��خت بود، مطمئن باشید 
فرهنگ آن جامعه خراب است. آقای بهجت دین را آنقدر عقالنی 
می داند که می فرماید دس��تورات خدا اصاًل مولوی نیس��ت بلکه 
ارشادی است. ارشادی یعنی اگر خودت هم بودید می فهمیدید. 
فرهنگ س��المی را دنبالش می گردیم بدون عبا و ردا و عمامه و 
خدا و پیغمبر و امام حسین)ع(. فرهنگ عاداتی است که ما در آن 
هستیم. مثالً دین نباشد ما نمی فهمیم کار کردن خوب است؟ این 
چیزها که دیگر ربطی به خدا و پیغمبر و وحی ندارد. ما می توانیم 
حت��ی بدون ادبیات دینی، فرهنگ جامعه را اول اصالح کنیم و 
بعد ارتقا بدهیم؛ منتهی آدم های عاقل می گویند ما از اساتید و 
حکما و افراد و باتجربه و دانش��مندان استفاده می کنیم ببینیم 
چطوری می توانیم فرهنگ را درست کنیم. خب آدم های دیندار 
می گویند از حکما چه کسی باالتر  از امیرالمومنین)ع( است؛ پس 
ببینیم حضرت چه فرموده است و اال اینها ذاتاً گزاره های دینی 
نیستند. وجدان س��الم و فطرت انسان می گوید دزدی بد است، 

دانشجوی 
شهید

هدایت اهلل 
طیب

چند صباحی است که متفکران انقالبی و بلند آوازه کشور از 
مفهومی تحت عنوان »تشیع انگلیسی« سخن به میان می آورند و 
این نکته را متذکر می شوند که در شرایط حساس و خطیرکنونی 
کشور، دشمنان قسم خورده انقالب اسالمی با هیبت و هیئتی 
جدید وارد مواجهه و مقابله فکری و سیاس��ی با نظام اس��المی 
شده اند و در راستای عملیاتی ساختن نیت خویش که همانا ضربه 
زدن به کیان نظام و سس��ت نمودن پایه های فکری و سیاس��ی 
جمهوری اسالمی است، تمامی تالش خویش را به کار بسته اند تا 
به واسطه توسل جستن به برداشت های انحرافی و کژتاب از دین 
اسالم، تعریف و تفسیری سکوالریستی و متحجرانه از تشیع ارائه 
و اراده کنند که در تخالف و تقابل بنیادین با آموزه های اصیل و 
تحول آفرین تشیع علوی و انقالبی است. در واقع می توان نزاع 
میان اسالم سکوالریستی و متحجر با اسالم انقالبی و ناب امام 
خمینی را تحت عنوان نزاع میان تشیع انگلیسی و تشیع علوی 

صورتبندی نمود.
یکی از شاخصه های تشیع انگلیسی که غربی ها سخت درپی 
ترویج این طرز تلقی از تشیع هستند، تأکید اغراق آمیز بر انجام 
شعائر و مناسک دینی بدون توجه به محتوای انقالبی و ایمانی 
مکتب تشیع است. از دیگر شاخصه های تشیع انگلیسی، برگرفتن 
اندیشه سکوالریستی، مخالفت با تأسیس حکومت دینی و ستیز 
با اندیش��ه وحدت امت اسالمی است. با توجه به اعتقاد و التزام 
حامالن و عامالن تش��یع انگلیسی به گزاره های فرقه گرایانه و 
سکوالریستی است که با قاطعیت می توان، بانیان و منادیان این 
مکتب انحرافی را در شمار مروجان و مبلغان اسالم انگلیسی و 

حامی استعمار و استحمار و استبداد قرار داد.
پیروان تش��یع انگلیس��ی که این روزها با ابزار و یراق بسیار 
درصدد هجمه به ارزش های بلند امام راحل و انقالب اس��المی 
هستند، با پنهان شدن در پشت آموزه های تشیع، سعی دارند با 
آس��مان ریسمان کردن های بسیار، این سخن یاوه و بی اساس را 
به مخاطبان ساده دل خویش القاء کنند که توگویی دین اسالم، 
دینی غیرسیاس��ی است و مسلمانان رس��التی در قبال مسائل 
اجتماعی و سیاس��ی ندارند و وظیفه مسلمانان صرفاً  محدود و 

محصور به انجام وظایف و تکالیف عبادی می شود. 
این ادعاهای معوج ودروغین از جانب حامیان تشیع انگلیسی 
درحالی مطرح می شود که یکی از کلیدی ترین آموزه های مکتب 
تشیع، مبارزه بی امان با جور و ستم حاکمان جائر، فاسد و فاسق 
و تالش در راستای برپایی حکومت دینی در عصر غیبت می باشد. 
سیر تاریخ پرافتخار تشیع، مبین و مؤید این امر است که تمامی 
فقهای شیعه بر ضرورت تأسیس حکومت اسالمی در عصر غیبت 
تأکید ورزیده اند و والیت فقیه،گرانیگاه فکری قاطبه فقهای شیعه 
از گذش��ته های دور تاکنون بوده اس��ت. قیام امام حسین علیه 
دس��تگاه جور و بیداد یزید یکی از نمودها و جلوه های بی نظیر 

مقاومت شیعیان در برابر ستمگران و بیدادگران می باشد.
س��ید و ساالر ش��هیدان با برگزیدن راه ش��هادت طلبی به 
تمام��ی ش��یعیان وآزادگان جهان این پیام روش��ن و صریح را 
منتقل کرد که یک شیعه حقیقی تحت هیچ شرایطی، نبایستی 
زیر یوغ ظلم و ستم ظالمان و فاسقان رود و تنها راه حفظ عزت 
و کرامت ش��یعیان در برابر قاتالن، زورگویان و اس��الم ستیزان، 
راه شهادت و جانفشانی در مسیر دفاع از شرف و عزت اسالم و 

مسلمین می باشد.

»تشیع انگلیسی«
خطری در کمین دانشگاه!

این نکته مهم و کلیدی را نباید به دس��ت فراموشی سپرد 
که دین اسالم برخالف مسیحیت که مبلغ جدایی دنیا از آخرت 
می باشد، مبلغ و مروج پیوند میان دنیا و آخرت و دخالت دین در 
تمامی ساحت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
پیامبر اس��الم نی��زدر عمل به دس��تورات قرآنی، در مدینه 
حکومت اسالمی برپا نمودند و همین اتفاق سترگ در تشکیل 
و تأس��یس حکومت دینی بهترین و محکم ترین قرینه و شاهد 
در برابر کینه توزان و منحرفانی اس��ت که سعی دارند تفسیری 
غیرسیاس��ی از اس��الم را در معرض و مرئای مخاطبان خویش 

قرار دهند.
افزون بر ش��واهد و قرائن تاریخی بس��یار در باب سیاس��ی 
بودن دین اس��الم، در بسیاری از آیات قرآنی و روایات دینی بر 
ضرورت و اهمیت تأس��یس حکومت دینی تأکید شده است. با 
وجود اسناد و شواهد متقن و مضبوط بسیار درباب ابطال تلقی 
سکوالریستی از اسالم و تشیع، پادوهای وابسته به تشیع انگلیسی 
به هر ریسمانی چنگ می زنند تا چهره ای غیرانسانی، غیرعقالنی 
و غیرسیاسی از تشیع را نزد مردم ترسیم کنند تا بدین وسیله 
مقدمات و تمهیدات الزم جهت رخت بربستن دین از عرصه های 
اجتماعی و سیاس��ی جامعه اسالمی را تدارک ببینند و متعاقباً 
ش��رایط و بسترهای الزم جهت ریش��ه دواندن سکوالریسم در 
جامعه علمی و دانش��گاهی کش��ور را فراهم س��ازند. مبشران و 
مروجان تش��یع انگلیس��ی به خوبی می دانند که تنها جایی که 
می تواند محمل مناس��بی جهت اش��اعه آراء این جریان منحط 

فکری باش��د، دانشگاه است و درست از این روست که اعضاء و 
عناصر وابسته به این جریان فکری تمامی وجهه همت خویش 
را بر این امر قرار داده اند تا به واس��طه جذب جوانان مؤمن ولی 
کم اطالع و بی بصیرت، باورهای ش��رک آلود و منافقانه خویش 
را به جامعه دانشگاهی کشور پمپاژ کنند و این سخن یاوه را به 
دانشجویان القاء کنند که تو گویی، اسالم حقیقی، اسالمی است 
که نسبت به تحوالت سیاسی و اجتماعی بی اعتنا و غافل باشد.

در این میان آنچه بیش از پیش مایه تأسف است، بی اعتنایی 
و بی مباالتی برخی مس��ئولین دانشگاهی نسبت به تحرکات و 

درافکندن بحث های بی مورد و حاشیه سازی است که جز پاشیدن 
بذر تفرقه و نفاق میان مسلمین حاصلی برای مسلمانان ندارد. 
طرفدران سینه چاک و متحجر تشیع انگلیسی به محض اینکه 
دانشجویان بسیجی و انقالبی صدای خویش را به نشانه اعتراض 
به سکوالریزم مورد وثوق تشیع انگلیسی بلند می کنند، فی الفور 
به بی دینی! و دوری از ارزش های شیعی متهم می شوند و سونامی 
مهیب��ی از افترا و بهتان علیه حامیان حقیقی تش��یع انقالبی و 

آرمانی به راه می افتد.
برخی از عناصر وابسته به تشیع انگلیسی که نسبت و نسبی 
هم با برخی بزرگان دینی دارند به مجرد اینکه با نقدهای اصولی 
و روش��نگرانه مؤمنین و معتقدین حقیقی تشیع انقالبی روبرو 
می ش��وند، رطب و یابس را به هم می بافند تا از ارادت خویش 
به اصول اسالمی و انتساب و وابستگی نسبی خویش به علما و 

فضالی بزرگ ادله بیاورند.
این مغالطه گری ها و آس��مان ریسمان کردن های سفسطه 
گرانه از جانب حامیان تشیع انگلیسی درحالی صورت می گیرد 
که طبق فرموده موالی متقیان افراد را با حق می س��نجند و نه 
حق را با افراد، استاد یا مدیری که با سنگر گرفتن پشت القاب 
و انس��اب دینی، درصدد ضربه زدن به والیت فقیه و حمایت از 
فتنه گران و منحرفان می باشد هرگز نمی تواند مدعی والیتمداری 

به شمارآید. 
اینکه یک اس��تاد یا مدیر دانش��گاهی، س��ابقه ایثارگری و 
جانبازی در کارنامه خویش داش��ته باشد به خودی خود امتیاز 
ویژه ای برای آن فرد ایجاد نمی کند چراکه معیار اعتقاد و التزام 
افراد به تشیع حقیقی و انقالبی، پشتیبانی و پاسداری از حریم 

والیت و تبعیت از فرامین ولی فقیه زمان می باشد.
آن مدیر بی بصیرت و منافقی که با ظاهری دینی ولی باطنی 
الئیک و منافق، سرگرم قلع و قمع جریانات ارزشی است، قطعا و 
بی تردید در مسیر تقویت و تشجیع تشیع انگلیسی گام برمی دارد. 
امروز روحانیت اصیل ش��یعه می باید مراقب باشد که مبادا 
جریاناتی به نام تبلیغ تش��یع، درصدد بسط و اشاعه آموزه های 
تشیع انگلیسی باشند. آن استاد خائنی که سرکالس های درس 
با تفسیری کژتاب و معوج از نهج البالغه در پی تئوریزه نمودن 
تش��یع انگلیسی و اس��الم آمریکایی است، بی تردید در راستای 
وابستگی و سرسپردگی کشور به انگلیس و آمریکا حرکت می کند 
و بر تمامی روحانیون، اساتید و دانشجویان انقالبی و والیی فرض 

* مروجان تشیع انگلیسی به خوبی می دانند که تنها جایی که می تواند محمل مناسبی جهت اشاعه 
آراء این جریان منحط فکری باشد، دانشگاه است و از این روست که عناصر وابسته به این جریان 

فکری تمامی همت خویش را بر این امر قرار داده اند تا به واسطه جذب جوانان مؤمن ولی کم اطالع 
و بی بصیرت، باورهای شرک آلود و منافقانه خویش را به جامعه دانشگاهی کشور پمپاژ کنند.

* اینکه یک استاد یا 
مدیر دانشگاهی، سابقه 
ایثارگری و جانبازی در 
کارنامه خویش داشته 

باشد به خودی خود امتیاز 
ویژه ای برای آن فرد 

ایجاد نمی کند. آن مدیر 
بی بصیرت و منافقی که با 
ظاهری دینی ولی باطنی 
الئیک و منافق، سرگرم 

قلع و قمع جریانات 
ارزشی است، قطعا و 

بی تردید در مسیر تقویت 
و تشجیع تشیع انگلیسی 

گام برمی دارد.

است که با نصب العین قراردادن رهنمودها و منویات حکیمانه و 
پیامبرگونه امام خامنه ای، همچون دژی مستحکم و خلل ناپذیر 
در برابر تجاوزگری ها و توطئه گری های ذهنی و عینی مروجان 
تشیع انگلیسی بایستند و شرایطی را خلق کنندکه متجاوزان به 
حریم ارزش های اسالمی و انقالبی نتوانند بار دگر دانشگاه های 
کشور را همچون دوران طاغوت به سمت سرسپردگی و وابستگی 

به بیگانگان هل دهند.
*دکتر حسین روحانی / استاد دانشگاه

اقدامات ایذایی و تحریک آمیزی اس��ت که  هر از چندگاهی از 
جانب حامیان تش��یع انگلیسی در خصوص تشکیک در مبانی 

والیت فقیه صورت می گیرد. 
واقع امر این اس��ت که تشیع انگلیسی به صورتی روزافزون 
در حال یارگیری و یارکشی در دانشگاه های کشور جهت مقابله 
با حامیان اسالم علوی و انقالبی است. یکی از شگردهای اصلی 
تشیع انگلیسی در به راه انداختن بلوا و تفرقه میان دانشجویان 
و جوانان، به راه انداختن نزاع س��اختگی میان ش��یعه و سنی و 

»حماسه« فرهنگی
»فرهنگ« حماسی

اینکه دینی نیس��ت، البته دین هم حکم می گذارد. بروی جلوتر 
می بینی دین همه اش همین است. »فطرت اهلل التی فطر الناس 
علیها«. ولی ما کار فرهنگی ضعیف انجام دادیم. مثاًل آیا ما دربارۀ 
حیا که می خواهیم صحبت کنیم می گوییم چون دین گفته است 
پس باید حیا را رعایت کنیم؟ بابا االن بی حیا فحشه! یعنی کسی 
بی حیا باش��د، ربطی به دین و ایمانش ندارد، بی حیایی بد است. 
یعنی در فرهنگ جا افتاده که حیا ارزش دارد. ما همه هزینه هایمان 
را گذاشتیم روی مفهومی به نام نهی از منکر، بعد چیزی که مقدم 

بر نهی از منکر اس��ت، دعوت به خیر است، »یدعون الی الخیر و 
یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر«. کار خوب چیست؟ قرآن 
ما، روایات ما، خیلی ما را سوق می دهند به سمت فرهنگ سازی و 
خوبی فرهنگ سازی این است که نیازی به این ندارد که با ادبیات 
دینی ش��ما بحث کنید. فیلم در خدم��ت ارتقا فرهنگ و اصالح 

فرهنگ بسازید. اصال قال صادق )ع( داخلش نیاورید.
فرهنگ خوب فرهنگی است که به نفع مردم باشد. چه کسی 
در جهان با این حرف مخالفت می کند؟ به چه اعتقادات دینی این 
حرف نیاز دارد؟ فرهنگ بد چیست؟ فرهنگی است که متناسب 
با روحیات این مردم، متناسب با نیاز این مردم نباشد. حتی یک  
فرهنگ��ی ممکن اس��ت برای یک جامعه ای خوب باش��د و برای 
جامعۀ دیگری بد. همۀ شما باید اطالعات کافی در مورد فرهنگ 
داشته باشید و اگر هم فرهنگ ساز نبودید نگذارید فرهنگ شما 
را بسوزاند. باید مقاومت فرهنگی داشته باشید. مقاومت درمقابل 
فرهنگ غلط داشته باشید. شما باید در مقابل فرهنگ شل و ول 
نباشید. اگر فرهنگ جامعه غلط است یا غلط هایی دارد، خودتان را 
جمع کنید؛ الاقل دلیل ندارد که شکل همه بشویم. شما می دانید 
در قرآن کریم یکی از دالیل کفر و مقاومت در برابر انبیا، اس��یر 
فرهنگ بودن است؟ آباء ما این جوری بودند! خوب آباء شما یک 
رفتار غلطی داشتند، شما هم باید ادامه بدهید؟ ما در جامعه ای 
زندگی می کنیم که بعضی از عناصرش غلط اس��ت. رس��ماً غلط 

اس��ت. می ش��ود اعالم کرد. بعضی از آن ها را آمار دارد می گوید. 
مصرف قرص، مصرف آب، مصرف چی؛ اصال در اسراف ما یکی از 
اولین کشورهای جهان هستیم. در هیچ کشوری این طور اسراف 
نمی کنند. بعضی از موارد هست نقص فرهنگی است، نقص آداب و 
رسوم است. نمونه اش این است که وقتی کسی از دنیا می رود، باید 
سه روز کل محل و فامیل را ناهار بدهند. خوب این زور است. این 
داخل ما فرهنگ شده  است و غلط است. اسالم راهنمایی می کند، 
می فرمایند وقتی کسی عزادار شد، تا یک هفته غذا برایش ببرند. 

یک رفتار ریشه ای بد، هزارتا بدی دیگر رویش سوار می شود.
ما از فرهنگ حماس��ه می خواهیم صحبت کنیم برس��یم به 
حماسه  فرهنگی. چه کس��انی می توانند حماسۀ فرهنگی ایجاد 
کنند؟ کس��انی ک��ه اوالً مقاب��ل عناصر غل��ط فرهنگی خودی 
می ایس��تند. ثانیاً همت می کنند فرهن��گ را اصالح بکنند. من 

نمی گویم که امر به معروف و نهی از منکر بکنید. امر به معروف 
و نهی از منکر یک مختصات خاصی دارد. قبل از امر به معروف 
و نهی از منکر کارهای دیگری باید کرد. در س��وره ی آل عمران 
دعوت را مقدم بر امر به معروف و نهی از منکر می کند. مهم این 
اس��ت که دل بس��وزانید. خصوصاً بر و بچه های هنر و رسانه ای و 
عناصر فرهنگی. همۀ شما عضو این حرکت با عظمت بشوید. امام 
صادق )ع( می فرماید: »علیکم بالنصح هلل فی خلقه«، بر شما باد 
دلسوزی به خاطر خدا در میان مردم. نصیحت و دلسوزی یعنی 
به کار مردم برس��ید و از کنار مردم بی تفاوت رد نش��وید. »فلن 
تلقاه بعمل افضل منه« برای اینکه خدا را مالقات بکنی عملی با 

فضیلت تر از دلسوزی برای مردم نیست.
فرهن��گ، عادت زمانه اس��ت و عادت خیل��ی اهمیت دارد. 
امیرالمومنی��ن در غرر الحکم می فرماین��د: »العاده طبع الثان«. 
عادت، طبیعت ثانوی انس��ان است. عادت می آید جای طبیعت 
آدم را می گیرد. انسان چون به آن کار عادت کرده است، احساس 
می کند این فطرتش اس��ت. این فرهنگ اس��ت که طبیعت تو را 
تغییر داده است. حاال فکر می کنی که این دین با طبیعت تو فرق 
دارد. خیلی از چیزها هست که مردم اآلن می گویند این مطابق 
طبیعت انسان نیست؛ خدا چرا این را حکم کرده است. نه عزیزم! 
مطابق طبیعت تو هست، فرهنگ، طبیعت تو رو تغییر داد است. 
وقتی طبیعت ما تغییر پیدا کرد دینی که فطری است، دینی را که 

باید به دلمان بنشیند، یک دفعه می گوییم من نمی توانم بپذیرم، 
من نمی توانم تحمل کنم. اگر شما این فرهنگ خودت را فرهنگ 
سالمی قرار دهی اصال بی دینی را نمی توانی بپذیری. دوستان من 
آخرین جمله بنده را دریابید: اگر در فرهنگ غلط غوطه بخوریم 
و فرهنگ غلط را تحمل کنیم، با فجایع عظیم اجتماعی سرمان 

به سنگ خواهد خورد و بازخواهیم گشت.
ع��الوه بر ای��ن هر روز که می گ��ذرد نیاز ما به »حماس��ه« 
بیشتر می شود و دشمنان حماسه، ضدیت با حماسه را به صورت 
پیچیده تری تئوریزه می کنند. ما بااین که با حماسۀ دفاع مقدس 
و حماسۀ اباعبداهلل)ع( در عاشورا نوعاً خوب آشنا هستیم، در مقام 

تبیین حماسه بسیار فقیریم.
حماسه بیشتر بحثی آخرالزمانی است. در تاریخ گاهی حماسه 
دیده ش��ده: در کربال، حماس��ه در اوج چشیده ش��ده است، اما 

عمومیت حماسه مربوط به آخرالزمان است. در صدر اسالم وقتی که 
می خواستند از صالبت که به معنای حماسه است، سخن بگویند، 
یاران امام زمان)عج( را در آخرالزمان، چه یارانی که قبل از ظهوِر 
حضرت مقدمه ساز ظهور هس��تند و چه یاران آن حضرت بعداز 
ظه��ور، برای نمونه و مثال مط��رح می کردند. ]بنابراین[ طبیعی 
اس��ت که روی حماس��ه کار نشده باشد. شیعۀ غریب و مظلوم و 
مس��لماِن س��تمدیده که در طول تاریخ به گوشه ای از انزوا رانده 
شده و فرصت حماسه سازی نداشته، طبیعتاً بعضی اوقات مجبور 
بوده کوتاه بیاید و صبوری پیش��ه کن��د تا حداقل بقا را تضمین 
کند. برای چنین مسلمان و مؤمنی شاید از حماسه سخن گفتن 
زیاد الزم نبوده اس��ت، اما امروز همۀ جهان به دنبال این هستند 

که حماسۀ ما را الاقل کنترل کنند.
حماسه، اکنون می تواند مالک اسالم ناب و اسالم آمریکایی 
باش��د. حماسه دشمنان بس��یار فراوانی دارد: حماسه های قالبی 
که ساخته می شود، شهادت طلبی ها و جهادهای قالبی و جعلی. 
می بینی��د که در منطقه ]خاورمیانه[ کارهایی می کنند که هیچ 
انس��انی در تاریخ بش��ریت، در جریان تحریف هیچ دینی، به این 
خزعب��الت نیفتاده اس��ت. اس��م آن را هم می گذارند حماس��ه؛ 
برای آن که حماسه را به لجن بکشند. دشمنان فراوانی با درس ها 
و تئوری های متفکران وابس��ته به جریان استکبار در دانشگاه ها 

رسوخ کرده اند و مشغول نابودکردن حماسه هستند.

حماس��ه خیل��ی ظرفی��ت دارد. حماس��ه مانن��د مفاهیِم 
تحریف شدنی، مثل عقل، ایمان، معنویت و اخالق نیست؛ حماسه 
کمتر تحریف می ش��ود. حماسه خودش می گوید که چیست و 
کدام حماسه است و کدام نیست. گویی انسان حماسه را شهود 
می کند. اس��م هر چیزی را نمی ش��ود حماسه گذاشت و کسی 
نمی تواند به این سادگی حماسه را تحریف کند. ایمان را می توانند 
تحریف کنند: قرآن می فرماید بعضی ها فکر می کنند که ایمان 
دارند. اخالق را تحریف می کنند و به ضداخالق تبدیلش می کنند. 
معنای عدالت را می شود تحریف کرد: به بهانۀ عدالت، در طول 
تاریخ، علی)ع( و پیامب��ر اکرم)ص( را محکوم می کنند. آن قدر 
تعاریف مزخرفی برای عقل شده که بعضی وقت ها، عرفا عقل را 
به لجن می کشند. اما حماسه به این سادگی تحریف بردار نیست. 
خیلی ها می توانند مدعی ایمان، عدالت، اخالق، معنویت، عقالنیت 
بشوند، اما کمتر کس��ی می تواند مدعی حماسه و حماسه گری 
بشود. حماسه باید به گونه ای باشد که دل ما را ببرد، اندیشۀ ما 
را روشن کند، به ما قوت قلب بدهد و راه ما را روشن کند. باید 
بتوانی��م به آن افتخار کنیم و مظلومیت هایش را تحمل کنیم و 
سختی هایش را به دوش بکشیم. از کنار کلمۀ »حماسۀ عاشورا«؛ 
»حماسۀ کربال«؛ »حماسۀ دفاع مقدس« ]به راحتی[ عبور نکنید. 
حماس��ه، کلمه ای واقعاً فوق العاده است. حماسه به این سادگی 
تحریف شدنی نیست. حماسه دشمنان فراوانی دارد؛ حماسه های 

تقلبی به بازار آورده اند تا این حماسه را کنترل کنند.
حماسه آدِم خود را می خواهد. نماز را هرکسی ممکن است 
بخواند و ممکن است آن نماز قبول باشد یا نباشد، اما هرکسی 
حماسه ساز و حماسه گر نمی شود. حماسه یعنی جهاد؛ جهادی 
جانانه. انسان هایی فرزانه باید بیایند این حماسه را تولید بکنند 
و بعد هرکس که بخواهد، عضو کانون حماسه بشود و مشارکت 

بکند.
ما از حماس��ه لذت می بریم؛ با حماسه سرگرم می شویم؛ به 
شور می آییم. بسیاری از صفات و رذایل اخالقی ما باید رنگ وبوی 
حماسی بگیرد: از نماز ما تا نماز شب، تا محراب )محل حرب( 
عبادت، تا خیلی چیزهای دیگر؛ این ها همه باید بوی حماس��ه 
بدهد. دینداری ای که بوی حماس��ه نده��د، دینداری ای قالبی 
اس��ت. اصاًل یکی از ویژگی های دین قالبی این است که حماسی 
نباشد. دین های قالبی غیرحماسی اند؛ حتی عزاداری امام حسین 
به صورت غیرحماسی دارد به بازار می آید. عزادارِی غیرحماسی 
برای امام حسین، یعنی عزادار امام حسین هیچ دشمنی در دنیا 
نداشته باشد. این ]فرد[ منافق است؛ کسی که همه از او راضی 

باشند، منافق است. 
اکنون دور جدیدی از ادبیات حماسه سوز و غیرحماسی به 
بازار آمده اس��ت. دور قبلی زمانی بود که با فکر و فلس��فۀ غربی 
علیه حماس��ه س��خن می گفتند، اآلن زمانی است که با فکر و 
فلسفۀ دینی علیه حماسه سخن می گویند و با ادبیات دینی به 
جنگ حماسه می آیند. فرمود کسی که در دین بدعت بگذارد، 
خشوع نمازش بیشتر می شود. زمانی با فکر و فرهنگ غربی علیه 
فرهنگ حماسه صحبت می کردند؛ اآلن با فکر و تفکر دینی، بلکه 
شیعی، علیه حماسه صحبت می کنند. ایادی استکبار ازیک طرف 
حماس��ه را از ما می گیرند و ازطرف دیگر، حماسه س��ازان قالبی 

درست می کنند و به جان ما می اندازند.
چگونه می شود حماسه را تعریف کرد. تعریف حماسه خیلی 
س��خت اس��ت. حماس��ه ازنظر لغوی، یعنی صالبت، شجاعت، 
غی��رت. معنای اصطالح��ی آن یعنی جن��گ و دالوری کردن، 
فداکاری کردن، صالبت و ش��جاعت به خرج دادن. حماسه از دل 
انسان قهرمان و بزرگ به دست می آید؛ از دل انسانی که کوچک 
و حقیر نیس��ت. ان ش��اءاهلل در زندگیمان حماسه ساز باشیم و 

مردانه زندگی کنیم.

* چه کسانی می توانند 
حماسۀ فرهنگی ایجاد 

کنند؟ امروزه حماسه های 
قالبی که ساخته می شود، 

شهادت طلبی ها و جهادهای 
قالبی و جعلی. می بینید 

که در منطقه ]خاورمیانه[ 
کارهایی می کنند که هیچ 
انسانی در تاریخ بشریت، 
در جریان تحریف هیچ 
دینی، به این خزعبالت 

نیفتاده است. اسم آن را هم 
می گذارند حماسه!

*  از کنار کلمۀ »حماسۀ عاشورا«؛ »حماسۀ کربال«؛ »حماسۀ 
دفاع مقدس« ]به راحتی[ عبور نکنید. حماسه، کلمه ای واقعًا 
فوق العاده است. حماسه به این سادگی تحریف شدنی نیست. 

حماسه دشمنان فراوانی دارد؛ حماسه های تقلبی به بازار 
آورده اند تا این حماسه را کنترل کنند.


