کتیبه
عشق را نمیتوان با زبان دلیل
به خانهی دل آورد

این #حسین کیست؟!
هادی و جواد و رضا و کاظم
و صادق و باقر و سجاد

نرگس برزنونی :شما جد بزرگوار
همان اما م رضایی هستید که «حق»
بیمقدمه س�لامش را علیک گفته
بود؛ هر چهارده خورشید ،اهل یک
#بیت هس��تید و یک حرف و یک
عمل .شما همه هادی و جواد و رضا و کاظم و صادق و
باقر و سجاد هستید .فقط شرایط طوری بوده که مردم
زمانتان هر کدام از شما را به صفتی بیشتر شناختهاند.
پس به رسم سردبیر ،به تو از دور علیکالسالم!
نمیدانم کی ،کی و کجا دل غاف��ل مرا به نور محبت
شما منور کرد ،اما گویا از ازل عاش��ق شما بودهام و تا
ابدالدهر به عشق شما زندگی خواهم کرد .هنوز آنقدر
حقنویس نشدهام که جس��ارت این را داشته باشم از
قرآن ناطق بنویسم اما رخصت میخواهم در حد خود
کمی با سرور و ساالرم نجوا کنم و عقدهی دل بگشایم...
قدیمترها وقتی از مصائب کرب و بال میشنیدم ،به قلب
سنگیام هیچ خدشهای وارد نمیش��د .شما را درک
نمیکردم؛ فلسفهی گریه میخواستم ،منطق اشک
میخواستم .غافل جاهل سربههوایی بودم که گمان
داشت بتواند عشق را با زبان دلیل به خانهی دل بیاورد!
چ ه بسا #عشق را هم نمیفهمید!
ثانیه به ثانیهی آن لحظاتی که برای اولین بار به بارگاه
مبارکتان مشرف شده بودم را به خاطر دارم .حس و
حال عجیبی داش��تم .تکتک سلولهای بدنم حس
میکرد که اینجا با همهجا ف��رق دارد ،حال و هوای
دیگری دارد .قلبم بیقرار ش��ده بود و محکم بر سینه
میتپید .گویا میخواست از محبس خود رهایی یابد و
به بینهایتی ابدی بپیوندد .بغض همچون بختکی روی
سینهام آوار شده بود و رخصت نفس کشیدن نمیداد...
و ناگهان من شکستم و بغض شکس��ت ...گریهام اما
از سر شوق نبود ،از س��ر بیقراری نبود ،از سر این بود
که چه لطف و محبتی دارد این آقا؛ حتی با من غافل
از خدابیخبر اینگونه رفتار میکند .این #حس��ین
کیست...؟!
در برابر این حجم از بزرگواری و محبت محو شده بودم،
نیست شده بودم .خود را ذرهای غبار میدیدم که در
برابر نور بیکران خورشید نمایان شده است .گویی تازه
داشتم حضرت عشق را میش��ناختم .این همان امام
حسینی است که حضرت آدم بر او گریه کرد و در اولین
زمزمههایش با #خدا بر او سالم فرستاد .من اگر ذرهای
از آدمیت بو برده بودم ،باید او را زودتر حس میکردم
و بسی زودتر میشناختم .از همان زمانی که جدمان
#آدم بر او #سالم داد ،آن اسطورهی عطوفت و مهربانی
علیکش را گفت و سالم خود را به همهی فرزندان آدم
رسانید؛ از همان زمان بود که علیکالسالم بر ما واجب
شد! چگونه بود که دل غافل من از این دریای عشق و
محبت بیخبر مانده بود؟ چگونه سالم حضرت عشق
را بر گوش جانم نشنیده بودم و علیکی نگفته بودم؟
چه بیمعرفت بودهام من! حتی اگر فرزند ناخلف قابیل
هم بوده باشم ،باید آنقدر به آدم میرفتم که ذرهای از
این عشق و محبت بینهایت سهماالرث قلبم باشد...
در آن اولی��ن زیارت اما من ناخل��ف به ظاهر منطقی
روشنفکر ،نیست شد و کس��ی جایش را گرفت که
جوهر وجودش عش��ق به حس��ین و راه حسین شد.
کس��ی که در محضر رئوف واالمقام��ی چون #ثاراهلل
جس��ورانهترین کاری که میتوانست بکند سر به زیر
انداختن بود .اصال در برابر این حد از معرفت و بزرگی و
مهربانی آدم محو میشد ،ذوب میشد...
چگونه کسانی بودهاند که چشم در چشم پسر پیامبر
به سمتش شمشیر کشیدهاند؟! این مگر با کدام عقل
و منطق جور در میآید؟! چگونه بد بودند و چقدر بد
بودند که نگاه سرش��ار از کرام��ت او را نمیدیدند؟! و
چطور صدای آن خورشید تابناک که فریاد «هل من
ناصر ینصرنی» سر میداد را نمیشنیدند؟!
میگویند دل شکس��ته بیش��تر خریدار دارد آقا! اما
این فرزند آدم میخواهد دلش را تا قیامت پیش شما
بیعانه بگذارد! شنیدهام قافلهی حسینی منتظر کسی
نمیماند .کس��ی به امام زمانش میرسد که همزمان
با بصیرت ،اهل سرعت باشد .من اهل سرعت نبودم،
که اگر بودم؛ این همه س��ال سالم ش��ما را بیجواب
نمیگذاشتم .تو همان سیدی هستی که من جسور
گس��تاخ دور از ادب را اینگونه محو تماشای خودت
کردی! وگرنه من کجا و گریه بر اباعبداهلل کجا؟ من اگر
زورم را میزدم ،نهایتا به حال کودکان تشنهی کربال
آهی میکشیدم .من چه میدانستم عشق چیست ،چه
میدانستم محبت اهل بیت چیست!
یا حس��ین! همچون پدری که کودک نوپایش را راه
میبرد ،دستم را بگیر و به راه #حق هدایتم کن .همان
راهی که خورشید وجودت چنان بر آن تابیده که در
میان ظلمت بیراههها میدرخشد و جای هیچ شک و
شبههای باقی نمیگذارد...
نمیدانم قبلتره��ا در کجای عالم ،چ��ه کار خوبی
کرده بودم ک��ه بعد از آن همه بیس�لامی ،بیثوابی،
بیصوابی ،پاداشی چون عشق به سرور جوانان بهشت
نصیبم شده! هر چه که بود و هر چه که شد ،تنها یک
چیز میدانم و تنه��ا یک دع��ا دارم :اللهم لکالحمد
حمدالشاکرین...

دربارهی تأثیر مشکالت اقتصادی روی ایمان مردم

به اسم اعظم قسم
ناکارآمد جلوه دادن #اسالم اثم اعظم است
چرا مسئوالن اجرایی کاری کردهاند
که اقتصاد کشور و معیشت مردم ،محور سخن حضرتآقا باشد؟!

مریم اردویی :اینروزها ک�ه بحران اقتصادی
به اوج خود رسیده و ناکارآمدی سیاستهای
اقتصادی دولت اظهرمنالشمس است ،خیل
کثیر منتقدان بیش از پیش به صف ش�دهاند
تا حدی ک�ه حامیان پروپاق�رص دولت نیز به
جرگهی اصحاب نقد پیوس�تهاند .اما اش�تباه بزرگ قریب به
اتفاق منتقدان این اس�ت که بزرگترین گن�اه دولت را صرفا
«ناتوانی در چرخاندن چرخ اقتصادی کشور» قلمداد میکنند
و شاهد مثالش�ان ،دالر بیس�ت هزار تومان ،سکهی باالی ده
میلیون و مرغی اس�ت به قرار هر کیلو یک دالر .از طرف دیگر
چوبخط آم�ار را نش�ان میدهند که ضریب جینی با ش�یب
مالیم ،پا تند کرده به سمت نیم ،حاال کمی کمتر .بعد نتیجهی
معیش�تی اینهمه چرتکه انداختن و باال و پایین کردن نمودار
آمار ،میشود تنها مالک بیکفایتی دولت و البد ثقیلترین گناه
کابینهنش�ینان هم محدود به کاهش قدرت خرید و کوچکتر
شدن سفرهی مردم.
️ناکارآمد جلوه دادن اسالم
همه از بیتدبی�ری در ح�وزهی اقتصاد میگوین�د و عمدهی
نقدشان حول محور مس�ائل اقتصادی میچرخد .انگار کسی
حواسش نیس�ت که تنها تأثیر بیکفایتی دولت در رتق و فتق
معاش خلقاهلل ،بروز و ظهور شکاف طبقاتی و افزایش ضریب
جینی نیس�ت؛ ش�اخصهایی که در آمار بانک جهانی مبنای
س�نجش میزان موفقیت یک دولت در پیشب�رد اهداف یک
حکومت در جهت رفاه مادی اس�ت .این وس�ط کمتر کسی به
این نکتهی مهم توجه دارد که ثمرهی اقتصاد فاجعهبار متکی به
«ادراکات عقالیی و تجارب بشری» ناکارآمد جلوه دادن اسالم
در ادارهی حکومت اس�ت؛ همان ک�ه دغدغهی اصلی حضرت
روحاهلل ،آن معمار کبیر و دقیق انقالب نیز بود« :ش�ما در عین
اینکه باید تمام ت�وان خودتان را بگذارید که خالف ش�رعی
صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد ،باید تمام س�عی خودتان
را بنمایید که خدای نکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی،
نظامی ،اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت ادارهی جهان
نگردد».
️زیربنا توحید است
گناه نابخشودنی دولت ،بس�ی فراتر از تورم  nدرصد و ضریب
جینی nصدم درصد ،تنزل فلسفهی تشکیل حکومت اسالمی
به انگیزههای م�ادی و تقلی�ل گفتمان انقلاب در حد تأمین

بدیهیترین خواستههای دنیوی اس�ت؛ به گونهای که ادبیات
امام جامعه نیز حول محور «اقتصاد» بچرخ�د .امامی که خود
فرزند خلف روحاهلل است و بهتر از هرکس دیگر باورهای او را باور
دارد که« :زیربنا توحید است ،زیربنا عقاید حقهی الهی است؛ نه
زیربنا شکم باشد .اینهایی که اقتصاد را زیربنا میدانند ،اینها
منحط کردند انسان را از حد انسانیت به حد یک حیوانی ،مثل
سایر حیوانات».
️از بین بردن فقر مادی ،امری تبعی است؛ نه اصلی
شهید آوینی که خود شاگرد مکتب والیت است ،مینویسد:
«اگر حکومت اسلامی میخواهد برای رشد و تکامل انسانی
برنامهریزی کند ،اصالتا باید به ابع�اد معنوی و روحانی وجود
بشر توجه پیدا کند و در مرحلهی اول موانعی را که راه تعالی
روحانی بشر به سوی خدا را س�د کردهاند ،از سر راه بردارد و
از جملهی این موانع فقر مادی اس�ت» .وقتی یک شاگرد این
مهم را فهم کرده که از بین بردن فقر مادی امری تبعی است،
نه اصلی و هدف از آن دس�تیابی به عدالت اجتماعی است ،نه
توسعه؛ مگر میشود معلم این ش�اگرد نداند که اقتصاد اصل
نیست ،بلکه فرع است؟! لیکن اینهمه بار جامعه را بر دوش
ولی انداخت�ن و توانش را خرج یک امر تبعی کردن اس�ت که
عامالن را الیق لعنت خدا میکند« :اللهم العن الذین ...حملوا

امام خمینی :ش�ما در عین اینکه باید تمام
توان خودتان را بگذارید که خالف ش�رعی
صورت نگیرد و خ�دا آن روز را نیاورد ،باید
تمام س�عی خودت�ان را بنمایی�د که خدای
نکرده اسلام در پیچ و خمه�ای اقتصادی،
نظامی ،اجتماعی و سیاس�ی مته�م به عدم
قدرت ادارهی جهان نگردد
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الناس علی اکتاف آل محمد» .خدا لعنت کند کسانی را که بار
مردم را بر دوش آل محمد انداختند.
️خطر شکاف عقیدتی
گناه دولت و تم�ام دولتهای قب�ل از این که دم از توس�عهی
اقتصادی و تعامل جهانی زدند و ب�ر طبل «گفتگوی تمدنها»
کوبیدند ،نه صرفا در باال و پایین کردن نرخ ارز و دالر که در عدم
فهم انسان در مکتب عقالنی -وحیانی اسالم است .انسانیتی
که صدر او عقاید ،و پایینترین مرتب�هاش آب و خاک و منافع
مادی است .ذنب کبیرهی نخبگان سیاسی و اقتصادی ،وادادگی
در مقابل س�اختارهای اقتصادی مدرنی است که به شعارهای
عدالتطلبانهیانقالب،بلکهبهامنیتمعیشتیمردمشبیخون
زده و س�بب فاصله گرفتن تودهها از نظام اسلامی میشود.
ساختارهایاقتصادیکهتولیدثروترابدونهماهنگیسیاسی
با قطبهای س�رمایه و تکنولوژی جهان ناممک�ن میداند و با
ترویج رفاه دائمالتزاید ،مصرفگرایی را محور همهی تنظیمات
اجتماعی ق�رار داده و آخرتگرایی را ب�ه خردهفرهنگی تابع
اقتصاد بدل میکند .همین ساختارهای پیچیده مسبب ایجاد
شکاف طبقاتی و تقسیم جامعه به دارا و ندار شده و نظامی را که
پشتش به حمایت مردم گرم است ،در مظان اتهام مردمستیزی
قرارمیدهد.مردمیکهاگرحمایتقلبیشانازحکومتنباشد،
اسالم با وجود امام معصوم علیهالسالم نیزخانهنشین میشود.
بر فرضی که چندان هم محال نیست ،اگر پشت نظام خالی شود
و مردم از حکومت اسلامی و کارآمدی آن قطع امید کنند و از
اصول و ارزشها فاصله بگیرند ،مقابل کفر و اس�تکبار جهانی
ایستادن و زمینهسازی برای ظهور موعود (عج) دیگر چه محلی
از اعراب خواهد داشت؟!
️ارتداد بعد از ایمان
شعار توس�عه و اقتصاد کینزی و نئوکینزی ،جامعه را به جایی
رسانده که چشمها بیشتر به دنبال باال و پایین شدن قیمت ارز،
دالر ،سکه و ذهنها پی ثبتنام در فالن هلدینگ ،خرید بهمان
اوراق بهادار ،افت و خیز شاخص بورس ،آزادسازی سهام عدالت،
ثبتنام در لیزینگ خودرو و ...است .رهاسازی اذهان عمومی
از التهای ع�ددی و عزیهای رقمی ،غرق کردن گوس�الهی
سامری و جایگزینی دوبارهی نظم آسمانی به جای نظم زمینی،
تبر ابراهیمی ،ید موسوی و کتاب محمدی میطلبد .چه کسی
فکرش را میکرد تا شکستن بت به عقب برگردیم؟! و آیا اثمی
بزرگتر از ارتداد بعد از ایمان هم هست؟!

