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پای منبر استاد

خالصه سخنرانی شب دوم هیئت

حماســه ،آمیــزهای اســت از صالبــت و شــجاعت و بســیاری
دیگــر از زیباییهایــی کــه در زندگــی انســان یافــت میشــود ،معمــو ًال
ظــرف حماســه ظرفیــت پذیــرش خیلــی از زیباییهــا را دارد.
حــاال چگونــه میشــود حماس ـههایی تولیــد کــرد تــوأم بــا نــه ظالــم
بــودن بلکــه تــوأم بــا مقتــدر بــودن .چــون میشــود چنیــن حماسـهای
خلــق کــرد ،حماسـهای کــه ایــن بــار مظلومــان تاریــخ نمیآفریننــد
بلکــه قدرتمندترینهــا آن را رقــم میزننــد .االن دیگــر جــای بحــث
حماســه هســت اساســ ًا یــا حماســه همیشــه مــال مظلومــان تاریــخ
اســت.
یکــی از ویژگیهــای حماســه در آخرالزمــان ایــن اســت کــه ایــن
حماس ـهها جهانــی هســتند .االن حماســی بــودن یــک انســان بــه
ایــن اســت کــه جهاناندیــش باشــد .بــه جهــان فکــر کنــد ،بــه

بشــریت فکــر کنــد.
مــا االن بایــد فراتــر از منطقــه خودمــان ،فراتــر وطــن و حتــی فراتــر
از اســام بــه موضــوع نــگاه کنیــم ،مــن دارم چــه چیــزی را تقاضــا
میکنــم؟ برســیم بــه جایــی کــه الاقــل جوانــان نخبــه فرهنگــی
جهاناندیــش باشــند ،دربــاره همــه پدیدههــا از جنــس اول صحبــت
کننــد.
اگــر انســان بــزرگ شــد حماســه میآفرینــد انســانهای بــزرگ
حماســه میآفریننــد بزرگــی را در چــه میبینیــد کجــا در معنویــات
مــا ســعی کــرده ایــن بزرگــی را در مــا ایجــاد بکنــد از حقــارت بیــرون
بیاییــم از کــدام گنــاه بایــد اســتغفار کنیــم؟! از بــه فکــر خــود بــودن ،از
محــدود بــه خــود بــودن .جهــان بزرگــی در روح خودتــان پیــدا بکنیــد.
چــرا حضــرت عبــاس مقامــی دارد کــه همه شــهدا من جمله شــهدای

کربــا بــه او غبطــه میخورنــد اگربــه درون روح عبــاس مراجعــه کنیــد
میبینیــد کــه عبــاس قصــدش خیلــی بزرگتــر از اینهــا بــود.
یــک تعبیــری بــه زبــان عبــاس آمــد کــه هیــچ کــدام از شــهدای کربال
ایــن تعبیــر بــه زبانشــان نیامــده بــود همــه شــهدای کربــا گفتنــد کــه
یــا ابــا عبــداهلل مــا میخواهیــم از شــما دفــاع کنیــم اجــازه بــده مــا
فــدای شــما شــویم ،تنهــا کســی کــه جملــه متفاوتــی گفــت و ناشــی
از روح بزرگــش اســت ابوالفضــل العبــاس اســت کــه گفــت یــا
اباعبــداهلل ،دیگــر نمیتوانــم تحمــل بکنــم ،میخواهــم انتقــام
کشــته شــدگانم را بگیــرم .اص ـ ً
ا بــه پایــان فکــر نمیکنــد حتــی بــه
شــهادت هــم نمیاندیشــد میخواهــد قائلــه را جمــع کنــد؛ ایــن ناشــی
از روح بزرگــش اســت.
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تصویــر برگزیــده دومیــن روز
مســابقه هنر نمایی حماســه
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مراسم تعزیه خوانی

سوگواری قلم

قفسه
مقتلالحسین(ع)زابومخنف/ترجمۀحجتاهللجودکی
ایــن کتــاب از نخســتین کتابهــای مقتلــی کــه دربــارهی عاشــورا
نوشــته شــده اســت« .مقتــل الحســین» اثــر لوطبنيحيــي ازدی
معــروف بــه «ابومخنــف» یکــی از آن مقاتــل نخســتین اســت کــه
حــدود شــصت ـ هفتــاد ســال بعــداز عاشــورا نوشــته شــده اســت.
ابومخنــف ،واقعــه را بــا یکی دو واســطه ازشــاهدان و حاضــران نقل
کــرده اســت .همیــن ارزش کتــاب او را بــاال بــرده اســت .از کتــاب
ابومخنــف هــم امــروز اثــری باقــی نمانــده اســت .در حــال حاضــر
از آن کتــاب ،فقــط و فقــط روایتهایــی کــه آنهــم پراکنــده،
طبــری در تاریخــش از نقــل قــول مســتقیم کــرده ،بهجــا مانــده
اســت .ایــن روایتهــا حــدوداً  113موردنــد کــه بینشــان از چنــد
کلم ـهای تــا چنــد پاراگرافــی هســت .ایــن عوامــل باعــش شــده
کــه دکتــر جودکــی بــا اســتخراج  113روای ـت ،بخشــی از کتــاب
ابومخنــف را احیاکنــد .کتــاب مقتــل الحســین توســط انتشــارات
حیمــه منتشــر شــده اســت.
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همــة مصیبتهــا و داغهــا منشــاء و ملجــهای دارنــد .حتــی
مصیبتهایــی کــه قبــل از وقوعشــان شــخص از آنآگاه میشــود
و بــه نوعــی نشــانهاش را میبینــد .فرزنــدان امــام حســین(ع) در
عصــر روز تاســوعا و قتــی صدای شــمر را شــنیدن داغشــان شــروع
شــد .وقتــی شــمر عموهــای عزیزشــان را خواهــرزاده خوانــد و
بــا محبتــی تصنعــی برایــش اماننامــه آورد .تصــور کنیــد همــة
امیدتــان بــه یــک نفــر اســت ،ســالها و روزهــا بــه حضــورش
دلگرمیــد.
...
عبــاس(ع) بــا مشــک راهــی شــط شــد ،در اکثــر مقاتــل آمــده
اســت کــه هیچکــس در مســیر رفــت تــوان نزدیــک شــدن
بــه آقــا را نداشــت ،وقتــی مشــک پــر بــه دوش بــاز میگشــت،
عــدهای (در روایتــی 80نفــر و دروایــت دیگــر 180نفــر) نفــر گــرد او
حلقــه زدنــد ،امــا کســی بــه ســمت آقــا نمیآمــد ،ناگهــان از پشــت
نخلــی زیــد ابــن ورقــاء ضربتــی بــه دســت راســت ایشــان زدنــد و
در ایــن هنــگام همــة مــوران شــیر شــدند و ......
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اهمیت و نقش مداحی
اهمیــت مداحــی :مــن اصــرار دارم کــه ایــن نکتــه را برای بــرادران
عزیــز مــداح  -چــه آنهایــی کــه بــه صــورت حرفهیــی مــداح
هســتند ،چــه آن کســانی کــه گاهــی در کنــار کارهایشــان ایــن کار
را انجــام میدهنــد  -تکــرار بکنــم کــه ایــن نقــش ،نقــش بســیار
مهــم و حایــز اهمیــت و حساســی اســت؛ ایــن را کــم نگیریــد.
()1369/۱۰/17
هنــر مداحــی :نقــش هنــر ،نقــش شــعر ،نقــش ادبیــات ،نقــش
حضــور در میدانهــای عملــی در پــرورش ایــن روح ایمانــی ،نقشــی
اســت کــه بســیار بســیار کارســاز و مؤثــر اســت .شــما جــای مــداح
و ذاکــر اهــل بیــت را اینجــا ببینیــد؛ نقــش ایمانآفریــن ،نقــش
فرهنگســاز ،نقــش مســتحکمکنندة پیونــد قلبــی بیــن پیــروان و
بیــن آن محبوبــان؛ یــک چنیــن نقشــی اســت .ایــن نقــش ،بســیار
نقــش مهمــی اســت)86/ 4/14(.
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