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پیشوایی و همکاران ،قم ،دفتر مقتل جامعه ایماانی
مشعر1398 ،ش111 ،ص.

کتداب مدورد بررسدی بده بدازخوانی و تلخددیص 23
عنددوان از مهمتددرین منددابعی مددیپددردازد کدده یددا مقتددل
هستند و یا جنبههای مقتلی در آندان بسدیار پررند
است .در تهیه این مجموعه ،اف ون بدر آقدای مهددی
پیشد ددوایی ،آقاید ددان محمد دددهادی یوسد ددفی غد ددروی،
محمدرضد ددا جبد دداری و محمدحسد ددین رجبد ددی نید ددز
همکدداری داشددتهاند .هدددف از تهیدده ایددن مجموع دۀ
کوچددک ،آشددنا کددردن جامعدده مددداحان کشددور بددا گسددترهای از مقاتددل اسددت کدده هددر مطلبددی ب ده
دستشان میرسد ،در برنامههای خود بازگو نکنند.
البته این پرسش مهم همچنان باقی است که مداحان محتدرم تدا چده انددازه مجدانده در
پددی ارتقددا بخشددیدن بدده سددطح معلومددات تخصصددی خددود بودهانددد؟ دلیددل ایددن پرسددش ایددن
اسددت کدده گ دداه صددحنههایی نادرسددت و س دداختگی کدده بدده واقددع موجددب وهددن شخصددیت
حضرت امام حسین

و اصحابشان است در گفتار برخی از آنان مشاهده میشود.

 .1استادیار دانشگاه قم ()Abumahdi1061@gmail.com

کتاب مورد نظر دارای مقدمهای کوتاه و هفت فصل است .در هر فصل چند کتداب و هدر
کتاب در حدود سه صفحه برای خوانندگان معرفی شده است .در «دوره پیشنیاز» بده ایدن
کتابهددا پرداختدده شددده اسددت :لؤلددؤ و مرجددان از میددرزا حسددین نددوری ،آییندده بددیغبددار ،از سددید
مهدی حسینی رکنآبادی و کامل ال یارات تألیف جعفر بن محمد بن قولویه قمی.
در «دوره مق د دددماتی» ،ای د ددن کتابه د ددا معرف د ددی ش د دددهاند :گ ی د ددده ت د دداریخ قی د ددام و مقت د ددل
جددامع حضددرت سددید الشددهداء از مهدددی پیشددوایی ،تدداریخ زندددگانی امددام حسددین

از سددید

هاشدم رسدولی محال تدی ،مثیدر االحدزان جعفدر بدن محمدد ابدن نمدا الحلدی ،و لهدوف از سدید بدن
طاووس الحلی.
در «دوره متوسطه» ،این کتابها دیده میشوند :شهادتنامه امام حسدین

کده ز یدر نظدر

محمد محمدی ریشهری جمعآوری شد .منتهی االمال مرحوم شدیخ عبداس قمدی ،لدواع
االشدجان فدی مقتدل الحسدین از سدید محسدن االمدین العداملی و آغداز نهضدت :تحلیلدی از دوران
حضور امام حسین

در مکه نوشته نجم الدین طبسی.

در دوره پیشددرفته ،عندداوین ز یددر بدده بررسددی و تلخددیص گذاشددته شدددهاند :االرشدداد نوشددته
محمد بدن محمدد بدن نعمدان البغددادی معدروف بده شدیخ مفیدد ،قمقدام زخدار و صمصدام بتدار

نوشته فرهاد میرزا قاجار ،مقتل الحسین نوشته سید عبدالرزاق الموسوی المقدرم النجفدی ،و
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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وقعة الطف نوشته ابو مخنف الکوفی.
در آنچدده دوره پژوهشددی نددام گرفتدده اسددت ،تنهددا دو کتدداب معرفددی شدددهاند کدده عبارتنددد از
تاریخ سید الشهداء نوشته عباس صفایی حائری و تاریخ قیام و مقتل جامع سدید الشدهداء کده
زیر نظر مهدی پیشوایی گردآوری شد .این کتاب در اینجا بدرای بدار دوم مطدرح شدده اسدت
و معلوم نیست که چرا کتابی که قبال در دوره «مقدماتی» معرفدی شدده بدود ،در دوره پژوهشدی
نیز معرفی شده است.
آخ ددرین بخ ددش کت دداب« ،ملحق ددات» ن ددام دارد ک دده ش ددش کت دداب در آن مط ددرح ش دددهاند.
اینهد ددا عبارتند ددد از عاش د دورا نوشد ددته سد ددعید داودی و مهد دددی رسد ددتمند ددژاد ،ارز ید ددابی انقد ددالب
امام حسین

از عالم لبنانی محمد مهدی شمسالددین ،آذرخدش کدربال نوشدته محمددتقی

مصباح یزدی ،بررسی تاریخ عاشورا" از محمد ابراهیم آیتی ،و ابصار العین فدی انصدار الحسدین

از محمد طاهر السماو ی.
با وجود زحماتی که برای تهیه این کتاب کشیده شده اسدت کده ان شداء اهلل همده مدأجور
خواهددد بددود ،امددا مبنددای ایددن تقسددیمبندددیها بدده روش علمددی در مقدمدده گفتدده نشددده اسددت.
جد ددای شد ددگفتی اسد ددت کد دده چد ددرا کتد دداب کامد ددل ال ید ددارات بد ددا داشد ددتن بد ددیش از  %80رواید ددت
صحیحالسند در «دوره پیشنیاز» مطرح شده ،اما در «دوره پژوهشی» کتابهایی که مطدرح
شدهاند ،هرگز از نظر وثاقت به کامل ال یارات نمیرسند.
امید است جامعه مدداحان کشدور کده مخاطبدان ایدن کتداب را تشدکیل مدیدهندد ،از ایدن
منابع بهرهمند شوند.
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