
آهنگ و سبک در مداحی
 آهنــگ و ســبک در مداحــی: توجــه بــه موســیقی اصیــل ایرانــی 
مــا در قدیــم از زبــان موســیقیدانهای معــروف شــنیده بودیــم کــه 
ــبیه خوانها  ــوان و ش ــی را نوحه خ ــل ایران ــیقی اصی ــد موس میگفتن
حفــظ کرده انــد؛ موافق خــوان، مخالف خــوان، علی اکبرخــوان، 
قاســم خوان. هــر کــدام یــک دســتگاهی را بــه اینهــا میدادنــد کــه 
ــیقی  ــه موس ــد ک ــن موجــب ش ــد. ای ــتگاه بخوانن ــد در آن دس بای
ــه نوشــته داشــت-  ــت داشــت، ن ــه نُ ــی - کــه ن نانوشــته ی ایران
بتوانــد برســد بــه دســت کســانی کــه اینهــا را بــا نـُـت و شــیوه های 

جدیــد بتواننــد ثبــت و ضبــط کننــد. )86/4/14(
ــز از تقلیــد غلــط: چــه خواننــدة جلســه ی مداحــی، ناگهــان  پرهی
بیایــد آهنگهــای اروپائــی را - آن هــم بــه شــکل غلــط و نابلــد بنــا 
کنــد خوانــدن؛ ســبکهائی کــه فــرض کنیــد حــاال فــان خواننــدة 
غربــی یــا مقلــد عــرِب آن غربــی یکوقتــی خوانــده، مــا ایــن را از 
ــدن! کــه قبــل از انقــاب هــم  ــا کنیــم خوان ــاد بگیریــم و بن او ی

ــد. )86/4/14( متأســفانه همیــن کارهــا را کردن

عتبــات رفته هــا درک می کننــد، آن هایــی کــه عمــره یــا تمتــع هم 
رفته انــد تائیــد می کننــد. بــه خصــوص آن هایــی کــه جنــب حجــر 
ــا، به خصــوص  ــت عرب ه ــوم خــورده باشــند. هیب از شــرطه ها بات
مردهایشــان رعــب آور اســت. شــاید معدودشــان این طــور نباشــند. 

هیبتی که خانم ها را می ترساند . 
ــا صــدای بلنــد  ــا یکدیگــر هــم معمــوال ب صحبــت کردن شــان ب
ــا در بیــن  ــگاه نکنــی ی ــه آن هــا ن ــا دقــت ب اســت. اگــر کمــی ب
صحبت هایشــان خنــده تحویــل یکدیگــر ندهنــد، فکــر می کنــی 
کــه بــا هــم دعــوا می کننــد. حرکــت دســت و نگاه شــان هــم بــه 

یکدیگــر خشــن اســت. 
تصــور کنیــد چنیــن هیبتــی افســر جنگــی باشــد، افســر جنگــی 
ــه خشــونت و قســاوت قلــب هــم مشــهور اســت، طــوری  کــه ب
کــه اســم  او را بــه انــدازه شــدت خشــونت اش تغییــر داده باشــند. 
اگــر بــه چنیــن آدمــی افســر مافــوق اش ماموریتــی بدهــد و از او 
بخواهــد نیمــه شــب، دختــر بچــه ی سه ســاله ای را در بیایــان پیــدا 

. . کند.

آه

کتــاب آه حاصــل بازخوانــی و ویرایــش مقتــل »نفــس المهمــوم« 
اســت ـ کتابــی کــه غالــب نقــل هــای صحیــح مقاتــل و کتــب 
ــین  ــل حس ــه قت ــزء حادث ــرد آورده و جزءج ــود گ ــخ را در خ تاری
ابــن علــی علیهماالســام را ـ از شــش مــاه پیشــتر تــا چنــد مــاه 

بعدتــرش ـ ثبــت کــرده اســت. 
ــر  ــی کــه دو نف ــا جمات ــه ی ــاره ای از یــک نام ــر، پ  یــک تصوی
ــان شــنیده، هــر  ــد و کســی آن می ــه ان ــد و رفت ــه ان ــا هــم گفت ب
ــار  ــدن و کن ــه از چی ــوالژ« اســت ک ــک »ک ــدام، تکــه ای از ی ک
هــم گذاشتنشــان مــی تــوان اصــل واقعــه را فهمیــد و یکپارچــه 

ــد.   ــوالژ را دی ک
کتــاب آه شــامل وقایــع پــس از بیعــت مــردم بــا یزیــد ابــن معاویــه 
تــا بازگشــتن خانــدان حســین ابــن علــی علیهماالســامـ  بــی اوـ  

بــه مدینــه بــه زبانــی روان و قابــل اســتفاده مــی باشــد.
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یکــی از اهــداف تربیتــی مهــم در دیــن مــا، تبدیــل بنــدگان خــدا بــه افــراد 
ــدر  ــا همان ق ــن م ــر« اســت. دی ــر« و »تغییرپذی به شــدت »انعطاف پذی
ــار  ــر ب ــم انعطاف پذی ــدر ه ــی آورد، همان ق ــار م ــت ب ــا صاب ــا را ب ــه م ک
ــار  ــم ب ــر ه ــی آورد، تغییرناپذی ــار م ــر ب ــه تغییرپذی ــدر ک ــی آورد؛ همان ق م

مــی آورد. هــر دو در وجــود مــا اســت.
 مــن می دانــم کــه انعطاف پذیــری ]به ظاهــر[ نوعــی نفــاق و از دســت 
ــه  ــم. وقتی ک ــاور کنی ــع اضــداد را ب ــد جم ــی بای ــت اســت؛ ول دادن صاب
ــه چــه  ــارة امیرالمؤمنیــن گفتــه می شــود جمــع اضــداد هســتند، ب 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 

ــو می خواهــی.« شــما همیشــه  ــه ت ــه طــوری ک ــم؛ ن ــن می خواه ــه م ک
ــه، ممکــن اســت کــه  ــری باشــید. بل ــاده همــه جــور انعطاف پذی ــد آم بای
ــی  ــد؛ ول ــان کن ــا پنه ــه انعطاف پذیری ه ــت این گون ــودش را پش ــاق خ نف
ــق الزم  ــت. مناف ــر اس ــم انعطاف پذی ــق ه ــاره ای نیســت. مناف چ
ــی  ــود؛ ول ــاب می ش ــد ضدانق ــود و الزم باش ــی می ش ــد حزب الله باش
ــر  ــودش انعطاف پذی ــل خ ــه می ــق ب ــه مناف ــت ک ــن اس ــاوت در ای تف
ــد  ــد. هرچن ــان می دهی ــاف نش ــدا انعط ــل خ ــه می ــما ب ــا ش ــود، ام می ش

ــد. ــخت می کن ــد و کار را س ــدا می کن ــاق پی ــا نف ــباهتی ب ش
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
تکالیفمــان تغییــر پیــدا کنــد کــه انشــا اهلل خداونــد قــدرت تشــخیص 
تکلیــف را بــه مــا عنایــت بفرمایــد. یــک راه حــل دیگــر ایــن اســت کــه 

مــا از همــۀ دســتورات دینــی مطلــع باشــیم. جامعیــت بــه انســان کمــک 
می کنــد کــه بفهمیــم در هــر زمــان چگونــه بایــد رفتــار کنیــم. 

ــود  ــوری می ش ــان ط ــد: آخرالزم ــام رضــا علیه الســام می فرمای ام
کــه منافــق از مؤمــن تشــخیص داده نمی شــود. منــم بــه شــما 
ــا و  ــن بحران ه ــور از ای ــان، عب ــه های آخرالزم ــه حماس ــم ک ــر بده خب
پیچیدگی هاســت. مؤمنینــی کــه تــا حــاال عــادت داشــتند بــا امــام مظلــوم 
عشــق بازی کننــد، حــاال بایــد بتواننــد بــا امــام مقتــدر عشــق بازی کننــد. 
می دانیــد بعــد از ظهــور حضــرت خیلی هــا دیگــر نمی تواننــد ایــن 
ــر  ــن  الحســن! شــما پســر پیغمب ــد یاب انعطــاف را داشــته باشــند. می گوین
ــه  ــت ک ــده اس ــات آم ــتید! در روای ــم هس ــی بی رح ــما خیل ــتید! ش نیس
ــد تصــورش را  ــد آدم می کشــید، آدم نمی توان می گوینــد: شــما خیلــی داری

ــد. ــه می گیرن ــج( فاصل ــام زمان)ع ــد. از ام بکن
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