
اهمیت و نقش مداحی
اهمیــت مداحــی: مــن اصــرار دارم کــه ایــن نکتــه را برای بــرادران 
ــداح  ــی م ــورت حرفه ی ــه ص ــه ب ــی ک ــه آنهای ــداح - چ ــز م عزی
هســتند، چــه آن کســانی کــه گاهــی در کنــار کارهایشــان ایــن کار 
را انجــام می دهنــد - تکــرار بکنــم کــه ایــن نقــش، نقــش بســیار 

مهــم و حایــز اهمیــت و حساســی اســت؛ ایــن را کــم نگیریــد.
)1369/1۰/17(

ــات، نقــش  ــر، نقــش شــعر، نقــش ادبی ــر مداحــی: نقــش هن  هن
حضــور در میدانهــای عملــی در پــرورش ایــن روح ایمانــی، نقشــی 
اســت کــه بســیار بســیار کارســاز و مؤثــر اســت. شــما جــای مــداح 
ــن، نقــش  ــد؛ نقــش ایمان آفری ــت را اینجــا ببینی و ذاکــر اهــل بی
فرهنگ ســاز، نقــش مســتحکم کنندة پیونــد قلبــی بیــن پیــروان و 
بیــن آن محبوبــان؛ یــک چنیــن نقشــی اســت. ایــن نقــش، بســیار 

نقــش مهمــی اســت.)4/14 /86(
 

همــة مصیبت هــا و داغ هــا منشــاء و ملجــه ای دارنــد. حتــی 
مصیبت هایــی کــه قبــل از وقوع شــان شــخص از آن آگاه می شــود 
ــدان امــام حســین)ع( در  ــد. فرزن ــه نوعــی نشــانه اش را می بین و ب
عصــر روز تاســوعا و قتــی صدای شــمر را شــنیدن داغ شــان شــروع 
ــد و  ــرزاده خوان ــان را خواه ــای عزیزش ــمر عموه ــی ش ــد.  وقت ش
ــد همــة  ــه آورد. تصــور کنی ــی تصنعــی برایــش امان نام ــا محبت ب
ــه حضــورش  ــا ب ــر اســت، ســال ها و روزه ــک نف ــه ی ــان ب امیدت

دلگرمیــد.  
  ...

ــده  ــل آم ــر مقات ــد، در اکث ــی شــط ش ــا مشــک راه ــاس)ع( ب عب
ــدن  ــک ش ــوان نزدی ــت ت ــیر رف ــس در مس ــه هیچ ک ــت ک اس
ــاز می گشــت،  ــه دوش ب ــر ب ــا را نداشــت، وقتــی مشــک پ ــه آق ب
عــده ای )در روایتــی 8۰نفــر و دروایــت دیگــر 18۰نفــر( نفــر گــرد او 
حلقــه زدنــد، امــا کســی بــه ســمت آقــا نمی آمــد، ناگهــان از پشــت 
نخلــی زیــد ا بــن ورقــاء ضربتــی بــه دســت راســت ایشــان زدنــد و 

در ایــن هنــگام همــة مــوران شــیر شــدند و ......

مقتل الحسین)ع( ز ابومخنف/ترجمۀ حجت اهلل جودکی
ایــن کتــاب از نخســتین کتاب هــای مقتلــی کــه دربــاره ی عاشــورا 
ــر لوط بن  یحیــي ازدی  نوشــته شــده اســت. »مقتــل الحســین« اث
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 
ــده،  ــم پراکن ــه آن ه ــی ک ــط روایت های ــط و فق ــاب، فق از آن کت
طبــری در تاریخــش از نقــل قــول مســتقیم کــرده، به جــا مانــده 
اســت. ایــن روایت هــا حــدوداً 113 موردنــد کــه بین شــان از چنــد 
کلمــه ای تــا چنــد پاراگرافــی هســت. ایــن عوامــل باعــش شــده 
کــه دکتــر جودکــی بــا اســتخراج 113 روایــت ، بخشــی از کتــاب 
ــاب مقتــل الحســین توســط انتشــارات  ــد. کت ابومخنــف را احیاکن

حیمــه منتشــر شــده اســت. 
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ــیاری  ــجاعت و بس ــت و ش ــت از صالب ــزه ای اس ــه، آمی  حماس
دیگــر از زیبایی هایــی کــه در زندگــی انســان یافــت می شــود، معمــواًل 

ــا را دارد. ــی از زیبایی ه ــرش خیل ــت پذی ظــرف حماســه ظرفی
ــم  ــه ظال ــا ن ــوأم ب ــد کــرد ت ــه می شــود حماســه هایی تولی حــاال چگون
بــودن بلکــه تــوأم بــا مقتــدر بــودن. چــون می شــود چنیــن حماســه ای 
خلــق کــرد، حماســه ای کــه ایــن بــار مظلومــان تاریــخ نمی آفریننــد 
ــای بحــث  ــر ج ــد. االن دیگ ــم می زنن ــا آن را رق ــه قدرتمندترین ه بلک
ــخ  ــان تاری ــال مظلوم ــه م ــه همیش ــا حماس ــاً ی ــت اساس ــه هس حماس

اســت. 
یکــی از ویژگی هــای حماســه در آخرالزمــان ایــن اســت کــه ایــن 
حماســه ها جهانــی هســتند. االن حماســی بــودن یــک انســان بــه 
ــه  ــد، ب ــه جهــان فکــر کن ــش باشــد. ب ــه جهان اندی ــن اســت ک ای

بشــریت فکــر کنــد.
ــر  ــر وطــن و حتــی فرات ــر از منطقــه خودمــان، فرات مــا االن بایــد فرات
ــزی را تقاضــا  ــه چی ــن دارم چ ــم، م ــگاه کنی ــه موضــوع ن از اســام ب
می کنــم؟ برســیم بــه جایــی کــه الاقــل جوانــان نخبــه فرهنگــی 
ــت  ــس اول صحب ــا از جن ــه پدیده ه ــاره هم ــند، درب ــش باش جهان اندی

کننــد.
اگــر انســان بــزرگ شــد حماســه می آفرینــد انســان های بــزرگ 
ــات  ــا در معنوی ــد کج ــه می بینی ــی را در چ ــد بزرگ ــه می آفرینن حماس
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 می خورنــد اگربــه درون روح عبــاس مراجعــه کنیــد 
می بینیــد کــه عبــاس قصــدش خیلــی بزرگ تــر از این هــا بــود. 

یــک تعبیــری بــه زبــان عبــاس آمــد کــه هیــچ کــدام از شــهدای کربا 
ایــن تعبیــر بــه زبانشــان نیامــده بــود همــه شــهدای کربــا گفتنــد کــه 
ــا  ــده م ــازه ب ــم اج ــاع کنی ــم از شــما دف ــا می خواهی ــداهلل م ــا عب ــا اب ی
فــدای شــما شــویم، تنهــا کســی کــه جملــه متفاوتــی گفــت و ناشــی 
ــا  ــت ی ــه گف ــاس اســت ک ــل العب ــش اســت ابوالفض از روح بزرگ
ــام  ــم انتق ــم، می خواه ــل بکن ــم تحم ــر نمی توان ــداهلل، دیگ اباعب
کشــته شــدگانم را بگیــرم. اصــًا بــه پایــان فکــر نمی کنــد حتــی بــه 
شــهادت هــم نمی اندیشــد می خواهــد قائلــه را جمــع کنــد؛ ایــن ناشــی 

از روح بزرگــش اســت.
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